
 
                                                                              21.3.2022 

 

           
 
 

Direktörens beslutsförteckning  
Johtajan  päätösluettelo  

 
Marina Kinnunen 
Direktör/ Johtaja 

 
 
 
§ 20 Tillsättande av styrgrupp; Styrgrupp för servicesedlar och övriga köpta tjänster/ 

Ohjausryhmän asettaminen; Palveluseteleiden ja muiden ostettavien palveluiden 
ohjausryhmä 

 
§ 21  Beslutsförteckning; Grundande av projektbyrå för ICT-projekt/ Päätösluettelo; 

Projektitoimiston perustaminen ICT-hanketta varten, 61 600 € /2567 €/kk 
 
§ 22 Tillsättande av samarbetsgrupp; Österbottens välfärdsområdets samkommun 

och privata tjänsteproducenters samarbetsgrupp / Yhteistyöryhmän asettami-
nen; Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä ja yksityisten pal-
veluntuottajien yhteistyöryhmä 

 
§ 23  Beslutsförteckning; Planeringstjänst för Österbottens välfärdsområdets  fastig-

hetsstrategi och verksamhetsutrymmesprogam/ Päätösluettelo; Pohjanmaan hy-
vinvointialueen kiinteistöstrategian ja toimitilaohjelman laadintapalvelu,  
45 000 € 

 
§ 24 Ersättning åt patient- och klientsäkerhetskoordinatorer/ Potilas- ja asiakastur-

vallisuuskoordinaattoreille suoritettava korvaus 
 
§ 25 Tillsättande av coronakoordinationsarbetsgrupp/ Koronakoordinaatiotyöryhmän 

asettaminen 
 
 

 

Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning   
Hallintojohtajan päätösluettelo  
 

Maria Liukkonen 

tf förvaltningsdirektör/ vt hallintojohtaja 

 

§ 4  VCS, konditionsgranskning av fasadens ytterväggar, A-byggnaden 

 – VKS, julkisivujen kuntotutkimus, A-rakennus 

 

 

BILAGA §43



      21.3.2022 
 
 
 

Chefsöverläkarens beslutsförteckning  
Johtajaylilääkärin  päätösluettelo  

 
 Peter Nieminen 
 chefsöverläkare/ johtajaylilääkäri 
 
 
§ 17 Lönejustering/ Palkantarkistus 
 
§ 18 Chefsöverläkarens anvisning; Intern anvisning för enheter som tar emot inpla-

nerade patienter/klienter/ Johtajaylilääkärin ohje; Sisäinen ohje yksiköihin joi-
hin potilaita/asiakkaita tulee suunnitellusti. 

 
§19 Anhållan om forskningslov, medicinsk forskning/ Tutkimushankehakemus, 

lääketieteellinen tutkimus; Tuija Ikonen, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus 
”Indikaatio vai komplikaatio – siinä pulma” 

 
§20 Hävning av tjänsteförhållande under prövotiden / Virkasuhteen purkaminen 

koeaikana 
 
§21 Chefsöverläkarens anvisning; Tillfällig anvisning till bäddavdelningar 18-

20.2.2022/ Johtajaylilääkärin ohjeistus; Tilapäinen ohjeistus vuodeosastoille 18-
20.2.2022 

 
§22 Anhållan om individuellt tillägg på basen av specialkunnande för tvåspråkig 

patientdokumentation / Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityisosaamisen pe-
rusteella  (potilasasiakirjojen tuottaminen kahdella kielellä) 

 
§ 23 Anhållan om individuellt tillägg på basen av specialkunnande för tvåspråkig 

patientdokumentation / Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityisosaamisen pe-
rusteella  (potilasasiakirjojen tuottaminen kahdella kielellä) 

 
§ 24 Anhållan om individuellt tillägg på basen av specialkunnande för tvåspråkig 

patientdokumentation / Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityisosaamisen pe-
rusteella  (potilasasiakirjojen tuottaminen kahdella kielellä) 

 
§ 25 Anhållan om individuellt tillägg på basen av specialkunnande för tvåspråkig 

patientdokumentation / Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityisosaamisen pe-
rusteella  (potilasasiakirjojen tuottaminen kahdella kielellä) 

 
§ 26 Gynekologiska bakjourens tillfälliga arrangemang under 3 månaders tid/ Nais-

tentautien vapaamuotoisen päivystyksen poikkeusjärjestely 3 kk:n ajalle 
 
§ 27 Anhållan om individuellt tillägg på basen av specialkunnande för tvåspråkig 

patientdokumentation / Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityisosaamisen pe-
rusteella  (potilasasiakirjojen tuottaminen kahdella kielellä) 

 
 



      21.3.2022 
 
 
 
§ 28 Anhållan om tillstånd för examensarbete / Opinnäytetyön lupa-anomus; Jannica 

Valkeapää, Itä-Suomen Yliopisto ” Riskilääkkeet  ja lääkityspoikkeamat Pohjan-
maan hyvinvointialueella – vaaratapahtuma-aineistoanalyysi” 

 
§ 29 Makulerad/ Mitätöity 
 
§ 30 Anhållan om individuellt tillägg på basen av specialkunnande för tvåspråkig 

patientdokumentation / Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityisosaamisen pe-
rusteella  (potilasasiakirjojen tuottaminen kahdella kielellä) 

 
§ 31 Lönejustering / Palkantarkistus 
 
§ 32 Anhållan om tillstånd för examensarbete / Opinnäytetyön lupa-anomus; Janina 

Ålgars, Vaasan Yliopisto, ”Muutosviestinnällä parempaa muutosvalmiutta? Hen-
kilöstön muutosvalmiuden tukeminen muutosviestinnällä julkisen sosiaali- ja 
terveysalan organisaatiomuutoksen yhteydessä”  

 
§ 33 Anhållan om individuellt tillägg på basen av specialkunnande för tvåspråkig 

patientdokumentation / Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityisosaamisen pe-
rusteella  (potilasasiakirjojen tuottaminen kahdella kielellä) 

 
§ 34 Anhållan om forskningslov, medicinsk forskning/ Tutkimushankehakemus, 

lääketieteellinen tutkimus; Heidi Andersén, Vaasan Keskussairaala, ”Keuhkosyö-
pä rekisteritutkimus-potilaaseen liittyvien seikkojen vaikutus hoitoon” 

 
§35 Anhållan om forskningslov, övrig forskning/ Tutkimushankehakemus, muu 

tutkimus; Tuija Ikonen, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus, ”Psychological sa-
fety competencies” 

 
 
 
Chefsöverskötarens beslutsförteckning 
Johtajaylihoitajan päätösluettelo  
 
Marjo Orava 
chefsöverskötare/johtajaylihoitaja 
 
 
 

§7            Beslut om ändring av tjänstebenämning/ Virkanimikkeen muutos  
 

§8 Beslut om tjänstebenämningsförändring Klinisk fysiologi och isotopmedicin 
/ Päätös virkanimikkeen muutoksesta Kliininen fysiologia ja isoto-
oppilääketiede 

 
§9 Beslut om flyttning av vakanser mellan resultatenheter/Päätös vakanssien 

siirrosta tulosalueiden välillä 

BILAGA §43



      21.3.2022 
 
 
 

§10 Beslut om tillsättande av Vårdarbetets resurslinjemöte/Päätös Hoitotyön 
resurssilinjakokouksen perustamisesta  

 
§11 Beslut om ansökan om uppgiftsspecifik lön/Päätös tehtäväkohtaisesta pal-

kasta 
 

§12 Beslut om ansökan om uppgiftsspecifik lön/Päätös tehtäväkohtaisesta pal-
kasta 

 
§13  Beslut om ändringar i tjänsteregistret/Päätös muutoksista virkarekisteriin  

 
§14 Delegeringsbeslut gällande handläggande av anmärkningar i vårdarbetets 

linje/Delegointipäätös koskien muistutusten käsittelyä hoitotyön linjassa  
 

§15 Delegering av beslutanderätt i rekryteringsprocessen i resurslinjen för 
vårdarbetet /Päätösvallan delegointi hoitotyön resurssilinjassa koskien re-
krytointiprosessia 

 
§16 Beslut om uppgiftsrelaterad lön/Päätös tehtäväkohtaisesta palkasta 
 
§17 Beslut om patienter med andningsförlamning 253103, närförman / Hengi-

tyshalvauspotilaat 253103, lähiesimies 
 
§18 Beslut om uppgiftsspecifik lön/Päätös tehtäväkohtaisesta palkasta 

 
§19  Beslut om uppgiftsspecifik lön/Päätös tehtäväkohtaisesta palkasta 

 
§20  Beslut om uppgiftsspecifik lön/Päätös tehtäväkohtaisesta palkasta 

 
§21  Beslut om uppgiftsspecifik lön/Päätös tehtäväkohtaisesta palkasta 

 
§22 Beslut om uppgiftsspecifik lön för fältchef/Päätös kenttäjohtajan tehtävä-

kohtaisesta palkasta 
 

§23  Beslut om uppgiftsspecifik lön/Päätös tehtäväkohtaisesta palkasta 
 

§24  Beslut om uppgiftsspecifik lön/Päätös tehtäväkohtaisesta palkasta 
 

§25  Beslut om uppgiftsspecifik lön/Päätös tehtäväkohtaisesta palkasta 
 

§26  Beslut om uppgiftsspecifik lön/Päätös tehtäväkohtaisesta palkasta 
 

§27  Beslut om uppgiftsspecifik lön/Päätös tehtäväkohtaisesta palkasta 
 

§28  Beslut om uppgiftsspecifik lön/Päätös tehtäväkohtaisesta palkasta 
 

§29  Beslut om uppgiftsspecifik lön/Päätös tehtäväkohtaisesta palkasta 
 



      21.3.2022 
 
 
 

§30  Beslut om uppgiftsspecifik lön/Päätös tehtäväkohtaisesta palkasta 
 

§31  Beslut om uppgiftsspecifik lön/Päätös tehtäväkohtaisesta palkasta 
 

§32  Beslut om uppgiftsspecifik lön/Päätös tehtäväkohtaisesta palkasta 
 

§33  Beslut om uppgiftsspecifik lön/Päätös tehtäväkohtaisesta palkasta 
 

§34  Beslut om uppgiftsspecifik lön/Päätös tehtäväkohtaisesta palkasta 
 

§35  Beslut om uppgiftsspecifik lön/Päätös tehtäväkohtaisesta palkasta 
 

§36  Beslut om uppgiftsspecifik lön/Päätös tehtäväkohtaisesta palkasta 
 
 
 

Socialdirektör  
Sosiaalijohtaja 

 
 Carina Nåls 
 Socialdirektör/ Sosiaalijohtaja 

 
 
§ 3 Anhållan om forskningslov/Tutkimushankehakemus, Ida Holm, Åbo Akademi, 

”En kvalitativ enkätundersökning om hur socialarbetare upplever att samarbetet 
med missbrukarvården fungerar” 

 
 
§ 4 Anhållan om forskningslov/Tutkimushankehakemus, Jonna Illanvuori, Åbo 

Akademi, ”Evidensbaserad praktik inom socialarbetet i Finland” 
 
 
§ 5  Anhållan om forskningslov/Tutkimushankehakemus, Camilla Nordberg, Åbo 

Akademi, ”SOSKIELI- Monikielisyys ja kieleellinen haavoittovuus sosiaalityön 
digitalisoituvilla kentillä (Flerspråkighet och språklig utsatthet i socialarbetets 
digitaliserade miljöer” 

 
 
 

Verksamhetsområdesdirektörens  beslutsförteckning 
Toimialajohtajan päätösluettelo 

 
Sofia Svartsjö 
Verksamhetsområdesdirektör, Social- och hälsovårdscentaler/ 
Toimialajohtaja sosiaali- ja terveyskeskukset 

 

§2  Beslut om anskaffningar av sugmotor till munhälsovårdsmottagningen  



      21.3.2022 
 
 
 

vid Korsnäs Hälsogård/ Hankintapäätös imumoottorista suun tervydenhuollon 

vastaanotolle  Korsnäsin terveystalolla  

  

§3  Beslut om avtal med Silmäasema (Wasaborg) gällande skolelevers  synundersök-

ningar i Korsholm och Vörå / Päätös koskien koululaisten näöntarkastuksista 

Mustasaaressa ja Vöyrillä/Silmäasema (Wasaborg)  

 
 
 
 

Verksamhetsområdesdirektörens  beslutsförteckning 
Toimialajohtajan päätösluettelo 

 
Christian Palmberg 
Verksamhetområdesdirektören, sjukhusservice 
Toimialajohtaja sairaalapalvelut 

 
 

 
§ 3 Tillsättande av arbetsgrupp – Työryhmän asettaminen; Diabetes arbets-

gruppen / Diabetes työryhmä 
 

 
 

Verksamhetsområdesdirektörens  beslutsförteckning 
Toimialajohtajan päätösluettelo 
 
Satu Hautamäki 
Verksamhetsområdesdirektören, klient- och resurscenter 
Toimialajohtaja, asiakas- ja resurssikeskus 

 
§ 2   Tillsättande av styrgrupp för verksamhetsområdet 

   Toimialan johtoryhmän asettamispäätös 
 



  Bilaga 1. 

 

Avtalets nummer 

 

Matservice, modellavtal 

 

§ 1 AVTALSPARTER 

 

 
Serviceproducent    Samkommunen för Österbottens 

välfärdsområde [beställare] 

 (Senare Leverantör) (Senare samkommun/Beställare) 
Adress     Adress 
FO-nummer     FO-nummer  
Kontaktperson:                        Kontaktperson: 

Tfn:                         Tfn: 

E-post:     E-post: 

 

 

Vid byte av kontaktperson ska den andra Avtalspartens kontaktperson meddelas omedelbart om 

detta. 
 

 
 

§ 2 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR SOM TILLÄMPAS 

 
Om inget annat uttryckligen har överenskommits i detta avtal eller i de bilagor som hänför 

sig till detta avtal om upphandlingen av tjänster tillämpas de allmänna villkoren för offentlig 

upphandling, JYSE 2014 Tjänster (uppdateringsversion 04/2017). 

 

  

 

§ 3 BESKRIVNING AV TJÄNST 
 

Serviceproducenten förbinder sig att tillhandahålla de tjänster som den hittills har 

tillhandahållit i oförändrat skick. Tjänsten kan vid behov beskrivas noggrannare i bilagan. 

Bilagan kan kompletteras och tillställas senast 21.1.2022. 

______________________________________________________________ 

 

 

§ 4 AVTALSPERIOD/GILTIGHETSTID 
 

Avtalsperioden inleds 1.1.2022 och avslutas utan separat uppsägning 31.12.2022. 

Avtalsparterna förhandlar om eventuella förändringar innan avtalsperioden löper ut, varefter 

Beställaren beslutar huruvida den godkänner optionen. 

 

BILAGA §50



  Bilaga 1. 

 

Detta avtal träder i kraft när bägge Avtalsparter har undertecknat det.  Avtalet är i kraft för 

den angivna tiden. 

