RUOTSIN SOSIAALIJOHDON NEUVOTTELUPÄIVÄT 19.-21.09.2007 Jönköpingissä

Joka vuosi noin 500 henkilöä osallistuu Ruotsin sosiaalijohdon neuvottelupäiville (FSS Studiedagar),
jotka ovat Ruotsin suurin vuosittainen konferenssi tapahtuma sosiaalialan päätöksentekijöille.
Opintopäivät ovat ”itsestäänselvä kohtauspaikka” luottamushenkilöille, sosiaalijohdolle ja muille
sosiaalialasta kiinnostuneille henkilöille. Neuvottelupäivillä saa vuosittain ainutlaatuisen tilaisuuden
tavata kollegoja ympäri maata ja keskustella ajankohtaisista asioista. Tänä vuonna opintopäivät
järjestettiin 19.-21.09.2007 Jönköpingissä.
Opintopäivät oli rakennettu siten, että joka päivä oli yksi ns. suuri luento, johon kaikki osallistuivat.
Tämän lisäksi oli useita erilaisia seminaareja ja jokainen osallistuja sai valita niistä itselleen parhaiten
sopivat seminaarit. Näiden lisäksi oli tauoilla, ja miksei muutenkin, mahdollista tavata erilaisia
näytteilleasettajia. Enimmäkseen näytteilleasettajat liittyivät vanhustenhuoltoon ja erityisesti ATKjärjestelmiin.
Keskiviikkona kaikille yhteinen luento liittyi tulevaisuuden arvoihin ja yhteiskunnalliseen muutokseen.
Yhteiskunta muuttuu, työ- ja elinolot muuttuvat ja samalla muuttuvat sosiaaliset ongelmat. Verrattuna
suomalaisiin opintopäiviin ero olikin huomattava. Suomessa puhutaan yleensä opintopäivillä rahasta,
mutta Ruotsissa puhutaan arvoista, laadusta, tulevaisuuden odotuksista ja yleensä kaikesta muusta
paitsi rahasta. Yhteistä molemmille maille on luonnollisesti ministerien terveiset opintopäiville.
Torstaina kaikille yhteinen luento liittyi osallisuuteen. Tavoitteena on mahdollisimman suuri
osallistuminen kaikille, joka on suuri haaste ammattilaisille ja yleensä koko yhteiskunnalle. Kuultuaan
tämän luennon on helppo ymmärtää, että sosiaalista pääomaa on Suomessa nimenomaan
ruotsinkielisellä alueella. Mikäli Suomessa halutaan päästä entistä enemmän eurooppalaisiksi pitänee
yhteisöllisyyttä saada selvästi enemmän vahvistettua? Opintopäivien kansainvälisyyttä osoittaa varsin
hyvin se, että luento Participation for all, a challange for professionals and society as a whole, oli
englanniksi ja luennoitsijat olivat Hollannista.
Perjantain ns. suuri luento liittyi lapsuuden haasteisiin lastensuojelun kannalta katsottuna.
Lastensuojelu oli asia, joka näytti olevan selvästi ajankohtainen samaan aikaan sekä Ruotsissa että
Suomessa. Keskusteluissa painottuvat pitkälti samat asiat; ennaltaehkäisevä työ, avohoitopainotteisuus
jne. Kuitenkin erojakin löytyi. Suomessa puhutaan ajankohtaisesti lastensuojelussa nyt paljon
hallintorakenteista ja niiden muutoksista.
Lastensuojelun muutosten lisäksi on Suomessa tulossa muitakin hallinnollisia muutoksia. Kunta- ja
palvelurakenneuudistus. Sitä sanaa ei kuullut Ruotsissa ollenkaan. Suomi on seuraamassa Tanskan
mallia tai ehkä sitä mallia, joka Ruotsissa tehtiin jo 1970-luvulla. Keskustelin muutaman henkilön
kanssa Ruotsissa jo tehdystä kuntarakenteen muutoksesta. Luonnollisesti se on ”både och” asia.
Kuntakoon suurentuminen on mahdollistanut erikoistumisen, vahvistanut rakenteita jne, mutta
samanaikaisesti tietty identiteetti on vähentynyt.
Ensi vuonna opintopäivät ovat lokakuun ensimmäisellä viikolla Uppsalassa.
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