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Protokoll sida
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nr 1/2022

Organ: Personalsektion, Österbottens välfärdsområde

Tid: 10.2.2022 kl. 14.00 – 16.15

Plats: Mötesrum T1, Vasa centralsjukhus, huvudaula

Närvarande: Hans-Erik Lindqvist ordförande
Nils-Johan Englund medlem
Anita Sundman medlem (gick kl. 16)
Barbro Kloo medlem
Kenneth Pärus medlem
Annica Haldin medlem
Erkki Aro medlem

Frånvarande:

Sakkunniga:

Övriga närvarande: Hans Frantz styrelsens ordförande
Marina Kinnunen välfärdsområdets direktör
Peter Nieminen chefsöverläkare
Marjo Orava chefsöverskötare
Carina Nåls socialdirektör

Föredragande:  Ann-Charlott Gröndahl

Sekreterare: Ann-Charlott Gröndahl

Paragrafer: 1 - 10

Protokollet undertecknat: 6.4.2022 6.4.2022

Hans-Erik Lindqvist Ann-Charlott Gröndahl
Ordförande Sekreterare

Justerat: 7.4.2022: 6.4.2022:

Kenneth Pärus Annica Haldin

Framlagt till påseende: Framlagts allmänt till Utdragets riktighet bestyrkes:
påseende under tiden

7 – 22.4.2022 _______________________

Österbottens välfärdsområde / registratur, Sandviksgatan 2–4, 65130 Vasa.
E-post: registrator@ovph.fi

mailto:registrator@ovph.fi
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Organ: Personalsektion, Österbottens välfärdsområde
Tid: 10.2.2022 kl. 14.00 – 16.15
Plats: Mötesrum T1, Vasa centralsjukhus, huvudaula

Ärendeförteckning

Paragraf Ärende               Sida

§ 1 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet 3
§ 2 Val av protokolljusterare 3
§ 3 Ibruktagning av system för språktillägg 4
§ 4 Utbildningar som sker kvällstid och veckoslut 6
§ 5 Uppvisande av läkarintyg i samband med rekryteringar 7
§ 6 Löneärenden; fältchefens arbetspar, ansvarig användare för ”omaolo” 8
§ 7 Specialersättningar vid akut Covid-läge, redovisning 9
§ 8 Information, meddelanden, initiativ, frågor 11
§ 9 Nästa möten 12
§ 10 Mötets avslutande 12



Protokoll sida
3 (12)

nr 1/2022

Organ § 1 - 2 Datum
Personalsektion 10.2.2022

§ 1 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet

Enligt förvaltningsstadgan ska ordförande efter att mötet öppnats konstatera närvarande
samt om sammanträdet är lagligen sammankallat. Enligt 103.2 § i kommunallagen
(410/2015) är andra organ än fullmäktige beslutföra när över hälften av ledamöterna är
närvarande.

Personalsektionen höll ett teamsmöte med huvudförtroendemännen, innan den egentliga
ärendebehandlingen inleddes.

PS: Ordföranden konstaterade sammanträdet vara lagenligt sammankallat och
beslutsfört.
________

§ 2 Val av protokolljusterare

Föreslås att två protokolljusterare väljs.

PS: Till protokolljusterare valdes Kenneth Pärus och Annica Haldin.
__________
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Personalsektion 10.2.2022

§ 3 Ibruktagning av system för språktillägg

I samband med uppgörandet av behörighetsstadgan lyftes i många diskussioner fram att
välfärdsområdet behöver ha ett system där man motiverar till språkutveckling och
språkanvändning, genom att t.ex betala av språktillägg. Utgångsläget är att system för
språktillägg funnits enbart i sjukvårdsdistriktet, Vasa stad och Korsholm. I Korsholm och
Vasa fanns tre nivåer på tillägg, 15-40 €, medan sjukvårdsdistriktet hade fem nivåer 6 –
40,71 €. Dessutom fanns i sjukvårdsdistriktet ett tillägg för specialkunnande, som beviljats
på anhållan till läkare, som förbinder sig att göra patientdokumenteringen (epikrisen) på
patientens språk. Det här för att man kunde minska på översättningsbehovet.

Enligt kollektivavtalet kan språktillägg betalas om uppgiften förutsätter att man förutom sitt
modersmål behärskar det andra inhemska språket. Om språkkunskapen hör till
behörighetskravet, kan det beaktas i den uppgiftsrelaterade lönen. I så fall betalas inget
språktillägg. Den behöriga myndigheten i samkommunen avgör i vilka uppgifter
språktillägget ska betalas och hur språkkunskaperna ska påvisas.

Enligt behörighetsstadgan finns för tvåspråkiga enheter fyra språkkravsnivåer:
God förmåga att i tal och skrift använda det andra inhemska språket som inte är den
sökandens modersmål.
God förmåga att i tal och nöjaktig förmåga i skrift använda det andra inhemska språket som
inte är den sökandens modersmål.
Nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda det andra inhemska språket som inte är den
sökandens modersmål.
Förmåga att förstå och använda det andra inhemska som inte är den sökandens
modersmål.
I behörighetsstadgan finns närmare angivet hur språkfärdigheten fastställs i
rekryteringsskedet.

Behörighetsstadgan i bilaga 1/§3 10.2.2022

Systemet för språktillägg föreslås bestå av två delar. Ett allmänt språktillägg för goda
språkfärdigheter i de uppgifter där det behörighetskravet är god i tal och god/nöjaktigt i
skrift. I uppgifter där behörighetskravet har fastställts till nöjaktig förmåga betalas även
språktillägg, om arbetstagaren kan uppvisa intyg över god förmåga att i tal använda det
andra inhemska språket som inte är den sökandens modersmål. För språktillägget
förutsätts språkkunskapen påvisas med intyg eller  betyg, i enlighet med
behörighetsstadgan. Välfärdsområdets eget språktest, gäller inte som grund för
språktillägg. Språktillägg betalas inte heller inom enspråkiga enheter eller till person som
beviljats dispens från språkkrav. Språktilläggets storlek, kunde utgå från
sjukvårdsdistriktets gamla nivåer, eftersom de är lite högre än de andra som finns.

fortsätter
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Sammanställning över hur språkkunskapen kan påvisas i bilaga 2/§3 10.2.2022

Förutom det allmänna språktillägget planeras ett specialtillägg för personal till vars
uppgifter hör en mera krävande dokumentering på patientens språk. Det kan gälla t.ex
beslut och utlåtanden till myndigheter. Planeringen och identifieringen av de uppgifter och
personalgrupper som kunde höra till den här kategorin fortsätter med
resurslinjedirektörerna.

HRD: föreslår att personalsektionen besluter att:

- system för språktillägg inom tvåspråkiga enheter i Österbottens
välfärdsområde tas i bruk enligt ovanstående beskrivning

- språktilläggets storlek är 50,00 euro, där behörighetskravet är god i tal och
god i skrift

- språktilläggets storlek är 40,00 euro, där behörighetskravet är god i tal och
nöjaktig i skrift, eller där behörighetskravet är nöjaktig förmåga, men
arbetstagaren kan uppvisa intyg över god förmåga i tal

- språktillägg som blivit överförda i samband med personalöverföringarna
fryses på ifrågavarande nivå, såvida det inte enligt ovan finns grund för
förhöjning

- till läkare som arbetar på centralsjukhuset betalas ett tillägg för tvåspråkig
patientdokumentation 119,66, om de uppfyller villkoren

- språktilläggen betalas från 1.1.2022
- om det görs ändringar i enheternas språkindelning, justeras språktillägget

enligt villkoren i detta beslut
- personalsektionen återkommer till ärendet gällande andra grupper som

kan omfattas av betydande skriftlig dokumentering på två språk.

Ledamot Erkki Aro önskade få en anteckning till protokollet om att han framförde att
styrelsen skulle behandla enheternas språkindelning igen, och så att alla enheter i Laihia
skulle klassificeras som finskspråkiga.

PS: godkände enhälligt HR-direktörens förslag och återkommer till ärendet
gällande personal med betydande skriftlig dokumentering på nästa möte.
__________
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§ 4 Utbildningar som sker kvällstid och veckoslut

Vid personalsektionens möte 2.12.2021, fastställdes principer för deltagande i utbildningar.
I de anvisningarna finns inget nämnt om vilken praxis som ska tillämpas om någon
utbildning ordnas kvällstid eller under veckoslut. Här finns också varierande tillämpningar i
organisationerna från tidigare. På en del ställen har man fått arbetstid på viss villkor
godkänd, medan man på andra ställen deltagit på egen tid. En allmän uppfattning är att
utbildningar som sker utanför traditionell arbetstid, dvs kvällar och veckoslut, har ökat.
Genom att placera utbildningarna i slutet av dagen, kan personal lättare delta i utbildningen.
Likaså har utbudet på web-utbildningar ökat och dessa kan ofta vara förlagda till varierande
tidpunkter.

All utbildning som arbetsgivaren på ett eller annat sätt stöder, grundar sig på att förmannen
prövat och bedömt att utbildningen är till väsentlig nytta för arbetstagaren, för
organisationen och verksamheten. Om förmannen godkänner en kurs utanför arbetstid
gäller generellt att detta inte ska betraktas som en beordran att delta. Kurstiden föreslås
kunna registreras som enkla timmar. Tiden planeras så att det inte uppstår övertid.

Förslag till uppdaterat direktiv i bilaga 1/§4 10.2.2022

HRD: föreslår att personalsektionen besluter uppdatera direktivet från 2.12.2021
enligt bilaga 1.

PS: godkände enhälligt HR-direktörens förslag.
__________
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§ 5 Uppvisande av läkarintyg i samband med rekryteringar

Enligt lagen om kommunala tjänsteinnehavare § 7 är en förutsättning för anställning i
tjänsteförhållande att den person som anställs på begäran av den myndighet som besluter
om anställningen lämnar upplysningar om sina förutsättningar att sköta uppgiften med
hänsyn till hälsan. Prövning görs på basen av läkarintyg eller annan tillförlitlig utredning.
Den myndighet som besluter om anställning kan av grundad anledning besluta att en sådan
utredning inte krävs.

För anställning i arbetsförhållande finns en skrivning i arbetskollektivavtalet kap I § 9, enligt
vilken en arbetstagare som tillträder en anställning eller övergår till en annan uppgift på
begäran ska visa upp ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Övergången till
annan uppgift inhiberas om inte intyget uppvisas inom utsatt tid. Arbetstagaren ska
informeras om skyldigheten att visa upp läkarintyget när arbetsavtalet ingås.

I många av de organisationer varifrån personal överförts till välfärdsområdet har läkarintyg
krävts av både tjänsteinnehavare och arbetstagare vid nyrekrytering. I någon kommun har
tillämpats enbart företagshälsovårdens hälsogransking vid anställningens början. Trots att
systemet med läkarintyg är en allmänt tillämpad praxis inom offentliga sektorn, är det en
relativt tung administrativ process. Även personalen upplever det som jobbigt och dyrt att
skaffa läkarintyget.

Inom välfärdsområdet behöver vi ha en enhetlig linje vad gäller krav på uppvisande av
läkarintyg. Ärendet om uppvisande av läkarintyg i rekryteringssituationen får en delvis
annan innebörd då regionens hela offentliga social- och hälsovård finns inom samma
organisation. Det som tidigare betraktats som nyrekrytering kan nu vara en intern och då
skulle inget intyg krävas. I anvisningen kunde även beaktas om en persona arbetat tidigare
i organisationen som visstidsanställd under t.ex. minst 6 månader. Då känner
arbetsgivaren till arbetstagarens förutsättningarna att klara arbetet. För arbetstagare torde
företagshälsovårdens hälsogranskning gälla, medan tjänsteinnehavare som anställs
utifrån fortsättningsvis ska uppvisa läkarintyg.