 
 

 
 

§ 5 FÖRSÄKRINGAR 

 

Serviceproducenten ska ha en ansvarsförsäkring för sin verksamhet, vilken ska vara tillräckligt 

omfattande i förhållande till de risker som hänför sig till serviceproduktionen och den ersättning 

som betalas för tjänsten. Ansvarsförsäkringen ska vara i kraft under hela avtalsperioden. 

 

§ 6 ÄNDRING ELLER ÖVERFÖRING AV AVTAL 

 
Alla ändringar i detta avtal ska göras skriftligen och bestyrkas med bägge parts underskrift.  

Detta avtal får inte överföras till tredje part utan att den andra parten godkänt det skriftligen. 

 

§ 7 UPPSÄGNING AV AVTAL 

 

Beställaren har rätt att säga upp avtalet om: 

1) Tjänsten inte behövs, eller 

2) De fel som hänför sig till tjänsten är väsentliga och inträffat upprepade gånger. 

Före avtalet sägs upp ska Beställaren göra serviceproducenten uppmärksam på detta och ge 

serviceproducenten en möjlighet att tillställa en redogörelse inom en rimlig tid. 

Leverantören har rätt att säga upp avtalet om Beställaren försummar sina avtalsskyldigheter. 

Uppsägningstiden är 6 månader när avtalet sägs upp av Beställaren och 6 månader när avtalet 

sägs upp av Leverantören. 

Avtalet ska sägas upp och hävas skriftligen. 

 
§ 8 TILLÄMPLIG LAG, MENINGSSKILJAKTIGHETER OCH AVGÖRANDE AV 

MENINGSSKILJAKTIGHETER 

 

På avtalet tillämpas Finlands lag. Eventuella meningsskiljaktigheter avgörs i mån av 

möjlighet primärt genom ömsesidiga förhandlingar. Om man vid förhandlingarna inte uppnår 

ett resultat som tillfredsställer avtalsparterna inom en rimlig tid efter att den andra 

avtalsparten skriftligen krävt om förhandling ska meningsskiljaktigheter som föranleds av 

detta eller som hänför sig till detta avgöras vid Österbottens tingsrätt som första rättsinsats.  

Meningsskiljaktigheter som föranleds av detta avtal får inte avgöras genom 

skiljemannaförfarande. 



  Bilaga 1. 

 

 

 

 

 

§ 9 UNDERTECKNINGAR OCH AVTALSEXEMPLAR 

Detta avtal har uppgjorts i två likalydande exemplar, ett för vardera parten.  

 

 

___________________________________ ________________________ 

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde  Serviceproducent 

 



  Bilaga/Liite 2. 
                                                                               

 

Matserviceavtalets bilaga 1: Beskrivning av tjänsten 

Ateriasopimuksen liite 1: Palvelun kuvaus 

 
§ 1 Målsättning / Tavoite ......................................................................................................................... 2 

§ 2 Servicelöfte / Palvelulupaus............................................................................................................... 2 

§ 3 Kunder / Asiakkaat ............................................................................................................................. 2 

§ 4 Tjänstens innehåll / Palvelun sisältö .................................................................................................. 2 

§ 5 Till tjänsten hörande arbetsfördelning / Palveluun liittyvä työnjako ................................................ 2 

§ 5.1 Tjänsteleverantör / Palveluntuottaja.............................................................................................. 2 

§ 5.2 Kund / Asiakas ................................................................................................................................. 2 

§ 6 Grundtjänster och tilläggstjänster / Peruspalvelut ja lisäpalvelut .................................................... 2 

§ 7 Tjänstens prioriteringssystem / Palvelun priorisointi ........................................................................ 2 

§ 8 Ta kontakt / Ota yhteyttä................................................................................................................... 2 

 



  Bilaga/Liite 2. 
                                                                               

 

§ 1 Målsättning / Tavoite 

 

 

§ 2 Servicelöfte / Palvelulupaus 

 

 

§ 3 Kunder / Asiakkaat 

 

 

§ 4 Tjänstens innehåll / Palvelun sisältö 

 

 

§ 5 Till tjänsten hörande arbetsfördelning / Palveluun liittyvä työnjako 

§ 5.1 Tjänsteleverantör / Palveluntuottaja 

§ 5.2 Kund / Asiakas 

 

§ 6 Grundtjänster och tilläggstjänster / Peruspalvelut ja lisäpalvelut 

 

 

§ 7 Tjänstens prioriteringssystem / Palvelun priorisointi 

 

 

§ 8 Ta kontakt / Ota yhteyttä 



  Bilaga/Liite 3. 

 

Matserviceavtalets bilaga 2: Prissättning 

Ateriapalvelusopimuksen liite 2: Hinnoittelu 

 
§ 1 Pris för tjänsten / Palvelun hinta ....................................................................................................... 2 

§ 2 Prisförändringar / Hinnanmuutokset ................................................................................................. 2 

§ 3 Betalningsvillkor och Dröjsmålsränta / Maksuehdot ja viivästyskorko ............................................. 2 

 



  Bilaga/Liite 3. 

 

 

§ 1 Pris för tjänsten / Palvelun hinta 

Servicepriset per måltid är _____________________/ frukost, ________ / lunch, 

_____________ / kvällsmåltid, _____________/mellanmål, ________________ 

specialdiet. (Priset är bundet till den kostnadsnivå som måltidsservicen åsamkar 

kommunen.) 

 Dagens måltider kostar totalt (dagspris) €. 

Transportkostnaderna inryms inte i priset. 

 

Palvelun ateriakohtainen hinta on _____________________/ aamupala, ________ / 

lounas, _____________ / iltapala, _____________/välipala, ________________ 

erikoisruokavalio. (Hinta on sidottu kunnan ateriapalveluista aiheutuvaan 

kustannustasoon.) 

Päivän ateriat yhteensä ovat (päivähinta) €. 

Kuljetuskustannus ei sisälly hintaan. 

 

 

§ 2 Prisförändringar / Hinnanmuutokset 

Vid upphandling av tjänster tillämpas de allmänna villkoren för offentlig upphandling, 

JYSE 2014 Tjänster (uppdateringsversion 04/2017). 

Sovelletaan Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja palveluhankinnoissa, JYSE 

2014 Palvelut (päivitysversio 04/2017).

 

§ 3 Betalningsvillkor och Dröjsmålsränta / Maksuehdot ja 

viivästyskorko 
 

Tjänsterna faktureras månatligen i efterskott. Betalningsvillkoret är 14 dagar netto och 

dröjsmålsräntan fastställs enligt räntelagen. Fakturan ska vara specificerad. 

Palvelut laskutetaan kuukausittain jälkikäteen. Maksuehto on 14 pv netto ja laskun 

viivästyskorko korkolain mukaisesti. Laskun tulee olla eritelty. 



  Bilaga 4. 

 

Avtalets nummer 

 

Städservice, modellavtal 

 

§ 1 AVTALSPARTER 

 

 
Serviceproducent    Samkommunen för Österbottens 

välfärdsområde [beställare] 

(Senare Leverantör) (Senare samkommun/Beställare) 
Adress    Adress 
FO-nummer    FO-nummer  
Kontaktperson:                        Kontaktperson: 

Tfn:                         Tfn: 

E-post:     E-post: 

 

 

Vid byte av kontaktperson ska den andra Avtalspartens kontaktperson meddelas omedelbart om 

detta. 
 

 
 

§ 2 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR SOM TILLÄMPAS 

 
Om inget annat uttryckligen har överenskommits i detta avtal eller i de bilagor som hänför 

sig till detta avtal om upphandlingen av tjänster tillämpas de allmänna villkoren för offentlig 

upphandling, JYSE 2014 Tjänster (uppdateringsversion 04/2017). 

 

  

 

§ 3 BESKRIVNING AV TJÄNST 
 

Serviceproducenten förbinder sig att tillhandahålla de tjänster som den hittills har 

tillhandahållit i oförändrat skick. Tjänsten kan vid behov beskrivas noggrannare i bilagan. 

Bilagan kan kompletteras och tillställas senast 21.1.2022. 

___________________________________________________________________ 

 

 

§ 4 AVTALSPERIOD/GILTIGHETSTID 
 

Avtalsperioden inleds 1.1.2022 och avslutas utan separat uppsägning 31.12.2022. 

Avtalsparterna förhandlar om eventuella förändringar innan avtalsperioden löper ut, varefter 

Beställaren beslutar huruvida den godkänner optionen. 

 



  Bilaga 4. 

 

Detta avtal träder i kraft när bägge Avtalsparter har undertecknat det.  Avtalet är i kraft för 

den angivna tiden. 

 
 

 
 

§ 5 FÖRSÄKRINGAR 

 

Serviceproducenten ska ha en ansvarsförsäkring för sin verksamhet, vilken ska vara tillräckligt 

omfattande i förhållande till de risker som hänför sig till serviceproduktionen och den ersättning 

som betalas för tjänsten. Ansvarsförsäkringen ska vara i kraft under hela avtalsperioden. 

 

§ 6 ÄNDRING ELLER ÖVERFÖRING AV AVTAL 

 
Alla ändringar i detta avtal ska göras skriftligen och bestyrkas med bägge parts underskrift.  

Detta avtal får inte överföras till tredje part utan att den andra parten godkänt det skriftligen. 

 

§ 7 UPPSÄGNING AV AVTAL 

 

Beställaren har rätt att säga upp avtalet om: 

1) Tjänsten inte behövs, eller 

2) De fel som hänför sig till tjänsten är väsentliga och inträffat upprepade gånger. 

Före avtalet sägs upp ska Beställaren göra serviceproducenten uppmärksam på detta och ge 

serviceproducenten en möjlighet att tillställa en redogörelse inom en rimlig tid. 

Leverantören har rätt att säga upp avtalet om Beställaren försummar sina avtalsskyldigheter. 

Uppsägningstiden är 6 månader när avtalet sägs upp av Beställaren och 6 månader när avtalet 

sägs upp av Leverantören. 

Avtalet ska sägas upp och hävas skriftligen. 

 

 
§ 8 TILLÄMPLIG LAG, MENINGSSKILJAKTIGHETER OCH AVGÖRANDE AV 

MENINGSSKILJAKTIGHETER 

 

På avtalet tillämpas Finlands lag. Eventuella meningsskiljaktigheter avgörs i mån av 

möjlighet primärt genom ömsesidiga förhandlingar. Om man vid förhandlingarna inte uppnår 

ett resultat som tillfredsställer avtalsparterna inom en rimlig tid efter att den andra 

avtalsparten skriftligen krävt om förhandling ska meningsskiljaktigheter som föranleds av 

detta eller som hänför sig till detta avgöras vid Österbottens tingsrätt som första rättsinsats.  

Meningsskiljaktigheter som föranleds av detta avtal får inte avgöras genom 

skiljemannaförfarande. 
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§ 9 UNDERTECKNINGAR OCH AVTALSEXEMPLAR 

Detta avtal har uppgjorts i två likalydande exemplar, ett för vardera parten.  

 

 

___________________________________ ________________________ 

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde Serviceproducent 
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Städserviceavtalets bilaga 1: Beskrivning av tjänsten 

Siivouspalvelusopimuksen liite 1: Palvelun kuvaus 

§ 1 Målsättning / Tavoite ......................................................................................................................... 2 

§ 2 Servicelöfte / Palvelulupaus............................................................................................................... 2 

§ 3 Kunder / Asiakkaat ............................................................................................................................. 2 

§ 4 Tjänstens innehåll / Palvelun sisältö .................................................................................................. 2 

§ 5 Till tjänsten hörande arbetsfördelning / Palveluun liittyvä työnjako ................................................ 2 

§ 5.1 Tjänsteleverantör / Palveluntuottaja.............................................................................................. 2 
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Städserviceavtalets bilaga 2: Prissättning 

Siivouspalvelusopimuksen liite 2: Hinnoittelu 
§ 1 Pris för tjänsten / Palvelun hinta ....................................................................................................... 1 

§ 2 Prisförändringar / Hinnanmuutokset ................................................................................................. 1 

§ 3 Betalningsvillkor och Dröjsmålsränta / Maksuehdot ja viivästyskorko ............................................. 1 

 

 

§ 1 Pris för tjänsten / Palvelun hinta 

Det månatliga priset för tjänsten är _____________________. (Priset är bundet till 

den kostnadsnivå som städningen åsamkar kommunen.) 

Palvelun kuukausittainen hinta on _____________________. (Hinta on sidottu 

kunnan siivouksesta aiheutuvaan kustannustasoon.)

 

§ 2 Prisförändringar / Hinnanmuutokset 

Vid upphandling av tjänster tillämpas de allmänna villkoren för offentlig upphandling, 

JYSE 2014 Tjänster (uppdateringsversion 04/2017). 

Sovelletaan Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja palveluhankinnoissa, JYSE 

2014 Palvelut (päivitysversio 04/2017).

 

§ 3 Betalningsvillkor och Dröjsmålsränta / Maksuehdot ja 

viivästyskorko 
 

Tjänsterna faktureras månatligen i efterskott. Betalningsvillkoret är 14 dagar netto och 

dröjsmålsräntan fastställs enligt räntelagen. Fakturan ska vara specificerad. 

Palvelut laskutetaan kuukausittain jälkikäteen. Maksuehto on 14 pv netto ja laskun 

viivästyskorko korkolain mukaisesti. Laskun tulee olla eritelty. 
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Städservicens  prissättning som har fåtts av vissa kommuner /Siivouspalveluiden hinnoittelu, joka saatu kunnilta

månadspris €(moms.0%)/kuukausihinta€(alv.0%)

Malax/Maalahti 50 982,81€

Närpes/ Närpiö 97 972,00€

Vörå/ Vöyri 43 100,00€



 Euro sammanlagt per kvalitetsklass/ 

 Alerte städtjänster 
 Social- och hälsovårdsverket 
 A 1 sammanlagt  €/t  Avtalspriset 

 28,00 €  116 428,54 € 

 A 2 sammanlagt  26,00 €  22 477,09 € 

 A 1 sammanlagt  25,00 €  29 184,55 € 

 A 1 sammanlagt  24,00 €  16 456,29 € 

 OBS  ! 
 -  Avtalspriset baserar sig på serviceuppgifter enligt ATOP dimensionering. 
 -  Avtalspriset innehåller underhållsstädning, grundstädning och alla 

 personalkostnader. 
 -  Dessutom ingår förutom daglig- kväll- och veckoslut städning även 

 rengöringsmedel, städredskap, maskiner och soppåsar. 
 -  Avtalspriset innehåller också fortsatt utveckling, med 3 st. serviceförman, 

 2 st. servicehandledare och avdelningschef 
 -  Kollektivavtalet  är AVAINTES . 
 -  Omsättningen på arbetskraften sköts med interna vikarier 
 -  Kvalitetsbedömning utförs med visuell granskning eller ATP- mätare. Vi 

 tar också  vattenprov i  social- och hälsovårdens utrymmen 
 -  Enligt välfärds områdets praxis har de som arbetar vid  social- och 

 hälsovårdens utrymmen uppbevisat corona intyg 
 -  De som sköter om matutdelningen, har hygienpass 
 -  Vår utbildningsnivå är cirka 80%, vilket vi uppnår genom samarbete med 

 lokala skolor. 



