
 
                                                                              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 
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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) 
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§ 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 
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§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 
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§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  
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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 
 



  LIITE 1. 

 

Sopimuksen numero 

 

Ateriapalvelut, mallisopimus 

 

§ 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET 

 

 
Palveluntuottaja Pohjanmaan hyvinvointialueen 

kuntayhtymä [tilaaja] 

(Jäljempänä Toimittaja)                                                 (Jäljempämänä kuntayhtymä/Tilaaja) 
Osoite     Osoite 
Y-tunnus                                                                        Y-tunnus  
Yhteyshenkilö:                        Yhteyshenkilö: 

Puh:                          Puh: 

Sähköposti:      Sähköposti: 

 

 

Yhteyshenkilön vaihtumisesta on ilmoitettava heti toisen Sopijapuolen yhteyshenkilölle. 
 

 
 

§ 2 SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT 

 
Siltä osin kuin tässä sopimuksessa tai sopimuksen liitteissä ei nimenomaisesti ole toisin 

sovittu, sovelletaan Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja palveluhankinnoissa, JYSE 

2014 Palvelut (päivitysversio 04/2017). 

 

  

 

§ 3 PALVELUNKUVAUS 
 

Palveluntuottaja sitoutuu tuottamaan muuttumattomina tähän asti tuottamansa palvelut.  

Tarkemmin palvelunkuvauksesta voidaan tarvittaessa lausua liitteessä. Liitettä voidaan 

täydentää ja se voidaan toimittaa viimeistään 21.1.2022. 

______________________________________________________________ 

 

 

§ 4 SOPIMUSKAUSI / VOIMASSAOLO 

 

Sopimuskausi alkaa 1.1.2022 ja päättyy ilman erillistä irtisanomista 31.12.2022.  

 

Tämä sopimus tulee voimaan, kun molemmat Sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet. 

Sopimus on voimassa määräajan. 

 
 

LIITE §50



  LIITE 1. 

 

 
 

§ 5 VAKUUTUKSET 

 

Palveluntuottaja hankkii toimintaansa varten vastuuvakuutuksen, jonka tulee olla riittävä 

suhteessa Palvelun tuottamiseen liittyviin riskeihin ja Palvelusta maksettavaan korvaukseen. 

Vastuuvakuutuksen tulee olla voimassa koko sopimuskauden ajan. 

 

§ 6 SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN TAI SIIRTÄMINEN 

 

Kaikki muutokset tähän sopimukseen on tehtävä kirjallisesti ja vahvistetaan molempien 

osapuolten allekirjoituksella. Tätä sopimusta ei kumpikaan osapuoli saa siirtää kolmannelle 

ilman toisen osapuolen kirjallista hyväksymistä. 

 

§ 7 SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN 

 

Tilaajalla on oikeus irtisanoa sopimus, mikäli: 

1) Palvelu käy tarpeettomaksi tai 

2) Mikäli palvelun virheet ovat olennaisia ja toistuvia. 

Ennen irtisanomista Tilaajan on huomautettava asiasta palveluntuottajalle ja varattava tälle 

mahdollisuus selvityksen antamiseen kohtuullisessa ajassa. 

Toimittajalla on oikeus irtisanoa sopimus, mikäli Tilaaja laiminlyö sopimusvelvoitteitaan. 

Irtisanomisaika on 6 kuukautta. 

Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen on tehtävä kirjallisesti. 

 
§ 8 SOVELLETTAVA LAKI, ERIMIELISYYDET JA NIIDEN RATKAISEMINEN 

 

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet pyritään 

ensisijaisesti ratkaisemaan keskinäisin neuvotteluin. Jos neuvotteluissa ei päästä 

sopijapuolia tyydyttävään lopputulokseen kohtuullisessa ajassa siitä, kun toinen osapuoli on 

kirjallisesti vaatinut neuvottelukäyntiä on sopimuksesta aiheutuvat tai siihen liittyvät 

riitaisuudet ratkaistava ensimmäisenä oikeusasteena Pohjanmaan käräjäoikeudessa. Tästä 

sopimuksesta aiheutuvaa riitaa ei ole sallittua ratkaista välimiesmenettelyssä.  

 

 

 



  LIITE 1. 

 

 

§ 9 ALLEKIRJOITUKSET JA SOPIMUSKAPPALEET 

Tätä sopimusta on laadittu kaksi samansanaista kappaletta, yksi kullekin osapuolelle. 

 

 

___________________________________ ________________________ 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä Palveluntuottaja 

 



  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 
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§ 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 
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Matserviceavtalets bilaga 1: Beskrivning av tjänsten 

Ateriasopimuksen liite 1: Palvelun kuvaus 

 
§ 1 Målsättning / Tavoite ......................................................................................................................... 2 
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§ 3 Kunder / Asiakkaat ............................................................................................................................. 2 
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§ 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 
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§ 1 Målsättning / Tavoite 

 

 

§ 2 Servicelöfte / Palvelulupaus 
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§ 5.1 Tjänsteleverantör / Palveluntuottaja 

§ 5.2 Kund / Asiakas 
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§ 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 
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§ 8 Ta kontakt / Ota yhteyttä................................................................................................................... 2 
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§ 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. 



  Liite 4. 

 

Sopimuksen numero 

 

Siivouspalvelut, mallisopimus 

 

§ 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET 

 

 
Palveluntuottaja Pohjanmaan hyvinvointialueen 

kuntayhtymä [tilaaja] 

(Jäljempänä Toimittaja)                                                 (Jäljempämänä kuntayhtymä/Tilaaja) 
Osoite     Osoite 
Y-tunnus                                                                        Y-tunnus  
Yhteyshenkilö:                        Yhteyshenkilö: 

Puh:                          Puh: 

Sähköposti:      Sähköposti: 

 

 

Yhteyshenkilön vaihtumisesta on ilmoitettava heti toisen Sopijapuolen yhteyshenkilölle. 
 

 
 

§ 2 SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT 

 
Siltä osin kuin tässä sopimuksessa tai sopimuksen liitteissä ei nimenomaisesti ole toisin 

sovittu, sovelletaan Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja palveluhankinnoissa, JYSE 

2014 Palvelut (päivitysversio 04/2017). 

 

  

 

§ 3 PALVELUNKUVAUS 
 

Palveluntuottaja sitoutuu tuottamaan muuttumattomina tähän asti tuottamansa palvelut.  

Tarkemmin palvelunkuvauksesta voidaan tarvittaessa lausua liitteessä. Liitettä voidaan 

täydentää ja se voidaan toimittaa viimeistään 21.1.2022. 

______________________________________________________________ 

 

 

§ 4 SOPIMUSKAUSI / VOIMASSAOLO 

 

Sopimuskausi alkaa 1.1.2022 ja päättyy ilman erillistä irtisanomista 31.12.2022. 

 

Tämä sopimus tulee voimaan, kun molemmat Sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet. 

Sopimus on voimassa määräajan. 
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§ 5 VAKUUTUKSET 

 

Palveluntuottaja hankkii toimintaansa varten vastuuvakuutuksen, jonka tulee olla riittävä 

suhteessa Palvelun tuottamiseen liittyviin riskeihin ja Palvelusta maksettavaan korvaukseen. 

Vastuuvakuutuksen tulee olla voimassa koko sopimuskauden ajan. 

 

§ 6 SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN TAI SIIRTÄMINEN 

 
Kaikki muutokset tähän sopimukseen on tehtävä kirjallisesti ja vahvistetaan molempien 

osapuolten allekirjoituksella. Tätä sopimusta ei kumpikaan osapuoli saa siirtää kolmannelle 

ilman toisen osapuolen kirjallista hyväksymistä. 

 

§ 7 SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN 

 

Tilaajalla on oikeus irtisanoa sopimus, mikäli: 

1) Palvelu käy tarpeettomaksi tai 

2) Mikäli palvelun virheet ovat olennaisia ja toistuvia. 

Ennen irtisanomista Tilaajan on huomautettava asiasta palveluntuottajalle ja varattava tälle 

mahdollisuus selvityksen antamiseen kohtuullisessa ajassa. 

Toimittajalla on oikeus irtisanoa sopimus, mikäli Tilaaja laiminlyö sopimusvelvoitteitaan. 

Irtisanomisaika on 6 kuukautta. 

Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen on tehtävä kirjallisesti. 

 

 
§ 8 SOVELLETTAVA LAKI, ERIMIELISYYDET JA NIIDEN RATKAISEMINEN 

 

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet pyritään 

ensisijaisesti ratkaisemaan keskinäisin neuvotteluin. Jos neuvotteluissa ei päästä 

sopijapuolia tyydyttävään lopputulokseen kohtuullisessa ajassa siitä, kun toinen osapuoli on 

kirjallisesti vaatinut neuvottelukäyntiä on sopimuksesta aiheutuvat tai siihen liittyvät 

riitaisuudet ratkaistava ensimmäisenä oikeusasteena Pohjanmaan käräjäoikeudessa. Tästä 

sopimuksesta aiheutuvaa riitaa ei ole sallittua ratkaista välimiesmenettelyssä.  
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§ 9 ALLEKIRJOITUKSET JA SOPIMUSKAPPALEET 

Tätä sopimusta on laadittu kaksi samansanaista kappaletta, yksi kullekin osapuolelle. 

 

 

___________________________________ ________________________ 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä Palveluntuottaja 

 



  Bilaga/Liite 5. 

 

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 

§ 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 
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§ 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 
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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€



 Eurot per laatuluokka 

 Alerte siivouspalvelut 
 Sosiaali- ja terveysvirasto 
 A 1 yhteensä  €/t  Sopimushinta 

 28,00 €  116 428,54 € 

 A 2 yhteensä  26,00 €  22 477,09 € 

 A 1 yhteensä  25,00 €  29 184,55 € 

 A 1 yhteensä  24,00 €  16 456,29 € 

 HUOM  ! 
 -  Sopimushinta pohjautuu palvelutehtäviin ja ATOP muitoitukseen 
 -  Sopimushinta sisältää ylläpitosiivouksen, perussiivouksen ja kaikki 

 henkilöstökustannukset, kuten ilta- ja viikonloppulisät 
 -  Sopimushinta sisältää myös siivousaineet, välineet ja koneet, sekä 

 jätepussit. 
 -  Sopimushintaan sisältyy jatkuva kehittäminen 3 esimiehen, 2 

 palveluohjaajan ja osastopäällikön voimin. 
 -  Työehtosopimus on AVAINTES . 
 -  Työvoiman vaihtelu hoidetaan sisäisillä sijaisilla. 
 -  Laadun tarkkailu suoritetaan silmämääräisesti, tai ATP- mittarilla. 

 Otamme myös vesinäytteitä sosiaali- ja terveysviraston tiloissa. 
 -  Vaadimme henkilöstöltä koronarokotukset, sen mukaan mitä 

 hyvinvointialue vaatii sosiaali- ja terveysviraston tiloissa. 
 -  Niillä jotka työskentelevät ruoanjaossa, on hygieniapassi 
 -  Meillä on tavoitteena 80% koulutustaso työntekijöillemme, jonka 

 saavutamme yhteistyöllä paikallisten ammattikoulujen kanssa. 