HRD: föreslår att personalsektionen besluter att gällande uppvisande av
läkarintyg vid nyrekrytering gäller:

- Vid intern rekrytering krävs ingen utredning över hälsotillstånd.
- Tjänsteinnehavare som anställs utifrån ska uppvisa godtagbart läkarintyg

inom en månad. Är personen nu i anställningsförhållande och
anställningen har räckt minst 6 månader, krävs inget läkarintyg.

- Arbetstagare som anställs utifrån ska genomgå en hälsogranskning vid
företagshälsovården. Ett godtagbart hälsointyg ska inom tre månader
uppvisas till förmannen.

PS: godkände enhälligt HR-direktörens förslag.
__________
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§ 6 Löneärenden; fältchefens arbetspar, ansvarig användare för ”omaolo”

Överskötare Saija Seppelin och har lämnat ett förslag om förhöjning av den
uppgiftsrelaterade lönen för tre  förstavårdare, som kommer att få avvikande och mera
krävande uppgifter som fältchefens arbetspar. Det här är en omorganisering av arbetet,
där man vill säkra servicen och innebär bl.a att fältchefens arbetspar kan sköta fältchefens
vissa uppgifter vid korta frånvaron. Närmare uppgiftsbeskrivning i bilagan.

Förslaget är att den uppgiftsrelaterade lönen skulle justeras från 2522 euro till 2750 euro.

Seppelins skrivelse inkl. uppgiftsbeskrivning i bilaga 1/§6 10.2.2022

Verksamhetsområdesdirektör Satu Hautamäki har ansvar för utveckling av de digitala
verktygen i kund- och resurscentret. En mindre pilot gällande symptombedömning i omaolo
har verkat inom strukturomvandlingsprojektet, som avslutades 31.12.2021. Följande steg
skulle vara att utveckla verktyget och utöka användningen i välfärdsområdet. Närmare
beskrivning i bilagan.

Hautamäkis skrivelse i bilaga 2/§6 10.2.2022

Även om projektet avslutades 31.12.2021, är arbetet fortsättningsvis i ett planerings- och
utvidgningsskede. Det är tre sjukskötare, Mari Montin, Jessica Småfisk och Erja Lahti, som
är ansvariga användare och som aktivt arbetar med uppgifterna vid sidan av sitt
sjukskötararbete. Under projekttiden fick de ett månadstillägg på 150 euro. Eftersom
arbetet ännu är i ett intensivt utvidgningsskede, kan man säga att det ännu finns grund för
ett tidsbundet ansvarstillägg.

HRD: föreslår att personalsektionen besluter

- att den uppgiftsrelaterade lönen för förstavårdare som arbetar som
fältchefens arbetspar fastställs till 2750 euro.

- att de tre sjukskötare som arbetar som ansvariga användare för omaolo-
verktyget beviljas ett tidsbundet ansvarstillägg på 150 euro för tiden
1.1.2022-31.3.2023

PS: godkände enhälligt HR-direktörens förslag.
__________
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§ 7 Specialersättningar vid akut Covid-läge, redovisning

Inför nyåret och början av året försämrades covidläget mycket snabbt i Österbotten liksom
i övriga landet. Inom personalen upplevdes den värsta belastningen under de två år som
pandemin pågått. Mycket personal blev isolerade pga positiva testresultat och många blev
utsatta för smitta och satta i karantän. Samtidigt ökades bemanningen vid
testningspunkterna, smittspårningen och vaccinationsställena. De verksamhetsansvariga
tjänsteinnehavarna liksom  högsta ledningen konstaterade att verksamheten inte kommer
att kunna tryggas utan snabba specialarrangemang, som skulle möjliggöra maximal
flexibilitet i användning av personal.

På tjänstemannanivå gavs ett direktiv om att för arbetslista 1 (30.12.2021-16.1.2022)
kunde man på de enheter och i de situationer där personalläget kraftigt försämrats pga
Covid, betala ersättning för

- köavkortning för förlängd öppethållning vid testningen, 60 €/timme.
- avbrytande av semester 100 euro/dag men max fem dagar
- för extra arbetstur en engångsersättning på 150 euro
- för skiftbyte 50 euro

På arbetslista 2 (17.1-6.2.2022) gällde samma ersättningar, förutom köavkortningen som
avslutades i och med att manplanerat in längre öppethållning.

Statistik för den första perioden visar att 2256 engångsersättningar blivit utbetalda. Kostnad
c 400.000 euro.

Inom tjänstemannaledningen bedöms nu den akuta situationen vara över och att en
återgång till normalt läge är möjlig. Utryckningspenning betalas om man med kort varsel
(16 timmar) blir kallad till arbetet. Från Tehys håll har man framfört att man önskar att det
tillfälliga ersättningsbeslutet förlängs.

Som en följd av covid-situationen, har en ny grund för utryckningspenning har aktualiserats.
Om en privat serviceproducent inte klarar av att fylla personalbemanningen har
välfärdsområdet en övervakningsskyldighet, och regionförvaltningsverket kan kräva att
välfärdsområdet omedelbart tar över verksamheten. Innan ärendet går så långt, försöker
vi hjälpa till att ordna bemanningen med att anställa tilläggspersonal. Om personal inom
välfärdsområdet med kort varsel blir placerad till en privat enhet, skulle en
utryckningspenning på 70 euro vara en skälig ersättning.

fortsätter
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HRD: föreslår att personalsektionen

- antecknar redogörelsen om det akuta personalläget i början av året till
kännedom samt godkänner de tjänstemannabeslut som togs

- godkänner att om välfärdsområdets personal med kort varsel av tvingande
skäl blir placerad till en privat vårdenhet kan en utryckningspenning på 70
euro betalas. Beslutet börjar tillämpas genast.

PS: godkände enhälligt HR-direktörens förslag.

Personalsektionen beslöt också ge chefsöverskötare Marjo Orava rätt att
besluta om specialersättning vid speciellt krävande personalsituation pga.
covidläget.
__________
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§ 8 Information, meddelanden, initiativ, frågor

Ingen diskussion fördes.
__________
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§ 9 Nästa möten

Nästa möten hålles:

- 24.3.2022 kl. 9.30.
- 25.4.2022 kl. 9.30
- 31.5.2022 kl. 9.30

__________

§ 10 Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet kl. 16.15.
__________
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Anvisning för begäran om omprövning

Datum för sammanträdet

Personalsektionens sammanträde 10.2.2022

Besvärsförbud

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 136 §
kommunallagen begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras
över beslutet

Paragrafer: 1 - 2, 8 - 10

Anvisning för begäran om omprövning
Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan skriftligt begära om omprövning.

Paragrafer: 3 - 7

Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.
Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Omprövning får begäras av:

• den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet
(part), och

• samkommunens medlemskommuner
• kommunmedlemmar i samkommunens medlemskommun

I omprövningsbegäran ska uppges:

• det beslut i vilket omprövning begärs

• hurdan omprövning som begärs

• på vilka grunder omprövning begärs.

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning
samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress
uppges.

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
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Begäran om omprövning ska lämnas in till registratur senast under tidsfristens sista dag
innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju (7) dagar efter att brevet sändes, om inte något annat
visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje (3)
dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En medlemskommun och kommunmedlem i samkommunens medlemskommun anses ha
fått del av ett beslut sju (7) dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna
datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista
dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj,
julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första
vardagen därefter.

Behandlingen av omprövningen är kostnadsfritt.

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos registratur
(kontaktuppgifter nedan).

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet 7.4.2022.

Beslutet har delgetts parten genom ett brev som avsändes

Beslutet har delgetts parten genom ett e-postmeddelande som avsändes

Myndighet hos vilken omprövning begärs:

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde/styrelsen
Sandviksgatan 2-4
65130 Vasa
registrator@vshp.fi

besöksadress: XA-huset (Sandviksgatan 6), 7:e vån. Öppethållningstid måndag-
fredag kl. 9-14.

mailto:registrator@vshp.fi
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  10.2.2022 

 

Språktillägg 
 
För språktillägg påvisas kunskaper med intyg eller betyg. 
 
Allmän språkexamen 
 

- Nivå 4-5: god förmåga att i tal och skrift använda finska och svenska språken. 
- Nivå 3: nöjaktig förmåga att i tal använda svenska och finska språken. 

 
 
Statsförvaltningens språkexamina 
 

- Vitsord i intyget: goda eller nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper. 
 
 
Språkintyg av examinator 
 

- Vitsord i intyget: goda eller nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper. 
 
 
Examensbetyg/studieregisterutdrag från yrkeshögskolor 
 

- Vitsord i textdelen som hänvisar till lagen om ådagaläggande av kunskaper i svenska och 
finska: goda eller nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper. 

- Vitsord på studieregisterutdrag (separata vitsord för muntliga och skriftliga färdigheter bör 
framkomma). 
4-5: god förmåga att i tal och skrift använda finska och svenska språken. 
1-3: nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. 

 
 
Högre högskoleexamen  
 

- Avlagt språkprov som ingår i högskoleexamen (god eller nöjaktig) 
- slutfört minst 35 studieveckor i svenska eller finska eller avlagt vitsordet cum laude (=god) 
- slutfört minst 15 studieveckor i svenska eller finska eller avlagt vitsordet approbatur 

(=nöjaktig) 
 
 

Skolutbildning/Yrkesutbildning/Gymnasieutbildning 
 

- Skolutbildning/Yrkesutbildning/Gymnasieutbildning på ifrågavarande språk motsvarar 
goda muntliga och skriftliga kunskaper. 

- Vitsordet M i studentexamen motsvarar goda muntliga och skriftliga kunskaper i 
ifrågavarande språk. 

- Vitsordet B i studentexamen motsvarar nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i 
ifrågavarande språk. 
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Direktiv för personalens deltagande i utbildning 
 

 

 

 

Fortbildning 
 

Med fortbildning avses utbildning som upprätthåller och förbättrar behövlig kompetens i arbetet. 
Utbildningen svarar mot personalens omedelbara utbildningsbehov eller fokuserar på kunskaper och 
färdigheter som behövs i framtiden. Yrkesutbildad personal inom social och hälsovård är i lag skyldig att 
upprätthålla det kunnande som förutsätts inom respektive yrke. 

 
 

Extern utbildning 
 
Deltagande i extern utbildning görs på basen av en behovsprövning. Förmannen bedömer behovet och 
nyttan av utbildningen om utbildningen är till väsentlig nytta för arbetstagaren, organisationen och 
verksamheten. 
 

- Den närmaste förmannen kan bevilja högst 10 dagar tjänstledighet med lön för kompletterande 
utbildning.  

- Om det finns starka motiv för att bevilja mera arbets-/tjänstledighet, förs anhållan med 
förmannens motiveringar till följande beslutsnivå. 

- För externt utbildningstillfälle, beviljas tjänstledighet och arbetstid registreras som för en 
“normal” arbetsdag.  

 
 
Utbildning som sker kvällstid och veckoslut 
 
Om förmannen godkänt utbildning som infaller under kvällstid eller veckoslut gäller följande kriterier 

- det ska finnas ett detaljerat kursprogram 

- som arbetstid registreras/ersätts endast undervisningstiden och högst en normal arbetsdag 

- arbetstiden godkänns inte som övertid. Beaktas i arbetstidsplaneringen 

- resetid räknas inte in i arbetstiden, oberoende om utbildningen sker utomlands eller inom landet. 

