Nyhetsbrev om landskapsreformen i Österbotten – Uutiskirje maakuntauudistuksesta Pohjanmaalla

DET TEMPORÄRA BEREDNINGSORGANET
BEREDER REFORMEN I ÖSTERBOTTEN

VÄLIAIKAINEN VALMISTELUTOIMIELIN
VALMISTELEE UUDISTUSTA POHJANMAALLA

Reformen i Österbotten bereds av en expertgrupp som
kallas för det temporära beredningsorganet. Du kan också
ha stött på den finska förkortningen VATE. Vem är med i
gruppen? Bekanta dig med sammansättningen här.

Uudistusta Pohjanmaalla valmistelee asiantuntijaryhmä, jota
kutsutaan väliaikaiseksi valmistelutoimielimeksi. Voit törmätä
myös lyhenteeseen VATE. Keitä ryhmään kuuluu? Tutustu
kokoonpanoon täällä.

På sitt senaste möte diskuterade gruppen bl.a.
beredningen av landskapsstrategin, kommunikation och
deltagande. Läs mera!

Edellisessä kokouksessaan valmistelutoimielin keskusteli mm.
maakuntastrategian valmistelusta, viestinnästä ja
osallistumisesta. Lue lisää!

ANSTÄLLD I DET NYA LANDSKAPET

UUDEN MAAKUNNAN LEIVISSÄ

”Jag hoppas att barnskyddsarbetet får sådana resurser i
vårdreformen att det går att fungera på det sätt lagen
förutsätter ”

”Toivon, että sote-uudistuksessa lastensuojelutyötä
resursoidaan siten, että voidaan toimia lain edellyttämällä
tavalla”

Minna Burman och Maria Norrgård arbetar som
socialarbetare inom barnskyddet i Vasa stad. I serien
bekantar vi oss med det nya landskapets uppgifter och
kommande personal. Läs mera!

Minna Burman ja Maria Norrgård ovat lastensuojelun
sosiaalityöntekijöitä Vaasan kaupungilla. Juttusarjassa
tutustumme uuden maakunnan tehtäviin ja tulevaan
henkilöstöön. Lue lisää!

MEDBORGARENKÄT: Det nya landskapet ska
satsa på service och arbetsplatser

KANSALAISKYSELY: Uuden maakunnan
panostettava palveluihin ja työpaikkoihin

”Trygghet lägger grunden för välmående!”

”Turvallisuus on kaiken hyvinvoinnin perusta!”

”Landskapet borde satsa på internationell och stark
företagsverksamhet.”

”Maakunnan tulisi panostaa kansainväliseen ja vahvaan
yritystoimintaan”

”Närservice på sitt modersmål, speciellt inom hälsovården”

”Lähipalvelut omalla äidinkielellä, erityisesti
terveyspalveluissa”

Här är några citat ur svaren på medborgarenkäten. Läs
mera!

MISSADE DU PERSONALINFOMÖTET?

Tässä muutama sitaatti kansalaiskyselyn vastauksista. Lue
lisää!

JÄIKÖ HENKILÖSTÖINFO VÄLIIN?

Personalinfomötet om
landskapsreformen ordnades den 30
november. Om du missade mötet
kan du titta på det på Youtube.

Maakuntauudistuksen henkilöstöinfo
järjestettiin 30.11. Jos info jäi väliin,
voit katsoa sen Youtubessa.
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