
  

 

BESÖK I LANDSKAPEN UNDER TEMAT FRÄMJANDE AV HÄLSA OCH 
VÄLFÄRD 2017 
 
Tidpunkt: onsdag 20.9.2017 kl. 9.00–166.00.00 

Plats: Cumulus Resort Tropiclandia, Kärleksstigen 3, Vasa 
 
Syfte: Att stödja kommunernas och landskapens sektorsövergripande 
beredningsarbete, skapande av en gemensam vision och samarbete. Vid mötena 

identifieras styrkor och utvecklingsobjekt och olika befolkningsgruppers behov samt 
skapas nätverk mellan kommuner, landskap och organisationer när det hälso- och 
välfärdsfrämjande arbetet ska genomföras som en del av social- och hälsovårds- och 

landskapsreformen.   
 

Målgrupp: beredrarna av vård - och landskapsreformen, kommunernas, landskapens 
och organisationers representanter, medlemmar i välfärdsgrupper, yrkespersoner från 
olika branscher, olika befolkningsgruppers representanter inklusive olika språkliga och 

kulturella gruppers representanter, kommunala beslutsfattare, läroanstalters och 
församlingars representanter samt andra som är intresserade av ämnet främjande av 

hälsa och välfärd. 

 

Förmiddagens program kan följas via fjärranslutning. Mötet har simultantolkning. 
 

FÖRMIDDAGENS PROGRAM  
 
09.00–09.45 Morgonkaffe och besök hos infopunkterna  
  

09.45–09.50 Mötet öppnas  
                                  Kaj Suomela, landskapsdirektör, Österbottens förbund  
  

09.50–10.00  Främjande av hälsa och välfärd i en livskraftig kommun  
 Kim Berg, ordförande för stadsstyrelsen, Vasa 
  

10.00–10.40  Vad innebär social- och hälsovårds- och 
landskapsreformen för främjandet av hälsa och välfärd?  

 Representanter för social- och hälsovårdsministeriet, 

undervisnings- och kulturministeriet, arbets- och 
näringsministeriet, Finlands social och hälsa SOSTE rf och 

Kommunförbundet diskuterar ämnet.  
  

10.40–11.50  Välfärd som ett gemensamt uppdrag – från mål till 
verklighet med hjälp av en strategi  

 Varpu Rajaniemi, förändringsledare, Österbottens förbund 
Jukka Kentala, direktör för verksamhetsområdet, Vasa stad 

Kristina Stenman, stadsdirektör, Jakobstads stad 
Juha Rikala, kommundirektör, Laihela 

                                 Jessica Fagerström, Projektplanerare, Järjestö 2.0 
 Markku Pulli, ordförande, Vasanejdens Föreningar rf. 

 

 Moderatorn Pirjo Waden, Vasa stad 



  

 

   

  

11.50–12.00  Anvisning för eftermiddagens workshoparbete 
 

12.00–13.00  Lunch (på egen bekostnad) 
 
EFTERMIDDAGENS PROGRAM 

 
13.00–15.00  Arbete i workshoppar och eftermiddagskaffe 
 

Målet är att stöda beredningen av främjandet av hälsa och välfärd som en del av 

beredningen av ett sektorsövergripande landskap. Resultatet är konkreta förslag till 
den fortsatta beredningen.  
 

1. Främjande av hälsa och välfärd i den nya kommunen och det stöd som 

landskapen erbjuder kommunerna 
• strukturer och innehåll i kommunernas hälso- och välfärdsfrämjande arbete – 

styrkor och utvecklingsobjekt 

• innehållet i och det praktiska genomförandet av det expertstöd som landskapen 
erbjuder kommunerna inom främjande av hälsa, välfärd och säkerhet samt 

förebyggande rusmedelsarbete  
• samarbetsstrukturer inom regionen och möjligheter för invånarna att delta  

 

2. Landskapets uppgifter inom främjande av hälsa och välfärd 
• fastställande av mål och åtgärder för främjande av hälsa och välfärd som en del 

av beredningen av landskapets servicestrategi och servicelöfte 
• fastställande av uppgifterna inom hälsa och välfärd i producentvillkor, 

avtalsutkast och ersättningsmodeller 
• klienternas delaktighet i planeringen, genomförandet och utvärderingen av 

tjänsterna 
 

3. Bestämning och ordnande av tjänster i kontaktytorna mellan landskapens 
och kommunernas ansvar  
• beredning av verksamhetsmodeller som stöder delaktighet från invånare och 

regionalt samarbete  
• bestämning av tjänster i kontaktytorna mellan landskapens och kommunernas 

ansvar tillsammans med samarbetspartnerna  
• identifiering av centrala tjänster i kontaktytorna (sysselsättning, integration, 

tjänster för barn, unga och familjer, rådgivning om levnadsvanor, osv.) 

