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Ungdomarna	  i	  (det	  digitala)	  samhället	  	  
–	  Var	  finns	  de	  och	  med	  vem?	  	  
–	  Når	  myndigheterna	  ut	  till	  de	  unga?	  

	  
Livet	  i	  vårt	  samhälle	  har	  digitaliserats.	  Tid	  och	  rum	  omdefinieras	  kontinuerligt	  genom	  
att	  ny	  teknologi	  tas	  i	  bruk.	  Var	  finns	  ungdomarna	  i	  det	  digitaliserade	  samhälle?	  
Hurudant	  ansvar	  har	  de	  professionella	  när	  det	  gäller	  att	  stöda	  de	  ungdomar	  som	  har	  
svårt	  att	  hitta	  sin	  väg	  in	  i	  arbetslivet	  eller	  studier?	  Var	  finns	  samhällspolitiken?	  
	  
DelSam	  II	  seminarium	  5.2.2014	  på	  Arcada,	  Helsingfors	  	  
eller	  på	  distans	  i	  Vasa,	  Academill	  vid	  Åbo	  Akademi.	  	  
I	  seminariet	  lyfts	  fram	  ungdomarnas	  erfarenheter	  av	  dagens	  samhälle.	  Förutom	  den	  
digitala	  aspekten	  granskas	  hur	  ungdomarnas	  behov	  av	  personligt	  stöd	  har	  förverkligats	  
som	  helhet	  och	  om	  de	  samhällspolitiska	  åtgärderna	  har	  haft	  effekt.	  
	  
Seminariet	  riktar	  sig	  till	  ungdomar	  och	  professionella	  som	  arbetar	  med	  ungdomar	  i	  
kommunerna,	  tredje	  sektorn	  och	  vid	  arbets-‐	  och	  näringsbyråerna,	  studerande,	  lärare,	  
forskare	  och	  andra	  intresserade.	  Seminariet	  är	  avgiftsfritt.	  
	  
Seminariet	  ordnas	  på	  Arcada	  i	  Lilla	  auditoriet,	  Jan-‐Magnus	  Janssons	  plats	  1,	  00560	  
Helsingfors.	  Via	  en	  videolänk	  ordnas	  seminariet	  i	  Österbotten	  i	  samarbete	  med	  
ungdomsforskarna	  vid	  Åbo	  Akademi.	  Seminarieplatsen	  är	  Academill,	  rum	  B607,	  
strandgatan	  2,	  Vasa.	  
	  
Anmälan	  senast	  29.1.2014	  via	  länken	  	  
https://www.webropolsurveys.com/S/9490891B0C3CFDBE.par	  	  	  
	  
	  

För	  mera	  information:	  	  	  	   För	  information	  om	  deltagandet	  i	  Vasa:	   	  
Projektkoordinator	  i	  Nyland,	  DelSam	  II	   Projektkoordinator	  i	  Österbotten,	  DelSam	  II	   	  
Raija	  Koskinen	   Ann	  Backman	   	  
Tfn	  +358	  40	  5220489	   Tfn	  +358	  40	  5220133	   	  
raija.koskinen@fskc.fi	  	   Ann.Backman@fskc.fi	  	   	  
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Program	  
	  
9:30	  -‐	  10:00	  	   Kaffe	  
	  	  
10:00	  –	  10:10	   Öppningsord;	  	  

vd	  Torbjörn	  Stoor,	  FSKC	  
	  
10:10	  –	  10:30	   	  Ungdomarnas	  erfarenheter	  av	  servicen;	  kort	  presentation	  av	  

de	  posters	  som	  under	  seminariedagen	  är	  framme	  i	  aulan	  
	  Ungdomar	  &	  Ungdomsverkstäder	  &	  Studeranden	  

	  
10.30	  –	  11.30	   Ungdomsgarantin	  och	  förnyelsen	  av	  Arbets-‐	  och	  Närings-‐

byråernas	  tjänster.	  Digi-‐	  service	  eller	  personligt	  stöd	  i	  
framtiden?	  
Utvecklingschef	  Raimo	  Hokkanen,	  Arbets-‐	  och	  näringsbyrå	  i	  
Nyland	  	  

	  
11:30	  -‐	  12:30	   Lunch	  (på	  egen	  bekostnad)	  
	  
12:30	  -‐	  13:30	   ”Alone	  together”	  Med	  i	  sociala	  media	  och	  ändå	  ensam?	  

