
VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT / 
VAASAN SAIRAANHOITOPIIRITOTALT 

RÖSTETAL 

ÄÄNIÄ 154

Omröstningsärende 

Äänestettävä asia: 0,0

Närvarande 

Läsnä 0

JA- förslag

KYLLÄ-ehdotus: 0,0

Frånvarande 

Poissa 154

NEJ-förslag 

EI-ehdotus: 0,0

Kommun Röster Fullmäktigeledamot (ersättare) Närvarande Röster

Kunta Äänet Valtuustojäsen (ersättare) Paikalla Äänet JA 

KYLLÄ

NEJ 

EI

Blankt 

Tyhjää

JA 

KYLLÄ

NEJ 

EI

Blankt 

Tyhjä

1 Jakobstad 20 Haldin Annica
   Pietarsaari (Vikström Mona)

19208 Suojoki Marcus
(Yli-Pelkola Kim)

Kronqvist Bengt
(Björklund Lars)

2 Kaskö 2 Lundenius Jan-Anders
1246 (Mangs Carl-Gustav)

3 Korsholm 20 Lithén Carola
   Mustasaari (Jungerstam Susanne)

19448 Salin Ulla-Maj
(Ahlbäck Linda)

Luther Michael
(Hildén Ulf)

4 Korsnäs 3 Holmqvist Katarina
2077 (Juthborg Johanna)

Kronqvist Anna-Lena
(Båssar Christina)

5 Kristinestad 7 Ragnäs Patrick
   Kristiinankaupunki (Kindt Christina)

6486 Perjus Mikael
(Ingves Sari-Milla)

6 Laihela 9 Lampinen-Tuomela Mari
   Laihia (Aro Erkki)

8017 Knuuti Teemu
(Latva-Nikkola Heikki)

Salo-Somppi Säde
(Vettenranta Marja)

7 Larsmo 6 Svenlin Daniel
   Luoto (Hjulfors Andreas)

5417 Bredbacka Bernhard
(Enbär Anders)

8 Malax 6 Brolund Lili-Ann
  Maalahti (Uthardt Lorenz)

5475 Skinnar Sture
(Vesterback Kristina)

9 Nykarleby 8 Willman Gösta
   Uusikarlepyy (Frostdahl Roger)

7464 Palm Maria
(Frostdahl-Blomqvist Siw)

10 Närpes 10 Smeds-Nylund Ann-Sofie 
    Närpiö (Nyqvist-Mannsén Marianne)

9479 Granlund Gun

(Westerlund Thorolf)

Eriksson Jim

(Häggblom Björn)

11 Pedersöre 12 Forsblom Greger

11081 (Lillqvist Anja)

Berger Helena

(Vik-Hästbacka Carita)

Kock Viktor

(Pettersson David)

12 Vasa 44 Karppi Päivi

    Vaasa (Heimo Hokkanen)

67636 Moisio Harri 

178/4=44,5 max. 1/4 (Moisio Päivi)

Erickson Sture

(Öhman Thomas)

Nilsson-Väre Marit

(Somppi Sari)

Hellman Per

(Englund Nils-Johan)

Silander Juha

(Kiviniemi Mirja)

13 Vörå 7 Heir Kjell

     Vöyri (Bystedt Rainer)

6461 Jusslin Gunilla

(Ohlis Carita)

154

TOTALT RÖSTETAL 

ÄÄNIÄ YHTEENSÄ

Väestöm. yht Befolkn. sammanlagt

Närvarande 

Läsnä 0 0,0 0,0 0,0

169495

Frånvarande 

Poissa 154

NEJ 

EI

Blankt 

Tyhjää

Antal röster / ÄänimääräRöstat / Äänestänyt

JA 

KYLLÄ

BILAGA/LIITE § 6



 

  

SAMKOMMUNEN FÖR 

ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE 

 

 

BEHÖRIGHETSSTADGA 
Del I: Lednings- och sakkunniguppgifter 

BILAGA § 10 /2



1 
 
  

Del I innehåller behörighetskraven för tjänster och befattningar inom lednings- och 
sakkunniguppgifter. 

§ 1 Tillämpningsområde 
Fullmäktige besluter om behörighetskrav som krävs av personal som väljs till tjänster och befattningar vid samkommunen för 

Österbottens välfärdsområde. 