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
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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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TeeSe Botnia Oy Ab

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)
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Asiakasosallistujien palkkiot Pohjanmaan hyvinvointialueella

Asiakasosallistuja tai kululaji Määrä Maksava yksikkö
Asiakasraatilaisen kokouspalkkio 60 e / raadin kokous  (3 tuntia) Laadun ja valvonnan yksikkö
Asiakasraatilaisen osallistuminen
työryhmiin

20 e / tunti Asiakasta osallistava yksikkö

Asiakasraatilaisen matkakulut Kunnallisen työ- ja virkaehtosopimuksen (KVTES) mukaan. Jos osallistuja tarvitsee
saattajan, korvaus matkakustannuksista maksetaan saattajalle.

Laadun ja valvonnan yksikkö

Kokemustoimijan palkkiot Luentopalkkio, valmisteltu puheenvuoro
· osastokokouksissa, yksikön teemapäivillä, kurssitilaisuudessa, tai

kertakäynnillä eri ryhmissä 30 €
· isohkossa auditoriossa, seminaarissa tai väestölle avoimessa, alueellisesti

järjestetyssä webinaarissa 60 €
· kansallisessa/kansainvälisessä seminaarissa tai webinaarissa 120 €

Kokouspalkkio 20 € / tunti
Tukihenkilönä ammattilaisen kanssa 20 e/tunti
Oma kokemustoimijan vastaanotto 35 e/vastaanotto

Lisäksi matkakulut korvataan KVTES:n mukaan. Jos osallistuja tarvitsee saattajan,
korvaus matkakustannuksista maksetaan saattajalle.

Toimeksiannon tilaava yksikkö

Muut kehittämiseen osallistuvat
asiakkaat

Kehittämiseen kutsuttu asiakas 20 e/tunti + matkakulut KVTES:n mukaan. Jos
osallistuja tarvitsee saattajan, korvaus matkakustannuksista maksetaan saattajalle.

Asiakasta osallistava yksikkö

Vaikuttamistoimielinten (vanhus,
vammais, nuoriso) jäsenten palkkiot

Jäsenet 150 e/kokous + matkakulut palkkio- ja matkustussäännön mukaan. Jos
osallistuja tarvitsee saattajan, korvaus matkakustannuksista maksetaan saattajalle.

Laadun ja valvonnan yksikkö

Luottamushenkilöt jäsenet 150 e/kokous, pj 150 e + 50 %.
Matkakulut korvataan palkkio- ja matkustussäännön mukaan. Jos osallistuja
tarvitsee saattajan, korvaus matkakustannuksista maksetaan saattajalle.

Hallintojohtoryhmä hyväksynyt 22.9.2021.
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Työikäiset

Työikäiset Pohjanmaalla

Hyvinvointialueen työikäisten sosiaali- ja terveyspalveluissa tavoitteena on
- ennaltaehkäistä hyvinvointiin ja terveyteen liittyvien ongelmien syntymistä
- tukea ja auttaa moniammatillisesti asiakkaita ja heidän läheisiään hyvinvointiin, terveyteen,

elämänhallintaan, työhön, opiskeluun tai toimeentuloon liittyvissä asioissa
- tukea ja ylläpitää työ- ja toimintakykyä, työssä jatkamista, kuntoutumista,
- palveluja suunnitellaan, kehitetään ja arvioidaan yhteistyössä asiakkaiden, kuntien,

kolmannen sektorin ja yksityisten palveluntuottajien kanssa edistäen osallisuutta ja
turvallisuutta muuttuvassa yhteiskunnassa

-

Työikäisten palveluja ohjaavia strategioita ja uudistushankkeita

- Sote-uudistus, jonka tavoitteina on mm. turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja
terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut hyvinvointialueella asuville, parantaa
palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta, kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja

- Kunta päättää: ravitsemus, liikunta ja lihavuuden ehkäisy kuntalaisen arjessa (THL, 2091)
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnassa

- Työkykyohjelman tavoitteena on mm.  tunnistaa osatyökykyisten työkyvyn tuen tarve, tarjota
yksilöllisiä ja osa-aikaisia työkyvyn ja työllistämisen palveluja ja vahvistaa asiantuntijoiden
osaamista ja siten edesauttaa osatyökykyisten työllistymistä ja työssä jaksamista

- Työote-hanke: tavoitteena on tehostaa erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja
työterveyshuollon yhteistyöllä n hoito-, kuntoutus- ja työhön paluun prosessia.

- Vammaispalvelulainsäädännön uudistus. Uudistuksessa on tarkoitus säätää uusi
vammaispalvelulaki, joka sisältäisi säännökset vammaisille henkilöille järjestettävistä
sosiaalihuollon erityispalveluista. Tavoitteena on, että uusi laki tulee voimaan 1.1.2023.

- TE-palvelut 2024-uudistus. TE-palvelut on tarkoitus siirtää kuntien vastuulle vuoden 2024
aikana.

- Mielenterveystrategia 2020-2030, jonka tavoitteena on turvata mielenterveystyön jatkuvuus ja
tavoitteellisuus. Sen yhteydessä valmisteltiin itsemurhien ehkäisyohjelma. lähtökohtana on,
että mielenterveys vaikuttaa kaikkeen terveyteen ja sosiaaliseen ja taloudelliseen
hyvinvointiin

- Päihde ja riippuvuusstrategia. Yhteiset suuntaviivat vuoteen 2030. Strategian taustalla on
tunnistettu tarve ohjata kokonaisvaltaisemmin alkoholiin, tupakkaan, huumausaineisiin ja
raha- ja digipelaamiseen liittyviä riskejä, haittoja ja ongelmia ja mahdollisuuksia niiden
ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi.

LIITE §57
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Sektorin väestörakenne

Työikäisten osuuden Pohjanmaan väestöstä ennustetaan vähän laskeva vuoteen 2030 ja 2040
saakka Pohjanmaan hyvinvointialueella. Ennusteessa ei ole nähtävissä merkittäviä muutoksia.

Pohjanmaa 2020 2030 Ennuste 2040 Ennuste Muutos
2020 –
2040 E

Määrä Osuus
koko
väestöstä
(%)

Määrä Osuus
koko
väestöstä
(%)

Määrä Osuus
koko
väestöstä
(%)

Määrä

Pohjanmaan
koko väestö

175 816 173 694 169 533 -6 283

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

TYÖIKÄISET
20-29v 21 508 • Itsenäistyminen kodista, vanhemmista ja kaveripiiristä irrottautuminen,

• Oman identiteetin etsiminen ja vahvistaminen, opiskelusta työelämään
siirtyminen, pätkä- ja silpputyöt, sijaisuudet

• Uusi sosiaalinen verkosto, seurustelusta parisuhteeseen
• Mielenterveysongelmat, päihteet ja riippuvuusongelmat, sosiaalinen media,
• Kuuluminen johonkin yhteisöön, yhteenkuuluvuus vs. yksinäisyys
• Pienituloisuus, epävarmuus tulevaisuudesta

30-54 v 52 639 • Aikuisen roolin ja vastuun ottaminen, vanhemmuus
• Pätkätyöstä pysyvämpään työsuhteeseen, työ- ja asuinpaikkakunnan

vaihtuminen, sosiaalinen verkosto vaihtuu,
• Aktiivinen osallistuminen vapaa-ajalla
• Parisuhteen vakiintuminen,
• Perheen, työn ja vapaa-ajan tasapainon etsiminen, tiukka talous
• Vanhemmuus, ruuhkavuodet, ikääntyvät vanhemmat, erokokemuksia,

55-64v 20 742 • Elämänkulku vakaata, arkista, ammatillinen tyytyväisyys, hyvät
työsuoritukset, pätevyys ja osaaminen koetaan hyväksi

• Aikuisuuteen kuuluvat fysiologiset muutokset alkavat, ikääntymisen
ensimerkit, omien vanhempien tuentarve ja huoli heistä lisääntyy

• Lasten irtaantuminen kotoa, isovanhemmuus, parisuhde-erot
• Alkavia terveysongelmia (kansansairaudet)
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Suurin osa työikäisten sektorin väestöstä tarvitsevat harvemmin sosiaali- ja terveyspalveluja.  Heille
soveltuu palvelumuotoina hyvin itsehoitoa tukevat sähköiset palvelut sekä sujuvat matalankynnyksen
helposti saavutettavat perustason sosiaali- ja terveyskeskuspalvelut. Arvioidaan, että joka kymmenes
työikäinen tarvitsee apua ja tukea usein ja useaan eri ongelmaan. Asiakkaat tarvitsevat tämän vuoksi
monialaisesti järjestettyjä palveluja.

Työsuhteessa oleville työikäisille järjestetty työterveyspalvelut joko kuntien järjestäminä palveluina tai
työantajien yksityisiltä palveluntuottajilta ostamina palveluina. Työikäiselle ei aina ole selvää, minkä
palvelujärjestelmän piiriin hän eri tilanteissa kuuluu. Palvelutarjonta työikäiselle väestölle vaihtelee
myös työmarkkina-aseman mukaan. Hyvinvointialueella on seitsemän eri työterveyspalvelujen
tuottajaa.  Työikäisten osalta on tärkeää varmistaa tiedon riittävä kulku työterveyspalvelujen ja
hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen välillä. Tiedon välittymistä hankaloittaa vielä pitkään
asiakas- ja potilastietojärjestelmien hajanaisuus. Alueella on edelleen käytössä useita eri
tietojärjestelmiä. Niiden kyky tuottaa ajantasaista tietoa työikäisten palveluista johtamisen ja
päätöksenteon tueksi on myös osin puutteellista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa eri toimijoiden yhteistyön lisääntyminen ja tiedon kulun
parantaminen edistävät työikäisten työ- ja toimintakyvyn ylläpitämistä sekä terveyden ja hyvinvoinnin
edistämistä suunnitelmallisesti. Työikäisen, jolla on tuki- ja liikuntaelinongelmia, palvelu- ja hoitopolku
perusterveydenhuollosta polikliiniseen arvioon, mahdolliseen leikkaukseen ja leikkauksen jälkeiseen
moniammatilliseen kuntoutukseen tulisi nykyistä sujuvamaksi. Tätä palveluketjua on kehitetty Työ ote
hankkeessa.  Osatyökykyisten pitkäaikaistyöttömien työ- ja toimintakyvyn arviointia, työmenetelmiä ja
palveluketjuja on kehitetty kahdessa TEM:n ja STM:n yhteiseen työkykyohjelmaan kuuluvassa
hankkeessa (Vaasa ja Pietarsaari).  Työkyky-ohjelman kehittämistoimenpiteillä on oltava vahva
kytkentä sosiaali- ja terveyskeskuksen palveluihin.