(föreläsningen	  är	  på	  finska,	  material	  på	  svenska)	  
SVD,	  akademiforskare	  Sakari	  Taipale	  

	   	  
13:30	  –	  13:45	   Kommentar	  till	  Taipales	  presentation	  &	  gemensam	  diskussion	  	  
	  
13:45	  -‐14:15	   Kaffe	  
	  
14:15	  -‐	  15:00	   Ungdomarnas	  IKT-‐användning	  (IKT=	  	  	  

Information-‐	  och	  kommunikationsteknologi)	  -‐	  delaktighet	  på	  
olika	  virtuella	  forum	  samt	  användning	  av	  nätbaserad	  service	  
Doktorand	  i	  socialt	  arbete	  Camilla	  Granholm	  

	  
15:00	  –	  15.30	   Kommentar	  till	  Granholms	  presentation	  &	  gemensam	  

diskussion	  
	  
15:30	  –	  15:45	  	   Avslutningsord	  

Projektkoordinator	  för	  DelSam	  II,	  Nyland	  Raija	  Koskinen	  
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Tilläggsinfo	  om	  forskarna:	  
	  
SVD,	  akademiforskare	  Sakari	  Taipale	  arbetar	  vid	  Jyväskylä	  universitet.	  Han	  är	  docent	  i	  
samhällspolitik	  vid	  Östra	  Finlands	  universitet.	  Hans	  huvudsakliga	  forskningsintresse	  
anknyter	  till	  informationssamhället	  och	  användning	  av	  digitala	  informationsteknologier.	  
Speciellt	  är	  han	  intresserad	  av	  hur	  nya	  digitalteknologier	  konstituerar	  de	  sociala	  
strukturer	  och	  förmedlar	  sociala	  relationer.	  	  Taipale	  har	  forskat,	  bland	  annat	  i	  
användning	  av	  myndighetsservice	  på	  nätet,	  Finlands	  nationella	  strategier	  för	  
informationssamhället	  och	  införandet	  och	  användning	  av	  nya	  digitala	  verktyg	  i	  Europa.	  
Han	  leder	  ett	  projekt	  om	  generationsrelationer	  i	  bredbandsamhället	  som	  är	  finansierat	  
av	  Finlands	  Akademi	  för	  åren	  2013-‐2017.	  
	  
Camilla	  Granholm	  jobbar	  som	  doktorand	  i	  socialt	  arbete	  vid	  Svenska	  social-‐	  och	  
kommunalhögskolan	  vid	  Helsingfors	  universitet.	  I	  sin	  forskning	  intresserar	  hon	  sig	  hur	  
informations-‐	  och	  kommunikationsteknologi	  kunde	  utnyttjas	  inom	  socialt	  arbete,	  
särskilt	  i	  arbetet	  med	  unga	  och	  unga	  vuxna.	  Tidigare	  jobbade	  Camilla	  som	  
verksamhetsledare	  för	  Församlingarnas	  samtalstjänst	  i	  Södra	  Finland	  och	  var	  där	  
bl.a.	  med	  och	  utvecklande	  samtalstjänstens	  nättjänst.	  Hon	  har	  också	  lång	  erfarenhet	  av	  
nätbaserat	  stöd	  genom	  föreningen	  Nyyti	  rf	  (som	  verkar	  för	  studerandes	  välmående,	  
hälsa	  och	  livsbalans)	  där	  hon	  verkat	  som	  förtroende	  val	  och	  frivillig	  under	  det	  första	  
decenniet	  av	  2000-‐talet.	  
	  
	  


