
Seminarium om Arbete 5–6 maj 2009  

Den femte och sjätte maj 2009 ordnade organisationerna VATES-stiftelsen, FDUV, Optima, 

Kårkulla samkommun samt NVL "Seminarium om Arbete" i Helsingfors. Seminariet lockade 

ca 70 deltagare. Dagarna var fyllda av lärorika och intressanta föreläsningar. 

 

Tisdagen inleddes med en presentation av VATES-stiftelsens 

verksamhet. VATES-stiftelsen är en expertorganisation som 

samlar in information samt utvecklar metoder kring 

främjandet av sysselsättning för personer som är 

svårsysselsatta. Mera information finns på www.vates.fi. 

                   Pauliina Lampinen berättar 

                   om VATES-stiftelsen. 

Efter Pauliina Lampinens presentation av VATES-stiftelsen fortsatte stiftelsen Activa från 

Örebro län i Sverige. Föreläsare var arbetskonsulent och doktorand Johanna Gustafsson samt 

företagsrekryterare Febe Ågren. Activa är en fristående organisation vars huvuduppdrag är att 

finna vägar ut i arbetslivet för personer med funktionsnedsättning. 

 

Stiftelsen tar emot arbetssökande på uppdrag av 

arbetsförmedlingen, försäkringskassan och socialtjänsten. 

Målen för verksamheten är att de arbetssökande ska få 

anställning på den öppna arbetsmarknaden, komma in på en 

utbildning eller alternativt börja arbeta på en daglig 

verksamhet. Cirka hälften av de arbetssökande kommer ut i 

arbetslivet och under ett år får cirka 20 personer arbete på 

heltid. Activa har även grupper som tillsammans med en 

ledare gör tidsbeställda jobb.              Johanna berättar om sitt 

                arbete. 

 

Inom stiftelsen Activa har man utvecklat Activamodellen. Modellen är en metod som bygger 

på arbete med stöd (supported employment) och har utvecklats i samarbete med Örebro 
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universitet. Inom Activa utgår man ifrån varje individs egna 

förutsättningar och önskemål för att på bästa sätt kunna matcha 

den arbetssökandes kompetens mot arbetsmarknadens behov.  

 

Inom modellen har man delat upp arbetet mellan servicegruppen 

(t.ex. ekonomi), arbetskonsulenterna, företagsgruppen samt en 

förberedande verksamhet (arbetsträning i café, ett centrum för 

hjälpmedel). Inom företagsgruppen arbetar man med  Febe berättar om 

arbetsplatsrekrytering/jobbsökning, legouppdrag och  företagsgruppens arbete. 

marknadsföring. Man sköter allt från förfrågan på arbetsplatser  

till att skapa en relation till företaget, samt fakturering. Arbetskonsulenterna har hand om all 

kontakt till och handledning av den arbetssökande. Activamodellens olika faser för en 

arbetssökande delas in i en första kontakt, flerpartssamtal, kartläggning och planering, 

jobbmatchning, arbetsprövning, Activa-anställning och anställning på företag. 

 

Läs mera om stiftelsen på deras webbplats www.s-activa.se/. 

 

 

Onsdagen inleddes med att Sofia Kullberg presenterade FDUV:s projekt Arbete genom 

samarbete. Sofia redogjorde för projektets mål, vad som har hänt inom projektet och vad som 

är på gång. Läs mera på webbsidan www.fduv.fi/ags/. 

 

Jaana Paanetoja, juris licentiat och vicehäradshövding, var 

onsdagens stora namn. Jaana föreläste om arbetslagsstiftning för 

människor med funktionsnedsättning. Jaana förklarade vad de 

lagar som berör arbete för människor med funktionsnedsättning 

innebär genom bl.a. praktiska exempel. 

 

De lagar som berör arbete för människor med 

funktionsnedsättning är följande: Lag angående specialomsorger 

för utvecklingsstörda (gäller endast människor med 

utvecklingsstörning) samt  socialvårdslagen.                                   Jaana Paanetoja föreläser. 
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De som får en anställning berörs även av arbetsavtalslagen. Olika lagar möjliggör olika 

alternativ, men lagen ger inga entydiga svar utan det måste kollas upp för varje enskild 

människa. 

 

Paanetoja berättade även om riktlinjer inom metoden arbete med stöd (finns inte lagstadgat), 

kollektivavtal, arbetsersättning samt arbetsavtal. Till arbetskonsulentens uppgift hör att hålla 

koll på alla lagar och riktlinjer som berör den arbetssökande med funktionsnedsättning. 

Paanetoja lyfte slutligen fram att det inte är nödvändigt att en arbetskonsulent kan alla lagar, 

regler och riktlinjer, men däremot måste han/hon veta var man skall leta för att få svar på sina 

frågor. 

 

Lagstiftning kan läsas om på webbsidan www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/. 

 

Som avslutning på onsdagen berättade Sofia Kullberg och Pauliina Lampinen om en ny 

utvecklingsgrupp inom VATES-stiftelsen. Utvecklingsgruppens uppgift är att fungera som ett 

svenskspråkigt nätverk samt planera svenskspråkigt program under VATES-stiftelsens olika 

seminarier. 

 

Efter två lärorika och intensiva dagar kunde 

arrangörerna konstatera att det varit ett lyckat 

seminarium. Föreläsarna uppfyllde 

förväntningarna och seminariedeltagarna ansåg att 

dagarna varit givande. Förhoppningsvis kan vi 

arrangörer sammankomma igen någon gång och 

ordna ett liknande seminarium om arbete. 

 

Sofia Kullberg 

FDUV/Projektledare Arbete genom samarbete 
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