 
 

Ersättningar 
För utbildningsresor inom landet ersätts resan enligt billigaste färdmedel. Resetid och arbetstidsåtgång 
tas med i helhetsprövningen. Dagtraktamente betalas i regel enligt bestämmelserna i det allmänna 
kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet. Arbetsgivaren betalar i regel utbildningskostnaderna.  
I vissa situationer kan också deltagandet enligt förmannes prövning ske med ledighet utan lön och eller 
så att inte utbildningskostnaderna ersätts.  
 
 
Intern utbildning 
 
Intern utbildning är utbildning som välfärdsområdet arrangerar. Då personal deltar i sådan utbildning, ses 
detta som att arbetstagaren blivit beordrad att delta i utbildningen. 

- Arbetstid registreras  enligt kursprogrammet. Arbetstiden planeras så att övertid inte uppstår.  
Som arbetstid registreras tid enligt kursprogrammet. 
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- Arbetstagaren behöver ett muntligt tillstånd av förmannen att han kan delta i den interna 
utbildningen, varefter han gör sin kursanmälan via utbildningskalendern. 

 

 

Vidareutbildning och övriga omfattande utbildningar 

 
1. Med vidareutbildning avses en utbildning som leder till examen och ger formell behörighet (ex. 

högskolestudier).  
o Huvudregeln är att arbetsgivaren inte deltar i finansieringen eller beviljar tjänstledighet med 

lön för vidareutbildning. Arbetstagaren har möjlighet att ansöka om t.ex. studieledighet.  
 

2. Specialiseringsutbildning som ger formell behörighet för t.ex Valvira eller FPA:s krav för 
privatpraktik.  
o Bedömning görs utgående från välfärdsområdets verksamhetsstrategi och ekonomiplan 
o Resursdirektörerna prövar i varje enskilt fall i vilken omfattning stöd ges. Stödet kan ges i 

form av arbetstid och/eller kostnadsersättningar.  
o Återbetalningsavtal tillämpas.  

 
3. Deltagande i yrkesmässiga specialiseringsutbildningar / fortbildningar prövas utgående från 

verksamhetens behov och befintliga budgetanslag. Utbildningarna är till omfattningen vanligtvis 
20-40 studiepoäng och kan sträcka sig över 1-2 år.  
o Resultatområdeschefen prövar i varje enskilt fall om resultatområdet finansierar 

specialiseringsutbildningen.  Finansieringen inkluderar arbetstid för närstudiedagar, 
kursavgifter och kostnadsersättning.  

o Om totalkostnaderna (inklusive lönekostnader för närstudiedagar) överskrider 4000 €, görs 
återbetalningsavtal. 

 
4. För deltagande i ledarskapsutbildning som ordnas regionalt av ortens utbildningsanstalter beviljas 

tjänstledighet med lön, eftersom det underlättar förmannarekryteringen och kunnandet kommer 
till nytta i allt utvecklingsarbete. 

 
 

Avtal om återbetalning av utbildningskostnader 
 
Då välfärdområdet stöder en vidareutbildning eller en annan omfattande utbildning, utgår man ifrån att 
arbetstagarna ska arbeta minst tre år efter avslutad utbildning. Man ingår ett återbetalningsavtal, i vilket 
sägs att om arbetstagaren slutar innan tre-årstiden fyllts, uppstår en återbetalningsskyldighet, vars storlek 
beror på hur lång tid arbetstagaren arbetat efter avlagd examen. Avtalet uppgörs samtidigt som man 
besluter om utbildningen. 

 
 
Läroavtalsutbildning 
 

För den teoretiska undervisning som ingår i ett läroavtal, beviljas tjänstledighet utan lön. Studeranden får 
dagpenning från FPA. 
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Utbildningar som bekostas helt eller delvis av utomstående 
 
Läkemedels- och andra företag för medicinsk utrustning har under en lång tid idkat ett nära 
samarbete  kring fortbildningsverksamhet med landets olika sjukvårdsinrättningar. Samarbetet har 
utvecklats på ett naturligt sätt, pga den speciellt snabba medicinska utvecklingen. 

  
Beslutsfattare skall iaktta speciella principer då han godkänner en arbetstagares deltagande i utbildning 
som bekostas av en utomstående firma: 
 
- Utbildningen bör stöda och vara i linje med strategi- och utbildningsplan 
- Syftet med utbildningen skall vara att öka arbetstagarens yrkesskicklighet eller förmedla 

ny/vetenskaplig information 
- Information om utbildningstillfället skall riktas till organisationen, så att arbetsgivarens representant 

kan kontrollera utbildningens innehåll. 
- Beslut om vem som skall delta i utbildningen fattas av arbetsgivarens repreentant, d.v.s. 

tjänsteinnehavare som har rätt att fatta beslut om tjänstledighet. 
- Företaget kan delta i kostnader som arbetsgivaren godkänner för deltagarnas fortbildningar. 

Kostnadsersättningen kan ges för deltagaravgift, resekostnader, övernattnings- och 
dagtraktamenten. Då en tjänsteinnehavare/arbetstagare anhåller om tjänstledighet för utbildningen, 
bör det tydligt framkomma i anhållan vilka kostnader som företaget står för och vilka sjukhuset 
betalar.  

- Ev. övrig till utbildningstillfället hörande gästfrihet som företaget vill visa, skall vara skälig och riktas 
enbart till deltagarna i utbildningstillfället. 
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Henkilöstöjaosto 
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MÄÄRÄAIKAINEN VASTUULISÄ OMAOLON VASTUUKÄYTTÄJILLE 

 
 

Pohjanmaan hyvinvointialueen yksi keskeinen strateginen tavoite on kehittää digitaalisia palveluja ja 
asiointikanavia alueen väestölle. Asiakas- ja resurssikeskuksessa on voimakas tahtotila edistää tätä 
tavoitetta. Digi-Finland tuottaa valtakunnallisesti 16 oirearviointia + koronaoirearviointia väestön/ 
asiakkaiden käyttöön. Olemme valtakunnallisen rakenneuudistushankkeen puitteissa pilotoineet vuonna 
2021 Omaolon oirearviointien käyttöä. Pilottiin kuului 3 oirearvioinnin + koronaoirearvioinnin käytön 
pilotointi viime syksyn aikana Vaasassa ja Pietarsaaressa. Tahtotila on ottaa helmikuun 2022 aikana 
käyttöön 7 uutta oirearviointia nyt ensin Vaasassa ja sitten vähitellen tämän vuoden aikana laajentaa 
oirearviointien käytön mahdollisuutta koko hyvinvointialueen väestölle. Tämä edellyttää käytännössä 
toimintaan Omaolon vastuukäyttäjiä. Vastuukäyttäjä on sairaanhoitaja, joka käsittelee saapuneet 
oirearvioinnit, ratkaisee asiakkaan tilanteen itse tai ohjaa asiakkaan eteenpäin, jos on tarvetta lisähoidolle/-
palvelulle. Vastuukäyttäjinä meillä on 3 työntekijää ja he työskentelevät Digitaalisessa 
asiakaspalvelukeskuksessa. Omaolo-oirearviointien käsittely on uusi osa heidän työtään. Se poikkeaa 
muiden asiakaspalvelukeskuksen hoitajien työtehtävistä ja on selkeä lisätehtävä toiminnassa. 
Oirearviointien käyttöönoton myötä pyrimme vähentämään puhelimitse saapuvia kontakteja ja tarjoamaan 
asiakkaille vaihtoehtoisia asiointikanavia. Tällä tavoin pyrimme myös osaltamme parantamaan 
hoidon/palvelun saavutettavuutta. 
 
Esitän määräaikaista 150 euroa/kk/hlö vastuulisää ajalle 1.1.2022-31.3.2023 näille kolmelle 
sairaanhoitajalle, jotka käsittelevät oirearviointeja ja edistävät niiden käyttöönottoa Pohjanmaan 
hyvinvointialueella.  
 
 
3.2.2022 
 
 

Satu Hautamäki 
 
 
Satu Hautamäki       
Toimialajohtaja      
Asiakas- ja resurssikeskus   
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§ 1 Tillämpningsområde 
 
Fullmäktige besluter om de formella behörighetskrav som består av yrkesmässig behörighet och krav på språkkunskap och som 

krävs av personal som väljs till tjänster och befattningar vid samkommunen för Österbottens välfärdsområde. 

 

§ 2 Examen 
 
Med högre högskoleexamen avses magisterexamen från universitet eller vetenskapshögskola eller högre yrkeshögskoleexamen. 

Med högskoleexamen avses yrkeshögskoleexamen samt kandidatexamen från universitet eller vetenskapshögskola. Med 

högskoleexamen jämställs tidigare examen på institutnivå. Med yrkesexamen på andra stadiet jämställs tidigare examen på 

skolnivå. 

 

§ 3 Grunder för fastställande av språkkunskap 

 

Vid fastställandet av språkkunskap tillämpas för tjänst eller befattning följande principer: 

 Kundens rätt till service på eget modersmål 

 Lokala förhållanden och behov av språkkunskap 

 Styrelsen fastställer skilt indelningen i svenskspråkiga, finskspråkiga och tvåspråkiga enheter/funktioner. Vid enspråkiga 

enheter/funktioner krävs ingen formell språkkunskap i det andra inhemska nationalspråket. Språkfärdigheten bedöms 

i rekryteringsskedet. 

 Kontinuerlig och systematisk språkplanering och uppföljning utgör en del av kvalitetsarbetet. Denna språkplanering och 

uppföljning utgör en grund för rekrytering och fortbildningsmål.  

Språkkunskapsnivåer 

1. God förmåga att i tal och skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandens modersmål. 

-> krävs av personer i direktörsposition, chefsposition och personer i förmannaposition, förvaltningspersonal, 

sekreterare samt av de funktioner där det som yrkesmässig behörighet krävs avlagd högre högskoleexamen. 

Språkkravet gäller även yrkesbenämningar där man fungerar som en ständig ställföreträdare för en förman, 

t.ex. biträdande överläkare och biträdande avdelningsskötare. 

 

2. God förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandens 

modersmål. 

-> krävs av arbetstagare i funktioner som är gemensamma för hela välfärdsområdet eller av arbetstagare vid 

tvåspråkiga enheter, vilka fastställs av styrelsen. Till denna grupp hör bl.a. arbetstagare av vilka krävs 

högskoleexamen eller tidigare examen på institutnivå. 

 

3. Nöjaktig förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda det andra inhemska språket som inte är den 

sökandens modersmål. 

-> krävs av arbetstagare till funktioner som är gemensamma för hela välfärdsområdet eller av arbetstagare vid 

tvåspråkiga enheter, vilka fastställs av styrelsen. Till denna grupp hör bl.a. arbetstagare av vilka krävs 

yrkesinriktad grundexamen inom området. 

 

4. Förmåga att förstå och använda det andra inhemska språket som inte är den sökandens modersmål. 
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-> krävs av personal där det som yrkesmässig behörighet krävs kortare yrkesutbildning eller vars uppgifter inte 

innehåller kundbetjäning. 

 

§ 4 Påvisande av språkkunskaper 

God förmåga att i tal och skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandens modersmål: 

Tjänsteinnehavaren/arbetstagaren påvisar språkkunskapen på ett sätt som stadgas i statsrådets förordning 481/2003 om 

bedömning av kunskap i finska och svenska språken. Dessutom bedöms person som har genomgått yrkesutbildning, 

skolutbildning, gymnasiet på ifrågavarande språk ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i ifrågavarande språk. Arbetstagare 

kan också påvisa sin språkkunskap via välfärdsområdets interna språktest. Alternativet med välfärdsområdet språktest gäller 

inte vid val till tjänst och tjänsteförhållande. Vitsordet M i studentexamen motsvarar goda muntliga och skriftliga kunskaper i 

ifrågavarande språk. Den praktiska språkfärdigheten säkerställs vid intervjutillfället. 