 

§ 2 Fastställande av behörighetskrav för nya uppgifter 
Då nya yrkesbenämningar tas i bruk, fastställer fullmäktige behörighetskraven för tjänster och befattningar.  

 

§ 3 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.  

 

§ 4 Språkkunskaper 

Vid fastställandet av den språkkunskap som fordras för tjänst eller befattning tillämpas följande nivå:  

 God förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. 

 

§ 5 Fastställande av språkkunskaper 
Vid val av tjänsteinnehavare/arbetstagare, ska språkkunskapen visas på ett sätt som stadgas i statsrådets förordning 481/2003 

ådagaläggande 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. 

 

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

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

 

LEDNINGSUPPGIFTER 

 

    

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

God förmåga att i tal och 
skrift använda svenska och 
finska språken. 

Administrativ överläkare Tjänst Lämplig specialistläkarexamen 
samt administrativ erfarenhet. 

God förmåga att i tal och 
skrift använda svenska och 
finska språken. 

Ledande läkare Tjänst Lämplig specialistläkarexamen. God förmåga att i tal och 
skrift använda svenska och 
finska språken. 

Överläkare för 
servicehandledning 

Tjänst 

Utvecklingsöverläkare Tjänst 

Överläkare i geriatri Tjänst 

Ledande läkare i psykiatri Tjänst Specialistläkarexamen i psykiatri. God förmåga att i tal och 
skrift använda svenska och 
finska språken. 

Ledande tandläkare för 
munhälsovård 

Tjänst Licentiat inom tandvård. God förmåga att i tal och 
skrift använda svenska och 
finska språken. 

 

 

 

 

YRKESBETECKNING TJÄNST/BEFATTNING BEHÖRIGHET SPRÅKKUNSKAP 
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VÅRDPERSONAL 

 

LEDNINGSUPPGIFTER  

 

    

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

God förmåga att i tal och 
skrift använda svenska och 
finska språken. 

Forsknings- och 
utvecklingsöverskötare 

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

God förmåga att i tal och 
skrift använda svenska och 
finska språken. 

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

God förmåga att i tal och 
skrift använda svenska och 
finska språken. 

 

SAKKUNNIGUPPGIFTER 

 

    

Servicechef 
 
 

Tjänst 
 

Lämplig högre högskoleexamen. 
 

God förmåga att i tal och 
skrift använda svenska och 
finska språken. 
 

Koordinerande 
serviceförman 
 

Tjänst 

 

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

God förmåga att i tal och 
skrift använda svenska och 
finska språken. 
 

 

 

YRKESBETECKNING TJÄNST/BEFATTNING BEHÖRIGHET SPRÅKKUNSKAP 
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YRKESBETECKNING TJÄNST/BEFATTNING BEHÖRIGHET SPRÅKKUNSKAP 

 
 

  

Koordinerande 
serviceförman 
 

Tjänst 

 

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

God förmåga att i tal och 
skrift använda svenska och 
finska språken. 
 

Koordinerande 
serviceförman 

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

God förmåga att i tal och 
skrift använda svenska och 
finska språken. Koordinerande 

avdelningsskötare  
Tjänst 
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SOCIALVÅRDENS PERSONAL 

 

LEDNINGSUPPGIFTER 

 

    
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). 

God förmåga att i 
tal och skrift 
använda svenska 
och finska språken. 

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).  

God förmåga att i 
tal och skrift 
använda svenska 
och finska språken. 
 

Chef för barn- och 
familjesocialarbete Tjänst 

Chef för barn- och 
familjeservice Tjänst 

Chef för vuxensocialarbete Tjänst 

Chef för service för 
funktionshindrade Tjänst 

Chef för mental- och 
missbrukarvård Tjänst 

Chef för äldreservice Tjänst 

Chef för klient- och 
servicehandledning 

Tjänst 

Utvecklingssocialarbetare Tjänst 

Administrativ chef Tjänst Lämplig högre högskoleexamen.  
God kännedom om verksamhetsområdet. 
 
 

God förmåga att i 
tal och skrift 
använda svenska 
och finska språken. 
 

