
K5 SERVICEAVTAL BILAGA § 69

ANSVARIG ORGANISATION AVTALETS NAMN / AVTALSPART HUVUDSAKLIGT INNEHÅLL GILTIGHETSTID

K5
Avtal om psykiatriska, kliniska tjänster / 

Doctagonin Oy

Tillhandahållande av läkartjänster i 

psykiatri (psykiatrins 

ansvarsläkartjänster, 

distansmottagningstjänster, 

mottagningstjänster, specialists 

konsultationstjänster).

27.01.2020 tillsvidare

K5

Avtal om konsultationstjänster i barn- 

och ungdomspsykiatri / Tmi Hassan 

Jaghoory/specialistläkare Hassan 

Jaghoory

Avtalet beskriver tjänsterna i allmänhet, 

tjänstens pris och fakturering, samt 

avtalstid. Tjänsten beskrivs som 

undersökning av patienter i behov av 

barn-/och/eller ungdomspsykiatriska 

tjänster. 

01.09.2017 tillsvidare

K5

Avtal mellan Kust-Österbottens 

samkommun för social- och primärvård 

och Kaskö stad för ordnande av 

tjänsteläkarens uppgifter vid 

hälsovårdscentralen i Kaskö / Kaskö 

stad

Avtal angående handhavandet av 

tjänsteläkarens uppgifter. 
01.03.2017 tillsvidare 

K5

Avtal om leverans av distansmedicinska 

tjänster (Ramavtal) / Pihlajalinna 

Terveys Oy

K5 skall kunna beställa en eller flera av 

de distansmedicinska tjänster som 

Avtalet omfattar. Gäller äldrevård, 

hemvård och dylikt. Fungerar som 

ramavtal för avropsavtal.

18.03.2019- 18.3.2022 (36 mån. + 

option på 1 år)

K5

Ramavtal om försäljning av service / 

Vasa stad, social- och 

hälsovårdsnämnden

Gäller service enligt socialvårdslagen, 

lagen om missbrukarvården och 

folkhälsolagen

01.01.2009 tillsvidare

K5
Samarbetsavtal / Psykosociala 

föreningen svalan rf.

Samarbete genom att tillgodose 

gemensamma brukares behov, genom 

t.ex. gruppträffar.

21.09.2015 tillsvidare (annat anges ej)

K5
Avtal om talterapi tjänster / Folkhälsan 

Välfärd Ab Rehab Wasa

Beskriver tjänstens innehåll, pris, 

fakurering och avtalstid. Tjänster är 

tarapitjänster och dessa har beskrivits 

allmänt.

01.11.2018 tillsvidare

K5 Avtal om köptjänst / Tutoris Oy
Finsk- och svenskspråkig 

talterapirehabilitering, och -bedömning. 
21.04.2015 tillsvidare

Överföring av avtal från kommuner och samkommuner till samkommunen för  Österbottens välfärdsområde



K5

Avtal om konsultationstjänster i foniatri 

/ Tmi Grönroos 

communication/specialist i foniatri 

Mikael Grönroos

Grönroos undersöker patienter som är i 

behov av foniatritjänster, besöken 

samordnas av den psykosociala 

enheten. 

01.01.2018 tillsvidare

K5
Avtal gällande mammografiscreening / 

Suomen Terveystalo Oy

Uppdragsavtal om ordnande av 

bröstcancerscreening med mammografi 
22.06.2009 tillsvidare 

K5

Avtal gällande undersökning av PAPA-

prov från hälsovårdscentralen i Kust-

Österbottens samkommun för social- 

och primärhälsovård / Oy Microtest Ab

PAPA-prov från samtliga 

hälsovårdcentraler sänds för 

undersökning till Oy Microtest Ab.

01.03.2010 tillsvidare (ett kalenderår åt 

gången)

K5

Avtal mellan kommuner gällande 

anordnande av 

socialombudsmannatjänster / Vasa 

Stad, Social- och hälsovårdsverket

Vasa stad åtar sig skötseln av 

socialombudsmannens tjänster.
12.01.2012 tillsvidare

K5
Företagshälsovårdsavtal / 

Läkarcentralen Sydmedi Ab

Sydmedi förser viss personal med 

företagshälsovård innehållande 

arbetsplatskartläggning, 

hälsoundersökningar (28 personer) osv. 

Denna personal är alltså: K5:s 

förvaltningspersonal stationerad i 

Närpes, samt personalen på 

psykosociala enheten och på 

jordbruksförvaltningen i Närpes. 

09.01.2015 tillsvidare 

K5

Avtal för kvälls- och veckoslutsjouren / 

Staden Kristinestad, Närpes stad, Kaskö 

stad, Malax kommun, Korsnäs kommun

Genom avtalet beställs 

hälsovårdstjänster som ordnas för 

områdets befolkning utanför tjänstetid. 

Under vardagsnätter har Vasa 

centralsjukhus jour osv. 

02.02.2009 tillsvidare

K5
Avtal om palliativ hemvård / 

Österbottens cancerförening rf.

Avtalas om palliativ cancerskötare, 

anställd av Österbottens cancerförening 

men stationerad vid K5-enhet i sitt 

arbete med cancervård

1.1.2020-31.12.2022

K5

Faktureringsavtal gällande medicinska 

diagnostiktjänster / Cityterveys Oy 

(Numera: SYNLAB Suomi)

Överenskoms om villkor enligt vilka 

serviceproducenten bereder sig på att, 

på basen av 

remiss/betalningsförbindelse, utföra 

magnetröntgen av huvudet för 

patienter som K5 anvisat.

29.02.2016 tillsvidare

K5 STÖDTJÄNSTAVTAL



ANSVARIG ORGANISATION AVTALETS NAMN / AVTALSPART HUVUDSAKLIGT INNEHÅLL GILTIGHETSTID

K5
Avtal gällande kontorsstädning / 

Korsnäs städ och byggtjänst

Städning av kontor på Eriksvägen 15 i 

Malax.
11.12.2013 och i kraft tillsvidare.

K5
Avtal gällande kontorsstädning / F:ma 

Meris teamwork

Städning av kontor av beställarens 

lokaler på  f.d. KKC-fastigheten.
01.10.2018 och är i kraft tillsvidare.

K5
Uppdragskontrakt / MTP Suupohja Oy 

MTP Syd Ab

Avtal om rondering, lokalbevakning, 

alarmmottagning, alarmutryckning och 

personskydd.

08.09.2014 och i kraft tillsvidare.

K5
Avtal gällande löneräkningstjänster Dnr: 

54/2019 / Ab Norlic Oy.
Avtal gällande löneräkningstjänster.

01.02.2020 - 31.01.2022 med möjlighet 

till ett års option.

K5
Uppdragsavtal / Försäkringsmäklare 

Novum Ab.

Försäkringsmäklartjänster. Avtalet 

baserar sig på ett ramavtal som ingåtts 

mellan KL-Kuntahankinnat Ab och 

Novum.

12.12.2013 och i kraft tillsvidare ett år 

åt gången.

K5

Anbud / Encore Österbotten Ab

(ursprunglig avtalspart Paperinkeräys 

Oy)

Tjänst för förstöring av datasäkert 

material.
 08.08.2016 och i kraft tillsvidare.

K5
Avtal / Närpes stad, Vård-och 

omsorgsnämnden 

Nämden i fråga ges i uppgift att beställa 

och administrera certifikatkort för hälso- 

och sjukvården beviljade av 

Befolkningsregistercentralen för stark 

autentisering och elektroniska 

signaturer.

17.09.2014 och i kraft tillsvidare.

K5 VARU- OCH 

TILLBEHÖRSAVTAL

ANSVARIG ORGANISATION AVTALETS NAMN / AVTALSPART HUVUDSAKLIGT INNEHÅLL GILTIGHETSTID



K5

Avtal om apotekstjänster för Kust-

Österbottens samkommun för social- 

och primärvård / Vasa sjukvårdsdistrikt

Avtalet gäller läkemedel och 

apoteksvaror - Leverans, inköp, 

information osv. 

10.08.2009 tillsvidare

K5
Leasingavtal. Avtalspart är Servi-Trade 

Finland Oy / Tukirahoitus Oy.

Leasingavtal gällande 3 

multifunktionsskrivare (printers).
01.09.2020 - 31.08.2022

K5 Servicekontrakt / Service-Trade

serviceavtal gällande 

multifunktionsapparat (printer) 

(KYOCERA TASKalfa 5053Ci).

15.08.2020-15.08.2022 

K5 Servicekontrakt / Service-Trade

Serviceavtal gällande 

multifunktionsapparat (printer) 

(KYOCERA TASKalfa 2553Ci). Till 

Korsnäs.

15.08.2020-15.08.2022

K5 Servicekontrakt / Service-Trade

Serviceavtal gällande 

multifunktionsapparat (printer) 

(KYOCERA TASKalfa 2553Ci). Till Närpes.

15.08.2020 - 15.08.2022

K5
Leasingavtal / Servi-Trade Finland Oy 

(Nordea)

Leasingavtal upprättat av Nordea, 

mellan K5 och Servi-Trade Finland Oy 

gällande 3 st. Multifunktionsskrivare.

01.09.2020 - 31.08.2022

K11 Avtal / Vasa Elektriska
El-avtal för Eriksvägen 15 Malax. 

Innehåller "elsäljavtal" och "elnätavtal".

Tillsvidare eftersom att annat inte 

framgår

K5 Avtal / Vasa Elektriska
El-avtal för Köpingsvägen 11 A 2 Malax. 

Gäller elsäljavtal.
25.01.2021 tillsvidare

K5 Avtal / Vasa Elektriska
El-avtal för Köpingsvägen 11 A 2 Malax. 

Gäller elnätavtal.

Troligen i kraft tillsvidare från och med 

25.01.2021 likt elsäljavtalet

K5
Bekräftelse av elleveransavtal / Fortum 

Markets Oy
El-avtal för Psykosociala enheten 01.04.2013 tillsvidare



K5
Ramavtal KLKH 159 Kalusteet / Martela 

Oyj

Föremålet för avtalet är möbler för 

kontorsutrymmen. Konkurrensutsatts 

av Kuntahankinnat som gemensam 

upphandling.

09.05.2019-02.09.2022

K5

Ramavtal om kontorsförnödenheter 

2021-2023 (2025), avtalsnummer 

T/5282/15032021/KKL / Staples Finland 

Oy

Ramavtal om kontorsförnödenheter.
15.03.2021 - 14.09.2023, samt två 

optionsår

K5 ICT-AVTAL

K5
Beslut om anskaffning av Microsoft 365 

licenser / JNT

Microsoft 365 standard, premium, basic 

(Epost, teams, kalender samt Office -

program) 

 Avtalstid 12 mån från leverans av 

tjänsten. Efter detta tillsvidare.

K5
Beslut om anskaffning av Watchguard 

T80 Basic Security Suite / JNT
Brandvägg 

Avtalstid 12 mån från leverans av 

tjänsten. Efter detta tillsvidare.

K5 Offert JNT tjänster / JNT
F-secure computer protection and 

server protection

Avtalstid 12 mån från leverans av 

tjänsten. Efter detta tillsvidare.

K5
Offert JNT tjänster (Beslut om 

anskaffning)  / JNT

Uppdatering av servrar och 

nätverksförbindelser

10.06.2021 - 10.06.2022. Efter detta i 

kraft tillsvidare.

K5
Beslut om anskaffning av IT-support / 

JNT
IT-support

Avtalstid 12 mån från leverans av 

tjänsten. Efter detta tillsvidare

K5
Offert (KommunOffice) / Ab Norlic Oy 

och Triplan Oy

Inköp av dokumenthanteringssystemet 

KommunOffice.
01.11.2011 tillsvidare

K11

Avtal mellan Vasa sjukvårdsdistrikt 

samkommun och Kust-Österbottens 

samkommun angående anskaffandet av 

ett nytt patient- och klientdatasystem 

(APTJ) / Vasa sjukvårdsdistrikt

Anskaffandet av ett nytt patient- och 

klientdatasystem. K5 åtar sig vissa 

skyldigheter i och med detta. 

5.3.2019 tillsvidare (Giltigt fram tills att 

ett nytt motsvarande system tas i bruk.) 

K5 Anbud / HelthFox Oy Vårdapplikation till psykosocialcenter. 30.01.2020 tillsvidare



K5 Leveransavtal / Oy Abilita Ab

Abilita Hälsovård: skanning, 

tidsbeställning, öppenvårdsstatistik 

(Abilita Hälsovård - Skanning).

8.10.2012 tillsvidare

K5

Avtal om överlåtelse av 

användarrättigheter till nätbaserat 

material om läkemedelsbehandling 

(LOVe) / Vasa Centralsjukhus.

Love användarrättigheter till nätbaserat 

material om läkemedelsbehandling.
18.05.2018 tillsvidare

K5 Paraplyavtal / Oy RAIsoft Ltd

Användningsrätt till RAIsoft 

programvara (programvaruförteckning 

saknas).

20.11.2017 tillsvidare

K5
Tjänster som levereras via datanätverk / 

Oy RAIsoft Ltd
Programvarutjänst 20.11.2017 tillsvidare

K5
Avtal om teleoperatörstjänster/Elisa 

Abp 
Mobiltelefonanslutningar 

1.12.2019 - 30.11.2022, efter detta kan 

avtalsparterna säga upp avtalet med en 

6 månaders uppsägningstid

K5

Servicelösning för visuell 

kommunikation. Lösningar för möten, 

föreläsningssalar och seminarier/Telia 

Finland Abp

Videokonferensutrustning samt virtuella 

mötesrum.
01.03.2018-28.02.2022

K5

Avtal om användning av 

datakommunikationsanslutning/Tieto 

Finland Ab, Milda Vanagaite

K5 beställer och Tieto Ab förbinder sig 

till att leverera en linjeanslutning till 

BRC:s befolkningsdatasystem. 

17.03.2017 tillsvidare

K5
Avtal om krypterad posttjänst / Suomen 

Turvaposti Oy

Tjänst för att kunna skicka krypterad e-

post internt och externt.
11.06.2018 tillsvidare

K5 Muntligt avtal / Söderholms IT-tjänster Underhåll av hemsida 2008/2009 tillsvidare

K5 Tjänsteavtal / Diktamen Oy

Diktamen-dikteringssystem och mobil 

applikation, programvara för förmedling 

av patientdokument, stöd- och 

underhållstjänster, tjänst för 

renskrivning av dikeringar.

13.4.2021-12.4.2022,

varefter i kraft tillsvidare.

K5
Tjänsteavtal / Coronaria 

Analyysipalvelut Oy

Producerande av 

distanskonsultationstjänster för 

Beställaren. Konsultationsutlåtanden 

gällande EKG-registreringar. Därtill rätt 

att använda de apparater och program 

som ägs av Coronaria och som behövs 

för de analyseringstjänster som 

tillhandahålls av Coronaria.

27.01.2020 tillsvidare



KASKÖ SERVICEAVTAL

ANSVARIG ORGANISATION AVTALETS NAMN / AVTALSPART HUVUDSAKLIGT INNEHÅLL GILTIGHETSTID

Kaskö stad

Avtal mellan Kaskö Stad och Himalaja 

terveyspalvelut Oy om läkartjänster för 

HVC, äldrevården och bildningsverket 

samt sjukskötartjänster för HVC och 

åldrevården / Himalaja terveyspalvelut 

Oy

Avtal med Himalaja Terveyspalvelu Oy 

om läkar- och sjukskötartjänster för 

Kaskö stad.

16.10.2020-15.10.2022. 

5 års option.

Kaskö stad
Arbetsavtal. Avtalspart är Himalaja 

Terveyspalvelut Oy / Monika Uusitalo.
Munhygienist till Kaskös tandvård.

Från och med 9.4.2021, i kraft i två år.

Möjligt med två års option.

Kaskö stad Anställningsbeslut för avdelningschef
Beslut om att anställa Erkki Mäki till 

hälsovårdscentralen.
16.10.2020-13.6.2022

Kaskö stad Avtal om distansarbete / Erkki Mäki
Avtal om distansarbete för Erkki Mäki, i 

genomsnitt 2 dagar/vecka.
16.10.2020-13.6.2022

Kaskö stad

Avtal mellan Kristinestads stad och 

Kaskö stad om gemensam uppsökande 

ungdomsarbetarverksamhet / 

Kristinestad Stad

Avtalet gäller gemensam 

ungdomsverksamhet, har uppgjorts 

mellan Kristinestad och Kaskö.

Tills vidare från och med 1.1.2018.

Kaskö stad

Jouravtal för primärvården / 

samkommunen för Satakunta 

sjukvårdsdistrikt samkommun

Ordnande av jourtjänster inom 

primärvården för köparen (Kaskö) i 

Satakunta centralsjukhus 

jourutrymmen.

Tills vidare från och med 21.3.2021.

KASKÖ STÖDTJÄNSTAVTAL

ANSVARIG ORGANISATION AVTALETS NAMN / AVTALSPART HUVUDSAKLIGT INNEHÅLL GILTIGHETSTID



Kaskö stad
Avtal om städtjänster för Mariehemmet 

/ Kreitsberg Clean

Städning av Mariehemmet 

(Mariehemmet och Toves stuga)

1.6.2021-31.1.2022, är därefter i kraft 

tills vidare ett år i taget.

Kaskö stad

Avtal mellan Kaskö Stad och Oy Kas-

Service AB om transporttjänst för 

måltider, transport av laboratorieprov 

och extern- och intern post, 

snöröjningstjänster på basen av 

anbundsbegäran och grn beslut 

28.10.2020 / Oy KAS-Service Ab

Avtalet gäller transport av måltider 

inom äldreomsorgen(mellan 

Mariehemmet och centralköket och 

mellan centralköket och hemvårdens 

kunder), transport av laboratorieprov 

till Kristinestad och Närpes samt 

transport av intern post i Kaskö. 

18.11.2020-31.12.2022

Kaskö stad Uppdragsavtal / MTP Syd Ab

Uppdragsavtal för väktartjänster i Kaskö 

grundtrygghetsbyrå, hälsocentralen och 

Mariehemmet.

Tills vidare från och med 24.3.2016 

Kaskö stad Nyckelkontrakt / MTP Syd Ab
Överlåtelse av Mariehemmets nycklar 

till bolaget som ansvarar för säkerheten.
16.3.2016, engångsavtal

Kaskö stad
Avtal om ordnande av fastighetsjour i 

Kaskö stad / KAS-Service Oy Ab
Ordnande av fastighetsjour i Kaskö stad.

20.5.2021-15.5.2021

Obs. giltighetstiden felaktigt angiven i 

avtalet

Kaskö stad
Närpostlåda, avtalsnummer 446537043 

/ Posti Oy

Beställningsbekräftelse på närpostlåda 

av Posti: Posten levereras till Postis låda 

inne i hälsocentralen.

Tills vidare fr.o.m. 9.7.2021

KASKÖ ICT-AVTAL

ANSVARIG ORGANISATION AVTALETS NAMN / AVTALSPART HUVUDSAKLIGT INNEHÅLL GILTIGHETSTID

Kaskö Stad och K5
Ansökan för tjänsten Patientdataarkivet 

/ Fpa (Kanta)

Ansökan från Kaskö grundtrygghet för 

tjänsten Patientdataarkivet 

(patientdatasystem). 

 Tills vidare från och med 22.5.2014.

KORSNÄS SERVICEAVTAL



ANSVARIG ORGANISATION AVTALETS NAMN / AVTALSPART HUVUDSAKLIGT INNEHÅLL GILTIGHETSTID

Korsnäs kommun och Malax kommun
Samarbetsavtal för primärhälsovården i 

Malax och Korsnäs/Malax

Samarbetsavtal för primärhälsovården i 

Malax och Korsnäs
01.01.2009 tillsvidare

Kristinestads stad, Närpes stad, Korsnäs 

kommun

Avtal om primärvårdens samjour mellan 

kommunerna i Vasanejden / Vasa 

sjukvårdsdistrikt

Det överenskoms om den 

primärvårdsjour om vilket det stadgas i 

hälso- och sjukvårdslagen 50 §.

01.10.2014 tillsvidare

Korsnäs kommun
Ramavtal om samarbete/Vasa 

yrkesinstitut

Avtal om anordnande av utbildning och 

yrkesprov i samband med praktiskt 

arbete

på arbetsplatsen

03.06.2015 tillsvidare

Korsnäs kommun Samarbetsavtal/Yrkeshögskolan Novia

Avtal om att läroanstalten får nyttja 

olika enheter inom social- o hälsovårds

området för genomförande av 

läroplanerna för studeranden, dvs. 

praktik.

01.03.2006 tillsvidare

KRISTINESTAD SERVICEAVTAL 

ANSVARIG ORGANISATION AVTALETS NAMN / AVTALSPART HUVUDSAKLIGT INNEHÅLL GILTIGHETSTID

Kristinestads stad

Serviceavtal om specialläkartjänster 

mellan Kristinestads stad och Oy 

KristinaMedi Ab/Oy KristinaMedi Ab

Producering av specialiserad sjukvård 

för kommuninvånarna på deras eget 

modersmål. Utgångspunkten är att 

Beställaren endast köper de tjänster 

som är förmånligare än Vasa 

sjukvårdsdistrikts motsvarande tjänster.

01.07.2020-30.06.2024 och en 

sammanhängande 2 års option 

(Producenten kan avslå 

optionsperioden, om denne meddelar 

om detta inom en månad...)

Kristinestads stad m.fl.

