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Vad ändras inom
organisationen?



Organisering av ledningen av 
tjänsterna

• För att vi ska stärka förändringsledningen i social- och hälsovårdstjänsterna samt 
i tjänsterna för äldre är det behövligt att till en del förena de tjänster som 
kommunerna ordnar. Detta görs utgående från hur verksamheten och ekonomin 
leds.

• Därför finns följande regionala indelning i bakgrunden gällande social- och 
hälsovårdscentraler och andra regionala tjänster.

 Vakka-Suomi: Nystad, Letala, Vemo, Tövsala, Pyhäranta, Gustavs, Masko, Virmo, Nousis (befolkning 52718).

 Loimaan region: Loimaa, Pöytis, Aura, Oripää; Lundo, Koskis, S:t Mårtens (befolkning 53 694).

 Region öster om Åbo: S:t Karins, Pemar, Sagu (befolkning 49 497).

 Åboland: Kimitoön, Pargas, Åbo (befolkning 21 700 + Åbo, Åbos svenskspråkiga befolkning – definieras senare).

 Region väster om Åbo: Nådendal, Reso, Rusko (befolkning 50 768).

 Salo region: Salo, Somero (befolkning 59 963).

 Åbo (Åbo södra och Åbo norra område, båda cirka 97 000 - definieras senare).



Ledning som förstärker ledningen som 
linjeorganisation

• Man anser att man med den regionala ledningen förstärker ledningen som 
linjeorganisation när det gäller ekonomi och verksamhet.

• I bakgrunden har funnits en tanke om helheter som till sin verksamhet är 
tillräckligt stora, men som å andra sidan inte är för stora så att man speciellt 
kan trygga förenhetligande av verksamhetsmodellerna i hela välfärdsområdet.

• Utgångspunkten har varit att en tillräcklig/god befolkningsmängd för 
hälsovårdscentralerna är en befolkningsmängd på cirka 40 000 invånare ur 
ekonomins och verksamhetens synvinkel.

• I det föreslagna ledningssystemet finns det variation på detta eftersom det på 
Egentliga Finlands område finns frivilliga samkommuner. Det är inte riskfritt 
att dela upp den här verksamheten i denna förändring, och å andra sidan 
opererar vi med 41 kund- och patientdatasystem. Härvid kräver 
verksamhetens förenhetligande och allokeringen som stöder resursernas 
servicebehov tid.



Förändringens inverkan på ledandet

• Det kommer att finnas en operativ ledning bestående av tre personer i 
regionen, vars uppgift är att tillsammans svara för integrationen av 
serviceproduktionen i regionen.
• Direktör för social- och hälsovårdscentraltjänster på social- och 

hälsovårdsområdet.
• Serviceområdesdirektör för social- och handikappservice.
• Serviceenhetsdirektör för tjänster för äldre.

• Genom förändringen förstärker man ledandet så att man harmoniserar 
verksamhetssätt och processer.

• Det frigörs resurser också för arrangörens behov, dvs. mer resurser för 
strategisk beredning.

• Utmaningar:
• I närkommunerna är olika sätt att förenhetliga klient- och patientdatasystem och 

att utveckla registreringspraxis (APRJ) i användning så personalsynergin är inte 
direkt.



Ändring i verksamhetssätt

• Kundhandledningens roll växer och den förenhetligar tillgången till tjänster.
• Kundhandledning: allmän rådgivning och handledning som ges till kunden eller 

servicehandledning som ges utgående från utvärdering av servicebehovet.

• Det följs upp att kunden får tjänster som motsvarar servicebehovet.
• Servicehandledning: handledning som ges av en expert eller en yrkesutbildad person, som har 

som avsikt är att se till att kunden får tjänster som motsvarar servicebehovet.

• Utvärdering av servicebehovet:
• Servicebehov: kundens konstaterade behov att få sådana tjänster, som enligt expertens eller 

den yrkesutbildade personens bedömning stöder kunden.
• Bedömning av servicebehovet är verksamhet, i vilken experten eller den yrkesutbildade 

personen bedömer kundens servicebehov och förutsättningar för kundförhållande i samarbete 
med kunden samt med vilka tjänster man kan svara på behoven.