Chef för stöd- och 
kompetenscenter för 
handikappade 

Tjänst 

 

YRKESBETECKNING TJÄNST/BEFATTNING BEHÖRIGHET SPRÅKKUNSKAP 
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YRKESBETECKNING TJÄNST/BEFATTNING BEHÖRIGHET SPRÅKKUNSKAP 

    

Chef för hem- och 
boendeservice 

 

Tjänst Lämplig högre högskoleexamen eller 
högskoleexamen inom socialvård 
kompletterad med ledarskapsstudier (60 
sp). 
 

God förmåga att i 
tal och skrift 
använda svenska 
och finska språken. 
 

Chef för hem- och 
boendeservice 

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

God förmåga att i 
tal och skrift 
använda svenska 
och finska språken. 
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FÖRVALTNING 

 

LEDNINGSUPPGIFTER 

 

    
Direktör för samkommunen Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. God förmåga att i tal och 

skrift använda svenska och 
finska språken. 

Sektordirektör Tjänst 

Verksamhetsområdeschef Tjänst 

Förvaltningsdirektör Tjänst 

Strategidirektör Tjänst 

Kommunikationsdirektör Tjänst 

Ekonomidirektör Tjänst 

Kvalitetsdirektör Tjänst 

HR-direktör Tjänst 

Inköpsdirektör Tjänst 

IT-direktör Tjänst 

Regional IT-direktör Tjänst 

 

 

SAKKUNNIGUPPGIFTER 

    
Förvaltningschef Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. God förmåga att i tal och 

skrift använda svenska och 
finska språken. 

Intern revisor Tjänst 

Utvecklingschef Tjänst 

Utvecklingsplanerare Befattning 

Projektkoordinator Tjänst 

 

YRKESBETECKNING TJÄNST/BEFATTNING BEHÖRIGHET SPRÅKKUNSKAP 
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YRKESBETECKNING TJÄNST/BEFATTNING BEHÖRIGHET SPRÅKKUNSKAP 

    
Chef för främjande av 
välfärd, hälsa och 
kontaktytor 

Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. God förmåga att i tal och 
skrift använda svenska och 
finska språken. 

Utbildnings- och 
introduktionschef Befattning 

Kommunikationsplanerare Befattning 

Informationslednings-
planerare Befattning 

Planerare för främjande av 
välfärd, hälsa och 
kontaktytor 

Befattning 

Ekonomichef Befattning 

Ekonomiplaneringschef Befattning 

Chef för hälsoövervakning Tjänst 

Beredskapschef Tjänst 

HR-planerare Befattning 

Arbetarskyddschef Tjänst 

Datadirektör Befattning 

Säkerhetschef Befattning 

Kvalitetsplanerare Befattning 

HR-utvecklingschef Befattning 

Chef för personalärenden Befattning 

Personalchef Tjänst 

Controller Befattning 

Ekonomiplanerare Befattning 

Sakkunnig Befattning 

Utbetalningschef Befattning 

Kundservicechef Befattning 

Datasekretessansvarig Befattning 

Primärvårdsplanerare/ 
Sotekoordinator Befattning 

FUI-koordinator Befattning 

LEAN-
utvecklingskoordinator 

Befattning 
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YRKESBETECKNING TJÄNST/BEFATTNING BEHÖRIGHET SPRÅKKUNSKAP 

    
Webbtjänstkoordinator Befattning Lämplig högre högskoleexamen. God förmåga att i tal och 

skrift använda svenska och 
finska språken. 

Flerproducentkoordinator Befattning 

Koordinator för främjande 
av välfärd, hälsa och 
kontaktytor 

Befattning 

Regional servicechef Tjänst Lämplig högskoleexamen. God förmåga att i tal och 
skrift använda svenska och 
finska språken. 

Informationssäkerhets-
expert Befattning 

IT-serviceplanerare Befattning 

IT-chefsarkitekt Befattning 

IT-projektplanerare Befattning 

Planerare av hållbar 
utveckling Befattning 

Processledare Befattning 

Inspektör Tjänst 

Kvalitetskoordinator Befattning 

Välmåendekoordinator Befattning 

Jurist Tjänst Juris magister eller tidigare 
motsvarande högre 
högskoleexamen. 

God förmåga att i tal och 
skrift använda svenska och 
finska språken. 

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

God förmåga att i tal och 
skrift använda svenska och 
finska språken. 

Medicineringssäkerhets-
koordinator 

Befattning Lämplig högskoleexamen inom 
området farmasi. 