Työllisyystilanne Pohjanmaalla

Työllisten määrässä Pohjanmaa on kansallisessa vertailussa kärjessä. Vastaavasti työttömien,
nuorisotyöttömien ja vaikeasti työllistyvien osuudet ovat selvästi maan matalimpia. Hyvinvointialueen
sisällä on jonkin verran vaihtelua. Työllisten osuus väestöstä on jonkin verran (0,6 %) koko maata
korkeampi. Alueen sisällä työllisten osuus kuntien välillä vertaillen vaihtelee 34-44 prosentin välillä.
Hyvinvointialueella työllisyystilanne on kääntynyt koronaepidemian aiheuttaman laskukauden jälkeen
kasvavaksi työvoimapulaksi sekä julkisen sektorin palveluissa, että eri kokoisissa ja eri alojen
yrityksissä ja työ.

Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 - 24-vuotiaiden osuus 6,5 % vastaavan ikäisestä väestöstä on
Pohjanmaalla muuta maata yhden prosentin alhaisempi. Nuorisotyöttömien osuus on 10,5 % (koko
maa 16,7 %). Alueen hyvä työllisyystilanne näkyy laskevana nuorisotyöttömyytenä.

Etsivän nuorisityön kohtaamina ongelmina on psyykkinen huonovointisuus lisääntynyt. Riippuvuuteen
(esim. peliriippuvuus), päihteidenkäyttöön (erit. huumeiden käyttö) liittyvät ongelmat lisääntyneet.
Etsivän nuorisotyön näkökulmasta palveluihin pääsy vaikeutunut. Parhaiten hoitoon pääsy toimii K5
alueen psykososiaalisiin palveluihin. Nuorten asunnottomuus on myös ongelmana, koska nuorille on
vaikea saada asuntoa, joko asuntoja ei ole saatavilla tai niitä ei vuokrata nuorille.  Isommissa
kunnissa on tarvetta nuorten tuetulle asumiselle ja nuorten avupäihde- ja mielenterveyspalveluille.
Yhteyden saaminen sosiaalityön palveluihin koetaan hankalana mm. pitkien odotusaikojen vuoksi.
Vankilasta vapautuvat nuoret,ja maahanmuuttajataustaiset nuoret tarvitsevat ohjausta ja tukea
arjenhallintaan liittyvien viranomaisasioiden hoitamisessa.
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Taulukko

Indikaattori, år/vuosi 2020 Koko
maa

Pohjan-
maa

2019-
2020

Työlliset, % väestöstä (vuosi 2020 ennakkotieto), info 2328 40,9 41,5 L

Nuorisotyöttömät, % 18 - 24-vuotiaasta työvoimasta, info 189 16,7 10,5 L

Pitkäaikaistyöttömät, % työvoimasta, info 3562 2,9 1,7 L

Työttömien terveystarkastukset, % työttömistä, info 5274 2,7 1,7 L

Työttömät, % työvoimasta, info 181 (Pohjanmaa 1/2022) 13,0 5,7 J

Vaikeasti työllistyvät (rakennetyöttömyys), % 15 - 64-vuotiaista, info 3071 4,6 3,1 L

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuneet, % 15 - 64-vuotiaasta väestöstä, Info
712 (v 2019)

1,3 1,0 <->

Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 - 24-vuotiaat, % vastaavan-ikäisestä
väestöstä, info 3219 (Huom! Muutos oppivelvollisuudessa v 2021 alkaen)

7,5 6,5 <->

Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä hyvinvointialueella on (5,0 % 7,2 % v 2019) muuta maata
(6,5 % v 20219) korkeampi. Hyvinvointialueella on useita kuntia, joissa uussuomalaisten osuus (17%
korkein) väestöstä on korkea. Tämä asettaa vaatimuksia sosiaali- ja terveyden huollon palveluille ja
lisää tulkkipalveluiden tarvetta.  Työperäinen maahanmuutto lisääntyy eri tavoin. Kaikkien maahan
tulevien palvelutarpeita ei tarkkaan tiedetä, koska he eivät välttämättä hakeudu palvelujen piiriin tai
otiedä mitä palveluja he voisivat käyttää. Osa hyvinvointialueelle tulleista työntekijöistä on
kausityöntekijöitä. Ne työntekijät, joilla on pidemmät työsopimukset saattavat tulla perheensä kanssa.
Tämän vuoksi tarvitaan myös kuntien peruspalveluja (varhaiskasvatus, perusopetus).

Rekrytointitavasta riippuen on todennäköistä, että maahan tuleva työtekijä ei välttämättä saa riittäviä
tietoja suomalaisesta yhteiskunnasta. Maahanmuuttanut voi itse pyytää alkukartoituksen tekemistä.
Pyynnön saanut viranomainen arvioi alkukartoituksen tarpeen ja määrittelee, minkä viranomaisen tai
viranomaisten palveluun tai palveluihin maahanmuuttanut kannattaa ohjata. Kansainvälistä suojelua
tarvitsevien vastaanottotoimintaa on Vaasassa, Kristiinankaupungissa, Vöyrissä ja Pietarsaaressa.
Kuntapaikan saamisen jälkeen näiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu
siirtyy hyvinvointialueen vastuulle.

Pitkäaikaistyöttömien ja vaikeasti työllistettävien osuudet työvoimasta ovat kasvaneet, erityisesti yli 55
vuotiaiden osalta, vaikka yleinen työllisyystilanne on muutoin parantunut. Työttömien
terveystarkastukset ovat vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna (voi johtua koronatilanteesta ja
parantuneesta työllisyystilanteesta). 35-54 –vuotiaille myönnettyjen työkyvyttämyyseläkkeiden
ikävakioitu alkavuus on kääntynyt laskuun.

Hallitus on aloittanut valmistelut työvoimapalvelujen uudistamiseksi. Tällä uudistuksella on vaikutuksia
hyvinvointialueen ja kuntien väliseen yhteistyöhön. Hallitus päätti puoliväliriihessä keväällä 2021
jatkaa valmistelua TE-palvelujen siirtämiseksi kunnille. Palvelut siirtyvät kunnille vuoden 2024 aikana.
Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä linjasi kokouksessaan 31.8.2021 periaatteista, jotka
liittyvät palveluita järjestävien kuntien työvoimapohjaan ja kuntien väliseen yhteistoimintaan sekä
henkilöstön siirtymiseen.  Palvelut siirrettäisiin kunnalle tai useammasta kunnasta muodostuvalle
yhteistoiminta-alueelle, jonka työvoimapohjan on oltava vähintään 20 000 henkilöä.  Pohjanmaan
hyvinvointialueella tämä tarkoittaa käytännössä 1-2 yhteistoiminta-aluetta.
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Työikäisten hyvinvoinnin ja terveydentila

Suurin osa väestöstä asioi perusterveydenhuollossa noin kerran vuodessa. Heille on tärkeää nopea
palvelun saatavuus. Osa palvelusta voidaan toteuttaa sähköisillä välineillä, ei välttämättä kasvokkain
tapaamisena. Terveyskasvatuksella pitäisi pystyä vähentämää riskikäyttäytymistä (yksinäisyys,
päihteet, tupakointi, epäterveellinen ravitsemus). Pitkäaikaissairailla tavoitteellista ovat pitkät potilas-
lääkärisuhteet ja hoidon korkea laatu, joilla tavoitellaan paitsi potilastyytyväisyyttä, myös hyviä
hoitotuloksia ja sairauden aiheuttamien komplikaatioiden vähentämistä. Samalla mahdollistetaan
yksilön toimintakyvyn säilyminen ja osallistumista yhteiskuntaan.

Suun terveydenhuollon käynnit laskeneet korona-aikana selvästi. Syynä tähän ollut, että osaa
suunterveydenhuollon henkilöstä on jouduttu käyttämään mm. koronajäljitystyöhön. Hoitovelkaa on
kasvanut suureksi, koska koronaepidemian alussa kiireetön hoito lakkautettiin Pohjanmaalla kahdeksi
kuukaudeksi. Pandemian jatkuessa jonoja ovat pidentäneet henkilöstön sairauspoissaolot, aikoja on
jouduttu perumaan ja on ollut pula hoitohenkilökunnasta. Pohjanmaan hyvinvointia alueella
hammashoidon jonoja joudutaan purkamaan ilta- ja viikonlopputyönä sekä ostopalvelulla.
Kiireettömän hammashoidon saamiseen on odotusajat edelleen pitkät. Alueella on otettu käyttöön
uusia toimitiloja hammashuollossa esim. Vöyrissä ja Vaasassa.

Työikäisten näkökulmasta Pohjanmaalla on eroja tiettyjen sairausryhmien (esim. reumasairaudet,
tuki- ja liikuntaelinsairaudet) hoitoon pääsyssä ja palvelujen saatavuudessa. Pitkäaikaistyöttömien
terveyspalveluissa on lääkäripalvelujen saatavuudessa jonkin verran ongelmia (tilastotiedot osin
puutteellisia kirjamaiskäytännöistä johtuen).  Myös sosiaalipalveluihin pääsyssä on ollut eroja.
Palveluintegraation arvioidaan pantatuvan, jos hyvinvointialueella olisi yhtenäinen käytäntö
asiakasyhteistyöryhmän toiminnassa. Kuntoutusohjausta tulisi olla saatavilla jo sairauden
alkuvaiheessa.  Erityisesti nuorten ongelmiin puuttuminen nopeasti ja oikea-aikaisesti on tärkeää.

Henkilöiden, joilla on harvinaisia pitkäaikaissairauksia, palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden ja
laadun turvaamiseksi on tehtävä yhteistyötä ns. yta-alueiden kesken ja valtakunnallisesti.

Alueella on meneillään neljä eri työkyvyn edistämiseen ja osatyökykyisten toimintakyvyn edistämiseen
liittyvää kehittämishanketta. Näistä hankkeissa luodaan työ- ja toimintakyvyn edistämiseen vaikuttavia

Yksilö ja lähisuhteet
- perhe, läheiset, ystävät
- vuorovaikutustaidot
- turvallisuuden tunne
- harrastukset
- asiointiosaaminen
- aktiivisuus, harrastukset, elämäntavat

Yhteisö ja yhteiskunta
- osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet
- toimivat palvelut ja niiden saavutettavuus
- harrastusmahdolisuudet,
- julkinen liikenne
- yhteisön tuki
- digitaali-infrastruktuuri

- asunto- ja työvoimapolitiikka

Suojaavia tekijoitä
- myönteinen minäkuva, itseluottamus
- motivaatio ja myönteinen asennoituminen
- stressinhallinta- ja ongelmanratkaisutaidot
- oppimiskyky, osaamisen kehittäminen
- koulutus, työpaikka, asunto
- hyvät arjen- ja elämänhallintataidot

Riskitekijät
- somaattiset sairaudet, terveysriskit
- alhainen koulutus- ja tulotaso, oppimis-
vaikeudet
- päihde- ja riippuvuusongelmat
- passiivisuus työnhaussa, syrjäytyneisyys
- ylisukupolvinen huono-osaisuus
- asunnottomuus, velkaantuneisuus
- elämänkriisit (avioerot, työttömyys)
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palvelu- ja hoitoketjuja ja edistetään henkilöstön osaamista, työkykyongelmien tunnistamista ja
ratkaisukeskiestä ajattelua.

