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VAD ÄR ÖSTERBOTTENS
DELAKTIGHETSARENA?
En lyckad delaktighet betyder att invånare och klienter – du och jag – har möjlighet till en smidig, aktiv vardag där vi kan
påverka vårt samhälle, vår livsmiljö och vår service. Att höra invånare och klienter och att samarbeta är resurser för den
offentliga sektorn, företagen och föreningarna som leder till goda resultat. Delaktighetsarenan erbjuder anföranden,
korta faktapresentationer, workshoppar med olika perspektiv på delaktighet.
Detta år behandlas delaktighet genom följande teman:

ALLA MED

Vad betyder delaktighet och hur har dess betydelse förändrats? Vilket mervärde ger delaktighet för samhället och
invånarna? I Österbotten utvecklas nya sätt för medborgarmedverkan. Den tredje sektorn, den offentliga och den privata
sektorn vill erbjuda invånarna fungerande kanaler för interaktion och påverkan med beslutsfattare och arbetstagare. Vi
diskuterar också hur kommunerna kan uppmuntra invånarna att ordna olika tillställningar och evenemang.

KLIENTERNA SOM FÖRNYARE

Klienterna är de bästa sakkunniga på de tjänster som de använder. Hur möts klienternas behov och
tjänsteproducenternas utbud? Med vilka metoder görs människor delaktiga i att utveckla tjänster? Kan servicedesign ge
bättre klientupplevelser och bättre kvalitet? På Delaktighetsarenan diskuterar vi klienternas betydelse för utvecklingen av
tjänster och bekantar oss med servicedesign.

DELAKTIG I ARBETSLIVET

Det sägs att arbete är det bästa socialskyddet. Arbetet hjälper oss att hålla fast vid vardagen, ökar självkänslan och
erbjuder sociala kontakter. Hur kan så många som möjligt få möjlighet till arbete och olika slags sysselsättande
verksamhet? På Delaktighetsarenan behandlas relationen mellan arbete och delaktighet.

DEN DIGITALA VARDAGEN

Livet flyttar ut på nätet och en allt större del av informationen och servicen finns i elektroniskt format. Vilka möjligheter
ger digitaliseringen för människor i olika livssituationer? Vilken typ av stöd behövs för den digitaliserade vardagen så att
alla kan hänga med i utvecklingen? Under Delaktighetsarenan diskuterar och testar vi den digitala vardagen och olika
hjälpmedel, särskilt inom social- och hälsovårdstjänsterna.

VAR OCH NÄR?
Plats
Tid

Campus Alere, Wolffskavägen 31, Vasa
onsdagen den 24.4.2019 kl. 9–19

FÖR VEM?

Alla som är intresserade av att påverka och utveckla vårt gemensamma samhälle är välkomna med på
Delaktighetsarenan. Den huvudsakliga målgruppen för seminariet är personer som i sitt arbete eller på fritiden
arbetar med att främja delaktighet och påverkansmöjligheter för invånare, klienter eller medlemmar. Särskilt
föreningar och organisationer, anställda inom stat och kommun, förtroendevalda och medlemmar i olika
påverkansorgan samt aktörer och företagare inom social- och hälsovården och välfärdssektorn.

ANMÄLNING OCH PRIS

Tillfället är kostnadsfritt, lunchen på egen bekostnad.
Anmäl dig via nedanstående länk 17.4.2019.
Öppna anmälningslänken >> https://link.webropolsurveys.com/S/A11ECF01639F33B1
Välj i samband med din anmälan de workshoppar och de faktapresentationer du vill delta i.
Meddela om eventuella specialbehov per e-post senast den 10.4.2019 (t.ex. teckenspråkstolkning):
ansa.tikkanen@pohy.fi.

UTSTÄLLARE
Digital-minimässans utställare

>> rum B117

Bl.a. @geing Online Åbo Akademi | ALVAR-servicen seniorcenter | De interaktiva, digitala distanshembesöken i Vasa
stads hemservice | ContactCenter-verksamhetsmodellen | Geritrim och Nykarlebys vårdhem – mätningar av
funktionsduglighet | FPA:s elektroniska tjänster | Omaolo – digital självutvärdering | Ikäteknologiakeskuksen
Konstikoppa | Äly-rollatorn VAMK | Roboten Pepper och robotkatten Åbo Akademi | ICT-stöd och träning |
Läkartjänster på distans som stöd för sjukskötare - InMedi

ÖVRIGA UTSTÄLLARE

>> Aulan & torget

Bl.a. Ekvalita AB | Novia | Österbottens förbund | Österbottens Föreningar | Österbottens cancerförening | SITRA|
Vasa stad | VAMK

Vill du komma med som utställare?