• I hälsovården genomförs bedömningen av servicebehovet i allmänhet som en bedömning av 
vårdbehovet.

• Socialhandledning är en bedömning av servicebehovet hos en kund inom socialvården, i vilken 
man handleder kunden till tjänster, stöder denne i användningen av tjänsterna och i 
livshanteringen, och bedriver samarbete för att samordna olika stödformer. Man fattar ett 
separat beslut om socialhandledning. Om servicehandledning behöver man inte fatta ett 
beslut.



Hur blir man en kund?

Kundhandledning

Rådgivning och handledning
• Olika kanaler, orosanmälan
• Impulser
• Dokumentation
• Handledning till tjänster

eller

Bedömning av behovet av 
service / vård
• Bedömningsredskap, 

mätare,verksamhetspraxis

Servicekatalogen
PTV

Digital 
produktionshandledning

”Medborgarkontot”

Kriterier = på vilken 
grund beviljas 
tjänsten

Svara på kundens behov av vård

Beslut om att bevilja tjänster
som motsvarar kundens
behov

Beslut om kundens
klientavgift

Handleda kunden till tjänster som 
motsvarar behovet = 
servicehandledning; vid behov 
koordinering av tjänster; 
uppföljning

Kriterier som förs till 
politiskt beslutsfattande

Klientavgifter som
regionen fattar beslut
om

Personlig
kundhandledningstjänst



Ändring i ledarskapet

• I organisationen söker man efter ett allmänt ledarskap.
• Vilja och intresse för förvaltning, personal, ekonomi.

• Det finns substansexpertis vid sidan av ansvarspersonerna för ekonomi och 
förvaltning i social- och hälsovårdstjänsterna.
• Vid sidan av direktören för social- och hälsovårdscentralen expertdirektörer som har 

ansvar för medicin, vårdvetenskap, munhälsovård, rehabilitering, 
familjecentralarbete, men som inte har ekonomiskt ansvar.

• I social- och handikappservice är direktören för social- och handikappservice möjligen 
en av följande substansdirektörer: barnskydd, vuxensocialarbete, handikappservice.

• Det ska observeras att resursen för den egna produktionen allokeras till 
resultatgrupperna och till de serviceområden som fungerar under dem enligt 
servicebehovet, strategin och servicestrategin och verksamheten ska ske inom den 
ramen. Härvid är en del av resursen i yttre serviceproduktion, till vilken man 
handleds via servicehandledningen om den egna serviceproduktionen inte förmår 
producera tjänsten eller den strategiska linjedragningen är en annan.

• De ansvariga för de regionala enheterna har ansvar för verksamhet och ekonomi, 
men det begränsar sig till den egna verksamheten.



Centrala organisationsförändringar

• Eftersom man strävar efter nytta när det gäller verksamhet och ekonomi, är 
utgångspunkten att centralisera ledandet, utan att dock inte göra lösningar 
som gäller linjedragningar angående servicenätet och servicenivåerna i det 
här skedet, gällande vilka det fattas egna beslut.
• Kommunernas bäddavdelningsverksamhet inklusive den hemsjukhusverksamhet som 

hänför sig till dem, koncentreras till ÅUCS/sjukhustjänster, så att den s.k. 
bäddplatslogistiken är centraliserad.

• Medicinsk avbildning och laboratorietjänster koncentreras till ÅUCS/sjukhustjänster.

• Den stora organisatoriska reformen (34 organisationer) förutsätter en 
administrativ reform av ledningssystemet men i 
personalorganisationsstrukturen beslutar man inte om ärenden som gäller 
servicenätet.

• Personalorganisationen bildar ryggraden på vilken byggs bl.a. 
tillvägagångssätt som skapas genom professionsledningen och processerna. 
Det påbörjas en närmare beredning av dessa omedelbart när stommen för 
organisationen blivit färdig.