God förmåga att i tal och 
skrift använda svenska och 
finska språken. 

Säkerhetsutbildare Befattning Lämplig högskoleexamen eller 
tidigare examen på institutnivå. 

God förmåga att i tal och 
skrift använda svenska och 
finska språken. 
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YRKESBETECKNING TJÄNST/BEFATTNING BEHÖRIGHET SPRÅKKUNSKAP 

    
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). 
 

God förmåga att i tal och 
skrift använda svenska och 
finska språken. 

Patientombudsman Befattning Legitimerad yrkesutbildad person 
inom hälso- och sjukvården. 

God förmåga att i tal och 
skrift använda svenska och 
finska språken. 
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STÖDFUNKTIONSPERSONAL 

 

LEDNINGSUPPGIFTER 

 

    

Lokalitetsdirektör Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. God förmåga att i tal och 
skrift använda svenska 
och finska språken. 

Teknisk chef Tjänst 

 

 

SAKKUNNIGUPPGIFTER 

 

    

Byggchef Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. God förmåga att i tal och 
skrift använda svenska 
och finska språken. 

Servicechef Befattning 

Materialkoordinator Befattning Lämplig högskoleexamen. God förmåga att i tal och 
skrift använda svenska 
och finska språken. 

Inköpskoordinator Befattning 

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

God förmåga att i tal och 
skrift använda svenska 
och finska språken. 

 

 

YRKESBETECKNING TJÄNST/BEFATTNING BEHÖRIGHET SPRÅKKUNSKAP 

YRKESBETECKNING TJÄNST/BEFATTNING BEHÖRIGHET SPRÅKKUNSKAP 



24.3.2021
ÖSTERBOTTENS	VÄLFÄRDSOMRÅDE

PERSONALRESURSER:	INRÄTTANDE	AV	TJÄNSTER	OCH	BEFATTNINGAR

ANTAL BENÄMNING TJÄNST/ ENHET
BEFATTNING

1
administrativ
överläkare tjänst

verksamhetsområdet för samkommunens
förvaltning, resultatområdet för
samkommunledning

1 överskötare tjänst verksamhetsområdet för psykosocial service
1 överskötare tjänst verksamhetsområdet för rehabilitering

1 överskötare tjänst

verksamhetsområdet för kund- och
resurscenter, resultatområdet för
resurshanteringscenter

1 servicechef tjänst

verksamhetsområdet för kund- och
resurscenter, resultatområdet för
sekreterartjänster

1 överskötare tjänst

verksamhetsområdet för kund- och
resurscenter, resultatområden för klient- och
servicehandledning samt elektronisk
handläggning

1 överskötare tjänst

verksamhetsområdet för hem och
boendeservice, resultatområdet för
boendeservice

1 överskötare tjänst

verksamhetsområdet för hem och
boendeservice, resultatområdet för service
som ges hem

1 överskötare tjänst

verksamhetsområdet för social- och
hälsocentral, resultatområdet för barn- och
familjeservice

1 överskötare tjänst

verksamhetsområdet för social- och
hälsocentral, resultatområden för öppen
service samt munhälsovård

1 överskötare tjänst

verksamhetsområdet för social- och
hälsocentral, resultatområden för öppen
service samt specialsjukvårdens öppenvård

2 överskötare tjänst
verksamhetsområdet för sjukhusservice,
resultatområdet för akutsjukhus

2 överskötare tjänst
verksamhetsområdet för sjukhusservice,
resultatområdet för vårdavdelningar

1

forsknings- och
utvecklings-
överskötare tjänst

verksamhetsområdet för samkommunens
förvaltning, resultatområdet för förvaltning

BILAGA § 11



2
koordinerande
serviceförman tjänst

verksamhetsområdet för kund- och
resurscenter, resultatområden för klient- och
servicehandledning samt elektronisk
handläggning

3
koordinerande
serviceförman tjänst

verksamhetsområdet för kund- och
resurscenter, resultatområdet för
sekreterartjänster

3
koordinerande
serviceförman tjänst

verksamhetsområdet för kund- och
resurscenter, resultatområdet för
resurshanteringscenter

