Nyhetsbrev om landskapsreformen i Österbotten – Uutiskirje maakuntauudistuksesta Pohjanmaalla

UNGA BEREDER LANDSKAPETS
UNGDOMSFULLMÄKTIGE

NUORET VALMISTELEVAT MAAKUNNAN
NUORISOVALTUUSTOA

Ungdomsfullmäktige i de österbottniska kommunerna
planerar landskapets ungdomsfullmäktige tillsammans.
Det nya påverkansorganet grundas i alla landskap i
samband med landskaps- och vårdreformen. I videon
berättar unga bland annat om vad de helst vill påverka och
vad de vill lära sig mer om.

Pohjanmaan kuntien nuorisovaltuustot suunnittelevat
yhdessä maakunnan nuorisovaltuustoa. Uusi vaikuttamiselin
perustetaan kaikkiin maakuntiin osana maakunta- ja soteuudistusta. Videolla nuoret kertovat muun muassa siitä, mihin
haluavat vaikuttaa ja mistä haluaisivat oppia lisää.

Kolla in hur beredningen av landskapets
ungdomsfullmäktige framskrider.

Katso, miten maakunnan nuorisovaltuuston valmistelu
etenee.

ANSTÄLLD I DET NYA LANDSKAPET

UUDEN MAAKUNNAN LEIVISSÄ

”Vårdkedjorna har förkortats, samtidigt som samarbetet
har fördjupats i och med att vi närmat oss de olika
aktörerna i området”
Terhi Venäläinen, operations- och anestesiavdelningens
koordinerande avdelningsskötare

”Hoitoketjut lyhenevät ja olemme eri toimijoiden kanssa
lähentyneet, on enemmän yhteistyötä.”
Terhi Venäläinen, leikkaus- ja anestesiaosaston koordinoiva

osastonhoitaja
Venäläinen och tre andra avdelningsskötare från Vasa
centralsjukhus – Helinä Ahonen, Minna Nurmikoski och Airi
Nykänen – berättar att reformen redan syns i
verksamheten.
Läs mera om avdelningsskötarnas arbete

Venäläinen ja kolme muuta osastonhoitajaa Vaasan
keskussairaalasta – Helinä Ahonen, Minna Nurmikoski ja Airi
Ylkänen – kertovat, että uudistus näkyy jo nyt toiminnassa.
Lue lisää osastonhoitajien työstä

DET NYA LANDSKAPET: JÄMSTÄLLT OCH
JÄMLIKT

UUSI MAAKUNTA: TASA-ARVOINEN JA
YHDENVERTAINEN

Under hösten har ett av landskapsberedningens teman
varit jämställdhet och jämlikhet. Österbotten har deltagit i
social- och hälsovårdsministeriets jämlikhetsprojekt. Också
den politiska styrgruppen diskuterade jämlikhet på sitt
första möte.

Syksyn aikana yksi maakuntavalmistelun teemoista on ollut tasaarvo ja yhdenvertaisuus. Pohjanmaa on osallistunut sosiaali- ja
terveysministeriön yhdenvertaisuushankkeeseen. Myös
poliittinen ohjausryhmä keskusteli yhdenvertaisuudesta
ensimmäisessä kokouksessaan.

Läs meddelandet från styrgruppens möte

Lue ohjausryhmän kokoustiedote

Läs förändringsledare Varpu Rajaniemis och
utvecklingsplanerare Irina Noris blogginlägg om
jämlikhetsprojektet (på finska).

Lue muutosjohtaja Varpu Rajaniemen ja kehittämissuunnittelija
Irina Norin blogiteksti yhdenvertaisuushankkeesta

FÖRSÖKET MED PERSONLIG BUDGET
FRAMSKRIDER

HENKILÖKOHTAISEN BUDJETIN KOKEILU ETENEE

”Kunnandet har ökat enormt på kort tid. Personlig
budgetering har blivit ett arbetsverktyg för
servicehandledaren”

”Osaaminen on lisääntynyt huikeasti lyhyessä ajassa.
Henkilökohtaisesta budjetista on tullut palveluohjaajan yksi
työkalu”

Ann-Christine Järf-Rex, servicehandledare

Ann-Christine Järf-Rex, palveluohjaaja

Social- och hälsovårdssektorerna i Vasa, Jakobstad och
Närpes är med i försöket med personlig budget i
Österbotten. Arbetstagaren bör framför allt tänka ur ett
klientperspektiv, men också kreativt.

Pohjanmaalla henkilökohtaisen budjetoinnin kokeilussa ovat
mukana Vaasan, Pietarsaaren ja Närpiön sosiaali- ja
terveystoimet. Työntekijän on ajateltava ennen kaikkea
asiakaslähtöisesti, mutta myös luovasti.

Läs mera om erfarenheter av sakkunniga som är med i
projektet.

Lue lisää hankkeessa mukana olevien asiantuntijoiden
kokemuksista.
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