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Till stöd för genomförandet av välfärdsområdena har en färdplan 
utarbetats för 2021–2023
• En färdplan har utarbetats som stöd för genomförandet av välfärdsområden ur både regional och 

nationell aspekt på genomförandet för år 2021–2023. 
o Syftet med utarbetandet av färdplanen är att stödja regionala förberedares arbete genom att bland annat 

tillhandahålla information om uppgifter som rör genomförande, tidsplan, förpliktelser i lagar och möjligheter till 
nationellt stöd

• Färdplanen för nationellt genomförande sammanför de nationella aktörernas (ministerier, institutioner, 
ämbetsverk och DigiFinland Oy samt regioner) förberedelser och åtgärder i samband med 
genomförandet och den finns på webbplatsen soteuudistus.fi

• Båda färdplanerna har upprättats enligt fem förberedande grupper (Förvaltning, ekonomi och 
stödtjänster, Ledning och kompetens, Organisation av tjänster, Kontaktytor och IKT-förberedelse)

• Färdplanen lägger upp faser för genomförandet av välfärdsområden, med särskild inriktning på de tre 
sista faserna (i enlighet med lagförslaget 1/2021): 

1. Frivillig beredning före regeringens proposition
2. Förberedelser för genomförande, RP till riksdagen 12/2020
3. Välfärdsområdenas temporära förberedande organ, lagstiftning träder i kraft
4. Välfärdsområdesfullmäktige fr.o.m. 1.3.2022
5. Organiseringsansvaret överförs till välfärdsområdena 1.1.2023



I detta dokument beskrivs färdplanen för regionalt genomförande

• I färdplanen för regionalt genomförande beskrivs de uppgifter som rör olika skeden i genomförandet samt hur kritiska 
dessa är för framgången i genomförandet. 

o Utöver denna sammanställning av färdplaner i ppt-format har man också upprättat en färdplan i excel-format som innehåller en 
mer detaljerad beskrivning och schemaläggning av uppgifter.  

• Färdplanen fungerar som en s.k. checklista för regionerna och den har upprättats tillsammans med regionerna och 
andra centrala aktörer i de förberedande grupperna under våren 2021

• Färdplanen uppdateras enligt behov när genomförandet framskrider

o Under hösten 2021 preciserades de kritiska deluppgifterna och tidsramen.

o I början av 2022 preciserades och utökades deluppgifterna enligt de behov som upptäcktes vid genomförandet. Samtidigt 
ströks den tidsmässiga prioriteringen i dokumentet eftersom inledandet av uppgifterna skulle beaktas redan under år 2021.

• Färdplanen består av helheter av uppgifter, uppgifter i dessa samt mer detaljerade deluppgifter 

o Deluppgifterna har klassificerats som kritiska och icke-kritiska. Kritiska deluppgifter följs upp med hjälp av en regional lägesbild. 

o Med hjälp av lägesbilden följer man hur genomförandet framskrider i regionerna. Lägesbilden är en del av den övergripande 
bedömningen av genomförandet och dess roll är också att stödja hanteringen av risker i genomförandet samt att förutse dessa. 



Färdplanen för regionalt genomförande består av helheter av uppgifter, 
uppgifter och deluppgifter 

Exempel Perspektiv av beredningsgruppen för ledning och kompetens: 

Uppgiftshelhet

A. Kompetenser

B. Ledningsstrukturer och verktyg 
för ledarskap

⁞

Uppgift

1. Definition av nödvändig kompetens
i ledarskap samt rekrytering av ledning

2. Utveckling och förberedelse av 
räddningsväsendets ledningsfunktioner

⁞

Deluppgift

1.1. Identifiering och definition av 
nödvändig kompetens i ledarskap och 

annan kompetens

1.2. Definition av ledningsuppgifter och 
beredskap

⁞

Färdplanen 
preciseras när 
genomförandet 

fortskrider 

Kommentarer om användningen av färdplanen som stöd för regionalt genomförande: 
• Deluppgifterna har klassificerats som kritiska och icke-kritiska. De kritiska deluppgifterna är sådana som måste genomföras så att välfärdsområdets 

verksamhet kan starta enligt tidsplan. Klassificeringen har genomförts i beredningsgrupperna och sekretariaten. Vid utförandet av uppgifter måste regionernas 
individuella situation alltid beaktas. 

• Färdplanen fungerar som en checklista för områdena som stöd för genomförandet. I många deluppgifter är det kritiska och tidsplanen riktgivande, eftersom 
de beror på situationen i varje region (vissa av dem kan till exempel ha utförts under tidigare organisering). Varje region måste därför spegla färdplanen mot sin 
egen situation och bedöma hur kritisk och betydelsefull varje uppgift är ur sin egen regions synvinkel samt planera det mer exakta genomförandet och tidsplanen 
för dem.

• Kritiska deluppgifter kommer att följas upp med hjälp av en regional lägesbild. Anvisningar om uppdatering av lägesbilden skickas till regionerna separat.  



Färdplan för regionalt genomförande, 
beskriven per beredningsgrupp



Färdplan för regionalt genomförande

Förvaltning, ekonomi 
och stödtjänster

A. Förvaltningens strukturer, 
organisering av verksamhet och

demokrati

B. Koncernekonomi

C. Personalfrågor inkl. 
överföringar

D. Avtal

E. Administrativa stödtjänster

F. Egendom och 
verksamhetslokaler 

G. Ärendehantering

H. Organisering av 
dataadministration

Ledning och kompetens

A. Kompetenser

B. Ledningsstrukturer och 
verktyg för ledarskap

C. Organisering och ledning av 
tjänsteproduktion

D. Kunskapsledning och 
kunskapsbaser

E. Kommunikation, delaktighet
och demokrati

Organisering av 
tjänsterna

A. Befolkningens behov av tjänster

B. Verksamhetsmiljön 
och dess säkerhet

C. Ramvillkor för organisering 

D. Tjänster 
som ska ordnas och harmonisering 

av tjänster

E. Upphandling

F. Produktionsstyrning

G. Integration, samordning och 
samarbete

Kontaktytor

A. Organisering, 
produktionsstyrning och 
strukturer i förvaltningen

B. Ledning och nätverksarbete

C. Kompetenser och resurser

D. Personal och delaktighet 
bland intressentgrupper

E. Kunskapsledning och 
informationssystem

IKT

A. Administrativa uppgifter

B. Branschoberoende system

C. Sektorsspecifika system

D. IKT-infra

E. System i IKT-infra

H. Särslösningen för Nyland



A. A. Administrativa 
strukturer, organisering 

av verksamhet och 
demokrati

1. Organisering av 
VATE och start av VFO

2. Förberedelser för 
organisering av VFO:s 

verksamhet och 
förvaltning

3. Klarläggande av 
räddningsväsendets 

administrativa ställning

1. Ekonomisk 
planering och 
förberedelser 
under VATE 

2. Organisering 
och inledning av 
HVA:s ekonomi

3. Beaktande av 
räddningsväsen
dets ekonomiska 

särdrag 
som en del av 
VFO:s helhet

1. Förberedelser 
av ärenden som 
rör personal som 

överförs

1. Insamling av 
befintliga avtal

2. Förberedelser 
för överföring av 

avtal 

3. Förberedelser 
för godkännande 

av avtal 

1. Utredning av 
stödtjänster samt 
förberedelse av 
överföring eller 

upphandling 

2. Överföring och 
harmonisering av 

stödtjänster

1. Utredningar 
av överföringar 

av egendom

2. Förberedelser 
för överföring av 

egendom

3. Överföring av 
egendom

4. Utredningar 
om 

verksamhets-
lokaler 

5. Förberedelse 
och överföring 

av verksamhets-
lokaler 

1. Utarbetande 
av 

ärendehantering
splan 
och 

administration

2. Organisering 
och överföring 

av 
ärendehantering
, arkivering och 

register

1. Förberedelse av 
överföringen med 

tanke på 
organisation och 

kontinuitet

2. Genomförande 
av 

dataadministration 
med tanke på 

organisering och 
kontinuitet

B. 
Koncernekonomi

C. Personalfrågor 
inkl. överföringar

E. Administrativa 
stödtjänster

G. 
Ärendehantering

F. Egendom och 
verksamhets-

lokaler 

D. 
Avtal

H. Organisering 
av data-

administration

4. Planering av 
riskhantering och tillsyn

2. Förberedelser 
för överföringsplan 

och -avtal som 
föreslås  

för 
välfärdsområdesful

lmäktige

3. Inledning av 
personalöverföring

ar5. Förberedelser inför 
välfärdsområdesfullmäk

tiges start

HTT J&O Organisering Kontaktytor IKT

Uppgiftshelhet Uppgift Kritisk deluppgiftIcke-kritisk deluppgift

Färdplan för förvaltning, ekonomi och stödtjänster



1. Organisering av VATE 
och start av VFO

2. Förberedelser för 
organisering av VFO:s 

verksamhet och förvaltning

3. Klarläggande av 
räddningsväsendets 

administrativa ställning

4. Planering av 
riskhantering och tillsyn

1.1. Överenskommelse om instans som tillsätts 
av VATE och dess sammansättning

2.1. Förberedelse och 
godkännande av 

förvaltningsstadga
3.1. Förberedelser för 

förvaltning och organisation 
i räddningsverk som går 

samman och isär

4.3. Upprättande av plan för 
riskhantering

1.2. Tillsättande av VATE

1.3. Förberedelser för lätt förvaltningsstadga till VATE

1.4. Godkännande av VATE:s arbetsplan

1.5. Avtal om produktion av stödtjänster för 
VATE

1.6. Grundandet av tjänste- eller arbetsavtalsförhållanden 
under VATE

1.7. Organisation av företagshälsovård för 
personal 2021–2022

1.8. Rekrytering av personal under VATE-tiden

1.9. Upprättande av lagstadgade handlingsprogram

1.10. Förberedelse och genomförande av en 
temporär samarbetsorganisation

1.11. Organisering av grundläggande 
information: FO-nummer, namnteckningsrätt o.d. 

1.12. Organisering av anställningsfrågor för 
personal från VATE-tiden

2.2. Beredning av val av ledande 
tjänstemän samt val

2.3. Förberedelser av principerna 
för ägarstyrning och upprättande 
av förslag till koncerndirektiv till 

välfärdsområdesfullmäktige

2.4. Start av regionens 
strategiprocess

2.5. Upprättande av riktlinjer för 
upphandling

2.6. Inrättande av en 
arbetarskyddsorganisation och 

definition av 
arbetarskyddsprinciper
2.7. Förberedelse och 
genomförande av en 

samarbetsorganisation

2.8. Förberedelser för grunder för 
ekonomiska förmåner för 

förtroendevalda

3.2. Planering av 
beslutssystemet för 
räddningsväsendet

4.4. Planering av intern 
tillsyn och inrättande av 

intern revision

4.5. Inrättande av en 
olycksfond

4.2. Försäkringar och 
bedömning av 
överlappningar

4.1. Upprättande av 
anvisningar för 

datasäkerhet och dataskydd

5. Förberedelser vid start av
välfärdsområdesfullmäktige

5.1. Inrättande av 
välfärdsområdesvalnämnd

5.2. Organisering av val

5.3. Genomgång och 
organisering av valresultat 

för fullmäktige och ersättare 
för fullmäktige
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A. Administrativa strukturer, organisering av verksamhet och demokrati