Mielenterveys on keskeinen hyvinvoinnin osatekijä, ja se vaikuttaa yhteiskunnan vakauteen ja
kustannuksiin eri sektoreilla. Taloudelliset vaikutukset muodostuvat toisaalta siitä, miten paljon
mielenterveyden ongelmat aiheuttavat julkisen sektorin kustannuksia, ja toisaalta siitä, missä määrin
mielenterveys vaikuttaa työn tuottavuuteen. Mielenterveyteen vaikuttavat monet sosiaaliset ja
taloudelliset, biologiset ja ympäristötekijät.

THL:n arviointiraportin (THL Päätöksenteon tueksi 17/2021) mukaan työikäisten ja ikääntyneiden
mielenterveys- ja päihdepalvelujen tarve alueella kasvoi lisääntyneen masennus- ja ahdistusoireilun
sekä riippuvuuksien vuoksi. Moniongelmaisuuden kasvu näkyi kaikilla palvelutasoilla ja nosti esiin
järjestäjien valmiudet moniammatilliseen työhön. Nämä valmiudet vaihtelivat järjestäjäkohtaisesti vielä
paljon. Palvelujen järjestämistä heikensi se, ettei osaavaa henkilöstöä ollut riittävästi saatavilla.

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavien 18-34 –
vuotiaitten osuus 1,3 & (koko maa 1,8 %) vastaan ikäisestä väestöstä on kasvanut edellisvuodesta,
mutta on muuta maata alhaisempi.  Eläketurvakeskuksen mukaan myönnettiin eläkkeistä
mielenterveysperusteisesti noin kolmannes, tuki- ja liikuntaelinsairauksien perusteella 31 %.
Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 52 vuotta. Naisia siirtyneissä oli hieman enemmän
(54 %) kuin miehiä. Ero korostuu, kun tarkastellaan mielenterveyssyistä siirtyneitä. Heistä naisia oli
kolme viidestä. Lähde: Eläketurvakeskus.

Taulukko

Indikaattori, år/vuosi 2020 Koko
maa

Pohjan-
maa

2019-
2020

Sairauspäivärahaa saaneet 16 - 64-vuotiaat / 1 000 vastaavan ikäistä, info 475 96,9 109,7 L
rityiskorvattaviin lääkkeisiin diabeteksen vuoksi oikeutettuja 40 vuotta täyttäneitä, %
vastaavan ikäisestä väestöstä, info 683

11,3 9,7 L

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin sepelvaltimotaudin vuoksi oikeutettuja 40 - 64-
vuotiaita, % vastaavan ikäisestä väestöstä, info 1823

1.7 1,6 <->

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin psykoosin vuoksi oikeutetut 18 - 64-vuotiaat, %
vastaavan ikäisestä väestöstä, info 2352

1,9 1,4 <->

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin verenpainetaudin vuoksi oikeutettuja 40 - 64-vuotiaita,
% vastaavan ikäisestä väestöstä, 1820

5,4 6,3 L

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin syövän vuoksi oikeutetut 31.12., ikävakioitu
väestöosuus (%), info 5093

2,0 2,1 <->

35 - 54-vuotiaille myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden ikävakioitu alkavuus, info
1566

4,6 3,8 J

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat
18 - 34-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä, info 5032

1,8 1,3 L

Perusterveydenhuollon avohoidon kaikki lääkärikäynnit / 1 000 asukasta info ind.
1552

840 878 J

Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneet 18 - 24-vuotiaat / 1 000
vastaavan ikäistä, info 2346

23,7 16,6 J

Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneet 25 - 64-vuotiaat / 1 000
vastaavan ikäistä, info 2345

26,9 31,6 <->

Sairauspäivärahaa saaneet 16 - 64-vuotiaat / 1 000 vastaavan ikäistä, info 475 96,9 109,7 L
Hammaslääkärikäynnit terveyskeskuksissa 18-64v/1000 vastaan ikäistä, info 4125 463 511 L
Suun terveydenhuollon 18-64 vuotiaat potilaat terveyskeskuksissa /100 vastaan
ikäistä, info 4133

251 248 L

Tuki ja liikuntaelinsairaudet perusterveydenhuollon lääkärin avosairaanhoidon
vastaanoton käyntisyynä, % kirjatuista käyntisyistä, info 5009

17,3 15,7 <->

Verenkieroelinten sairaudet perusterveydenhuollon lääkärin avosairaanhoidon
vastaanoton käyntisyynä, % kirjatuista käyntisyistä, info 5010

10,8 11,2 <->
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Psykiatrian palvelujen tila on heikentynyt pitkäaikaisesta erikoislääkäripulasta johtuen. Virkasuhteisten
erikoislääkärien määrä on riittämätön, mikä vaikuttaa myös työikäisten po. palvelujen kehittämiseen,
jatkuvuuteen ja itse palvelujärjestelmään kokonaisuutena.  Psykiatrisen erikoissairaanhoidon
päivystys toteutuu nykyisellään useammassa eri toimipisteessä vuorokaudenajasta riippuen. Vuonna
2022 valmistuvan H- talon myötä päivystystoimintaa keskitetään. Hyvinvointikuntayhtymän omaa
intensiivistä ja kuntouttavaa asumispalvelujentuotantoa on vahvistettava.

Erikoissairaanhoidon osastopaikkojen määrän vähentyessä avohoidon palvelujen tarjonnan kasvu on
ollut merkittävä. Nykyiset mielenterveys- ja päihdepalvelut on tuotettu alueella osittain kuntien ja sote-
organisaatioiden omina palveluina osittain kuntayhtymien tuottamina ja palvelutuotannossa suositaan
myös kansallisten suositusten mukaista palveluiden integrointia.

Päihdepalvelut tuotetaan pääsääntöisesti julkisina sosiaali- ja terveyspalveluina, joko
hyvinvointialueen tuottamina tai sen kustantamina ostopalveluina yksityisiltä palveluntuottajilta tai
kolmannen sektorin kuten yhdistysten toimesta. Hyvinvointialueella on integroitava mielenterveys- ja
päihdepalvelujen palvelu- ja hoitoketjuja nykyistä paremmin, koska em. ongelmat kietoutuvat toisiinsa.

Mielenterveysongelmien hoidon kannalta nopea tuki, hoitoon pääsy, nopea ja tehokas hoito heti
alusta alkaen ja vakavampien häiriöiden kohdalla integroidut hoitomuodot ovat keskeisiä. Alueella
tarvitaan intensiivistä kuntoutuspalvelua tarjoa kuntoutusyksikkö, jossa on erikseen huomioitu nuorten
päihde- ja riippuvuusongelmaisten nuorten palvelutarpeet.

Hyvin suunnitellut ja toimivat rakenteet mielenterveyden edistämistyössä sekä järjestöjen toteuttamat
palvelut muodostavat asiakkaan kannalta yhtenäisen mielenterveyden edistämisen ja päihdehaittojen
ennaltaehkäisyn tuen ja palvelujen kokonaisuuden.

Työikäinen, jolla on arjenhallinnan ongelmia, vaikea kriisitilanne, fyysisiä ja psyykkisiä
pitkäaikaissairauksia ja päihteiden ongelmakäyttöä sekä haasteita sosiaalisissa suhteissaan tai
työkyvyssään, tarvitsee monipuolista apua selviytyäkseen ja säilyttääkseen työ- ja toimintakykynsä.
Asiakas- ja perhekohtaisen palvelukokonaisuuden suunnittelussa tulee huomioida asiakkaan tarpeita
vastaava räätälöity kokonaisuus: fyysisten ja psyykkisten sairauksien hoidon osaaminen,
elintapaohjaus sekä tuki ja hoito päihteiden käytön lopettamiseen. Asiakkaan erityisen tuen tarve ja
vaikea perhetilanne edellyttävät sosiaaliyön koordinoimana moniammatillisia ja -alaisia tukitoimia.

Sekä nuorten että aikuisten mielenterveyskuntoutujien yksinäisyys ja huono-osaisuus on lisääntynyt.
Koronatilanteen vuoksi työllisyystilanne heikkeni erityisesti palvelualoilla. Myös monet kuntoutumista
edistävät ryhmätoiminnot jouduttiin keskeyttämään tilapäisesti ja muuttamaan etäpalveluiksi.
Perustoimentulotukea ja pitkäaikaisesti toimeentulotukea saaneiden asiakkaiden määrä kasvoi.
Työllisuustilanne muuttui kuitenkin nopeasti parempaan suuntaa.

Työttömien osuus työvoimasta on laskenut 9,5 %:sta 5,7 %:iin (1/2022). Eniten työttömiä ja
pitkäaikaistyöttömiä on Vaasassa. Työperäinen alueelle muutto on lisääntymässä. Lähes kaikissa
alueen kunnissa on pulaa vapaista vuokra-asunnoista. Eniten vapaita vuokra-asuntoja löytyy Vaasan
seudulla, jossa on myös korkein työttömyysaste. Ahtaasti asuvia asuntokuntia kaikista asukunnosta
on Pohjanmaalla 7,9 prosenttia (v 2020), joka on lievästi (0,3 %) korkeampi kuin koko maassa. Yhden
hengen asuntokuntia on 40,3 % (koko maa 45,3 %) ja yleistä asumistukea saa 13,2 % (koko maa
14,6 %). asuntokunnista

Työikäisten palvelutarpeiden näkökulmasta siirtymävaiheet eri elämäntilanteissa, esim. koulusta
työhön ja työstä eläkkeelle voivat muodostua ongelmia aiheuttavaksi.  Erilaiset elämänkriisit
(irtisanomiset, työttömyys, avio-/parisuhde-erot, paikkakunnalta muutto) voivat myös lisätä
ongelmariskiä. Alhainen koulutustaso yhdistyy usein työttömyyteen ja alemman koulutuksen saaneilla
myös terveysongelmat ovat yleisempiä.
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Indikaattori, år/vuosi 2020 Koko
maa

Pohjan-
maa

2019-
2020

Perustoimeentulotukea vuoden aikana saaneet 18-24 vuotiaat, %
vastaavanikäisestä väestöstä, info 294

18 11 L

Perustoimeentulotukea vuoden aikana saaneet 25-64 vuotiaat, % vastaavan
ikäisestä väestöstä, info 295

8,1 5,6 L

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 18-24 vuotiaat, % vastaavan ikäisestä
väestöstä, info 1275

3,5 1,8 L

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25-64 vuotiaat, % vastaavan ikäisestä
väestöstä, info 234

2,8 1,5 <->

35-54 vuotiaille myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden ikävakioitu alkavuus, info
1566

4,6 3,8 J

Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25-64 vuotiaat, % vastaan ikäisestä väestöstä , info
306

6,5 5,5 J

Työkyvyttömyyseläkettä saavat, % 16-64-vuotiaista 5,7 4,7 J

Vammaispalvelut ja erityishuolto

Pohjanmaan hyvinvointialueen vastuulle on siirtymässä kahden erityishuoltopiirin vastuulla olevat
erityishuollon palvelut (asumispalveluja, päivä- ja työtoimintaa ja asiantuntijapalveluja).  Osa
erityisosaamista vaativien asiantuntijapalvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta on sovittama muiden
hyvinvointialueiden kanssa. Hyvinvointialueiden yhteistyöllä voidaan varmistaa erityisosaamisen
varmistaminen ja kerryttäminen myös pienten asiakasryhmien osalta. Kaksikielisten
hyvinvointialueiden on sovittava yhteistyöstä ja työnjaosta ruotsinkielellä annettavien sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelujen toteuttamisessa, kun se on välttämätöntä tai tarpeellista ruotsinkielisten
palvelujen toteuttamisen edellyttämän osaamisen, palvelujen saatavuuden tai laadun varmistamiseksi
taikka asiakkaiden kielellisten oikeuksien varmistamiseksi tehtävän vaativuuden, harvinaisuuden tai
siitä aiheutuvien suurten kustannusten vuoksi

Vammaispalvelujen erityispiirre on niiden tarpeen jatkuminen usein läpi elämän. Vammaispalveluja
tarvitsevat henkilöt voivat elää yhdenvertaisesti osana omaa lähiyhteisöään vain riittävien,
esteettömien, yksilöllisen tarpeen mukaisten ja lähellä järjestettyjen palvelujen avulla. Osa
vammaisista henkilöistä tarvitsee erilaisten perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen lisäksi
erityisosaamista vaativia palveluja. Hyvinvointialueilta edellytetään, että sosiaali- ja terveydenhuollon
palveluja järjestetään lähellä asiakasta sekä esteettömyyden ja saavutettavuuden huomioon
ottamista. Tavoitteena on, että monialaisessa palvelutarpeessa olevat vammaiset henkilöt voisivat
saada palvelunsa yhdestä toimipisteestä ja heidän tarvitsemansa palvelut olisi mahdollista entistä
paremmin sovittaa yhteen myös heidän yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti.