 

God förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandens 

modersmål:  

Tjänsteinnehavaren/arbetstagaren påvisar språkkunskapen på ett sätt som stadgas i statsrådets förordning 481/2003 om 

bedömning av kunskap i finska och svenska språken. Dessutom kan språkkunskapen påvisas via vitsorden god (tal) och nöjaktig 

(skrift) i yrkesexamen eller genom välfärdsområdets interna språktest. Vitsordet M i studentexamen motsvarar goda och 

vitsordet B motsvarar nöjaktiga kunskaper i ifrågavarande språk. Den praktiska språkfärdigheten säkerställs vid intervjutillfället. 

 

Nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandens modersmål: 

Arbetstagaren påvisar språkkunskapen på ett sätt som stadgas i statsrådets förordning 481/2003 om bedömning av kunskap i 

finska och svenska språken. Dessutom kan språkkunskapen påvisas via vitsordet nöjaktig i yrkesexamen eller genom 

välfärdsområdets interna språktest. Vitsordet B i studentexamen motsvarar nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i 

ifrågavarande språk. Den praktiska språkfärdigheten säkerställs vid intervjutillfället. 

 

Förmåga att förstå och använda det andra inhemska språket som inte är den sökandens modersmål: 

Inget språkintyg behövs. Arbetstagaren påvisar språkkunskapen vid intervjutillfället. 

 

§ 5 Fastställande av behörighetskrav för nya uppgifter 
 
Då nya yrkesbenämningar tas i bruk, fastställer fullmäktige behörighetskraven. 

 

§ 6 Dispens från språkkrav 
 
Styrelsen kan, där särskilda skäl det påkallar, bevilja den som ska väljas till en tjänst eller befattning, dispens eller lindring från 

det språkkunskapskrav som enligt denna stadga krävs av tjänste- eller befattningsinnehavaren. 

För personer med annat modersmål än svenska eller finska kan styrelsen, med beaktande av den språkliga planeringen, 
uppgifternas art och de lokala förhållandena, bevilja dispens från de formella språkkraven. 
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LÄKARE 

BENÄMNING TJÄNST/ 
BEFATTNING 

BEHÖRIGHET 

Administrativ överläkare Tjänst Lämplig specialistläkarexamen samt administrativ 
erfarenhet. 

Avdelningsöverläkare Tjänst Lämplig specialistläkarexamen. 

Biträdande överläkare Tjänst Lämplig specialistläkarexamen. 

Biträdande övertandläkare Tjänst Legitimerad tandläkare. 

Chefsläkare Tjänst Lämplig specialistläkarexamen. 

Chefsöverläkare Tjänst Tillräcklig arbetserfarenhet som 
överläkare/biträdande överläkare samt lämplig 
administrativ utbildning. 

Forskningsöverläkare Tjänst Legitimering eller tillstånd att vara verksam som 
läkare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom 
hälso- och sjukvården (559/94) samt 
specialistläkarkompetens inom en för tjänsten 
lämplig specialitet och docentkompetens inom en för 
tjänsten lämplig specialitet 

Ledande läkare Tjänst Lämplig specialistläkarexamen. 

Ledande läkare i psykiatri Tjänst Specialistläkarexamen i psykiatri. 

Ledande tandläkare för munhälsovård Tjänst Legitimerad tandläkare med 
specialtandläkarrättigheter. 

Läkare Tjänst Legitimerad läkare. 

Skolläkare Tjänst Legitimerad läkare. 

Specialiserande läkare Tjänst Legitimerad läkare. 

Specialiserande tandläkare Tjänst Legitimerad tandläkare. 

Specialläkare Tjänst Lämplig specialistläkarexamen. 

Specialtandläkare Tjänst Legitimerad tandläkare med 
specialtandläkarrättigheter. 

Tandläkare Tjänst Legitimerad tandläkare. 

Utbildningsöverläkare Tjänst Lämplig specialistläkarexamen. 
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BENÄMNING TJÄNST/ 
BEFATTNING 

BEHÖRIGHET 

Utvecklingsöverläkare Tjänst Lämplig specialistläkarexamen. 

Överläkare Tjänst Lämplig specialistläkarexamen. 

Överläkare för servicehandledning Tjänst Lämplig specialistläkarexamen. 

Överläkare i geriatri Tjänst Specialistläkarexamen i geriatri. 

Övertandläkare Tjänst Legitimerad tandläkare. 

  



5 
 
  

VÅRDPERSONAL 

BENÄMNING TJÄNST/ 
BEFATTNING 

BEHÖRIGHET 

Akutvårdare på basnivå 
 

Befattning Legitimerad sjukskötare eller närvårdarexamen med 
prehospital akutsjukvård som inriktning. 

Akutvårdare på vårdnivå Befattning Akutvårdare (YH), eller en sådan legitimerad 
sjukskötare som avses i lagen om yrkesutbildade 
personer inom hälso- och sjukvården och som har 
avlagt en studiehelhet inriktad på prehospital 
akutsjukvård på vårdnivå omfattande minst 30 
studiepoäng. 

Akutvårdschef Tjänst Förstavårdarexamen på yrkeshögskolenivå eller 
legitimerad sjukskötare som har avlagt en studiehelhet 
inriktad på prehospital akutsjukvård på vårdnivå 
omfattande minst 30 sp samt tillräcklig administrativ 
och operativ kompetens inom prehospital akutsjukvård 
och den erfarenhet som krävs för uppdraget. 

Ansvarig fysioterapeut Befattning Legitimerad fysioterapeut samt lämplig administrativ 
tilläggsutbildning. 

Ansvarig hälsovårdare Befattning Legitimerad hälsovårdare samt lämplig administrativ 
tilläggsutbildning. 

Ansvarig munhygienist Befattning Legitimerad munhygienist samt lämplig administrativ 
tilläggsutbildning. 

Ansvarig sjukskötare Befattning Legitimerad sjukskötare samt lämplig administrativ 
tilläggsutbildning. 

Ansvarig tandskötare Befattning Närvårdarexamen med inriktning på munhälsovård 
eller med den jämställd tidigare examen samt lämplig 
administrativ tilläggsutbildning. 

Audionom Befattning Legitimerad yrkesutbildad person inom hälso-och 
sjukvården samt 60 sp specialiseringsutbildning. 

Avancerad klinisk sjukskötare Befattning Legitimerad yrkesutbildad person inom hälso-och 
sjukvården samt högre yrkeshögskoleexamen. 

Avdelningsskötare Tjänst Legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och 
sjukvård inom respektive yrke samt lämplig 
tilläggsutbildning för ledarskapsuppgifter motsvarande 
60 studiepoäng. 

Barnmorska Befattning Legitimerad barnmorska. 

Biträdande avdelningsskötare Befattning Legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och 
sjukvård inom respektive yrke samt lämplig 
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BENÄMNING TJÄNST/ 
BEFATTNING 

BEHÖRIGHET 

tilläggsutbildning för ledarskapsuppgifter motsvarande 
30 studiepoäng. 

Chefsöverskötare Tjänst Legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och 
sjukvården samt lämplig högre högskoleexamen och 
lämplig arbetserfarenhet. 

Ergoterapeut Befattning Legitimerad ergoterapeut. 

Forsknings- och utvecklingsöverskötare Tjänst Legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och 
sjukvården samt lämplig högre högskoleexamen från 
vetenskapshögskola. 

Forskningsskötare Befattning Legitimerad yrkesutbildad person inom hälso-och 
sjukvården inom respektive yrke. 

Fotterapeut Befattning Lämplig yrkeshögskoleexamen. 

Fotvårdare Befattning Lämplig yrkesexamen. 

Fysioterapeut Befattning Legitimerad fysioterapeut. 

Fältchef för den prehospitala akutsjukvården Tjänst Förstavårdarexamen på yrkeshögskolenivå eller 
legitimerad sjukskötare som har avlagt en studiehelhet 
inriktad på prehospital akutsjukvård på vårdnivå 
omfattande minst 30 sp samt tillräcklig administrativ 
och operativ kompetens inom prehospital akutsjukvård 
och den erfarenhet som krävs för uppdraget. 

Förstavårdschef Tjänst Legitimerad yrkesutbildad person inom hälso-och 
sjukvården samt högre yrkeshögskoleexamen och 
specialiseringsstudier i ledning av prehospital 
akutsjukvård 30 sp. Om personen inte regelbundet 
varit verksam som förstavårdare på vårdnivå före den 
1.5.2011 ska denna ha avlagt en studiehelhet inriktad 
på prehospital akutsjukvård på vårdnivå omfattande 
minst 30 sp. 

Hemvårdsledare (äldre) Tjänst Legitimerad yrkesutbildad person inom socialvården 
eller inom hälso- och sjukvård inom respektive yrke 
samt lämplig tilläggsutbildning för ledarskapsuppgifter 
motsvarande 30 studiepoäng. 

Hygienskötare Befattning Legitimerad sjukskötare samt lämpliga tilläggsstudier 
omfattande 30 sp. 

Hälsovårdare Befattning Legitimerad hälsovårdare. 

Klinisk expertfysioterapeut Befattning Legitimerad yrkesutbildad person inom hälso-och 
sjukvården samt högre yrkeshögskoleexamen eller av 
Valvira godkänd psykoterapeututbildning. 
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BENÄMNING TJÄNST/ 
BEFATTNING 

BEHÖRIGHET 

Klinisk specialistsjukskötare Befattning Legitimerad yrkesutbildad person inom hälso-och 
sjukvården samt högre yrkeshögskoleexamen eller av 
Valvira godkänd psykoterapeututbildning. 

Koordinerande avdelningsskötare Tjänst Legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och 
sjukvården och lämplig högre högskoleexamen eller 
ledarskapsstudier (60 sp). 

Koordinerande serviceförman Tjänst Lämplig högre högskoleexamen eller högskoleexamen 
kompletterad med ledarskapsstudier (60 sp). 

Koordinerande serviceförman Tjänst Lämplig högre högskoleexamen eller högskoleexamen 
inom socialvård eller hälso- och sjukvård kompletterad 
med ledarskapsstudier (60 sp). 

Koordinerande serviceförman Tjänst Legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och 
sjukvården och lämplig högre högskoleexamen eller 
ledarskapsstudier (60 sp). 

Koordinerande sjukskötare Befattning Legitimerad sjukskötare. 

Laboratorieskötare Befattning Legitimerad laboratorieskötare. 

Logistikskötare Befattning Lämplig yrkesexamen. 

Minnesrådgivare Befattning Legitimerad yrkesutbildad person inom social-, hälso- 
eller sjukvård samt lämplig tilläggsutbildning. 

Minnesskötare Befattning Legitimerad sjukskötare. 

Munhygienist Befattning Legitimerad munhygienist. 

Närvårdare Befattning Närvårdarexamen eller med den jämställd tidigare 
examen. 

Patienttransportör Befattning Närvårdarexamen eller med den jämställd tidigare 
examen. 

Rehabiliteringshandledare (vård) Befattning Lämplig högskoleexamen. 

Röntgenskötare Befattning Legitimerad röntgenskötare. 

Sakkunnig inom vårdarbete Tjänst Legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och 
sjukvården samt högre yrkeshögskoleexamen.  