Ett utställningsbord kostar 100 € (+ moms) och faktureras i efterskott. Det finns ett begränsat antal platser och de
fylls i anmälningsordning. Mera information om lediga platser: ansa.tikkanen@pohy.fi eller tel. 050 325 3011.

DAGENS STRUKTUR
8.00–9.00

Registrering och morgonkaffe

9.00–9.15
9.15–9.30
9.30–10.15
10.15–11.00

Öppningsord och presentation 1
Presentation 2
Presentation 3
Presentation 4

11.00–11.25 Parallella faktapresentationer
1–3

>> Auditoriet

11.00–12.00 Presentation 5

>> Auditoriet

12.00–13.00 Lunch (på egen bekostnad)
13.00–14.15 Parallella workshoppar 1–3
13.00–14.15 DIGITAL-minimässa

13.00–14.00 Presentation 6

>> Auditoriet

14.15–14.45 Kaffepaus
14.45–16.00 Parallella infosnuttar 4–7

14.45–15.45 Presentation 7

>> Auditoriet

16.00–17.00 Nätverkande | utställningar | salladsbuffé

>> Aulan & torget

17.00–18.00 Presentation 8

>> Auditoriet

18.00–19.00 Nätverkande | utställningar

PRESENTATIONER
9.00–9.15

Välkommen – Öppningsord
Delaktighetshälsningar från österbottniska ungdomar
Isac Sjövall och Leo Laine | Vasa ungdomsfullmäktige
(på finska/svenska)

>> Auditoriet

9.15–9.30

Delaktigheten i landskapet förnyas
Varpu Rajaniemi | förändringsledare, Österbottens förbund
(på finska/svenska)

>> Auditoriet

9.30–10.15

Medborgarsamhället – en resurs och en möjlighet
Aaro Harju | filosofie doktor
(på finska – tolkning till svenska)

>> Auditoriet

10.15–11.00

Jakten på det sociala kapitalet
Fredrica Nyqvist | lektor i socialpolitik, Åbo Akademi
(på svenska – tolkning till finska)

>> Auditoriet

11.00–12.00

Hälsovården digitaliseras – användaren i centrum
>> Auditoriet
Riitta Mieronkoski | doktorsutbildning i hälsovetenskap, Åbo universitet
(på finska – tolkning till svenska)

13.00–14.00

Framtidsdalen
>> Auditoriet
Rolf Sundqvist | utbildningsdirektör, Pedersöre kommun/ Åbo Akademi
(på svenska – tolkning till finska)

14.45–15.45

Föreningarnas värdebaserade tjänsteproduktion är en
resurs för regionen
Maarit Hirvonen | vd, Sociala
(på finska – tolkning till svenska)

>> Auditoriet

17.00–18.00

Samarbete i samhället på ett nytt sätt
Jaakko Blomberg | medborgaraktiv-innovator, Yhteismaa
(på finska – tolkning till svenska)

>> Auditoriet

KORTA FAKTAPRESENTATIONER
Tema: ALLA MED – tillsammans med invånarna
>> Rum: C 114
11.00–11.25

I kärnan av delaktighetsprogrammet – case: Vasa
Suvi Aho | Vasa stad
(på finska, material på finska/svenska)

11.35–12.00

Hur kan arbetet med normer öka delaktigheten?
Virve Savoila och Maria Normann | Ekvalita
(på svenska, material på svenska/finska)

Tema: KLIENTERNA SOM FÖRNYARE
>> Rum: E 133
11.00–11.25

Bättre genom sevicedesigntänkande?
Milla Mäkinen | Kukunori
(på finska, material på finska/svenska)

11.35–12.00

Om delaktighet i utvecklingen av den finländska hälsovården
– Hur hörs patienternas och medborgarnas röst i skapandet av det nationella
tjänsteutbudet?
Sari Koskinen | Tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården – PALKO
social- och hälsovårdsministeriet
(på finska, material på finska/svenska)

Tema: DELAKTIG I ARBETSLIVET
>> Rum: D 109
11.00–11.25

Platsen är ledig – för unga och personer med partiell arbetsförmåga
Marjoriitta Tervonen och Hans Mäntylä | Nuorten Ystävät
(finska/svenska)