Avtal för skötande av missbrukarvård i 

Malax / 

Vasa stad (samt Närpes, Kristinestad, 

Vörå, Nykarleby, Larsmo, Kaskö, 

Pedersöre, Korsholm, Korsnäs, 

Jakobstad, Brändö, Kronoby, Jomala, 

Mariehamn)

Avtal om gemensamt organ för 

skötandet av svenskspråkig 

missbrukarvård vid

pixnekliniken i Malax

01.08.2017 tillsvidare



Kristinestads stad

Serviceavtal om social- och 

hälsovårdstjänster i Kristinestads stad - 

Ab Kristina Hälso Terveys Oy / 

Pihlajalinna Terveys Oy

Avtalet gäller produktion av social- och 

hälsotjänster för ungefär 6 600 invånare 

i Kristinestad.

18.12.2019-31.12.2035, samt en 

sammanhängande optionsperiod på 5 

år. 

Beställaren ska meddela om användning 

av optionen senast 3 år efter att avtalet 

trätt i kraft (punkt 5.2).

Kristinestads stad m.fl.

Samarbetsavtal om regionalt samarbete 

för jouren inom mun- och tandvården i 

områdena för Vasa sjukvårdsdistrikt och 

Södra-österbottens sjukvårdsdistrikt/ 

Södra-österbottens sjukvårdsdistrikt

Social- och hälsovårdsministeriets 

förordning om grunderna för 

brådskande vård och förutsättningarna 

för jour inom olika medicinska områden 

förutsätter att det i sjukvårdsdistriktet 

ska finnas  centraliserade tjänster av 

legitmerade tandläkare i samband med 

samjour utanför tjänstetid. 

Kommunerna i Vasa sjukvårdsdistrikt är: 

Vasa, Korsholm, Vörå-Maxmo, Laihela, 

Malax, Korsnäs, Närpes, Kaskö, 

Kristinestad. Kommunerna i 

Sydösterbotten är också med i avtalet. 

01.01.2015 tillsvidare

Kristinestads stad 
Avtal om köp av tjänster / Kardiolog 

Risto Niemi
Kardio-utlåtandetjänst

2013-2014 enligt avtalet men tillsvidare 

enligt muntligt avtal

Kristinestads stad m.fl.

Avtal om ordnande av brådskande 

socialservice inom landskapet 

Österbotten fr.o.m. 1.11.2008 / 

Kristinestad, Kaskö, Närpes, Malax, 

Laihela, Vasa, Korsholm, Vörå, 

Nykarleby, Jakobstad, Pedersöre, 

Lillkyro, Korsnäs och Larsmo 

Socialjour 1.11.2008 tillsvidare

Kristinestads stad, Närpes stad, 

Korsnäs kommun

Avtal om primärvårdens samjour mellan 

kommunerna i Vasanejden / Vasa 

sjukvårdsdistrikt

Det överenskoms om den 

primärvårdsjour om vilket det stadgas i 

hälso- och sjukvårdslagen 50 §.

01.10.2014 tillsvidare

Kristinestads stad

Avtal om köp av 

företagshälsovårdstjänster/Oy Sydmedi 

Ab

Företagshälsovårdens tjänster
01.04.2016-31.03.2021 + 2 optionsår, 

varav första tagits i bruk.  

KRISTINESTAD 

STÖDTJÄNSTAVTAL

ANSVARIG ORGANISATION AVTALETS NAMN / AVTALSPART HUVUDSAKLIGT INNEHÅLL GILTIGHETSTID



Kristinestads stad Muntligt avtal / Pyykkitupa Oy  Kristinahemmet, Åldersro, HVC-kök
Tillsvidare eftersom att annat inte 

framgår.

Kristinestads stad

Avtal gällande persontransporter i 

Kristinestad-området i enlighet med 

lagen om funktionshinderservice och 

socialvårdslagen / Pirjo & Pauli avoin 

yhtiö.

Avtalet gäller persontransporter i 

Kristinestad i enlighet med lagen om 

funktionshinderservice och 

socialvårdslagen.

1.10.2019 - 30.9.2021. 

Optionsmöjlighet 1.10.2021 - 30.9.2022.

Kristinestads stad

Avtal gällande persontransporter i 

Kristinestad-området i enlighet med 

lagen om funktionshinderservice och 

socialvårdslagen / Tmi Tiina Nortunen.

Avtalet gäller persontransporter i 

Kristinestad i enlighet med lagen om 

funktionshinderservice och 

socialvårdslagen.

1.10.2019 - 30.9.2021. Optionsmöjlighet 

1.10.2021 - 30.9.2022.

Kristinestads stad

Avtal om persontransporter i 

Kristinestadsområdet i enlighet med 

lagen om funktionshinderservice och 

socialvårdslagen/Taxi VM Niemelä.

Avtalet gäller persontransporter i 

Kristinestad i enlighet med lagen om 

funktionshinderservice och 

socialvårdslagen.

1.10.2019 - 30.9.2021. Option för tiden 

1.10.2021 - 30.9.2022.

Kristinestads stad

Avtal om persontransporter i 

Kristinestadsområdet i enlighet med 

lagen om funktionshinderservice och 

socialvårdslagen/Taxi Gun-Maj 

Rosenstedt.

Avtalet gäller persontransporter i 

Kristinestad i enlighet med lagen om 

funktionshinderservice och 

socialvårdslagen.

1.10.2019 - 30.9.2021. Option för tiden 

1.10.2021 - 30.9.2022.

Kristinestads stad

Avtal om persontransporter i 

Kristinestadsområdet i enlighet med 

lagen om funktionshinderservice och 

socialvårdslagen/Taxi Per Palmberg.

Avtalet gäller persontransporter i 

Kristinestad i enlighet med lagen om 

funktionshinderservice och 

socialvårdslagen.

1.10.2019 - 30.9.2021. Option för tiden 

1.10.2021 - 30.9.2022.

Kristinestads stad Uppdragsavtal/MTP Syd Ab

Avtalet gäller mottagning av larm och 

alarmutryckning (Centrallagret - Vård- 

och omsorgscentralen).

10.10.2013 och i kraft tills vidare.

Kristinestads stad Uppdragsavtal/MTP Syd Ab

Avtalet gäller alarmmottagning, 

alarmutryckning, rondering och 

lokalbevakning. (Åldersro)

1.11.2014 och i kraft tillsvidare.

Kristinestads stad Uppdragsavtal/MTP Syd Ab

Avtalet gäller alarmmottagning, 

alarmutryckning, rondering och 

lokalbevakning. 

(Rehabiliteringsavdelning)

1.11.2014 och i kraft tillsvidare.

Kristinestads stad Uppdragsavtal/MTP Syd Ab

Avtalet gäller alarmmottagning, 

alarmutryckning, rondering och 

lokalbevakning. (Läkarmottagningen) 

Samt familjecentret och psykosociala 

enheten (K5)?

1.11.2014 och i kraft tillsvidare. (+ 

Ändring av avtal 16.1.2017)



Kristinestads stad Uppdragsavtal/MTP Syd Ab

Avtalet gäller alarmmottagning, 

alarmutryckning, rondering och 

lokalbevakning. (Kristinahemmet)

1.11.2014 och i kraft tillsvidare.

Kristinestads stad
Avtal om försäljning av 

måltidstjänster/Oy KristinaMedi Ab.

Avtalet gäller försäljning av 

måltidstjänster, inklusive specialdieter.
1.1.2012 och i kraft tills vidare.

Kristinestads stad

Avtal om försäljning av måltidstjänster 

från vård- och omsorgscentralen till de 

av Vasa sjukvårdsdistrikts anställda och 

kunder som jobbar i vård- och 

omsorgscentralens hyrutrymmen/Vasa 

sjukvårdsdistrikt

Kristinestad säljer måltidstjänster till 

VCS.
1.1.2012 och i kraft tills vidare

KRISTINESTAD VARU- OCH 

TILLBEHÖRSAVTAL

ANSVARIG ORGANISATION AVTALETS NAMN / AVTALSPART HUVUDSAKLIGT INNEHÅLL GILTIGHETSTID

Kristinestad stad

Ramavtal och upphandlingens 

förbindelseblankett; Patient- och 

sängkläder. / Vasanejdens 

upphandlingsring / Avtalspart okänd

Patient- och sängkläder.

 Troligtvis 16.1.2018 - 16.01.2022 i och 

med att avtalet baserar sig på ett 

ramavtal.

Kristinestad stad

Ramavtal och upphandlingens 

förbindelseblankett; Tillbehör till 

hälsovården. / Vasanejdens 

upphandlingsring / Avtalspart okänd

Tillbehör till hälsovården.

 Troligtvis 01.12.2016 - 01.12.2020 i och 

med att avtalet baserar sig på ett 

ramavtal.

Kristinestad stad

Anslutningsavtal till Egentliga-Finlands 

sjukvårdsdistrikts gemensamma 

upphandlingsring / Egentliga-Finlands 

sjukvårdsdistrikt

Avtalsparterna avtalar om 

medlemmarnas anslutande till den 

gemensamma upphandlingsringen. 

2017 och i kraft tillsvidare

Kristinestad stad
Hyresavtal / Oy Ekman Systems Ab - 

Siemens Financial Services Ab

Hyra av lös egendom. Vario Kaffe- och 

Mellanmål-automat Fas Easy 6000
1.4.2018 - 31.3.2022



Kristinestad stad (säljare)
Avtal för anskaffning av förnödenheter / 

Helge och Tauno Miettinens stiftelse.

Försäljning av städ- och 

rengöringsförnödenheter från vård- och 

omsorgscentralens centrallager till 

Kulturhuset Dux.

1.10.2009 och i kraft tillsvidare ett 

kalenderår i gången.

Kristinestad stad (säljare)
Avtal för anskaffning av förnödenheter / 

Kårkulla samkommun.

Försäljning av vård-, städ- och 

rengöringsförnödenheter från vård- och 

omsorgscentralens centrallager till 

Kårkulla samkommuns arbetscentral 

och boende i Kristinestad.

1.10.2009 och i kraft tillsvidare ett 

kalenderår i gången.

Kristinestads stad

Ramavtal och förbindelse att delta i 

upphandling, sopsäckar och soppåsar / 

Vasanejdens upphandlingsring

Sopsäckar och soppåsar I kraft tills vidare fr.o.m. 30.9.2015.

Kristinestads stad

Ramavtal och förbindelse att delta i 

upphandling, köks- och 

dukningstillbehör / Vasanejdens 

upphandlingsring

Köks- och dukningstillbehör I kraft tills vidare fr.o.m. 16.1.2017.

Kristinestad stad (säljare)
Försäljnings- och köpavtal för tillbehör / 

Eskoo samkommun för socialtjänster

Kristinestad säljer tillbehören från vård- 

och omsorgscentralens centrallager.
1.2.2012 och i kraft tills vidare.

Kristinestad stad (säljare)
Försäljnings- och köpavtal för 

tillbehör/Kuntosali Positive Gym.

Kristinestad säljer tillbehören från vård- 

och omsorgscentralens centrallager.
1.1.2011 och i kraft tills vidare.

Kristinestad stad (säljare)
Försäljnings- och köpavtal/Oy 

KristinaMed Ab.

Kristinestad säljer tillbehören från vård- 

och omsorgscentralens centrallager.
1.1.2012 och i kraft tills vidare.

Kristinestads stad

Ramavtal och förbindelse att delta i 

upphandling/Vasa stad/Hartman Rauta 

Oy och Veli Mark Oy

Förpliktelse om att delta i gemensamma 

upphandlingar som ordnas av Vasa stad 

samt förpliktelse att använda ramavtal 

och upphandlingens produkter i 

enlighet med Leverantörens ramavtal. 

Ramavtalet gäller mjukpapper.

01.08.2016 och i kraft tills vidare.

Kristinestads stad

Ramavtal och förbindelse att delta i 

upphandling, möbler till kontor och 

allmänna utrymmen/Vasanejdens 

upphandlingring

Möbler till kontor och allmänna 

utrymmen.
I kraft tills vidare fr.o.m. 1.9.2015 -

KRISTINESTAD ICT-AVTAL



ANSVARIG ORGANISATION AVTALETS NAMN/AVTALSPART HUVUDSAKLIGT INNEHÅLL GILTIGHETSTID

Kristinestad stad
Ansökan för tjänsten 

Patientdataarkivet/Fpa (Kanta)

Kristinestads ansökan för tjänsten 

Patientdataarkivet (patientdatasystem)
15.04.2014 tillsvidare

Kristinestads stad m.fl.
Ramavtal Regionalt samarbete / Vasa 

Sjukvårdsdistrikt
Ibruktagande av KanTa-tjänster. 10.3.2011 tillsvidare (Kristinestad)

Kristinestad stad Avtal/Kustannus Oy Duodecim

Terveysportti är ett verktyg för 

medicinsk informationshantering och 

för att förbättra kvaliteten

15.06.2020 tillsvidare

Kristinestad stad

Avtal för användarrättigheter till klient- 

och patientdatasystem/Bottenhavets 

Hälsa Ab Selkämeren Terveys Oy

Syftet med avtalet är att avtala om 

innehavaren av användarrättigheters 

rätt att använda överlåtaren av 

användarrättigheternas klient- och 

patientdatasystem samt andra system i 

hälsovården, dataförbindelser samt 

klient- och patientregisterdatabasen 

utan vederlag.

I kraft då huvudavtalet är i kraft: 

18.12.2019-31.12.2035 En 

sammanhängande 5 års optionsperiod. 

Beställaren ska meddela om användning 

av optionen senast 3 år efter att avtalet 

trätt i kraft (punkt 5.2). 

Kristinestad stad

NHG Benchmarking - 

Beställningsblankett (och avtal om 

överlåtelse av uppgifter till 

jämförelsedatabas)/NHG Finland Oy

Benchmarking-tjänst (utbildningsdagar 

och benchmarkingundersökning 

och/eller webbaserad rapportering).

24.02.2020 tillsvidare

Kristinestad stad
Leverans- och underhållsavtal/JAMIX 

Oy.
JAMIX matproduktion (web) molntjänst. 27.2.2019 och i kraft tills vidare.

Kristinestad stad

Partnerskapsavtal om Smartum-

servicesedel mellan Kristinestad och 

Smartum Oy/Vaana 2018 (fd. Smartum 

Oy 2016) - Smartum Oy

Avtalet gäller servicesedlar och 

tillhörande betalningstjänst.
I kraft tills vidare fr.o.m. 27.6.2016 -

Kristinestad stad Offert/Flexim security

Anbudet innehåller en hel del olika 

tjänster ss. Ínstallering av 

säkerhetsprogram vid HVC, 

Kristinahemmet, Åldersro. Därtill 

anslutning till Titania (Työaikaleimojen 

siirto FlexWin)

13.11.2015 tillsvidare

Kristinestad stad Uppdragsavtal 7/2012 - Oy Verifi Ab

Oy Verifi Ab:s alarmcentral dejourerar 

24 h i dygnet årets alla dagar. Tar emot 

larm från Kristinestads 

trygghetstelefoner och koordinerar 

hjälp. 

11.3.2016 tillsvidare



LAIHELA SERVICEAVTAL

ANSVARIG ORGANISATION AVTALETS NAMN / AVTALSPART HUVUDSAKLIGT INNEHÅLL GILTIGHETSTID

Laihela
Köptjänstavtal/Österbottens 

socialpsykiatriska förening rf

Avtalet gäller social 

rehabilitering/dagverksamhet för 

rehabiliteringsklienter inom 

mentalvården. 

Tills vidare fr.o.m. 1.8.2018

Laihela

Avtal om ordnande av Arpeetis 

verksamhet/ Storkyro kommun, Lillkyro 

kommun (--> Vasa)

Verkstad i Tervajoki med bland annat 

stödåtgärder för sysselsättning, 

rehabiliterande arbetsverksamhet, 

workshoppar och olika projekt.

1.1.2009-1.1.2014, därefter i kraft tills 

vidare 1 år i taget

Laihela

Avtal om ordnande av rehabiliterande 

arbetsverksamhet/Mannerheims 

Barnskyddsförbund, Laihelas förening

Laihela skaffar rehabiliterande 

arbetsverksamhet av Mannerheims 

Barnskyddsförbund, Laihelas förening

Tills vidare från och med 10.12.2016

Laihela

Samarbetsavtal mellan Vasanejden och 

Sydösterbotten gällande 

sektorsövergripande samservice som 

främjar sysselsättningen/Kaskö, 

Kristinestad, Korsnäs, Laihela, Malax, 

Korsholm, Närpes, Vasa, Vörå, arbets- 

och näringsbyrån, Fpa

Avtalet gäller främjande av 

sysselsättning.

4.3.2019-31.12.2020, 2 års option i 

användning till och med 31.12.2022.

Laihela

Avtal om ordnande av 

arbetsverksamhet för personer med 

funktionsnedsättning (öppet 

arbete)/Laihian Hyvinvointi Oy

Kommunen skaffar rehabiliterande 

arbetsverksamhet för personer med 

funktionsnedsättning av Laihian 

Hyvinvointi Oy.

Tills vidare från och med 7.9.2019.

Laihela Avtal/Vasa stad

Laihelabor som bor i Invalidförbundet 

rf:s servicehus i Vasa (tjänst inom 

öppenvården).

Från och med 1.3.1988 och så länge 

personerna bor i servicehuset.

Laihela

Ramavtal mellan kommunen och 

serviceproducent inom 

barnskyddet/Tuisku Terveys- ja 

Sosiaalipalvelut Oy

Avtalet gäller vård utom hemmet. Tills vidare fr.o.m. 20.7.2017.

Laihela

Grundavtal för samkommunen Eskoon 

sosiaalipalvelujen kuntayhtymä/Eskoon 

sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

Samkommunen ordnar bland annat 

service för personer med 

funktionsnedsättning och service inom 

barnskyddet.

Tills vidare fr.o.m. 1.1.1997.



Laihela
Avtal om yrkesskicklighetsfrämjande 

praktik/Seinäjoki yrkeshögskola

Avtalet gäller praktik på 

yrkeshögskolenivå.
Tills vidare från och med 3.2.2014.

Laihela Praktikavtal/Vasa yrkeshögskola
Avtalet gäller praktik på 

yrkeshögskolenivå.
Tills vidare från och med 4.8.2012.

Laihela

Avtal om utbildning och genomförande 

av prestationer i samband med det 

praktiska arbetet på 

arbetsplatsen/Seinäjoen 

koulutuskuntayhtymä, Sedu 

vuxenutbildning

Avtalet gäller lärande i arbetslivet och 

fristående examen som ordnas på 

arbetsplatsen.

Tills vidare från och med 12.12.2013, ett 

kalenderår i taget.

Laihela

Avtal om lärande i arbetslivet och 

examenstillfällen/Sopimus 

työssäoppimisen ja tutkintotilaisuuksien 

järjestämisestä/Tammerforsnejdens 

yrkesinstitut

Lärande i arbetet och ordnande av 

examenstillfällen samt bedömning av 

dessa på arbetsplatsen.

Tills vidare från och med 22.9.2017.

Laihela

Avtal mellan kommunerna gällande 

ordnande av socialombudsmannens 

service/Vasa stad

Vasa stad säljer socialombudsmannens 

tjänster till Laihelas kommuninvånare.
Tills vidare från och med 29.11.2012.

Laihela
Avtal gällande projektet Barnet och 

familjen i centrum/Vasa stad

Projekt mellan kommunerna. 

Kommunen har inte fått tillgång till hela 

avtalet.

Från och med 6/2017 och så länge 

projektet pågår.

LAIHELA STÖDTJÄNSTAVTAL

ANSVARIG ORGANISATION AVTALETS NAMN / AVTALSPART HUVUDSAKLIGT INNEHÅLL GILTIGHETSTID

Laihela

Serviceavtal om transporttjänster i 

enlighet med socialvårdslagen och lagen 

om funktionshinderservice/Taksi Aro 

Hannu

Ordnande av transporter i enlighet med 

socialvårdslagen och 

handikappservicelagen.

4.1.2021-31.12.2021. Optionsår 2022.

Laihela

Serviceavtal om transporttjänster i 

enlighet med socialvårdslagen och lagen 

om funktionshinderservice/Taksipalvelu 

S Etelämäki

Ordnande av transporter i enlighet med 

socialvårdslagen och 

handikappservicelagen.

4.1.2021-31.12.2021. Optionsår 2022.



Laihela

Serviceavtal om transporttjänster i 

enlighet med socialvårdslagen och lagen 

om funktionshinderservice/Jykäntaksit

Ordnande av transporter i enlighet med 

socialvårdslagen och 

handikappservicelagen.

4.1.2021-31.12.2021. Optionsår 2022.

Laihela

Serviceavtal om transporttjänster i 

enlighet med socialvårdslagen och lagen 

om funktionshinderservice/Taksipalvelu 

Antti Keto Ay

Ordnande av transporter i enlighet med 

socialvårdslagen och 

handikappservicelagen.

4.1.2021-31.12.2021. Optionsår 2022.

Laihela

Serviceavtal om transporttjänster i 

enlighet med socialvårdslagen och lagen 

om funktionshinderservice/Tapio Lae 

Oy

Ordnande av transporter i enlighet med 

socialvårdslagen och 

handikappservicelagen.

4.1.2021-31.12.2021. Optionsår 2022.

Laihela

Serviceavtal om transporttjänster i 

enlighet med socialvårdslagen och lagen 

om funktionshinderservice/Yhtymä S-M 

Leskinen Ay

Ordnande av transporter i enlighet med 

socialvårdslagen och 

handikappservicelagen.

4.1.2021-31.12.2021. Optionsår 2022.

Laihela

 Serviceavtal om transporttjänster i 

enlighet med socialvårdslagen och lagen 

om funktionshinderservice/Linja-

autoliikenne Lehtinen Oy/Puputaksi

Ordnande av transporter i enlighet med 

socialvårdslagen och 

handikappservicelagen.

4.1.2021-31.12.2021. Optionsår 2022.

Laihela

 Serviceavtal om transporttjänster i 

enlighet med socialvårdslagen och lagen 

om 

funktionshinderservice/Taksiliikenne 

Saarela Oy 

Ordnande av transporter i enlighet med 

socialvårdslagen och 

handikappservicelagen.