PUHDISTUSPALVELUT
SISÄLTÖ JA KUSTANNUS

TeeSe Botnia Oy Ab

28.1.2022
Tiina Blom, johtaja  

Puhdistuspalvelut



PUHDISTUSPALVELUN SISÄLTÖKUVAUS 

VAASAN KESKUSSAIRAALA JA VAASAN KAUPUNGIN SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI = HYKY

Sopimushinta sisältää kohteiden ylläpito- ja perussiivouksen sekä siivousaineet, -välineet ja -koneet.

Perussiivoustyöt suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa.

Kohteiden palvelu- ja laatukuvaukset sekä siivoustaajuudet sopimuksen liitteenä.



PUHDISTUSPALVELUN KUSTANNUS

HINNOITTELUUN VAIKUTTAVAT ASIAT
▪ Tilan tyyppi (esimerkiksi tuulikaappi, yleinen tila, wc, potilashuone, toimenpideyksikkö, toimistotila)
▪ Tilan koko, neliöt
▪ Puhtaustasovaatimus
▪ Siivoustaajuus (kuinka usein tila siivotaan)
▪ Kohdetyyppi (esimerkiksi SOTE kohde, koulu)
▪ Muut sovitut tukipalvelut (vaatehuolto-, vuodehuolto-, ruokahuolto- ja jätehuoltotehtävät)
▪ Siivoustyömäärämitoituksesta saatava siivousaika
▪ Sovittu palvelusisältö ja kustannukset perustuvat siivousmäärämitoitukseen

PALVELUN KUSTANNUS 
SOTE kohteet 27€/h
Palvelun kohteet ja kustannukset koontilasta voidaan toimittaa erikseen, niin toivoessanne. Koontilistaa (kohteet, 
kustannus ja kustannuspaikkanumerot) päivitämme parhaillaan HYKYstä saamien tietojen valossa.

Sopimuksiin kuulumattomien lisä- ja muutostöiden palveluista veloitamme liitteessä (liite: Lisä-
ja muutostyöt) ilmoitetun taksan mukaisesti.

Vaasan Kaupungin SOTE sopimuksessa sopimushinta sisältää likaa keräävien tekstiilimattojen huollot
sisääntulossa.



HINNANMUUTOKSET

Hintojen tarkistaminen on mahdollista, mikäli palvelun tuottamisen kustannukset perustellusti muuttuvat.

Hinnanmuutosehdotus edellyttää molempien osapuolten hyväksyntää voimaantullakseen.

Hinnanmuutosehdotuksen tulee vastata kyseessä olevan palvelun kustannuskehitystä.

Hintojen tarkistuksen viitekehyksenä sovelletaan palvelujen tuottajahintaindeksin muutoksia.



Ketterä kehittäjä
Reilu ja rehellinen
Ystävällinen tekijä
Huolellinen ja tarkka



Bilaga/Liite 10 

MATSERVICE  Priser /kommun -RUOKAPALVELU Hinnat/ kunta

mom.  0%, utan 

transporter  -    alv. 0%, 

ilman 

kuljetuskustannuksia

frukost 

aamupala lunch lounas

middag 

päivällinen

kvällsbit 

iltapala

mellanm

ål 

välipala

måltider 

för hela 

dagen 

kokopäivä 

ateria

personallunc

h henkilöstö-

lounas

Malax Maalahti 4,07 € 8,13 € 8,13 € 2,44 € 22,77 € 8,90 €

Prissättningsförsla

g har fåtts 

Hinnoitteluesitys  

saatu 

Närpes Närpiö

1,05€-

2,65€

3,45€-

9,75€

2,65€- 

5,25€ 1,30 €

13,70€-

25,95€

6,90 €

Prissättningsförsla

g har fåtts 

Hinnoitteluesitys  

saatu 

Kristinestad 

Kristiinankaupunki 5,18 € 5,18 €

5,84€ 

6,9€

Prissättningen grunder 

sig på kartläggningen -

Hinnoittelu perustuu 

kartoitukseen

Laihia 6,70 € 6,70 € 17 € 5,80 €

Prissättning hat 

fåtts från 

Pihljalinna 

Hinnoittelu saatu 

Pihlajalinnalta



Korsholm 

Mustasaari

3,2€-7,5€

3,20 € 0,91 €

13,72 €

17,65 €

Prissättningen grunder 

sig på kartläggningen -

Hinnoittelu perustuu 

kartoitukseen

Kaskö Kaskinen 5,25 € 5,25 € 15,44 €

Prissättningsförsla

g har fåtts 

Hinnoitteluesitys  

saatu 

Vörå Vöyri 2,90 € 8,10 € 8,10 € 2,90 € 2 € 24,00 €

Prissättningsförsla

g har fåtts 

Hinnoitteluesitys  

saatu 

medeltal keskiarvo 2,99 6,34 5,97 1,89 18,87 €

Prissättningsförslag 

Hintaehdotukset 3 € 7 € 7 € 2 € 19,00 €

ALERTE AB

Frukost  

Aamupala

Lunch 

Lounas

Middag  

Päivällinen

Malmska 4,35€ 6,91€ 5,04€ portionerna ut på tallrikar- ateriat valmiina tarjottimilla

Björkbacka 1,90€ 4,58€ 3,14€ mat delades på avdelningarna - ruoka  jaetaan osastoilla
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Ruokapalvelut 2022

TeeSe Botnia Oy Ab

Hinnat

Tuote keittiö alv 0 alv 14 %

VAASAN KESKUSSAIRAALA 1.1.2022

Aamiainen Vaasan keskussairaala Hietalahti 3,30 3,76 Palvelusopimus

Vilma aamiainen Vaasan keskussairaala Hietalahti 3,30 3,76

Siviilipalvelus aamiainen Vaasan keskussairaala Hietalahti 3,30 3,76

Vilma lounas Vaasan keskussairaala Hietalahti 8,90 10,15

Vilma päivällinen Vaasan keskussairaala Hietalahti 8,90 10,15

Siviilipalvelus päivällinen Vaasan keskussairaala Hietalahti 8,90 10,15

Vilma iltapala Vaasan keskussairaala Hietalahti 5,50 6,27

Siviilipalvelus iltapala Vaasan keskussairaala Hietalahti 5,50 6,27

välipalapussi Vaasan keskussairaala Hietalahti 5,50 6,27

välipalapussi, dieetti Vaasan keskussairaala Hietalahti 

Kahvi + pulla Vaasan keskussairaala Hietalahti ja Huutoniemi 3,60 4,10

Kahvi + leipä Vaasan keskussairaala Hietalahti ja Huutoniemi 4,90 5,59

Potilasruoka aamiainen Vaasan keskussairaala Hietalahti ja Huutoniemi 7,03 8,01

Potilasruoka lounas Vaasan keskussairaala Hietalahti ja Huutoniemi 15,25 17,39

Potilasruoka päivällinen Vaasan keskussairaala Hietalahti ja Huutoniemi 12,35 14,08

Potilasruoka iltapala Vaasan keskussairaala Hietalahti ja Huutoniemi 6,06 6,91

Välitystuotteet järjestelmän hinnoilla

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

Koti- ja laitoshoito

Keskustan asumispalv. / 

Kirkkop. 32

päiväkahvi (kahvi ja pulla tai voileipä) palveluasuminen Fyrrykartano, Ruukinkartano 1,95 2,22 Palvelusopimus

päiväkahvi (kahvi ja pulla tai voileipä) dieetti 3,9 4,45

kahvi 1,08 1,23

välitystuotteet
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Hinnat

Tuote keittiö alv 0 alv 14 %

lounas, annospakattu

sosiaalipäätökseen perustuva
9,29 10,59

lounas dietti, annospakattu

sosiaalipäätökseen perustuva 18,58 21,18

lounas, ruokasali

sosiaalipäätökseen perustuva Vuorikeskus, 7,98 9,1 Palvelusopimus

lounas dieetti, ruokasali

sosiaalipäätökseen perustuva 15,96 18,2

lounas, päivätoiminta Vuorikeskus, Ruukinkartano 7,98 9,1

lounas dieetti, päivätoiminta 15,96 18,2

ravintopäivä Ruukinkartano, palveluasuminen 17,57 20,02 Palvelusopimus

ravintopäivä dieetti Ruukinkartano, palveluasuminen 35,12 40,04

ravintopäivä Himalaja, palveluasuminen 14,72 16,78 Palvelusopimus

Hietalahden asumispalv. / 

Krannila

ravintopäivä dieetti Himalaja, palveluasuminen 29,45 33,57

ravintopäivä Tammikaivontie, terveyspalvelut 14,72 16,78 Palvelusopimus

ravintopäivä dieetti Tammikaivontie, terveyspalvelut 29,45 33,57

ravintopäivä Krannila, palveluasuminen 9,29 10,59 Palvelusopimus

Hietalahden asumispalv. / 

Krannila

ravintopäivä dieetti Krannila, palveluasuminen 18,58 21,18

ravintopäivä Fyrrykartano, palveluasuminen 19,4 22,11 Palvelusopimus

ravintopäivä dieetti Fyrrykartano, palveluasuminen 28,8 44,23

ravintopäivä Präntöön Helmi, palveluasuminen 14,72 16,78 Palvelusopimus

Hietalahden asumispalv. / 

Krannila

ravintopäivä dieetti Präntöön Helmi, palveluasuminen 29,45 33,75

lounas, kuljetusastiassa (ulkoinen asiakas) Hopearanta 5,18 5,91

lounas dieetti Hopearanta 10,36 11,81

ravintopäivä sairaanhoitopiirin vuodeosasto VKS 17,2 19,61 Palvelusopimus

ravintopäivä dieetti sairaanhoitopiirin vuodeosasto VKS 34,4 39,22

ravintopäivä Kotiranta, palveluasuminen 14,72 16,78 Palvelusopimus

ravintopäivä dieetti Kotiranta, palveluasuminen 29,45 33,57

Sosiaalityö ja perhepalvelut

lounas asiakkaat (ilman astiahuoltoa) Meritähti, Majakka, Simpukka, Tiira, Riutta 5,18 5,91 Palvelusopimus

lounas dieetti asiakkaat (ilman astiahuoltoa) Meritähti, Majakka, Simpukka, Tiira, Riutta 10,36 11,81

ravintopäivä kuljetusastiassa, ilman astiahuoltoa ja 

kuljetusta

Kivikoto, palveluasuminen 11,74 13,39 Palvelusopimus

ravintopäivä dieetti, kuljetusastiassa, ilman astiahuoltoa ja 

kuljetusta

Kivikoto, palveluasuminen 23,49 26,77

Kivikoto / Vaasan hoitokoti 

(Terlan ravintokeskus, 

henkilökunta, verotusarvo Kivikoto, palveluasuminen 5,18 5,91
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Hinnat

Tuote keittiö alv 0 alv 14 %

henkilökunta, dieetti verotusarvo Kivikoto, palveluasuminen 10,36 11,81

Meritähti (Suvilahden 

koulun keittiöstä)

lounas henkilökunta Meritähti, Majakka, Simpukka, Tiira, Riutta 5,18 5,91

Meritähti (Suvilahden 

koulun keittiöstä)

lounas dieetti henkilökunta Meritähti, Majakka, Simpukka, Tiira, Riutta 9,54 10,88

välipala, kuljetettu lapset Revontulet (Isolahti) 1,49 1,7

välipala, kuljetettu aikuiset Revontulet (Isolahti) 1,49 1,7

välipala dieetti, kuljetettu lapset Revontulet (Isolahti) 2,98 3,4

välipala dieetti, kuljetettu aikuiset Revontulet (Isolahti) 2,98 3,4

välipala lapset ja ohjaajat Revontulet (Isolahti), Ankkuri (loma-ajat) 1,49 1,7

välipala soseutettu dieetti Revontulet (Isolahti), Ankkuri (loma-ajat) 2,98 3,4

lounas asiakas Revontulet (Isolahti), Ankkuri (loma-ajat) 3,1 3,54

lounas dieetti asiakas Revontulet (Isolahti), Ankkuri (loma-ajat) 6,21 7,08

Lounas ohjaajat Revontulet (Isolahti), Ankkuri (loma-ajat) 5,18 5,91

lounas dieetti Revontulet (Isolahti), Ankkuri (loma-ajat)



                                BILAGA §53





Arvoden för delaktiga aktörer i Österbottens välfärdsområde

Delaktig aktör eller
kostnadsslag

Belopp Betalande enhet

Mötesarvode för deltagande i
klientrådets sammanträde

60 euro/sammanträde  (3 timmar) Enheten för kvalitet och
tillsyn

Arvode när klientrådsmedlem deltar i
arbetsgrupp

20 euro/timme Den enhet som anlitat
rådsmedlemmen

Reseersättning för klientrådsmedlem Enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA). Om rådsmedlemmen
behöver en följeslagare betalas ersättningen för resekostnaderna till följeslagaren.

Enheten för kvalitet och
tillsyn

Arvoden för erfarenhetsaktörer Föreläsningsarvode för inlägg som krävt förberedelser
· på avdelningsmöten, enheters temadagar, kurser, eller engångsbesök i olika

grupper 30 €
· Webbinarium som arrangeras i ett tämligen stort auditorium, i samband med

ett seminarium eller som är öppet för allmänheten eller som arrangeras
regionalt 60 €

· på ett nationellt/internationellt seminarium eller webbinarium 120 €

Mötesarvode 20 €/timme
I egenskap av stödperson tillsammans med en yrkesutbildad person 20 euro/timme
Erfarenhetsaktörens egen mottagning 35 euro/mottagning

Dessutom ersätts resekostnaderna enligt AKTA. Om aktören behöver en följeslagare
betalas ersättningen för resekostnaderna till följeslagaren.

Den enhet som beställt
uppdraget

Andra kunder som deltar i
utvecklingsverksamhet

En kund som kallats till ett utvecklingsmöte 20 euro/timme + resekostnader enligt
AKTA. Om kunden behöver en följeslagare betalas ersättningen för resekostnaderna
till följeslagaren.

Den enhet som anlitat
kunden

Arvoden för medlemmar i
påverkansorgan (äldrerådet, rådet för
personer med funktionsnedsättning,
ungdomsfullmäktige)

Medlemmar 150 euro/möte + resekostnader enligt arvodes- och resestadgan. Om
medlemmen behöver en följeslagare betalas ersättningen för resekostnaderna till
följeslagaren.

Enheten för kvalitet och
tillsyn

Förtroendevalda Medlemmar 150 euro/möte, ordf. 150 euro + 50 %.
Resekostnaderna ersätts enligt arvodes- och resestadgan. Om den förtroendevalda
behöver en följeslagare betalas ersättningen för resekostnaderna till följeslagaren.

