Nyhetsbrev om landskapsreformen i Österbotten – Uutiskirje maakuntauudistuksesta Pohjanmaalla

BEREDNING PÅ BRED FRONT

VALMISTELUA LAAJASSA RINTAMASSA

Beredningen av landskapsreformen görs i nuläget som
tjänstemannaberedning i de 25 organisationer som är
med i reformen. De politiska besluten görs när invånarna i
landskapet har valt sina ledamöter till
landskapsfullmäktige i landskapsvalet i oktober.

Maakuntauudistuksen valmistelu on tällä hetkellä
muutoksessa mukana olevien 25 organisaation
viranhaltijavalmistelua. Poliittiset päätökset tehdään, kun
maakunnan asukkaat ovat valinneet edustajansa
maakuntavaltuustoon lokakuussa järjestettävissä
maakuntavaaleissa.

Läs mera om beredningen av reformen!
Lue lisää uudistuksen valmistelusta!

LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN ÄR ETT BRA
STÄLLE ATT JOBBA PÅ

POHJANMAAN MAAKUNTA ON HYVÄ PAIKKA
TYÖSKENNELLÄ

I landskaps- och vårdreformen övergår de anställda till
den nya arbetsgivaren som gamla arbetstagare. I
Österbotten gäller övergången cirka 9000 anställda. Målet
för beredningen av personalärendena är att det nya
landskapet ska vara ett bra ställe att jobba på.

Maakunta- ja soteuudistuksessa henkilöstö siirtyy vanhoina
työntekijöinä uusille työnantajille. Pohjanmaalla siirto
koskee n. 9000 henkilöä. Pohjanmaan
henkilöstövalmistelun tavoitteena on, että maakunta on
hyvä paikka työskennellä.

Läs mera om målen med beredningen!

Lue lisää valmistelun tavoitteista!

ANSTÄLLD I DET NYA LANDSKAPET

UUDEN MAAKUNNAN LEIVISSÄ

”Landskapsreformen märks inte mycket i det dagliga
arbetet på brandstationerna. De alarm som kommer in
ska skötas och den kompetens som behövs ska

”Tulevat hälytystehtävät hoidetaan ja niiden vaatimia
taitoja pidetään yllä. Maakuntauudistus ei juurikaan näy
päivittäisessä työssä paloasemilla,” kirjoittaa asemamestari

upprätthållas.” skriver stationsmästare Malin Åminne
från Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets
räddningsverk.

Malin Åminne Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen

Vid landskapsreformen kommer brandstationerna i
Jakobstad, Jakobstads FBK, Larsmo, Bosund, Kronoby,
Nedervetil och Terjärv att flyttas över till Österbottens
landskap från nuvarande Mellersta Österbottens och
Jakobstadsområdets räddningsverk.
Läs mera om samarbetet mellan landskapen och det
dagliga arbetet på brandstationerna!

Maakuntauudistuksessa Pietarsaaren, Pietarsaaren VPK:n,
Luodon, Bosundin, Kruunupyyn, Alavetelin ja Teerijärven
paloasemat siirtyvät nykyiseltä Keskipohjanmaan ja
Pietarsaaren alueen pelastuslaitokselta Pohjanmaan
maakunnalle.

ALLMÄN INFOKVÄLL OM REFORMEN

YLEINEN INFOILTA UUDISTUKSESTA

Vi ordnar en allmän infokväll om landskaps- och
vårdreformen den 19 juni i Vasa. Läs mera och anmäl dig!

Järjestämme kaikille avoimen infoillan maakunta- ja soteuudistuksesta 19.6.2018. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!

pelastuslaitokselta.

Lue lisää yhteistyöstä maakuntien välillä sekä päivittäisestä
työstä paloasemilla!
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