4.1.2021-31.12.2021. Optionsår 2022.

Laihela

 Serviceavtal om transporttjänster i 

enlighet med socialvårdslagen och lagen 

om funktionshinderservice/Taksi Harri 

Sten

Ordnande av transporter i enlighet med 

socialvårdslagen och 

handikappservicelagen.

4.1.2021-31.12.2021. Optionsår 2022.

Laihela

Avtal mellan Vasa stad och Laihela 

kommun gällande samarbetsområdets 

jour för syrgasflaskor i Laihela/Vasa stad

Jour för syrgasflaskor på veckoslut, 

söckenhelger och högtider på Laihela 

hälsostation.

Tills vidare från och med 1.6.2018.

LAIHELA VARU- OCH 

TILLBEHÖRSAVTAL

ANSVARIG ORGANISATION AVTALETS NAMN / AVTALSPART HUVUDSAKLIGT INNEHÅLL GILTIGHETSTID



Laihela Leveransavtal/Lindström Oy

Avtalet gäller leverans av arbetskläder 

till Laihelas hemservice, avtalet baseras 

på ett samarbetsavtal mellan Vasa och 

Lindström.

Tills vidare från och med 3.3.2017.

Laihela
Hyresavtal nr 1009523 / Oy Ekman 

Systems Ab

Hyresavtal för apparatur från Konica 

Minolta
Tills vidare (muntligen)

Laihela
Hyresavtal nr 999589 / Oy Ekman 

Systems Ab

Hyresavtal för apparatur från Konica 

Minolta
Tills vidare (muntligen)

LAIHELA ICT-AVTAL

ANSVARIG ORGANISATION AVTALETS NAMN / AVTALSPART HUVUDSAKLIGT INNEHÅLL GILTIGHETSTID

Laihela

Avtal om överlåtelse av 

användarrättigheter till nätmaterial för 

läkemedelsbehandling (LOVe)/VSVD

Avtalet gäller överlåtelse av 

användarrättigheter för LOVe-material.
Tills vidare från och med 12.1.2015.

Laihela

Fullmakt för registrerare av 

personcertifikat inom hälso- och 

sjukvården

Laihela befullmäktigar Vasa hälsocentral 

att fungera som registrerare av de 

personcertifikat inom hälso- och 

sjukvården som beställs från 

Befolkningsregistercentralen (numera 

Myndigheten för digitalisering och 

befolkningsdata).

Undertecknat 16.3.2012

LARSMO STÖDTJÄNSTAVTAL

ANSVARIG ORGANISATION AVTALETS NAMN / AVTALSPART HUVUDSAKLIGT INNEHÅLL GILTIGHETSTID

Jakobstads social- och hälsovårdsverk / 

Larsmo kommun

Avtal om köp av städtjänster för Social- 

och hälsovårdsverkets enheter vid 

Sandlunden och Roslunden i Larsmo. 

Avtalspart är Larsmo kommun.

Avtalet gäller städning av utrymmen för 

Sandlunden och Roslunden.

Avtalet är ikraft från 1.1.2021 och gäller 

tillsvidare



MALAX SERVICEAVTAL

ANSVARIG ORGANISATION AVTALETS NAMN / AVTALSPART HUVUDSAKLIGT INNEHÅLL GILTIGHETSTID

Malax kommun Konsultavtal / Malm Medical Ab
Läkarkonsultationstjänster 10 h per 

mån. (120,-/h)
01.10.2017 tillsvidare

 Malax kommun

Ramavtal mellan Din hjälp Ab, Närpes 

och Socialavdelningen vid Malax 

kommun / Din Hjälp Ab

Samarbetsavtal, som också ger parterna 

skyldigheter gällande levererandet av 

tjänster respektive gellande att 

informera avdelningarna om hur Din 

hjälp Ab anlitas. 

01.04.2021 - 01.04.2022

 Malax kommun

Ramavtal gällande uthyrning av 

personal för vård och omsorg / Ab 

Powerzone fitnessclub Oy

Hyra av personal för vård- och omsorg 26.05.2021-01.05.2022

Malax-Korsnäs HVC
Muntligt avtal / Multamäki, Läkarna-

Lääkärit Närpes
Gyn. Läkare

Tillsvidare eftersom att annat inte 

framgår

Malax kommun m.fl.

Avtal för skötande av missbrukarvård i 

Malax / Vasa stad (samt Närpes, 

Kristinestad, Vörå, Nykarleby, Larsmo, 

Kaskö, Pedersöre, Korsholm, Korsnäs, 

Jakobstad, Brändö, Kronoby, Jomala, 

Mariehamn)

Avtal om gemensamt organ för 

skötandet av svenskspråkig 

missbrukarvård vid

pixnekliniken i Malax

01.08.2017 tillsvidare

Malax kommun Kontrakt / Unicorn Music & Therapy
Arbetshandledning av psykoterapeut,  1 

x ca. 4 ggr i veckan 
16.05.2013 tillsvidare

Malax kommun
Beslut / Seinäjoen Seudun 

Kehitysvammaisten Tuki ry. 

Projektet "Vänskapskort". Kort som ger 

utvecklingsstördas stödpersoner gratis 

inträde till olika fritidssysselsättningar. 

17.11.2010 tillsvidare

Malax kommun

Avtal angående läger-, semester och 

fritidsservice för utvecklingsstörda / 

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f.

Avtal angående läger-, semester och 

fritidsservice för utvecklingsstörda
19.04.1993 tillsvidare



Korsnäs kommun och Malax kommun
Samarbetsavtal för primärhälsovården i 

Malax och Korsnäs/Malax

Samarbetsavtal för primärhälsovården i 

Malax och Korsnäs
01.01.2009 tillsvidare

Malax - Korsnäs HVC

Avtal om utlåning av apparatur under 

pilotprojekt / Vasa sjukvårdsdistrikts 

samkommun Vasa centralsjukhus

Mottagaren av apparaturen förbinder 

sig att använda och bevara 

Teledermatoskop DermLite DL1 Basic, 

Iphone 6, Dermlite Connection Kit för 

Iphone 6 i enlighet med avtalet

01.01.2020-31.05.2020 (Fortsätter med 

muntligt avtal)

Malax kommun
Avtal / Vasakretsen inom Finlands 

Svenska Synskadade r.f. 

Stiftelsen producerar service genom att 

obesörja taltidningar åt synskadade i 

Malax, och åt andra med lässvårigheter

01.01.1986 tillsvidare

Malax kommun m.fl.

Samarbetsavtal om regionalt samarbete 

för jouren inom mun- och tandvården i 

områdena för Vasa sjukvårdsdistrikt och 

Etelä-pohjanmaan sairaanhoitopiiri / 

Etelä-pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 

kiireellisen hoidon perusteista ja 

päivystyksen

erikoisalakohtaisista edellytyksistä, ns. 

päivystysasetus edellyttää, että

sairaanhoitopiirin alueella on 

keskitettyjä laillistetun hammaslääkärin 

palveluja

yhteispäivystyksen yhteydessä virka-

ajan ulkopuolella. Kunnat Vaasan

sairaanhoitopiirin alueella ovat: Vaasa, 

Mustasaari, Vöyri-Maksamaa, Laihia,

Maalahti, Korsnäs, Närpiö, Kaskinen, 

Kristiinankaupunki, Etelä-Pohjanmaan 

piirin

kunnat ovat myös sopimuksessa. 

01.01.2015 tillsvidare

Vasa stad

Avtal - Vård av Vasas klinikfärdiga 

patienter på akut-och 

rehabiliteringsavdelningen i Malax - 

Vasa stads social- och hälsosektor / 

Hem- och anstaltvården i Malax

Vård av Vasas klinikfärdiga patienter på 

akut-och rehabiliteringsavdelningen i 

Malax (Malax bäddavdelning)

01.07.2016 tillsvidare

Malax kommun m.fl.

Avtal om ordnande av brådskande 

socialservice inom landskapet 

Österbotten fr.o.m. 1.11.2008 / 

Kristinestad, Kaskö, Närpes, Malax, 

Laihela, Vasa, Korsholm, Vörå, 

Nykarleby, Jakobstad, Pedersöre, 

Lillkyro, Korsnäs och Larsmo är 

avtalsparter

Socialjour 1.11.2008 tillsvidare

Malax kommun

Avtal mellan kommuner gällande 

anordnande av 

socialombudsmannatjänster / Vasa 

Stad, Social- och hälsovårdsverket

Avtalsparterna kommer överens om att 

Vasa stad producerar 

socialombudstjänster samt säljer dessa 

åt invånarna i Malax kommun. 

15.08.2007 tillsvidare

MALAX STÖDTJÄNSTAVTAL



ANSVARIG ORGANISATION AVTALETS NAMN / AVTALSPART HUVUDSAKLIGT INNEHÅLL GILTIGHETSTID

Malax-Korsnäs HVC
Två avtal gällande tvätt av mattor som 

inte laddats upp / Lindström
Tvätteritjänster, mattor

28.01.2015 tillsvidare samt 11.6.2014 

tillsvidare

Malax-Korsnäs HVC
Uppdragskontrakt / MTP Suupohja Oy 

MTP Syd Ab
Larm Korsnäs

15.04.2014 tillsvidare (eftersom inget 

annat anges)

Malax kommun
Avtal kring bespisningstjänster / YA i 

Österbotten

Kommunanställda verksamma vid 

Optimas Telma  utbildning erhåller 

lunch till priset av 5 euro

17.08.2020 tillsvidare

Malax-Korsnäs HVC
Avtal om pallåtervinning / Wasa 

Palletrecycling Ab Oy 
Pallåtervinning + hämtning 22.03.2019 tillsvidare (annat anges inte)

Malax-Korsnäs HVC

Serviceavtal angående 

dokumentförstörning och transport av 

konfidentiella handlingar / Encore 

Ymäristöpalvelu Oy

Dokumentförstörning 16.2.2009 tillsvidare

Malax kommun Avtal Tvätteritjänster / Ab Aqutex Oy

Tvätteritjänster som riktar sig mot 

socialavdelningens textilier. Därtill 

fläckborttagning, strykning, mangling, 

förpackning och transport.

01.09.2021 - 31.08.2022

MALAX VARU- OCH 

TILLBEHÖRSAVTAL

ANSVARIG ORGANISATION AVTALETS NAMN / AVTALSPART HUVUDSAKLIGT INNEHÅLL GILTIGHETSTID

Malax-Korsnäs HVC Serviceavtal / Oy Ekman Systems
Multifunktionsmaskin Konica Minolta 

bizhub C450i  (ekonomi)
27.11.2020 -26.11.2025 



Malax-Korsnäs HVC Serviceavtal / Oy Ekman Systems
Multifunktionsmaskin (rehabilitering, 

fysikalen)
28.05.2019 - 27.05.2025 

Malax kommun

Avtal om apotekstjänster till Malax 

kommun, Pixnekliniken / Vasa 

sjukvårdsdistrikt

Avtal om köp av vissa utvalda läkemedel 

och apoteksvaror som transporteras av 

leverantören till Malax kommun, 

Pixnekliniken

25.09.2017 tillsvidare

Malax-Korsnäs HVC Depon av konstverk / KulturÖsterbotten
Deponering av konstverk 2 X 

Borotinskij, 3 X Nyström, 2 X Kackur. 
4.2.2015 tillsvidare

Malax-Korsnäs HVC Hyresavtal / Oy Woikoski Ab M-paket, samt 2 st S och 2 st m-flaskor
00.05.2019 - 27.05.2022, samt 

16.11.2019 - 15.11.2022 

Malax-Korsnäs HVC Ramavtal / TeeSe Botnia
Blodsockertestremsor och 

Blodsockermätare
21.02.2019-21.02.2023

Malax-Korsnäs HVC Ramavtal / TeeSe Botnia Inkotinensprodukter 19.09.2019-09.09.2023

Malax-Korsnäs HVC Ramavtal / TeeSe Botnia
Upphandling tand 2020 (Gäller troligtvis 

munhälsovårdsmaskiner och utrustning)
26.05.2020-26.05.2024

Malax-Korsnäs HVC Oklart / Vasa stad Tandtekniska arbeten 04.03.2019-2022

MALAX ICT-AVTAL

ANSVARIG ORGANISATION AVTALETS NAMN/AVTALSPART HUVUDSAKLIGT INNEHÅLL GILTIGHETSTID

Malax kommun m.fl.
Ramavtal Regionalt samarbete / Vasa 

Sjukvårdsdistrikt
Ibruktagande av KanTa-tjänster. Troligtvis år 2011 tillsvidare



Malax kommun Skyddad e-post / Suomen tuvraposti Malax kommun 21.12.2016 Tillsvidare

Malax kommun
Avtal om Skype for Business-federering 

/ FPA

Direktkontakt med FPA 

(Socialavdelningen)
04.11.2016 Tillsvidare

Malax kommun Uppdragsavtal 10/2021 / Oy Verifi

Mottagning av Malax kommuns 

trygghetsalarm (Alarmmottagning, 

alarmutryckning)

01.06.2021 tillsvidare

Malax kommun TYP / Valtori
Samarbete mellan kommunerna, FPA 

och TE-byrån
30.01.2017 Tillsvidare

Malax kommun Virve avtal / Suomen erillisverkot Oy

 Serviceplattform på vilken 

kundspecifika Virve lösningar kan 

grundas

Framgår inte?

Malax-Korsnäs HVC Avtal / Kustannus Oy Duodecim

Terveysportti är ett verktyg för medicins 

informationshantering och förbättring 

av kvaliteten ("Terveysportti on 

lääketieteellisen tiedonhallinnan ja 

laadun parantamisen työkalun.").

01.01.2020 tillsvidare

Malax-Korsnäs HVC Offert / Kustannus Oy Duodecim Oppiportti 17.11.2020 tillsvidare?

Malax kommun Tjänsteavtal / Oy Verifi Ab
Trygghetstelefontjänster - Mottagning 

av larm, monatrapporter, servicepaket
01.03.2010-31.12.2010 (tillsvidare?)

Malax-Korsnäs HVC Muntligt avtal / Jivex Röntgen, PACS - Jivex
Troligen tillsvidare då annat inte 

uppgetts.

Malax-Korsnäs HVC Muntligt avtal / KuntaEsko KuntaEsko
Troligen tillsvidare då annat inte 

uppgetts.

Malax kommun Avtal 7003560 / Visma Public Oy

Användarrättigheter till Titania 

Suunnittelu ja Laskenta  (79 st.)

Titania stödtjänst (79 st)

+ 195 st licenser som införskaffats 

tidigare

22.1.2021 tillsvidare



Malax-Korsnäs HVC Muntligt avtal / Osti Beställningssystem för apoteket, Osti
Troligen tillsvidare då annat inte 

uppgetts

Malax kommun Vivago, patientalarmsystem / Vivago Patientalarmsystem  24.03.2020.Tillsvidare

Malax-Korsnäs HVC Physiotools Physiotools
Licenser köps för varje år uppger 

kommunen. Avtal inte laddats upp. 

KORHSOLM SERVICEAVTAL

ANSVARIG ORGANISATION AVTALETS NAMN / AVTALSPART HUVUDSAKLIGT INNEHÅLL GILTIGHETSTID

Korsholm kommun
Avtal om tjänster som tillhandahålls av 

ansvarig läkare /Doctagon

Köp av ansvarsläkartjänster till 

Korsholm HVC 
10.10.2017 tillsvidare

Korsholm kommun Avtal för geriatrikertjänster /Doctagon Bilaga till "Köp av läkartjänster", geriatri 12.02.2018 tillsvidare

Korsholm kommun Uppdragsavtal / Dentikainen Oy Köp av tandläkartjänster, parodontologi 04.01.2021 tillsvidare

Korsholm kommun
Avtal om belastningsergometri / 

Kompassi Oy/Sami Pahkala
Köp av specialläkartjänster i kardiologi 14.03.2013 tillsvidare

Samarbetsområde för 

primärhälsovården i Korsholm och Vörå
Avtal om köptjänster / Savostar Oy Avtal om tandregleringstjänster

01.08.2021-31.12.2022 

(Förnyas varje år)



Samarbetsområdet för 

primärhälsovården i Korsholm och Vörå

Avtal om psykiatriska 

konsultationer/Cay Asplund

För klienter i behov av 

psykiaterbedömning
30.11.2015 tillsvidare

Korsholm kommun
Avtal om köp av service (+Avtalstillägg)/ 

Folkhälsans välfärd ab

24 platser vid Folkhälsans boende i 

Smedsby.

(Grundavtal: 01.01.2000 tillsvidare) 

Förlängt: 01.01.2021 - 31.12.2022

Korsholm kommun
Serviceavtal / Österbottens 

Socialpsykiatriska förening rf.

Serviceavtal om dagverksamhet med 

Österbottens socialpsykiatriska 

förening. Avtalet är menat för de som 

rehabiliterats för mental hälsa.

01.07.2019 tillsvidare

Korsholm kommun

Samarbetsavtal om tillhandahållande av 

substitutionsbehandling inom 

missbrukarvården / Vasa stad, social- 

och hälsovårdsnämnden

Ramavtal gällande 

missbrukarvårdtjänster av Vasa stad
01.01.2020-31.12.2022 + 1 optionsår

Korsholm kommun

Ramavtal om försäljning av service / 

Vasa stad, social- och 

hälsovårdsnämnden

Gäller service enligt socialvårdslagen, 

lagen om missbrukarvården och 

folkhälsolagen

01.01.2009 tillsvidare

Korsholm kommun

Avtal om vård för 

substitutionspatienter, samarbetsavtal / 

Vasa stad

Avtal om vård för 

substitutionspatienter, samarbetsavtal.

01.01.2020-31.12.2022  + optionsår till 

31.12.2023

Korsholm kommun

Muntligt avtal  - TMI Grönroos 

Communication (Specialist i foniatri 

Mikael Grönroos)

Foniatri-tjänster
Tillsvidare eftersom att annat inte 

framgår

Korsholm kommun

Samarbetsavtal för verkstaden Spurtti / 

Österbottens Socialpsykiatriska förening 

rf.

Social rehabilitering för unga 16.10.2017 tillsvidare

Korsholm kommun

Intentionsavtal om  svenskspråkig och 

finskspråkig minneskompisverksamhet / 

Vasanejdens 

Minnesförening/Österbottens 

Minneslots.

Intentionsavtal om att upprätthålla en 

svenskspråkig 

minneskompisverksamhet. Studeranden 

fungerar som minneskompisar.

 1.1.2020 - 31.12.2022



Korsholms hvc
Avtal om subventionerad fotvård / 

Fotvårdare Catrin Byggningsbacka
Subventionerad fotvård för diabetiker 01.04.2021 tillsvidare

Samarbetsområde för 

primärhälsovården i Korsholm och Vörå

Avtal om ersättning för 

endoskopitjänster / Mårten Lönnqvist

Avtal om ersättning för 

endoskopitjänster för patienter som 

remitteras till undersökning av HVC

28.01.2014 tillsvidare

Samarbetsområde för 

primärhälsovården i Korsholm och Vörå
Avtal / Mehiläinen Oy

Avtal om mammografier, 

bentäthetsmätningar och nativbilder
03.05.2017 tillsvidare

Korsholm kommun
Avtal om mammografisållning / Suomen 

Terveystalo diagnostiikka
Avtal om mammografisållning 13.10.2006 tillsvidare

Korsholm kommun

Avtal om köp av 

ögonläkarkonsultationer inom 

skolhälsovården. / Silmäasema 

Wasaborgin Näkökeskus Oy.

Köp av ögonläkarundersökningar inom 

skolhälsovården.
01.01.2019 tillsvidare

Samarbetsområde för 

primärhälsovården i Korsholm och Vörå

Avtal om ersättning för 

endoskopikonsultationer / Masumestari 

Nielsen

Christian Nielsen undersöker patienter 

som remitteras till undersökning av 

läkare anställda på HVC (kolonoskopi 

och gastroskopi)

26.03.2014 tillsvidare

Korsholm kommun

Avtal. Avtalspart är Österbottens 

Cancerförening rf. (nuförtiden är det 

Coronaria Diagnostiikka Oy).

Avtalet gäller analys av gynekologiska 

gruppundersökningsprov och övriga 

uppgifter i samband med detta.

10.1.2002 och i kraft tillsvidare ett 

kalenderår i taget.

Korsholm kommun m.fl. 

Samarbetsavtal om regionalt samarbete 

för jouren inom mun- och tandvården i 

områdena för Vasa sjukvårdsdistrikt och 

Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt / Syd-

Österbottens sjukvårdsdistrikt

Social- och hälsovårdsministeriets 

förordning om grunderna för 

brådskande vård och villkoren för jour 

inom olika medicinska 

verksamhetsområden, s.k. 

jourförordningen, förutsätter att det 

finns centraliserade tjänster som 

tillhandahålls av legitimerad tandläkare 

i sjukvårdsdistriktets område i samband 

med samjouren utanför tjänstetid. 

Kommunerna i Vasa sjukvårdsdistrikt: 

Vasa, Korsholm, Vörå-Maxmo, Laihela,

Malax, Korsnäs, Närpes, Kaskö, 

Kristinestad, även kommunerna i Syd-

Österbottens kommuner omfattas av 

avtalet. 

01.01.2015 tillsvidare



Kristinestad, Kaskö, Närpes, Malax, 

Laihela, Vasa, Korsholm, Vörå, 

Nykarleby, Jakobstad, Pedersöre, 

Lillkyro, Korsnäs och Larsmo 

Avtal om ordnande av brådskande 

socialservice inom landskapet 

Österbotten fr.o.m. 1.11.2008 / 14 

kommuner/samkommuner är 

avtalsparter

Socialjour 1.11.2008 tillsvidare

Korsholm kommun Praktikavtal / Högskolan Arcada Ab.

Avtalet gäller erbjudande av 

praktikplatser åt Arcadas studeranden 

hälsovårdscentralen.