Serviceansvarig (äldreboende) Befattning Legitimerad yrkesutbildad person inom socialvården 
eller inom hälso- och sjukvård inom respektive yrke 
samt lämplig tilläggsutbildning för ledarskapsuppgifter 
motsvarande 30 studiepoäng. 

Servicechef Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. 
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BENÄMNING TJÄNST/ 
BEFATTNING 

BEHÖRIGHET 

Serviceenhetschef (äldreboende) Tjänst Legitimerad yrkesutbildad person inom socialvården 
eller inom hälso- och sjukvård inom respektive yrke 
samt lämplig tilläggsutbildning för ledarskapsuppgifter 
motsvarande 60 studiepoäng. 

Serviceförman (hemvård) Tjänst Legitimerad yrkesutbildad person inom socialvården 
eller inom hälso- och sjukvård inom respektive yrke 
samt lämplig tilläggsutbildning för ledarskapsuppgifter 
motsvarande 60 studiepoäng. 

Sjukskötare Befattning Legitimerad sjukskötare. 

Specialistsjukskötare Befattning Legitimerad sjukskötare samt lämpliga tilläggsstudier 
omfattande 30-60 sp. beroende på inriktning. 

Tandskötare Befattning Närvårdarexamen med inriktning på munhälsovård 
eller med den jämställd tidigare examen. 

Undervisningsskötare Befattning Legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och 
sjukvården samt högre högskoleexamen och lämplig 
arbetserfarenhet. 

Överskötare Tjänst Legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och 
sjukvården samt lämplig högre högskoleexamen. 
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SOCIALVÅRDENS PERSONAL 

BENÄMNING TJÄNST/ 

BEFATTNING 

BEHÖRIGHET 

Administrativ chef Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. God kännedom om 

verksamhetsområdet. 

Aktivitetsledare Befattning Lämplig yrkesutbildning. 

Ansvarig kurator Tjänst Lämplig högre högskoleexamen i vilken ingår, eller har 
avlagts separat, huvudämnesstudier eller studier i 
socialt arbete på universitetsnivå. Legitimerad 
socialarbetare (enligt Lagen om yrkesutbildade 
personer inom socialvården 817/2015, § 7 och § 9). 

Dag- och arbets-verksamhetsledare 
(funktionshinderservice) 

Befattning Lämplig högskoleexamen. 

Barnatillsyningsman Tjänst Legitimerad socialarbetare enligt Lagen om 
yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015, 
§ 7 och § 9) eller Juris magister eller med den tidigare 
motsvarande högre högskoleexamen. 

Chef för barnskyddet Tjänst Lämplig högre högskoleexamen i vilken ingår, eller har 

avlagts separat, huvudämnesstudier eller studier i 

socialt arbete på universitetsnivå. Legitimerad 

socialarbetare (enligt Lagen om yrkesutbildade 

personer inom socialvården 817/2015, § 7 och § 9). 

Chef för barn- och familjeservice Tjänst Lämplig högre högskoleexamen i vilken ingår, eller har 

avlagts separat, huvudämnesstudier eller studier i 

socialt arbete på universitetsnivå. Legitimerad 

socialarbetare (enligt Lagen om yrkesutbildade 

personer inom socialvården 817/2015, § 7 och § 9).  

Chef för barn- och familjesocialarbete Tjänst Lämplig högre högskoleexamen i vilken ingår, eller har 

avlagts separat, huvudämnesstudier eller studier i 

socialt arbete på universitetsnivå. Legitimerad 

socialarbetare (enligt Lagen om yrkesutbildade 

personer inom socialvården 817/2015, § 7 och § 9).  

Chef för barnskyddsanstalt Tjänst Lämplig högre högskoleexamen, kännedom om 
branschen och tillräcklig ledarskapsförmåga 
(Barnskyddslagen 417/2007, §60). 



10 
 
  

BENÄMNING TJÄNST/ 

BEFATTNING 

BEHÖRIGHET 

Chef för funktionshinder-servicens stöd- och 

kompetenscenter  

Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. God kännedom om 

verksamhetsområdet. 

Chef för hem- och boendeservice Tjänst Lämplig högre högskoleexamen eller högskoleexamen 

inom socialvård kompletterad med ledarskapsstudier 

(60 sp). 

Chef för hem- och boendeservice Tjänst Lämplig högre högskoleexamen eller högskoleexamen 

inom hälso- och sjukvård kompletterad med 

ledarskapsstudier (60 sp). 

Chef för klient- och servicehandledning Tjänst Lämplig högre högskoleexamen i vilken ingår, eller har 

avlagts separat, huvudämnesstudier eller studier i 

socialt arbete på universitetsnivå. Legitimerad 

socialarbetare (enligt Lagen om yrkesutbildade 

personer inom socialvården 817/2015, § 7 och § 9).  

Chef för mental- och missbrukarvård Tjänst Lämplig högre högskoleexamen i vilken ingår, eller har 

avlagts separat, huvudämnesstudier eller studier i 

socialt arbete på universitetsnivå. Legitimerad 

socialarbetare (enligt Lagen om yrkesutbildade 

personer inom socialvården 817/2015, § 7 och § 9).  

Chef för service för funktionshindrade Tjänst Lämplig högre högskoleexamen i vilken ingår, eller har 

avlagts separat, huvudämnesstudier eller studier i 

socialt arbete på universitetsnivå. Legitimerad 

socialarbetare (enligt Lagen om yrkesutbildade 

personer inom socialvården 817/2015, § 7 och § 9).  

Chef för vuxensocialarbete Tjänst Lämplig högre högskoleexamen i vilken ingår, eller har 
avlagts separat, huvudämnesstudier eller studier i 
socialt arbete på universitetsnivå. Legitimerad 
socialarbetare (enligt Lagen om yrkesutbildade 
personer inom socialvården 817/2015, § 7 och § 9). 

Chef för äldreservice Tjänst Lämplig högre högskoleexamen i vilken ingår, eller har 
avlagts separat, huvudämnesstudier eller studier i 
socialt arbete på universitetsnivå. Legitimerad 
socialarbetare (enligt Lagen om yrkesutbildade 
personer inom socialvården 817/2015, § 7 och § 9). 

Dagverksamhetsledare Befattning Lämplig högskoleexamen. 
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BENÄMNING TJÄNST/ 

BEFATTNING 

BEHÖRIGHET 

Familjearbetare Befattning Lämplig högskoleexamen enligt Lagen om 
yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015, 
§ 8) eller lämplig högre högskoleexamen med lämplig 
inriktning eller legitimerad yrkesutbildad person inom 
hälso- och sjukvård. 

Familjehandledare Befattning Lämplig högskoleexamen enligt Lagen om 
yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015, 
§ 8). 

Förmånshandläggare Tjänst Lämplig yrkesexamen. 

Handledare Befattning Närvårdarexamen eller med den jämställd tidigare 
examen. 

Hemserviceledare Tjänst Lämplig högskoleexamen enligt Lagen om 
yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015 
§ 8). 

Hemvårdsledare (socialvård) Tjänst Lämplig högskoleexamen inom social- eller hälsovård 
kompletterad med ledarskapsstudier (30 sp). 

Klienthandledare Befattning Lämplig utbildning inom social- eller hälsovård. 

Kurator Befattning Högskoleexamen som avses i 7 § eller 8 § 1 mom. i 

lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 

(817/2015) eller för uppgiften lämplig högskoleexamen 

inom det sociala området, pedagogik eller 

beteendevetenskaper. I utbildningen ska ingå eller 

utöver den ha avlagts högskolestudier (60 sp) som 

består av universitetsstudier i socialt arbete eller 

studier som hör till en sådan högskoleexamen som 

avses i 8 § 1 mom. i lagen om yrkesutbildade personer 

inom socialvården. 

Ledande familjehandledare Tjänst Lämplig högskoleexamen enligt lagen om 
yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015, 
§ 8). 

Ledande handledare Tjänst Lämplig högskoleexamen enligt lagen om 
yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015, 
§ 8). 

Ledande socialarbetare Tjänst Lämplig högre högskoleexamen i vilken ingår, eller har 
avlagts separat, huvudämnesstudier eller studier i 
socialt arbete på universitetsnivå. Legitimerad 
socialarbetare enligt Lagen om yrkesutbildade 
personer inom socialvården (817/2015, § 7 och § 9). 

Omsorgsassistent Befattning Lämplig utbildning eller lämplig arbetserfarenhet. 
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BENÄMNING TJÄNST/ 

BEFATTNING 

BEHÖRIGHET 

Personlig assistent Befattning Lämplig utbildning eller lämplig arbetserfarenhet. 

Rehabiliteringshandledare (socialvård) Befattning Legitimerad socionom eller legitimerad 
rehabiliteringsledare. 

Sakkunnig Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Serviceenhetschef Tjänst Lämplig högskoleexamen enligt Lagen om 
yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015, 
§ 8) eller Lagen om yrkesutbildade personer inom 
hälso- och sjukvården (28.6.1994/559, § 5). 

Servicehandledare Tjänst Lämplig högskoleexamen enligt Lagen om 
yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015, 
§ 8). 

Servicesekreterare Befattning Lämplig högskoleexamen eller yrkesexamen på andra 
stadiet. 

Sjukskötare Befattning Legitimerad sjukskötare. 

Socialarbetare Tjänst Lämplig högre högskoleexamen i vilken ingår, eller har 
avlagts separat, huvudämnesstudier eller studier i 
socialt arbete på universitetsnivå. Legitimerad 
socialarbetare (enligt Lagen om yrkesutbildade 
personer inom socialvården 817/2015, § 7 och § 9). 

Socialdirektör Tjänst Lämplig högre högskoleexamen i vilken ingår, eller har 

avlagts separat, huvudämnesstudier eller studier i 

socialt arbete på universitetsnivå. Legitimerad 

socialarbetare (enligt Lagen om yrkesutbildade 

personer inom socialvården 817/2015, § 7 och § 9). 

Socialhandledare Tjänst Legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer 
inom socialvården (817/2015 § 8) samt socionom YH-
examen eller med den tidigare motsvarande examen. 

Utvecklingssocialarbetare Tjänst Lämplig högre högskoleexamen i vilken ingår, eller har 
avlagts separat, huvudämnesstudier eller studier i 
socialt arbete på universitetsnivå. Legitimerad 
socialarbetare (enligt Lagen om yrkesutbildade 
personer inom socialvården 817/2015, § 7 och § 9). 

Vårdare Befattning Närvårdarexamen eller med den jämställd tidigare 
examen. 
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SAKKUNNIGA 

 

BENÄMNING TJÄNST/ 
BEFATTNING 

BEHÖRIGHET 

Apotekare Tjänst Legitimerad provisor. 

Avdelningsfarmaceut Befattning Legitimerad farmaceut. 

Avdelningssekreterare Befattning Lämplig högskoleexamen eller yrkesexamen på andra 
stadiet. 

Chefsfysiker Tjänst Sjukhusfysikers behörighet. 

Farmaceut Befattning Legitimerade farmaceut. 

Hjälpmedelssakkunnig Befattning Lämplig högskoleexamen eller tidigare examen på 
institutnivå. 

Instrumentskötare Befattning Lämplig yrkesexamen på andra stadiet eller 
arbetserfarenhet från området. 

Instrumentvårdens serviceförman Tjänst Lämplig yrkesexamen kompletterad med lämpliga 
ledarskapsstudier. 

Instrumentvårdens servicehandledare Befattning Lämplig yrkesexamen. 

Ledande farmaceut Tjänst Legitimerad farmaceut. 

Ledande näringsterapeut Tjänst Legitimerad näringsterapeut. 

Ledande psykolog Tjänst Legitimerad psykolog. 