Ansvarsfördelning mellan 
verksamhet och ekonomi



RESULTATOMRÅDESNIVÅN

Välfärdsområdesdirektören

Koncerntjänster
ÅUCS /

Sjukhustjänster

Social- och
hälsovårdstjänster

Tjänster för 
äldre

RäddningstjänsterOrganiseringens
tjänster



JRESULTATGRUPPERNA FÖR ORGANISERINGENS 
TJÄNSTER

Organiseringsdirektör

Tjänster för 
informationsledning

- Helhetsarkitektur och
informationsarkitektur

- Definition av ledning genom 
information och koordinering 

av processen samt internt 
expertarbete

- Ägandet av och 
koordineringen av processen 

för informationshantering

- Utveckling och 
upprätthållande av 

informationsprodukter

- Löneuppgiftsbaserade 
analyser och andra analyser

Tjänsterna för 
främjande av 

välfärd och hälsa

- Delaktighet

- Kunderfarenhet

- Organisationssamarbete

- Organisationsbidrag

- Kommunsamarbete som 
hänför sig till främjande av 

välfärd och hälsa

Forskning, 
utbildning, 

utveckling, kvalitet 
och hållbar 
utveckling

- Forskningstjänster

- Koordinering av 
undervisning och 

utbildning

- Innovationscenter

- Hållbar utveckling och
ansvarstagande

- PMO projekthantering, 
stöd för och koordinering 

av utvecklingsprojekt

- VASSO

- Kvalitetsledning

- Kund- och
patientsäkerhet

- Medicinskt 
professionsansvar (57 § i 

hälso- och 
sjukvårdslagen)

- Vårdvetenskapligt
professionsansvar

- Socialvårdens
professionsansvar

Strategisk
planering och

uppföljning

- Beredning, 
handledning och 

uppföljning av 
strategiarbetet samt 

övervakning av 
verkställandet av 

strategierna

- Processen för 
uppföljning av 

verksamheten och 
ekonomin

- Serviceutbud, 
servicekriterier, 

servicenivåer

- Hantering av 
servicenätet

- Beredskap, 
förberedande, 

beredskapscentral för 
hälso- och sjukvården

- Organisationssäkerhet 
och principerna för 

riskhantering

Integration, 
planering av 

tjänsterna och 
kundhandledning

- Genomförande av 
integration per 
kundsegment:

- Integration av tjänster 
för barn och unga

- Integration av tjänster 
för personer i arbetsför 

ålder

- Integration av tjänster 
för äldre

- Integration av tjänster 
för personer med 

funktionsnedsättning

- Koordination av 
samarbetsområdet

- Serviceprocess för 
regionen

-Principer för kund- och 
servicehandledning

Tvåspråkiga
tjänster

Strategisk 
upphandling 

och hantering 
av avtal

- Strategisk
upphandling

- Hantering av avtal

- Marknadsuppföljning 
av serviceproduktion 

och partnerskap

- Definition och 
genomförande av 
övervakningen av 

serviceproduktionen 
samt avtalsuppföljning 

som stöd för 
produktionen



RESULTATGRUPPERNA FÖR 
RESULTATSOMRÅDET KONCERNTJÄNSTER

Direktör för 
koncerntjänster

Fastighetstjänster

IT-tjänster

Ekonomitjänster

Administration, 
operativ upphandling 

och logistik

Personaltjänster

Kommunikationstjänster

Stödtjänster



Direktör

Dokumenthantering

- Registratur

- Arkiv

Juridiska tjänster och
experttjänster

- Experttjänster

- Administrationens sekretariat

- Dataskyddsansvarig

- Val

- Juridiska tjänster

Upphandlingstjänster och
logistik

- Styrning, planering och 
genomförande av 

konkurrensutsättnings- och 
upphandlingsprocesser

- Logistik, materiallogistik samt
lagerhantering

Serviceområdena för administration, 
upphandling och logistik



Personaldirektör

HR-tjänster

-HR Partner/-chefer

- Stöd till resultatområdena när det 
gäller ledning av verksamheten och 

personalledning

- Förändringsledning

- Koordinering av HR-
kommunikation

- HR- controllerfunktion

Löneadministration, ärenden 
gällande tjänsteförhållanden 
och förhandlingsverksamhet