Vanhempien kanssa asuvia aikuisia kehitysvammaisia (Pietarsaaren seutu n 80, Vaasa n 50) varten
on kehitettävä eri tasoisia asumispalveluja ja itsenäiseen asumiseen valmentavia palveluketjuja
yhteistyössä kotona asuvien, vanhempien ja omaisten kanssa. Ennaltaehkäiseville peruspalveluilla
(esim. kotipalvelu) ehkäistään vammaisten henkilöiden siirtymistä asumispalveluihin.
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Taulukko

Indikaattori, år/vuosi 2020 Koko
maa

Pohjan-
maa

2019-
2020

Asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat laitteet ja välineet, 18 - 64-vuotiaita
asiakkaita vuoden aikana, kunnan kustantamat palvelut, info 3438

4095 123 J

Henkilökohtaisen avun 18-64-vuotiaita asiakkaita vuoden aikana, kunnan
kustantamat palvelut/100 000 vastaavan ikäistä, info 3435

512 422 <->

Omaishoidon tuki, 18-64 vuotiaat hoidettavat vuoden aikana, kunnan kustantamat
palvelut, info 2101

7857 299 J

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa 18-64-vuotiaita asiakkaita vuoden aikana,
kunnan kustantamat palvelut, info 3426

30 746 963 J

Vammaisten päivä. ja työtoiminnan piirissä asiakkaita 31.12., kunnan kustantamat
palvelut, info 3418

16 544 735 L

Erityisen tuen tarve

Erityisen tuen tarpeessa olevat henkilöt tarvitsevat monialaista yhteistyötä. Erityisen tuen tarvetta
voivat aiheuttaa tilanteet, joissa henkilöltä puuttuu asunto tai hän on vaarassa menettää sen, taikka
hän ei pysty asumaan asunnossaan tai hänen asuinoloissaan on merkittäviä puutteita. Tuen tarvetta
voi aiheuttaa myös, että henkilö ei kykene itse tai asumisen järjestämiseen tai se voi liittyä
ikääntymisestä tai vammaisuudesta johtuva toimintakyvyn heikkeneminen. Syrjäytymiskehitystä
edistävät riskitekijät voivat liittyä esimerkiksi henkilön vammasta, sairaudesta, ikääntymisestä,
päihteiden käytöstä, mielenterveysongelmista tai pitkäaikaistyöttömyydestä aiheutuneeseen
toimintakyvyn heikkenemiseen.

Merkittäviä riskitekijöitä ovat myös työmarkkinoilta ulosjoutuminen ja työttömyyden pitkittyminen,
parisuhteen päättyminen, oppivelvollisuuden päättyminen tai koulutuksen keskeytyminen, konkurssi
tai vankilasta vapautuminen. Kouluaikainen kiusaaminen ja syrjinnän kohteeksi joutuminen voi
vaikuttaa pitkälle aikuisikään. Riskitekijä on myös pelkän sosiaaliturvan varassa eläminen. Erityisen
haavoittuvassa asemassa voivat olla maahanmuuttajat, sekä työperäiset että pakolaistaustaiset,
joiden edellytykset osallistua yhteiskuntaan ovat heikot tai rajalliset ja jotka eivät ole saaneet riittävää
ja ymmärrettävää tietoa suomalaisen yhteiskunnan normeista ja toimintatavoista.

Erityisen tuen tarpeessa on lähisuhde- tai perheväkivaltaa tai sen uhkaa kokenut taikka altistunut sen
vaikutuksille perheessään tai lähipiirissään.  Väkivalta voi olla fyysistä (lyöminen, potkiminen,
repiminen tai töniminen), psyykkistä (toisen henkilön uhkailua, vähättelyä, nimittelyä ja pilkkaamista),
sosiaalista: liikkumisen rajoittaminen ja eristäminen esim. mahdollisuus tavata ystäviä tai osallistua
harrastuksiin kapeutuu), taloudellista (esim. puolison varallisuuden ja omaisuuden käyttämiseen omiin
tarkoituksiin) tai seksuaalinen väkivaltaa (ahdistelua ja toisen osapuolen pakottamista seksuaaliseen
kanssakäymiseen vastoin hänen tahtoaan).

Kehittämistarpeet

· luodaan asiakkaan kanssa palvelun ja hoidontarpeen perusteella monialainen
palvelukokonaisuus

· sovitaan menetelmät osatyökykyisten työttömien työkyvyn tuen tarve tunnistamiseen ja
palveluprosessi, jossa palvelut ja palvelupolut toimivat asiakaslähtöisesti

· kehitetään ammattilaisten osaamista siten, että tunnistetaan työkyvyn tuen tarpeet, tunnetaan
palvelukokonaisuus ja osataan hyödyntää sitä asiakkaan parhaaksi

· vahvistetaan työikäisten Nepsy –nuorten palvelu- ja hoitotarpeiden tunnistamista ja palvelu- ja
hoitoketjua

· varmistetaan nuorten ja aikuisten päihde- ja psykiatrian erikoislääkäripalvelujen saatavuus
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· vahvistetaan hyvinvointialueen ja kuntien etsivän nuorisotyön ja työllistämispalvelujen
yhdyspintojen toimivuutta (kuntouttava työtoiminta ja monialainen työvoiman yhteispalvelu)

· Työ- ja toimintakyvyn selvittämistä, tukemista ja kuntoutusta sekä koulutukseen hakeutumista
ja työllistymistä edistetään monialaisesti hyvinvointialueen kuntien, alueen oppilaitosten, työ-
ja elinkeinohallinnon, Kela, 3. sektorin (ja yritysten) kanssa

· Tuetaan kotona asumista ja itsenäistä arjen hallintaa kotiin vietävien kuntouttavien palvelujen
avulla

· Vahvistetaan hyvinvointialueen omia monimuotoisia vaativan tason (intensiivinen kuntouttava
asuminen) asumispalveluja yhteistyössä kuntien, kolmannen sektorin ja yksityisten
palveluntuottajien kanssa

· Selkiytetään työnjakoa kuntien kotouttamispalvelujen ja hyvinvointialueen palvelujen välillä
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Toimiala Tulosalue Yksikkö 1 - yksikielinen                

2 - kaksikielinen 

 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Esselunden TPA 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Sandlunden, Roslunden TPA 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Hagalund TPA 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Lilla Fridolf Pedersheim LAY 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Pedersheim TPA 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Purmohemmet TPA 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Koivurinne TPA 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Björkbacka Frans LAY 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Marielund TPA 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Solrosen DY  2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Solängen TPA 2 
 

LIITE §58

mailto:registrator@ovph.fi
mailto:kirjaamo@ovph.fi
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Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Tallmogården TPA 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Rosengård DY 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Lönngården LH 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Solhörnan PA 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Aspgården TPA 1 ruotsinkielinen 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Helmiina TPA  1 suomenkielinen 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Elvira TPA  2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Hanneskoti TPA 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Solgård TPA 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Solgård LAY 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Wilhelmiina ja Emma LAY 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Ruukinkartano TPA 2 
 

mailto:registrator@ovph.fi
mailto:kirjaamo@ovph.fi
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Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Kotiranta TPA 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Himalaja TPA 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Venny ja Elvi LAY 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Krannila TPA  2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Fyrrykartano TPA 1  suomenkielinen 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Präntöön helmi TPA  2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Malminkartano A och B TPA/DA  2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Wester-Koti B TPA  2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Emiliacentret TPA 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Majakkakoti TPA  2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Wester-koti A LH 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Bostället PA 2 
 

mailto:registrator@ovph.fi
mailto:kirjaamo@ovph.fi
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Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Alvina-palvelutalo TPA 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Pörtehemmet TPA 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Villa Alina o Efraim TPA 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Villa Rosa och Holger TPA 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Villa Svea och Ivar TPA 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Villa Göta och Åke TPA 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Mariakoti TPA 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Toven tupa TPA 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Kristinakoti TPA 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Asumispalvelut Åldersro palvelukeskus TPA  2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Kotihoito Pedersöre 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Kotihoito  Luoto 2 
 

mailto:registrator@ovph.fi
mailto:kirjaamo@ovph.fi
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Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Kotihoito Pietarsaari 1 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Kotihoito Pietarsaari 2 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Kotihoito Uusikaarlepyy 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Kotihoito, optimointikeskus Pietarsaari 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Kotihoito, Vöyri 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Kotihoito, Mustasaari 1 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Kotihoito, Mustasaari 2 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Kotihoito, Mustasaari 3 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Kotihoito, Mustasaari 4 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Kotihoito, Mustasaari 5 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Kotihoito, Mustasaari 6 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Kotisairaanhoito, Mustasaari  2 
 

mailto:registrator@ovph.fi
mailto:kirjaamo@ovph.fi
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Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Kotihoito, Vaasa 1 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Kotihoito, Vaasa 2 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Kotihoito, Vaasa 3 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Kotihoito, Vaasa 4 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Kotihoito, Vaasa 5 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Kotihoito, Vaasa 6 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Kotiuttamistiimi, Vaasa 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Kotisairaanhoito, Vaasa 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Toiminnanohjauskeskus Vaasa 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Kotihoito, Laihia 1 suomenkielinen 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Kotihoito, Maalahti 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Solgärdet SA 2 
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Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Pirttikylä SA 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Kotihoito, Närpiö 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Kotihoito, Kaskinen 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Kotihoito, Kristiinankaupunki 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Akuutti-Tiimi, Kristiinankaupunki 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Päiväkeskus Azalea Pietarsaari 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Päiväkeskus Lyo Pedersöre 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Päiväkeskus Daglunden Luoto 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Päiväkeskus Senioripiste 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Päiväkeskus Vaasa 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Päiväkeskus Maalahti 2 
 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Päiväkeskus Närpiö 2 
 

mailto:registrator@ovph.fi
mailto:kirjaamo@ovph.fi


 

