
 

 

 

BESÖK I LANDSKAPEN UNDER 
TEMAT FRÄMJANDE AV HÄLSA OCH VÄLFÄRD 
 

Tidpunkt: fredagen 16.3.2018 kl. 9.00–16.00 
 

Syfte: Att stödja kommunernas och landskapens sektorsövergripande 
beredningsarbete som gäller främjandet av hälsa och välfärd, skapande av en 

gemensam vision och samarbete.  
 
Diskussionsmötet är ett interaktivt diskussions- och arbetsevenemang 

där man  
 för fram existerande modeller och rådande praxis för främjandet av hälsa, 

välfärd och delaktighet i regionens kommuner  
 stärker möjligheten att ta med invånarnas synvinkel i främjandet av hälsa och 

välfärd i kommunerna och de framtida landskapen 
 skapar regionala samarbetsstrukturer för främjandet av hälsa och välfärd  

 skapar nätverk mellan kommuner, landskap och organisationer när det hälso- 
och välfärdsfrämjande arbetet ska genomföras  

 identifierar olika befolkningsgruppers behov och regionala särdrag samt  
 konkret kommer överens om fortsatta åtgärder som gäller främjandet av hälsa 

och välfärd vid beredningen av landskaps- och social- och hälsovårdsreformen.  
 

Diskussionsmötet är ett inbjudningsseminarium 
Riktar sig till de som bereder social- och hälsovårds- och landskapsreformen, 
chefer och beslutsfattare i kommuner, medlemmar i kommunernas och 

regionernas välfärdsgrupper samt särskilt företrädare för organisationer som 
arbetar för att minska ojämlikheten och främja livskraften.  

 
Förmiddagens program kan följas via fjärranslutning: 

http://videonet.fi/stm/20180316/ 
 
FÖRMIDDAGENS PROGRAM  
 

08.30–09.00 Morgonkaffe och besök hos infopunkterna  
   

09.00–09.15 Mötet öppnas 
 Ossi Savolainen, Nylands landskapsdirektör 
  

09.15–09.45  Främjande av hälsa, välfärd och delaktighet i en 
livskraftig kommun  

 Mikaela Nylander, fullmäktigeordförande, riksdagsledamot, 
Borgå  

http://videonet.fi/stm/20180316/


 

 

 

 Sanna Vesikansa, biträdande 

borgmästare, Helsingfors 
 

09.30–10.00 Kontaktytan mellan landskapet och kommunen en 
förutsättning för främjandet av hälsa och välfärd   

  Markus Sovala, förändringsledare för landskapsreformen  
  
 Kommentarer: 

 Juha Metso, grundtrygghetschef, Esbo stad 
 Jyrki Mattila, stadsdirektör, Hyvinge  
 

10.00–10.50  Vad innebär social- och hälsovårds- och 
landskapsreformen för främjandet av hälsa och välfärd?  

 Anföranden av social- och hälsovårdsministeriet, arbets- och 
näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, 
Kommunförbundet och SOSTE 

    

   

10.50–11.50  Välfärd som ett gemensamt uppdrag – från mål till 
verklighet med hjälp av en strategi 

 Markus Sovala, förändringsledare för landskapsreformen 
 Timo Aronkytö, förändringsledare för social- och 

hälsovårdsreformen  
 Jukka T Salminen, biträdande stadsdirektör, Vanda  
 Tiina Heikka, kommundirektör, Lappträsk 

 Kristiina Kariniemi-Örmälä, tf. servicedirektör, Träskända 
Jaana Pirhonen, projektchef, partnerskapsnätverket Kumaja  

Pirjo Krokfors, direktör för servicelinjen tjänster för stödd 
sysselsättning, Nylands arbets- och näringsbyrå 

 Rikhard Manninen, generalplanechef, Helsingfors stad   

 
Moderatorn bekräftas senare  

 
    

11.50–12.00  Anvisning för eftermiddagens arbete 

 
12.00–13.00  Lunch (på egen bekostnad) 
 

  
EFTERMIDDAGENS PROGRAM 

 

13.00–15.00  Arbete i workshoppar och eftermiddagskaffe 
 

 

Kontaktpersoner för mer information:  
 



 

 

 

Frågor som gäller innehållet 

Minna Klemettilä, projektarbetare, Projektbyrån Nyland 2019, tfn 040 194 5157, 
fornamn.efternamn@uusimaa2019.fi 

Sarita Friman, 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 

 
Mediekontakt 

Minna Rantala, projektinformatör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 042, 
fornamn.efternamn@stm.fi 
 

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

 

http://alueuudistus.fi/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-aineistoja