4.6. Genomförandet av 
riskhanteringen



1. Planering av ekonomin 
och förberedelser under VATE 

2. Organisering och inledning av HVA:s ekonomi 3. Beaktande av räddningsväsendets ekonomiska 
särdrag 

som en del av VFO:s helhet

3.1. Beredning av räddningsverkens investeringar som en 
del av välfärdsområdets investeringsplan

1.1. Utredning av VATES driftsekonomi/budget

1.2. Kännedom om beräkningsgrunderna för 
finansieringsanalyser

1.3. Upprättande av en kontoplan och inledning av 
bokföring

1.4. Start av grundläggande arbetsgivarfunktioner

1.5. Sammanställning och harmonisering av kommunernas 
kunskapsbas (beredning av välfärdsområdets balansräkning)

1.6. Uppskattning och budgetering av 
förändringskostnader

1.7. Beredning och beslut av budget år 2021 och 2022

1.8. Utveckling av VFO:s ekonomiska plan och handlingsplan 
2023–2025 inklusive investeringar och finansiering

1.9. Beredning av bokslut 2021

2.4. Definition av process för ekonomiplanering

2.1. Kännedom om beräkningskriterierna för definition av 
VFO:s kontoplan och kalkyl-id

2.2. Definition av intern fakturering och en enhetlig 
bokföringsmetod

2.3. Planering av betalningstrafik och lånehantering

2.6. Förberedelse för produktifiering och 
kostnadsberäkning

2.10. Fastställande av VFO:s avgifter

2.11. Fastställande av bidrag

2.7. Organisering av ekonomi- och personalförvaltning

2.5. Upprättande av regler och befogenheter för ekonomi 
2021

2.8. Likviditetssimulering

2.9. Riktlinjer för faktureringsprinciperna mellan VFO:na

3.2. Säkerställande av externa finansieringsmekanismer 
som anknyter till räddningsväsendet

2.13. Fastställande och planering av kriterier för 
investeringsverksamhet
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2.12. Fastställande av avskrivningsplan

B. Koncernekonomi 

2.14. Utarbetande av välfärdsområdets ekonomi- och
verksamhetsplan 2023 – 2025 inkl. Investeringar och

finansiering

2.15. Bedömning och budgetering av förändringskostnader



1. Förberedelser av ärenden 
som rör personal som överförs

2. Förberedelser för överföringsplan och -avtal som 
föreslås  

för välfärdsområdesfullmäktige
3. Inledning av personalöverföringar

1.1. Start av datainsamling som krävs för 
överföringsplaner

1.2. Bedömning av antalet anställda som överförs

1.3. Bedömning av lönekostnader och 
semesterlöneskulder, arbetstidsbanker, sparledighet m.m.

1.4. Genomförande av en jämförelse av villkor för 
personal som överförs

1.5. Anvisningar och genomförande av 
samarbetsförfaranden gällande dataöverföring 

(överlåtande och mottagande organisation)

1.6. Samråd med representanter för personalen

1.7. Beredning av avtal om personalöverföring

1.8. Beredning av överföringsplan som föreslås för 
välfärdsområdesfullmäktige

2.1. Planering och genomförande av löneharmonisering 
och enhetliga arbetstidsformer

2.2. Definition av behörighetsvillkor för tjänster och 
arbetsavtal

2.3. Förberedelser av lönesystemet och personalförmåner

2.4. Kartläggning av behovet av lokala avtal

2.5. Upprättande av en personalstrategi

2.6. Utarbetande av en personalhandbok

3.1. Inrättande av nödvändiga tjänster i välfärdsområdet;
mallar för anställningsavtal och identifiering av centrala 

villkor för anställning

3.2. Förberedelser för samarbetsförfaranden i 
organisationer som överlåter personal samt i 

välfärdsområdet

3.3. Upprättande av anvisningar för överföring

3.4. Upprättande av arbetsgivarens lagstadgade planer 
och program
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C. Personalfrågor inkl. personalöverföringar



1. Insamling av 
befintliga avtal

2. Förberedelser för överföring 
av avtal 3. Förberedelser för godkännande av avtal

1.1. Utredning om avtal som används av kommuner, 
räddningsväsendet, sjukvårdsdistrikt och 

specialomsorgsdistrikt

2.1. Val av avtalshanteringssystem

1.2. Utredning av lokala avtal och annan permanent 
personalpraxis som gäller personal i överlåtande 

organisationer

2.2. Inledande av förhandlingar som avtalsöverföringarna 
förutsätter vid upphandling av social- och hälsovård och 

allmän upphandling

2.3. Anvisning för övergångsperiod (sluss) om datum när 
nya avtal upphör samt deras varaktighet.

2.4. Uppsägning av avtal om tjänster till externa kunder 
(medlemskommuner)

2.5. Hantering av kontinuitet för avtal som upphör

3.1. Överföring av avtal till system

3.2. Validering av avtal

3.3. Organisering av välfärdsområdets 
upphandlingstjänster (överföring eller upphandling)

3.4. Utredning av användning av gemensamma 
upphandlingsenheter i fortsättningen

3.5. Godkännande av avtal
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D. Avtal 



1. Utredning av stödtjänster samt förberedelser för överföring 
eller upphandling 

2. Överföring och samordning 
av stödtjänster

1.1. Utredning av det nuvarande sättet att organisera stödtjänster 2.1. Förberedelser för organisering av upphandling av stödtjänster

1.2. Utredning av överföring av bolagsegendom till välfärdsområdet 
och ställning som anknuten enhet i fortsättningen

2.2. Organisering (sluss) och överföring av nödvändiga stödtjänster

1.3. Samordning av avtal för nuvarande tjänsteleverantörer 
och jämförelse ur stödtjänsternas synvinkel
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E. Administrativa stödtjänster (inkl. bl.a. fastighetsförvaltning, säkerhetstjänster, HR, företagshälsovård, 
kurirtjänster)

2.3. Förberedelse för organisering av företagshälsovården för välfärdsområdets egen
personal

2.4. Förberedelse för organisering av företagshälsovården för företag



1. Utredningar av överföringar 
av egendom

2. Förberedelser för överföring 
av egendom

1.1. Utredning om 
sjukhusdistriktens, 

specialomsorgsdistriktens och 
räddningsverkens egendomar

2.5. Kartläggning av 
investeringsplaner

3. Överföring av egendom

3.1. Genomförande av överföring 
av egendom2.1. Fastställande av principerna 

för överföring av egendom

2.3. Utredning av 
materialförvaltning och 

fastställande av principer

2.2. Utredning av förvaltning av 
anläggningstillgångar (enhetligt 
register) och fastställande av 

principer

2.4. Utredning och överföring av 
avtal om underhåll av egendom

1.2. Utredning av egendom som 
kommunerna använder

4. Utredningar om 
verksamhetslokaler

5. Förberedelse och överföring 
av verksamhetslokaler

4.1. Utredning om 
verksamhetslokaler som 

kommunerna, sjukvårds- och 
specialomsorgsdistrikten samt 

räddningsverken använder, både 
de som överförs och kvarstår

4.2. Utredning om 
välfärdsområdets behov av 

fastigheter

5.1. Fastställande av principerna 
för facilitetsförvaltning

5.2. Fastställande av 
hyresprinciper

5.6. Fastställande av 
ägararrangemang för 
verksamhetslokaler i 
välfärdsområdet (t.ex. 

företagsform eller egen 
balansräkning)

5.3. Definition av rollen för det 
nationella kompetenscentret för 
lokal- och fastighetsförvaltning 

under övergångsperioden

5.4. Förberedelser av hyresavtal 
under övergångsperioden

5.5. Överföring av ansvar för 
disponering
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F. Egendom och verksamhetslokaler



1. Utarbetande av ärendehanteringsplan 
och administration

2. Organisering och överföring av ärendehantering, 
arkivering och register

1.2. Kartläggning av arkiveringens nuläge

2.5. Planering av behov för arkivutrymmen

2.4. Planering och genomförande av uppgifter för arkiv som ska förstöras 

2.3. Engagemang av dataskyddsombudet i datahantering och arkivering och 
upprättande av registerbeskrivning

1.1. Inledning av ärendehanteringsplaner

2.2. Planering och överföring av dokumenthantering

1.3. Upprättande av en arkiv- och informationsstyrningsplan

1.4. Planering och upprättande av en beskrivning av handlingars offentlighet

2.1. Utformning och användning av ärendehanteringssystemet
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G. Ärendehantering

1.5. Förberedelse av modellen för informationshantering



1. Förberedelse av överföringen med tanke på organisation och kontinuitet 2. Genomförande av dataadministration med tanke på organisering och kontinuitet

2.1. Regionala arrangemang och organisering av informationshantering

2.3. Utredning av ändringar i registerhållningen

2.4. Beaktande av skyldigheter att tillhandahålla information

2.2. Förberedelser för konstruktion och genomförande av team för skyddsnät

2.7. Upprättande av plan för egenkontroll

1.1. Förberedelser för ändringsplan för IKT och ansökan om statsunderstöd för IKT

1.2. Utredning av informations- och kommunikationstekniska system och lösningar som 
stöder utförandet av administrativa uppgifter och serviceuppgifter som överförs

1.3. Förberedelser och sammanställning av avtalsöverföring i samarbete med IKT

1.4. Val av metoder för organisering av slutanvändartjänster
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2.5. Säkerställande av kontinuiteten i informationssystemen i samarbete med IKT

2.6. Uppgifter som rör system som ska läggas ner i samarbete med IKT
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H. Organisering av dataadministration



A. Kompetenser B. Ledningsstrukturer 
och verktyg för ledarskap

C. Organisering och 
ledning av 

tjänsteproduktion
D. Kunskapsledning och kunskapsbaser

E. Kommunikation, 
delaktighet

och demokrati

1. Utnyttjande av projekt
1. Förberedelser för en 

kommunikationsorganisation 
och säkerställande av resurser 

och kompetens

1. Definition av nödvändig 
kompetens

i ledarskap samt 
rekrytering av ledning 2. Organisering och 

ledning av egen produktion 2. Planering av 
kommunikationssystem, 

plattformar och kanaler samt 
införande

2. Fastställande av informationsbehov och 
verktyg för datahantering2. Utveckling och 

förberedelse av 
räddningsväsendets 
ledningsfunktioner

1. Fastställande av 
organisations- och 
ledningsstruktur

3. Förberedelse av 
räddningsväsendets 

tjänsteproduktion

3. Kombination av data för kunskapsbaserad 
ledning i tjänsteproduktion

3. Planering och genomförande 
av ändringskommunikation

8. Utveckling av kunskapsbaserad ledning i 
personalresurser

4. Utveckling av den kunskapsbaserade 
ledningen av tjänsteproduktion enligt 

anordnarnas ramvillkor

5. Överföring av resultat från 
kunskapsbaserad ledning som utvecklas i 

projekten

1. Fastställande av nuvarande läge för 
kunskapsledning 

3. Kompetensledning och 
upprättande av en 
kompetensstrategi

4. Säkerställande av 
tillgången till arbetskraft 5. Säkerställande av 

språkliga rättigheter genom 
lednings- och 

organisationsstruktur

4. Ledarskapsutveckling

5. Planering och initiering av 
inkludering

6. Inledning av arbete med 
varumärke

7. Säkerställande av demokrati

2. Organisering och 
samordning av samarbetet i 

YTA-området

6. Förhållandet mellan kunskapsbaserad 
ledning och nationell vägledning, dialog och 

jämförelse
7. Organisering av dataledning och 

informationshantering 
som stöd för ledningen

4. Orientering av politiska 
beslutsfattare

3. Utnyttjande av nätverk 
och kamratstöd
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Färdplan för ledning och kompetens