Ledande talterapeut Tjänst Legitimerad talterapeut. 

Läkemedelstekniker Befattning Lämplig yrkesexamen. 

Neuropsykolog Befattning Legitimerad psykolog samt specialisering i 
neuropsykologi. 

Näringsterapeut Befattning Legitimerad näringsterapeut. 

Provisor Befattning Legitimerad provisor. 

Psykolog Befattning Legitimerad psykolog. 

Rehabiliteringsplanerare Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 
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BENÄMNING TJÄNST/ 
BEFATTNING 

BEHÖRIGHET 

Serviceförman Befattning Lämplig högskoleexamen eller yrkesexamen på andra 
stadiet. 

Sjukhuscellbiolog Befattning Sjukhuscellbiologs behörighet. 

Sjukhusfysiker Befattning Sjukhusfysikers behörighet. 

Talterapeut Befattning Legitimerad talterapeut. 
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FÖRVALTNING 

 

BENÄMNING TJÄNST/ 
BEFATTNING 

BEHÖRIGHET 

Arbetarskyddschef Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. 

Arkivsekreterare Befattning Lämplig högskoleexamen eller yrkesexamen på andra 
stadiet.  

Beredskapsplanerare Befattning Lämplig högskoleexamen. 

Byråsekreterare Befattning Lämplig högskoleexamen eller yrkesexamen på andra 
stadiet.  

Chef för främjande av välfärd, hälsa och 
kontaktytor 

Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. 

Chef för hälsoövervakning Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. 

Chef för personalärenden Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Controller Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Datadirektör Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Dataskyddschef Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Direktör för samkommunen Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. 

Ekonomichef Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Ekonomidirektör Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. 

Ekonomiplanerare Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Ekonomiplaneringschef Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Ekonomisakkunnig Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Ekonomisekreterare Befattning Lämplig högskoleexamen eller yrkesexamen på andra 
stadiet. 

Faktureringssekreterare Befattning Lämplig högskoleexamen eller yrkesexamen på andra 
stadiet. 

Flerproducentkoordinator Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Forskningsdirektör Tjänst Lämplig högre högskoleexamen och lämplig 
arbetserfarenhet. 
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BENÄMNING TJÄNST/ 
BEFATTNING 

BEHÖRIGHET 

FUI-koordinator Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Förvaltningschef Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. 

Förvaltningsdirektör Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. 

HR-direktör Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. 

HR-koordinator Befattning Lämplig högskoleexamen. 

HR-planerare Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

HR-sakkunnig Befattning Lämplig högskoleexamen eller yrkesexamen på andra 
stadiet. 

HR-utvecklingschef Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Informatiker Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Informationslednings-planerare Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Informationssäkerhets- 
expert 

Befattning Lämplig högskoleexamen. 

Inköpsdirektör Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. 

Inköpskoordinator Befattning Lämplig högskoleexamen eller yrkesexamen på andra 
stadiet. 

Inköpssekreterare Befattning Lämplig högskoleexamen eller yrkesexamen på andra 
stadiet. 

Inspektör Tjänst Lämplig högskoleexamen. 

Intern revisor Tjänst Lämplig högre högskoleexamen 

IT-chefsarkitekt Befattning Lämplig högskoleexamen. 

IT-direktör Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. 

IT-projektplanerare Befattning Lämplig högskoleexamen. 

IT-serviceplanerare Befattning Lämplig högskoleexamen. 

Jurist Tjänst Juris magister eller tidigare motsvarande högre 
högskoleexamen. 

Kommunikationsdirektör Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. 

Kommunikationsplanerare Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 
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BENÄMNING TJÄNST/ 
BEFATTNING 

BEHÖRIGHET 

Koordinator för främjande av  
välfärd, hälsa och kontaktytor 

Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Kundservicechef Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Kvalitetschef Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. 

Kvalitetsdirektör Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. 

Kvalitetskoordinator Befattning Lämplig högskoleexamen. 

Kvalitetsplanerare Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

LEAN-utvecklingskoordinator Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Ledningens assistent Befattning Lämplig högskoleexamen eller yrkesexamen på andra 
stadiet. 

Materialkoordinator Befattning Lämplig högskoleexamen. 

Medicineringssäkerhets- 
koordinator 

Befattning Lämplig högskoleexamen inom området farmaci. 

Patientombudsman Befattning Legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och 
sjukvården. 

Personalchef Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. 

Planerare Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Planerare av hållbar utveckling Befattning Lämplig högskoleexamen. 

Planerare för främjande av välfärd,  
hälsa och kontaktytor 

Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Processledare Befattning Lämplig högskoleexamen. 

Projektkoordinator Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. 

Regional IT-direktör Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. 

Regional servicechef Tjänst Lämplig högskoleexamen. 

Rekryteringsplanerare Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Rekryterare Befattning Lämplig högskoleexamen eller yrkesexamen på andra 
stadiet. 

Sakkunnig Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Sekreterare inom förvaltningen Befattning Lämplig högskoleexamen eller yrkesexamen på andra 
stadiet. 
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BENÄMNING TJÄNST/ 
BEFATTNING 

BEHÖRIGHET 

Sektordirektör Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. 

Socialombudsman Befattning Lämplig högre högskoleexamen i vilken ingår, eller har 
avlagts separat, huvudämnesstudier eller studier i 
socialt arbete på universitetsnivå. Legitimerad 
socialarbetare (enligt Lagen om yrkesutbildade 
personer inom socialvården 817/2015, § 7 § och § 9). 

Språklärare Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Strategidirektör Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. 

Systemadministratör Befattning Lämplig yrkesexamen. 

Säkerhetschef Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Säkerhetskoordinator Befattning Legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och 
sjukvården eller lämplig högskoleexamen. 

Säkerhetsutbildare Befattning Lämplig högskoleexamen eller tidigare examen på 
institutnivå. 

Telefonist Befattning Lämplig yrkesutbildning. 

Translator Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Utbetalningschef Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Utbildnings- och introduktionschef Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Utbildningsplanerare Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Utvecklingschef Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. 

Utvecklingsplanerare Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Webbtjänstkoordinator Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Verksamhetsområdeschef Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. 

Välmåendekoordinator Befattning Lämplig högskoleexamen. 
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STÖDFUNKTIONSPERSONAL 

BENÄMNING TJÄNST/ 
BEFATTNING 

BEHÖRIGHET 

Byggnadsingenjör Befattning Lämplig högskoleexamen. 

Elektronikmontör Befattning Lämplig yrkesexamen. 

Elingenjör Befattning Lämplig högskoleexamen. 

Elmontör Befattning Lämplig yrkesexamen. 

Eltekniker Befattning Lämplig yrkeshögskoleexamen. 

Fastighetsingenjör Befattning Lämplig högskoleexamen. 

Hjälpmedelsmekaniker Befattning Lämplig yrkesexamen. 

Lagerarbetare Befattning Lämplig yrkesexamen inom branschen eller minst 5 
års erfarenhet av lagerarbete. 

Lagerföreståndare Befattning Lämplig yrkesexamen på andra stadiet. 

Lokalitetsdirektör Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. 

Målare Befattning Lämplig yrkesexamen. 

Nätverksingenjör Befattning Lämplig högskoleexamen. 

Planeringsingenjör Befattning Lämplig högskoleexamen. 

Röntgeningenjör Befattning Lämplig högskoleexamen. 

Servicechef Befattning Lämplig högskoleexamen. 

Serviceingenjör Befattning Lämplig högskoleexamen. 

Serviceman Befattning Lämplig yrkesexamen eller arbetserfarenhet 

Servicetekniker Befattning Lämplig yrkeshögskoleexamen. 

Sjukhusingenjör Tjänst Lämplig högskoleexamen. 

Snickare Befattning Lämplig yrkesexamen. 

Stafett Befattning Lämplig yrkesexamen eller arbetserfarenhet. 

Teknisk direktör Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. 
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BENÄMNING TJÄNST/ 
BEFATTNING 

BEHÖRIGHET 

Transportkoordinator Befattning Lämplig examen inom logistikbranschen eller minst 
tre års arbetserfarenhet som heltidsanställd 
transportkoordinator. 

Underhållschef Tjänst Lämplig högskoleexamen. 

Vaktmästare Befattning Lämplig yrkesexamen eller arbetserfarenhet. 

VVSA-expert Befattning Lämplig yrkeshögskoleexamen eller yrkesexamen och 
arbetserfarenhet. 

VVS-ingenjör Befattning Lämplig högskoleexamen. 

VVS-montör Befattning Lämplig yrkesexamen. 

VVS-tekniker Befattning Lämplig yrkeshögskoleexamen. 

Yrkesman Befattning Lämplig yrkesexamen. 
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Verksamhetsområde Resursenhet Enhet 1 - enspråkig  

2 - tvåspråkig  

 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Esselunden ESB 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Sandlunden, Roslunden ESB 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Hagalund ESB 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Lilla Fridolf Pedersheim KTB 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Pedersheim ESB 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Purmohemmet ESB  2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Björkbacka ESB 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Björkbacka Frans KTB 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Marielund ESB  2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Solrosen DB  2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Solängen ESB  2 
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Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Tallmogården ESB  2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Rosengården DB 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Lönngården AV 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Solhörnan SB  2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Aspgården ESB  1 svenskspråkig  

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Helmiina ESB  1 finskspråkig 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Elvira ESB 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Hanneshemmet ESB 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Solgård ESB  2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Solgård KTB 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Wilhelmiina och Emma KTB 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Bruksgården ESB  2 
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Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Hemstrand ESB  2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Himalaja ESB 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Venny och Elvi KTB 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Krannila ESB 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Fyrrykartano ESB  1 finskspråkig  

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Brändös Pärla ESB  2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Malmgården A och B ESB/DB 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Westerhemmet B ESB  2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Emiliacentret ESB 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice FyrgårdenESB 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Westerhemmet A  AV 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Bostället SB  2 
 

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 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Alvina ESB  2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Pörtehemmet ESB  2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Villa Alina o Efraim ESB 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Villa Rosa och Holger ESB 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Villa Svea och Ivar ESB 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Villa Göta och Åke ESB  2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Mariehemmet ESB 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Toves stuga ESB 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Kristinahemmet ESB  2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Boendeservice Åldersro servicecenter ESB 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Hemvård Pedersöre 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Hemvård Larsmo 2 
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Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Hemvård Jakobstad, område 1 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Hemvård Jakobstad, område 2 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Hemvård Nykarleby 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Hemvård, optimeringscenter Jakobstad 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Hemvård Vörå 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Hemvård Korsholm 1 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Hemvård Korsholm 2 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Hemvård Korsholm 3 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Hemvård Korsholm 4 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Hemvård Korsholm 5 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Hemvård Korsholm 6 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Hemsjukvård Korsholm 2 
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Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Hemvård Vasa 1 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Hemvård Vasa 2 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Hemvård Vasa 3 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Hemvård Vasa 4 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Hemvård Vasa 5 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Hemvård Vasa 6 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Hemförlovningsteam Vasa 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Hemsjukvård Vasa 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Center för verksamhetsstyrning Vasa 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Hemvård Laihia 1 finskspråkig  

Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Hemvård Malax 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Solgärdet seniorboende 2 
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Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Pörtom seniorboende 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Hemvård Närpes 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Hemvård Kaskö 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Hemvård Kristinestad 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Akut team Kristinestad 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Dagcenter Azalea Jakobstad 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Dagcenter Lyo Pedersöre 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Dagcenter Daglunden Larsmo 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Dagcenter Seniorpunkten Korsholm 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Dagcenter Vasa 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Dagcenter Malax 2 
 

Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Dagcenter Närpes 2 
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Hem- och 

boendeservice 

Service som ges hem  Dagcenter Kristinestad 2 
 

Rehabilitering Öppenvårdsrehabilitering Rehabiliteringsservice, Barn 2 
 

Rehabilitering Öppenvårdsrehabilitering Rehabilteringsservice, Vuxna 2 
 

Rehabilitering Öppenvårdsrehabilitering Fysiatriska enheten 2 
 

Rehabilitering Öppenvårdsrehabilitering Hemrehabiltering 2 
 

Rehabilitering Öppenvårdsrehabilitering Social rehabilitering 2 
 

Rehabilitering Öppenvårdsrehabilitering Tal- och näringsterapi 2 
 

Rehabilitering Öppenvårdsrehabilitering Hjälpmedelscentralen 2 
 

Rehabilitering Öppenvårdsrehabilitering Eftermiddags- och kvällsvård, SOL, Vasa 2 
 

Rehabilitering Öppenvårdsrehabilitering Dag- och arbetsverksamhet Majakka, Vasa 2 
 

Rehabilitering Öppenvårdsrehabilitering Dagverksamhet Meritähti, Vasa 2 
 

Rehabilitering Öppenvårdsrehabilitering Orrnäs dagverksamhet 2 
 

Rehabilitering Funktionshinderservice Stöd- och kompetenscenter för 

funktionshindrade 

2 
 

Rehabilitering Funktionshinderservice Socialservice för funktionshindrade 2 
 

Rehabilitering Funktionshinderservice Keva-Koti, boende, Jakobstad 2 
 

Rehabilitering Funktionshinderservice Hedbo, boende, Pedersöre 2 
 

Rehabilitering Funktionshinderservice Grönkulla boende, Nykarleby 2 
 

Rehabilitering Funktionshinderservice Näthemmet, boende, Vasa 1 svenskspråkig  

Rehabilitering Funktionshinderservice Kultapiha boende, Vasa 1 finskspråkig 

Rehabilitering Funktionshinderservice Mäkihovi, boende, Vasa 1 finskspråkig  

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

Rehabilitering Funktionshinderservice Kivikoto, boende, Vasa 1 finskspråkig  

Rehabilitering Funktionshinderservice Lyran boende, Malax 1 svenskspråkig  

Rehabilitering Funktionshinderservice Stella stödboende, Jakobstad 2 
 

Sjukhusservice Akutsjukhus Samjour 2 
 

Sjukhusservice Akutsjukhus Kris- och socialjour 2 
 

Sjukhusservice Akutsjukhus Malmska Jouren 2 
 

Sjukhusservice Akutsjukhus Prehospitalvård 2 
 

Sjukhusservice Akutsjukhus Hjärtstation 2 
 

Sjukhusservice Akutsjukhus Dagkirurgi Y2 2 
 

Sjukhusservice Akutsjukhus Ögondagkirurgi 2 
 

Sjukhusservice Akutsjukhus Preoperativa pkl Y2 2 
 

Sjukhusservice Akutsjukhus Operationsavdelningen 2 
 

Sjukhusservice Akutsjukhus Intensivvårds- och övervakningsavdelning 2 
 

Sjukhusservice Akutsjukhus Dialysvård, H0 2 
 

Sjukhusservice Akutsjukhus Strålbehandlingsavdelningen 2 
 

Sjukhusservice Akutsjukhus Poliklinik och dagavdelning för 

tumörsjukdomar 

2 
 

Sjukhusservice Akutsjukhus Åtgärdsenheten 2 
 

Sjukhusservice Akutsjukhus Jouravdelning Y1A 2 
 

Sjukhusservice Vårdavdelningar Allmänmedicinsk avdelning 1, Jakobstad 2 
 

Sjukhusservice Vårdavdelningar Allmänmedicinsk avdelning 2, Jakobstad 2 
 

Sjukhusservice Vårdavdelningar Allmänmedicinsk avdelning 3, Jakobstad 2 
 

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 

Sjukhusservice Vårdavdelningar Allmänmedicinsk avdelning, Nykarleby 2 
 

Sjukhusservice Vårdavdelningar Allmänmedicinsk avdelning, Vörå 2 
 

Sjukhusservice Vårdavdelningar Allmänmedicinsk avdelning, Korsholm 2 
 

Sjukhusservice Vårdavdelningar Allmänmedicinsk avdelning 2, Vasa 2 
 

Sjukhusservice Vårdavdelningar Allmänmedicinsk avdelning 3, Vasa 2 
 

Sjukhusservice Vårdavdelningar Allmänmedicinsk avdelning 4, Vasa 2 
 

Sjukhusservice Vårdavdelningar Allmänmedicinsk avdelning 1, Vasa 2 
 

Sjukhusservice Vårdavdelningar Allmänmedicinsk avdelning, Laihela 1 finskspråkig  

Sjukhusservice Vårdavdelningar Allmänmedicinsk avdelning, Malax 2 
 

Sjukhusservice Vårdavdelningar Allmänmedicinsk avdelning, Närpes 2 
 

Sjukhusservice Vårdavdelningar Allmänmedicinsk avdelning, Kristinestad 2 
 

Sjukhusservice Vårdavdelningar Hjärtavdelning Y1B 2 
 

Sjukhusservice Vårdavdelningar Kirurgisk avdelning (T3) H4 2 
 

Sjukhusservice Vårdavdelningar Kirurgisk avdelning (T2) H4 2 
 

Sjukhusservice Vårdavdelningar Kirurgisk avdelning (A3) H5 2 
 

Sjukhusservice Vårdavdelningar Avdelning för kvinnosjukdomar och 

förlossningar 

2 
 

Sjukhusservice Vårdavdelningar Avdelning för barnsjukdomar 2 
 

Sjukhusservice Vårdavdelningar Avdelning för tumörsjukdomar, H6 2 
 

Sjukhusservice Vårdavdelningar Avdelning för inremedicin och neurologi, H6 2 
 

Sjukhusservice Vårdavdelningar Avdelning för barn och ungdomar, Jakobstad 2 
 

Sjukhusservice Vårdavdelningar Avancerad rehabiliteringsavdelning, 

Jakobstad 

2 
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Sjukhusservice Vårdavdelningar Avancerad rehabiliteringsavdelning, H5, Vasa 2 
 

Sjukhusservice Vårdavdelningar Specialgeriatrisk avdelning H5 2 
 

Sjukhusservice Vårdavdelningar Hemsjukhuset 2 
 

Sjukhusservice Vårdavdelningar Vårdringar 1 Enligt patientens 

språk  

Sjukhusservice Vårdavdelningar Andningsförlamade patienter 1 Enligt patientens 

språk  

Sjukhusservice Diagnostik och stödfuntioner Radiologiska enheten 2 
 

Sjukhusservice Diagnostik och stödfuntioner Klinisk fysiologi och Isotopmedicin 2 
 

Sjukhusservice Diagnostik och stödfuntioner Klinisk neurofysiologi 2 
 

Sjukhusservice Diagnostik och stödfuntioner Patologi 2 
 

Sjukhusservice Diagnostik och stödfuntioner Instrumentvård 2 
 

Sjukhusservice Diagnostik och stödfuntioner Apoteksservice 2 
 

Social- och hälsocentral Öppen social- och 

hälsovårdsservice 

Hälso- och sjukvård Malax-Korsnäs 2 
 

Social- och hälsocentral Öppen social- och 

hälsovårdsservice 

Hälso- och sjukvård Laihela 2 
 

Social- och hälsocentral Öppen social- och 

hälsovårdsservice 

Hälso- och sjukvård Kyrkoesplanaden 2 
 

Social- och hälsocentral Öppen social- och 

hälsovårdsservice 

Hälso- och sjukvård Gerby 2 
 

Social- och hälsocentral Öppen social- och 

hälsovårdsservice 

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

hälsovårdsservice 

Hälso- och sjukvård Dammbrunnen 2 
 

Social- och hälsocentral Öppen social- och 

hälsovårdsservice 

Hälso- och sjukvård Lillkyro 2 
 

Social- och hälsocentral Öppen social- och 

hälsovårdsservice 

Hälso- och sjukvård Korsholm 2 
 

Social- och hälsocentral Öppen social- och 

hälsovårdsservice 

Hälso- och sjukvård Vörå 2 
 

Social- och hälsocentral Öppen social- och 

hälsovårdsservice 

Hälso- och sjukvård Närpes 2 
 

Social- och hälsocentral Öppen social- och 

hälsovårdsservice 

Hälso- och sjukvård Jakobstad, Pedersöre, 

Larsmo 

2 
 

Social- och hälsocentral Öppen social- och 

hälsovårdsservice 

Hälso- och sjukvård Nykarleby 2 
 

Social- och hälsocentral Öppen social- och 

hälsovårdsservice 

Hälso- och sjukvård Kaskö 2 
 

Social- och hälsocentral Öppen social- och 

hälsovårdsservice 

Diabetesenheten 2 
 

Social- och hälsocentral Öppen social- och 

hälsovårdsservice 

Astmaenheten 2 
 

Social- och hälsocentral Öppen social- och 

hälsovårdsservice 

Vårdmaterial 2 
 

Social- och hälsocentral Öppen social- och 

hälsovårdsservice 

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

hälsovårdsservice 

Barnskyddets eftervård 2 
 

Social- och hälsocentral Öppen social- och 

hälsovårdsservice 

Vuxensocialarbete 2 
 

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

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

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

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

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

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

Social- och hälsocentral Barn- och familjeservice Familjearbete 2 
 

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

Social- och hälsocentral Barn- och familjeservice Förebyggande familjearbete 2 
 

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

Social- och hälsocentral Barn- och familjeservice Familjerättslig service 2 
 

Social- och hälsocentral Barn- och familjeservice Mödrapolikliniken 2 
 

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

Pedersöre och Larsmo 

2 
 

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

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

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

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

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

Korsnäs 

2 
 

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

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

Larsmo 

2 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pedersöre och Larsmo 

2 
 

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

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

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

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

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

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

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

och Pedersöre 

2 
 

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

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

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

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

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

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

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

Nykarleby, Pedersöre och Larsmo 

2 
 

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

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

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

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

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

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

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

Social- och hälsocentral Barn- och familjeservice Barnpolikliniken 2 
 

Social- och hälsocentral Barn- och familjeservice Barnneurologiska enheten 2 
 

Social- och hälsocentral Specialsjukvårdens öppenvård Inremedicinska polikliniken 2 
 

Social- och hälsocentral Specialsjukvårdens öppenvård Kirurgiska polikliniken 2 
 

Social- och hälsocentral Specialsjukvårdens öppenvård Poliklinik för kvinnosjukdomar 2 
 

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

Social- och hälsocentral Specialsjukvårdens öppenvård Hudpolikliniken 2 
 

Social- och hälsocentral Specialsjukvårdens öppenvård Neurologiska polikliniken 2 
 