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 

Koti- ja 

asumispalvelut 

Kotipalvelut  Päiväkeskus Kristiinankaupunki 2 
 

Kuntoutus Avokuntoutus Kuntoutuspalvelut, Lapset 2 
 

Kuntoutus Avokuntoutus Kuntoutuspalvelut, Aikuiset 2 
 

Kuntoutus Avokuntoutus Fysiatrian yksikkö  2 
 

Kuntoutus Avokuntoutus Kotikuntoutus 2 
 

Kuntoutus Avokuntoutus Sosiaalinen kuntoutus 2 
 

Kuntoutus Avokuntoutus Puhe- ja ravitsemusterapia 2 
 

Kuntoutus Avokuntoutus Apuvälinekeskus 2 
 

Kuntoutus Avokuntoutus Iltapäivä- ja iltahoito EHL, Vaasa 2 
 

Kuntoutus Avokuntoutus Päivä- ja työtoiminta Majakka, Vaasa 2 
 

Kuntoutus Avokuntoutus Päivätoiminta Meritähti, Vaasa 2 
 

Kuntoutus Avokuntoutus Teeriniemen päivätoiminnat 2 
 

Kuntoutus Vammaispalvelut Vammaisten tuki- ja osaamiskeskus 2 
 

Kuntoutus Vammaispalvelut Vammaisten sosiaalipalvelut 2 
 

Kuntoutus Vammaispalvelut Keva-Koti, asumisyksikkö, Pietarsaari 2 
 

Kuntoutus Vammaispalvelut Hedbo, asumisyksikkö, Pedersöre 2 
 

Kuntoutus Vammaispalvelut Grönkullan asuntola, Uusikarlepyy 2 
 

Kuntoutus Vammaispalvelut Näthemmet, asumisyksikkö, Vaasa 1 ruotsinkielinen 

Kuntoutus Vammaispalvelut Kultapiha, asumisyksikkö, Vaasa 1 suomenkielinen 

Kuntoutus Vammaispalvelut Mäkihovi, asumisyksikkö, Vaasa 1 suomenkielinen 

Kuntoutus Vammaispalvelut Puistokoti, asumisyksikkö, Vaasa 2 
 

Kuntoutus Vammaispalvelut Purohovi, asumisyksikkö, Vaasa 1 suomenkielinen 
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Kuntoutus Vammaispalvelut Kivikoto, asumisyksikkö, Vaasa 1 suomenkielinen 

Kuntoutus Vammaispalvelut Lyran asumisyksikkö, Maalahti 1 ruotsinkielinen 

Kuntoutus Vammaispalvelut Stella asumistuki, Pietarsaari 2 
 

Sairaalapalvelut Akuuttisairaala Yhteispäivystys 2 
 

Sairaalapalvelut Akuuttisairaala Kriisi- ja sosiaalipäivystys 2 
 

Sairaalapalvelut Akuuttisairaala Malmin Päivystys 2 
 

Sairaalapalvelut Akuuttisairaala Ensihoito 2 
 

Sairaalapalvelut Akuuttisairaala Sydänasema 2 
 

Sairaalapalvelut Akuuttisairaala Päiväkirurgia Y2 2 
 

Sairaalapalvelut Akuuttisairaala Päiväkirurgia silmät 2 
 

Sairaalapalvelut Akuuttisairaala Preoperatiivinen poliklinikka Y2 2 
 

Sairaalapalvelut Akuuttisairaala Leikkausosasto 2 
 

Sairaalapalvelut Akuuttisairaala Tehohoidon ja -valvonnan osasto 2 
 

Sairaalapalvelut Akuuttisairaala Dialyysihoito, H0 2 
 

Sairaalapalvelut Akuuttisairaala Sädehoito-osasto 2 
 

Sairaalapalvelut Akuuttisairaala Kasvaintautien poliklinikka ja 

päiväosasto 

2 
 

Sairaalapalvelut Akuuttisairaala Toimenpideosasto 2 
 

Sairaalapalvelut Akuuttisairaala Päivystysosasto Y1A 2 
 

Sairaalapalvelut Hoito-osastot Yleislääketieteen osasto 1, Pietarsaari 2 
 

Sairaalapalvelut Hoito-osastot Yleislääketieteen osasto 2, Pietarsaari 2 
 

Sairaalapalvelut Hoito-osastot Yleislääketieteen osasto 3, Pietarsaari 2 
 

Sairaalapalvelut Hoito-osastot Yleislääketieteen osasto, Uusikaarlepyy 2 
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Sairaalapalvelut Hoito-osastot Yleislääketieteen osasto, Vöyri 2 
 

Sairaalapalvelut Hoito-osastot Yleislääketieteen osasto, Mustasaari 2 
 

Sairaalapalvelut Hoito-osastot Yleislääketieteen osasto 2, Vaasa 2 
 

Sairaalapalvelut Hoito-osastot Yleislääketieteen osasto 3, Vaasa 2 
 

Sairaalapalvelut Hoito-osastot Yleislääketieteen osasto 4, Vaasa 2 
 

Sairaalapalvelut Hoito-osastot Yleislääketieteen osasto 1, Vaasa 2 
 

Sairaalapalvelut Hoito-osastot Yleislääketieteen osasto, Laihia 1 suomenkielinen 

Sairaalapalvelut Hoito-osastot Yleislääketieteen osasto, Maalahti 2 
 

Sairaalapalvelut Hoito-osastot Yleislääketieteen osasto, Närpiö 2 
 

Sairaalapalvelut Hoito-osastot Yleislääketieteen osasto, 

Kristiinankaupunki 

2 
 

Sairaalapalvelut Hoito-osastot Sydänosasto Y1B 2 
 

Sairaalapalvelut Hoito-osastot Kirurginen osasto (T3) H4 2 
 

Sairaalapalvelut Hoito-osastot Kirurginen osasto (T2) H4 2 
 

Sairaalapalvelut Hoito-osastot Kirurginen osasto (A3) H5 2 
 

Sairaalapalvelut Hoito-osastot Naistentautien- ja synnytysosasto 2 
 

Sairaalapalvelut Hoito-osastot Lastentautien osasto 2 
 

Sairaalapalvelut Hoito-osastot Kasvaintautien osasto, H6 2 
 

Sairaalapalvelut Hoito-osastot Neurologian ja sisätautien osasto, H6 2 
 

Sairaalapalvelut Hoito-osastot Lasten ja nuorten osasto, Pietarsaari 2 
 

Sairaalapalvelut Hoito-osastot Vaativan kuntoutuksen osasto, 

Pietarsaari 

2 
 

Sairaalapalvelut Hoito-osastot Vaativan kuntouksen osasto, H5, Vaasa 2 
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Sairaalapalvelut Hoito-osastot Erityisgeriatrinen osasto, H5 2 
 

Sairaalapalvelut Hoito-osastot Kotisairaala 2 
 

Sairaalapalvelut Hoito-osastot Hoitoringit 1 Potilaan äidinkielen 

mukaan 

Sairaalapalvelut Hoito-osastot Hengityshalvauspotilaat 1  Potilaan äidinkielen 

mukaan 

Sairaalapalvelut Diagnostiikka ja tukipalvelut Radiologian yksikkö 2 
 

Sairaalapalvelut Diagnostiikka ja tukipalvelut Kliininen fysiologia ja 

isotooppilääketiede 

2 
 

Sairaalapalvelut Diagnostiikka ja tukipalvelut Kliininen neurofysiologia 2 
 

Sairaalapalvelut Diagnostiikka ja tukipalvelut Patologia 2 
 

Sairaalapalvelut Diagnostiikka ja tukipalvelut Välinehuolto 2 
 

Sairaalapalvelut Diagnostiikka ja tukipalvelut Apteekkipalvelut 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Sosiaali - ja tervdeydenhuollon 

avopalvelut 

Terveydenhuolto ja sairaanhoito, 

Maalahti-Korsnäs 

2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Sosiaali - ja tervdeydenhuollon 

avopalvelut 

Terveydenhuolto ja sairaanhoito, Laihia 1 suomenkielinen 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Sosiaali - ja tervdeydenhuollon 

avopalvelut 

Terveydenhuolto ja sairaanhoito, 

Kirkkopuistikko 

2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Sosiaali - ja tervdeydenhuollon 

avopalvelut 

Terveydenhuolto ja sairaanhoito, Gerby 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Sosiaali - ja tervdeydenhuollon 

avopalvelut 

Terveydenhuolto ja sairaanhoito, 

Ristinummi 

2 
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Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Sosiaali - ja tervdeydenhuollon 

avopalvelut 

Terveydenhuolto ja sairaanhoito, 

Tammikaivo 

2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Sosiaali - ja tervdeydenhuollon 

avopalvelut 

Terveydenhuolto ja sairaanhoito, 

Vähäkyrö 

2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Sosiaali - ja tervdeydenhuollon 

avopalvelut 

Terveydenhuolto ja sairaanhoito, 

Mustasaari 

2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Sosiaali - ja tervdeydenhuollon 

avopalvelut 

Terveydenhuolto ja sairaanhoito, Vöyri 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Sosiaali - ja tervdeydenhuollon 

avopalvelut 

Terveydenhuolto ja sairaanhoito, Närpiö 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Sosiaali - ja tervdeydenhuollon 

avopalvelut 

Terveydenhuolto ja sairaanhoito, 

Pietarsaari, Pedersöre, Luoto 

2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Sosiaali - ja tervdeydenhuollon 

avopalvelut 

Terveydenhuolto ja sairaanhoito, 

Uusikaarlepyy 

2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Sosiaali - ja tervdeydenhuollon 

avopalvelut 

Terveydenhuolto ja sairaanhoito, 

Kaskinen 

2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Sosiaali - ja tervdeydenhuollon 

avopalvelut 

Diabetesyksikkö 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Sosiaali - ja tervdeydenhuollon 

avopalvelut 

Astmayksikkö 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Sosiaali - ja tervdeydenhuollon 

avopalvelut 

Hoitotarvikkeet 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Sosiaali - ja tervdeydenhuollon 

avopalvelut 

Ikäihmisten terveyspalvelut 2 
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Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Sosiaali - ja tervdeydenhuollon 

avopalvelut 

Lastensuojelun jälkihuolto 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Sosiaali - ja tervdeydenhuollon 

avopalvelut 

Aikuissosiaalityö 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Sijaishuolto (lastensuojelu) 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Lastensuojeluyksikkö Mäntykoti 1 suomenkielinen 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Kustaalan nuorisokoti 1 suomenkielinen 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Perhehoito (lastensuojelu) 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Sosiaalityö lastensuojelussa 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Lapsi- ja perhesosiaalityö 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Perhetyö 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Lapsiperheiden kotipalvelu 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Varhaisen tuen perhetyö 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Kasvatus- ja perheneuvonta 2 
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Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Perheoikeudelliset palvelut 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Äitiyspoliklinikka 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Äitiys- ja ehkäisyneuvola Pietarsaari, 