11.35–12.00

Att främja sysselsättning med olika stödformer inom tredje sektorn
Johanna Yliviitala | Österbottens socialpsykiatriska förening rf
(finska, material finska/svenska)

WORKSHOPPAR
Tema: ALLA MED – tillsammans med invånarna
>> Rum: C 114
13.00–14.15

Regionala och lokala delaktighetsstrukturer
Irina Nori och Ritva Mertaniemi| Österbottens förbund &
Pia Söderholm och Jussi Koiranen| Österbottens Föreningar (POHY)
(finska/svenska)

KAFFEPAUS
14.45–16.00

Utvecklingsworkshop för invånar- och föreningsdelaktighet
Österbottens förbund och Österbottens föreningar (POHY)
(finska/svenska)

Tema: KLIENTERNA SOM FÖRNYARE
>> Rum: E 133
13.00–14.15

Med (service)designtänkandet mot en bättre verksamhet?
Milla Mäkinen | Kukunori
(finska, material på finska/svenska)

KAFFEPAUS
14.45–16.00

Invånaren gör byn
SÖU - Svenska Österbottens Ungdomsförbund
(svenska, material på svenska/finska)

Tema: DELAKTIG I ARBETSLIVET
>> Rum: D 109

Föreningarna som främjare av delaktighet och färdigheter i arbetslivet
13.00–14.15

Välkommen till workshoppen
Förändrar tillväxttjänsterna föreningarnas praxis för främjande av sysselsättning?
Marja-Riitta Vest | Österbottens NTM-central
(finska/svenska)
Föreningar som stöder sysselsättningen i Norra Karelen (skype)
Johanna Seppänen | Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys
(finska)

WORKSHOPPAR
Tema: DELAKTIG I ARBETSLIVET
>> Rum: D 109
fortsätter

Kommentar
Kaija Ray | Vates-stiftelsen
(finska/svenska)

KAFFEPAUS
14.45–16.00

Föreningarna som sysselsättare och som stöd för sysselsättningen
Kaija Ray | Vates-stiftelsen
(finska/svenska)
En sysselsättningsmodell från Österbotten: Vasa settlementförening
Sirpa Myllyniemi och Miia Kivimäki | URA-tjänsterna, Vasa settlementförening
(finska, material på finska/svenska)
Diskussion: Hur ser framtiden ut?
(finska, material på finska/svenska)

Tema: DEN DIGITALA VARDAGEN
>> Rum: B 117

Digitaliseringens möjligheter inom social- och hälsotjänsterna – se, hör, testa
13.00–14.15

KAFFEPAUS
14.45–16.00

DIGI-minimässa
Öppning av minimässan: Digitaliseringens möjligheter inom social- och
hälsotjänsterna
Elina Eerola | Sitra
(finska, material på finska/svenska)
DIGI-Soteuttamo – workshop del 2.
Marjo Nordström och Pirjo Wadén | Vasa stad
– Försöket med personlig budget och utvecklingen av stadens digitala service
Mirva Gullman och Jessica Fagerström | Österbottens förbund – Pilotprojektet för
digitalt stöd
(finska/svenska)

MERA INFORMATION
VILL DU VETA MERA? TA KONTAKT!
Irina Nori
Pia Söderholm
Jussi Koiranen

irina.nori@obotnia.fi, tel. 0440 320 644
pia.soderholm@pohy.fi,
tel. 050 336 3382
jussi.koiranen@pohy.fi,
tel. 050 332 4248

Österbottens förbund
Förening 2.0 Österbotten | POHY
Förening 2.0 Österbotten | POHY

Följ oss på Facebook:
https://www.facebook.com/events/458990984636262/
Twitter och LinkedIn:
#Delaktighetsarenan2019
I SAMARBETE
Österbottens förbund | Österbottens Föreningar | Novia |NTM-centralen i Österbotten | Österbottens
socialpsykiatriska förening | Svenska folkskolans vänner (SFV) | Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU)
| VAMK | Vasa stad | Försöket med personlig budget | Vasa Dövas Förening | Vaasa-opisto | Vasa
sjukvårdsdistrikt | Vasa Settlementförening | Vasa Arbis | Åbo Akademi
Ekvalita | Kukunori | Nuorten Ystävät | SITRA | Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys | Sociala | Social- och
hälsovårdsministeriet | Åbo universitet | Arbets- och näringsministeriet | Vates-stiftelsens Keko-projekt |
Yhteismaa

www.dittosterbotten.fi/delaktighetsarena
www.pohy.fi/sv/delaktighetsarena-2019

