Nyhetsbrev om landskapsreformen i Österbotten – Uutiskirje maakuntauudistuksesta Pohjanmaalla

FAMILJER I ÖSTERBOTTEN NÖJDA MED
SERVICEN

POHJANMAAN PERHEET TYYTYVÄISIÄ
PALVLEUIHIN

Barnfamiljerna i Österbotten är nöjdast med mödra- och
barnrådgivningen, dagvården och skolorna. Invånarna vill
ha mera elektroniska tjänster, som elektronisk tidsbokning
och chat-tjänster.

Pohjanmaan lapsiperheet ovat tyytyväisimpiä äitiys- ja
lastenneuvoloihin, päivähoitoon ja kouluun. Asukkaat
haluaisivat lisää sähköisiä palveluita, kuten sähköistä
ajanvarausta ja chat-palvelua.

På hösten gjordens en elektronisk undersökning om service
för barn, unga och familjer i Österbotten. Över 1600
österbottningar deltog i enkäten.

Pohjanmaalla toteutettiin syksyllä sähköinen kysely lasten,
nuorten ja perheiden palveluista. Kyselyyn vastasi yli 1600
pohjalaista.

Läs mera

Lue lisää

DELAKTIGHET I PÅVERKANSORGAN

OSALLISTUMISTA VAIKUTTAMISTOIMIELIMISSÄ

”Kommunernas äldreråd kunde
träffas även om det inte blir en
reform, för att diskutera t.ex.
servicenivån i kommunerna och dela
goda erfarenheter.”
Deltagare i workshoppen för kommunernas äldreråd
I det nya landskapet grundas påverkansorgan för att få
målgruppernas röster att höras i beslutsfattandet.

”Yhteys kuntien neuvostoihin on
tärkeä. On tärkeää pitää yhteydet
toimivina. Ylipäätään yhdyspinnat
maakunnan ja kuntien välillä liittyen
esim. hyvinvoinnin edistämiseen
pitäisi käydä läpi.”
Osallistuja kuntien vammaisneuvostojen työpajassa

Representanter för kommunernas råd för personer med
funktionsnedsättning och äldreråd har hållit workshoppar
för att planera påverkandet i det nya landskapet.

Uuteen maakuntaan perustetaan vaikuttamistoimielimiä, jotta
kohderyhmien ääni kuuluisi päätöksenteossa. Kuntien
vammaisneuvostojen sekä vanhusneuvostojen edustajat ovat
kokoontuneet työpajoihin suunnittelemaan vaikuttamista
uudessa maakunnassa.

”Diskussionen vid workshopparna var riktigt livlig och vi
kunde ha haft ännu mer tid för diskussion. Det finns helt
klart behov av samarbete mellan påverkansorganen”

”Työpajassa käytiin todella vilkasta keskustelua ja aikaa
keskustelulle olisi voinut olla enemmänkin. Selvää on, että
vaikuttamistoimielinten väliselle yhteistyölle on suuri tarve”

Utvecklingsplanerare Irina Nori, Österbottens förbund.

Kehittämissuunnittelija Irina Nori, Pohjanmaan liitto

Läs mera om beredningen av påverkansorganen

Lue lisää vaikuttamistoimielinten valmistelusta

LANDSKAPETS DATAADMINISTRATION ÄR
EN STOR HELHET

MAAKUNNAN TIETOHALLINTO ON SUURI
KOKONAISUUS

”När landskapets verksamhet kör igång ska det finnas IKT- ”Kun maakunnan toiminta alkaa, pitää löytyä tarvittavat ICTfunktioner som behövs för myndighetsutövning,
toiminnot viranomaistoimintaan, sosiaali- ja terveydenhuoltoon,
vård, fakturering och budgetering.”
laskutukseen ja budjetointiin.”
Mari Lintula, IT-direktör
Mari Lintula, IT-johtaja
Läs mera om beredningen av landskapets
dataadministration

Lue lisää maakunnan tietohallinnon valmistelusta

PROJEKTET ÖSTERBOTTENS SERVICEHANDLEDNING I SKICK SLUTAR VID
ÅRSSKIFTET

POHJANMAAN PALVELUOHJAUS KUNTOON HANKE PÄÄTTYY VUODENVAIHTEESSA

Syftet med projektet som utvecklar servicen för seniorer

Ikäihmiset ja omaishoitajien palveluiden palveluita kehittävän
hankkeen tavoitteena oli kehittää Pohjanmaalle yhteinen

och närståendevårdare var att utveckla en
landskapsomfattande verksamhetsmodell för
servicehandledningen. Dessutom har projektet gjort en
karta med nyckeltal för servicehandledning samt ett förslag
till servicehelheten.

palveluohjauksen toimintamalli. Sen lisäksi hankkeessa on tehty
kartta palveluohjauksen tunnusluvuista sekä ehdotukset
palvelukokonaisuudelle.
Lue lisää hankkeen toteutuksesta ja tuloksista

Läs mera om projektet och dess resultat

Ditt Österbotten – Landskapsreformen 2021
Sinun Pohjanmaasi – Maakuntauudistus 2021
dittosterbotten.fi | sinunpohjanmaasi.fi
Beställ eller avbeställ nyhetsbrevet

Tilaa uutiskirje tai peruuta tilauksesi.