3
koordinerande
serviceförman tjänst

verksamhetsområdet för hem och
boendeservice, resultatområdet för
boendeservice

3
koordinerande
serviceförman tjänst

verksamhetsområdet för hem och
boendeservice, resultatområdet för service
som ges hem

2
koordinerande
avdelningsskötare tjänst

verksamhetsområdet för sjukhusservice,
resultatområdet för vårdavdelningar

1
ledande läkare  i
psykiatri tjänst verksamhetsområdet för psykosocial service

1
ledande läkare i
allmän medicin tjänst

verksamhetsområdet för social- och
hälsocentral

1
ledande läkare i
funktionsförmåga tjänst verksamhetsområdet för rehabilitering

1
ledande läkare för
akutvårdsverksamhet tjänst verksamhetsområdet för sjukhusservice

1
ledande tandläkare
för munhälsovård tjänst

verksamhetsområdet för social- och
hälsocentral

1

ledande läkare för
den operativa
verksamheten tjänst verksamhetsområdet för sjukhusservice

1

ledande läkare för
den medicinska
verksamheten tjänst verksamhetsområdet för sjukhusservice

1
ledande läkare i
barnsjukdomar tjänst verksamhetsområdet för sjukhusservice

1
överläkare för
servicehandledning tjänst

verksamhetsområdet för samkommunens
förvaltning, resultatområdet för
samkommunledning

1 utvecklingsöverläkare tjänst

verksamhetsområdet för samkommunens
förvaltning, resultatområdet för
samkommunledning

1

ledande läkare för
diagnostikens
områden tjänst

verksamhetsområden för social- och
hälsocentral samt sjukhusservice

1 överläkare i geriatri tjänst verksamhetsområdet för sjukhusservice



1 chef för barnskyddet tjänst
verksamhetsområdet för social- och
hälsocentral

1
chef för barn- och
familjesocialarbete tjänst

verksamhetsområdet för social- och
hälsocentral

1
chef för barn- och
familjeservice tjänst

verksamhetsområdet för social- och
hälsocentral

1
chef för
vuxensocialarbete tjänst

verksamhetsområdet för social- och
hälsocentral

1
chef för service för
funktionshindrade tjänst

verksamhetsområdet för social- och
hälsocentral

1
chef för mental- och
missbrukarvård tjänst verksamhetsområdet för psykosocial service

1 chef för äldreservice tjänst
verksamhetsområdet för social- och
hälsocentral

2 administrativ chef tjänst
verksamhetsområdet för social- och
hälsocentral

1
utvecklings-
socialarbetare tjänst

verksamhetsområdet för samkommunens
förvaltning, resultatområdet för förvaltning

1

chef för stöd- och
kompetenscenter för
handikappade tjänst verksamhetsområdet för rehabilitering

1
chef för klient- och
servicehandledning tjänst

verksamhetsområdet för kund- och
resurscenter, resultatområdet för klient- och
servicehandledning

1
chef för hem och
boendeservice tjänst

verksamhetsområdet för hem och
boendeservice, resultatområdet för service
som ges hem

1 lokalitetsdirektör tjänst
verksamhetsområdet för samkommunens
förvaltning, resultatområdet för förvaltning

3 förvaltningschef tjänst

verksamhetsområdet för samkommunens
förvaltning, resultatområdet för förvaltning,
resultatenheten för allmän förvaltning

1 jurist tjänst

verksamhetsområdet för samkommunens
förvaltning, resultatområdet för förvaltning,
resultatenheten för sakkunnigtjänster

1 intern revisor tjänst

verksamhetsområdet för samkommunens
förvaltning, resultatområdet för förvaltning,
resultatenheten för sakkunnigtjänster

1
informations-
säkerhetsexpert befattning

verksamhetsområdet för samkommunens
förvaltning, resultatområdet för förvaltning,
resultatenheten för sakkunnigtjänster

1 IT-serviceplanerare befattning

verksamhetsområdet för samkommunens
förvaltning, resultatområdet för förvaltning,
resultatenheten för sakkunnigtjänster

1 IT-chefsarkitekt befattning

verksamhetsområdet för samkommunens
förvaltning, resultatområdet för förvaltning,
resultatenheten för sakkunnigtjänster



1 IT-projektplanerare befattning

verksamhetsområdet för samkommunens
förvaltning, resultatområdet för förvaltning,
resultatenheten för sakkunnigtjänster