1. Definition av nödvändig kompetens
i ledarskap samt rekrytering av 

ledning

2. Utveckling och förberedelser 
för ledningsfunktioner
i räddningsväsendet

3. Kompetensledning och upprättande av en kompetensstrategi 4. Säkerställande av 
personaltillgången

1.1. Identifiering och definition av 
nödvändig kompetens i ledarskap 

och annan kompetens (bl.a. 
förändringsledning, 

nätverksledning) 

2.1. Utredning av det 
nuvarande läget för 
räddningsväsendets 

regionala och nationella 
ledning och identifiering av 

utvecklingsobjekt

4.1. Upprättande av en plan 
och/eller åtgärder för att säkerställa 

att välfärdsområdet har personal 
och kompetens

1.2. Definition av ledningsuppgifter 
och beredskap

4.2. Säkerställande och utveckling 
av personalens resurser, 

arbetsförmåga och motivation

3.8. Kartläggning av systemen för kompetens och beredning av behövliga ändringar 

1.7. Framhållande av 
ledarskapsförmåga, sökande efter 
gemensam förståelse och satsning 

på ledarskapsförmåga

2.2. Förberedelser för 
ledningsfunktioner och 
ledningskompetens för 

räddningsverk som förenas 
eller delas

3.7 Identifiering av gränsytorna för kompetensen inom social- och hälsovård och
räddningsväsende samt fastställande och vidtagande av åtgärder för 

kompetensutveckling

4.3. Stärkning av 
rekryteringskompetens för att få 

kompetent och tillräcklig personal

3.2. Förutseende av kompetens och beaktande av förlust av kompetens i 
beredningsfasen

3.4. Identifiering och förstärkning av kritiska kompetensbehov i beredningsfasen 
(bl.a. om ekonomi, kostnadseffektivitet och upphandling)

3.1. Utnyttjande av det överförda kunskapskapitalet för hela välfärdsområdet 
(även med beaktande av kommunernas kompetensbehov)

1.3. Säkerställande av 
ledningskompetensen i 

servicehelheterna

1.4. Val av välfärdsdirektör

4.4. Start och uppbyggande av 
arbetsgivarbild

3.10. Kommunikation om kompetensbehov inom social- och hälsovårdssektorn 
för projektet om utveckling av högskoleutbildning (SOTEKO-projektet)

4.5. Möjliggörande av regional 
gemensam rekrytering samt 

kartläggning av behov

4.6. Stöd till äldre (inkl. pensionärer) 
eller arbetstagare med partiell 

arbetsförmåga, möjlighet till alternativa 
uppgifter eller förkortad arbetstid

1.5. Övriga val till ledningsgruppen 
för välfärdsområdet

1.6. Val av övriga chefer inom 
välfärdsområdet

3.11. Planering av kunskapsbaserad ledning (bl.a. definition av indikatorer, samordning 
av kunskap och utnyttjande av kunskap)

3.5 Identifiering och förstärkning av kritiska kompetensbehov efter den 1.1.2023 
(bl.a. om ekonomi, kostnadseffektivitet och upphandling)

3.12. Koppling av en kompetensstrategi till välfärdsområdets strategi

4.7. Samarbete med 
arbetsförmedlingar, läroanstalter 

och högskolor

4.8. Ledning av 
arbetstagarerfarenhet och 

engagemang
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A. Kompetenser

3.3. Förutseende av kompetens och beaktande av förlust av kompetens efter den
1.1.2023

3.6. Upprättande av en utbildnings- och utvecklingsplan samt samarbete med 
olika utbildningsanordnare för att planera utbildning

3.9. Utarbetande av en plan för säkerställande av kompetens och utveckling av 
kompetensbedömningen



1. Fastställande av organisations- och ledningsstruktur 4. Ledarskapsutveckling

1.1. Definition av välfärdsområdets organisationsstruktur

1.2. Förberedelse av lednings- och styrningsstrukturen samt 
definition av struktur i nätverksledning (inkl. integreringen av SHM:s 

och VFO:s årliga förhandlingsprocess till en del av ledningssystemet)

1.5. Säkerställande av att strukturerna för 
organisering och för tjänsteproduktion motsvarar varandra

1.3. Förberedelse av räddningsverkens ledningsstruktur som en del 
av strukturen i det framtida välfärdsområdet (som en parallell sektor 

separat från social- och hälsovården)

4.5. Jämförelse av administrativa modeller

4.6. Definition och införande av kriterier för bra 
ledning

4.2. Strategiska riktlinjer för personalresurser och 
arbetsförmågeledning, förberedelser av praxis och 
anvisningar (med hjälp av befintliga, fungerande 

metoder och modeller)

5. Säkerställande av språkliga 
rättigheter genom lednings-
och organisationsstruktur

5.2. Kartläggning av 
minoritetsspråkens behov (t.ex. 

svenska, samiska)

1.6. Godkännande av välfärdsområdets organisationsstruktur 
i välfärdsområdesfullmäktige

1.7. Organisering enligt organisations- och ledningsstruktur 
samt skapande av arbetsmodeller

4.7. Planering och utveckling av uppföljning och 
utvärdering av ledning (bl.a. kvalitetsindikatorer)

4.4. Personalträning

4.3. Stöd till personalens ork och utveckling av 
personalens välbefinnande (betonas i chefsarbete, 

kommunikation och träning)

4.8. Förstärkning av ledningens och 
chefspersonernas samarbetsförmåga

4.1. Träning av chefspersoner 5.1. Kartläggning och 
genomförande av åtgärder som 

är nödvändiga för att skydda 
språkliga rättigheter

1.8. Struktur för strategisk ledning för främjande av
välbefinnande och hälsa samt genomförandet av detta

1.9. Integration av ledningsmodellen för kurator- och psykologarbete 
till en del av välfärdsområdets verksamhet

2. Organisering och 
samordning av 

samarbetet i YTA-området

2.1. Definition av struktur 
i ansvar och samarbete 
mellan välfärdsområdet 

och YTA-området

2.2. Arrangemang av 
samarbetsförhandlingar 
mellan välfärdsområdet 
och YTA-området samt 

avtal om gemensam 
ledning

1.10. Samordning och reform av verksamhetskulturen

1.4. Byggande av en årsklocka för att stödja verksamheten

3. Utnyttjande av 
nätverk och 
kamratstöd

3.1. Byggande av 
regionala 

stödnätverk (bl.a. 
inom 

välfärdsområdet, 
mellan 

samarbetsområden)

3.2. Utnyttjande av 
nationella nätverk

3.3. Medskapande 
tillsammans med 
andra regioner
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2.1. Definition av struktur 
i ansvar och samarbete 
mellan välfärdsområdet 

och YTA-området

2.2. Arrangemang av 
samarbetsförhandlingar 
mellan välfärdsområdet 
och YTA-området samt 

avtal om gemensam 
ledning

B. Ledningsstrukturer och verktyg för ledarskap



1. Utnyttjande av projekt 2. Organisering och ledning av egen 
produktion

3. Förberedelse av 
räddningsväsendets

tjänsteproduktion

1.2. Beaktande av centrala nationella projekt (bl.a. 
framtidens social- och hälsocentral)

1.3. Stöd för organisationer genom projekt och 
pilotstudier. Beaktande av de goda resultaten från 
utvecklingsprojekt som redan har genomförts och 

ytterligare utvecklingsbehov som lyfts fram i 
dessa

2.2. Planering av tjänsteproduktionen med 
tanke på ledningssystemet (inkl. ansvar och 

arbetsfördelning)

3.1. Fastställande av 
räddningstjänstens roll som 
leverantör av akutsjukvård

3.4. Planering av regionala uppgifter 
för räddningsväsendet 

1.1. Prioritering av projekt (t.ex. IKT och 
överföring av digitaliseringsresultat i praktiken när 

välfärdsområdesfullmäktige börjar, eftersom 
dessa är kritiska och övergripande)

1.4. Resultat av gemensamma projekt mellan 
räddningsväsendet och social- och hälsovård 

utnyttjas och implementeras av 
välfärdsområdesfullmäktige på nationell nivå

3.5. Genomförande av planer 
gällande räddningsväsendets 

regionala uppgifter

3.2. Planering av tjänsteproduktion i 
räddningsverk som går samman 

eller delas

3.3. Genomförande av planer för 
tjänsteproduktion i räddningsverk 

som förenas eller delas

2.1. Definition av organisationsstrukturen och 
ledningsmodellerna för den egna 

produktionen
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C. Organisering och ledning av tjänsteproduktion

2.3. Uppföljning och analys av förändringar på
marknaden och åtgärder för att svara på

förändringarna som stöd för utvecklingen av 
produktionsledningen



1. Bedömning av nuläget i fråga om 
kunskapsbaserad ledning 

2. Fastställande av informationsbehov 
och verktyg för datahantering

3. Kombination av data för 
kunskapsbaserad ledning i 

tjänsteproduktion

4. Utveckling av den kunskapsbaserade ledningen av 
tjänsteproduktionen enligt anordnarens ramvillkor

1.1. Definition av nuvarande läge i 
kunskapsledning med hjälp av den 

bedömning av kompetens för 
kunskapsledning som genomfördes i 

Toivo-programmets Virta-projekt hösten 
2020

1.2. Kartläggning av bakgrundsdata i 
anknytning till ledning och kompetens

2.1. Fastställande av informationsbehov 
ur ett lednings- och kompetensperspektiv 

med engagemang av olika aktörer 
(beaktande av att kunskapsledningen i 
organiseringen av välfärdsområdena 

bygger på minimidatainnehållet i 29 § i 
lagen om ordnande av social- och 

hälsovård)

2.3. Fastställande av centralt innehåll i 
kunskapsledning som stöder integration 

3.1. Planering av en 
gemensam kunskapsbas

3.2. Identifiering, kombination 
och prioritering av centrala 

dataflöden (erfarenhet, 
logguppgifter, ekonomisk 

information, 
personaluppgifter osv.) som 
stöd för ledningen. En karta 

över dataflöde produceras för 
att hantera helheten. 

4.4. Framställning av regional bakgrundsinformation för att 
främja förändring (strävan efter att automatisera där det är 

möjligt)

4.1. Val av nyckeltal som följs upp med beaktande av 
nationella minimi, definitioner och styrmekanismer

4.5. Utveckling och utnyttjande av dataanalys som stöd för 
kunskapsledning och framsyn

4.2. Behovet av dataöverföring och analys mellan 
räddnings- samt social- och hälsovårdssektorn kartläggs

4.3. Dataöverföring och analyser genomförs mellan 
räddnings- och social- och hälsovårdssektorn för att skapa 

smidiga servicekedjor (t.ex. med hjälp av lösningar för 
verksamhetsstyrning)

3.3. Överföring av 
information i olika kommuner 

till välfärdsområdet

4.6. Avtal om principerna för dimensioneringsberäkning i 
olika funktioner

4.7. Beaktande av dimensioneringsbehov i områdets 
tjänster

2.4. Fastställande av funktionskrav för 
verktyg inom kunskapsledning vilka 

stöder integration

2.2. Säkerställande av kunskapsbaserad 
ledning och beaktande av 

informationsbehoven i processerna 
nivåerna för ledningen

3.4. Definition av behov av 
regionala lösningar för 

datapooler
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D. Kunskapsledning och kunskapsbaser (1/2)



5. Överföring av resultat från 
kunskapsbaserad ledning som 

utvecklas i projekten

5.1. Utveckling av regional 
kunskapsledning inom ramen för 

statsunderstödsprojekt samt införande av 
slutförda definitioner, 

verksamhetsmodeller, teknik m.m. 
fortsätter till 12/2021

5.2. Slutförande av projekt på ett 
kontrollerat sätt och synkronisering av 

arbetet som utförts under projektperioden 
2020–2021 med implementeringen av 

social- och hälsovården för år 2022–2023 
5.3. Sammanställning av centrala resultat 
från projekt, stöd till införande av dessa 

samt planering av 
konsekvensbedömningar

8. Utveckling av
kunskapsledning i personalresurser

8.2. Gemensam integrering och 
användning av information (uppgifter om 

personal, verksamhetsstyrning och 
ekonomi) 

8.1. Personalplanering och optimal 
fördelning av personalresurser (med 
beaktande av kundernas behov och 
användning av personalkompetens)

8.3. Produktion av informationsprodukter 
som stöder ledningen för olika 

chefsnivåer (arbetsbordsvy för ledning 
o.d.)