Pedersöre, Luoto 

2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Äitiys- ja ehkäisyneuvola, Uusikaarlepyy 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Äitiys- ja ehkäisyneuvola, Vöyri 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Äitiys- ja ehkäisyneuvola, Mustasaari 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Äitiys- ja ehkäisyneuvola, Vaasa 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Äitiys- ja ehkäisyneuvola, Laihia 1 suomenkielinen 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Äitiys- ja ehkäisyneuvola, Maalahti-

Korsnäs 

2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Äitiys- ja ehkäisyneuvola, Närpiö 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Lastenneuvola, Pietarsaari, Pedersöre 

ja Luoto 

2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Lastenneuvola, Vöyri 2 
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Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Lastenneuvola, Mustasaari 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Lastenneuvola, Vaasa 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Lastenneuvola, Laihia 1 suomenkielinen 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Lastenneuvola, Maalahti-Korsnäs 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Lastenneuvola, Närpiö 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Lastenneuvola, Kaskinen 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Lastenneuvola, Uusikaarlepyy 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Kouluterveydenhuolto, Pietarsaari, 

Uusikaarlepyy, Pedersöre ja Luoto 

2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Kouluterveydenhuolto, Vöyri 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Kouluterveydenhuolto, Mustasaari 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Kouluterveydenhuolto, Vaasa 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Kouluterveydenhuolto, Laihia 1 suomenkielinen 
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Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Kouluterveydenhuolto, Maalahti-

Korsnäs 

2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Kouluterveydenhuolto, Närpiö 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Kouluterveydenhuolto, Kaskinen 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Opiskeluterveydenhuolto, Pietarsaari, 

Uusikaarlepyy ja Pedersöre 

2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Opiskeluterveydenhuolto, Vöyri 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Opiskeluterveydenhuolto, Mustasaari 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Opiskeluterveydenhuolto, Vaasa 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Opiskeluterveydenhuolto, Laihia 1 suomenkielinen 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Opiskeluterveydenhuolto, Maalahti 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Opiskeluterveydenhuolto, Närpiö 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Koulukuraattori- ja psykologiapalvelut 

Pietarsaari, Pedersöre, Luoto, 

Uusikaarlepyy 

2 
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Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Koulukuraattori- ja psykologiapalvelut 

Vöyri 

2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Koulukuraattori- ja psykologiapalvelut 

Mustasaari 

2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Koulukuraattori- ja psykologiapalvelut 

Vaasa 

2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Koulukuraattori- ja psykologiapalvelut 

Laihia 

1 suomenkielinen 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Koulukuraattori- ja psykologiapalvelut 

Maalahti 

2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Koulukuraattori- ja psykologiapalvelut 

Närpiö 

2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Koulukuraattori- ja psykologiapalvelut 

Kristiinankaupunki 

2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Lastentautien poliklinikka 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Lapsi- ja perhepalvelut Lastenneurologian yksikkö 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Erikoissairaanhoidon avopalvelut  Sisätautien poliklinikka 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Erikoissairaanhoidon avopalvelut  Kirurginen poliklinikka 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Erikoissairaanhoidon avopalvelut  Naistentautien poliklinikka 2 
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Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Erikoissairaanhoidon avopalvelut  Silmäyksikkö 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Erikoissairaanhoidon avopalvelut  Korva-, nenä- ja kurkkutautien 

poliklinikka 

2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Erikoissairaanhoidon avopalvelut  Ihotautien poliklinikka 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Erikoissairaanhoidon avopalvelut  Neurologian poliklinikka 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Erikoissairaanhoidon avopalvelut  Skopiayksikkö, H2 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Erikoissairaanhoidon avopalvelut  Keuhkopoliklinikka 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Suun terveydenhuolto Hammashuolto, Pietarsaari 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Suun terveydenhuolto Hammashuolto, Luoto 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Suun terveydenhuolto Hammashuolto, Pedersöre 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Suun terveydenhuolto Hammashuolto, Uusikaarlepyy 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Suun terveydenhuolto Hammashuolto, Vöyri 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Suun terveydenhuolto Hammashuolto, Mustasaari 2 
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Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Suun terveydenhuolto Hammashuolto, Vaasa 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Suun terveydenhuolto Hammashuolto, Laihia 1 suomenkielinen 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Suun terveydenhuolto Hammashuolto, Maalahti-Korsnäs 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Suun terveydenhuolto Hammashuolto, Närpiö 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Suun terveydenhuolto Hammashuolto, Kaskinen 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Suun terveydenhuolto Opetushammashoitola 2 
 

Sosiaali-ja 

terveyskeskus 

Suun terveydenhuolto Suu- ja leukasairauksien poliklinikka 2 
 

Psykososiaaliset 

palvelut 

Lasten ja nuorten 

mielenterveyspalvelut 

Nuorisoasema Klaara, Nuorisoasema 

Fiilis 

2 
 

Psykososiaaliset 

palvelut 

Lasten ja nuorten 

mielenterveyspalvelut 

Lasten- ja nuorten psykiatrian 

vastaanotto, Pietarsaari 

2 
 

Psykososiaaliset 

palvelut 

Lasten ja nuorten 

mielenterveyspalvelut 

Nuorisopsykiatrian poliklinikka 2 
 

Psykososiaaliset 

palvelut 

Lasten ja nuorten 

mielenterveyspalvelut 

Lastenpsykiatrian poliklinikka 2 
 

Psykososiaaliset 

palvelut 

Lasten ja nuorten 

mielenterveyspalvelut 

Lasten oikeuspsykiatrian yksikkö  2 
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Psykososiaaliset 

palvelut 

Lasten ja nuorten 

mielenterveyspalvelut 

Nuorisopsykiatrian osasto, H8 2 
 

Psykososiaaliset 

palvelut 

Lasten ja nuorten 

mielenterveyspalvelut 

Lastenpsykiatrian osasto, H8 2 
 

Psykososiaaliset 

palvelut 

Avohoito, mielenterveys- ja 

päihdepalvelut 

Psykososiaalinen keskus, eteläinen alue 2 
 

Psykososiaaliset 

palvelut 

Avohoito, mielenterveys- ja 

päihdepalvelut 

Psykososiaalinen keskus, pohjoinen 

alue 

2 
 

Psykososiaaliset 

palvelut 

Avohoito, mielenterveys- ja 

päihdepalvelut 

Psykososiaalinen keskus, keskinen alue 2 
 

Psykososiaaliset 

palvelut 

Avohoito, mielenterveys- ja 

päihdepalvelut 

Psykososiaalinen kuntoutus ja 

palveluohjaus, Vaasa 

2 
 

Psykososiaaliset 

palvelut 

Avohoito, mielenterveys- ja 

päihdepalvelut 

Psykiatrian poliklinikka 2 
 

Psykososiaaliset 

palvelut 

Avohoito, mielenterveys- ja 

päihdepalvelut 

Fredrikaklinikka 2 
 

Psykososiaaliset 

palvelut 

Avohoito, mielenterveys- ja 

päihdepalvelut 

Psykiatrian aikuisvastaanotto ja 

päiväosasto, Pietarsaari  

2 
 

Psykososiaaliset 

palvelut 

Avohoito, mielenterveys- ja 

päihdepalvelut 

Päiväkeskus Lillhaga 2 
 

Psykososiaaliset 

palvelut 

Avohoito, mielenterveys- ja 

päihdepalvelut 

Päiväkeskus Träffen 2 
 

Psykososiaaliset 

palvelut 

Avohoito, mielenterveys- ja 

päihdepalvelut 

Päiväkeskus Sympati 2 
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Psykososiaaliset 

palvelut 

Avohoito, mielenterveys- ja 

päihdepalvelut 

Hagaborg, asumisyksikkö, 

Uusikaarlepyy 

2 
 

Psykososiaaliset 

palvelut 

Avohoito, mielenterveys- ja 

päihdepalvelut 

Ankaret, asumisyksikkö, Luoto 2 
 

Psykososiaaliset 

palvelut 

Avohoito, mielenterveys- ja 

päihdepalvelut 

Maya, asumisyksikkö, Pietarsaari 2 
 

Psykososiaaliset 

palvelut 

Avohoito, mielenterveys- ja 

päihdepalvelut 

Silmukoti, asumisyksikkö, Vaasa 2 
 

Psykososiaaliset 

palvelut 

Avohoito, mielenterveys- ja 

päihdepalvelut 

Aaltokoti, asumisyksikkö, Vaasa 2 
 

Psykososiaaliset 

palvelut 

Avohoito, mielenterveys- ja 

päihdepalvelut 

Purotien palveluyksikkö, Närpiö 2 
 

Psykososiaaliset 

palvelut 

Osastohoito, mielenterveys ja 

päihdepalvelut 

Päihdepsykiatrian osasto, H7 2 
 

Psykososiaaliset 

palvelut 

Osastohoito, mielenterveys ja 

päihdepalvelut 

Akuuttipsykiatrian osasto, H8 2 
 

Psykososiaaliset 

palvelut 

Osastohoito, mielenterveys ja 

päihdepalvelut 

Tutkimus- ja kuntoutusosasto, H7 2 
 

Psykososiaaliset 

palvelut 

Osastohoito, mielenterveys ja 

päihdepalvelut 

Pixne-klinikka 1 ruotsinkielinen 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Asiakas- ja palveluohjaus  Digitaalinen asiakaspalvelukeskus 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Asiakas- ja palveluohjaus  Puhelinvaihde 2 
 

mailto:registrator@ovph.fi
mailto:kirjaamo@ovph.fi


 

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 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Asiakas- ja palveluohjaus  Tilannearviointi 1 - ikäihmiset 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Asiakas- ja palveluohjaus  Tilannearviointi 2 - lapset, nuoret 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Asiakas- ja palveluohjaus  Tilannearviointi 3 - työikäiset 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Asiakas- ja palveluohjaus  Palvelupiste 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Sihteeripalvelut Sihteeripalvelut 1, VKS 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Sihteeripalvelut Sihteeripalvelut 2, VKS 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Sihteeripalvelut Sihteeripalvelut 3, VKS 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Sihteeripalvelut Sihteeripalvelut 4, VKS 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Sihteeripalvelut Sihteeripalvelut 5, Vaasa Laihia 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Sihteeripalvelut Sihteeripalvelut 5, Vaasa Laihia 1 suomenkielinen jos 

sijoituspaikka on Laihia 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Sihteeripalvelut Sihteeripalvelut 6, Mustasaari Vöyri 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Sihteeripalvelut Sihteeripalvelut 7, Pietarsaari Luoto 2 
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Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Sihteeripalvelut Sihteeripalvelut 8, Pedersöre 

Uusikaarlepyy 

2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Sihteeripalvelut Sihteeripalvelut 9, Närpiö Kaskinen 