Godkänd i förvaltningsledningsgruppen 22.9.2021.
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Arbetsför ålder

Personer i arbetsför ålder i Österbotten

Målet för social- och hälsovårdsservicen för personer i arbetsför ålder i välfärdsområdet är
- att förebygga problem i koppling till välbefinnande och hälsa,
- att mångprofessionellt stöda och hjälpa kunderna och deras närstående i frågor som gäller

välbefinnande, hälsa, livskontroll, jobb, studier eller uppehälle,
- att stöda och upprätthålla arbets- och funktionsförmågan, orken i arbetet och rehabiliteringen

samt
- att planera, utveckla och utvärdera servicen tillsammans med kunderna, kommunerna, tredje

sektorn och privata serviceproducenter, så att man främjar delaktigheten och säkerheten i det
föränderliga samhället.

Strategier och reformprojekt som styr servicen för personer i arbetsför ålder

- Social- och hälsovårdsreformen, vars mål är att trygga jämlika och högklassiga social- och
hälsovårdstjänster och räddningstjänster för invånarna i välfärdsområdet, förbättra tillgången
och tillgängligheten till service och jämna ut skillnaderna i hälsa och välbefinnande.

- Kommunen beslutar om: nutrition, motion och förebyggande av fetma i kommuninvånarens
vardag (THL 2091), främjande av hälsa och välbefinnande i kommunen.

- Programmet för arbetsförmåga, vars mål bland annat är att identifiera behovet av stöd för
arbetsförmågan hos partiellt arbetsföra, erbjuda individuella och partiella tjänster för
arbetsförmågan och sysselsättningen samt stärka experters kunnande för att främja
sysselsättningen av partiellt arbetsföra och orken i arbetet.

- Projektet Ansvarsfullt stöd för arbetsförmågan, vars mål är att göra processerna inom vården,
rehabiliteringen och återgången till arbetet effektivare genom stärkt samarbete mellan den
specialiserade sjukvården, primärvården och företagshälsovården.

- Reformen av lagstiftning för service för personer med funktionsnedsättning. Syftet med
reformen är att stifta en ny lag gällande service för personer med funktionsnedsättning. Lagen
skulle innehålla bestämmelser om socialvårdens specialtjänster för personer med
funktionsnedsättning. Målet är att den nya lagen träder i kraft 1.1.2023.

- Reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024. Arbets- och näringstjänsterna är tänkta att
överföras till kommunernas ansvar år 2024.

- Strategi för psykisk hälsa 2020–2030, vars mål är att trygga kontinuiteten och målinriktningen
inom mentalvårdsarbetet. I samband med strategin har ett program för förebyggande av
självmord beretts. Utgångspunkten är att den psykiska hälsan påverkar hela hälsan och det
sociala och ekonomiska välbefinnandet.

- Rusmedels- och beroendestrategin. Gemensamma riktlinjer fram till år 2030. Bakom strategin
ligger ett identifierat behov av att ur ett större helhetsperspektiv styra riskerna, skadorna och
problemen i koppling till alkohol, tobak, droger, spel om pengar och digitala spel för att
förebygga och ta hand om dem.

BILAGA §57
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Befolkningsstruktur för sektorn

Andelen arbetsföra av befolkningen i Österbottens välfärdsområde väntas sjunka fram till år 2030 och
2040. Prognosen visar inga betydande förändringar.

Österbotten 2020 2030 Prognos 2040 Prognos Förändring
2020–
2040 P

Antal Andel av
hela
befolknin
gen (%)

Antal Andel av
hela
befolkningen
(%)

Antal Andel
av
hela
befolk
ningen
(%)

Antal

Hela
befolkningen
i
Österbotten

175 816 173 694 169 533 -6 283

15–19 år 9945 5,6 % 10 511 6,0 % 9 059 5,3 % -886
20–29 år 21508 12.2 % 21 244 12,2 % 19 908 11,7 % -1 600
30–54 år 50497 28,7 % 51 546 29,7 % 49 508 29,2 % - 908
55–64 år 20742 11,8 % 19 489 11,2 % 20 348 12,0 % - 394

PERSONER I ARBETSFÖR ÅLDER

20–29 år 21 508 • Självständighet, separation från hemmet, föräldrar och kompiskrets,
• Att hitta och bekräfta sin egen identitet, gå från studier till arbete, klippa och

riva, ersättare
• Ett nytt socialt nätverk, från umgänge till en relation
• Psykiska problem, missbruk och beroendeproblem, sociala medier,
• Tillhöra en gemenskap, tillhörighet kontra ensamhet
• Låg inkomst, osäkerhet om framtiden

30–54 år 52 639 • Att ta på sig en vuxens roll och ansvar, föräldraskap
• Från deltid till mer tillsvidareanställning, byte av arbets- och bostadsort, byte

av socialt nätverk, aktivt deltagande på fritiden
• Etablera ett förhållande, ,
• Att hitta en balans mellan familj, arbete och fritid, stram ekonomi
• Föräldraskap, toppår, åldrande föräldrar, skilsmässa

55–64 år 20 742 • Stabilt, vardagsliv, yrkesmässig tillfredsställelse, goda arbetsprestationer,
kvalifikationer och kompetens upplevs som bra

• Fysiologiska förändringar i vuxen ålder börjar, de första tecknen på
åldrande, behovet av stöd och omsorg om sina egna föräldrar ökar

• Separation av barn från hemmet, farföräldrar, skillnader i relationer
• Nya hälsoproblem (folksjukdomar)
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Merparten av befolkningen i sektorn för personer i arbetsför ålder behöver mera sällan social- och
hälsovårdsservice. Digitala tjänster som stöder egenvården och smidiga social- och
hälsocentralstjänster på basnivå med låg tröskel som är lättillgängliga är den serviceform som passar
den här befolkningsgruppen bäst.

Ungefär var tionde person i arbetsför ålder uppskattas behöva hjälp och stöd ofta och för flera olika
problem. Kunderna behöver därför sektorsövergripande service. För personer i arbetsför ålder som är
i ett arbetsförhållande ordnas företagshälsovård, antingen av kommunen eller så att arbetsgivaren
köper tjänsten av en privat serviceproducent. Det är inte alltid tydligt för en person i arbetsför ålder till
vilket servicesystem hen hör i olika situationer. Serviceutbudet för den arbetsföra befolkningen
varierar också beroende på ställningen på arbetsmarknaden. I välfärdsområdet finns det sju olika
producenter av företagshälsovårdstjänster. För arbetsföra är det viktigt att se till att
informationsutbytet mellan företagshälsovården och välfärdsområdets social- och hälsovård fungerar
bra. Informationsutbytet kommer länge ännu att försvåras av bristen på ett gemensamt klient- och
patientdatasystem.

Det finns fortfarande många olika datasystem i Österbotten. Deras förmåga att producera aktuell
information om service för personer i arbetsför ålder som stöd för ledningen och beslutsfattandet är
också till viss del bristfällig.
Ett ökat samarbete mellan olika aktörer och bättre informationsutbyte inom social- och hälsovården
gör det lättare att upprätthålla arbets- och funktionsförmågan samt på ett systematiskt sätt främja
hälsan och välbefinnandet.

Service- och vårdstigen för en person i arbetsför ålder som har problem i stöd- och rörelseorganen
ska gå från primärvården till poliklinisk bedömning, sedan eventuellt vidare till operation och efter en
eventuell operation ska kunden få mångprofessionell rehabilitering. Den här service- och vårdstigen
bör bli bättre, och är något som utvecklats inom projektet Ansvarsfullt stöd för arbetsförmågan.
Bedömning av arbets- och funktionsförmågan hos partiellt arbetsföra som är långtidsarbetslösa samt
arbetsmetoder och servicemetoder som hänför sig till detta har utvecklats i två projekt (Vasa och
Jakobstad) inom ramen för Arbets- och näringsministeriets och Social- och hälsovårdsministeriets
gemensamma program för arbetsförmåga. Utvecklingsåtgärderna inom programmet för
arbetsförmåga ska ha en stark koppling till servicen på social- och hälsocentralen.

Sysselsättningen i Österbotten

Jämfört med resten av landet är mängden sysselsatta i Österbotten i spetsen. På motsvarande sätt är
andelen arbetslösa, unga arbetslösa och svårt sysselsatta en av de klart lägsta i hela landet.
Situationen varierar lite inom välfärdsområdet. Andelen sysselsatta av befolkningen är aningen högre
(0,6 %) än i hela landet. Andelen sysselsatta i välfärdsområdets kommuner varierar med 34–44
procent. I välfärdsområdet har sysselsättningsläget, efter nedgången vars orsak stavas
coronapandemin, vänt till en växande arbetskraftsbrist både inom den offentliga sektorn och på
företag av olika storlek och i olika branscher.

I Österbotten är andelen 17–24-åringar utanför utbildningssystemet 6,5 % av befolkningen i samma
ålder, vilket är en procent lägre än i resten av landet. Andelen unga arbetslösa är 10,5 % (hela landet
16,7 %). Den goda sysselsättningen i området syns också i att andelen arbetslösa ungdomar sjunker.

Det uppsökande ungdomsarbetet har märkt av att psykisk ohälsa blivit vanligare. Problem med
beroende (till exempel spelberoende) och rusmedelsanvändning (speciellt droger) har ökat. Sett ur
det uppsökande ungdomsarbetets perspektiv har det blivit svårare att få service. Bäst tillgång till
service finns i K5-området och deras psykosociala service. Unga som saknar bostad är också ett
problem, eftersom det är svårt för unga att få en bostad, antingen finns det inga eller så vill man inte
hyra ut dem till unga. I de större kommunerna finns det ett behov av stödboende och rusmedels- och
mentalvårdsservice för unga. Det upplevs som svårt att få kontakt med det sociala arbetet, bland
annat på grund av de långa väntetiderna. Unga som kommer ut ur fängelset och unga med
invandrarbakgrund behöver handledning och stöd för att sköta myndighetsärenden i vardagen.
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Tabell

Indikator, år 2020 Hela
landet

Österbotten 2019–
2020

Sysselsatta, % av befolkningen (förhandsuppgift från 2020), info 2328 4040,9 41,5 L
Arbetslösa ungdomar, % av arbetskraften i åldrarna 18–24, info 189 16,7 10,5 L

Långtidsarbetslösa, % av arbetskraften, info 3562 2,9 1,7 L
Hälsoundersökningar av arbetslösa, % av alla arbetslösa, info 5274 2,7 1,7 L

Arbetslösa, % av arbetskraften, info 181 (Österbotten 1/2022) 13,0 5,7 J
Svårsysselsatta (strukturell arbetslöshet), % av 15–64-åringarna, info 3071 4,6 3,1 L

Klienter i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, % av 15–64-åringarna, info 712
(år 2019) 1,3 1,0 <->

17–24-åriga personer utanför utbildningssystemet, % av befolkningen i samma
ålder, info 3219 (Obs! Ändring i läroplikten år 2021) 7,5

6,5 <->

I välfärdsområdet är andelen utländska medborgare (5,0 % 7,2 % år 2019) högre än i resten av landet
(6,5 % år 2019). I flera av kommunerna i välfärdsområdet är andelen nyfinländare hög (17 % som
högst). Det här ställer krav på social- och hälsovårdsservicen och ökar behovet av tolktjänster. Den
arbetsrelaterade invandringen ökar på olika sätt. Det finns inga exakta uppgifter om vilka
servicebehov alla som kommer till landet har, eftersom de inte nödvändigtvis söker sig till servicen
eller vet vilken service de kan använda sig av. En del av arbetstagarna som kommer till
välfärdsområdet är säsongsarbetare. Arbetstagare med längre arbetsavtal kommer ibland hit med sin
familj, och då behövs även kommunens basservice (småbarnspedagogik, grundläggande utbildning).

Beroende på hur man rekryterar är det sannolikt att en arbetstagare som kommer till landet inte alltid
får tillräckligt med information om det finska samhället. Invandraren kan själv begära att en inledande
kartläggning görs. Den myndighet som tar emot begäran om inledande kartläggning bedömer om en
kartläggning behövs och fastställer till vilken myndighet, myndighetsservice eller service invandraren
ska hänvisas. Mottagningsverksamhet för personer som behöver internationellt skydd finns i Vasa,
Kristinestad, Vörå och Jakobstad. Efter att personen fått en kommunplats överförs
organiseringsansvaret för hens social- och hälsovård till välfärdsområdet.

Andelen långtidsarbetslösa och svårsysselsatta av arbetskraften har ökat, speciellt bland personer
över 55 år, även om sysselsättningen generellt blivit bättre. Hälsogranskningar av arbetslösa har
minskat i jämförelse med föregående år (kan bero på coronaläget och högre sysselsättningsgrad).
Den åldersstandardiserade incidensen av nya invalidpensioner som beviljats personer i åldern 35–54
år har börjat sjunka.

Regeringen har börjat bereda en reform av arbetskraftservicen. Reformen kommer att påverka
samarbetet mellan välfärdsområdet och kommunerna. Våren 2021 beslöt regeringen i
halvtidsöversynen att fortsätta beredningen av överföringen av arbets- och näringstjänsterna till
kommunerna. Tjänsterna överförs till kommunerna under 2024. Ministerarbetsgruppen för främjande
av sysselsättning gav på sitt sammanträde 31.8.2021 riktlinjer gällande arbetskraftsbasen i
kommunerna som ordnar servicen, samverkan mellan kommunerna och överföringen av personal.
Tanken är att servicen överförs till en kommun eller ett samarbetsområde bestående av flera
kommuner, där arbetskraftsbasen ska vara minst 20 000 personer. I praktiken innebär det här ett eller
två samarbetsområden i Österbottens välfärdsområde.
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Arbetsföras välbefinnande och hälsotillstånd

Största delen av befolkningen besöker primärvården ungefär en gång per år. För dem är det viktigt att
tjänsten finns snabbt tillgänglig. En del av servicen kan skötas elektroniskt och inte nödvändigtvis som
ett möte ansikte mot ansikte. Genom hälsofostran borde man klara av att minska riskbeteende
(ensamhet, rusmedel, tobak, ohälsosam kost). För personer med kroniska sjukdomar är målet långa
patient-läkarförhållanden och högklassig vård för att uppnå dels patientnöjdhet, dels goda vårdresultat
och mindre sjukdomsrelaterade komplikationer. Samtidigt blir det möjligt att bevara individens
funktionsförmåga och främja delaktighet i samhället.

Antalet besök hos mun- och tandvården har sjunkit klart under coronapandemin. Orsaken till detta är
att en del av personalen i mun- och tandvården har behövt hjälpa till med bland annat smittspårning.
Vårdskulden har blivit stor eftersom all icke-brådskande vård pausades i två månader i Österbotten
då coronapandemin först slog till. Den utdragna pandemin har orsakat längre köer till följd av längre
sjukfrånvaron bland personalen, tider som inhiberats och brist på personal. I Österbottens
välfärdsområde kortas köerna inom tandvården av på kvällar, veckoslut och med hjälp av köptjänster.
Köerna till icke-brådskande tandvård är fortsättningsvis långa. I Österbotten har tandvården fått nya
utrymmen i bland annat Vörå och Vasa.

