
Protokoll klientråd 9.5.2022 

4. lokakuu 2022 

1 (3) 

 

Pohjanmaan hyvinvointialue | Kirjaamon osoite | Postilokero | Vaihde XX XXX XXXX | ovph.fi 

 

Organ:  Klientrådet för barn, unga och familjer  

   

Tidpunkt:  måndag 9.5.2022, kl. 16-18.50 

 

Plats:  Vasa Centralsjukhus, Y3, auditorium Örn (Kotka) och mötesrum T1 

 

  Kl. 16.00 – ca 16.20, Marina Kinnunen, direktör för Österbottens 

välfärdsområde hälsar välkommen 

 

  ca 16.20 förflyttar sig klientrådet för barn, unga och familjer till T1. 

 

Närvarande:   

  Eriksson, Fanny, Nykarleby 

  Jakobsson, Marianne, Korsholm 

  Kontiainen, Anna-Leena, Laihela 

  Nurmi, Heidi, Vasa 

  Nyman, Katja, Jakobstad 

  Nyman, Linda, Närpes 

  Närvä, Outi, Vasa   

  Sjöskog, Camilla, Pedersöre 

 

Frånvarande:   Asplund, Annika, Vörå  

  Salo, Pia, Kaskö 

 

 

Representanter för  

Österbottens välfärdsområde 

samkommun:   Sjöström, Pia-Maria, sektordirektör barn, unga och familjer, ordf. 

  Holm, Tarja, representant för läkarlinjen 

  Björninen, Jussi, representant för socialvården, avlägsnade sig kl. 17.00 

  Nyberg-Sundqvist, Åsa, regional servicechef, sekr. 

 

 

Sakkunniga:  - 

 

 

Program: 

 

1. Sammanträdet öppnas 

 Ordförande öppnade sammanträdet 

 

2. Presentation av klientrådets uppgifter samt deltagare 

a. Representanter för välfärdsområdet presenterar sig och sina ansvarsområden 

b. Medlemmarna i klientrådet presenterar sig, hurudana frågeställningar ni vill lyfta fram 

och vad ni vill utveckla som medlem i klientrådet? 

 

De närvarande medlemmarna och tjänstemännen presenterade sig. 

  

3. Klientrådets verksamhetsprinciper och arbetssätt  

Klientrådets verksamhetsprinciper gicks igenom. Verksamhetsprinciperna i bilaga. 

Klientrådet önskar fysiska möten. Lämplig tidpunkt för möten är kl. 16.00. Klientrådet 

ansåg att antalet möten 2-4/år är i minsta laget. Eftersom det här klientrådet endast har 
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en mandatperiod på 1 år (år 2022) och att ett nytt klientråd tillsätts fr.o.m. 1.1.2023 så 

kan verksamheten utvärderas i slutet av detta år gällande verksamhetssätt och antal 

möten. 

 

4. Fastställande av datum och teman för klientrådets arbete 2022 

Klientrådets medlemmar förde en diskussion om hurudana ärenden man önskar 

behandla under verksamhetsperioden: 

 Konstaterades att barnen, de unga och deras familjer har mångfacetterade 

behov och att välfärdsområdet har många utmaningar för att underlätta 

tillgången till tjänster och förbättra barnens, de ungas och familjernas 

levnadsvillkor och på sikt skapa fungerande servicehelheter. Viktigt att satsa på 

den förebyggande servicen. 

 Familjer med barn med funktionsvariation: Närståendevårdarnas utmaningar. 

Ordnande av avlastningsvård. Tillgången till avlastande vård är begränsad. På 

enheter där avlastande vård ordnas är personalomsättningen stor, vilket känns 

otryggt för föräldrarna. Tillgången till korttidsboende för avlastning är också 

begränsad. Det är även svårt att få hem en vårdare med kort varsel, t.ex. för 

närvara vid ett föräldramöte.  Kriterier för beviljande av närståendevård och 

beloppen behöver harmoniseras och närståendevårdarna behöver få 

information om belopp och kriterier. 