13.10.2014 tillsvidare

Korsholm kommun
Ramavtal om samarbete / Vaasan 

ammattiopisto.

Utbildning och praktiska prestationer 

för bekräftande av yrkesskicklighet som 

arrangeras på arbetsplatsen i samband 

med praktiska arbetsuppgifter.

30.10.2015 och är i kraft tillsvidare i ett 

läsår åt gången.

Korsholm kommun

Ramavtal för bildandet av ett 

samarbetsområde i enlighet med lagen 

om en kommun- och 

servicestrukturreform. De andra 

kommunerna i avtalet är Oravais 

kommun och Vörå-Maxmo kommun.

Bildandet av ett samarbetsområde och 

en gemensam vårdnämnd som sköter 

folkhälsoarbetet och uppgifter inom 

socialväsendet.

01.10.2007 tillsvidare

Korsholm kommun

Avtal om specialistläkarutbildning och 

särskild allmänläkarutbildning samt 

exportstöd för forsknings- och 

utvecklingsarbete. / Åbo universitet och 

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Samarbete mellan hvc, universitetet och 

sjukvårdsdistriktet inom den särskilda 

allmänläkarutbildningen, 

specialistläkarutbildningen, samt den 

multiprofessionella forsknings- och 

utvecklingsverksamheten som sker 

inom primärvården.

01.09.2014 tillsvidare

Korsholm kommun
Avtal om undervisningsavdelning vid 

Korsholms närsjukhus / Novia 

Avtalet gäller en undervisningsavdelning 

vid Korsholm närsjukhus dit Novias 

studeranden inom hälsa och välfärd kan 

göra sin praktik.

28.04.2021 tillsvidare

Samarbetsområdet för primärvården i 

Korsholm och Vörå

Samarbetsavtal gällande Vasas 

klinikfärdiga patienter på Korsholms och 

Oravais närsjukhus / Vasa stad.

Korsholm och Vörå erbjuder i mån av 

utrymme vård på 

hälsovårdscentralernas närsjukhus till 

Vasa stads klinikfärdiga patienter från 

Vasa centralsjukhus.

01.12.2018 tillsvidare

Korsholm kommun

Avtal mellan kommuner gällande 

anordnande av 

socialombudsmannatjänster / Vasa 

Stad, Social- och hälsovårdsverket

Vasa stad åtar sig skötseln av 

socialombudsmannens tjänster 
08.01.2008 tillsvidare

Samarbetsområde för 

primärhälsovården i Korsholm och Vörå

Bilaga till avtalet om Samarbetsområde 

för primärhälsovården i Korsholm och 

Vörås bildtagningstjänster / SYNLAB 

Suomi Oy

Bildtagningstjänster 22.2.2017 - 31.08.2021



Samarbetsområde för 

primärhälsovården i Korsholm och Vörå

 Avtal om köp av tandläkartjänster / 

Greenmed International 
Köp av tandläkartjänst 16.08.2021-31.12.2021

Korsholm kommun
Avtal om tandläkartjänster / Henri 

Kaprio
Köp av tandläkartjänster 01.01.2021-31.12.2021 (Förnyas).

Samarbetsområde för 

primärhälsovården i Korsholm och Vörå

Avtal om munhygienisttjänster / 

HammasSydän
Köp av munhygienisttjänster 01.01.2021-31.12.2021 (Förnyas).

Korsholm kommun Avtal om ordnande av vård / InMedi Oy Köp av sjukskötartjänster, vårdtjänster. 18.05.2020-31.8.2020 (Förnyas).

KORSHOLM 

STÖDTJÄNSTAVTAL

ANSVARIG ORGANISATION AVTALETS NAMN / AVTALSPART HUVUDSAKLIGT INNEHÅLL GILTIGHETSTID

Korsholm kommun Serviceavtal / SOL Palvelut Oy.

Städtjänster vid närsjukhuset, 

hemsjukvården och Hööksalen för hvcs 

del.

01.03.2021-31.12.2021 + option 

01.01.2022-31.12.2022.

Korsholm kommun
Tvätteritjänster / Seinäjoen 

Keskuspesula Oy.

Avtalet gäller tvätteritjänster och 

textilhyrning. Avtalet baserar sig på ett 

ramavtal som Vasa stad och Seinäjoen 

Keskuspesula ingått. 

16.10.2013 och i kraft tillsvidare.

Korsholm kommun och Vasa stad 

(Beställare: TeeSe Botnia Oy Ab)

Förmedling av transporter och 

avtalsbaserad trafikering / Vaasan 

Ulataksi Oy

Tillhandahållande av 

transportförmedlingstjänst samt 

avtalsbaserad trafikering för 

sammanslutningars behov. 

01.01.2020-31.12.2024

Korsholm kommun Uppdragsavtal / BotniaSec Ab

Köp av tjänsterna: Alarmmottagning, 

Distriktsbevakning, Lokalbevakning, 

Utryckning vid larm, Brandsäkerhets 

tjänster. 

12.05.2021 tillsvidare



Korsholm kommun
Avtal om köp av service på hjälpmedel / 

Vasa HandiTec.

Avtalet gäller köp av service på 

hjälpmedel (lyftar och elsängar)
02.05.2010 och i kraft tillsvidare.

Korsholm kommun
Periodiserat underhålls av 

ultraljudsapparat / Lifemed Oy.
 Service av ultraljud-apparat 18.01.2018 - 31.12.2024.

Korsholm kommun
Serviceavtal (B1) /  Thermo Fisher 

Scientific Oy.

Leverantörens förbinder sig till att 

genomföra årligen återkommande 

periodiserat underhåll av kundens 

ultraljudsapparat SonoAce X8.

3.10.2010 och i kraft tillsvidare i ett år 

åt gången.

Korsholm kommun Serviceavtal / Cibes Armslift Oy.
Avtalet gäller årskontroll av hjälpmedel 

t.ex. Elsängar och taklyftar.
01.01.2021 - 31.12.2025.

Korsholm hälsovårdscentral
Avtal för regional bildlagring vid Vasa 

centralsjukhus / Vasa sjukvårdsdistrikt.

Avtalet gäller lagring av digitala bilder 

inom hälsovården i gemensamt 

regionalt arkiv.

30.05.2006 och i kraft tillsvidare.

Korsholm kommun
Uppdragsavtal / Bäck & Vilén 

Företagstjänst Ab

Uppdragsavtal gällande löneräkning för 

personlig assistans.

 2019 - 2020 med en option för 

1.1.2021 - 31.12.2021 OBS - Giltigt 

tillsvidare enligt muntlig 

överenskommelse

Korsholm kommun
Avtal om köp av service / Taxi Sjöman 

Oy Ab 

Avtal om ordnande av

taxiskjutsar enligt 

handikappservicelagens 8 § för två 

elever. Solf-Helsingby.

16.08.2021-25.5.2022, men dock högst 

så länge servicebehovet finns

Korsholm kommun
Avtal om köp av service / Cedelöfin 

Taksit Oy

Avtal om ordnande av

taxiskjutsar enligt 

handikappservicelagens 8 § för en elev. 

Replot-Vamia.

03.08.2021-03.06.2022, men dock högst 

så länge servicebehovet finns

Korsholm kommun
Avtal om köp av service / Invataksi 

Niemi Oy

Avtal om ordnande av

taxiskjutsar enligt 

handikappservicelagens 8 § för två 

elever. Nykarleby Optima. 

16.08.2021-25.5.2022, men dock högst 

så länge servicebehovet finns

Korsholm kommun
Avtal om köp av service / Cedelöfin 

Taksit Oy

Avtal om ordnande av

taxiskjutsar enligt 

handikappservicelagens 8 § för en elev. 

Smedsby-Optima.

16.08.2021-25.5.2022, men dock högst 

så länge servicebehovet finns

KORSHOLM VARU- OCH 

TILLBEHÖRSAVTAL



ANSVARIG ORGANISATION AVTALETS NAMN / AVTALSPART HUVUDSAKLIGT INNEHÅLL GILTIGHETSTID

Korsholm kommun Avtal / Lindström Oy
Kunden hyr arbetskläder för 

åldringsenheter av Lindström.
18.04.2018 och i kraft tillsvidare.

Korsholm kommun Samarbetsavtal / Lindström Oy

Avtal om arbetskläder och 

tvätteritjänster. Grundar sig på ramavtal 

mellan Vasa stad och leverantören. 

30.1.2017 och gäller tillsvidare.

Korsholms hälsovårdscentral

Avtal om apotekstjänster: 

samarbetsområde för Korsholm och 

Oravais-Vörå-Maxmo hälsovårdscentral 

/ Vasa sjukvårdsdistrikt

Avtalet om köp av läkemedel och 

apoteksvaror.
11.1.2010 och gäller tillsvidare

Korsholm kommun
Huvudavtal/maskinell dosdispensering / 

Korsholms apotek 
Avtal om maskinell dosdispensering 01.06.2019 - 30.09.2022

Korsholm kommun Avtal / Oy Woikoski Ab.

Hyresavtal om 1 medicinsk flaska, 2 

medicinska batterier och 8 

säkerhetsflaskor. (beställning av 

medicinskt syre).

17.8. 2019 - 16.8.2022

Korsholm kommun

Förbindelse (åtagande) - 

Upphandlingens förbindelseblankett. / 

TeeSe Botnia Ab.

Förbindelse att delta i TeeSe Botnias 

gemensamma upphandling, att använda 

ramavtalet samt att förvärva 

varor/tjänster av avtalsleverantören. 

Blodsockertestremsor och mätare

14.3.2019 - 14.3.2023

Korsholm kommun

Förbindelse (åtagande) - 

Upphandlingens förbindelseblankett. /  

TeeSe Botnia Ab.

Förbindelse att delta i TeeSe Botnias 

gemensamma upphandling, att använda 

ramavtalet samt att förvärva 

varor/tjänster av avtalsleverantören. 

Gäller munhälsovårdsmaskiner och 

utrustning.

26.4.2021 - 26.4.2025

Korsholm kommun
Movaco hyresavtal/Movaco serviceavtal 

/ Movaco Oy.

Hyresavtal+ serviceavtal om Canon-

skrivare. (Canon iR ADV C2020i). 

Hyresavtal 18.8.2014 och gäller 

tillsvidare.

Serviceavtal: 29.6.2011 och gäller 

tillsvidare.

Korsholm kommun Movaco serviceavtal / Movaco Oy.

Serviceavtal om Canon-skrivare. (Canon 

iR ADV C5255i) Socialförvaltningen och 

miljöavdelningen.

17.10.2013 gäller tillsvidare.

Korsholm kommun
Serviceavtal och Uppehållsavtal / 

Movaco Oy

Serviceavtal och Uppehållsavtal för 

utskriftsmiljö & Monitori.  Korsholms 

hvc våning 2 har C5255i och Khvc våning 

1 har C2220i. 

01.07.2020- 01.07.2023



Korsholm kommun
Serviceavtal och Uppehållsavtal / 

Movaco Oy

OVM hvc har maskinen Canon IR ADV 

C2020i.
01.07.2020- 01.07.2024

Korsholm kommun Serviceavtal / Ekman Systems Ab. 
Hyresavtal KK027 för kopieringsmaskin 

vid Helsingby hälsostation

20.8.2019-20.8.2025 (Ramavtal 978-

2017)

Samkommunen för Oravais-Vörå-

Maxmo hälsocentral.

Hyresavtal / Olympus Finland Oy, 

Nordea Rahoitus Suomi Oy 
Hyresavtal om 1 kolonoskop.

Oklart. Avtalsbottnen är daterad 

10.01.2006.

Korsholm kommun Hyresavtal / Spring Service Oy. Hyrning av en vattenautomat.
1.1.2017 och gäller tillsvidare 1 månad 

åt gången.

Korsholm kommun Avtal / Oy Ekman Systems Ab

Avtalet gäller användarrättigheter till en 

multifunktionsapparat C3351 vid 

skolhälsovården. (Serienr. 

A92F021041271)

25.10.2018 - 25.10.2024.

Korsholm kommun Avtal / Oy Ekman Systems Ab

Avtalet gäller användarrtättigheter till 

en multifunktionsapparat C258 vid HVC. 

(Serienr. A7R0027009237).

06.04.2018 - 06.04.2024.

Korsholm kommun Avtal / Oy Ekman Systems Ab

Avtalet gäller användarrtättigheter till 

en multifunktionsapparat C258 vid 

närsjukhuset. (Serienr. 

A7R0027019409).

06.04.2018 - 06.04.2024.

Korsholm kommun Serviceavtal / Ekman Systems Ab
Hyra av multifunktionsapparat (printer). 

(Till Kvevlax hemservice).
20.02.2020 - 20.02.2026

Korsholm kommun Serviceavtal / Ekman Systems Ab
Hyra av multifunktionsapparat (printer). 

(Till Solgård boende).
20.11.2020 - 20.11.2026

Korsholm kommun Serviceavtal / Ekman Systems Ab
Hyra av multifunktionsapparat (printer). 

(Till Solf hemservice).
23.11.2018 - 23.11.2023

Korsholm kommun Serviceavtal / Ekman Systems Ab
Hyra av multifunktionsapparat (printer). 

(Till Replot hemservice).
01.12.2020 - 01.12.2026



Korsholm kommun Serviceavtal / Ekman Systems Ab

Hyra av multifunktionsapparat (printer). 

(Till Södra och Östra Korsholms 

hemservice.

23.11.2018 - 23.11.2024

Korsholm kommun Serviceavtal / Ekman Systems Ab
Hyra av multifunktionsapparat (printer). 

(Till Aspgårdens boende på Replot).
26.06.2020 - 26.06.2026

Korsholm kommun Serviceavtal / Ekman Systems Ab
Hyra av multifunktionsapparat (printer). 

(Till Elviraboendet).
01.11.2019 - 01.11.2025

Korsholm kommun Serviceavtal / Movaco Oy
Avtal om underhåll av skrivare. (Canon 

iR1730i). (Till solhörnan).
18.3.2013 tillsvidare.

Korsholm kommun Serviceavtal / Canorama Oy
Serviceavtal om skrivare C5235i ja iR 

2530i. OVM HVC/Oravais HVC

Undertecknat 17.11.2017. Ikraft 

tillsvidare enligt kommunen. 

Korsholm kommun Hyresavtal / Movaco Oy
Hyresavtal Canon IR ADV C5235i - Vörå 

hälsostation
06.10.2020 - 06.10.2023

Korsholm kommun
Leasingavtal / Canorama Oy, 

Tukirahoitus Oy

Leasingavtal om skrivare C5235i ja 

iR2530i. OVM HVC / ORAVAIS HVC

01.11.2019 - 01.11.2022. Därefter är 

avtalet ikraft tillsvidare 12 månader åt 

gången.

Korsholm kommun
Försäkringsbrev / LokalTapiola 

Österbotten
Trafikförsäkring av en släpvagn

1.9.2017 och i kraft tillsvidare ett år i 

gången.

Korsholm kommun
Avtal om serviceleasing / Käyttöauto Oy 

Vaasa, K Auto Oy

Avtalet är ett leasingavtal om en 

Volkswagen Golf bil. 
17.5.2019-16.5.2022.

Korsholm kommun St1 Företagskortavtal / St1
Avtal om tankning av bil som hör till 

hemsjukhuset
14.6.2019 och i kraft tillsvidare.

Korsholms kommun
Huvudavtal / Maskinell dosdispensering 

/ Vasa centralapotek. 

Föremål för avtalet är maskinell 

dosdispensering och leverans av 

medicin till Gamla karparövägen och 

Replot. Hemservicen förhandlar skilt om 

pris och dylikt. 

08.10.2018-07.10.2021



Korsholm kommun
Hyresavtal nmr 1347364 / Danske 

Finance Oy (MediMattress Oy)

Hyra av två stycken Carital 

OptimaEZ420MR till närsjukhuset. 
21.09.2021 - 21.09.2024

Samkommunen för Oravais-Vörå-

Maxmo hälsocentral.
Hyresmaskinavtal / Olympus Finland Oy

Föremål för avtalet är de maskiner, som 

räknas upp i den ursprungliga 

maskinsbilagan (saknas),  som i enlighet 

med punkt 3 hyrs upp, samt tillhörande 

tjänster. (Troligtvis endoskopi 

tvättapparat).

01.03.2021-30.09.2022

Korsholms kommun, 

hälsovårdscentralen
Serviceavtal / Medikro Oy 

Medikro Pro Spirometri x 2,  

Kalibreringspump x 2. 
16.07.2021 tillsvidare

Korsholm kommun
SCA Oy:s ramavtal  (Beslut 22.12.2017 § 

178 /2017) / SCA Oy

Blöjor, bäddskydd, tvättvantar och 

haklappar. 

22.12.2017 - 21.12.2021 

Antas vara giltigt fyra år eftersom att 

annat inte uppges. Oklart om avtalet 

förnyas av kommunen. 

KORSHOLM ICT-AVTAL

ANSVARIG ORGANISATION AVTALETS NAMN/AVTALSPART HUVUDSAKLIGT INNEHÅLL GILTIGHETSTID

Korsholm kommun

Avtal mellan Vasa sjukvårdsdistrikt 

samkommun och Korsholm kommun 

angående anskaffandet av ett nytt 

patient- och datasystem (APTJ). / VSVD

Avtalet handlar om anskaffandet av ett 

nytt patient- och klientdatasystem 

(APTJ).

22.1.2019 tillsvidare (Avtalet gäller till 

det att Vasa sjukvårdsdistrikt, eller 

Österbottens Välfärdsområde, beslutat 

att ersätta systemet som är föremål för 

detta avtal med ett annat system.)

Korsholm kommun

Avtal om överlåtelse av 

användarrättigheter till nätbaserat 

material om läkemedelsbehandling 

(LOVe). / Vasa Centralsjukhus.

Avtalet gäller överlåtelse av 

användarrättigheter till LOVe-

studiematerial. Korsholm HVC. 

15.4.2011 och i kraft tillsvidare.

Jakobstads social och hälsovårdsverk, 

Kaskö,  Kristinestad,  Laihela, Malax, 

Korsholm, Närpes, Korsnäs, Vasa, Vörå

Ramavtal Regionalt samarbete / Vasa 

Sjukvårdsdistrikt
Ibruktagande av KanTa-tjänster. 24.04.2011 tillsvidare

Korsholm kommun, hälsovårdscentralen Avtal / Kustannus Oy Duodecim
Avtal om användningsrätt till 

Terveysportti.

1.1.2020 och är i kraft tillsvidare i ett 

kalenderår åt gången



Samarbetsområdet för primärvården i 

Korsholm och Vörå

Serviceavtal / Coronaria 

Analyysipalvelut Oy

Användningsrätt till apparatur och 

program som behövs för 

analyseringstjänster som hänför sig till 

EKG-registrering, sömnapné och 

dygnsmätning av blodtryck samt analys 

gjord av läkare

24.8.2017-31.12.2018, och därefter i 

kraft ett år åt gången

Korsholm kommun
Periodiserat underhåll, avtalsnummer 

2020007 / Mediq Suomi Oy 

Periodiserat underhåll av 

laboratorieapparater och medicinsk 

utrustning

22.8.2018-31.12.2018 (undertecknat 

6.9.2018), varefter det är i kraft 

tillsvidare i ett år åt gången

Korsholm kommun
Avtal om periodiserat underhåll / Roche 

Diagnostics Oy
Periodiserat underhåll av apparatur Tillsvidare från och med 1.1.2017

Korsholm kommun 
Orderbekräftelse för SHQS-kriterier / 

Labquality Oy.

Användningsrätt till SHQS-kriterierna 

(Sosiaali- ja terveyspalvelujen 

laatuohjelma)

14.3.2021 tillsvidare

Korsholm kommun 

Avtal mellan FPA och Korsholm 

kommun om utlämnande av uppgifter 

med hjälp av en teknisk anslutning. / 

FPA

Avtal om utlämnande av uppgifter med 

hjälp av teknisk anslutning. Genom 

avtalet får personer som är anställda 

inom social- och hälsovårdsväsendet 

användarrättigheter till en begränsad 

del av FPA:s datasystem. (Korsholm 

HVC)

1.4.2001 tillsvidare

Korsholm kommun

Samarbetsavtal om 

servicesedelpartnerskap mellan 

Korsholms kommun och Smartum Oy. / 

Smartum Oy.

Avtalet gäller Smartums servicesedlar. 28.3.2012 och gäller tillsvidare.

Korsholm kommun Serviceavtal / Viria Oy.
Avtal om persontrygghetssystem och 

system för skötarkallelse. 

1.10.2018 och är i kraft i 3 år. Därefter 

är avtalet i kraft tillsvidare i ett år åt 

gången.

Korsholm kommun
Avtal om trygghetstelefoner / TeeSe 

Botnia/Everon

Hyra av trygghetstelefon, larmknapp 

och larmcentraltjänst
06.10.2020 tillsvidare

Korsholm kommun
Avtal om ögonbottenfotografering / 

Digifundus oy

Köp av ögonbottenfotograferingar för 

diabetiker
20.11.2017 tillsvidare

Korsholm kommun Otosuite / Natus Medical Incorporated
Patientdatahanteringssystem (Används 

inom hälsovården)

Tillsvidare eftersom att annat inte 

framgår

Korsholm kommun
Vartti.vrk.fi / 

Befolkningsregistercentralen

Vartti.vrk.fi används för registrering, 

beställning och hantering av aktivkort 

och certifikat inom social- och 

hälsovården. 

Tillsvidare eftersom att annat inte 

framgår



Korsholm kommun
Samarbetsavtal Alvar-tjänsten / Vasa 

stad

Avtal om samarbete gällande 

användningen av Alvar-tjänsten och 

tjänsteproduktionen. 