8.4.Säkerställande av att 
kunskapsbaserad ledning av 
personalresurser beaktas i 

personalstrategier och andra planer för 
kunskapsbaserad ledning

6. Förhållandet mellan 
kunskapsbaserad ledning och nationell 

vägledning, dialog och jämförelse

6.1. Definition av verktyg för 
kunskapsledning

6.2. Definition av regionernas 
gemensamma beräkningskriterier

6.3. Val av de nationellt viktigaste 
gemensamma indikatorerna

6.4. Beskrivning av SHM:s och 
välfärdsområdets årliga 

förhandlingsprocess och praxis

6.5. Definition och beskrivning av 
användningen av nationella datapooler

6.6. Definition av välfärdsområdenas 
referensuppgifter och framställning av 

information

7. Organisering av dataledning och 
datahantering som stöd för 

ledningen

7.1. Organisering av dataledning och 
datahantering (ansvar och resurser)

7.2. Uppdatering av 
datahanteringsplanen och 

utarbetande av plan för 
kunskapsbaserad ledning

7.3. Upprättande av en 
regional 

datahanteringsmodell
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D. Kunskapsledning och kunskapsbaser (2/2)



1. Förberedelser för en 
kommunikationsorganisati
on och säkerställande av 
resurser och kompetens

2. Planering av 
kommunikationssystem

, plattformar och 
kanaler samt införande

3. Planering och genomförande av 
ändringskommunikation

4. Orientering av 
politiska 

beslutsfattare
5. Planering och initiering av inkludering

6. Inledning av 
arbete med 
varumärke

1.1. Säkerställande av 
kommunikationskunskap 

och tillräckliga 
kommunikationsresurser, 

med beaktande av alla 
social- och 

hälsovårdstjänster och 
räddningstjänster i 
välfärdsområdet

1.2. Beredning av 
kommunikations-

organisationen samt 
kommunikationens ansvar

2.1. Utredning och 
införande av lösningar för 
personalkommunikation 
(t.ex. välfärdsområdets 

intranät)

2.3. Utredning av andra 
kommunikationstekniska 

lösningar

2.4. Planering och 
införande av andra 

kommunikationskanaler

3.1. En kommunikationsplan skapas ur 
olika gruppers perspektiv (kommuner, 

personal, invånare, kunder osv.), 
kommunikationsansvar definieras och 

man ingår avtal om produktion av 
kommunikationsmaterial för olika 

intressentgrupper

3.3. Kommunikation till personal 
(beaktas som en del av 

förändringsledning och chefsarbete)

3.2. Kommunikation till regionala 
aktörer (kommuner och 

samkommuner, räddningsväsendet 
osv.)

3.4. Kommunikation till invånare 
(t.ex. regionala informationsmöten)

4.1. Introduktion 
för kommunernas 

nuvarande 
politiska 

beslutsfattare

4.2. Introduktion av 
kandidater till 

Välfärdsområdesfu
llmäktige

4.3. Introduktion av 
medlemmar i 

Välfärdsområdesfu
llmäktige

5.1. Planering och genomförande av de 
politiska styrgruppernas möjligheter till 

delaktighet

5.4. Planering och genomförande av 
personalens möjligheter till delaktighet

5.6. Planering och genomförande av kunders 
och invånares möjligheter till delaktighet

5.2. Planering och genomförande av 
kommunernas och samkommunernas 

möjligheter till delaktighet

5.7. Planering och genomförande av andra 
intressentgruppers möjligheter till delaktighet

6.1. Planering av 
välfärdsområdets 

handelsnamn

7. Säkerställande av 
demokrati

7.1. Beaktande av 
politiskt beslutsfattande 

vid uppbyggandet av 
välfärdsområdet

7.3. Väckande av 
intresse för 

välfärdsområden och val

7.4. Säkerställande av 
olika instansers 

delaktighet i 
uppbyggandet av 
välfärdsområdet3.5. Kommunikation om ändring till 

kunder

3.6. Kommunikation med partner och 
andra intressentgrupper som deltar i 
produktionen (tjänsteleverantörer, 

kontraktsbrandkårer osv.)

6.2. Start av 
arbetet med 

välfärdsområdets 
handelsnamn

7.6. Utveckling av 
möjligheter till delaktighet 
och påverkan i framtiden

5.5. Skapande av en gemensam förståelse 
för betydelsen av delaktighet för invånare 

och kunder

7.5. Förtydligande av 
fullmäktiges roll som 
representant för hela 

välfärdsområdet

5.3. Sammanställning av organ för 
delaktighet

5.8. Utveckling av ett program för delaktighet

5.9. Planering och inrättande av ett initiativ-
och återkopplingssystem

5.10. Planering och inrättande av en 
elektronisk plattform för delaktighet

2.2. Uppbyggande av en 
webbplats
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7.2. Säkerställande av 
insyn i förberedelser och 

beslutsfattande
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E. Kommunikation, delaktighet och demokrati

2.5. Organisering och
säkerställande av kris-

och störningskom-
munikationen inom
räddningsväsendet
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B. 
Verksamhetsmiljön 
och dess säkerhet

F. Produktions-
styrning

D. Tjänster 
som ska ordnas och 

harmonisering av tjänster

A. Befolkningens 
behov av tjänster

C. Ramvillkor för 
organisering 

1. Beskrivning av 
nuläget

2. Granskning av 
risker

2. Kartläggning av 
regionala särdrag

1. Kartläggning av 
det nuvarande läget 
för demografi och 

servicebehov i 
regionen

4. Förändringar i 
servicebehov samt 

framsyn

3. Kartläggning av 
kundgruppers 

särdrag på 
befolkningsnivå

5. Regionalt 
främjande av hälsa 

och välfärd

1. Kartläggning av 
tjänsteutbudet, 

tjänstenivån och 
tjänstenätverket 

för närvarande och beslut 
om 

harmoniseringsprinciperna

2. Nuvarande läge och 
harmonisering av kriterier

1. Definition av 
ramvillkor för 

produktionsstyrning

2. Införlivande av en 
effektivitetsbas i 

styrningen

3. Upprättande av 
regionala 

beredskapsplaner

1. Anordnarens 
organisation

2. Upprättande av 
strategier

3. Definition av TKIO-
verksamhet 

inom välfärdsområdet
3. Val av 

produktionsmetoder

5. Definition av principer 
för tjänsternas 
tillgänglighet

4. Hantering av 
kundrelationer

4. Definition av 
strategiska 

informationsbehov

E. Upphandling

1. Kartläggning av 
upphandling av 
kundservice och 
ny upphandling

2. Kartläggning av 
upphandling av 

kliniska stödtjänster 
och ny upphandling

3. Kartläggning, 
utvärdering av övriga 

stödtjänster 
(exkl. administrativa 
stödtjänster) samt ny 

upphandling

G. Integration, 
samordning och 

samarbete

4. Identifiering av 
synergimöjligheter inom 
social- och hälsovården 
och räddningstjänsten

1. Beskrivning av den 
nuvarande situationen ur 
integrationsperspektivet 

för tjänster

2. Tjänster för grupper i 
behov av integration

3. Nätverksförvaltning och 
byggande av 

samarbetsmodeller

5. Samarbete i YTA-
området

6. Utveckling av nationellt 
och regionalt samarbete 
inom räddningsväsendet

6. Utveckling av nätverket 
av producenter
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Färdplan för organisering av tjänster

7. Utveckling och 
organisering av tillsyn

H. Särslösningen
för Nyland

1. Inrättandet och 
styrningen av HUS-
sammanslutningen

2. 
Välfärdsområdenas 
arbetsfördelning i 

Nyland



5.2. Fastställande av regionala 
mål för befolkningens hälsa 

och välbefinnande

5.1. Fastställande av  
arbetet för hälsa och välfärd i VFO

5.4. Upprättande av en plan för 
hälsa och välfärd, uppföljning och 
fastställande av åtgärder för den 

kommande regionen

5.3. Definitioner av indikatorer: 
Mätning och uppföljning av 

uppnåendet av regionala mål

5. Regionalt främjande av hälsa 
och välfärd

HTT J&O Organisering Kontaktytor IKT

1.2. Sammanställning av uppgifter 
om det nuvarande läget för 
befolkningens servicebehov 

1.3. Identifiering av 
utvecklingsområden i 

befolkningens hälsa och 
välbefinnande

2.1. Definition av regionala 
särdrag, bl.a. tvåspråkighet och 

främmande språk (språkliga 
rättigheter). Specialdrag i 

områdets infrastruktur och läge, 
riktning för ärenden

2.2. Kontaktytor som är relevanta 
för särdrag, t.ex. kommunal 

planläggning

3.1. Befolkningen uppdelas enligt 
servicebehov

3.2. Definition och specificering av 
befolkningens servicebehov per 

segment

4.1. Identifiering av variationer i 
servicebehov inom 

välfärdsområdet 

4.2. Definition och analys av 
framtida scenarier för 

befolkningens servicebehov

4.3. Bedömning av 
coronapandemins inverkan på 
servicebehoven i regionen och 

kartläggning av nödvändiga 
förändringar

1.4. Indikatorer och metoder för 
uppföljning av servicebehov samt 

ansvar

1.5. Fastställande av vilka 
uppgifter som bör utföras som 

YTA-samarbete

1. Kartläggning av det 
nuvarande läget för demografi 
och servicebehov i regionen

2. Kartläggning av regionala 
särdrag

3. Kartläggning av 
kundgruppers särdrag på 

befolkningsnivå

4. Förändringar 
i servicebehov samt framsyn

1.1. Kartläggning av befolkningens 
välbefinnande i området

Uppgiftshelhet Uppgift Kritisk deluppgiftIcke-kritisk deluppgift

A. Befolkningens behov av tjänster



3. Upprättande av regionala
beredskapsplaner

3.1. Granskning av befintliga 
beredskapsmodeller

3.2. Planering och genomförande av beredskap (ur 
social- och hälsovårdens och räddningstjänstens 
perspektiv) inom och mellan välfärdsområden, 

kontinuitetskontroll

3.3. Upprättande av regionala beredskaps- och
beredskapsplaner

3.4. Fastställande av kontaktytor för beredskap 
tillsammans med kommunerna och avtal 

om ansvarsområden och verksamhetsmodeller

3.5. Koncernförvaltningens interna beredskap för 
sektorer, 

institutioner o.d. och 
samordning av beredskapsåtgärder

3.6. Koncernförvaltningens beredskapsåtgärder 
och förberedelser för dessa

HTT J&O Organisering Kontaktytor IKT

1. Beskrivning av nuläget 2. Granskning av risker

1.1. Beskrivning av det nuvarande läget för den regionala 
verksamhetsmiljön ur ett säkerhetsperspektiv

1.2. Identifiering av utvecklingsområden 
i verksamhetsmiljön

2.1. Regional riskbedömning

2.2. Riskanalys

2.3. Utnyttjande av nationella strategier, riskbedömning 
och 

resultat av projekt och 
bearbetning för den egna regionens behov

Uppgiftshelhet Uppgift Kritisk deluppgiftIcke-kritisk deluppgift

B. Verksamhetsmiljön och dess säkerhet
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2.1. Fastställande av en strategiprocess 