Social- och hälsocentral Specialsjukvårdens öppenvård Skopienheten, H2 2 
 

Social- och hälsocentral Specialsjukvårdens öppenvård Lungpolikliniken 2 
 

Social- och hälsocentral Munhälsovård Tandvård, Jakobstad 2 
 

Social- och hälsocentral Munhälsovård Tandvård, Larsmo 2 
 

Social- och hälsocentral Munhälsovård Tandvård, Pedersöre 2 
 

Social- och hälsocentral Munhälsovård Tandvård, Nykarleby 2 
 

Social- och hälsocentral Munhälsovård Tandvård, Vörå 2 
 

Social- och hälsocentral Munhälsovård Tandvård, Korsholm 2 
 

Social- och hälsocentral Munhälsovård Tandvård, Vasa 2 
 

Social- och hälsocentral Munhälsovård Tandvård, Laihela 2 
 

Social- och hälsocentral Munhälsovård Tandvård, Malax-Korsnäs 2 
 

Social- och hälsocentral Munhälsovård Tandvård, Närpes 2 
 

Social- och hälsocentral Munhälsovård Tandvård, Kaskö 2 
 

Social- och hälsocentral Munhälsovård Undervisningstandklinik 2 
 

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

Psykosocial service Barn och ungas 

mentalvårdsservice 

Ungdomsstationen Klaara, Ungdomsstationen 

Fiilis 

2 
 

Psykosocial service Barn och ungas 

mentalvårdsservice 

Psykiatriska barn- och 

ungdomsmottagningen, Jakobstad 

2 
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Psykosocial service Barn och ungas 

mentalvårdsservice 

Ungdomspsykiatriska polikliniken 2 
 

Psykosocial service Barn och ungas 

mentalvårdsservice 

Barnpsykiatriska polikliniken 2 
 

Psykosocial service Barn och ungas 

mentalvårdsservice 

Rättspsykiatriska enheten för barn 2 
 

Psykosocial service Barn och ungas 

mentalvårdsservice 

Ungdomspsykiatriska avdelningen, H8 2 
 

Psykosocial service Barn och ungas 

mentalvårdsservice 

Barnpsykiatriska avdelningen, H8 2 
 

Psykosocial service Öppenvård, mentalvård- och 

missbrukarservice 

Psykosociala centret, södra området 2 
 

Psykosocial service Öppenvård, mentalvård- och 

missbrukarservice 

Psykosociala centret, norra området 2 
 

Psykosocial service Öppenvård, mentalvård- och 

missbrukarservice 

Psykosociala centret, mellersta området 2 
 

Psykosocial service Öppenvård, mentalvård- och 

missbrukarservice 

Psykosocial rehabilitering och 

servicehandledning, Vasa 

2 
 

Psykosocial service Öppenvård, mentalvård- och 

missbrukarservice 

Psykiatriska polikliniken 2 
 

Psykosocial service Öppenvård, mentalvård- och 

missbrukarservice 

Fredrikakliniken 2 
 

Psykosocial service Öppenvård, mentalvård- och 

missbrukarservice 

Psykiatriska vuxenmottagningen och 

dagavdelningen, Jakobstad 

2 
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Psykosocial service Öppenvård, mentalvård- och 

missbrukarservice 

Dagcenter Lillhaga 2 
 

Psykosocial service Öppenvård, mentalvård- och 

missbrukarservice 

Dagcenter Träffen 2 
 

Psykosocial service Öppenvård, mentalvård- och 

missbrukarservice 

Dagcenter Sympati 2 
 

Psykosocial service Öppenvård, mentalvård- och 

missbrukarservice 

Hagaborg, boende, Nykarleby 2 
 

Psykosocial service Öppenvård, mentalvård- och 

missbrukarservice 

Ankaret, boende, Larsmo 2 
 

Psykosocial service Öppenvård, mentalvård- och 

missbrukarservice 

Maya, boende, Jakobstad 2 
 

Psykosocial service Öppenvård, mentalvård- och 

missbrukarservice 

Silmuhemmet, boende, Vasa 2 
 

Psykosocial service Öppenvård, mentalvård- och 

missbrukarservice 

Aaltohemmet, boende Vasa 2 
 

Psykosocial service Öppenvård, mentalvård- och 

missbrukarservice 

Bäckvägens serviceenhet, Närpes 2 
 

Psykosocial service Bäddavdelningsvård, mentalvård- 

och missbrukarservice 

Berondepsykiatriska avdelningen, H7 2 
 

Psykosocial service Bäddavdelningsvård, mentalvård- 

och missbrukarservice 

Akutpsykiatriska avdelningen, H8 2 
 

Psykosocial service Bäddavdelningsvård, mentalvård- 

och missbrukarservice 

Undersöknings- och 

rehabiliteringsavdelningen, H7 

2 
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Psykosocial service Bäddavdelningsvård, mentalvård- 

och missbrukarservice 

Pixnekliniken 1 svenskspråkig  

Kund- och resurscenter Klient- och servicehandledning Digitalt klientservicecenter 2 
 

Kund- och resurscenter Klient- och servicehandledning Telefonväxel 2 
 

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

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

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

Kund- och resurscenter Klient- och servicehandledning Servicepunkt 2 
 

Kund- och resurscenter Sekreterartjänster Sekreterartjänster 1, VCS 2 
 

Kund- och resurscenter Sekreterartjänster Sekreterartjänster 2, VCS 2 
 

Kund- och resurscenter Sekreterartjänster Sekreterartjänster 3, VCS 2 
 

Kund- och resurscenter Sekreterartjänster Sekreterartjänster 4, VCS 2 
 

Kund- och resurscenter Sekreterartjänster Sekreterartjänster 5, Vasa Laihela 2 
 

Kund- och resurscenter Sekreterartjänster Sekreterartjänster 6, Korsholm Vörå 2 
 

Kund- och resurscenter Sekreterartjänster Sekreterartjänster 7, Jakobstad Larsmo 2 
 

Kund- och resurscenter Sekreterartjänster Sekreterartjänster 8, Pedersöre Nykarleby 2 
 

Kund- och resurscenter Sekreterartjänster Sekreterartjänster 9, Närpes Kaskö 

Kristinestad Malax 

2 
 

Kund- och resurscenter Sekreterartjänster Administrativa sekreterartjänster 2 
 

Kund- och resurscenter Resurshanteringstjänster Vårdserviceenhet 1, VCS 2 
 

Kund- och resurscenter Resurshanteringstjänster Vårdserviceenhet 2, VCS 2 
 

Kund- och resurscenter Resurshanteringstjänster Vårdserviceenhet 3, VCS 2 
 

Kund- och resurscenter Resurshanteringstjänster Vårdserviceenhet 4, Vasa 2 
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Kund- och resurscenter Resurshanteringstjänster Vårdserviceenhet 5, Vasa Laihela 2 
 

Kund- och resurscenter Resurshanteringstjänster Vårdserviceenhet 6, Korsholm Vörå 2 
 

Kund- och resurscenter Resurshanteringstjänster Vårdserviceenhet 7, Jakobstad Larsmo 2 
 

Kund- och resurscenter Resurshanteringstjänster Vårdserviceenhet 8, Pedersöre Nykarleby 2 
 

Kund- och resurscenter Resurshanteringstjänster Vårdserviceenhet 9, Närpes Kristinestad 

Kaskö 

2 
 

Kund- och resurscenter Resurshanteringstjänster Vårdserviceenhet 10, Malax Korsnäs 2 
 

Kund- och resurscenter Resurshanteringstjänster Socialvårdens resursenhet 1, 

Funktionshindrade 

2 
 

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

missbrukarvård 

2 
 

Kund- och resurscenter Resurshanteringstjänster Socialvårdens resursenhet 3, Barnfamiljer, 

hemvård 

2 
 

Kund- och resurscenter Resurshanteringstjänster Assistentservice 2 
 

Kund- och resurscenter Läkar- och tandläkartjänster Psykologer norr 2 
 

Kund- och resurscenter Psykologtjänster Psykologer mitten-syd 2 
 

Kund- och resurscenter Psykologtjänster Psykologer Vasa-Laihela 2 
 

Kund- och resurscenter Psykologtjänster Psykologer Specialsjukvård 2 
 

Kund- och resurscenter Psykologtjänster Psykologer  2 
 

Kund- och resurscenter Läkar- och tandläkartjänster Akutläkare  2 
 

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

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

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

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

Kund- och resurscenter Läkar- och tandläkartjänster Infektionssjukdomar 2 
 

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

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

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

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

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

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

Kund- och resurscenter Läkar- och tandläkartjänster Allmän kirurgi 2 
 

Kund- och resurscenter Läkar- och tandläkartjänster Blodkärlskirurgi 2 
 

Kund- och resurscenter Läkar- och tandläkartjänster Plastikkirurgi 2 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kund- och resurscenter Läkar- och tandläkartjänster Röntgenläkare 2 
 

Kund- och resurscenter Läkar- och tandläkartjänster Övriga diagnostikläkare 2 
 

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

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

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

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

Kund- och resurscenter Läkar- och tandläkartjänster Tandläkare 1, norr 2 
 

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

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

Samkommunens 

förvaltning 

Samkommunsledning Samkommunledningen 2 
 

Samkommunens 

förvaltning 

Samkommunsledning Medicinsk grundutbildning, Helsingfors 

universitet 

2 
 

Samkommunens 

förvaltning 

Samkommunsledning Decentraliserad medicinsk grundutbildning, 

Åbo universitet 

2 
 

Samkommunens 

förvaltning 

Samkommunsledning Decentraliserad odontologisk grundutbildning, 

Åbo universitet 

2 
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Samkommunens 

förvaltning 

Samkommunsledning Specialiseringsutbildning 2 
 

Samkommunens 

förvaltning 

Samkommunsledning AT tjänstgörning 2 
 

Samkommunens 

förvaltning 

Samkommunsledning Direva 2 
 

Samkommunens 

förvaltning 

Samkommunsledning FICAN West 2 
 

Samkommunens 

förvaltning 

Förvaltning  Sakkunnigtjänster 2 
 

Samkommunens 

förvaltning 

Förvaltning  Allmän förvaltning 2 
 

Samkommunens 

förvaltning 

Förvaltning  IT-förvaltning 2 
 

Samkommunens 

förvaltning 

Förvaltning  Inköps- och logistikenheten 2 
 

Samkommunens 

förvaltning 

Förvaltning  Tekniska enheten 2 
 

Samkommunens 

förvaltning 

Förvaltning  Fastighetsservice 2 
 

Samkommunens 

förvaltning 

Förvaltning  Medicinteknik 2 
 

Samkommunens 

förvaltning 

Förvaltning  Byggnation 2 
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Samkommunens 

förvaltning 

Förvaltning  Lokalitetsservice 2 
 

Samkommunens 

förvaltning 

Ekonomiförvaltning Ekonomiförvaltning 2 
 

Samkommunens 

förvaltning 

Personalförvaltning HR-enheten 2 
 

Samkommunens 

förvaltning 

Personalförvaltning Personalrepresentanter 2 
 

Samkommunens 

förvaltning 

Strategi och kontaktytor Strategisk ledning och stöd 2 
 

Samkommunens 

förvaltning 

Strategi och kontaktytor Forskning, utveckling och innovationer 2 
 

Samkommunens 

förvaltning 

Strategi och kontaktytor Kommunikation 2 
 

Samkommunens 

förvaltning 

Strategi och kontaktytor Forskningsverksamhet (VTR) 2 
 

Samkommunens 

förvaltning 

Strategi och kontaktytor Auria biobanken 2 
 

Samkommunens 

förvaltning 

Strategi och kontaktytor Barnahus 2 
 

Samkommunens 

förvaltning 

Strategi och kontaktytor Tulevaisuuden Sotekeskus 2 
 

Samkommunens 

förvaltning 

Strategi och kontaktytor FICAN West 2 
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Samkommunens 

förvaltning 

Strategi och kontaktytor ESR-hanke 2 
 

Samkommunens 

förvaltning 

Kvalitet och tillsyn Social- och patientombudsmannaenheten 2 
 

Samkommunens 

förvaltning 

Kvalitet och tillsyn Kvalitet och tillsyn 2 
 

Samkommunens 

förvaltning 

Kvalitet och tillsyn Säkerhetsenheten 2 
 

Samkommunens 

förvaltning 

Kund- och patientsäkerhetscenter Klient- och patientsäkerhetscenter 2 
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