01.08.2020 - 31.12.2021

Korsholm kommun

Serviceavtal 17400087 / Viria Security 

Oy (Från och med 1.9.2021 Loihde Trust 

Oy)

Persontrygghetssystem (10 st.), System 

för skötarkallelse (11 kpl), samt 

Underhåll (Solgården). 

20.01.2021 tillsvidare

Korsholm kommun, hälsovårdscentralen
Ascom Miratel upprätthållningsavtal / 

Ascom Miratel Oy

Det avtalas om program, apparater och 

tjänster som har att göra med Ascom 

Miratel programmets upprätthållande 

på Korsholms hälsovårdcentral.

23.10.2014 tillsvidare

Korsholm kommun, hälsovårdscentralen Orderbekräftelse / Oy Abilita Ab

Produkter som beställs: Kanta arkivering 

i nytt format, Kanta blanketter, Kanta 

hämtningar av sammandrag, Ny 

hämtning av receptförnyelser, 

Projektchef.

7.1.2021 - 7.1.2024

Korsholm kommun, hälsovårdscentralen Avtal / Kustannus Oy Duodecim.
Avtal om användningsrätt till 

Oppiportti. 
01.01.2021-31.12.2021 (Förnyas).

NÄRPES SERVICEAVTAL

ANSVARIG ORGANISATION AVTALETS NAMN / AVTALSPART HUVUDSAKLIGT INNEHÅLL GILTIGHETSTID

Närpes stad Avtal för köptjänster / Ab När Dent Oy Tandläkartjänster (1d/vecka) 01.09.2019 tillsvidare

Närpes stad

Avtal om konsultationstjänster i barn- 

och ungdomspsykiatri / Tmi Hassan 

Jaghoory/specialistläkare Hassan 

Jaghoory

Specialist Tervo tillhandahåller 

radiologtjänster enligt avtal. 

(Konsultations- och 

röntgenläkartjänster)

1.11.2017 tillsvidare

Närpes stad Köptjänst HVC-läkare / KBF Medi Ab Oy

Närpes stad köper läkartjänst av KBF 

Medi (Björn Forsén) i regel 27 timmar 

per

vecka. Arbetet utförs i form av 

allmänläkartjänster på Närpes HVC. Det 

finns inget

kontrakt. Tjänsterna började köpas 

30.06.2011 tillsvidare



Närpes stad

Ramavtal mellan Din hjälp Ab, Närpes 

och Vård och omsorgsavdelningen, 

Närpes stad / Din Hjälp Ab

Samarbetsavtal, som också ger parterna 

skyldigheter gällande levererandet av 

tjänster respektive gällande att 

informera avdelningarna om hur Din 

hjälp Ab anlitas. 

01.07.2021-30.06.2022

Närpes stad m.fl.

Avtal för skötande av missbrukarvård i 

Malax / Vasa stad (samt Närpes, 

Kristinestad, Vörå, Nykarleby, Larsmo, 

Kaskö, Pedersöre, Korsholm, Korsnäs, 

Jakobstad, Brändö, Kronoby, Jomala, 

Mariehamn)

Avtal om gemensamt organ för 

skötandet av svenskspråkig 

missbrukarvård vid

pixnekliniken i Malax

01.08.2017 tillsvidare

Närpes stad

Ramavtal för postoperativ rehabilitering 

av endoprotesopererade patienter på 

bottenhavets sjukhem / Bottenhavets 

sjukhem

Endoprotesopererade patienters 

postoperativa rehabilitering. 
19.12.2005 tillsvidare

Närpes stad m.fl.

Samarbetsavtal om regionalt samarbete 

för jouren inom mun- och tandvården i 

områdena för Vasa sjukvårdsdistrikt och 

Etelä-pohjanmaan sairaanhoitopiiri / 

Etelä-pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Social- och hälsovårdsministeriets 

förordning om grunderna för 

brådskande vård och villkoren för jour 

inom olika medicinska 

verksamhetsområden, s.k. 

jourförordningen, förutsätter att det 

finns centraliserade tandläkartjänster i 

01.01.2015 tillsvidare

Närpes stad Muntligt avtal / Nygårds optik
Köp av ögonläkarundersökningar inom 

skolhälsovården.

Tillsvidare i och med att annat inte 

framgår

Närpes stad
Försäljning vård av klinikfärdiga 

patienter från VCS / VSVD

HVC-sjukhus i Närpes erbjuder vårdplats 

mot ersättning åt högst 4 klinikfärdiga

patienter från Vasa centralsjukhus. 

10.09.2009 tillsvidare

Närpes stad m.fl.

Avtal om ordnande av brådskande 

socialservice inom landskapet 

Österbotten fr.o.m. 1.11.2008 / 

Kristinestad, Kaskö, Närpes, Malax, 

Laihela, Vasa, Korsholm, Vörå, 

Nykarleby, Jakobstad, Pedersöre, 

Lillkyro, Korsnäs och Larsmo är 

Socialjour 1.11.2008 tillsvidare

Kristinestad, Närpes, Korsnäs

Avtal om primärvårdens samjour mellan 

kommunerna i Vasanejden / Vasa 

sjukvårdsdistrikt

Det överenskoms om den 

primärvårdsjour om vilket det stadgas i 

hälso- och sjukvårdslagen 50 §.

01.10.2014 tillsvidare

Närpes stad Avtal för köptjänster/ B&B Udd Tandläkartjänster 22.09.2021 tillsvidare



Närpes stad Köptjänst HVC-läkare / KBF Medi Ab Oy

Närpes stad köper läkartjänst av KBF 

Medi (Björn Forsén) i regel 27 timmar 

per

vecka. Arbetet utförs i form av 

allmänläkartjänster på Närpes HVC. 

Tjänsterna började köpas kontinuerligt 

2011 eller 2012 för att säkra

tillgång till läkare på Närpes HVC.

01.10.2021-31.05.2022

Närpes stad Muntligt avtal / Nygårds optik
Köp av ögonläkarundersökningar inom 

skolhälsovården.

Tillsvidare i och med att annat inte 

framgår

NÄRPES STÖDTJÄNSTAVTAL

ANSVARIG ORGANISATION AVTALETS NAMN / AVTALSPART HUVUDSAKLIGT INNEHÅLL GILTIGHETSTID

Närpes stad Avtal Tvätteritjänster. / SJT Tvätteri AB.

Tjänsten innefattar tvätt av textilierna, 

fläckborttagning, strykning och 

mangling, förpackning samt 

upphämtning av smutstvätt och 

leverans av rena kläder till stadens 

enheter.

1.4.2021 - 31.12.2021, samt optionsår 

till 31.12.2022. 

Närpes stad Beslutsprotokoll / Piccolo Logistics Oy 

Avtal om transport av varor från Vasa 

centralsjukhus centrallager till Närpes 

hvc och därifrån vidare till vård- och 

omsorgsavdelningens enheter längs 

Vasavägen.

1.1.2021 - 31.12.2021. Det finns 

möjlighet till en option 1.1.2022-

31.12.2022.

Närpes stad
Uppdragskontrakt / MTP Suupohja Oy 

MTP Syd Ab

Ramavtal om ett uppdragsavtal om 

säkerhetstjänster innefattande 

alarmmottagning och alarmbesök.

18.10.2016 tillsvidare

Närpes stad
Avtal om årlig service / GETINGE Finland 

Oy.

Avtal om förhandsunderhåll av två 

apparater (1 servicebesök/år). (Avtalet 

gäller följande apparater: Autoklav och 

instrumentvättmaskin). Närpes HVC.

16.3.2017 och i kraft tillsvidare.

Närpes Stad Avtal / Din hjälp Ab Närpes

Närpes stad beställer och administrerar 

Befolkningsregistercentralens 

certifikatkort för hälso- och sjukvården. 

I avtalet ingår också att tillhandahålla 

reservkort som kan tas i tillfälligt bruk.

Från 2.5.2018 och i kraft tillsvidare. 



Närpes Stad

Avtal för beställning och administrering 

av BRC:s certifikatkort / Folkhälsan 

välfärd Ab. 

Närpes stad beställer och administrerar 

Befolkningsregistercentralens 

certifikatkort för hälso- och sjukvården. 

I avtalet ingår också att tillhandahålla 

reservkort som kan tas i tillfälligt bruk 

samt ordna med ny aktiveringskod  ifall 

pin-koden har blivit låst.

17.12.2020 och i kraft tillsvidare.

Närpes Stad
Avtal för beställning och administrering 

av BRC:s certifikatkort / JMH Fysio. 

Närpes stad beställer och administrerar 

Befolkningsregistercentralens 

certifikatkort för hälso- och sjukvården. 

I avtalet ingår också att tillhandahålla 

reservkort som kan tas i tillfälligt bruk 

samt ordna med ny aktiveringskod  ifall 

pin-koden har blivit låst.

22.3.2021 och i kraft tillsvidare.

Närpes Stad

Avtal för beställning och administrering 

av BRC:s certifikatkort /  Kaskö stad, 

Grundtryggheten.

Närpes stad beställer och administrerar 

Befolkningsregistercentralens 

certifikatkort för hälso- och sjukvården. 

I avtalet ingår också att tillhandahålla 

reservkort som kan tas i tillfälligt bruk 

samt ordna med ny aktiveringskod  ifall 

pin-koden har blivit låst.

1.3.2021 och i kraft tillsvidare.

Närpes Stad

Avtal för beställning och administrering 

av BRC:s certifikatkort / Korsnäs 

kommun.

Närpes stad beställer och administrerar 

Befolkningsregistercentralens 

certifikatkort för hälso- och sjukvården. 

I avtalet ingår också att tillhandahålla 

reservkort som kan tas i tillfälligt bruk 

samt ordna med ny aktiveringskod  ifall 

pin-koden har blivit låst.

18.6.2018 och i kraft tillsvidare.

Närpes Stad
Avtal för beställning och administrering 

av BRC:s certifikatkort /  Krs Feels.

Närpes stad beställer och administrerar 

Befolkningsregistercentralens 

certifikatkort för hälso- och sjukvården. 

I avtalet ingår också att tillhandahålla 

reservkort som kan tas i tillfälligt bruk 

samt ordna med ny aktiveringskod  ifall 

pin-koden har blivit låst.

11.2.2021 och i kraft tillsvidare.

Närpes Stad
Avtal för beställning och administrering 

av BRC:s certifikatkort / Maria Haglund. 

Närpes stad beställer och administrerar 

Befolkningsregistercentralens 

certifikatkort för hälso- och sjukvården. 

I avtalet ingår också att tillhandahålla 

reservkort som kan tas i tillfälligt bruk 

samt ordna med ny aktiveringskod  ifall 

pin-koden har blivit låst.

16.10.2020 och i kraft tillsvidare.

Närpes Stad

Avtal för beställning och administrering 

av BRC:s certifikatkort / Esprimo 

Talterapi.

Närpes stad beställer och administrerar 

Befolkningsregistercentralens 

certifikatkort för hälso- och sjukvården. 

I avtalet ingår också att tillhandahålla 

reservkort som kan tas i tillfälligt bruk 

samt ordna med ny aktiveringskod  ifall 

pin-koden har blivit låst.

11.8.2020 och i kraft tillsvidare

NÄRPES VARU- OCH 

TILLBEHÖRSAVTAL

ANSVARIG ORGANISATION AVTALETS NAMN / AVTALSPART HUVUDSAKLIGT INNEHÅLL GILTIGHETSTID



Närpes stad Avtal / Ulf Södergård vid Teuva Apotek.

Föremål för avtalet är maskinell 

dosdispensering och leveranser av 

läkemedel för hemvårds- och 

serviceenheter inom Närpes stad.

Avtalet gäller mellan 17.12.2020 och 

31.12.2022 varefter det är i kraft 

tillsvidare.

Närpes stad Köpavtal / Vasa sjukvårdsdistrikt

Närpes stad köper vårdförnödenheter 

från Centrallagret vid Vasa 

centralsjukhus.

1.3.2010 och i kraft tillsvidare.

Närpes stad

Avtal om hyra för användning / 

Financial services Ab,

filial i Finland 

Avtalet gäller leasing av en 

postfrankeringsmaskin.
1.4.2018 - 31.3.2023

NÄRPES ICT-AVTAL

ANSVARIG ORGANISATION AVTALETS NAMN/AVTALSPART HUVUDSAKLIGT INNEHÅLL GILTIGHETSTID

Närpes stad

Avtal om överlåtelse av 

användarrättigheter till nätbaserat 

material om läkemedelsbehandling 

(LOVe) / Vasa Centralsjukhus.

Avtalet gäller överlåtelse av 

användarrättigheter till LOVe-

studiematerial. Närpes HCV.

13.4.2011 och i kraft tillsvidare.

Närpes stad m.fl.
Ramavtal Regionalt samarbete / Vasa 

Sjukvårdsdistrikt
Ibruktagande av KanTa-tjänster.

Troligtvis 2011 tillsvidare (underskrift 

inte hittats)

Närpes stad
Underlicensavtal: RAI-utrustning / 

Institutet för hälsa och välfärd (THL)

Avtalet handlar om underlicensiering till 

Användaren av RAI-utrustning, som 

anges i bilaga 1, ägd av InterRAI och 

vidare licensierad till THL.

22.12.2017 och i kraft tillsvidare

Närpes stad

NHG Benchmarking -

beställningsblankett. / NHG 

Benchmarking Oy.

Benchmarking-tjänst - Mätning av 

kundens verksamhet och jämförelse 

med andra enheter med hjälp av bland 

annat modeller, program och 

jämförelsedatabaser som hör till 

Leverantören. Avtalet omfattar även en 

rätt att delta i utbildningsdagar 2 gånger 

4.9.2019 och i kraft tillsvidare.

Närpes stad
Avtal om IT-tjänster. / MEDBIT Oy (2M-

IT Oy)

Avtalet gäller det ibruktagningsprojekt 

som hänför sig till eArkivets 

integrationstjänst och de tjänster som 

finns till förfogande under den tid när 

integrationstjänsten används. 

4.10.2012 och i kraft tillsvidare



Närpes stad Beslutsprotokoll / Abilita Ab Licenser för tillväxtkurvor, Biocodon 06.06.2016 tillsvidare

Närpes stad Orderavtal / Everon Oy/Ab.

Oderavtal om köp av 

trygghetstelefoner, larmknapp och 

larmcentraltjänst.

10.9.2020 och i kraft tillsvidare.

PEDERSÖRE 

STÖDTJÄNSTAVTAL

ANSVARIG ORGANISATION AVTALETS NAMN / AVTALSPART HUVUDSAKLIGT INNEHÅLL GILTIGHETSTID

Jakobstads social- och hälsovårdsverk / 

Pedersöre kommun

Avtal om köp av städstjänster för Social- 

och hälsovårdsverkets enheter i 

Pedersöre. Avtalspart är Pedersöre 

kommun.

Avtalet gäller köp av städtjänster för 

enheterna i Pedersöre.
Från 1.1.2021 och i kraft tills vidare.

Jakobstads social- och hälsovårdsverk / 

Pedersöre kommun

Hyresavtal reklamavtal. 

Avtalspart/hyresgivare är Pedersöre 

kommun.

Social- och hälsovårdsverket hyr en 

reklamtavla som finns i Bennäs 

centrum.

3.8.2015 och i kraft tillsvidare.

JAKOBSTAD SERVICEAVTAL

ANSVARIG ORGANISATION AVTALETS NAMN / AVTALSPART HUVUDSAKLIGT INNEHÅLL GILTIGHETSTID

Jakobstad
Avtal om arbetshandledning. Avtalspart 

är Maria Terapi Ab. 

Avtal om arbetshandledning som utförs 

av Maria Terapi AB om handledning i 

svåra klientärenden vid Stödboendet 

Maya.

18.3.2021. Avtalet är i kraft för 10 

enskilda tillfällen (= i kraft i ca 10 mån), 

men kan förlängas vid behov.



Jakobstad
Avtal om konsultationstjänster. 

Avtalspart är Mustila Taina.

Avtal om barnendokrinologiska 

konsultationer.

Från och med 16.1.2019 och är i kraft 

tills vidare.

Jakobstad
Avtal om köptjänst. Avtalspart är 

Stiftelsen för Nykarleby Sjukhem sr.
Avtal om köp av läkartjänster. 1.11.2019 och i kraft tillsvidare.

Jakobstad

Avtal om ansvarsläkare för äldre 

personer. Avtalspart är Pihlajalinna 

Terveys Oy.

 Avtalet gäller produktion av 

läkartjänster på serviceboenden med 

heldygnsomsorg i Jakobstadsregionen.

1.8.2020 - 31.12.2021. (Avtalet 

förlängs.)

Jakobstad
Köptjänstavtal. Avtalspart är 

Terveystalo Julkiset Palvelut Oy.

Avtalet gäller läkararbetskraft på jouren 

i Jakobstad utanför tjänstetid.

2.1.2020 - 1.1.2022 + ett års option. 

Optionen används. 

Avtalet upphör alltså att gälla 1.1.2023.

Jakobstad

Köptjänstavtal med Mehiläinen om 

läkares arbete. Avtalspart är Mehiläinen 

Terveyspalvelut Oy.

Avtalet gäller hyrning av läkare för 

kunder och att läkarna jobbar på 

kundens hälso- och sjukvårdsenhet.

1.1.2021 - 31.12.2021. Med ett 

gemensamt avtal kan avtalet fortsätta 

från 1.1.2022 framåt. (avtalet har 

fortsatt till 31.12.2022.)

Jakobstad Avtalspart är Roger Byring.
Avtal om att Roger Byring utför 

barnneurologiska konsultationer.
3.7.2014 och i kraft tillsvidare.

Jakobstad
Avtal - kliniska tjänster inom psykiatrin. 

Serviceproducent är Doctagon Oy

Avtal om produktion av psykiatriska 

läkartjänster.

Avtalet är i kraft 1.5.2017 - 1.5.2018, 

efteråt gäller det tills vidare.

Jakobstad

Avtal om maskinell 

läkemedelsdispensering. Avtalspart är 

Nykarlebys apotek.

Maskinell läkemedelsdispensering för 

hemvården inom Social- och 

hälsovårdsverket i Jakobstad.

1.6.2020 - 30.4.2023

Jakobstad

Service agreement for 

professionalisation and relicensing. 

Avtalspart är Stichting 

Jeugdinterventies.

Avtalet gäller multifunktionell 

familjeterapi-skolning av personalen

Avtalet är i kraft i 3 år från och med 

1.1.2020 (slutar 1.1.2023)

Jakobstad

Avtal gällande hälsoundersökning på 

förhand av värnpliktiga samt 

läkartjänster vid uppbåden. Avtalspart 

är Österbottens regionalbyrå. 

Avtal om hälsoundersökning för 

värnpliktiga och läkartjänster vid 

uppbåden.

1.8.2017 och gäller tillsvidare. Avtalet 

ska uppdateras minst vart 5 år.



Jakobstad

Avtalspart är Pedersörenejdens Kyrkliga 

Samfällighet. Avtalsparter är också 

Kronoby och Vörå församlingar och 

kommuner samt Nykarleby och Larsmo 

församlingar.

Avtal om produktion av 

familjerådgivningstjänster och medling i 

familjefrågor.

1.1.2021 och i kraft tillsvidare.

Jakobstad
Avtal rörande cancerskötare. Avtalspart 

är Österbottens cancerförening ry.

Avtalet gäller att ersätta cancerskötare 

Christine Kung för sina tjänster. 
19.2.2010 och gäller tillsvidare.

Jakobstad

Köptjänstavtal mellan Social- och 

hälsovårdsverket i Jakobstad och 

Työplus i Karleby. Avtalspart är Työplus 

Oy.

Työplus köper tjänster och tillbehör 

(t.ex. laboratorie-, röntgen- och 

neurofysiologiska undersökningar) av 

Social- och hälsovårdsverket.

Från och med 1.11.2013 och i kraft tills 

vidare

Jakobstad

Avtal om direktersättnings- och 

redovisningsförfarande mellan 

Folkpensionsanstalten och 

serviceproducenten. Avtalspart är FPA. 

Avtalet är ett anslutningsavtal till 

Ramavtalet som har ingåtts mellan FPA, 

Sjuktransportförbundet rf och Finlands 

Röda Kors Sjuktransport. Avtalet gäller 

sjuktransport som ersätts med stöd av 

sjukförsäkringslagen. 

Från 1.1.2010 och gäller tillsvidare.

Jakobstad

Avtal för tjänster inom klinisk 

neurofysiologi. Avtalspart är Neurotest 

Tampere Oy.

Avtalet gäller tjänster från den kliniska 

neurofysiologin. ENMG-undersökningar.

Från och med 1.8.2013, i kraft tills 

vidare.

Jakobstad

Avtal om upprätthållande av 

sjukhussjälavård inom Social- och 

hälsovårdsverket i Jakobstad. Avtalspart 

är Pedersörenejdens Kyrkliga 

Samfällighet.

Avtalet gäller sjukhussjälavård vars mål 

är att stöda patienten och dennas 

anhöriga i kriser som beror på sjukdom 

eller sorg.

31.5.2021 och i kraft tillsvidare.

Jakobstad
Grundavtal för Malmska fastigheter 

samkommun

Grundavtal för Malska Fastigheter SK. 

Samkommunens uppgift är att äga och 

förvalta samkommunen tillhöriga 

fastigheter och annan egendom.

Avtalet trädde i kraft 1.1.2010. Det står 

inget om hur länge det är i kraft, så 

presumtionen är att avtalet är i kraft 

tills vidare.

Jakobstad

Avtal mellan Vasa sjukvårdsdistrikt 

samkommun och social- och 

hälsovårdsverket i Jakobstad angående 

anskaffandet av ett nytt patient- och 

klientdatasystem (APTJ).

Genom avtalet kommer Jakobstads 

social- och hälsovårdsverk med i 

projektet att skaffa ett nytt patient- och 

klientdatasystem.