2.2. Strategikarta över välfärdsområdet

2.3. Bearbetning och sammanställning av 
styrdokument under VATE-tiden för den 

faktiska strategiprocessen

2.4. Utveckling av en 
välfärdsområdesstrategi (sote + pela) och 

servicestrategi (sote) 

2.5. Beredning och godkännande av beslut 
om räddningsväsendets servicenivå 
(likställs med servicestrategin i sote)

2.6. Övriga lagstadgade understrategier, 
bl.a. investeringsplan

3.1. Kartläggning och sammanställning av 
TKIO-resurser

3.2. Utnyttjande av TKIO-verksamhet 
och dess samordning i upprättandet av 

välfärdsområdet

2. Upprättande av strategier 3. Definition av TKIO-verksamhet i 
välfärdsområdet

1.1. Precisering och ansvar för 
organiseringsuppgift i organisationen

1.2. Beslut om resurser för organisering

1.3. Samordning av räddningsväsendet och 
social- och hälsovård under samma 

arrangör som parallella oberoende sektorer

1. Organisering av anordnaren

4.1. Definition av arrangörens 
informationsbehov och kartläggning av 
behov av verktyg för kunskapsledning

4.2. Definition av centrala indikatorer 
(key performance indicators) 
för arrangören (befolkningens 

servicebehov, tjänsternas kvalitet, 
tillgänglighet, genomslag osv.)

4.3. Fastställande av organisatörens 
minimidatainnehåll

4. Definition av strategiska 
informationsbehov

3.3. Upprättande av ett TKIO-program för 
regionen (med beaktande av de 

gemensamma strategiska valen för 
samarbetsområdet

Uppgiftshelhet Uppgift Kritisk deluppgiftIcke-kritisk deluppgift

C. Ramvillkor för organisering
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1. Kartläggning av 
nuvarande läge för 

serviceutbudet, nivån och 
servicenätet och beslut om 

principerna för 
harmonisering

2. Nuvarande läge och 
harmonisering av 

kriterier

1.1. Kartläggning av det 
nuvarande läget för 

ordnandet av tjänster, bl.a. 
serviceutbud, 

produktionsstruktur, 
tjänsteleverantörer, 

servicenät, centrala service-
och vårdkedjor, 
kundhänvisning

2.1. Kartläggning av det 
nuvarande läget för 

servicekriterier

1.2 Definition av 
servicehelheten, utbudet och 

kedjorna

3. Val av 
produktionsmetoder

3.1. Bedömning och 
beslut om vad som 

produceras själv, vad 
som upphandlas och hur 

tjänsterna produceras 
och anskaffas i 
välfärdsområdet

1.3. Beskrivning av de 
social- och 

hälsovårdstjänster 
och räddningstjänster som 
hör till välfärdsområdets 

organiseringsansvar
1.4. Beredning av och beslut 

om servicenivån 

1.5. Organisering av 
myndighetsuppgifter som 

hör till arrangören

2.2. Beredning av och 
beslut om servicekriterier

2.3. Beskrivning av 
kundprocesser: Hur man 

blir kund och på vilka 
grunder tjänster beviljas 

och inleds

2.4. 
Uppdatering/harmoniseri

ng av operativa 
anvisningar för 

produktionen av tjänster, 
vilka grundas på kriterier

3.2. Harmonisering av 
produktionssätt (system, 

beloppen för
servicesedlar m.m.)

4. Hantering av 
kundrelationer

4.1. “Planering av 
”kontrollerad överföring” 

av kundrelationer, särskilt 
kunder som använder en 
stor mängd tjänster och 
de kommunkunder som 

får en ny regional 
anordnare (t.ex. 

Mörskom, Pukkila 
Päijänne-Tavastland / 

Östra Nyland)

4.3. Fastställande av 
modell och förfaranden 

för kundhänvisning

4.2. Fastställande och 
harmonisering av 

kundavgifter 

2.5. Fastställande av 
stödkriterier

5. Definition av 
principer för 
tjänsternas 

tillgänglighet

5.1. Harmonisering av 
servicenätet och 
servicenätverket i 

ändamålsenlig omfattning

5.2. Planering av 
räddningsväsendets 

servicenät

6. Utveckling av 
nätverket av 
producenter

6.1. Kartläggning och 
utveckling av ett regionalt 

nätverk av aktörer

6.3. Uppföljning, analys 
och beaktande av 
förändringar på 

marknaden med tanke på 
verksamhetens 
kontinuitet efter 
inledandet av 

välfärdsområdenas 
verksamhet

6.2. Strategisk planering 
av multiproduktivitet och 

företagssamarbete
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D. Tjänster som ordnas och harmonisering av tjänster

7. Utveckling och 
organisering 

av tillsyn

7.1. Fastställande av 
principer och 

processer 
för tillsyn och styrning

7.2. Upprättande av 
program för 

egenkontroll och 
kvalitetsstyrning

7.3. Utveckling av en 
övervakningsplan för 

tjänsteproduktion

7.4. Upprättande av
en kund- och 

patientsäkerhetsplan



3. Kartläggning, bedömning av övriga stödtjänster 
(exkl. administrativa stödtjänster) samt ny 

upphandling

3.1. Beskrivning av nuläget

3.2. Bedömning av andra nuvarande upphandlingsavtal 
för stödtjänster med tanke på välfärdsområdets funktion

3.3. Genomförande av behövliga ändringar i fråga om 
upphandling av övriga 

stödtjänster

HTT J&O Organisering Kontaktytor IKT

1. Kartläggning av upphandling
av kundtjänster

och ny upphandling

2. Kartläggning av upphandling av kliniska 
stödtjänster 

och ny upphandling

1.1. Helhetsbild av sote- och pela-upphandling

1.2. Bedömning av nuvarande upphandlingsavtal
med tanke på välfärdsområdets 

tjänsteproduktion

2.1. Helhetsbild av kliniska stödtjänster

2.2. Bedömning av nuvarande upphandlingsavtal
för kliniska stödtjänster

2.3. Genomförande av behövliga ändringar i fråga om 
upphandling av kliniska stödtjänster1.3. Genomförande av behövliga ändringar i fråga om 

anskaffningar för kundservice
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E. Upphandling
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1. Fastställande av ramvillkor 
för produktionsstyrning

2. Införlivande av 
värdebas i styrningen

1.1. Uppbyggande av en styrmodell för egen produktion 
och inköpstjänster: Planering av normstyrning, 

resursstyrning, informationsstyrning och 
interaktionsstyrning

1.2. Fastställande av mätsystem för bedömning av 
producent

2.1. Planering av uppföljning 
av tjänsternas kvalitet och genomslag

2.2. Planering av organiseringen av 
kostnadsuppföljningen

2.3. Fastställande av mekanismer för att kombinera 
uppgifter om kostnad och effekt på klientnivå

2.4. Införlivande av 
värdebas i styrmetoder

Uppgiftshelhet Uppgift Kritisk deluppgiftIcke-kritisk deluppgift Deluppgifter som bör startas först

F. Produktionsstyrning
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1. Beskrivning av den 
nuvarande situationen ur 
integrationsperspektivet 

för tjänster

1.1. Beskrivning av nuläget 
med tanke på integration av 
social- och hälsovård och 

räddningstjänster och 
beskrivning av 

specialomsorgsdistriktens 
uppgifter

2. Tjänster för grupper i 
behov av integration

2.1. Identifiering av 
kundgrupper som behöver 

samordnade tjänster

4. Identifiering av 
synergimöjligheter inom 
social- och hälsovården 
och räddningstjänsten

4.1. Kartläggning av sote-
pela-synergifördelar

2.3. Utveckling och 
fastställande av andra 
strukturer som stöder 

integration

2.4. Definition av 
enheter som integreras ur 
lagens aspekt, regionens 

särdrag och/eller strategiska 
mål

4.2. Lägescentralernas roll i 
regionala och 

gränsöverskridande 
synergier

4.3. Utveckling av betydande 
synergimål

5.2. Kartläggning och 
sammanställning av regional 
TKIO-verksamhet och som 

sker i regionen

5. Samarbete 
i YTA-området

5.3. Upprättande av ett 
TKIO-program för YTA-

området

5.4. Kompetenscentrumens 
roll inom den sociala sektorn 

i välfärdsområdet

2.2. Samordning av 
servicehelheter för klienter 
inom sektorsövergripande 

stöd (personer som behöver 
många tjänster)

3. Nätverksförvaltning och 
byggande av 

samarbetsmodeller

3.4. Definition av centrala 
nätverk som skapas

3.2. Samarbete med andra 
regionala aktörer

3.3. Definition av 
samarbetsmodeller med 

internationella och statliga 
aktörer

3.5. Ansvar för hantering av 
nätverk

3.1. Kartläggning av fältet 
och samarbete med 

parallella aktörer inom 
social- och hälsovård

5.1. Fastställande av 
innehåll i YTA-samarbete

6. Utveckling av nationellt 
och regionalt samarbete 
inom räddningsväsendet

6.1. Nationellt och regionalt 
samarbete inom 

räddningsväsendet 

6.2. Interaktion, samarbete 
och samverkan mellan 
välfärdsområdet och 

kommunerna för 
räddningsväsendets del
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G. Integration, samordning och samarbete



H. Särlösningen för Nyland
HTT J&O Organisering Kontaktytor IKT

Uppgiftshelhet Uppgift Kritisk deluppgiftIcke-kritisk deluppgift

1. Inrättandet och styrningen av HUS-sammanslutningen 2. Välfärdsområdenas arbetsfördelning i Nyland  

1.1 Inrättandet av HUS-sammanslutningen

1.2 HUS-sammanslutningens ekonomi och finansiering

2.3 Omorganiseringen och ordnandet av special- och polikliniktjänsterna i Nyland för 
personer med utvecklingsstörning (avtalen ingicks 12/2021) 