Sett ur arbetsföras perspektiv finns det i Österbotten skillnader i hur snabbt personer med vissa
sjukdomar (bland annat reumatism och sjukdomar i stöd- och rörelseorganen) får vård och hur
tillgänglig servicen är. I hälsoservicen för långtidsarbetslösa finns det lite brister i tillgången till
läkartjänster (statistiken delvis bristfällig på grund av bristande registreringspraxis). Det är också
skillnader i hur snabbt man kan få social service. Serviceintegrationen förväntas bli bättre om
välfärdsområdet får gemensamma rutiner i verksamheten för kundsamarbetsgruppen.
Rehabiliteringshandledning bör vara tillgängligt redan i början av sjukdomen. Speciellt viktigt är det att
ta itu med ungas problem snabbt och i rätt tid. För att trygga jämlik tillgång till och högklassig service
för personer med sällsynta kroniska sjukdomar behövs samarbete, både mellan samarbetsområdena
och nationellt.
I Österbotten pågår just nu fyra olika utvecklingsprojekt i koppling till att främja arbetsförmåga och
främja arbetsförmågan för partiellt arbetsföra. I projekten tas effektiva service- och vårdkedjor fram för

Individen och nära relationer
- familj, närstående, vänner
- interaktionsförmåga
- känsla av trygghet
- hobbyer
- klarar av att uträtta ärenden
- aktivitet, hobbyer, livsstil

Samhället
- möjlighet att delta och påverka
- fungerande och tillgänglig service
- hobbymöjligheter
- kollektivtrafik
- samhällets stöd
- digital- och infrastruktur

- bostads- och arbetskraftspolicy

Skyddande faktorer
- god självbild, självförtroende
- motivation och positiv attityd
- stresshantering, kan lösa problem
- inlärningsförmåga, kompetensutveckling
- utbildning, arbetsplats, bostad
- bra kontroll i livet och vardagen

Riskfaktorer
- somatiska sjukdomar, hälsorisker
- låg utbildnings- och inkomstnivå,
inlärningssvårigheter
- problem med rusmedel och missbruk
- passivitet i jobbsökandet, marginalisering
- utsatthet genom flera generationer
- bostadslöshet, skulder
- livskriser (skilsmässa, arbetslöshet)
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att främja arbets- och funktionsförmågan, samtidigt som man främjar personalens kompetens, hjälper
till med identifiering av problem med arbetsförmågan samt främjar ett lösningsorienterat tänkande.

Den psykiska hälsan är en central faktor i välbefinnandet och påverkar stabiliteten i samhället och
kostnaderna i olika sektorer. De ekonomiska konsekvenserna är å andra sidan en kombination av hur
höga kostnader psykisk ohälsa orsakar inom den offentliga sektorn samt av hur den psykiska hälsan
påverkar produktiviteten på jobbet. Den psykiska hälsan påverkas av många sociala, ekonomiska,
biologiska och omgivningsrelaterade faktorer.

Enligt en rapport från Institutet för hälsa och välfärd (på finska: THL Päätösten tueksi 17/2021) har
behovet av mentalvårds- och rusmedelsservice för arbetsföra och äldre ökat i området till följd av
ökade problem med depression, ångest och beroende. Den ökade multiproblematiken syntes på alla
servicenivåer och lyfte fram anordnarnas beredskap att arbeta mångprofessionellt, beredskapen
varierade ganska kraftigt. Organiseringen av servicen blev lite lidande på grund av brist på kompetent
personal.

Andelen personer i åldrarna 18–34 år som får invalidpension på grund av psykisk störning eller
beteenderubbning är 1,3 % (hela landet 1,8 %) av befolkningen i samma ålder. Siffran har ökat sedan
föregående år, men är ändå lägre än i resten av landet. Enligt Pensionsskyddscentralen har ungefär
en tredjedel av pensionerna beviljats på basis av orsaker relaterade till psykisk hälsa och 31 % på
basis av sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. Medelåldern för dem som övergick till invalidpension
var 52 år och andelen kvinnor var aningen högre (54 %) än män. Skillnaden blir tydligare då man ser
på hur många som får invalidpension på grund av psykisk ohälsa, av dem var tre av fem kvinnor.
Källa: Pensionsskyddscentralen.

Tabell

Indikator, år/2020 Hela
landet

Österbotten 2019-
2020

16 - 64-åriga mottagare av sjukdagpenning / 1 000 i samma åldrar (ind. 475) 96,9 109,7 L
40-åringar med rätt till specialersättningsgilla läkemedel på grund av diabetes, % av
befolkningen i samma ålder (ind. 683)

11,3 9,7 L

40 - 64-åringar med rätt till specialersättningsgilla läkemedel på grund av
kranskärlssjukdom, % av befolkningen i samma ålder (ind. 1823)

1.7 1,6 <->

18 - 64-åringar med rätt till specialersättningsgilla läkemedel på grund av psykos, %
av befolkningen i samma ålder (ind. 2352)

1,9 1,4 <->

40 - 64-åringar med rätt till specialersättningsgilla läkemedel på grund av
blodtryckssjukdom, % av befolkningen i samma ålder (ind. 1820)

5,4 6,3 L

Personer med rätt till specialersättningsgilla läkemedel på grund av cancer 31.12.,
åldersstandardiserat befolkningsandel (%) (ind. 5093)

2,0 2,1 <->

Åldersstandardiserad incidens av nya invalidpensioner som beviljats personer i
åldern 35 - 54 år (ind. 1566)

4,6 3,8 J

Personer som fått invalidpension på grund av psykisk störning eller
beteenderubbning, % av i åldrarna 18 - 34 år (ind. 5032)

1,8 1,3 L

Läkarbesök inom primärvårdens öppenvård / 1 000 invånare (ind. 1552) 840 878 J
Personer i åldrarna 18 - 24 år som fått sjukdagpenning på grund av psykisk ohälsa /
1 000 i samma åldrar (ind. 2346)

23,7 16,6 J

Personer i åldrarna 25 - 64 år som fått sjukdagpenning på grund av psykisk ohälsa /
1 000 i samma åldrar (ind. 2345)

26,9 31,6 <->

16 - 64-åriga mottagare av sjukdagpenning / 1 000 i samma åldrar (ind. 475) 96,9 109,7 L
Tandläkarbesök i åldrarna 18 - 64 år på hälsovårdscentral / 1 000 i samma åldrar
(ind. 4125)

463 511 L

Tandvårdspatienter i åldrarna 18 - 64 år på hälsovårdscentraler / 1 000 i samma
åldrar (ind. 4133)

251 248 L

Sjukdomar i rörelseorganen som besöksorsak på öppenvårdsmottagning hos läkare
inom primärvården, % av de registrerade besöksorsakerna (ind. 5009)

17,3 15,7 <->

Sjukdomar i cirkulationsorganen som besöksorsak på öppenvårdsmottagning hos
läkare inom primärvården, % av de registrerade besöksorsakerna (ind. 5010)

10,8 11,2 <->
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Tillgången till de psykiatriska tjänsterna har försämrats på grund av den långvariga bristen på
specialister. Antalet läkare i tjänsteförhållande är otillräckligt, vilket också påverkar utvecklandet av
mentalvårdsservicen för personer i arbetsför ålder, kontinuiteten i servicen och vården samt även
själva servicesystemet som helhet. Den psykiatriska jourverksamheten inom den specialiserade
sjukvården tillhandahålls i nuläget på olika platser beroende på tiden på dygnet. När H-huset
färdigställs år 2022 kommer jourverksamheten att samlas till ett ställe. Välfärdssamkommunens egna
intensiva och rehabiliterande boendeserviceproduktion måste stärkas.

I takt med att vårdplatserna inom den specialiserade sjukvården minskat har utbudet av
öppenvårdstjänster ökat avsevärt. Den nuvarande mental- och missbrukarvården i området har delvis
tillhandahållits i egen regi av kommuner och social- och hälsovårdsorganisationer och delvis av
samkommuner, I linje med de nationella rekommendationerna gynnar man en integration av tjänster i
serviceproduktionen.

Missbrukarvården tillhandahålls i regel av den offentliga social- och hälsovården antingen av
välfärdsområdet eller i form av köptjänster som välfärdsområdet köper av privata serviceproducenter
eller av den tredje sektorn, såsom av föreningar. I välfärdsområdet måste mental- och
missbrukarvårdens service- och vårdkedjor integreras bättre än i nuläget, eftersom ovanstående
problem är invecklade i varandra.

Med tanke på behandlingen av psykiska problem är det mycket viktigt att man från första början kan
erbjudas stöd och en snabb och effektiv vård, samt har tillgång till integrerade behandlingsformer när
problemen anknyter till allvarligare störningar. Området behöver en rehabiliteringsenhet som kan
erbjuda intensiv rehabilitering och där man särskilt beaktar det servicebehov som anknyter till ungas
rusmedels- och beroendeproblem.

Välplanerade och fungerande arbetsstrukturer som har till syfte att främja den psykiska hälsan samt
tjänster som tillhandahålls av föreningar bildar med tanke på klienten ett samlat stöd- och
servicepaket som främjar den psykiska hälsan och förebygger rusmedelsskador.

En person i arbetsför ålder med problem att hantera sin vardag, är i en svår kris, med fysiska och
psykiska långtidssjukdomar och missbrukar rusmedel samt med utmaningar som anknyter till sociala
relationer eller arbetsförmågan behöver mångsidig hjälp för att klara sig men också för att bevara sin
arbets- och funktionsförmåga. Vid planering av en klient- och familjeorienterad servicehelhet bör man
också beakta den helhet som måste skräddarsys för klienten: en kompetens att behandla fysiska och
psykiska sjukdomar, handledning i levnadssätt samt stöd och vård som syftar till att få personen att
sluta använda rusmedel. En klient som är i behov av särskilt stöd och befinner sig en svår
familjesituation behöver mångprofessionella och sektorsövergripande stödåtgärder som samordnas
av socialarbetet.

Ensamhet och utsatthet har ökat bland både unga och vuxna personer som deltar i
mentalvårdsrehabilitering. På grund av coronapandemin sjönk sysselsättningen i synnerhet inom
servicebranschen. Då var man tvungen att tillfälligt avbryta också den gruppverksamhet som främjar
rehabiliteringen, och erbjuda den på distans. Samtidigt ökade antalet klienter som behövde
grundläggande utkomststöd och långvarigt utkomststöd. Sysselsättningen blev ändå snabbt bättre.

Andelen arbetslösa bland arbetskraften sjönk från 9,5 % till 5,7 % (1/2022). Mest arbetslösa och
långtidsarbetslösa i Vasa. Den arbetsbetingade flyttningen håller på att öka. Det råder en brist på
lediga hyresbostäder i nära nog alla kommuner i området. Mest lediga hyresbostäder finns det i
Vasatrakten som också har den högsta arbetslöshetsnivån. Andelen hushåll som bor trångt i
Österbotten uppgår till 7,9 procent (år 2020), vilket är något (0,3 %) högre än i landet i övrigt. Andelen
singelhushåll var 40,3 % (hela landet 45,3 %), och 13,2 % av hushållen beviljades allmänt
bostadsbidrag (hela landet 14,6 %).

Med tanke på personer i arbetsför ålder kan övergångsfaserna i de olika livssituationerna, t.ex.
övergången från skola till arbete och från arbete till pension skapa problem. Olika livskriser
(uppsägningar, arbetslöshet, skilsmässor/parförhållanden som tar slut, flytt från orten) också öka
risken för problem. En låg utbildningsnivå sammanhänger ofta med arbetslöshet, samtidigt som det
också är vanligare att personer med lägre utbildningsnivå har hälsoproblem.
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Indikator, år 2020 Hela
landet

Österbotten
2019-
2020

18 - 24-åringar som under året fått grundläggande utkomststöd, % av befolkningen i
samma ålder (ind. 294)

18 11 L

25 - 64-åringar som under året fått grundläggande utkomststöd, % av befolkningen i
samma ålder (ind. 295)

8,1 5,6 L

18 - 24-åriga långvariga mottagare av utkomststöd, % av befolkningen i samma
ålder (ind. 1275)

3,5 1,8 L

25 - 64-åriga långvariga mottagare av utkomststöd, % av befolkningen i samma
ålder (ind. 234)

2,8 1,5 <->

Åldersstandardiserad incidens av nya invalidpensioner som beviljats personer i
åldern 35 - 54 år (ind. 1566)

4,6 3,8 J

25 - 64-åriga invalidpensionstagare, % av befolkningen i samma ålder (ind. 306)
6,5

5,5 J
Invalidpensionstagare, % av 16 - 64-åringarna 5,7 4,7 J

Service för personer med funktionsnedsättningar och specialomsorger

Österbottens välfärdsområde kommer att få ta ansvar för de specialomsorgstjänster som nu
tillhandahålls av två specialomsorgsdistrikt (boendeservice, dag- och arbetsverksamhet och
sakkunnigtjänster). Avtal om organiseringen och tillhandahållandet av sakkunnigtjänster som kräver
specialkompetens måste ingås med andra välfärdsområden. Genom ett samarbete mellan
välfärdsområden kan man trygga och ackumulera specialkompetensen även i fråga om små
klientgrupper. Tvåspråkiga välfärdsområden ska överenskomma om arbetsfördelningen och
samarbetet vid genomförandet av sådana social- och hälsovårdstjänster på svenska där det är
nödvändigt för att se till att de språkliga rättigheterna tillgodoses utifrån kompetens, tillgänglighet till
tjänster eller kvalitet eller hur krävande eller ovanlig uppgiften är eller hur stora kostnader den medför.

Ett särdrag för de tjänster som tillhandahålls för personer med funktionsnedsättningar är att de ofta
behövs genom hela livet. De personer som behöver tjänster på grund av funktionsnedsättningar kan
leva ett jämlikt i den egna gemenskapen endast om de har tillgång till tillräckliga, tillgängliga,
individuella tjänster som erbjuds nära dem. En del av de personer som har funktionsnedsättningar
behöver förutom olika grundläggande social- och hälsovårdstjänster även tjänster som kräver
specialkompetens. Välfärdsområden måste därför tillhandahålla tillgängliga social- och
hälsovårdstjänster nära klienten. Målet är att personer med funktionsnedsättningar i behov av
sektorövergripande service ska få sin service på en och samma plats och att de tjänster som de
behöver allt bättre ska sammanjämkas också med deras individuella behov.