22.1.2019 och gäller tillsvidare.

Jakobstad

Samarbetsavtal om och allmänna 

principer för genomförandet av de 

regionala när-, distans- och 

konsultationstjänster som tillhandahålls 

av den specialiserade sjukvården i Vasa 

sjukvårdsdistrikt. Avtalspart är Vasa 

sjukvårdsdistrikt samkommun.

Avtal om regionala när-, distans- och 

konsultationstjänster som tillhandahålls 

av Vasa sjukvårdsdistrikt.

1.1.2020 och i kraft tillsvidare.



Jakobstad

Intentionsavtal för projektsamarbete 

Arbetshälsointitutet - Staden Jakobstad - 

Social- och hälsovårdsverket. Avtalspart 

är Arbetshälsoinstitutet.

Föremålet för intentionsavtalet är 

projektet "Ergonomisen 

vuorosuunnittelun ja COVID-19 

pandemian vaikutukset työaikoihin ja 

terveyteen SOTE-sektorilla".

1.8.2021 - 31.5.2024

Jakobstad Avtal/Yrkeshögskolan Diakonia (Diak)

Avtalet gäller utbildningsenhetens rätt 

att använda praktikenheten för att 

genomföra utbildningsprogram inom 

social- och hälsovården.

Tills vidare från och med 18.1.2021

Jakobstad

Avtal om undervisning i 

lungsjukdomar/Helsingfors universitet, 

medicinska fakulteten, HUS

Avtalet gäller genomförande av 

sjukhusperioden som ingår i den 

grundläggande undervisningen om 

lungsjukdomar.

Från och med 1.1.2005 en termin åt 

gången

Jakobstad

Avtal om grundläggande utbildning i 

medicin/Helsingfors universitet, 

medicinska fakulteten, HUS

Avtalet gäller genomförande av 

sjukhusperioden som ingår i fakultetens 

grundläggande undervisning om inre 

medicin och lungsjukdomar.

Från och med 1.1.2017,( underskrivet 

2.2), en termin åt gången 

Jakobstad

Avtal/Mellersta Österbottens 

yrkeshögskola, social- och 

hälsovårdsenheten

Avtalet gäller utbildningsenhetens rätt 

att använda praktikenheten för att 

genomföra utbildningsprogrammet 

inom social- och hälsovården.

Tills vidare från och med 1.8.2010  

(underskrivet 13.9)

Jakobstad

Avtal/Mellersta Österbottens 

yrkesinstitut, social- och 

hälsovårdsenheten i Karleby

Avtalet gäller utbildningsenhetens rätt 

att använda praktikenheten för att 

genomföra utbildningsprogram inom 

social- och hälsovården.

Tills vidare från och med 1.8.2010  

(underskrivet 10.9)

Jakobstad Avtal/Metropolia

Avtalet gäller utbildningsenhetens rätt 

att använda praktikenheten för att 

genomföra utbildningsprogrammet 

inom social- och hälsovården.

Tills vidare från och med 1.1.2019.

Jakobstad
Avtal om yrkesskicklighetsfrämjande 

praktik/Seinäjoki yrkeshögskola

Avtalet gäller 

yrkesskicklighetsfrämjande praktik som 

hör till yrkeshögskoleutbildningarna 

inom social- och hälsovården på 

Seinäjoki yrkeshögskola.

Tills vidare från och med 1.2.2018

Jakobstad
Avtal om användning av utbildning 

/Tammerfors yrkeshögskola

Avtal gällande ordnande av 

yrkesskicklighetsfrämjande praktik.

Tills vidare från och med 15.1.2019, ett 

kalenderår i taget

Jakobstad

Avtal om ordnande av amanuensur på 

hälsovårdscentralen/Åbo universitet,  

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Ordnande av amanuensur inom 

primärvården.
Tills vidare från och med 1.1.2015 



Jakobstad Avtal/Vasa yrkesinstitut

Avtalet gäller utbildningsenhetens rätt 

att använda praktikenheten för att 

genomföra utbildningsprogrammet 

inom social- och hälsovården.

Tills vidare från och med 1.11.2014

Jakobstad Praktikavtal / Stiftelsen Arcada.

Praktikplatsen är villig att erbjuda 

studenten vid Arcada möjlighet att 

genomföra handledd praktik.

Tills vidare från och med 2.11.2010 

Jakobstad
Tillåtelse för talerapistuderanden att ge 

talterapi / Folkhälsan Välfärd Ab.

Avtalet gäller talterapistudenters rätt 

att använda talterapi.

29.10.2019, nämns inte om avtalet är 

tidsbundet eller i kraft tills vidare

Jakobstad Avtal / Yrkeshögskolan Novia.

Avtalet gäller handledningssamarbete 

och praktisk undervisning inom social 

och hälsovård.

1.3.2017 och gäller tillsvidare.

Jakobstad

Projektet för framtidens social- och 

hälsocentral i Österbotten. Avtalspart är 

Samkommunen för Vasa 

sjukvårdsdistrikt.

Avtalet gäller projektet för Framtidens 

social- och hälsocentral.
1.1.2020 - 31.12.2022.

Jakobstad

Samarbetsavtal för bildandet av ett 

samrbetsområde i enlighet med lagen 

om en kommun- och 

servicestrukturreform. Avtalsparter är 

Staden Jakobstad, Pedersöre kommun, 

Nykarleby stad och Larsmo kommun.

Samarbetsavtal för bildandet av ett 

samrbetsområde i enlighet med lagen 

om en kommun- och 

servicestrukturreform.

Avtalet träder i kraft efter samstämmiga 

beslut i respektive fullmäktige vid 

underteckandet och är ikraft tillsvidare.

 (från 10.11.2009).

Jakobstad

Samarbetsavtal. Avtalspart är 

Kvinnohusföreningen i 

Jakobstadsnejden r.f. Med i avtalet är 

också barnskyddet, psykiatriska barn- 

och ungdomsmottagningen, psykiatriska 

vuxenmottagningen samt 

ungdomsstationen Fiilis.

Samarbetsavtal som gäller dels 

utarbetandet av en arbetsmodell för 

vård och stöd till tonåringar/unga vuxna 

som har utsatts för sexuellt våld och 

dels konkret stöd och hjälp till unga 

vuxna som upplevt sexuellt våld för att 

förebygga psykisk ohälsa.

Det står att projektet är 3 år långt, 

mellan åren 2020-2022. Avtalet är 

underskrivet 28.5.2019.

Jakobstad

Intentionsavtal för projektet Jämlikt 

föräldraskap främjar hälsa - för 

gemensamt ansvar, engagemang och 

omsorg för barnens bästa 2020-2022. 

Avtalspart är Folkhälsans förbund.

Intentionsavtal om ett projekt om 

jämlikt föräldrarskap.

Det står att projektet är 3 år långt, 

mellan åren 2020-2022. Avtalet är 

underskrivet 23.5.2019.

Jakobstad

Förpliktelse - Genom blanketten 

förbinder kunden sig till att delta i 

upphandlingar. Avtalspart är TeeSe 

Botnia Oy Ab.

Det är fråga om förpliktelse. I och med 

blanketten förbinder kunden sig till att 

delta i de gemensamma upphandlingar 

TeeSe Botnia Ab ordnar samt att 

använda ramavtal och införskagga 

produkter/tjänster från 

avtalsleverantören i enlighet med 

ramavtalet och ramavtalsanvisningarna.

26.3.2019 och i kraft tills vidare.



Pietarsaari
Avtal. Avtalspart är Stiftelsen Nykarleby 

sjukhem. 

Avtalets syfte är att skapa solida 

verksamhetsbetingelser för sjukhemmet 

under kommande år då krigsveteraner- 

och invalider behöver endast en del av 

inrättningens vårdplatser. 

5.3.2008 och i kraft tillsvidare.

Jakobstad

Samarbetsavtal mellan Karleby stad och 

staden Jakobstad för ordnande av 

företagshälsovård. Avtalspart är Karleby 

stad. 

 Avtalet är ett samarbetsavtal i enlighet 

med § 76 2 mom. i kommunallagen. Via 

samarbetsavtalet överlåter staden 

Jakobstad ordnandet av tjänsterna i 

enlighet med lagen om 

företagshälsovård till Karleby stad.

Från och med 1.1.2012 och i kraft tills 

vidare.

Jakobstad
Avtal om företagshälsovårdstjänster. 

Avtalspart är Työplus Oy.

Avtalet gäller producerande av 

företagshälsovårdstjänster åt Social- 

och hälsovårdsverkets personal (enligt 

avtalet ca 2800 anställda).

Från 1.1.2012 och i kraft tillsvidare.

Jakobstad

Avtal 1: Avtal om överföring av 

personal. Avtal 2: Avtal om 

sammanslagning av Vasa centralsjukhus 

och Malmska röntgenenheter. 

Avtalspart är Vasa sjukvårdssdistrikt.

Avtal om överföring av personal på 

Malmskas röntgenavdelning till Vasa 

sjukvårdssdistrikt.

1.1.2018 och i kraft tillsvidare.

JAKOBSTAD 

STÖDTJÄNSTAVTAL

ANSVARIG ORGANISATION AVTALETS NAMN / AVTALSPART HUVUDSAKLIGT INNEHÅLL GILTIGHETSTID

Jakobstad

Avtal om köp av städtjänster för Social- 

och hälsovårdsverkets enheter vid 

Sandlunden och Roslunden i Larsmo. 

Avtalspart är Larsmo kommun.

Avtalet gäller städning av utrymmen för 

Sandlunden och Roslunden.

Avtalet är ikraft från 1.1.2021 och gäller 

tillsvidare

Jakobstad Avtal om städtjänster, Alerte Ab Oy
Avtalet gäller städtjänster för Social- 

och hälsovårdsverket.

Från och med 1.1.2020 och därefter tills 

vidare, ett kalenderår i taget.

Jakobstad

Avtal om köp av städtjänster för Social- 

och hälsovårdsverkets enheter vid 

Hagalund och hemvården i Nykarleby. 

Avtalspart är Nykarleby stad.

Avtalet gäller köp av städtjänster för 

enheterna vid Hagalund och hemvården 

i Nykarleby.

Från 1.1.2021 och i kraft tills vidare.



Jakobstad

Avtal om köp av städstjänster för Social- 

och hälsovårdsverkets enheter i 

Pedersöre. Avtalspart är Pedersöre 

kommun.

Avtalet gäller köp av städtjänster för 

enheterna i Pedersöre.
Från 1.1.2021 och i kraft tills vidare.

Jakobstad

Avtal om tvätteritjänster för 

ansiktsmasker av tyg som används på 

Social- och hälsovårdsverkets 

verksamhetsenheter. Eco-Wash.

Avtalet gäller tvätteritjänster för 

ansiktsmasker av tyg.
5.5.2020 och är i kraft tills vidare.

Jakobstad

Avtal om transportservice för äldres 

lunchportioner. Avtalspart är Mård 

transport och budtjänst.

Transport av varma lunchmåltider till 

hemvårdens klienter inom Larsmo 

området.

1.4.2020 - 31.3.2022

Jakobstad
Uppdragsavtal. Avtalspart är Oy Verifi 

Ab.

Avtal om alarmmottagning och 

alarmutryckning vid skolhälsovårdarna i 

Jakobstad med omnejd.

Från 2020 och i kraft tillsvidare. Står 

inget exakt datum när avtalet har börjat 

gälla. 

Jakobstad
Avtal om köp av väktartjänster. 

Avtalspart är Bevex Security Ab.

Avtal om väktartjänster som omfattar 

områdesbevakning, alarmbevakning och 

väktaranropsservice på Social- och 

hälsovårdsverkets och Malmska 

fastigheters fastigheter.

Avtalet gäller för tiden 1.1.2021-

31.12.2021. 

Avtalet överförs till Securitas och 

förlängas till September 2022. 

Jakobstad Uppdragsavtal med BotniaSec

 Avtal om alarmmottagning, 

distriktsbevakning, lokalbevakning och 

uttryckning vid larm vid Nykarleby 

Välfärdscentral, Mottagning samt 

Vårdavdelning och vid Hagalund 

pensionärscenter.

Från 3.12.2019 och i kraft tillsvidare.

Jakobstad
Orderavtal 09.02.2021. Avtalspart är 

Everon Oy/Ab.

Hyrning av tryghetstelefoner, 

larmknappar och larmtjänst.
9.2.2021 och i kraft tillsvidare.

Jakobstad

Lunchmåltidsavtal för psykiatriska 

dagavdelningen i Jakobstad. Avtalspart 

är Sannis Kök.

Avtal om att psykiatriska 

dagavdelningen i Jakobstad får köpa 

lunchmåltider av Sannis kök.

30.9.2020 och i kraft tillsvidare

Jakobstad
Kosthållets serviceavtal 2020-. 

Avtalspart är Alerte AB OY

Genom avtalet förbinder alerte sig att 

tillreda och servera maten som 

transporteras till skolor, daghem och 

social- och hälsovården.

Avtalet träder i kraft 1.1.2020 

tillsvidare, i perioder om ett kalenderår. 



Jakobstad

Serviceavtal Cafe Malmia - Social- och 

hälsovårdsverket. Beställare: Staden 

Jakobstad, Social- och hälsovårdsverket. 

Serviceproducent: Stödföreningen för 

hjärtsjuka rf/Cafe Malmia. 

Samarbetspart: Malmska Fastigheter 

SK.

Serviceavtal om att Cafe Malmia 

bedriver cafeverksamhet i utrymmen 

som ägs av samkommunen Malmska 

Fastigheter.

11.9.2018 och gäller tillsvidare.

Jakobstad

Avtal om köp av kosthållsservice för 

Social- och hälsovårdsverkets enheter 

vid Hagalund, Hagaborg och Nykarleby 

vårdavdelning. Avtalspart är Nykarleby 

stad.

Avtalet gäller kosthållsservice för 

effektiverat serviceboende Hagalund 

och Hagaborg boende samt Nykarleby 

vårdavdelning.

1.5.2021 och i kraft tillsvidare.

Jakobstad
Avtal om hemtransport av måltider. 

Avtalspart är Endivo Ab Oy

Avtalet gäller tillredning och transport 

av varma luncher till Beställarens 

kunders hem samt till dagcentret 

Azalea.

1.4.2020 - 31.3.2022

Jakobstad

Hyresavtal reklamavtal. 

Avtalspart/hyresgivare är Pedersöre 

kommun.

Social- och hälsovårdsverket hyr en 

reklamtavla som finns i Bennäs 

centrum.

3.8.2015 och i kraft tillsvidare.

Jakobstad
Ramavtal för familjevårdens 

stödtjänster. Avtalspart är Vasa stad.

Avtalet gäller det stödpaket som Vasa 

stad erbjuder för familjehem inom 

familjevården om Jakobstads Social- och 

hälsovårdsverk har placerat ett barn i 

familjehem.

I avtalet står "Sopimus on voimassa 

yhden vuoden 1.9.2019 alkaen".

Avtalet följs emellertid ännu.

Jakobstad
Avtal om juristtjänster. Avtalspart är 

Jurist Kati Saastamoinen

Staden Jakobstadd köper 

konsultationstjänster gällande 

barnskyddet av en jurist.

1.8.2013, därefter i kraft tills vidare.

Jakobstad
Tjänsteserviceavtal - Malmska 

fastigheter samkommun

Avtalet innehåller specifika 

transporttjänster och tekniska tjänster 

som utförs av samkommunen Malmska 

fastigheter. 

1.1.2021 och i kraft tillsvidare

Jakobstad Avtalspart är Encore tietoturvapalvelu. Avtal om förstöring av papper endast muntligt avtal, tillsvidare

Jakobstad

Avtal om tillfällig förvaring i Jakobstad 

av avlidna som väntar på rättsmedicinsk 

obduktion. Avtalspart är Institutet för 

hälsa och välfärd (THL).

Social- och hälsovårdsverket erbjuder 

utrymmen för tillfällig förvaring av 

avlidna som väntar på rättsmedicinsk 

obduktion.

1.1.2013 och är i kraft tills vidare.



JAKOBSTAD VARU- OCH 

TILLBEHÖRSAVTAL

ANSVARIG ORGANISATION AVTALETS NAMN / AVTALSPART HUVUDSAKLIGT INNEHÅLL GILTIGHETSTID

Jakobstad Toshiba serviceavtal. Avtalet gäller köp av skrivare.
Avtalet har trätt i kraft 1.2.2021 och är i 

kraft tillsvidare.

Jakobstad Avtalspart är Lindström Oy
Avtalet gäller bytesmatta till Bennäs 

välfärdsstation (tandvården).
Från och med 2.4.2020 och tills vidare.

Jakobstad Aavtalspart är Lindström Oy
Avtalet gäller bytesmatta till Bennäs 

välfärdsstation (rådgivningen).
Från och med 2.4.2020 och tills vidare.

Jakobstad Avtalspart är Lindström Oy
Avtalet gäller bytesmatta till Esse 

välfärdsstation.
Från och med 2.4.2020 och tills vidare.

Jakobstad

Avtalspart är Nykarleby sjukhem 

(stiftelse). Jakobstads social- och 

hälsovårdsverk är försäljare. 

Försäljning av läkemedel och 

apoteksvaror
21.11.2011 och gäller tillsvidare.

Jakobstad

Avtal om köp av 

tandlaboratorieprodukter. Avtalspart är 

Oy Ododent Ab.

Avtal om köp av 

tandlaboratorieprodukter.

1.1.2020-31.12.2021. Köparen har 

möjlighet till 1 optionsår (bör meddelas 

senast 30.11.2021).

Jakobstad

Avtal om köp av 

tandlaboratorieprodukter. Avtalspart är 

Oy Hammastekniikka Tandteknik Ab 

Timo Nieminen.

Avtal om köp av 

tandlaboratorieprodukter.

1.1.2020-31.12.2021. Köparen har 

möjlighet till 1 optionsår (bör meddelas 

senast 30.11.2021).

Jakobstad

Avtal om köp av 

tandlaboratorieprodukter. Avtalspart är 

Intera Dent Finland Oy.

Social- och hälsovårdsverket köper 

tandlaboratorieprodukter (proteser, 

arbete, skenor).

Avtalet är i kraft 1.1.2020 - 31.12.2021. 

Köparen har möjlighet till 1 optionsår 

(bör meddelas senast 30.11.2021).



Jakobstad

Avtal om köp av 

tandlaboratorieprodukter. Avtalspart är 

Tandtekniskt laboratorium Jakodent Ab.

Avtal om köp av 

tandlaboratorieprodukter.

1.1.2020-31.12.2021. Köparen har 

möjlighet till 1 optionsår (bör meddelas 

senast 30.11.2021).

Jakobstad Avtalspart är Roidu Oy.
Roidu levererar programvaran och 

tillhörande apparatur som hyrestjänst.

I avtalet finns två begynnelsedagar: 

1.4.2018 och 23.4.2018. Avtalet är i 

kraft i 12 månades perioder (tills 

vidare).

JAKOBSTAD ICT-AVTAL

ANSVARIG ORGANISATION AVTALETS NAMN/AVTALSPART HUVUDSAKLIGT INNEHÅLL GILTIGHETSTID

Jakobstad Serviceavtal - Flexim Security Oy

I avtalet har man avtalat om följande 

tjänster med fortlöpande förpliktelser 

Huvudanvändartjänst, SaaS-tjänst, 

Extranet, Servicetjänst 24/7.  Tjänster 

med engångsförpliktelser: 

Huvudanvändartjänst och SaaS-tjänst. 

Från och med 1.3.2016 och därefter i 

kraft 36 månader, varefter avtalet 

automatiskt fortsätter ett år i taget.

Jakobstad Fonecta Oy
 Fonecta levererar offentliga 

nummertjänstuppgifter till Kunden

Fr.o.m. 23.11.2020 och är i kraft i 2 år 

(upphör 23.11.2022).

Jakobstad
Försäljnings- och serviceavtal - Monidor 

Oy

Avtalet gäller Monidrop 

infusionsmonitor och det tillhörande 

fjärrövervakningssystemet IV Screen 

samt tjänster i koppling till dessa i 

enlighet med SaaS-modellen.

Från och med 1.2.2021 och är i kraft tills 

vidare.

Jakobstad

Avtalet gäller systemet Medtronic 

Carelink. Avtalspart är Medtronic 

Finland Oy.

Carelink-systemet  (Medtronics 

kontrollsystem för behandling av 

diabetes).

Från och med 17.1.2018, avtalet förnyas 

automatiskt för ett år i taget tills en av 

avtalsparterna säger upp avtalet.

Jakobstad
Serviceavtal. Avtalspart är Posti 

Messaging Oy.

Avtalet gäller utvidgning av tjänsten 

Printer Driver till Social- och 

hälsovårdsverket i Jakobstad.

Från och med 1.11.2020 och i kraft tills 

vidare.



Jakobstad

Användaravtal/beställningsbekräftelse 

till nättjänsten PODIUM. Avtalspart är 

PODIUM life Science and Healthcare 

(Mediaattori Oy).

Användarrättigheter till nättjänsten 

PODIUM arbetsskiften för 

administrering av jourskiften bland 

staden Jakobstads läkare. 

Användarrättigheter till nättjänsten 

PODIUM gruppresentationer för 

administrering av läkemedels- och 

produktpresentationer.

Från och med 1.12.2016 och i kraft tills 

vidare. 

Jakobstad

Avtal om användning av tjänsten SaaS 

(riskhantering) i Laatuportti. Avtalspart 

är Qreform Oy.

Avtalet gäller Saas-tjänsten i systemet 

Laatuportti.

Från och med 29.4.2020 och är i kraft 

tills vidare.

Jakobstad
Serviceavtal 13400043. Avtalspart är 

Viria Security Oy.

Avtalet gäller skötarlarm och 

mottagning av larm (Florahemmet i 

Nykarleby).