• centrala målgrupper, sårbara grupper och innehållet i de centrala tjänsterna i 
kontaktytorna  

• beredning av en plan för samarbete och arbetsfördelning i fråga om tjänsterna i 
kontaktytorna  

• regionala strukturer och styrmodell 

• koncept för övergripande säkerhet 
 

4. Ledning och kommunikation baserad på välfärdsdata 
• helhetsbild av läget för befolkningens hälsa och välfärd i landskapet 

• förhandsbedömning av konsekvenserna - avtala om verksamhetssätten  
• sammanställning och användning av erfarenhetsdata i datadriven ledning 
• inkludering av en regional välfärdsberättelse samt sammanställning av ett  

informationsunderlag för främjande av hälsa och välfärd i landskapets plan för 
informationshantering  



  

 

 

 
 

5. Möjligheter inom området främjande av hälsa och välfärd för 
organisationer och företag som producerar social- och hälsovårds- och  

tillväxttjänster 
• olika och nya verksamhetsmöjligheter för organisationer och företag som 

producerar och utvecklar tjänster  

• ett sektorsövergripande landskap som samarbetspartner  
 

 
15.00–15.50  Sammanfattning av workshoparbetet samt diskussion 

 
15.50–16.00 Avslutningsord 

Kaj Suomela, landskapsdirektör, Österbottens förbund 

  
Anmälan: https://link.webropolsurveys.com/S/EAD856D94A8B930D 

 
Kontaktpersoner för mer information  
 

Frågor som gäller innehållet 
Jukka Kentala, förändringsledare, direktör för verksamhetsområdet, Vasa stads social- 

och hälsovårdsväsende, tfn 06 325 2300, fornamn.efternamn@vaasa.fi 
Sarita Friman-Korpela, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 
163 349, fornamn.efternamn@stm.fi  

Heli Hätönen, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 
326, fornamn.efternamn@stm.fi 

Tiina Kivisaari, direktör, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 178, 
fornamn.efternamn@minedu.fi 
Päivi Aalto-Nevalainen, kulturråd, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 

178, fornamn.efternamn@minedu.fi 
Janne Savolainen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 067 042, 

fornamn.efternamn@tem.fi 
 
Frågor som gäller de praktiska arrangemangen och anmälan 

Maria Outinen, sekreterare, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 589, 
fornamn.efternamn@stm.fi 

 
Mediekontakt 
Minna Rantala, projektinformatör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 042, 

fornamn.efternamn@stm.fi 
 

Elektroniskt material om främjande av hälsa och välfärd (på finska) 
http://alueuudistus.fi/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-aineistoja 
 

 
 
 

 

 

 

https://link.webropolsurveys.com/S/EAD856D94A8B930D
http://alueuudistus.fi/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-aineistoja


  

 

 

 

 

Workshoppar om bekämpning av och vaccination mot smittsamma sjukdomar 

 

Som en del av besöken i landskapen under temat främjande av hälsa och välfärd ordnas fem 

workshoppar om bekämpning av och vaccination mot smittsamma sjukdomar.  

 

Målet med workshopparna är att säkerställa att bekämpning av och vaccination mot 

smittsamma sjukdomar verkställs som en del av social- och hälsovårds- och 

landskapsreformen. I workshopparna dryftar man i enlighet med innehållet i den nya lagen om 

smittsamma sjukdomar frågor som gäller sektorsövergripande samarbete, organisering och 

tjänsteproduktion, t.ex. vilken arbetsfördelningen mellan landskapen och social- och 

hälsocentralerna ska vara och hur det sektorsövergripande samarbetet för bekämpning av 

smittsamma sjukdomar ska regleras, organiseras och genomföras i landskapen och 

kommunerna.  

 

Workshopparna är avsedda för i synnerhet läkare som är ansvariga för smittsamma 

sjukdomar, personer som är ansvariga för klinisk mikrobiologisk diagnostik samt 

multiprofessionella infektionsteam i kommunerna och sjukvårdsdistrikten.  

 

 

Workshopparna ordnas på följande orter:  

 

6.9 Kuopio, Norra Savolax 

 

21.9 Tammerfors, Birkaland 

 

26.9 Uleåborg, Norra Österbotten 

 

27.11 Åbo, Egentliga Finland 

 

 

Tidpunkten meddelas senare 

 

Helsingfors, Nyland 

 

Anmälan till workshopparna sker i samband med landskapsbesöken under temat främjande av 

hälsa och välfärd. 

 

 

Mer information 

Anni Virolainen-Julkunen, medicinalråd (SHM), tfn 0295 163 324, fornamn.efternamn@stm.fi 

Sari Ekholm, överläkare (SHM), tfn 0295 163 447, fornamn.efternamn@stm.fi 

 
 

 

 

 

 

 