För vuxna personer med utvecklingsstörningar vilka bor med sina föräldrar (ca 80 personer i
Jakobstadsområdet, ca 50 i Vasatrakten) måste man tillsammans med föräldrarna, de anhöriga och
dem som bor hemma utveckla varierande boendetjänster och servicekedjor som erbjuder träning för
att dessa personer ska förmå bo självständigt. Genom förebyggande bastjänster (t.ex. hemservice)
kan man förebygga att personer med funktionsnedsättningar överförs till boendeservicen.
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Tabell

Indikator, år 2020 Hela
landet

Österbotten
2019-
2020

Ändringsarbeten i bostad samt redskap och anordningar som hör till bostaden,
klienter i åldrarna 18 - 64 år under året, tjänster som finansierats av kommuner
(ind. 3438)

4095 123 J

Personlig hjälpservice, klienter i åldrarna 18 - 64 år under året, tjänster
finansierade av kommuner / 100 000 i samma åldrar (ind. 3435)

512
422 <->

Stöd för närståendevård, personer i åldrarna 18 - 64 år som vårdats under året,
tjänster finansierade av kommuner (ind. 2101)

7857
299 J

Klienter i åldrarna 18 - 64 år inom färdtjänster för gravt funktionshindrade under
året, tjänster finansierade av kommuner (ind. 3426)

30 746
963 J

Klienter inom arbets- och dagverksamhet för funktionshindrade 31.12., tjänster
finansierade av kommuner (ind. 3418)

16 544
735 L

Behov av särskilt stöd

Personer som behöver särskilt stöd är i behov sektorövergripande samarbete. Personer i behov av
särskilt stöd kan behöva stöd i situationer när de inte har en bostad eller riskerar att förlora sin bostad
eller inte kan bo i sin bostad eller har avsevärda bristfälligheter i sitt boendeförhållande. Personen kan
också behöva stöd på grund av att personen inte själv förmår ordna ett boende eller så kan personen
ha en hämmad funktionsförmåga på grund av ålder eller funktionsnedsättning. Riskfaktorer som
påskyndar en eventuell utslagning är att personen på grund av skada, sjukdom, ålder, rusmedelsbruk,
psykisk ohälsa eller långtidsarbetslöshet har en hämmad funktionsförmåga.

Andra riskfaktorer är utslagning från arbetsmarknaden, förlängd arbetslöshet, parförhållanden som
upphör, upphörande av läroplikten eller avbruten utbildning, konkurs eller frigörande från fängelse.
Mobbning och trakasserier i skolåldern kan skapa konsekvenser långt in i vuxenåldern. En riskfaktor
är också om personen lever bara på socialbidrag. Invandrare, både de som flyttar på grund av arbete
och flyktingar, kan vara i en särskilt sårbar ställning, eftersom deras förutsättningar att medverka i
samhället är svaga eller begränsade och de inte har fått tillräcklig och förståelig information om
normerna och tillvägagångssätten i det finländska samhället.

Den som är i behov av särskilt stöd kan ha upplevt våld i sin nära relation eller i sin familj eller
exponerats för dess konsekvenser i sin familj eller sin närmaste krets. Våldet kan vara fysiskt (slag,
sparkar, rivningar eller knuffar), psykiskt (hot, förolämpningar, utskällningar och hån), socialt:
begränsning av rörelsefrihet och isolering t.ex. möjligheten att träffa vänner eller att delta i
fritidsintressen inskränks), ekonomisk (t.ex. makans tillgångar och egendom används för egna syften)
sexuellt (antastande och tvingande till sexuellt umgänge mot ens vilja).

Utvecklingsbehov

· En sektorövergripande servicehelhet skapas tillsammans med klienten utgående från
klientens service- och vårdbehov

· Överenskommelse om metoder för hur partiellt arbetsförmögna arbetslösas behov av stöd
identifieras och en serviceprocess där servicen och servicestigarna är kundorienterade
skapas

· Yrkespersoners kompetens utvecklas så att de kan identifiera behov av stöd utav
arbetsförmågan, känner till servicehelheten och kan tillgodogöra sig av den till klientens bästa

· Identifieringen av service- och vårdbehov hos unga personer med neuropsykiatriska behov
stärks, liksom även service- och vårdkedjan

· Ungas och vuxnas tillgång till specialister inom mental- och missbrukarvården säkerställs
· Kontaktytorna mellan välfärdsområdets och kommunernas uppsökande ungdomsarbete och

sysselsättningstjänster stärks (rehabiliterande arbetsverksamhet och sektorsövergripande
samtjänst för sysselsättningen/arbetskraften)
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· Kartläggning, stöd och rehabilitering av arbets- och funktionsförmågan samt sökning till
utbildning och sysselsättning främjas genom sektorsövergripande arbete som utförs
tillsammans med kommuner, läroinrättningar i regionen, arbets- och näringsförvaltningen,
FPA, tredje sektorn (och företag)

· Med hjälp av rehabiliteringstjänster i hemmet främjas hemmaboende och självständighet i
vardagen

· Välfärdsområdets egna mångsidiga boendeservice på krävande nivå (intensivt
rehabiliterande boende) stärks i samarbete med kommunerna, den tredje sektorn och privata
serviceproducenter

· Arbetsfördelningen mellan kommunernas integrationstjänster och välfärdsområdets tjänster
förtydligas



 

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde / registratur | Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä / kirjaamo 

Sandviksgatan 2–4, 65130 Vasa | växel 06 218 1111 | registrator@ovph.fi | osterbottensvalfard.fi 

Hietalahdenkatu 2–4, 65130 Vaasa | vaihde 06 218 1111 | kirjaamo@ovph.fi | pohjanmaanhyvinvointi.fi 

Verksamhetsområde Resursenhet Enhet 1 - enspråkig  

2 - tvåspråkig  

 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Esselunden ESB 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Sandlunden, Roslunden ESB 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Hagalund ESB 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Lilla Fridolf Pedersheim KTB 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Pedersheim ESB 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Purmohemmet ESB  2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Björkbacka ESB 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Björkbacka Frans KTB 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Marielund ESB  2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Solrosen DB  2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Solängen ESB  2 
 

BILAGA §58
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Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Tallmogården ESB  2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Rosengården DB 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Lönngården AV 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Solhörnan SB  2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Aspgården ESB  1 svenskspråkig  

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Helmiina ESB  1 finskspråkig 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Elvira ESB 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Hanneshemmet ESB 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Solgård ESB  2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Solgård KTB 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Wilhelmiina och Emma KTB 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Bruksgården ESB  2 
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Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Hemstrand ESB  2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Himalaja ESB 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Venny och Elvi KTB 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Krannila ESB 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Fyrrykartano ESB  1 finskspråkig  

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Brändös Pärla ESB  2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Malmgården A och B ESB/DB 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Westerhemmet B ESB  2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Emiliacentret ESB 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice FyrgårdenESB 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Westerhemmet A  AV 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Bostället SB  2 
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Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Alvina ESB  2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Pörtehemmet ESB  2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Villa Alina o Efraim ESB 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Villa Rosa och Holger ESB 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Villa Svea och Ivar ESB 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Villa Göta och Åke ESB  2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Mariehemmet ESB 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Toves stuga ESB 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Kristinahemmet ESB  2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Åldersro servicecenter ESB 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Hemvård Pedersöre 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Hemvård Larsmo 2 
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Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Hemvård Jakobstad, område 1 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Hemvård Jakobstad, område 2 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Hemvård Nykarleby 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Hemvård, optimeringscenter Jakobstad 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Hemvård Vörå 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Hemvård Korsholm 1 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Hemvård Korsholm 2 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Hemvård Korsholm 3 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Hemvård Korsholm 4 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Hemvård Korsholm 5 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Hemvård Korsholm 6 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Hemsjukvård Korsholm 2 
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Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Hemvård Vasa 1 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Hemvård Vasa 2 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Hemvård Vasa 3 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Hemvård Vasa 4 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Hemvård Vasa 5 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Hemvård Vasa 6 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Hemförlovningsteam Vasa 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Hemsjukvård Vasa 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Center för verksamhetsstyrning Vasa 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Hemvård Laihia 1 finskspråkig  

Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Hemvård Malax 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Solgärdet seniorboende 2 
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Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Pörtom seniorboende 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Hemvård Närpes 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Hemvård Kaskö 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Hemvård Kristinestad 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Akut team Kristinestad 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Dagcenter Azalea Jakobstad 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Dagcenter Lyo Pedersöre 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Dagcenter Daglunden Larsmo 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Dagcenter Seniorpunkten Korsholm 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Dagcenter Vasa 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Dagcenter Malax 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Dagcenter Närpes 2 
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Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Dagcenter Kristinestad 2 
 

Rehabilitering Öppenvårdsrehabilitering Rehabiliteringsservice, Barn 2 
 

Rehabilitering Öppenvårdsrehabilitering Rehabilteringsservice, Vuxna 2 
 

Rehabilitering Öppenvårdsrehabilitering Fysiatriska enheten 2 
 

Rehabilitering Öppenvårdsrehabilitering Hemrehabiltering 2 
 

Rehabilitering Öppenvårdsrehabilitering Social rehabilitering 2 
 

Rehabilitering Öppenvårdsrehabilitering Tal- och näringsterapi 2 
 

Rehabilitering Öppenvårdsrehabilitering Hjälpmedelscentralen 2 
 

Rehabilitering Öppenvårdsrehabilitering Eftermiddags- och kvällsvård, SOL, Vasa 2 
 

Rehabilitering Öppenvårdsrehabilitering Dag- och arbetsverksamhet Majakka, Vasa 2 
 

Rehabilitering Öppenvårdsrehabilitering Dagverksamhet Meritähti, Vasa 2 
 

Rehabilitering Öppenvårdsrehabilitering Orrnäs dagverksamhet 2 
 

Rehabilitering Funktionshinderservice Stöd- och kompetenscenter för 

funktionshindrade 

2 
 

Rehabilitering Funktionshinderservice Socialservice för funktionshindrade 2 
 

Rehabilitering Funktionshinderservice Keva-Koti, boende, Jakobstad 2 
 

Rehabilitering Funktionshinderservice Hedbo, boende, Pedersöre 2 
 

Rehabilitering Funktionshinderservice Grönkulla boende, Nykarleby 2 
 

Rehabilitering Funktionshinderservice Näthemmet, boende, Vasa 1 svenskspråkig  

Rehabilitering Funktionshinderservice Kultapiha boende, Vasa 1 finskspråkig 

Rehabilitering Funktionshinderservice Mäkihovi, boende, Vasa 1 finskspråkig  

Rehabilitering Funktionshinderservice Parkhemmet, boende, Vasa 2 
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Rehabilitering Funktionshinderservice Purohovi, boende, Vasa 1 finskspråkig 

Rehabilitering Funktionshinderservice Kivikoto, boende, Vasa 1 finskspråkig  

Rehabilitering Funktionshinderservice Lyran boende, Malax 1 svenskspråkig  

Rehabilitering Funktionshinderservice Stella stödboende, Jakobstad 2 
 

Sjukhusservice Akutsjukhus Samjour 2 
 

Sjukhusservice Akutsjukhus Kris- och socialjour 2 
 

Sjukhusservice Akutsjukhus Malmska Jouren 2 
 

Sjukhusservice Akutsjukhus Prehospitalvård 2 
 

Sjukhusservice Akutsjukhus Hjärtstation 2 
 

Sjukhusservice Akutsjukhus Dagkirurgi Y2 2 
 

Sjukhusservice Akutsjukhus Ögondagkirurgi 2 
 

Sjukhusservice Akutsjukhus Preoperativa pkl Y2 2 
 

Sjukhusservice Akutsjukhus Operationsavdelningen 2 
 

Sjukhusservice Akutsjukhus Intensivvårds- och övervakningsavdelning 2 
 

Sjukhusservice Akutsjukhus Dialysvård, H0 2 
 

Sjukhusservice Akutsjukhus Strålbehandlingsavdelningen 2 
 

Sjukhusservice Akutsjukhus Poliklinik och dagavdelning för 

tumörsjukdomar 

2 
 

Sjukhusservice Akutsjukhus Åtgärdsenheten 2 
 

Sjukhusservice Akutsjukhus Jouravdelning Y1A 2 
 

Sjukhusservice Vårdavdelningar Allmänmedicinsk avdelning 1, Jakobstad 2 
 

Sjukhusservice Vårdavdelningar Allmänmedicinsk avdelning 2, Jakobstad 2 
 

Sjukhusservice Vårdavdelningar Allmänmedicinsk avdelning 3, Jakobstad 2 
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Sjukhusservice Vårdavdelningar Allmänmedicinsk avdelning, Nykarleby 2 
 

Sjukhusservice Vårdavdelningar Allmänmedicinsk avdelning, Vörå 2 
 

Sjukhusservice Vårdavdelningar Allmänmedicinsk avdelning, Korsholm 2 
 

Sjukhusservice Vårdavdelningar Allmänmedicinsk avdelning 2, Vasa 2 
 

Sjukhusservice Vårdavdelningar Allmänmedicinsk avdelning 3, Vasa 2 
 

Sjukhusservice Vårdavdelningar Allmänmedicinsk avdelning 4, Vasa 2 
 

Sjukhusservice Vårdavdelningar Allmänmedicinsk avdelning 1, Vasa 2 
 

Sjukhusservice Vårdavdelningar Allmänmedicinsk avdelning, Laihela 1 finskspråkig  

Sjukhusservice Vårdavdelningar Allmänmedicinsk avdelning, Malax 2 
 

Sjukhusservice Vårdavdelningar Allmänmedicinsk avdelning, Närpes 2 
 

Sjukhusservice Vårdavdelningar Allmänmedicinsk avdelning, Kristinestad 2 
 

Sjukhusservice Vårdavdelningar Hjärtavdelning Y1B 2 
 

Sjukhusservice Vårdavdelningar Kirurgisk avdelning (T3) H4 2 
 

Sjukhusservice Vårdavdelningar Kirurgisk avdelning (T2) H4 2 
 

Sjukhusservice Vårdavdelningar Kirurgisk avdelning (A3) H5 2 
 

Sjukhusservice Vårdavdelningar Avdelning för kvinnosjukdomar och 

förlossningar 

2 
 

Sjukhusservice Vårdavdelningar Avdelning för barnsjukdomar 2 
 

Sjukhusservice Vårdavdelningar Avdelning för tumörsjukdomar, H6 2 
 

Sjukhusservice Vårdavdelningar Avdelning för inremedicin och neurologi, H6 2 
 

Sjukhusservice Vårdavdelningar Avdelning för barn och ungdomar, Jakobstad 2 
 

Sjukhusservice Vårdavdelningar Avancerad rehabiliteringsavdelning, 

Jakobstad 

2 
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Sjukhusservice Vårdavdelningar Avancerad rehabiliteringsavdelning, H5, Vasa 2 
 

Sjukhusservice Vårdavdelningar Specialgeriatrisk avdelning H5 2 
 

Sjukhusservice Vårdavdelningar Hemsjukhuset 2 
 

Sjukhusservice Vårdavdelningar Vårdringar 1 Enligt patientens 

språk  

Sjukhusservice Vårdavdelningar Andningsförlamade patienter 1 Enligt patientens 

språk  

Sjukhusservice Diagnostik och stödfuntioner Radiologiska enheten 2 
 

Sjukhusservice Diagnostik och stödfuntioner Klinisk fysiologi och Isotopmedicin 2 
 