Från och med 18.5.2020 och är i kraft 

tills vidare

Jakobstad
 Serviceavtal 13400035. Avtalspart är 

Viria Security Oy.

Avtalet gäller personsäkerhetssystem 

(Esse välfärdsstation).

Från och med 1.4.2019 och är i kraft i 3 

år. Därefter är avtalet i kraft 1 år i taget.

Jakobstad
Serviceavtal 13400037. Avtalspart är 

Security Oy.

Avtalet gäller en mobil 

dörröppningstjänst.

Från och med 2.9.2019 och är i kraft i 5 

år (2.9.2024).

Jakobstad
Serviceavtal 13400040. Avtalspart är 

Viria Security Oy. 

Avtalet gäller personsäkerhetssystem 

(Bennäs välfärdsstation).

Från och med 17.2.2020 och är i kraft i 

3 år. Därefter är avtalet i kraft 1 år i 

taget.

Jakobstad
Serviceavtal 13400048. Avtalspart är 

Viria Security Oy.

Avtalet gäller skötarlarm 

(Purmohemmet).

Från och med 22.1.2021 och är i kraft 

tills vidare.

Jakobstad
Serviceavtal 13400025. Avtalspart är 

Anvia Security Oy.

Avtalet gäller skötarlarm och 

personsäkerhetssystem samt 

upprätthållande och underhåll av dessa 

(Björkbacka serviceboende).

Från och med 1.10.2015 och är i kraft 5 

år, därefter är avtalet i kraft 1 år i taget.  

Jakobstad
Serviceavtal 13400026 Avtalspart är 

Anvia Security Oy.

Avtalet gäller skötarlarm och 

personsäkerhetssystem samt 

upprätthållande och underhåll av dessa 

(Pedershem).

Från och med 1.10.2015 och sedan i 

kraft 5 år, därefter är avtalet i kraft 1 år 

i taget. 



Jakobstad
Serviceavtal 13400010. Avtalspart är 

Anvia Security Oy.

Avtalet gäller skötarlarm och 

personsäkerhetssystem samt 

upprätthållande och underhåll av dessa 

(Sandlunden).

1.4.2013 och i kraft tills vidare ett år i 

taget.

Jakobstad

Avtalet gäller ett systen för rekrytering 

och administrering av vikarier. 

Avtalspart är Uranus konsultointi Oy.

LAURA-rekryteringstjänst och system 

för administrering av vikarier. Systemet 

levereras med SaaS-principen.

9.3.2017 och är i kraft tills vidare.

Jakobstad
Avtal för underlicens: RAI. Avtalspart är 

Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Föremålet för avtalet är underlicens för 

verktyget RAI, som ägs av InterRAI, som 

även beviljar licenser till THL. RAI-

jämförelseutveckling för äldre personer 

och personer med 

funktionsnedsättning.

29.1.2018 och är i kraft tills vidare.

Jakobstad

Användarrättigheter till och 

underhållsavtal för programvaran. 

Avtalspart är Awanic Oy.

Föremålet för avtalet är 

patientombudsmännens 

rapporteringssystem, som kunden 

erbjuds använda som användningstjänst 

i programvaran från leverantörens 

serverdator (ASP-tjänst).

13.11.2012 och är i kraft tills vidare 12 

månader i taget.

Jakobstad

Avtal om överlåtelse av 

användarrättigheter till nätbaserat 

material om läkemedelsbehandling 

(LOVe). Avtalspart är Vasa 

centralsjukhus. 

Genom avtalet får social- och 

hälsovårdsverket användarrättigheter 

till LOVe-studiematerial. (via Moodle)
12.4.2011 och är i kraft tillsvidare.

Jakobstad Avtalspart är NHG Benchmarking Oy Jämförelse av hemvården 5.3.2020 och i kraft tills vidare.

Jakobstad Skohle Inc 26 st Skhole licenser
21.1.2021-31.12.2021, men avtalet ska 

fortsättas även för år 2022 (troligtvis?)

NYKARLEBY 

STÖDTJÄNSTAVTAL

ANSVARIG ORGANISATION AVTALETS NAMN / AVTALSPART HUVUDSAKLIGT INNEHÅLL GILTIGHETSTID



Jakobstads social- och hälsovårdsverk / 

Nykarleby stad

Avtal om köp av städtjänster för Social- 

och hälsovårdsverkets enheter vid 

Hagalund och hemvården i Nykarleby. 

Avtalspart är Nykarleby stad.

Avtalet gäller köp av städtjänster för 

enheterna vid Hagalund och hemvården 

i Nykarleby.

Från 1.1.2021 och i kraft tills vidare.

Jakobstads social- och hälsovårdsverk / 

Nykarleby stad

Avtal om köp av kosthållsservice för 

Social- och hälsovårdsverkets enheter 

vid Hagalund, Hagaborg och Nykarleby 

vårdavdelning. Avtalspart är Nykarleby 

stad.

Avtalet gäller kosthållsservice för 

effektiverat serviceboende Hagalund 

och Hagaborg boende samt Nykarleby 

vårdavdelning.

1.5.2021 och i kraft tillsvidare.

VASA SERVICEAVTAL

ANSVARIG ORGANISATION AVTALETS NAMN / AVTALSPART HUVUDSAKLIGT INNEHÅLL GILTIGHETSTID

Vasa

Avtal om anskaffning av tjänst för 

direktrekrytering mellan social- och 

hälsosektorn i Vasa och Mediapu Oy / 

Mediapu Oy

Målet är att kunna rekrytera 

tandläkarstuderande, tandläkare och 

specialtandläkare

Tillsvidare från och med 7.2.2018

Vasa

Ansvars- och distansläkartjänster för 

hem- och anstaltsvård, Avtalsnummer 

275247-2019 (Temporär organisering, 

upphandlingslagen 153 §) / 

Terveystalon Julkiset Palvelut Ab

Tillhandahållande av ansvarsläkar- och 

distansläkartjänster för Vasa stads hem- 

och anstaltsvård

Tillsvidare från och med 1.4.2020

Vasa
Avtal om dikteringstjänster / Diktamen 

Ab

Serviceavtal om dokumentation av 

patientuppgifter
Tillsvidare

Vasa

Ramavtal om uthyrning av personal 

inom hälsotjänster / Terveystalo Julkiset 

palvelut Ab

Fastställa allmänna villkor för uthyrning 

av hälsotjänstspersonal till beställarens 

filialer

Tillsvidare från och med 11.6.2020 eller 

tilldess att ett ramavtalsenligt avtal trätt 

i kraft

Vasa
Avtal/Egentliga Finlands 

sjukvårdsdistrikt

Avtal mellan Egentliga Finlands 

sjukvårdsdistrikt och Vasa hälsocentral 

om att Tanja Eriksson, specialist i 

allmänmedicin, fungerar som 

utbildningsöverläkare.

1.1.2021-31.12.2021, option om år 

2022

Vasa Avtal om radiologstjänster/VSVD

Vasas social- och hälsosektor säljer 

radiologiska sakkunnigtjänster till Vasa 

sjukvårdsdistrikt

Tillsvidare från och med 1.2.2020



Vasa

Avtal om anskaffning 

expertskötartjänster/Egentliga Finlands 

sjukvårdsdistrikt

Överenskommelse om tidsbunden 

skötsel av uppgifter som tillhandahålls 

av expertskötare på Vasas 

hälsocentraler

27.1.2020-31.12.2021,

Vasa

Avtal om försäljning av konsultations- 

och sakkunnigtjänster som 

tillhandahålls av 

strålsäkerhetssakkunnig och sakkunnig i 

medicinsk fysik/Fyse Ab

Användning av strålsäkerhetsexpert och 

medicinsk expert som avses i 

strålsäkerhetslagen

option om år 2022

Vasa
Avtal om 

specialtandläkartjänster/Mehiläinen Ab

Vasa stad köper 

specialtandläkartjänster för oralkirurgi 

och tandreglering av Mehiläinen

Tillsvidare från och med 1.5.2019

Vasa

Uthyrning av Mun- och 

tandvårdspersonal, Ramavtalsnummer 

178683-2018-1/Attendo 

Terveyspalvelut Ab

Uthyrning av Mun- och 

tandvårdspersonal för Vasa tandvårds 

behov

Tillsvidare från och med 15.11.2019

Vasa

Uthyrning av Mun- och 

tandvårdspersonal, Ramavtalsnummer 

178683-2018-2/Med Group Ab:

Uthyrning av Mun- och 

tandvårdspersonal för Vasa tandvårds 

behov

Tillsvidare från och med 1.2.2019

Vasa

Uthyrning av Mun- och 

tandvårdspersonal, Ramavtalsnummer 

178683-2018-3/Mehiläinen Ab

Uthyrning av Mun- och 

tandvårdspersonal för Vasa tandvårds 

behov

Tillsvidare från och med 1.2.2019

Vasa

Avtal om vård av 

tandregleringspatienter/KM 

Terveyspalvelut Ab

Vasa stad köper vård för 

tandregleringspatienter av KM 

Terveyspalvelut Ab

Tillsvidare från och med 28.2.2019

Vasa Serviceavtal - Pilotförsök/Evondos Ab
Läkemedelsrobotar som hyrs för 

hemvården

7 månader från och med 

ibruktagningsdagen (1.2.2020), varefter 

det fortsätter att vara i kraft tillsvidare

Vasa

Maskinell dosdispensering, 

Ramavtalsnummer 202031-1/Vasas 3:e. 

Kyrkoapoteket

Tillhandahållande av maskinell 

dosdispensering för kunder inom Vasa 

stads hem- och boendeservice.

24.5.2019-21.5.2024

Vasa

Maskinell dosdispensering, 

Ramavtalsnummer 202031-2/Lillkyro 

apotek

Tillhandahållande av maskinell 

dosdispensering för kunder inom Vasa 

stads hem- och boendeservice.

6.6.2019-21.5.2024



Vasa
Avtal om köptjänster, Silverstrand/Vasa 

Settlementförening rf

Boendeservice för personer som 

drabbats av demens på grund av 

användning av rusmedel (16 platser)

1.1.2020-31.12.2020, option på ett år 

tills 31.12.2021. Optionen är i kraft till 

31.5.2022 (social- och 

hälsovårdsnämndens protokoll).

Vasa

Serviceboende med heldygnsomsorg, 

ramavtal 307004-2020-7/Attendo Mi-

Hoiva Ab

Tillhandahållande av serviceboende 

med heldygnsomsorg och vård 

(Kaarlentupa, 78 platser)

1.1.2021-31.12.2023. Möjligt att 

förlänga med ett år 1.1-31.12.2024 + ett 

år 1.1-31.12.2025 + ett år 1.1-

31.12.2026.

Vasa

Serviceboende med heldygnsomsorg 

och psykogeriatriskt serviceboende, 

ramavtal 307004-2020-6/Attendo Ab

Tillhandahållande av serviceboende 

med heldygnsomsorg och vård (Attendo 

Äppellunden och Attendo Milka)

1.1.2021-31.12.2023. Möjligt att 

förlänga med ett år 1.1-31.12.2024 + ett 

år 1.1-31.12.2025 + ett år 1.1-

31.12.2026.

Vasa
Serviceboende med heldygnsomsorg, 

ramavtal 307004-2020-4/Esperi Care Ab

Tillhandahållande av serviceboende 

med heldygnsomsorg och vård för 

seniorer (Hoivakoti Esperi)

1.1.2021-31.12.2023. Möjligt att 

förlänga med ett år 1.1-31.12.2024 + ett 

år 1.1-31.12.2025 + ett år 1.1-

31.12.2026.

Vasa
Serviceboende med heldygnsomsorg, 

ramavtal 307004-2020-1/Fylgia i Vasa rf

Tillhandahållande av serviceboende 

med heldygnsomsorg och vård för 

seniorer (Fylgia), 38 platser

1.1.2021-31.12.2023. Möjligt att 

förlänga med ett år 1.1-31.12.2024 + ett 

år 1.1-31.12.2025 + ett år 1.1-

31.12.2026.

Vasa

Serviceboende med heldygnsomsorg, 

ramavtal 307004-2020-5/Mehiläinen 

Hoivapalvelut Ab

Tillhandahållande av serviceboende 

med heldygnsomsorg och vård för 

seniorer (Mainiokoti Isolahti), 47 platser

1.1.2021-31.12.2023. Möjligt att 

förlänga med ett år 1.1-31.12.2024 + ett 

år 1.1-31.12.2025 + ett år 1.1-

31.12.2026.

Vasa

Serviceboende med heldygnsomsorg, 

ramavtal 307004-2020-2/Stiftelsen 

Ålderdomshemmet i Vasa

Tillhandahållande av serviceboende 

med heldygnsomsorg och vård för 

seniorer (Carl & Carolina), 34 platser

1.1.2021-31.12.2023. Möjligt att 

förlänga med ett år 1.1-31.12.2024 + ett 

år 1.1-31.12.2025 + ett år 1.1-

31.12.2026.

Vasa

Ramavtal nummer 235659-2019-1 om 

köptjänster för hemvården/Vasa 

Seniorservice Ab

Hemservice för vuxna med 

funktionsnedsättning samt hemsjukvård 

som fast hänför sig till de tjänster som 

tillhandahålls för kunderna

1.10.2019-30.9.2023

Vasa

Avtal mellan Vasa stad och Coronaria 

Hoiva Ab om boendeservice för 

ungdomar med utvecklingsstörning på 

Kungsvägen 76/Coronaria Hoiva Ab

Tillhandahållande av boendeservice för 

15 personer med funktionsnedsättning 

som ska bo på enheten

1.7.2018-31.12.2022. Beställaren har 

rätt att ty sig till konkurrenspräglad 

dialog för att förlänga avtalet för högst 

4 år.

Vasa
Intentionsavtal/Understödsföreningen 

för svenskspråkig missbrukarvård (USM)

Samarbete inom ramen för projektet 

"Koordinerande stödtjänster i 

Österbotten"

Undertecknat 14.6.2019



Vasa
Avtal om köptjänster, Gullmo/Vasa 

Settlementförening rf

Boendeservice för psykiska 

rehabiliteringspatienter (25 platser)

1.1.2020-31.12.2020, option på ett år 

tills 31.12.2021. Optionen är i kraft till 

31.5.2022 (social- och 

hälsovårdsnämndens protokoll).

Vasa

Sektorsövergripande samservice som 

främjar sysselsättningen genom 

sektoröverskridande samservice i 

Vasatrakten och Sydösterbotten/Kaskö, 

Kristinestad, Korsnäs, Laihela, Malax, 

Korsholm, Närpes, Vasa, Vörå, TE-byrån, 

FPA

Med avtalet främjas sysselsättningen av 

arbetslösa i tjänster som lämpar sig för 

dem

4.3.2019-31.12.2020.

Vasa
Tandlaboratorietjänster, Ramavtal nr 

649-2018-2/Alueen Hammas Ab

Tillhandahållande av 

tandlaboratorietjänster för behoven 

inom Vasa stads tandvård

 2 års option till 31.12.2022

Vasa
Tandlaboratorietjänster, Ramavtal nr 

649-2018-3/Ododent Ab

Tillhandahållande av 

tandlaboratorietjänster för behoven 

inom Vasa stads tandvård

Tillsvidare från och med 8.11.2018

Vasa
Tandlaboratorietjänster, Ramavtal nr 

649-2018-1/Pekudent Ab

Tillhandahållande av 

tandlaboratorietjänster för behoven 

inom Vasa stads tandvård

Tillsvidare från och med 12.11.2018

Vasa
Avtal om volymtomografi/Hammas 

Mehiläinen Vasa

Hammas Mehiläinen köper 

volymtomografi av Vasa
Tillsvidare från och med 15.11.2018

Vasa
Avtal om PTG-undersökning/Enheten 

för Fånghälsovården

Fånghälsovården köper PTG-bilder av 

Vasa stads tandvård efter behov
Tillsvidare från och med 15.4.2019

Samarbetsområdet  Vasa- Laihela
Avtal om mun- och tandvårdsjour 

utanför tjänstetid – staden Seinäjoki

Den s.k. jourförordningen förutsätter 

att det finns centraliserade tjänster som 

tillhandahålls av legitimerad tandläkare 

i sjukvårdsdistriktets område i samband 

med samjouren utanför tjänstetid. Vasa 

och Seinäjoki som ansvarar för 

genomförandet har tillsammans avtalat 

noggrannare om bl.a. arrangemang som 

hänför sig till personalen.

1.1-31.12.2017 eller tills 

hälsocentralerna i Vasa 

sjukvårdsdistrikts område upprätthåller 

en egen jour utanför tjänstetid.



Vasa (Jakobstad, Karleby, Kaskö, 

Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, 

Kronoby, Larsmo, Malax, Nykarleby, 

Närpes, Pedersöre, Vörå osv.)

Grundavtal/Kårkulla samkommun Avtal om samkommun

Träder i kraft när 

samkommunfullmäktige konstaterat att 

ett tillräckligt antal medlemskommuner 

har godkänt det i enlighet med 35 §, 

men ändå tidigast 1.1.2021.

Vasa
Avtal/staden Tammerfors, Laihela 

kommun

Avtal om samarbete kring avancerad 

analys av den kunskapsbaserade 

ledningen inom servicen för 

barnfamiljer inom 

kommunorganisationen – utvecklande 

av kunskapsbaserat 

sektoröverskridande samarbete, 

servicehelheter och servicekedjor samt 

ledning

28.8.2020-30.11.2021 eller tilldess att 

de kompletteringar som finansiären 

eventuellt begärt att ska göras i 

slutrapporten har tillställts och 

finansiären godkänt den och tills tiden 

för beslutet angående projektet har löpt 

ut

Vasa

Samarbetsavtal, finskspråkig 

kamratstödsverksamhet för 

minnessjuka Vasanejdens 

minnesförening rf, Österbottens 

minneslots

Kamratstöd för minnessjuka i 

samarbete som bedrivs mellan 

yrkeshögskolor, läroinrättningar och 

kommuner

1.1.2020-31.12.2022

Vasa

Avtal om ordnande av yrkesinriktad 

utbildning inom Vasa social- och 

hälsoverk för Vamias studerande/Vamia

Avtal om ordnande av yrkesutbildning 

inom Vasa stads social- och hälsosektor
Tillsvidare från och med 1.8.2019

Vasa Samarbetsavtal Helmen Hetki/Vamia

Vamias studerande arrangerar 

klubbverksamhet för personer som bor 

hemma eller på Brändös Pärla

Tillsvidare från och med 21.11.2019

Vasa

Förvaltningsavtal: Projektet för 

framtidens social- och hälsocentral i 

Österbotten/VSVD

Genom avtalet förbinder sig Vasa stad 

till att bli delgenomförare i projektet

26.11.2020-31.12.2022 (i kraft högst 

tills samarbetsprojektet avslutats)

Vasa

Avtal om samarbetsprojekt/THL, 

Pesäpuu rf, Stiftelsen för Helsingfors 

diakonissanstalt, SONet BOTNIA

Med stöd av avtalet genomförs 

projektet Yhdessä aikuisuuteen

Från och med 10.12.2020 och i kraft tills 

parterna har genomfört sina 

avtalsenliga åligganden (projektansökan 

har gjorts för tiden 1.12.2020-

31.8.2023).

Vasa Intentionsavtal/Toimiva ry

Samarbete inom ramen för Ähky-

projektet, ett projekt om sexberoende 

och de nätmiljöer som hänför sig till 

dem

9.2.2021-31.12.2023

Vasa

Köptjänstavtal / Österbottens 

socialpsykiatriska förening rf, 

Teamstugan

Rehabiliterande dagverksamhet i 

enlighet med socialvårdslagen 17 §. 

Fram till 31.12.2021, optionen har tagits 

i bruk



Vasa

Mentalvårdsrehabiliterares 

rehabiliteringshem Maininki 

köptjänstavtal / Österbottens 

socialpsykiatriska förening rf

Boendestöd i enlighet med 

socialvårdslagen 17 § och 21 § och 

mentalvårdslagen 5 §

Fram till 31.12.2021, optionen har tagits 

i bruk

Vasa

Köptjänstavtal (Jansson-hemmet) / 

Österbottens socialpsykiatriska förening 

rf

Boendestöd i enlighet med 

socialvårdslagen 17 § och 21 § och 

mentalvårdslagen 5 §

Fram till 31.12.2021, optionen har tagits 

i bruk

Vasa

Köptjänstavtal (Kalliokoti) / 

Österbottens socialpsykiatriska förening 

rf

Boendestöd i enlighet med 

socialvårdslagen 17 § och 21 § och 

mentalvårdslagen 5 §

Fram till 31.12.2021, optionen har tagits 

i bruk

VASA STÖDTJÄNSTAVTAL

ANSVARIG ORGANISATION AVTALETS NAMN / AVTALSPART HUVUDSAKLIGT INNEHÅLL GILTIGHETSTID

Vasa

Serviceavtal – Tillhandahållande av 

rengöringstjänster, Vasa stad, Social- 

och hälsosektorn, Socialarbete och 

familjeservice, 3019 / TeeSe Botnia Oy 

Ab

Städtjänster för objekt som preciseras 

noggrannare i avtalet

1.5.2018-31.12.2019, varefter i kraft 

tillsvidare

Vasa

3058 / Serviceavtal om styrning av 

städarbete, Vasa stad, Social- och 

hälsosektorn, Laihela samarbetsområde 

/ Teese Botnia Oy

Teese Botnia tillhandahåller styrning av 

städarbete, Vasa stad, Social- och 

hälsosektorn, Laihela samarbetsområde

1.5.2018-31.12.2019, varefter i kraft 

tillsvidare

Vasa
Avtal om rätt att använda 

tvätteritjänster, 198168 / Finvacon Ab

 Avtal som upprättats för gemensam 

upphandling av TeeSe Botnia, den 

största användaren är 

boendeserviceenheterna inom social- 

och hälsosektorn

7.12.2018-30.11.2023

Vasa
Butikstjänster / 202012-2019 / K-

Supermarket Wasa

Vasa stads social- och hälsosektor 

anskaffar butikstjänster för 

hemvårdskunder som bor i Vasa. Fråga 

om en stödtjänst som är avsedd för 

kunder som angetts av hemvården och 

som på grund av ålder, sjukdom, skada 

eller annan orsak inte själv förmår 

skaffa nödvändiga mat- och andra 

dagligvaror

1.10.2019-30.9.2023

Vasa
Avtal 1387-2017, Trafikering av 

seniorbussar / Invataksi Niemi Ab

Trafikering av seniorbussar (bussarna 1, 

2 och 3)

25.6.2018-25.6.2021, option om 

förlängning med 2 år (till 25.6.2023).