2.4  Nedläggningen av specialomsorgsdistrikten

2.5 Utredning av kompetens- och stödcentrens ställning (Socca)

2.6 Riktlinjer för främjandet av hälsa och välfärd (HYTE) i Nyland

2.1 Beredningsfasen för organiseringsavtalet för HUS 

2.2 Processen för godkännande av organiseringsavtalet för HUS 



A. Organisering, 
produktionsstyrning 

och förvaltningsstrukturer

B. Ledning och 
nätverksarbete C. Kompetenser och resurser D. Personal och delaktighet 

bland intressentgrupper
E. Kunskapsledning och 

informationssystem

1. Säkerställande av 
överföring och bevarande av 
kompetens i funktioner vid 

kontaktytor som följd av 
personalöverföringar

1. Identifiering av behov av 
kunskapsledning samt 

upprättande av en 
utvecklingsplan

1. Fastställande av funktioner 
vid kontaktytor

2. Fastställande av ansvariga 
instanser och aktörer i nätverk 

och strukturer efter 
verksamhetsmodell

2. Konstruktion av ett 
mätsystem för 

kunskapsledning i funktioner 
vid kontaktytor

2. Beredning av konstruktioner 
som behövs i funktioner vid 

kontaktytor

1. Planering av mål och 
principer för gemensam 
ledning och utveckling

3. Förstärkande och 
uppbyggande av en 

gemensam förtroende- och 
verksamhetskultur

2. Säkerställande av 
intressentgruppers delaktighet, 
interaktion och förändringsstöd 

i funktioner vid kontaktytor
3. Kartläggning av 

informationssystem och 
identifiering av 

förändringsbehov

1. Säkerställande av 
personalens delaktighet, 

interaktion och förändringsstöd 
i funktioner vid kontaktytor

3. Upprättande av avtal och 
andra förpliktande dokument i 
anknytning till funktioner vid 

kontaktytor

4. Konstruktion av styr- och 
uppföljningsmekanismer i 
funktioner vid kontaktytor

5. Beskrivning av funktioner 
vid kontaktytor i klientvägar 

samt länkning av 
informationsflöde här

2. Avtal om strukturer i ledning 
och gemensam utveckling i 
funktioner vid kontaktytor

4. Identifiering av 
ägarskapsfrågor och 

användarroller i 
informationssystem i 

funktioner vid kontaktytor

3. Planering, implementering 
och vidareutveckling av 

strukturer inom 
nätverksledning

HTT J&O Organisering Kontaktytor IKT

Uppgiftshelhet Uppgift Kritisk deluppgiftIcke-kritisk deluppgift

Färdplan för kontaktytor



1. Fastställande av funktioner vid 
kontaktytor

3. Upprättande av avtal och andra 
förpliktande dokument i anknytning till 

funktioner vid kontaktytor

4. Konstruktion av styr- och 
uppföljningsmekanismer i funktioner vid 

kontaktytor

1.1. Identifiering av utgångsläget för 
funktioner och processer vid 

kontaktytor

2.1. Kompetens och representation som rör funktioner vid 
kontaktytor säkerställs och tas med i VATE-strukturer

4.1. Beaktande av funktionerna vid 
kontaktytorna vid upprättandet av 
strukturer för kostnadsposter samt 

ekonomiska beräknings- och 
uppföljningsförfaranden

1.2. Identifiering och fastställande av 
funktioner och processer i 

kontaktytor enligt lokala behov och i 
samarbete med kommunerna

4.2. Förutsättningar säkerställs för 
kostnadseffektiv verksamhet och likaså en 

modell för utvärdering och uppföljning i 
funktioner vid kontaktytor

1.3. Kartläggning av ändringar i 
funktioner i kontaktytor samt 

planering och genomförande enligt 
områdets och kommunernas behov

2.2. Vid behov inrättas regionala arbetsgrupper för att 
behandla särskilda frågor om kontaktytor, med beaktande 
av alla kommuner i regionen och befintliga strukturer inom 

olika sektorer

4.3. Gemensamma riktlinjer och 
prioriteringar avtalas för den regionala 
välfärdsberättelsen och planen som 

välfärdsområdet och kommunerna utarbetar 
tillsammans

4.4. En operativ modell upprättas för 
egenkontroll, uppföljning och gemensam 

målsättning för funktioner vid kontaktytorna 

4.5. Behovet av planering utreds för 
beredskap för störningar och exceptionella 

situationer i funktioner vid kontaktytor

4.6. Överenskommelse om 
handlingsprinciper i funktioner vid 

kontaktytor för speciella situationer (t.ex. 
snabba insatser i resursbehov i en funktion 

i området) 

HTT J&O Organisering Kontaktytor IKT

2. Beredning av konstruktioner som behövs i funktioner 
vid kontaktytor

2.3. Tydligt ansvar och struktur för samarbetet definieras 
mellan kommunen och välfärdsområdet samt för andra 

aktörer för funktioner och uppgifter vid kontaktytorna (i den 
mån detta inte föreskrivs i lagen)

2.4. Nödvändiga uppgiftsspecifika strukturer förbereds med 
tanke på kontaktytor (se mer detaljerad lista). De 

nödvändiga strukturerna kan variera avsevärt från region till 
region.

2.5. En samordningsplan upprättas för tjänster för att 
tillgodose kundernas behov, definition av ansvarsfördelning 

2.6. Rollerna inom den privata och tredje sektorn utreds 
regionalt i kommunernas och samkommunernas 

serviceutbud och likaså styrningen i funktionerna vid 
kontaktytor

2.7. Behovet av tjänster för funktioner vid kontaktytor 
förutses och organiseringen och produktionen anpassas 
(samarbete med beredningsgruppen för organisering)

3.1 Ansvar och verksamhetsmodeller 
dokumenteras för enheter som verkar i 

funktioner vid kontaktytor

3.2. Fastställande av modeller för 
myndighetssamarbete i de mest centrala 

frågorna gällande funktioner vid 
kontaktytor

3.3. Säkerställs att funktionerna vid 
kontaktytorna beaktas i servicestrategin 

och i andra styrdokument 

3.4. Identifiering av helheter av 
kontaktytor som kräver avtal samt 

funktioner som kräver ett eget avtal

3.5. Identifierade avtal bereds och 
upprättas

3.6. Kartläggning av befintliga 
ekonomiska incitament och avtal samt 

modeller för kostnadsfördelning i 
funktioner vid kontaktytor 

1.4. Samarbetsskyldigheter 
kartläggs för kommuner och 

välfärdsområden som omfattas av 
speciallagar
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A. Organisering, produktionsstyrning och strukturer i förvaltningen



1. Planering av mål och principer för gemensam 
ledning och utveckling

3. Planering, implementering och vidareutveckling 
av strukturer inom nätverksledning

1.1. Möjligheterna i nätverksledning identifieras vid 
etablering och utveckling av välfärdsområdet

1.3. Mål definieras för gemensam ledning och 
utveckling i funktioner vid kontaktytor som en del av 
annan ledning av välfärdsområdet och kommunerna

1.2. Centrala aktörer identifieras med vilka målen för 
gemensam ledning definieras

1.4. Handlingsmodeller och innehåll definieras för 
arbete i samarbetsstrukturer

1.5. Verksamhetsprinciper och praxis definieras för 
gemensam ledning och utveckling i funktioner vid 

kontaktytor

2. Avtal om strukturer i ledning och gemensam utveckling i 
funktioner vid kontaktytor

2.1 Avtal om ansvaren gällande upprättandet av 
välfärdsberättelse och välfärdsplaner, insamlingen av data om
genomförandet, uppföljningen, publicerandet av dokumentet.  

Fastställande av strukturerna för välfärdsområdets
ledningssystem för upprättandet och genomförandet av den

regionala välfärdsberättelsen och välfärdsplanen. 

2.2. Nödvändiga samarbetsgrupper och nätverk definieras 
regionalt för funktioner vid kontaktytor och ledning

HTT J&O Organisering Kontaktytor IKT

2.3. Förhandlingar hålls minst en gång om året med 
välfärdsområdet, kommuner och andra som arbetar för 
välbefinnande angående mål, åtgärder, samarbete och 

uppföljning som främjar välbefinnande och hälsa

2.4. Förhandlingar mellan välfärdsområdet och kommunerna i 
regionen hålls minst varje mandatperiod om samarbete, mål 

och arbetsfördelning som gäller uppgifterna

2.5. Samarbete säkerställs mellan organisationer, kommuner 
och välfärdsområden och likaså organisationers förutsättningar 

för verksamheten

2.6. Lokala och regionala sammanslutningars och föreningars 
delaktighet möjliggörs i funktioner vid kontaktytor

3.1. Befintliga frivilliga nätverk identifieras och dessa 
utnyttjas i samarbete och strukturer vid kontaktytor i 

enlighet med regional praxis

3.2. Fastställande av en verksamhetsmodell och 
spelregler för frivilliga nätverk 

3.3. Genom nätverksledning byggs ett samarbete med 
funktionerna i kontaktytorna; fastställande av mål, 

verksamhetssätt och uppföljning för ändamålsenliga 
uppgiftshelheter  

3.4. Fastställande och avtalande om sätt för 
nätverksledning av funktionerna i kontaktytorna som 

kan användas av de producenter som tillämpar 
modellen med flera producenter

Uppgiftshelhet Uppgift Kritisk deluppgiftIcke-kritisk deluppgift

B. Ledning och nätverksarbete

3.5. Harmonisering av strukturerna för kommunens, 
välfärdsområdets, tredje sektorns och övriga aktörers

modell med flera producenter

3.6. Samarbete med välfärdsområdet i fråga om
utnyttjandet av kommunernas ömsesidiga utveckling av 

funktionerna i kontaktytorna



1. Säkerställande av överföring och bevarande av 
kompetens i funktioner vid kontaktytor som följd av 

personalöverföringar

3. Förstärkande och uppbyggande av en gemensam 
förtroende- och verksamhetskultur

1.1. Utredningar som gjorts angående behovet av 
kompetens, arbetskraft och utveckling av 

yrkeskompetens utnyttjas tillsammans med kommunala 
aktörer

1.3. Bedömning av behov av en verksamhetsmodell 
med kontaktperson mellan kommunerna och 

välfärdsområdet för varje funktion i kontaktytorna

1.2. Utredningar som gjorts om personal som blir kvar i 
kommunerna används och konsekvensbedömningar 
utarbetas för funktionerna i kontaktytor om personal 

som överförs och blir kvar

1.4. Utarbetande av verksamhetsmodell med 
kontaktpersoner för samarbetet och som stöd för 

kompetensöverföringen och utvecklingen

1.5. Rekrytering av behövlig personal, 
kompetensöverföring och säkerställande av 
kompetensen hos den personal som förblir i 

kommunens anställning

2. Fastställande av ansvariga instanser och aktörer 
i nätverk och strukturer efter verksamhetsmodell

2.1. Kartläggning av kommunernas och kontaktytornas 
verksamhetsmodeller för samarbetet med tredje 

sektorn som stöd för utarbetandet av en 
verksamhetsmodell för välfärdsområdets 

organisationssamarbete

2.2. Identifiering av nätverkens ansvarspersoner (inkl. 
tredje sektorn) och avtal om samarbetsansvaren
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2.3. Fastställande av ansvarspersonerna för de nätverk 
och strukturer som behövs, med syftet att dela på 

kompetensen och arbetet i funktionerna i kontaktytorna 

3.1. Ansvariga instanser säkerställs för kundrelationer i 
funktioner vid kontaktytor (t.ex. beskrivning av 

kundvägar)

3.2. En gemensam kunds perspektiv kommer fram i all 
verksamhet och förtroende och engagemang byggs 

upp genom gemensamma handlingar

3.3. En enhetlig och accepterande verksamhetskultur 
skapas för den gemensamma kundens bästa. 

Spelregler beskrivs och bästa praxis samlas från olika 
organisationer 

3.4. En verksamhetsmodell för kompetensutveckling 
upprättas inom nätverksledning och frågor vid 

kontaktytor

Uppgiftshelhet Uppgift Kritisk deluppgiftIcke-kritisk deluppgift

C. Kompetenser och resurser

1.6. Fastställande av gemensamma
verksamhetsmodeller för räddningsväsendets

funktioner i kontaktytorna

2.4. Beskrivning av ansvariga instanser och aktörer i 
det förvaltningsövergripande arbetet i välfärdsområdet, 
kommunerna, hos aktörer inom tredje sektorn samt på 

företagsfältet



1. Säkerställande av personalens delaktighet, interaktion och 
förändringsstöd i funktioner vid kontaktytor

2. Säkerställande av intressentgruppers delaktighet, interaktion och 
förändringsstöd i funktioner vid kontaktytor

1.2. Metoder för att engagera personalen planeras i olika skeden av 
förberedelserna med beaktande av förändringarna i funktionerna i

kontaktytorna

1.3. En dialog upprätthålls med personalen om förändringar i funktioner i
kontaktytor
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2.1. Mål för kommunikation med intressentgrupper fastställs i funktioner vid 
kontaktytor