Sjukhusservice Diagnostik och stödfuntioner Klinisk neurofysiologi 2 
 

Sjukhusservice Diagnostik och stödfuntioner Patologi 2 
 

Sjukhusservice Diagnostik och stödfuntioner Instrumentvård 2 
 

Sjukhusservice Diagnostik och stödfuntioner Apoteksservice 2 
 

Social- och hälsocentral Öppen social- och 

hälsovårdsservice 

Hälso- och sjukvård Malax-Korsnäs 2 
 

Social- och hälsocentral Öppen social- och 

hälsovårdsservice 

Hälso- och sjukvård Laihela 1 finskspråkig 

Social- och hälsocentral Öppen social- och 

hälsovårdsservice 

Hälso- och sjukvård Kyrkoesplanaden 2 
 

Social- och hälsocentral Öppen social- och 

hälsovårdsservice 

Hälso- och sjukvård Gerby 2 
 

Social- och hälsocentral Öppen social- och 

hälsovårdsservice 

Hälso- och sjukvård Korsnäståget 2 
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Social- och hälsocentral Öppen social- och 

hälsovårdsservice 

Hälso- och sjukvård Dammbrunnen 2 
 

Social- och hälsocentral Öppen social- och 

hälsovårdsservice 

Hälso- och sjukvård Lillkyro 2 
 

Social- och hälsocentral Öppen social- och 

hälsovårdsservice 

Hälso- och sjukvård Korsholm 2 
 

Social- och hälsocentral Öppen social- och 

hälsovårdsservice 

Hälso- och sjukvård Vörå 2 
 

Social- och hälsocentral Öppen social- och 

hälsovårdsservice 

Hälso- och sjukvård Närpes 2 
 

Social- och hälsocentral Öppen social- och 

hälsovårdsservice 

Hälso- och sjukvård Jakobstad, Pedersöre, 

Larsmo 

2 
 

Social- och hälsocentral Öppen social- och 

hälsovårdsservice 

Hälso- och sjukvård Nykarleby 2 
 

Social- och hälsocentral Öppen social- och 

hälsovårdsservice 

Hälso- och sjukvård Kaskö 2 
 

Social- och hälsocentral Öppen social- och 

hälsovårdsservice 

Diabetesenheten 2 
 

Social- och hälsocentral Öppen social- och 

hälsovårdsservice 

Astmaenheten 2 
 

Social- och hälsocentral Öppen social- och 

hälsovårdsservice 

Vårdmaterial 2 
 

Social- och hälsocentral Öppen social- och 

hälsovårdsservice 

Hälsovårdstjänster för äldre 2 
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Social- och hälsocentral Öppen social- och 

hälsovårdsservice 

Barnskyddets eftervård 2 
 

Social- och hälsocentral Öppen social- och 

hälsovårdsservice 

Vuxensocialarbete 2 
 

Social- och hälsocentral Barn- och familjeservice Placeringar utom hemmet (barnskydd) 2 
 

Social- och hälsocentral Barn- och familjeservice Barnskyddsenhet Mäntykoti 1 finskspråkig  

Social- och hälsocentral Barn- och familjeservice Gustavsro ungdomshem 1 finskspråkig  

Social- och hälsocentral Barn- och familjeservice Familjevård (barnskydd) 2 
 

Social- och hälsocentral Barn- och familjeservice Socialarbete inom barnskydd 2 
 

Social- och hälsocentral Barn- och familjeservice Barn- och familjesocialarbete 2 
 

Social- och hälsocentral Barn- och familjeservice Familjearbete 2 
 

Social- och hälsocentral Barn- och familjeservice Hemservice för barnfamiljer 2 
 

Social- och hälsocentral Barn- och familjeservice Förebyggande familjearbete 2 
 

Social- och hälsocentral Barn- och familjeservice Fostrings- och familjerådgivning 2 
 

Social- och hälsocentral Barn- och familjeservice Familjerättslig service 2 
 

Social- och hälsocentral Barn- och familjeservice Mödrapolikliniken 2 
 

Social- och hälsocentral Barn- och familjeservice Mödra- och preventivrådgivning Jakobstad, 

Pedersöre och Larsmo 

2 
 

Social- och hälsocentral Barn- och familjeservice Mödra- och preventivrådgivning, Nykarleby 2 
 

Social- och hälsocentral Barn- och familjeservice Mödra- och preventivrådgivning, Vörå 2 
 

Social- och hälsocentral Barn- och familjeservice Mödra- och preventivrådgivning, Korsholm 2 
 

Social- och hälsocentral Barn- och familjeservice Mödra- och preventivrådgivning, Vasa 2 
 

Social- och hälsocentral Barn- och familjeservice Mödra- och preventivrådgivning, Laihela 1 finskspråkig  
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Social- och hälsocentral Barn- och familjeservice Mödra- och preventivrådgivning, Malax-

Korsnäs 

2 
 

Social- och hälsocentral Barn- och familjeservice Mödra- och preventivrådgivning, Närpes 2 
 

Social- och hälsocentral Barn- och familjeservice Barnrådgivning Jakobstad, Pedersöre, 

Larsmo 

2 
 

Social- och hälsocentral Barn- och familjeservice Barnrådgivning, Vörå 2 
 

Social- och hälsocentral Barn- och familjeservice Barnrådgivning, Korsholm 2 
 

Social- och hälsocentral Barn- och familjeservice Barnrådgivning, Vasa 2 
 

Social- och hälsocentral Barn- och familjeservice Barnrådgivning, Laihela 1 finskspråkig  

Social- och hälsocentral Barn- och familjeservice Barnrådgivning, Malax-Korsnäs 2 
 

Social- och hälsocentral Barn- och familjeservice Barnrådgivning, Närpes 2 
 

Social- och hälsocentral Barn- och familjeservice Barnrådgivning, Kaskö 2 
 

Social- och hälsocentral Barn- och familjeservice Barnrådgivning, Nykarleby 2 
 

Social- och hälsocentral Barn- och familjeservice Skolhälsovård, Jakobstad, Nykarleby, 

Pedersöre och Larsmo 

2 
 

Social- och hälsocentral Barn- och familjeservice Skolhälsovård, Vörå 2 
 

Social- och hälsocentral Barn- och familjeservice Skolhälsovård, Korsholm 2 
 

Social- och hälsocentral Barn- och familjeservice Skolhälsovård, Vasa 2 
 

Social- och hälsocentral Barn- och familjeservice Skolhälsovård, Laihela 1 finskspråkig  

Social- och hälsocentral Barn- och familjeservice Skolhälsovård, Malax-Korsnäs 2 
 

Social- och hälsocentral Barn- och familjeservice Skolhälsovård, Närpes 2 
 

Social- och hälsocentral Barn- och familjeservice Skolhälsovård, Kaskö 2 
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Social- och hälsocentral Barn- och familjeservice Studerandehälsovård, Jakobstad, Nykarleby 

och Pedersöre 

2 
 

Social- och hälsocentral Barn- och familjeservice Studerandehälsovård, Vörå 2 
 

Social- och hälsocentral Barn- och familjeservice Studerandehälsovård, Korsholm 2 
 

Social- och hälsocentral Barn- och familjeservice Studerandehälsovård, Vasa 2 
 

Social- och hälsocentral Barn- och familjeservice Studerandehälsovård, Laihela 1 finskspråkig 

Social- och hälsocentral Barn- och familjeservice Studerandehälsovård, Malax 2 
 

Social- och hälsocentral Barn- och familjeservice Studerandehälsovård, Närpes 2 
 

Social- och hälsocentral Barn- och familjeservice Skolkurator- och psykologtjänster Jakobstad, 

Nykarleby, Pedersöre och Larsmo 

2 
 

Social- och hälsocentral Barn- och familjeservice Skolkurator- och psykologtjänster Vörå 2 
 

Social- och hälsocentral Barn- och familjeservice Skolkurator- och psykologtjänster Korsholm 2 
 

Social- och hälsocentral Barn- och familjeservice Skolkurator- och psykologtjänster Vasa 2 
 

Social- och hälsocentral Barn- och familjeservice Skolkurator- och psykologtjänster Laihela 1 finskspråkig 

Social- och hälsocentral Barn- och familjeservice Skolkurator- och psykologtjänster Malax 2 
 

Social- och hälsocentral Barn- och familjeservice Skolkurator- och psykologtjänster Närpes 2 
 

Social- och hälsocentral Barn- och familjeservice Skolkurator- och psykologtjänster Kristinestad 2 
 

Social- och hälsocentral Barn- och familjeservice Barnpolikliniken 2 
 

Social- och hälsocentral Barn- och familjeservice Barnneurologiska enheten 2 
 

Social- och hälsocentral Specialsjukvårdens öppenvård Inremedicinska polikliniken 2 
 

Social- och hälsocentral Specialsjukvårdens öppenvård Kirurgiska polikliniken 2 
 

Social- och hälsocentral Specialsjukvårdens öppenvård Poliklinik för kvinnosjukdomar 2 
 

Social- och hälsocentral Specialsjukvårdens öppenvård Ögonenheten 2 
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Social- och hälsocentral Specialsjukvårdens öppenvård Öron-, Näsa- och Strup polikliniken 2 
 

Social- och hälsocentral Specialsjukvårdens öppenvård Hudpolikliniken 2 
 

Social- och hälsocentral Specialsjukvårdens öppenvård Neurologiska polikliniken 2 
 

Social- och hälsocentral Specialsjukvårdens öppenvård Skopienheten, H2 2 
 

Social- och hälsocentral Specialsjukvårdens öppenvård Lungpolikliniken 2 
 

Social- och hälsocentral Munhälsovård Tandvård, Jakobstad 2 
 

Social- och hälsocentral Munhälsovård Tandvård, Larsmo 2 
 

Social- och hälsocentral Munhälsovård Tandvård, Pedersöre 2 
 

Social- och hälsocentral Munhälsovård Tandvård, Nykarleby 2 
 

Social- och hälsocentral Munhälsovård Tandvård, Vörå 2 
 

Social- och hälsocentral Munhälsovård Tandvård, Korsholm 2 
 

Social- och hälsocentral Munhälsovård Tandvård, Vasa 2 
 

Social- och hälsocentral Munhälsovård Tandvård, Laihela 1 finskspråkig 

Social- och hälsocentral Munhälsovård Tandvård, Malax-Korsnäs 2 
 

Social- och hälsocentral Munhälsovård Tandvård, Närpes 2 
 

Social- och hälsocentral Munhälsovård Tandvård, Kaskö 2 
 

Social- och hälsocentral Munhälsovård Undervisningstandklinik 2 
 

Social- och hälsocentral Munhälsovård Polikliniken för mun- o käksjukdomar 2 
 

Psykosocial service Barn och ungas 

mentalvårdsservice 

Ungdomsstationen Klaara, Ungdomsstationen 

Fiilis 

2 
 

Psykosocial service Barn och ungas 

mentalvårdsservice 

Psykiatriska barn- och 

ungdomsmottagningen, Jakobstad 

2 
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Psykosocial service Barn och ungas 

mentalvårdsservice 

Ungdomspsykiatriska polikliniken 2 
 

Psykosocial service Barn och ungas 

mentalvårdsservice 

Barnpsykiatriska polikliniken 2 
 

Psykosocial service Barn och ungas 

mentalvårdsservice 

Rättspsykiatriska enheten för barn 2 
 

Psykosocial service Barn och ungas 

mentalvårdsservice 

Ungdomspsykiatriska avdelningen, H8 2 
 

Psykosocial service Barn och ungas 

mentalvårdsservice 

Barnpsykiatriska avdelningen, H8 2 
 

Psykosocial service Öppenvård, mentalvård- och 

missbrukarservice 

Psykosociala centret, södra området 2 
 

Psykosocial service Öppenvård, mentalvård- och 

missbrukarservice 

Psykosociala centret, norra området 2 
 

Psykosocial service Öppenvård, mentalvård- och 

missbrukarservice 

Psykosociala centret, mellersta området 2 
 

Psykosocial service Öppenvård, mentalvård- och 

missbrukarservice 

Psykosocial rehabilitering och 

servicehandledning, Vasa 

2 
 

Psykosocial service Öppenvård, mentalvård- och 

missbrukarservice 

Psykiatriska polikliniken 2 
 

Psykosocial service Öppenvård, mentalvård- och 

missbrukarservice 

Fredrikakliniken 2 
 

Psykosocial service Öppenvård, mentalvård- och 

missbrukarservice 

Psykiatriska vuxenmottagningen och 

dagavdelningen, Jakobstad 

2 
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Psykosocial service Öppenvård, mentalvård- och 

missbrukarservice 

Dagcenter Lillhaga 2 
 

Psykosocial service Öppenvård, mentalvård- och 

missbrukarservice 

Dagcenter Träffen 2 
 

Psykosocial service Öppenvård, mentalvård- och 

missbrukarservice 

Dagcenter Sympati 2 
 

Psykosocial service Öppenvård, mentalvård- och 

missbrukarservice 

Hagaborg, boende, Nykarleby 2 
 

Psykosocial service Öppenvård, mentalvård- och 

missbrukarservice 

Ankaret, boende, Larsmo 2 
 

Psykosocial service Öppenvård, mentalvård- och 

missbrukarservice 

Maya, boende, Jakobstad 2 
 

Psykosocial service Öppenvård, mentalvård- och 

missbrukarservice 

Silmuhemmet, boende, Vasa 2 
 

Psykosocial service Öppenvård, mentalvård- och 

missbrukarservice 

Aaltohemmet, boende Vasa 2 
 

Psykosocial service Öppenvård, mentalvård- och 

missbrukarservice 

Bäckvägens serviceenhet, Närpes 2 
 

Psykosocial service Bäddavdelningsvård, mentalvård- 

och missbrukarservice 

Berondepsykiatriska avdelningen, H7 2 
 

Psykosocial service Bäddavdelningsvård, mentalvård- 

och missbrukarservice 

Akutpsykiatriska avdelningen, H8 2 
 

Psykosocial service Bäddavdelningsvård, mentalvård- 

och missbrukarservice 

Undersöknings- och 

rehabiliteringsavdelningen, H7 

2 
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Psykosocial service Bäddavdelningsvård, mentalvård- 

och missbrukarservice 

Pixnekliniken 1 svenskspråkig  

Kund- och resurscenter Klient- och servicehandledning Digitalt klientservicecenter 2 
 

Kund- och resurscenter Klient- och servicehandledning Telefonväxel 2 
 

Kund- och resurscenter Klient- och servicehandledning Lägesbedömning 1 - äldre 2 
 

Kund- och resurscenter Klient- och servicehandledning Lägesbedömning 2 - barn, unga 2 
 

Kund- och resurscenter Klient- och servicehandledning Lägesbedömning 3 - arbetsför ålder 2 
 