- Löneadministration

- Rådgivning gällande 
tjänsteförhållanden

- Lokal förhandlingsverksamhet och 
samverkan

- Löne- och arvodesstrategi, 
personalförmåner

Arbetsvälmående och 
arbetsskydd

- Arbetsskydd och arbetssäkerhet

- Ledning av arbetsförmågan

- Stöd inom arbetsorganisationen 
och handledande metoder

- Utvecklande av främjande av 
arbetsvälmående och hälsa

- Samarbete med 
företagshälsovården

Personalplanering, utveckling 
av ledningen och kunnandet

- Föreställning av arbetsgivaren

- Beräkning av arbetskraftsbehovet 
och personalplanering

-Processer för utvecklande av 
kunnande

-Personal- och ledarutbildningar, 
fortbildning

- Rekrytering

- Lärande via webben

- Samarbete med läroanstalter

HR-stöd



Direktör för 
informationsförvaltning

Kundförhållandetjänster

(Sektorsvisa IT-tjänster)

- ÅUCS sjukhustjänster

- Social- och 
hälsovårdscentralstjänster

- Familje- och socialtjänster

- Tjänster för äldre

- Räddningstjänster

IT-koncerntjänster

- Ekonomitjänster

- HR-tjänster

- Fastighets- och stödtjänster

- Kommunikationstjänster

- Stöd för ledning genom 
kommunikation och 

informationshantering

- Andra tjänster som är oberoende 
av sektor

IT- och digital utveckling

- IT-strategi

- Helhetsarkitektur

- Avtalshantering och upphandling

- Hantering av projektportföljen

- IT-projektadministration

- Digital utveckling

IT-produktions- och 
stödtjänster

- Applikations-, användar- och 
apparatstödtjänster

-Kapacitetstjänster

- Datatrafikstjänster

- Tjänster för terminaler och mobila 
enheter

IT-tjänster



Fastighetsdirektör

Planeringstjänster

- Masterplan

- Funktionell planering

- Fastighetssäkerhet

Lokalhanteringstjänster

- Uthyrningstjänster

- Lokahanteringstjänster

Byggentreprenad

- Stora projekt

- Husteknik

- Byggentreprenad

Underhåll av fastigheter

- Driftsteknik

- Elteknik

- Underhåll av fastigheter

Fastighetstjänster



Ekonomidirektör

Ekonomiplanering

- Beredning av budgeten

- Planering av investeringar

- Intern redovisning

- Controller –tjänster

- Kostnadsberäkning, 
produktifierande och prissättning

Finansiering och försäkrande

-Finansieringsplanering

- Ta hand om lånportföljen

- Planering av betalningsberedskap

- Leasing

- Försäkrande

Beräkningstjänster

- Bokföring

- Inköpsreskontra

- Försäljningsreskontra

- Anläggningstillgångar

- Inkassering

Klientavgifter

- Klientavgifter

- Inkassering av klientavgifter och 
betalningstidtabell

- Kundservice

- Medel för eget hushåll

Ekonomitjänster



Stödtjänster

Direktör för stödtjänster

Textilvård
Renhållning och 

anstaltsvård
Matservice Instrumentvård

Service av 
medicinteknisk

utrustniing

Andra 
stödtjänster 

(aula, 
vaktmästare, 

telefonväxel och 
små enheternas 

inre logistik)



Kommunikationsdirektör

Kommunikation inom 
arbetsorganisation

Kommunikation till den stora 
allmänheten

Utveckling av kommunikation och 
av varumärke

Kommunikationstjänster



Resultatområdesdirektör, ÅUCS

ÅUCS Akuten Psykiatri

Neurocentrum Operatiiv och
cancersjukdomar

ÅUCS Orto

TOTEK (operationssalar, 
intensivvård, smärtkliniken)

