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Årsklockor för verkställandet för år 2022
• Årsklockorna har utarbetats utifrån områdets färdplan för
verkställandet
• Syftet med årsklockorna är att åskådliggöra tidtabellen för de
mest kritiska uppgifterna för verkställandet år 2022 samt
beroendeförhållandena mellan uppgifter som hör till olika
beredningsgrupper
• Årsklockornas tidtabell är riktgivande och den exakta tidtabellen
för de olika uppgifterna beror på respektive områdes situation
och schemaläggning
• Målgruppen för årsklockorna är de beredare och beslutsfattare
som genomför verkställandet i området

Årsklocka för verkställandet på högre nivå 2022
Sammanställning från beredningsgrupperna

Beslut om budgetproposition (staten och
områdena)
Förhandlingar enligt lagarna om anordnande (SHM, IM och FM)

Områdesval

Säkerställande av en trygg övergång

Utarbetande av en förklaring om nuläget i fråga om befolkningens servicebehov

Beslut om servicekriterier och klientavgifter

Utarbetande av en riskbedömning och -analys för området

Avtalens kontinuitet har säkerställts från och med 1.1.2023 (tidigare och nya
tjänsteupphandlingar samt kundspecifika avtal) 

Välfärdsområdesfullmäktig
e
Beslutsfattandet inleds

Beslut om servicesedlar – allmänna, principiella frågor (bl.a.
regelbok), värde
Samarbetsprocesser i samband med personalöverföringar etc.
Systemövergång och ansvarsöverföring

Kartläggning av nuläget

Q4

Styrning och uppföljning, säkerställande av en smidig
övergång i funktioner som berör kontaktytor

Q1

Inledande, avtal och anskaffningar
De första besluten om överföring av avtal och personalöverföringsplan

Q3

Ibruktagande av TORI/TAHE-systemen
Avtal om verksamhetsmodeller, informationsgång, strukturer
och ansvarsfördelning

Q4

Q1

Utredningar för att säkerställa kompetensen, verksamhetsmodell för
kompetensutveckling och säkerställande av delaktighet i förändringen

Q3

Q2

Fastställande av befogenheter att ta lån
Inledande av strategiarbetet samt budgeten,
ekonomiplanen och investeringsplanen för 2023

Q2

Genomförande av en kartläggning av nuläget för serviceutbudet, -nivån och nätverket; Val av produktionssätt

Planering av organiseringen enligt den nya organisationen

Genomförande av ICT-projekt och förändringar

Verksamhetsmodeller för överföring av information mellan
välfärdsområdet, kommunerna och tredje sektorn
Beredning av innehåll och avtal för samarbetet i samarbetsområdet
Byggande av en styrningsmodell för den egna produktionen och köptjänster
Budgetmangling och budgetproposition
Uppdatering av finansieringsanalyserna nr 3
Ansvarsfördelning och samarbetsstrukturer för funktioner som berör kontaktytor samt
konkreta spelregler för att säkerställa verksamheten vid respektive kontaktyta
(inklusive information om personal som överförs)

Identifiering och planering av förändringsbehov
Beaktande av kontaktytsperspektivet i välfärdsområdets organisationsstruktur,
definition av verksamhetsprinciper för gemensam ledning
Beslut om planen
för den offentliga
ekonomin

UTKAST

2022
Sammanfattning om
förhandlingar och lägesbilder
Q1

Förhandlingar enligt lagarna om
anordnande (SHM, IM och FM)

Välfärdsområdesfullmäkt
ige

Expertbedömningar som
förhandlingsmaterial (THL,
räddningsväsendet)
Samarbetsprocesser
i samband med personalöverföringar etc.
Investeringsplan (1+3 år)

Utredningar om egendom och avtal
samt personal

Områdesval

Q4

Förvaltningsstadga och inledande av
rekrytering av den högsta ledningen

Förvaltning, ekonomi
och stödtjänster
Hela året: beredning av en trygg övergång och
ordnande av nödvändiga stödtjänster (inkl. ICT
och TAHE)

Q2

De första besluten om överföring
av avtal och
personalöverföringsplan
Uppdatering av finansieringsanalyserna nr 1
(budgetuppgifter + faktorer som påverkar
fastställandet)
Fastställande av befogenheter att
ta lån

Uppdatering av
finansieringsanalyserna nr 3
(statens budgetbeslut)

Statsrådet förordning om fastställandet av hyra
mellan kommunen och välfärdsområdet
Q3

Utredningar som anknyter till förhandlingarna
enligt lagarna om anordnande
Uppdatering av finansieringsanalyserna nr 2
(bokslutsuppgifter)
Beslut om komplettering
av avtal som överförs
UTKAST

2022

Fastställande av ansvarsfördelningen och
samarbetsstrukturen mellan välfärdsområdet och
samarbetsområdet

Q1

Beredning av en ledningsmodell, en
organisationsstruktur och en förvaltningsstadga
Inledande av personalkommunikation

Beredning av personalöverföring
Förhandlingar mellan
ministerier och områden
enligt lagarna om
anordnande

Introduktion av kandidater och
fullmäktigeledamöter
Beslutsfattandet inleds

Q4
Definition av ett
gemensamt
kunskapsunderlag

Ledning och
kompetens
Hela året: förnyelse av
ledningsstrukturerna för att säkerställa
strukturell och funktionell integration

Fastställande av förvaltningsstadgan
Q2
Val av välfärdsområdesdirektör
Byggande av årsklockan