Kund- och resurscenter Klient- och servicehandledning Servicepunkt 2 
 

Kund- och resurscenter Sekreterartjänster Sekreterartjänster 1, VCS 2 
 

Kund- och resurscenter Sekreterartjänster Sekreterartjänster 2, VCS 2 
 

Kund- och resurscenter Sekreterartjänster Sekreterartjänster 3, VCS 2 
 

Kund- och resurscenter Sekreterartjänster Sekreterartjänster 4, VCS 2 
 

Kund- och resurscenter Sekreterartjänster Sekreterartjänster 5, Vasa Laihela 2 
 

Kund- och resurscenter Sekreterartjänster Sekreterartjänster 5, Vasa Laihela 1 finskspråkig om 

placeringen är i 

Laihela 

Kund- och resurscenter Sekreterartjänster Sekreterartjänster 6, Korsholm Vörå 2 
 

Kund- och resurscenter Sekreterartjänster Sekreterartjänster 7, Jakobstad Larsmo 2 
 

Kund- och resurscenter Sekreterartjänster Sekreterartjänster 8, Pedersöre Nykarleby 2 
 

Kund- och resurscenter Sekreterartjänster Sekreterartjänster 9, Närpes Kaskö 

Kristinestad Malax 

2 
 

Kund- och resurscenter Sekreterartjänster Administrativa sekreterartjänster 2 
 

Kund- och resurscenter Resurshanteringstjänster Vårdserviceenhet 1, VCS 2 
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Kund- och resurscenter Resurshanteringstjänster Vårdserviceenhet 2, VCS 2 
 

Kund- och resurscenter Resurshanteringstjänster Vårdserviceenhet 3, VCS 2 
 

Kund- och resurscenter Resurshanteringstjänster Vårdserviceenhet 4, Vasa 2 
 

Kund- och resurscenter Resurshanteringstjänster Vårdserviceenhet 5, Vasa Laihela 2 
 

Kund- och resurscenter Resurshanteringstjänster Vårdserviceenhet 5, Vasa Laihela 1 finskspråkig om 

placeringen är i 

Laihela 

Kund- och resurscenter Resurshanteringstjänster Vårdserviceenhet 6, Korsholm Vörå 2 
 

Kund- och resurscenter Resurshanteringstjänster Vårdserviceenhet 7, Jakobstad Larsmo 2 
 

Kund- och resurscenter Resurshanteringstjänster Vårdserviceenhet 8, Pedersöre Nykarleby 2 
 

Kund- och resurscenter Resurshanteringstjänster Vårdserviceenhet 9, Närpes Kristinestad 

Kaskö 

2 
 

Kund- och resurscenter Resurshanteringstjänster Vårdserviceenhet 10, Malax Korsnäs 2 
 

Kund- och resurscenter Resurshanteringstjänster Socialvårdens resursenhet 1, 

Funktionshindrade 

2 
 

Kund- och resurscenter Resurshanteringstjänster Socialvårdens resursenhet 2, Mental- o 

missbrukarvård 

2 
 

Kund- och resurscenter Resurshanteringstjänster Socialvårdens resursenhet 3, Barnfamiljer, 

hemvård 

2 
 

Kund- och resurscenter Resurshanteringstjänster Assistentservice 2 
 

Kund- och resurscenter Läkar- och tandläkartjänster Psykologer norr 2 
 

Kund- och resurscenter Psykologtjänster Psykologer mitten-syd 2 
 

Kund- och resurscenter Psykologtjänster Psykologer Vasa-Laihela 2 
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Kund- och resurscenter Psykologtjänster Psykologer Vasa-Laihela 1 finskspråkig om 

placeringen är i 

Laihela 

Kund- och resurscenter Psykologtjänster Psykologer Specialsjukvård 2 
 

Kund- och resurscenter Psykologtjänster Psykologer  2 
 

Kund- och resurscenter Läkar- och tandläkartjänster Akutläkare  2 
 

Kund- och resurscenter Läkar- och tandläkartjänster Inremedicin, läkare 2 
 

Kund- och resurscenter Läkar- och tandläkartjänster Endokrinologi, läkare 2 
 

Kund- och resurscenter Läkar- och tandläkartjänster Gastroenterologi läkare 2 
 

Kund- och resurscenter Läkar- och tandläkartjänster Hematologi, läkare  2 
 

Kund- och resurscenter Läkar- och tandläkartjänster Kardiologi, läkare  2 
 

Kund- och resurscenter Läkar- och tandläkartjänster Infektionssjukdomar 2 
 

Kund- och resurscenter Läkar- och tandläkartjänster Nefrologi, läkare  2 
 

Kund- och resurscenter Läkar- och tandläkartjänster Reumatologi, läkare 2 
 

Kund- och resurscenter Läkar- och tandläkartjänster Kirurgi, läkare 2 
 

Kund- och resurscenter Läkar- och tandläkartjänster Ortopedi, läkare 2 
 

Kund- och resurscenter Läkar- och tandläkartjänster Urologi, läkare 2 
 

Kund- och resurscenter Läkar- och tandläkartjänster Gastrokirurgi, läkare 2 
 

Kund- och resurscenter Läkar- och tandläkartjänster Allmän kirurgi 2 
 

Kund- och resurscenter Läkar- och tandläkartjänster Blodkärlskirurgi 2 
 

Kund- och resurscenter Läkar- och tandläkartjänster Plastikkirurgi 2 
 

Kund- och resurscenter Läkar- och tandläkartjänster Gynekologi, läkare 2 
 

Kund- och resurscenter Läkar- och tandläkartjänster Barnsjukdomar, läkare 2 
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Kund- och resurscenter Läkar- och tandläkartjänster Ögonsjukdomar, läkare 2 
 

Kund- och resurscenter Läkar- och tandläkartjänster ÖNS-sjukdomar, läkare 2 
 

Kund- och resurscenter Läkar- och tandläkartjänster Hudsjukdomar, läkare 2 
 

Kund- och resurscenter Läkar- och tandläkartjänster Onkologi, läkare 2 
 

Kund- och resurscenter Läkar- och tandläkartjänster Psykiatri, läkare 2 
 

Kund- och resurscenter Läkar- och tandläkartjänster Barnpsykiatri, läkare 2 
 

Kund- och resurscenter Läkar- och tandläkartjänster Ungdomspsykiatri, läkare 2 
 

Kund- och resurscenter Läkar- och tandläkartjänster Neurologi, läkare 2 
 

Kund- och resurscenter Läkar- och tandläkartjänster Barnneurologi, läkare 2 
 

Kund- och resurscenter Läkar- och tandläkartjänster Lungsjukdomar,läkare 2 
 

Kund- och resurscenter Läkar- och tandläkartjänster Fysiatri o rehabilitering, läkare 2 
 

Kund- och resurscenter Läkar- och tandläkartjänster Geriatri, läkare    2 
 

Kund- och resurscenter Läkar- och tandläkartjänster OP-anestesi, läkare 2 
 

Kund- och resurscenter Läkar- och tandläkartjänster IVA-anestesi, läkare 2 
 

Kund- och resurscenter Läkar- och tandläkartjänster Röntgenläkare 2 
 

Kund- och resurscenter Läkar- och tandläkartjänster Övriga diagnostikläkare 2 
 

Kund- och resurscenter Läkar- och tandläkartjänster Allmänmedicin läkare 1, norr 2 
 

Kund- och resurscenter Läkar- och tandläkartjänster Allmänmedicin läkare 2, mitten-syd 2 
 

Kund- och resurscenter Läkar- och tandläkartjänster Allmänmedicin läkare 3, Vasa Laihela 2 
 

Kund- och resurscenter Läkar- och tandläkartjänster Allmänmedicin läkare 3, Vasa Laihela 1 finskspråkig om 

placeringen är i 

Laihela 

Kund- och resurscenter Läkar- och tandläkartjänster Mun/käksjukdomar, specialtandläkare 2 
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Kund- och resurscenter Läkar- och tandläkartjänster Tandläkare 1, norr 2 
 

Kund- och resurscenter Läkar- och tandläkartjänster Tandläkare 2, mitten-syd 2 
 

Kund- och resurscenter Läkar- och tandläkartjänster Tandläkare 3, Vasa Laihela 2 
 

Kund- och resurscenter Läkar- och tandläkartjänster Tandläkare 3, Vasa Laihela 1 finskspråkig om 

placeringen är i 

Laihela 

Samkommunens 

förvaltning 

Samkommunsledning Samkommunledningen 2 
 

Samkommunens 

förvaltning 

Samkommunsledning Medicinsk grundutbildning, Helsingfors 

universitet 

2 
 

Samkommunens 

förvaltning 

Samkommunsledning Decentraliserad medicinsk grundutbildning, 

Åbo universitet 

2 
 

Samkommunens 

förvaltning 

Samkommunsledning Decentraliserad odontologisk grundutbildning, 

Åbo universitet 

2 
 

Samkommunens 

förvaltning 

Samkommunsledning Specialiseringsutbildning 2 
 

Samkommunens 

förvaltning 

Samkommunsledning AT tjänstgörning 2 
 

Samkommunens 

förvaltning 

Samkommunsledning Direva 2 
 

Samkommunens 

förvaltning 

Samkommunsledning FICAN West 2 
 

Samkommunens 

förvaltning 

Förvaltning  Sakkunnigtjänster 2 
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Samkommunens 

förvaltning 

Förvaltning  Allmän förvaltning 2 
 

Samkommunens 

förvaltning 

Förvaltning  IT-förvaltning 2 
 

Samkommunens 

förvaltning 

Förvaltning  Inköps- och logistikenheten 2 
 

Samkommunens 

förvaltning 

Förvaltning  Tekniska enheten 2 
 

Samkommunens 

förvaltning 

Förvaltning  Fastighetsservice 2 
 

Samkommunens 

förvaltning 

Förvaltning  Medicinteknik 2 
 

Samkommunens 

förvaltning 

Förvaltning  Byggnation 2 
 

Samkommunens 

förvaltning 

Förvaltning  Lokalitetsservice 2 
 

Samkommunens 

förvaltning 

Ekonomiförvaltning Ekonomiförvaltning 2 
 

Samkommunens 

förvaltning 

Personalförvaltning HR-enheten 2 
 

Samkommunens 

förvaltning 

Personalförvaltning Personalrepresentanter 2 
 

Samkommunens 

förvaltning 

Strategi och kontaktytor Strategisk ledning och stöd 2 
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Samkommunens 

förvaltning 

Strategi och kontaktytor Forskning, utveckling och innovationer 2 
 

Samkommunens 

förvaltning 

Strategi och kontaktytor Kommunikation 2 
 

Samkommunens 

förvaltning 

Strategi och kontaktytor Forskningsverksamhet (VTR) 2 
 

Samkommunens 

förvaltning 

Strategi och kontaktytor Auria biobanken 2 
 

Samkommunens 

förvaltning 

Strategi och kontaktytor Barnahus 2 
 

Samkommunens 

förvaltning 

Strategi och kontaktytor Tulevaisuuden Sotekeskus 2 
 

Samkommunens 

förvaltning 

Strategi och kontaktytor FICAN West 2 
 

Samkommunens 

förvaltning 

Strategi och kontaktytor ESR-hanke 2 
 

Samkommunens 

förvaltning 

Kvalitet och tillsyn Social- och patientombudsmannaenheten 2 
 

Samkommunens 

förvaltning 

Kvalitet och tillsyn Kvalitet och tillsyn 2 
 

Samkommunens 

förvaltning 

Kvalitet och tillsyn Säkerhetsenheten 2 
 

Samkommunens 

förvaltning 

Kund- och patientsäkerhetscenter Klient- och patientsäkerhetscenter 2 
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Motiveringar till inledande av omställningsförhandlingar inom

apotekstjänsterna
I samband med de planeringsmöten som hölls 10.6.2021 och 30.9.2021 inför grundandet av

Österbottens välfärdsområde gällande organiseringen av apotekstjänsterna gick man in för att

sjukhusapoteket vid Vasa centralsjukhus och läkemedelscentralen vid Social- och hälsovårdsverket i

Jakobstad verksamhetsmässigt skulle sammanslås samt att läkemedelscentralen samtidigt skulle

upphöra som självständig enhet. Betraktat från ett myndighetsperspektiv är läkemedelscentralen inte

underställd sjukhusapoteket, varför dess existens skulle ha krävt ett eget tillstånd, ett eget

kvalitetssystem samt andra verksamheter och skyldigheter som överlappar dem på sjukhusapoteket.

Med tanke på organiseringen av läkemedelsförsörjningen skulle detta ha lett till oändamålsenligt

mycket extra administrativt arbete. Å andra sidan kan man genom den verksamhetsmässiga

sammanslagningen fullt ut tillgodogöra sig av sjukhusapotekets automationsteknik och bedriva ett

regionalt samarbete utan några skiljemurar. Denna linje har börjat omsättas i praktiken från och med

hösten 2021.

Läkemedelscentralen i Jakobstad lades ner 31.12.2021, men läkemedelsframställningen vid

läkemedelscentralen överfördes i huvudsak till Vasa redan tidigare, år 2019, på grund av problem med

utrymmena. Från och med början av år 2022 har läkemedelscentralens läkemedelslager och

läkemedelsexpedition överförts till Vasa under januari månad, och de dagliga

läkemedelstransporterna har också omorganiserats. Datasystemen vid Jakobstads läkemedelscentral

kördes ner under Q1/2022. Harmoniseringen av läkemedelscentralens och sjukhusapotekets

verksamheter, instruktioner och kundanvisningar och dylikt påbörjades i början av år 2022 och det här

arbetet ska i mån av möjlighet slutföras innan utgången av år 2022. Verksamheten i Jakobstad

kommer att ha kvar ett jourlager och närmast endast verksamhet som tillhandahålls av

avdelningsfarmaceuter.

I och med att läkemedelscentralens verksamhet och läkemedelslager i huvudsak överförts till Vasa

har även det arbete som utförs åt läkemedelscentralens kunder till stor del överförts till Vasa.

I Vasa har man redan tidigare anhållit om tilläggsresurser för att kunna sköta om den framställning

som överförts men även för den i övrigt ökade serviceproduktionen, i synnerhet den verksamhet som

anknyter till hyllservicen. I och med att kundrelationerna ökat i antal har behovet av personal alltjämt

ökat, eftersom de större lagrings- och beställningsmängderna skapar mer arbete i alla de arbetsfaser

som hänför sig till beställnings- och leveransprocessen.

BILAGA §60
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Vi föreslår att omställningsförhandlingar ska inledas i syfte att fysiskt överföra en del av befattningarna

till Vasa och att utarbeta nya befattningsbeskrivningar för den personal som omfattas av

omställningsförhandlingarna med beaktande av personalens utbildningsbakgrund. Det är ändå

ändamålsenlighet att bevara avdelningsfarmaciverksamheten i Jakobstad för att stöda den regionala

läkemedelsbehandlingen och läkemedelsförsörjningen. Avdelningsfarmacin fungerar också som en

länk till apotekets kunder. I och med detta är det också nödvändigt att se över arbetsbeskrivningarna

för den personal som blir kvar i Jakobstad.

Vasa 15.3.2021

Jussi-Pekka Rauha Birgitta Ivars

sjukhusapotekare överskötare

apotekstjänsterna diagnostik och stödtjänster
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