
 

Finlands svenska socialförbund rf 

 

 
  

 

Vad behöver vi ta med i våra utlåtanden till  lagförslaget till vårdlandskap? 

 

Datum: Måndag 7.9.2020 kl.10-12 

 

Arrangör: Finlands Svenska Socialförbund och Soc&Kom/ Helsingfors universitet 

 

Plats: Zoom 

 

Soc&Kom och Socialförbundet bjuder in till diskussion om och reflekteringar kring lagförslaget till 

vårdlandskap (SOTE-lagförslaget).  

 

Kom och få stöd och nya infallsvinklar på vad som behöver eller kan tas med i ert utlåtande till SOTE-

förlaget med tyngdpunkt på den sociala sektorn med en svensk- samt tvåspråkig infallsvinkel. Inledningsvis 

hör vi Sami Uotinen, ledande jurist, social- och hälsovårdsteamet, Finlands Kommunförbund rf därefter 

förberedda kommentarer av Soc&Kom:s rektor professor Johan Bärlund och Samfundet Folkhälsans VD 

Georg Henrik Wrede.  

 

Vi önskar aktivt deltagande från deltagarna. För att vi ska få en givande diskussion ombeds deltagarna att 

bekanta sig med lagförslaget före diskussionen, eftersom vi koncentrerar oss på konkreta förslag och 

noteringar framom allmän diskussion. Diskussionen är ett tillfälle där deltagare från olika aktörer och 

infallsvinklar på några timmar effektivt behandlar delar av lagförslaget och lyfter fram väsentliga och 

centrala förbättringsförslag samt kommentarer som behövs i den fortsatta processen. Diskussionen 

kommer också att användas som underlag när arrangörerna utarbetar sina respektive utlåtanden.  

 

Frågor som vi närmare fördjupar oss i under diskussionen: Hur kan den sociala sektorns roll stärkas? Hur ser 

det ut för forsknings- och utvecklingsverksamheten inom det sociala området, inklusive den 

svenskspråkiga? Vilka förbättringar eller tillägg behövs för att den sociala sektorns expertis, utbildning och 

forskning samt erfarenhet kommer att utnyttjas och används på ett förnuftigt och effektivt sätt också efter 

reformen? Ser det ut som om rollen för de som arbetar på svenska och tvåspråkigt både på organisations- 

och produktionssidan  kan förändras, vilka följder kan det leda till och är det något som behöver beaktas i 

den fortsatta processen? 

 

Diskussionen genomförs digitalt via Zoom. Länk kommer att skickas ut till deltagarna 

 

Anmälan: Kontaktchef Robert Runeberg, robert.runeberg@helsinki.fi senast måndag 7.9 kl.8.30 

 

Förfrågningar: Kontaktchef Robert Runeberg, robert.runeberg@helsinki.fi och Socialförbundet 

kansli@fssf.fi 

Mera information och utförligare program publiceras inom kort på https://www.fssf.fi/start/ 

 

 

 

 