2.2. Metoder och genomförande av kommunikation till intressentgrupper 
planeras i funktioner vid kontaktytor för att upprätthålla en kontinuerlig dialog 
(bl.a. gemensamma evenemang i organisationsfältet samt i kommunen och 

välfärdsområdet i frågor om kontaktytor)

2.3. Införande av metoder och kanaler planeras för kontinuerlig interaktion, 
likaså en modell och säkerhet för förändringsstöd som en del av 

implementeringen av kontaktytor

2.4. Intressentgrupper engageras i beredningen och genomförandet av 
välfärdsområdets och kommunernas välfärdsberättelser och välfärdsplaner 

samt i utvecklingen av funktioner vid kontaktytorna

Uppgiftshelhet Uppgift Kritisk deluppgiftIcke-kritisk deluppgift

D. Personal och delaktighet bland intressentgrupper

1.1. Identifiering av de personalgrupper som berörs av de 
personalförändringar som följer av reformen och som gäller funktioner i

kontaktytor 



4. Identifiering av ägarskapsfrågor och 
användarroller i informationssystem i 

funktioner vid kontaktytor

4.1. Frågor och avtal förbereds om 
ägarskap i informationssystem som 

krävs i funktioner vid kontaktytor, inkl. 
register- och ägarförpliktelser 

4.2. Nödvändiga användarroller i 
informationssystem i funktioner vid 

kontaktytor planeras
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3. Kartläggning av 
informationssystem och 

identifiering av förändringsbehov

3.1 Lagstiftningen som reglerar 
funktioner vid kontaktytor beaktas i 

all planering

3.2. Kartläggning av gällande 
praxis och ändringsbehov samt 
fastställande av de förfaranden i 

funktioner i kontaktytor som gäller 
hantering och överlåtelse av 

information

3.3. Informationssystem som 
används i funktioner vid kontaktytor 

kartläggs och förändringsbehov 
identifieras efter funktion 

3.4. Verksamhetsmodeller och 
anvisningar upprättas för att få 

information över välfärdsområdes-
och kommungränserna 

3.5.Registreringspraxis 
harmoniseras regionalt

3.6. Kommunikations- och 
arbetsplattformar för 

nätverksledning definieras och 
genomförs efter behov

1. Identifiering av behov av 
kunskapsledning samt 

upprättande av en utvecklingsplan

1.1. Den nuvarande situationen kartläggs 
om modeller för kunskapsledning i 

funktioner vid kontaktytor

1.2. Utvecklingsbehov för 
kunskapsledning identifieras och 

utvecklingsplaner upprättas 
funktionsspecifikt vid kontaktytor

1.3. Behovet av att upprätta en 
regional informationstjänst och en 

strategi för data- och 
informationshantering kartläggs i 

funktioner vid kontaktytor 

1.4. Dokumentmallar och system i 
anknytning till insamling, överföring 

och kommunikation av data 
kartläggs per användargrupp 

2. Konstruktion av ett mätsystem 
för kunskapsledning i funktioner 

vid kontaktytor
2.1. Befintliga indikatorer som 
återger arbetet i kontaktytor 

identifieras i regionerna och de 
indikatorer som behövs för ett 

föränderligt behov på strategisk 
och operativ nivå fastställs 

(verksamhet, ekonomi, personal 
osv.)

2.2. Genomförande av element 
som mäter genomslag i funktioner 
vid kontaktytor samt utnyttjande av 

erfarenhetsbaserad kunskap

2.3. Mångsidig analys utnyttjas för 
att förutsäga servicebehoven hos 
invånar-/kundgrupper i anknytning 
till funktioner vid kontaktytorna och 

för att följa upp genomslaget av 
verksamheten

5. Beskrivning av funktioner vid 
kontaktytor i klientvägar samt 

länkning av informationsflöde här

5.1. Nödvändiga kundvägar och 
övergångar i funktioner vid 

kontaktytor beskrivs

5.2. Informationsflödet och 
användningen av 

informationssystem beskrivs som 
en del av kundvägar

1.5. Vägledning och tillsyn av 
avtalsparter möjliggörs genom 
metoder inom kunskapsledning

1.6. Frågor om datasäkerhet 
beaktas som en del av helheten av 

kunskapsledning

Uppgiftshelhet Uppgift Kritisk deluppgiftIcke-kritisk deluppgift

E. Kunskapsledning och informationssystem



Exempel på konkreta funktioner vid kontaktytor där förberedande arbete ska utföras i regionerna 
– listan är inte täckande och innehållet varierar från region till region 

HTT J&O Organisering Kontaktytor IKT

Funktionerna vid kontaktytan kan till exempel vara:
• Tjänster för barnfamiljer inom utbildning och välbefinnande som helhet, elevhälsa  
• Rådgivning om livsstil, främjande av funktionsförmåga
• Förebyggande rusmedelsarbete 
• Tjänster för kulturellt välbefinnande  
• Främjande av säkerhet i vardagen, förebyggande av våld i nära relationer
• Främjande av sysselsättning (t.ex. planering och genomförande av lagstadgat mångprofessionellt samarbete, upprättande av gemensamma 

lagstadgade kundplaner, bl.a. aktiveringsplaner, stöd för personer med nedsatt arbetsförmåga inom välfärdsområdet och förhållandet mellan 
rehabiliterande arbete och kommunens stöd för främjande och hantering av sysselsättningen i kommunen samt stöd för svårsysselsatta)

• Integrering. Med beaktande av gränssnittet till invandrares te-tjänster (sote-tjänster vid kompetenscentrum för invandrare), deltagande i 
upprättandet av integrationsprogram

• Sote-tjänstenätets koppling till planläggning, markanvändning och boende (t.ex. lösningar och behov av boendetjänster samt planering av 
boendemiljöer och tillgänglighetsfrågor i kommunen)

• Tillgänglighetsfrågor för social- och hälsovårdstjänster (t.ex. kommunens kollektivtrafik och vägnät samt välfärdsområdets områden och 
verksamhetsställen för ärenden, transporttjänster för personer med funktionshinder samt akutvård)

• Främjande av inkludering, tryggande av organisationernas verksamhetsvillkor 
• Stöd från välfärdsområdet för arbete för hälsa och välfärd och samordning av organisationer i kommunerna
• Samarbete med miljöhälsovården med tanke på hälsoskydd, övervakning av tobakslagen, veterinärtjänster och livsmedelstillsyn
• Samarbete på ett bredare område, dvs. med YTA t.ex. i tjänster för krävande socialvård (inkl. uppbyggande av KS-center på YTA-nivå) > i ett 

senare skede av förberedelserna.
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D. IKT-infraC. Sektorsspecifika systemB. Branschoberoende systemA. Administrativa uppgifter

7. E-post- och 
kontorstillämpningar 7. Arkivering av kund- och 

patientdata

3. Nationella krav för 
räddningsväsendet

6. Medborgarens digitala 
tjänster

5. System för stödtjänster

4. System för kliniska 
stödtjänster och medicinsk 

teknik

3. System för akutsjukvård

2. Räddningsväsendets 
system

1. Kund- och 
patientdatasystem

5. Förvaltningens system

6. System för kunskapsledning

4. Personalförvaltningssystem

3. Ekonomiförvaltningssystem

2. Tjänster inom 
informationsförvaltning

1. System i den temporära 
förvaltningen

4. Allmänna 
planeringsuppgifter

3. Organisering av IKT-
förberedelser

2. Kartläggning av avtal

1. Kartläggning av det 
nuvarande läget

5. Dataterminaler och annan 
utrustning

1. Telefonsystem

2. Passerkontroll

6. Kapacitetstjänster

3. Integrationer

4. Identitetshantering

2. Regionala informationsnät

1. Förvaltningens säkerhetsnät

4. Informationssäkerhet och 
dataskydd

E. System i IKT-infra

Uppgiftshelhet Uppgift Kritisk deluppgiftIcke-kritisk deluppgift Deluppgifter som bör startas först

IKT färdplan
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4. Allmänna planerings-
uppgifter3. Organisering av IKT-förberedelser2. Kartläggning av IKT-avtal1. Kartläggning av det nuvarande 

läget

4.5. Regional konsolidering av system som överförs

3.4. Organisering/rekrytering av 
resurser som genomför 

implementeringen

3.1. Organisering, resurser och ansvar 
för IKT-förberedelser

2.2. Förhandlingar om avtal och 
överföringar av avtal med leverantörer 
i enlighet med möjligheter och riktlinjer

2.1. Upprättande av avtalshantering och 
analys av IKT-avtal som överförs1.1. Kartläggning av det nuvarande 

läget för kommuner som överförs 
till regionen, bl.a. följande:

IKT-tjänster, kostnader, avtal,
tekniska miljöer, 

informationsteknik,
IKT-tjänsteleverantörer och 

utvecklingsprojekt, integrationer, 
regional AD, licensiering

4.9. Identifiering och nedläggning av system som upphör

4.10. Överföring av information från system som upphör 
till nya system samt ändring av uppgifterna för visning 

eller radering av uppgifter

4.7. Nödvändiga nya integrationer/integrationsändringar

4.4. Avtal om överföring av ansvaren för gemensamma 
system, system som överförs från kommunerna

4.3. Avtal om överföring av ansvaret för 
serviceproduktion, tjänster som överförs från 

kommunerna

4.6. Upphandling av system som inte överförs/som 
saknas

4.8. Plan för IKT som överförs från specialomsorgsdistrikt

3.3. Ansökan om finansiering av IKT-
ändringar

4.2. Planering av uppfyllandet av skyldigheterna att 
lämna ut uppgifter (staten och andra myndigheter)

4.1. Upprättande av en IKT-ändringsplan

3.2. Metoder för tillhandahållande av 
IKT-tjänster

3.5. Uppskattning av IKT-
förändringskostnader och uppdatering 

av informationen

Uppgiftshelhet Uppgift Kritisk deluppgiftIcke-kritisk deluppgift

A. Administrativa uppgifter
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4. 
Personalförvaltnings-

system

3. 
Ekonomiförvaltnings-

system

2. Tjänster inom 
informationsförvaltning

1. System i den 
temporära 

förvaltningen

6. System för 
kunskapsledning5. Förvaltningens system

2.6. Säkerställande av 
interoperabilitet (övergripande 

arkitektur)

6.3. Integrering av 
räddningsväsendets 
nationella system för 
informationshantering 
och systemen i VFO-

området

7.3. Områdenas 
gemensamma e-

postlösning, möjliga 
dataöverföringar och 

överflyttning

7.2. Microsoft-licenser 
(o.d.): Licensernas 

kvalitet och kvantitet, 
överföring eller förvärv 

av avtal

4.4. Överföring av 
personalens arbets- och 

tjänsteförhållanden 
samt uppdatering av 

organisationsstrukturen 
i systemen

4.1. Upphandling eller 
överföring och 

konsolidering av system 
för områdets 

personaladministration 
(bl.a. löneadministration, 
planering av arbetsskift, 
uppföljning av arbetstid, 

passerkontroll) samt 
dataöverföring

6.1. Upphandling, 
integration eller 

konsolidering av system 
för regional 

kunskapsledning

6.2. Fastställande av 
(minimi) datainnehåll 

och datamodeller som 
krävs för 

informationshantering 
inom välfärdsområdet

3.1. 
Överföring/upphandling/

konsolidering av 
välfärdsområdets 

ekonomiförvaltningssyst
em (redovisning, 

resefaktura, 
passerkontroll, 
kassasystem)