1 byggchef tjänst

verksamhetsområdet för samkommunens
förvaltning, resultatområdet för förvaltning,
resultatenheten för utrymmen eller
resultatenheten för teknik

1 transportkoordinator befattning

verksamhetsområdet för samkommunens
förvaltning, resultatområdet för förvaltning,
resultatenheten för upphandling och logistik

1
planerare av hållbar
utveckling befattning

verksamhetsområdet för samkommunens
förvaltning, resultatområdet för förvaltning,
resultatenheten för teknik

1 processledare befattning

verksamhetsområdet för samkommunens
förvaltning, resultatområdet för strategi och
kontaktytor

1 utvecklingschef (FUI) tjänst

verksamhetsområdet för samkommunens
förvaltning, resultatområdet för strategi och
kontaktytor, resultatenheten för forskning,
utveckling och innovationer

1
utvecklingsplanerare
(digitala tjänster) befattning

verksamhetsområdet för samkommunens
förvaltning, resultatområdet för strategi och
kontaktytor, resultatenheten för forskning,
utveckling och innovationer

1 FUI-koordinator befattning

verksamhetsområdet för samkommunens
förvaltning, resultatområdet för strategi och
kontaktytor, resultatenheten för forskning,
utveckling och innovationer

1
LEAN-utvecklings-
koordinator befattning

verksamhetsområdet för samkommunens
förvaltning, resultatområdet för strategi och
kontaktytor, resultatenheten för forskning,
utveckling och innovationer

1 projektkoordinator tjänst

verksamhetsområdet för samkommunens
förvaltning, resultatområdet för strategi och
kontaktytor, resultatenheten för forskning,
utveckling och innovationer

1
webbtjänst-
koordinator befattning

verksamhetsområdet för samkommunens
förvaltning, resultatområdet för strategi och
kontaktytor, resultatenheten för
kommunikation

1

kommunikations-
planerare, (grafisk
planerare) befattning

verksamhetsområdet för samkommunens
förvaltning, resultatområdet för strategi och
kontaktytor, resultatenheten för
kommunikation



1
informationslednings-
planerare befattning

verksamhetsområdet för samkommunens
förvaltning, resultatområdet för strategi och
kontaktytor, resultatenheten stöd för
strategisk ledning

1
utbildnings- och
introduktionschef befattning

verksamhetsområdet för samkommunens
förvaltning, resultatområdet för strategi och
kontaktytor, resultatenheten för forskning,
utveckling och innovationer

1
flerproducent-
koordinator befattning

verksamhetsområdet för samkommunens
förvaltning, resultatområdet för strategi och
kontaktytor, resultatenheten stöd för
strategisk ledning

1

chef för främjande
av välfärd, hälsa och
kontaktytor tjänst

verksamhetsområdet för samkommunens
förvaltning, resultatområdet för strategi och
kontaktytor, resultatenheten stöd för
strategisk ledning

1

koordinator för
främjande av
välfärd, hälsa och
kontaktytor befattning

verksamhetsområdet för samkommunens
förvaltning, resultatområdet för strategi och
kontaktytor, resultatenheten stöd för
strategisk ledning, funktionerna kontaktytor
och samarbete samt främjande av hälsa och
välfärd

1

planerare 1 för
främjande av
välfärd, hälsa och
kontaktytor befattning

verksamhetsområdet för samkommunens
förvaltning, resultatområdet för strategi och
kontaktytor, resultatenheten stöd för
strategisk ledning, funktionerna kontaktytor
och samarbete samt främjande av hälsa och
välfärd

1

planerare 2 för
främjande av
välfärd, hälsa och
kontaktytor befattning

verksamhetsområdet för samkommunens
förvaltning, resultatområdet för strategi och
kontaktytor, resultatenheten stöd för
strategisk ledning, funktionerna kontaktytor
och samarbete samt främjande av hälsa och
välfärd

1
servicechef
(städning) befattning

verksamhetsområdet för samkommunens
förvaltning, resultatområdet för strategi och
kontaktytor, resultatenheten stöd för
strategisk ledning

1
servicechef
(matservice) befattning

verksamhetsområdet för samkommunens
förvaltning, resultatområdet för strategi och
kontaktytor, resultatenheten stöd för
strategisk ledning