Kristiinankaupunki Maalahti 

2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Sihteeripalvelut Hallinnolliset sihteeripalvelut 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Resurssihallintayksikkö Hoidon palveluyksikkö 1, VKS 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Resurssihallintayksikkö Hoidon palveluyksikkö 2, VKS 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Resurssihallintayksikkö Hoidon palveluyksikkö 3, VKS 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Resurssihallintayksikkö Hoidon palveluyksikkö 4, Vaasa  2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Resurssihallintayksikkö Hoidon palveluyksikkö 5, Vaasa Laihia 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Resurssihallintayksikkö Hoidon palveluyksikkö 5, Vaasa Laihia 1 suomenkielinen jos 

sijoituspaikka on Laihia 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Resurssihallintayksikkö Hoidon palveluyksikkö 6, Mustasaari 

Vöyri 

2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Resurssihallintayksikkö Hoidon palveluyksikkö 7, Pietarsaari 

Luoto 

2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Resurssihallintayksikkö Hoidon palveluyksikkö 8, Pedersöre 

Uusikaarlepyy 

2 
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Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Resurssihallintayksikkö Hoidon palveluyksikkö 9, Närpiö 

Kristiinankaupunki Kaskinen 

2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Resurssihallintayksikkö Hoidon palveluyksikkö 10, Maalahti 

Korsnäs 

2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Resurssihallintayksikkö Sosiaalihuollon resurssiyksikkö 1, 

Vammaiset 

2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Resurssihallintayksikkö Sosiaalihuollon resurssiyksikkö 2, 

Mielenterveys- ja päihdehoito 

2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Resurssihallintayksikkö Sosiaalihuollon resurssiyksikkö 3, 

Lapsiperheet, kotihoito 

2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Resurssihallintayksikkö Avustajapalvelu 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Psykologipalvelut Psykologit pohjoinen 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Psykologipalvelut Psykologit keskinen-eteläinen 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Psykologipalvelut Psykologit Vaasa-Laihia 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Psykologipalvelut Psykologit Vaasa-Laihia 1 suomenkielinen jos 

sijoituspaikka on Laihia 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Psykologipalvelut Psykologit erikoissairaanhoito 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Psykologipalvelut Psykologit kasvatusala 2 
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Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Akuuttilääkärit  2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Sisätaudit, lääkärit 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Endokrinologia, lääkärit 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Gastroenterologia, lääkärit 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Hematologia, lääkärit 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Kardiologia, lääkärit 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Infektiosairaudet 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Nefrologia, lääkärit 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Reumatologia, lääkärit 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Kirurgia, lääkärit 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Ortopedia, lääkärit 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Urologia, lääkärit 2 
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Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Gastrokirurgia, lääkärit 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Yleiskirurgia 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Verisuonikirurgia 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Plastiikkakirurgia 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Gynekologia, lääkärit 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Lastentaudit, lääkärit 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Silmäsairaudet, lääkärit 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut KNK, lääkärit 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Ihotaudit, lääkärit 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Onkologia, lääkärit 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Psykiatria, lääkärit 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Lastenpsykiatria, lääkärit 2 
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Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Nuorisopsykiatria, lääkärit 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Neurologia, lääkärit 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Lastenneurologia, lääkärit 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Keuhkosairaudet, lääkärit 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Fysiatria ja kuntoutus, lääkärit 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Geriatria, lääkärit 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut OP-anestesia, lääkärit 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut TEVA-anestesia, lääkärit 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Röntgenlääkärit 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Muut diagnostiikan lääkärit 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Yleislääketieteen lääkärit 1, pohjoinen 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Yleislääketieteen lääkärit 2, keskinen-

eteläinen 

2 
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Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Yleislääketieteen lääkärit 3, Vaasa 

Laihia 

2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Yleislääketieteen lääkärit 3, Vaasa 

Laihia 

1 suomenkielinen jos 

sijoituspaikka on Laihia 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Suu/leukasairaudet, 

erikoishammaslääkärit 

2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Hammaslääkärit 1, pohjoinen 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Hammaslääkärit 2, keskinen-eteläinen 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Hammaslääkärit 3, Vaasa Laihia 2 
 

Asiakas- ja 

resurssikeskus 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Hammaslääkärit 3, Vaasa Laihia 1 suomenkielinen jos 

sijoituspaikka on Laihia 

Kuntayhtymähallinto Kuntayhtymäjohto Kuntayhtymäjohto 2 
 

Kuntayhtymähallinto Kuntayhtymäjohto Lääketieteen perusopetus, Helsingin 

yliopisto 

2 
 

Kuntayhtymähallinto Kuntayhtymäjohto Lääketieteen hajautettu perusopetus, 

Turun yliopisto 

2 
 

Kuntayhtymähallinto Kuntayhtymäjohto Hammaslääketieteen hajautettu 

perusopetus, Turun yliopisto 

2 
 

Kuntayhtymähallinto Kuntayhtymäjohto Erikoistumiskoulutus 2 
 

Kuntayhtymähallinto Kuntayhtymäjohto AT-palvelujakso 2 
 

Kuntayhtymähallinto Kuntayhtymäjohto Direva 2 
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Kuntayhtymähallinto Kuntayhtymäjohto FICAN West 2 
 

Kuntayhtymähallinto Hallinto  Asiantuntijapalvelut 2 
 

Kuntayhtymähallinto Hallinto  Yleishallinto 2 
 

Kuntayhtymähallinto Hallinto  Tietohallinto 2 
 

Kuntayhtymähallinto Hallinto  Hankinta- ja logistiikkayksikkö 2 
 

Kuntayhtymähallinto Hallinto  Tekninen yksikkö 2 
 

Kuntayhtymähallinto Hallinto  Kiinteistöhuolto 2 
 

Kuntayhtymähallinto Hallinto  Lääkintätekniikka 2 
 

Kuntayhtymähallinto Hallinto  Rakennuttaminen 2 
 

Kuntayhtymähallinto Hallinto  Toimitilapalvelut 2 
 

Kuntayhtymähallinto Taloushallinto Taloushallinto 2 
 

Kuntayhtymähallinto Henkilöstöhallinto HR-yksikkö 2 
 

Kuntayhtymähallinto Henkilöstöhallinto Henkilöstönedustajat 2 
 

Kuntayhtymähallinto Strategia ja yhdyspinnat Strategisen johtamisen tuki 2 
 

Kuntayhtymähallinto Strategia ja yhdyspinnat Tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot 2 
 

Kuntayhtymähallinto Strategia ja yhdyspinnat Viestintä 2 
 

Kuntayhtymähallinto Strategia ja yhdyspinnat Tutkimustoiminta (VTR) 2 
 

Kuntayhtymähallinto Strategia ja yhdyspinnat Auria biopankki 2 
 

Kuntayhtymähallinto Strategia ja yhdyspinnat Barnahus 2 
 

Kuntayhtymähallinto Strategia ja yhdyspinnat Tulevaisuuden Sotekeskus 2 
 

Kuntayhtymähallinto Strategia ja yhdyspinnat FICAN West 2 
 

Kuntayhtymähallinto Strategia ja yhdyspinnat ESR-hanke 2 
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Kuntayhtymähallinto Laatu ja valvonta Sosiaali- ja potilasasiamiestoiminnan 

yksikkö 

2 
 

Kuntayhtymähallinto Laatu ja valvonta Laatu ja valvonta 2 
 

Kuntayhtymähallinto Laatu ja valvonta Turvallisuusyksikkö 2 
 

Kuntayhtymähallinto Asiakas- ja 

potilasturvallisuuskeskus 

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus 2 
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Perustelut yhteistoimintamenettelyn aloittamiseksi

Apteekkipalveluissa
Pohjanmaan hyvinvointialuetta muodostettaessa apteekkipalveluiden järjestämisen suhteen päädyttiin

10.6.2021 ja 30.9.2021 pidetyissä suunnittelukokouksissa Vaasan keskussairaalan sairaala-apteekin

ja Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston lääkekeskuksen toiminnalliseen yhdistämiseen sekä

samalla lääkekeskuksen lakkauttamiseen itsenäisenä yksikkönä. Lääkekeskus ei

viranomaisnäkökulmasta toimi sairaala-apteekin alaisuudessa, vaan sen olemassaolo olisi yhä

edellyttänyt omaa toimilupaa, omaa laatujärjestelmää sekä muita sairaala-apteekin kanssa

päällekkäisiä toimintoja ja velvoitteita. Nämä puolestaan olisivat tuottaneet lääkehuollon

järjestämiseen epätarkoituksenmukaisen paljon ylimääräistä hallinnollista työtä. Toisaalta

toiminnallisella yhdistämisellä päästään hyödyntämään sairaala-apteekin automaatioteknikkaa

täysimääräisesti ja tekemään alueellista yhteistyötä ilman raja-aitoja. Tehtyä päälinjausta on alettu

toteuttaa syksystä 2021 alkaen.

Pietarsaaren lääkekeskus on lakkautettu 31.12.2021. Jo aiemmin, vuodesta 2019 lääkekeskuksen

lääkkeenvalmistustoiminta oli tilaongelmien vuoksi siirretty pääosin Vaasaan. Vuoden 2022 alusta

lukien lääkekeskuksen lääkevarasto ja lääketoimitus on siirretty Vaasaan tammikuun aikana, ja

päivittäiset lääkekuljetukset on järjestelty uudelleen. Pietarsaaren lääkekeskuksen tietojärjestelmät on

ajettu alas Q1/2022 aikana. Lääkekeskuksen ja sairaala-apteekin toimintojen, toimintaohjeiden ja

asiakasohjeistusten ym. harmonisointia on tehty 2022 alusta alkaen ja tämä työ pyritään saamaan

valmiiksi 2022 loppuun mennessä. Pietarsaaren toimipisteessä jäljelle tulevat jäämään

päivystysvarasto sekä lähinnä osastofarmasiatoimintaa.

Koska lääkekeskuksen toiminnot ja lääkevarastot ovat pääosin siirtyneet Vaasaan, on myös

lääkekeskuksen asiakkaille tehtävä työ siirtynyt isolta osin Vaasaan.

Vaasassa on jo aiemmin anottu siirtyneiden valmistusten sekä muuten lisääntyneen palvelutuotannon,

erityisesti täyttöpalvelun vuoksi lisäresursseja. Nyt siirtyneiden lisäasiakkuuksien vuoksi

henkilöstötarve on entisestään kohonnut, sillä suuremmat varastointi- ja tilausmäärät lisäävät työtä

tilaus-toimitusprosessin kaikissa eri työvaiheissa.

Ehdotamme yhteistoimintaneuvottelujen aloittamista, joiden tarkoituksena on siirtää osan toimista

fyysinen sijainti Vaasaan ja määritellä toimien toimenkuvat uudelleen yt-neuvottelujen piirissä olevan

henkilökunnan koulutustaustat huomioiden. Pietarsaaressa on kuitenkin tarkoituksenmukaista
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säilyttää osastofarmasiatoimintaa, joka tukee alueellisesti lääkehoito ja lääkehuoltoa ja toimii linkkinä

apteekin asiakkaisiin. Tämän vuoksi on myös tarpeen määrittää uudelleen Pietarsaaren jäävän

henkilöstön työnkuvat.

Vaasassa 15.3.2021

Jussi-Pekka Rauha Birgitta Ivars

sairaala-apteekkari ylihoitaja

apteekkipalvelut diagnostiikka ja tukipalvelut
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