1.1. Tillhandahållande 
av e-post, 

kontorsprogram, 
kommunikation, 

ärendehantering och 
personalförvaltning till 

den temporära 
förvaltningen

2.1. Överföring eller upphandling av 
IKT-användarstödtjänster (lokalt stöd 

och helpdesk)

5.7. Upphandling eller överföring av 
system för riskhantering och 

kvalitetskontroll

5.5. Systemen för välfärdsområdets 
förvaltning tas i bruk i TUVE-

terminalutrustning

5.2. Överföring av PELA-uppgifter från 
den nuvarande administrativa 

organisationen till den nya

5.6. Arkivering av uppgifter i nuvarande 
organisationers administration och 
övertagande av elektroniskt arkiv

5.1. Upphandling eller överföring av 
system för ärendehantering, beslut & 

avtalshantering

5.3. Interna och externa 
informationssystem för kommunikation 
(webbplatser, intranät, nyhetsbrev o.d.)

3.2. Överföring av 
information och material 
i anknytning till system 
för ekonomiförvaltning 

och uppdatering av 
integrationer

4.3. Integrering av 
räddningsväsendets 

nationella 
personalförvaltningssyst

em i områdets 
personalförvaltning

7.1. Regional övergång 
till en gemensam 

kontorslösning (program 
för affärsverksamhet)

2.5. Informationsförvaltningens 
servicemodell och ledning

2.4. Uppbyggande av en regional 
IKT-förvaltning och organisation

2.3. Överföring eller upphandling av 
IKT-stödtjänster för substans 

(informationssäkerhet, produkt- och 
leverantörshantering, 

upphandlingsprocesser osv.)

7. E-post- och 
kontorstillämpningar

2.2. Utveckling av en ny IKT-
organisation, projektkontor och 

projektförvaltning samt praxis för 
projektförvaltning

1.2. Genomförande av 
IKT-infrastruktur i 
VATE (utrustning, 

nätverk, 
kapacitetstjänster, ID)

4.2. Uppdateringar av 
integrering av områdets 

system för 
personalförvaltning 

samt dataöverföringar

5.4. Länkningar av informationssystem 
för kommunikation till nationella 

lösningar inom räddningsväsendet (t.ex. 
pelastustoimi.fi)

Uppgiftshelhet Uppgift Kritisk deluppgiftIcke-kritisk deluppgift

B. Branschoberoende system
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3. System för 
akutsjukvård

2. Räddningsväsendets 
system1. Kund- och patientdatasystem 5. System för 

stödtjänster
6. Medborgarens 
digitala tjänster

5.3. 
Överföring/upphandli
ng eller konsolidering 

av stödtjänster för 
medicinsk utrustning

2.3. Integrationer mellan 
Räddningsverkets TOSI-

system och TORI-systemen i 
kommande VFO.

7.2. Överföringar 
eller arkivering av 
gamla uppgifter

1.1. Interna (t.ex. organisatoriska) förändringar 
i kund- och patientinformationssystem 

1.6. Nödvändiga förändringar i kund- och 
patientinformationssystem i förhållande till 

nationella system (t.ex. Kanta-anslutningar)

5.2. Upphandling 
eller integrering av 

stödtjänster 
(livsmedelsservice, 
fastighetsservice, 

underhåll av 
utrustning, logistik 

osv.)

5.1. Upphandling 
eller överföring och 

konsolidering av 
materialhanteringssy

stem efter behov

3.1. Användning av 
akutvårdssystem 

möjlig

2.5. Utveckling samt resurser 
för underhåll av 

räddningsverkens TOSI-
system, administration och 
samordning av IKT-tjänster 

som räddningsverket använder 
och ansvaren för 
kundrelationer

1.2. Överföring, konsolidering av nuvarande 
kund- och patientinformationssystem eller 

upphandling och införande av ett nytt kund- och 
patientinformationssystem

1.3. Möjlig överföring av uppgifter från APTJ-
system från kommun som överförs till 

välfärdsområdet

1.8. Regional harmonisering av 
registreringspraxis

6.1. Harmonisering 
av medborgarnas 
digitala tjänster i 

regionen, minst en 
gemensam front-end

6.2. Reform och 
harmonisering av 

regional praxis och 
regionala processer 

genom digitala 
verktyg (projektet 
Framtidens social-
och hälsocentral)

2.1. Användning av 
räddningsverkens TOSI-

system möjlig från 
skyddsnätets 

terminalutrustning

1.5. Ändringar i system för kundrelationer för 
att genomföra Kanta-integrationer

7.1. Överföring av 
arkivbaser (Kanta-

arkivering)

2.2. Samordning av 
räddningsväsendets nationella 

gemensamma tjänster och 
välfärdsområdets tjänster

2.4. Främjande av 
räddningsväsendets nationella 

systemgränssnitt

1.7. Användarnas utbildning i regional praxis

1.4. Ändringar om registeransvarig i APTJ, 
även vad gäller studiehälsovård

4.1. Konsolidering eller 
möjliggörande av gemensam 

användning av bilddiagnostiska 
system

4.3. Konsolidering av 
laboratoriesystem eller 

möjliggörande av gemensam 
användning

4.5. Säkerställande av tillgång till 
separata kliniska system

4.2. Ev.ändringar i system för 
specialområden och uppdatering av 

integrationer

4.4. Identifiering och användning av 
mätutrustning och utrustning för 

social- och hälsovård i en ny 
verksamhetsmiljö

4. System för kliniska 
stödtjänster och medicinsk 

teknik

7. Arkivering av 
kund- och 

patientdata

3.2. Införande av 
KEJO

Uppgiftshelhet Uppgift Kritisk deluppgiftIcke-kritisk deluppgift

C. Sektorsspecifika system
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1.1. Servicemiljön för 
räddningsväsendets 

IKT bygger på 
förvaltningens 

säkerhetsnät (TUVE) 
och dess tjänster, ett 

TUVE-projekt 
inrättas för att 
säkerställa att 
ansvar tydligt 

beskrivs för att 
stödja 

genomförandet. 
Anslutning till Valtori

1. Förvaltningens 
säkerhetsnät 4. Informationssäkerhet och dataskydd

4.8. Verksamhetsmodeller och processer 
för hantering av infrastruktur 

4.7. Brandväggstjänst 
och införande av SIEM

4.5. Säkerställande av JHS-konsekvens 
(inklusive kontinuitetsplanering)

4.1. Beaktande av kraven på 
datasäkerhet för system som behandlar 

säkerhetsklassificerad information

4.6. Planering och genomförande av 
informationssäkerhetsåtgärder

4.4. Datasäkerhet och dataskydd för 
personregister

4.3. SOC-tjänst

4.2. Skapande av datasäkerhetspraxis, 
praktiska anvisningar för datasäkerhet 
och fysisk datasäkerhet samt utbildning

2. Regionala informationsnät

2.6. Omformning och anslutning av 
datatrafiknätets och verksamhetslokalernas 
interna och trådlösa nät samt genomförande 

av kontroll och förvaltning

2.2. Möjliga upphandlingar av utrustning för 
det regionala datanätet

2.8. Planering och implementering av 
lösningar för fjärråtkomst 

2.4. Övertagande av brandväggar för 
datatrafik 

och övervakning

2.7. Enheters ibruktagande av lokalt trådlöst 
nätverk

2.5. Deltagande i städernas utveckling av 
datatrafiknät, cybersäkerhetstjänster och 

annan IKT-infrastruktur

2.3. Användarspecifika avtal om att dela 
datatrafiknät med kommunerna

2.1. Byggande av ett regionalt nät och 
integrering av nuvarande nät

3. Nationella krav 
för 

räddningsväsendet

3.2. Förverkligandet 
av räddningsverkens 

höga beredskaps-
och säkerhetskrav 

måste beaktas inom 
alla delområden av 

fastighetsförvaltning, 
säkerhetsklassificeri
ng av planlösningar, 

passerkontroll, 
kameraövervakning 

o.d.

3.1. Beaktande av 
räddningsverkens 

skyldighet att 
använda offentliga 

förvaltningens 
säkerhetsnättjänster

5. Dataterminaler och annan 
utrustning

5.4. För mobil utrustning väljs en enda 
leverantör, livscykeltjänster för mobil 

utrustning

5.2. Kartläggning och eventuell 
konkurrensutsättning av licenser för 

servrar, terminaler o.d.

5.6. Hantering och plan för enheters 
och applikationers livscykel

5.5. Harmonisering av 
utskriftsfunktionerna i området

5.3. Installation av ny PC-utrustning 
eller omhändertagande eller 

harmonisering av gammal utrustning, 
säkerhetstjänster för terminaler

5.1. Planering, återinställning och 
nödvändig uppdatering av 

terminalmiljön i enlighet med 
livscykeln 

6.2. Serverlicenser (OS 
och system) 

6.1. Serverrum och 
konsolideringsplan för 

server och auditering av 
rummens fysiska 

säkerhet

6.3. Arrangemang för 
regional lagrings- och 

kontrollkapacitet

6.4. Konsolidering av 
datacenterfunktioner 
(servrar, säkerhet, 

lagringssystem, 
säkerhetsåtgärder o.d.) 

6. Kapacitetstjänster

Uppgiftshelhet Uppgift Kritisk deluppgiftIcke-kritisk deluppgift
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2. Passerkontroll

3.1. Inrättande av en regional 
integrationsplattform

2.1. Frigörande från städernas 
passerkontrollsystem och 

övertagande av kontroll över dess 
sote/pela

2.2. Överföring/införande av säker 
inloggning och autentisering (t.ex. 

aktivkort) i området

2.3. Genomgång och övertagande av 
passerkontroll i sote-fastigheter

3.2. Harmonisering av 
systemintegrationer

3. Integrationer 4. Identitetshantering

4.3. Regionala användarrättigheter till kund-
och patientinformationssystem

2.4. Kartläggning och övertagande 
av annan övervakning av fastigheter

4.1. Planering av domäner och 
identitetshantering i området

4.2. Regional DC och AD, planering, 
genomförande och förvaltning av AAD

4.6. Stegvist inträde kommunvis av AD-
användare i en centraliserad miljö

4.5. Regionala avtal om praxis för 
behörighetshantering

4.7. IDM-system (automatisk hantering av 
användarbehörigheter)

4.8. Instanser som använder terminaler i 
säkerhetsnätet kan logga in i tjänsterna med 

enkel inloggning/egen identitet

1. Telefonsystem

1.2. Upprättande av en regional 
telefonväxel och återringning

1.3. Avtal om, organisering och byte 
av telefonnummer

1.1. Konkurrensutsättning av tal och 
data och/eller överföring av avtal

1.4. Verifiering av den valda 
operatörens inomhustäckning i 

fastigheter, 
3G  5G signalförstärkare

4.4. Användarrättigheter till APT-system för 
aktörer som övergår från studerandehälsan

Uppgiftshelhet Uppgift Kritisk deluppgiftIcke-kritisk deluppgift Deluppgifter som bör startas först
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