1 ekonomichef befattning

verksamhetsområdet för samkommunens
förvaltning, resultatområdet för förvaltning,
resultatenheten ekonomiförvaltning



1
ekonomi-
planeringschef befattning

verksamhetsområdet för samkommunens
förvaltning, resultatområdet för förvaltning,
resultatenheten ekonomiförvaltning

1 säkerhetskoordinator befattning

verksamhetsområdet för samkommunens
förvaltning, resultatområdet för kvalitet och
tillsyn

1
medicinerings-
säkerhetskoordinator befattning

verksamhetsområdet för samkommunens
förvaltning, resultatområdet för kvalitet och
tillsyn

1 patientombudsman befattning

verksamhetsområdet för samkommunens
förvaltning, resultatområdet för kvalitet och
tillsyn

1 socialombudsman befattning

verksamhetsområdet för samkommunens
förvaltning, resultatområdet för kvalitet och
tillsyn

1 säkerhetsutbildare befattning

verksamhetsområdet för samkommunens
förvaltning, resultatområdet för kvalitet och
tillsyn

1
chef för
hälsoövervakning tjänst

verksamhetsområdet för samkommunens
förvaltning, resultatområdet för kvalitet och
tillsyn

4 inspektör tjänst

verksamhetsområdet för samkommunens
förvaltning, resultatområdet för kvalitet och
tillsyn

1 beredskapschef tjänst

verksamhetsområdet för samkommunens
förvaltning, resultatområdet för kvalitet och
tillsyn

2 kvalitetskoordinator befattning

verksamhetsområdet för samkommunens
förvaltning, resultatområdet för kvalitet och
tillsyn

3 HR-planerare befattning

verksamhetsområdet för samkommunens
förvaltning, resultatområdet för förvaltning,
resultatenheten HR

1 arbetarskyddschef tjänst

verksamhetsområdet för samkommunens
förvaltning, resultatområdet för förvaltning,
resultatenheten HR

1
välmående-
koordinator befattning

verksamhetsområdet för samkommunens
förvaltning, resultatområdet för förvaltning,
resultatenheten HR



Motion gällande ersättning för handledning av studerande  

 

Medicine studerande har i alla tider trivts på sina praktikperioder vid Vasa centralsjukhus. I 

samband med den senaste listningen var Vasa sjukvårdsdistrikt åter igen mycket populärt och 

omtyckt bland medicine studerande. Det här är mycket bra. Ett klart större antal av de 

studerande är vårdstuderande som också skönjs i den vardagliga verksamheten på 

avdelningar och polikliniker.  

Handledning av studerande hör till bland annat sjukskötarens, hälsovårdarens, barnmorskans 

och närvårdarens arbetsbild. För de yrkesutbildade personerna är handledning en 

meningsfull, men också krävande och tidskrävande, del av arbetet. Under praktikperioden 

borde den studerande omsätta de teoretiska kunskaperna som den studerande lärt sig i 

skolan i praktiken för att på sätt fördjupa och utvidga sin kompetens. Det är ytterst viktigt att 

kunna erbjuda vårdstuderande en bra praktikperiod – redan enbart av den orsaken att bristen 

på vårdare är ett faktum även i Vasa sjukvårdsdistrikts område. Det är svårt att få kompetenta 

vikarier.  

Läroinrättningarna betalar cirka 10 euro per handledningsdag till den aktör som sörjer för 

handledningen. I Vasa sjukvårdsdistrikt har man haft som princip att den person som ansvarar 

för handledningen av studerande inte erläggs någon ersättning för sitt handledningsarbete.  

Det finns organisationer i Finland där man betalar fem (5) euro per handledningsdag till den 

yrkesutbildade person som sörjt för handledningen. Summorna är små, men även en liten 

“bonus” kan fungera som en motivationshöjande faktor. När man i början av ett arbetsskift 

tilldelar personalen studerande som de ska handleda kunde kännedomen om en liten 

ersättning stimulera handledningsprocessen.  

Med denna motion begär jag att man i Vasa sjukvårdsdistrikt i fortsättningen ska utbetala en 

ekonomisk ersättning (fem euro) till handledaren för varje dag som handledaren handleder 

studerande.   

 

25.1.2021 

Päivi Karppi (Sannf) 

Vasa 
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