Medisiininen, 
geriatria

Kvinnokliniken
Hjärtcentrum

ÅUCS laboratorier

Avdelningstjänster för allmän 
medicin och rehabilitering, 

hemsjukhus, palliativt center

Barn och 
ungdomskliniken

Bukverksamhetsområde ÅUCS Medicinisk 
avbildning

Läkemedelsförsörjning Expertservice

Stödtjänster för 
resultatområdet Kundhandledning

ÅUCS / SJUKHUSTJÄNSTER



SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER

Resultatområdesdirektör

Sote-keskuspalvelut 

Social- och 
hälsovårdstjänster, 

region 1

Social- och 
hälsovårdstjänster, 

region 5

Social- och 
hälsovårdstjänster, 

region 2

Social- och 
hälsovårdstjänster, 

region 6

Social- och 
hälsovårdstjänster, 

region 3

Social- och 
hälsovårdstjänster, 

region 7

Social- och 
hälsovårdstjänster, 

region 4

Social- och 
hälsovårdstjänster, 

region 8

Universitetssocial- och 
hälsovårdscentral

Integration och team med 
specialkunskaper

Undervisningshälsocentral

Undervisningstandvårdsklinik

Centraliserad produktion av 
tjänster på distans

Social- och 
handikappservice

Serviceregion 1

Serviceregion 5

Serviceregion 2

Serviceregion 6

Serviceregion 7

Serviceregion 3

Serviceregion 4

Serviceregion 8

Social- och krisjour

Enhet för vård utom 
hemmet, familjevård

Familjerättslig enhet

Avancerade tjänster inom 
handikappservice

Kundhandledning Stödtjänster för 
resultatområdet



Innehållet i social- och hälsovårdstjänster

Social- och 
hälsovårdscentral

Läkar- och 
sjukskötarmottagning

Familjecentral (inkl. 
rådgivningstjänster, 

elevvård, 
familjerådgivning, 
psykologtjänster)

Central med tjänster för 
äldre (minnesskötare, 
rådgivning för äldre, 
öppen rehabilitering)

Service för 
missbrukare och 

mentalvårdstjänster 

Munhälsovården

Medicinisk 
rehabilitering



Regionala social- och 
handikappservice

Tjänster för 
barnfamiljer

Tjänster inom öppenvård i 
barnskyddet

Eftervård

Socialarbete för 
barnfamiljer

Tjänster för 
personer i 

arbetsför ålder

Socialarbete- och 
handledning för vuxna

Socialtjänster som 
främjar 

sysselsättning

Service för missbrukare 
och mentalvårdstjänster 

Handikappservice

Tjänster inom socialarbete 
och –handledning

Arbetscenter- och 
dagcenterverksamhet

Boendeservice

Tjänster för stöd i 
vardagen

Tjänster som stöder 
närståendevård

Innehållet i den regionala social- och 
handikappservice



TJÄNSTER FÖR ÄLDRE Resultatområdesdirektör

Tjänster som stöder hemmaboende 
och boendeservice för äldre

Serviceenhet 1 Serviceenhet 5

Serviceenhet 2 Serviceenhet 6

Serviceenhet 3 Serviceenhet 7

Serviceenhet 4 PServiceenhet 8

Gerontologiskt
socialarbete

Enhet för 
kundhanledningstjänster 

och köpta tjänster

Stödtjänster för 
resultatområdet



Tjänster i serviceenheter för tjänster för 
äldre

Tjänster för äldre

Serviceboende dygnet runt

Tillfälligt serviceboende dygnet runt

Gemenskapsboende och familjevård

Institutionsvård

Resurspool

Hemvård

Tjänster som stödjer närståendevård

Tjänster som upprätthåller 
funktionsförmågan

Centraliserade tjänster på distans



RÄDDNINGSTJÄNSTER

Räddningsdirektör

Operativ verksamhet

Räddningsverksamhetens 
tjänster

Tjänster inom prehospital 
akutsjukvård

Riskhantering

Förebyggandet av olyckor

Civilberedskap

Läges- och ledningscentral

Lägescentralverksamhet

Befälsbyrå

Administrativa tjänster för 
resultatområdet och 
servicehandledning

Stödtjänster för 
räddningstjänster och 

resurshantering