 Ungdomar med drog och/eller drog- och mentala problem:  

Många gånger har de ungdomar som mår dåligt flera olika problem t.ex. 

missbruk och psykiskt illamående, men det är olika resultatområden och 

personer som ansvarar för olika delar av servicen. I nuläget skall man söka 

service från flera olika håll om man har såväl missbruks- som mentala problem. 

För tillfället bollas de unga fram och tillbaka mellan olika instanser. Olika och 

otydliga kriterier för att få hjälp beroende av vilken lucka de söker hjälp från. 

Den här målgruppen borde framför allt få hjälp och stöd för sina problem på 

samma ställe ”en-lucke-principen”. Klientrådet efterfrågar även en 

lågtröskelverksamhet, från vilken ungdomen kan få hjälp också utanför 

kontorstid och där ungdomen kan få hjälp att söka sig vidare till rätt form av 

service (även hjälp med att boka tid).Ungdomar som kommer från 

avgiftningsvård, har ingen uppföljande verksamhet. Bostadslöshet samt brist på 

sysselsättning, kan lätt leda till att man faller tillbaka i missbruket. Yrkesinriktad 

rehabilitering passar inte den här målgruppen, de passar inte heller in på en 

ungdomsverkstad. 

 Ungdomar som kommer från fängelset: 

Har långt samma utmaningar som ungdomar med drog- och/eller mentala 

problem och är i behov av liknande former av stöd och service. 

 Resurserna för att möta ungdomarnas behov är för knappt tilltagna: 

Ungdomsstationen Klaara har långa köer. Tillgången till elevvårdspersonal är 

överlag begränsad, det är brist på skolkuratorer (för få befattningar och 

obesatta befattningar), personaldimensioneringen inom skolhälsovården är 

föråldrad, på vissa geografiska områden ligger man ändå under 

rekommenderad personaldimensionering gällande skolhälsovårdare/elev.  

Konstaterades att i nuläget finns 7-8 obesatta skolpsykologtjänster inom 

området. Enligt kommande dimensionering borde antalet skolpsykologtjänster 

utökas ytterligare. 

 Ungdomars välmående har försämrats under coronatiden. Detta tar sig uttryck i 

bl.a. ätstörningar. Hur kan vi utveckla samarbetet skola-hem-välfärdsområde 

för att snabbt fånga upp ungdomarna. 



Protokoll klientråd 9.5.2022 

4. lokakuu 2022 

3 (3) 

 

Pohjanmaan hyvinvointialue | Kirjaamon osoite | Postilokero | Vaihde XX XXX XXXX | ovph.fi 

 

 Tjänster som tredje sektorn erbjuder är ett värdefullt komplement till den 

service som produceras av välfärdsområdet. Hur kan vi ytterligare samverka för 

att optimera våra begränsade resurser? 

 Tillgången till Nepsy-tjänster är ojämnt fördelade över välfärdsområdet. 

 Utländska barnfamiljer, på vilket sätt kan man uppmärksamma deras behov. 

 Då det gäller barn och unga borde servicen finnas tillgänglig i närområdet. 

 Finns behov av att utveckla systemet med utvärdering av 

servicesedelproducenter. Detta ärende förs vidare till enheten för Kvalitet och 

tillsyn inom ÖVPH. 

  
 

Nästa möte hålls måndag 22.8.2022, kl. 16.00 i Vasa. Klientrådet beslöt att vid nästa 

möte närmare gå in på punkt 3, dvs. ungdomars drogmissbruk.  

 

 

5. Strategi 2023 

 Sektordirektör Pia-Maria Sjöström, presenterade Strategi 2023 (bilaga). 

 

6. Övriga ärenden 

 Inga övriga ärenden. 

 

7. Sammanträdet avslutas 

Ordförande avslutade sammanträdet. 