Placering av övrig personal i
den nya organisationen

Inledande av påverkningsorgan

Val av övriga nyckelpersoner
Placering av övriga chefer i den nya
organisationen

Q3

Organisation av informationshanteringen som
stöd för ledningen
Verktyg för ledning genom
information och fastställande
av informationsbehoven

UTKAST

2022

Q1

Beslut om servicekriterier och
klientavgifter

Utarbetande av en riskbedömning och -analys för
området

Avtalens kontinuitet har säkerställts från
och med 1.1.2023 (tidigare och nya
tjänsteupphandlingar samt
kundspecifika avtal)
Beslut om servicesedlar 
– allmänna, principiella frågor
(bl.a. regelbok), värde

Utarbetande av en utredning om nuläget i fråga om befolkningens
servicebehov

Utarbetande av en beredskaps- och
pandemiplan för området

Q4

Ordnande av
tjänster

Byggande av en styrningsmodell
för den egna produktionen och
köptjänster

Beredning av innehåll och avtal för
samarbetet i samarbetsområdet
Beredning av en kontrollerad
överföring av klientskap

Fastställande av välfärdsområdets HYTE-arbete och
inledande av beredningen av en HYTE-plan
Genomförande av en kartläggning av nuläget för
serviceutbudet, -nivån och -nätverket

Indikatorer och plan för
kvalitets-, effektivitets- och
kostnadsuppföljning för
tjänsterna
Ordnande av tillsynshelheten

Q2

Inledande av beredningen av
välfärdsområdets strategihelhet

Utredning av nuläget i fråga om servicekriterier och
beredning av förenhetligande
Val av produktionssätt

Q3

Inledande av serviceupphandlingsprocess för
avtal som löper ut 2022
Beredningen av servicenivåbeslut
inleds

UTKAST

2022
Informationsgången som en del av
klientstigarna

Man identifierar funktioner och processer som berör
kontaktytor samt planerar förändringar som anknyter till dem.

Q1

Man kartlägger de nuvarande samarbetsmodellerna med
tredje sektorn och den privata sektorn för respektive
kommun inom välfärdsområdet

Mekanismer för styrning och
uppföljning av särskilda situationer

Preliminär planering av
ansvaret för välfärdsberättelsen och -planen

Q4
Beskrivning av
klientstigar och
övergångar

Kontaktytor
Uppgifterna fortsätter
2023

Ansvarsfördelning och samarbetsstrukturer för funktioner
som berör kontaktytor samt konkreta spelregler för att
säkerställa verksamheten vid respektive kontaktyta
(inklusive information om personal som överförs)

Q2

Kartläggning av datasystemen och
identifiering av förändringsbehov i
funktioner som berör kontaktytor
Beaktande av kontaktytsperspektivet i
välfärdsområdets organisationsstruktur,
definition av verksamhetsprinciper för gemensam ledning

Verksamhetsmodeller för
överföring av information mellan
välfärdsområdet, kommunerna och
tredje sektorn
Indikatorer för arbetet med kontaktytor
på strategisk och operativ nivå

Utredningar för att säkerställa kompetensen i funktioner
som berör kontaktytor, verksamhetsmodell för
kompetensutveckling och säkerställande av delaktighet i
förändringen

Q3

Man identifierar utvecklingsbehoven inom ledning
genom information
Beredning av avtal om funktioner som berör kontaktytor
samt mekanismer för styrning och uppföljning
Man fastställer vilka samarbetsgrupper och nätverk som
behövs för funktionerna i anknytning till kontaktytor och ur
ledningens perspektiv i området
Förverkligande av kommunikation
med berörda parter

UTKAST

2022
Prioritering av helheter i ICT-verkställandet
och organisering till projekt

Beredning av övergångar
Förutsättningarna för serviceproduktion och administrativ verksamhet
är klara
Inledande av övergångar för användare och
system

Q1

De avtal som överförs är kända
Avtalsförhandlingar
Eventuell tilläggsfinansiering från
FM

Kommunikation till klienterna om
eventuella förändringar i kanalerna
för digitala tjänster

Upphandlingsbehoven har klarlagts och
upphandlingarna/konkurrensutsättningarna
inleds

Utbildningar i de nya och förändrade
systemen för personalen

IKT

Q4
Kommunikation om
förändringarna till personalen
och cheferna

Överföringar till välfärdsområdet
enligt tidtabeller som
överenskommits senast 1.1.2023

Samarbetsområdesförhandlingar
ur ICT-perspektivet

Ansökan om tilläggsfinansiering: SHM ICTförändringsfinansiering, andra omgången

Q2

ICT-budgetering för 2023
Beroende av annan beredning
Organisationsstruktur ner till
kostnadsställesnivå

Personalöverföringar (användaruppgifter,
uppgifter om anställning, e-post)

Beroende av annan beredning: de personer som
överförs är knutna till organisationsstrukturen

Obs! Tidtabellerna för nationella
tjänster (kanta, tuve, Suomi.fi)

Q3

Innehållsarbeten för TOSI- och
TORI-systemen1 igång
Övertagande av de funktioner som överförs (t.ex. elevvård och
specialomsorgsdistrikt)
Övertagande av IT-tjänsterna i de fastigheter
som överförs (övervakning, nätverk...)

1 TOSI = Toimiala sidonnaiset, dvs. knutna till sektorn (exempelvis lösningar för tjänsteproduktionen), TORI = Toimialariippumattomat, dvs. oberoende av sektor (exempelvis administrativa lösningar),

UTKAST

