Nyhetsbrev om landskapsreformen i Österbotten – Uutiskirje maakuntauudistuksesta Pohjanmaalla

BLIR VÅRDREFORMEN ÖVERHUVUDTAGET
AV? HAR KUNDEN GLÖMTS BORT?

TULEEKO TÄSTÄ SOTESTA MITÄÄN? ONKO
ASIAKAS UNOHDETTU?

”I Österbotten framskrider beredningen av landskapsoch vårdreformen målmedvetet. Inga lagar har ännu
godkänts, men i Österbotten planeras reformen
utgående från de ursprungliga mål som fastställdes för
reformen. Vi har alla möjligheter att lyckas med att
skapa sådana tjänster som invånarna i vårt landskap
vill ha.”

”Pohjanmaalla maakunnan ja sosiaali- ja
terveyspalveluiden valmistelussa edetään
päämäärätietoisesti. Lakeja ei ole vielä hyväksytty, mutta
muutosta suunnitellaan uudistuksen alkuperäisten
tavoitteiden pohjalta. Meillä on kaikki mahdollisuudet
onnistua luomaan sellaiset palvelut, joita väestö
alueellamme haluaa.”

Förändringsledarna Marina Kinnunen och Jukka Kentala
styr reformen vidare och tror på ett gott slutresultat
Läs mera!

Muutosjohtajat Marina Kinnunen ja Jukka Kentala
luotsaavat uudistusta luottavaisin mielin. Lue lisää!

ANSTÄLLD I DET NYA LANDSKAPET

UUDEN MAAKUNNAN LEIVISSÄ

”Företagens tillväxt, internationalisering och livskraften
inom vårt område förutsätter att vi har arbetstagare
och företagare i regionen. ”

”Yritysten kasvu, kansainvälistyminen ja alueemme
elinvoima tulee siitä, että meillä on tekijöitä ja yrittäjiä
alueella.”

Rose-Marie Lillmangs och Hannu Ollikkala arbetar som
sakkunniga vid Österbottens arbets- och näringsbyrås
arbetsgivar- och företagstjänster. I serien bekantar vi
oss med det nya landskapets uppgifter och kommande
personal. Läs mera!

Hannu Ollikkala ja Rose-Marie Lillmangs työskentelevät
asiantuntijoina Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston
työnantaja- ja yrityspalveluissa. Kirjoitussarjassa
tutustumme uuden maakunnan tehtäviin ja tulevaan
henkilökuntaan. Lue lisää!

ANSÖKAN TILL VALFRIHETSPILOT
FÖRBEREDS
För att testa valfriheten inom social- och hälsovården
vill landskapet delta i ett pilotprojekt. Den politiska
referensgruppen för landskapsreformen stöder
deltagandet. Ett alternativ är att utvidga
servicesedelförsöket där personliga budgetar testas.
Senast i slutet av april får vi veta om Österbotten har
valts till ett av pilotlandskapen.

SAMARBETSGRUPPEN BÖRJAR
SAMMANTRÄDA

HAKEMUSTA VALINNANVAPAUSPILOTTIIN
VALMISTELLAAN
Sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapautta halutaan
testata osallistumalla pilottihankkeeseen.
Maakuntauudistuksen poliittinen viiteryhmä tukee
osallistumista. Yksi vaihtoehto on laajentaa
palvelusetelikokeilua, jossa testataan henkilökohtaista
budjettia. Huhtikuun loppuun mennessä saamme tietää
onko Pohjanmaa valittu yhdeksi pilottimaakunnista.

YHTEISTYÖRYHMÄ ALOITTAA
KOKOONTUMISEN

Personalens samarbetsgrupp sammanträder för första
gången den 8 mars. Huvudavtalsorganisationerna och
central-organisationerna har utsett var sin medlem till
gruppen. Vem är med? Här kan du bekanta dig med
samarbetsgruppens sammansättning.

Henkilöstön yhteistyöryhmä kokoontuu ensimmäistä
kertaa 8.3.2018. Pääsopijajärjestöt ja keskusjärjestöt ovat
sopineet edustajansa ryhmään. Ketkä ovat mukana? Täällä
voit tutustua yhteistyöryhmän kokoonpanoon.

Ditt Österbotten – Landskapsreformen 2020
Sinun Pohjanmaasi – Maakuntauudistus 2020
2020.osterbotten.fi | 2020.pohjanmaa.fi
Beställ eller avbeställ nyhetsbrevet

Tilaa uutiskirje tai peruuta tilauksesi.