Vasa
Upphandlingsavtal 612-2017, 

Personsäkerhetstjänster / Securitas Ab

Tillhandahållande av 

personsäkerhetstjänster

1.8.2017-31.7.2021. Option om en 

förlängning på 1 år + 1 år (1.8.2021-

31.7.2022 + 1.8.2022-31.7.2023)

Vasa
Brukshyresavtal / Secureplan 

Turvatekniikka Ab

Uthyrningsavtal om 

kameraövervakningssystem för Gerby 

hälsostation

Begynnelsedag för hyrestiden 1.4.2018, 

hyrestid 48 månader. Fortsätter efter 

den primära hyrestiden i 12 månader åt 

gången.

Vasa
Brukshyresavtal / Secureplan 

Turvatekniikka Ab

Uthyrningsavtal om 

kameraövervakningssystem för 

Sandvikens hälsostation

Begynnelsedag för hyrestiden 1.4.2018, 

hyrestid 48 månader. Fortsätter efter 

den primära hyrestiden i 12 månader åt 

gången.

Vasa
Brukshyresavtal / Secureplan 

Turvatekniikka Ab

Kameraövervakning, Laihela ( Laihela 

samarbetsområde)

Begynnelsedag för hyrestiden 

1.11.2019, hyrestid 12 månader. 

Fortsätter efter den primära hyrestiden 

i 12 månader åt gången.

Vasa
Brukshyresavtal / Secureplan 

Turvatekniikka Ab
Hyra för användning av IP-kameror

Begynnelsedag för hyrestiden 1.7.2018, 

hyrestid 33 månader. Fortsätter efter 

den primära hyrestiden i 12 månader åt 

gången.

Vasa

Avtal om gemensam upphandling 

286773-2020, Trygghetstelefontjänster 

/ Oy Everon Ab

Uthyrning av trygghetstelefoner o.d. 

apparater till beställaren samt 

mottagning och förmedling av larm 

dygnet runt. Antalet trygghetstelefoner 

är högst 250 stycken

Tillsvidare från och med 5.6.2020

Vasa

2012 / Serviceavtal om 

tillhandahållande av mattjänster för 

Vasa stads seniorcenter / Teese Botnia 

Ab Matservice

Teese Botnia tillhandahåller mattjänster 

för Vasa social- och hälsosektorns 

seniorcenter (Bergcentret och 

Bruksgården)

1.5.2018-31.12.2019, varefter i kraft 

tillsvidare

Vasa

2014 / Serviceavtal om 

tillhandahållande av mattjänster för 

Vasa stads måltidsservice för 

pensionärer / Teese Botnia Ab 

Matservice

Teese Botnia tillhandahåller mattjänster 

för Vasa stads måltidsservice för 

pensionärer (Bergcentret, Bruksgården, 

Hemstrand och Fyrrykartano)

1.5.2018-31.12.2019, varefter i kraft 

tillsvidare

Vasa

2015 / Serviceavtal om 

tillhandahållande av mattjänster för 

Vasa stads hemmåltidsservice för 

hemvården / Teese Botnia Ab

Teese Botnia tillhandahåller mattjänster 

för Vasa stads hemvård

1.5.2018-31.12.2019, varefter i kraft 

tillsvidare

Vasa

2010 / Serviceavtal om 

tillhandahållande av mattjänster för 

Vasa stads serviceboendeenheter / 

Teese Botnia Ab

Teese Botnia tillhandahåller mattjänster 

för Vasa stads serviceboende dygnet 

runt samt intervallvård (Bruksgården, 

Himalaja, Hemstrand, Krannila, 

Fyrrykartano och Brändös pärla)

1.5.2018-31.12.2019, varefter i kraft 

tillsvidare



Vasa Serviceavtal / Ab Hur Oy

Underhåll av apparater som används för 

fysioterapi på Laihela hälsostation 

(periodiserat underhåller med 12 

månaders mellanrum)

Tillsvidare från och med 26.10.2018

Vasa

Underhålls- och serviceavtal, ramavtal 

nummer 978-2017. Ramavtalsnummer 

P066 / Oy Ekman System Ab

Konica MINOLTA C250i-apparat för 

tandvården (färgämnen, reparationer, 

underhåll och reservdelar)

11.6.2020-11.6.2026

Vasa Serviceavtal / Medikro Ab

Avtal om årlig service av 

spirometriapparatur och 

kaliberingspumpar. Medikro Ab 

underhåller och kalibrerar apparaterna 

årligen.

Tillsvidare, ingen uppgift dock om 

huruvida avtalet är i kraft

Vasa
Huvudavtal - Vasa stad, 1101 / TeeSe 

Botnia Oy Ab

Huvudavtal om tillhandahållande av 

stödtjänstshelheter

1.5.2018-31.12.2019, Varefter i kraft 

tillsvidare

Vasa

Serviceavtal om gemensam 

upphandling: Förstöring av dokument 

och annat datasäkert material / 212982 

/ Encore Österbotten Ab

Tillhandahållande/tömning av kärl för 

konfidentiella papper, transparanger 

och disketter samt förstöring av 

maskiner och apparater som tagits ur 

bruk.

Tillsvidare från och med 30.1.2019

Vasa
Serviceavtal om tolk- och 

översättningstjänster / Mico Botnia Ab

Tolktjänster som hänför sig till 

kontakttolkning

1.5.2018-31.12.2019, Varefter i kraft 

tillsvidare

Vasa

Uppförandekod / SONet BOTNIA 

Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan 

osaamiskeskus 

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy 

fungerar som juridisk person, och 

förvaltar den lokala socialbranchens 

utvecklingsverksamhet på det sätt som 

uppförandekoden föreskriver. Bland 

annat olika upphandlingar för organets 

funktion.

Tillsvidare

Vasa

Avtal om anordnande av 

yrkesutbildning för Vamiastuderande 

inom Vasas social- och 

hälsovårdsverksamhet

Det har avtalats om avtalsparternas 

allmänna ansvar och skyldigheter
1.8.2019 tillsvidare

Vasa Avtal om studerandes praktik / VAMK

Ansvar och skyldigheter, 

utbildningsinstitutionen och social- och 

hälsovårdsinstitutionen emellan

1.4.2011 tillsvidare

Vasa
Avtal om studerandehandledning / 

Metropolia

Ansvar och skyldigheter, 

utbildningsinstitutionen och social- och 

hälsovårdsinstitutionen emellan

13.10.2014 tillsvidare



Vasa
Avtal om praktik som främjar 

yrkesfärdigheter / SeAMK

Ansvar och skyldigheter, 

utbildningsinstitutionen och social- och 

hälsovårdsinstitutionen emellan

17.2.2014 tillsvidare

Vasa

Avtal om anordnande av skolning på 

arbetsplatsen i samband med praktiska 

uppgifter, samt avläggande av 

mognadsprov / Sedu aikuiskoulutus

Ansvar och skyldigheter, 

utbildningsinstitutionen och social- och 

hälsovårdsinstitutionen emellan

24.2.2017 tillsvidare

Vasa
Avtal om studerandes inlärning i arbete 

/ Yrkesakademin i Österbotten

Ansvar och skyldigheter, 

utbildningsinstitutionen och social- och 

hälsovårdsinstitutionen emellan

1.1.2011 tillsvidare

VASA VARU- OCH 

TILLBEHÖRSAVTAL

ANSVARIG ORGANISATION AVTALETS NAMN / AVTALSPART HUVUDSAKLIGT INNEHÅLL GILTIGHETSTID

Vasa

Provtagningsapparatur som används vid 

behandling av diabetes, 251550-2019-

1/Roche Diagnostics

Engångslansetter med säkring samt 

lansettpenna

Tillsvidare från och med 7.2.2020 

(underteckning)

Vasa

Provtagningsapparatur som används vid 

behandling av diabetes, 251550-2019-

2/Pedihealth Ab

Engångslansett med säkring
Tillsvidare från och med 15.2.2020 

(underteckning)

Vasa

Provtagningsapparatur som används vid 

behandling av diabetes, 251550-2019-

3/Onemed Ab:

Engångslansetter med säkring samt 

lansettpenna

Tillsvidare från och med 10.2.2020 

(underteckning)

Vasa

Provtagningsapparatur som används vid 

behandling av diabetes, 251550-2019-

4/Ypsomed Ab:

Lansettpenna
Tillsvidare från och med 14.2.2020 

(underteckning)

Vasa

Tillbehör och förnödenheter för 

tandvård och tandreglering, 244668-

2019-2/Hammasväline Ab

Avtal om förnödenheter och tillbehör 

för tandvård och tandreglering

Tillsvidare från och med 1.6.2020, gäller 

i enlighet med det som förutsätts i 

upphandlingslagen



Vasa

Pennkanyler, säkerhetspennkanyler och 

insulinpennor, 274993-2019-1/Becton 

Dickinson Finland Ab

 Pennkanyler och säkerhetspennkanyler

Tillsvidare från och med 13.3.2020, 

gäller i enlighet med det som förutsätts 

i upphandlingslagen

Vasa

Pennkanyler, säkerhetspennkanyler och 

insulinpennor, 274993-2019-2/Medic 

Suomi Ab

Pennkanyler och säkerhetspennkanyler

Tillsvidare från och med 13.3.2020, 

gäller i enlighet med det som förutsätts 

i upphandlingslagen

Vasa

Pennkanyler, säkerhetspennkanyler och 

insulinpennor, 274993-2019-3/Mekalasi 

Ab

Pennkanyler

Tillsvidare från och med 13.3.2020, 

gäller i enlighet med det som förutsätts 

i upphandlingslagen

Vasa

Pennkanyler, säkerhetspennkanyler och 

insulinpennor, 274993-2019-5/Sanofi 

Ab

Pennkanyler och säkerhetspennkanyler

Tillsvidare från och med 13.3.2020, 

gäller i enlighet med det som förutsätts 

i upphandlingslagen

Vasa

Pennkanyler, säkerhetspennkanyler och 

insulinpennor, 274993-2019-4/Ypsomed 

Ab

 Säkerhetspennkanyler

Tillsvidare från och med 24.3.2020 

(underteckning), gäller i enlighet med 

det som förutsätts i upphandlingslagen

Vasa Leveransavtal / Onemed Ab

Temporärt leveransavtal om 

förnödenheter avsedda för hälso- och 

sjukvård

Tillsvidare från och med 27.12.2016, 

upphör när den offentliga 

upphandlingen som hänför sig till 

avtalet har konkurrensutsatts på nytt 

och det nya upphandlingsavtalet har 

trätt i kraft

Vasa

Tillbehör och förnödenheter för 

tandvård och tandreglering, 244668-

2019-1/Plandent Ab

Avtal om förnödenheter för tandvård

Från och med 1.6.2020, gäller i enlighet 

med det som förutsätts i 

upphandlingslagen

Vasa

Maskinellt rotbehandlingssystem och 

rotbehandlingsnålar, ramavtal nr 

216374-2019/Plandent Ab

Plandent levererar 32 maskinella 

rotbehandlingssystem för 

tandvårdsapparaten, totalt 64 

vinkeldelar, 32 apexmätare och 

tillräckliga kanyler, även service- och 

reservdelstjänst (?)

Tillsvidare från och 1.8.2019, maximal 

längd i enlighet med 

upphandlingslagens 42 § men ändå så 

att avtalen fortsätter utan 

uppsägningstid tills den nya 

konkurrensutsatta avtalsperioden 

gällande upphandlingen börjar

Vasa

Gaser (Ramavtal om svetsgas, medicinsk 

gas, flytgas och andra gaser)/Woikoski 

Ab

Köp av medicinsk gas

Tillsvidare från och med 16.11.2018, 

längden på avtalet i enlighet med 

upphandlingslagen men ändå så att 

avtalet är i kraft tills det har 

konkurrensutsatts



Vasa

Tillbehör och förnödenheter för 

tandvård och tandreglering, 244668-

2019-3/JH Hammastuote Ab

Avtal om förnödenheter och tillbehör 

för tandvård och tandreglering

Från och med 1.6.2020, gäller i enlighet 

med det som förutsätts i 

upphandlingslagen

Vasa

Avtal om uthyrning av kirurgisk 

borr/Samarbetsområdet för 

primärvården i Korsholm och Vörå

Vasa stad hyr en borrenhet till 

Korsholms tandvård för separat 

överenskomna dagar

Tillsvidare från och med 24.2.2020

Vasa
Ramavtal 3135-2016/Abbott Ab 

Diabetes Care

Avtal om blodsockerremsor och 

beställning av mätare
1.1.2017-31.12.2017

Vasa

Gemensam upphandling av 

kontorstillbehör, kontorspapper/Oy 

Ekman Systems Ab

Avtal om kontorspapper
Tillsvidare från och med 1.6.2019, men 

dock högst i fyra år

Vasa

Inkontinensprodukter och andra 

produkter för personlig hygien, 244085-

2019/Oy Essity Finland Ab

Upphandling av inkontinensprodukter 

och andra produkter för personlig 

hygien

Tillsvidare från och med 1.3.2020, gäller 

i enlighet med det som förutsätts i 

upphandlingslagen

Vasa
Möbler/5. Omsorgsmöbler/225133-

2019-11/Metallituote Summanen Ab
Upphandlingsavtal om omsorgsmöbler Tillsvidare från och med 20.8.2019

Vasa
Möbler/5. Omsorgsmöbler/225133-

2019-12/Junet Ab
Upphandlingsavtal om omsorgsmöbler Tillsvidare från och med 19.9.2019

Vasa

Möbler/1. Daghemsmöbler samt 5. 

Omsorgsmöbler/225133-2019-

3/Kuopion Voodi Ab

Upphandlingsavtal om omsorgsmöbler 

och daghemsmöbler
Tillsvidare från och med 19.9.2019

Vasa

Möbler/2 Möbler för skolor och 

inlärningsmiljöer, 3. Möbler för 

kontorsmiljö och allmänna utrymmen 

samt 5. Omsorgsmöbler/225133-2019-

5/Oy HM Profiili Ab

Upphandlingsavtal om möbler för skolor 

och inlärningsmiljöer, möbler för konto 

och allmänna utrymmen samt 

omsorgsmöbler

Tillsvidare från och med 23.8.2019

Vasa
Möbler/7 Vårdmadrasser/225133-2019-

15/MediMattress Ab
Upphandlingsavtal om vårdmadrasser Tillsvidare från och med 27.8.2019



Vasa
Möbler/7. Vårdmadrasser/225133-2019-

13/Respecta Ab:
Upphandlingsavtal om vårdmadrasser Tillsvidare från och med 21.8.2019

Vasa

Köp av daglig- och bruksvaror från affär, 

252420-2019-1/Andelslaget KPO, 

Prisma Vasa

Upphandlingsavtal om köp av daglig- 

och bruksvaror som köps direkt via 

detaljaffärer med S-Business-kort.

Tillsvidare från och med 11.2.2020, 

gäller i enlighet med det som förutsätts 

i upphandlingslagen

Vasa
Köp av daglig- och bruksvaror från affär, 

252420-2019-2/Vasa Minimani Ab

Upphandlingsavtal om köp av daglig- 

och bruksvaror som köps direkt via 

detaljaffärer med företagskort.

Tillsvidare från och med 17.1.2020, 

gäller i enlighet med det som förutsätts 

i upphandlingslagen

VASA ICT-AVTAL

ANSVARIG ORGANISATION AVTALETS NAMN / AVTALSPART HUVUDSAKLIGT INNEHÅLL GILTIGHETSTID

Vasa

Serviceavtal om skötaranrops- och 

personsäkerhetssystem för 

Kyrkoesplanadens servicehus, nummer 

3051-2014 / Anvia Security AB

Upprätthållande oh underhåll av 

skötaranrops- och 

personsäkerhetssystemet vid 

Kyrkoesplanadens servicehus 

(porttelefons-, personsäkerhets- och 

skötaranropssystem), SAAS-tjänst, 

upprätthållande av program

1.6.2014-31.12.2017, varefter i kraft 

tillsvidare

Vasa

Serviceavtal om skötaranrops- och 

personsäkerhetssystem för servicehuset 

i Hemstrand, nummer 3050-2014 / 

Anvia Security AB

Upprätthållande oh underhåll av 

skötaranrops- och 

personsäkerhetssystemet vid 

Kyrkoesplanadens servicehus 

(porttelefons-, personsäkerhets- och 

skötaranropssystem), SAAS-tjänst, 

upprätthållande av program

1.6.2014-31.5.2024, varefter i kraft 

tillsvidare

Vasa

Serviceavtal om skötaranrops- och 

personsäkerhetssystem för servicehuset 

Krannila, nummer 3050-2014 / Anvia 

Security AB

Upprätthållande oh underhåll av 

skötaranrops- och 

personsäkerhetssystemet vid 

Kyrkoesplanadens servicehus 

(porttelefons-, personsäkerhets- och 

skötaranropssystem), SAAS-tjänst, 

upprätthållande av program

1.10.2016-30.9.2026, varefter i kraft 

tillsvidare

Vasa

Ascom Miratel underhållsavtal, 

avtalsnummer 600800 / Ascom Miratel 

Ab

Upprätthåll av Ascom Miratels system, 

program, utrustning och tjänster 

(servern MISRV Aurora, REMOTE 

distansförbindelse, MIVISION Auroras 

kundprogram)

Tillsvidare från och med 1.12.2013

Vasa
Registreringsavtal (dnr:96/631/11) / 

Befolkningsregistercentralen

Registrering av social- och hälsovårdens 

personcertifikat

Fem år från och med 

underteckningsdagen: 31.5.2016-

31.5.2021. Parterna kan skriftligen 

avtala om en förlängnings av avtalet.



Vasa

Ramavtal 978-2017, 

Multifunktionsskrivare för kontor med 

totalservice / Ekman Systems Ab

Ramavtal om utrustning som 

upphandlas med totalservice
Tillsvidare från och med 22.11.2017

Vasa

Beställningsavtal, skötaranrops- 

och/eller personsäkerhets- och/eller 

utrymningsövervakningssystem / Oy 

Everon Ab

Underordnad kuntapro Ab:s 

upphandlingsavtal 30.1.1/2014 på det 

sätt som fastställs i avtalet, 

personsäkerhetssystem för utrymmen 

som används inom socialvården för 

vuxna

Tillsvidare från och med 14.12.2018 

(underteckning)

Vasa

Service- och underhållsavtal: Everon 

Lyra-skötaranropssystem / Oy Everon 

Ab

Everon Lyra -skötaranropsystem 

(Servicehemmet på Himalajagatan)

Tillsvidare från och med 8.6.2016 

(underteckning)

Vasa

Beställningsavtal, skötaranrops- 

och/eller personsäkerhets- och/eller 

utrymningsövervakningssystem / Oy 

Everon Ab

Underordnad kuntapro Ab:s 

upphandlingsavtal 30.1.1/2014 på det 

sätt som fastställs i avtalet, 

personsäkerhetssystem för utrymmen 

som används för tjänster som 

tillhandahålls för personer i arbetsför 

ålder, Handelsesplanaden 9A

Tillsvidare från och med 16.6.2017

Vasa

Beställningsavtal, skötaranrops- 

och/eller personsäkerhets- och/eller 

utrymningsövervakningssystem / Oy 

Everon Ab

Underordnad kuntapro Ab:s 

upphandlingsavtal 30.1.1/2014 på det 

sätt som fastställs i avtalet, 

personsäkerhetssystem för Laihelas 

hälsocentral

Tillsvidare från och med 16.6.2017 

(underteckning)

Vasa
Läkemedelsautomat, 326061-2020 / 

Evondos Ab

Läkemedelsautomater och system som 

hänför sig till dessa och som används 

dygnet runt inom hem- och 

anstaltsvården

25.6.2018-25.6.2021, option om 

förlängning med 1 år.

Vasa Leveransavtal om program / Neotide Ab Exreport-rapporteringssystem Tillsvidare i 1 kalenderår i sänder.

Vasa

Köpbeställnings- och 

lagerhanteringssystem, Vasa stads 

tandvårdsenhet / OneClinic Ab

Vasa stads tandvårdsenhet beställer 

programtjänster

Tillsvidare från och med 9.10.2020 

(underteckning)

Vasa Anbud/Upphandlingsavtal / Polycon Ab
Kuntoapu-datasystem, numera Effector 

apuvälineet
Tillsvidare från och med 7.2.2011



Vasa
Serviceavtal, avtalsnummer 17400070 / 

Viria Security Ab
Skötaranropssystem för Bruksgården

Tidsbundet avtal på 10 år

16.6.2019-16.6.2029, varefter 1 år i 

sänder

Vasa

Personsäkerhets- och 

skötaranropssystem för Stadssjukhusets 

avdelningar 5-7, leverans- och 

serviceavtal nummer 243776-2019 / 

Vivago Ab

Personsäkerhets- och 

skötaranropssystem med stöd av 

leasingfinansiering

Tillsvidare från och med 18.8.2020

Vasa Upphandlingsbeslut / Avaintec Ab
Uppdatering av arkiveringssystemet X-

Archive
Tillsvidare från och med 24.5.2016

Vasa Serviceavtal / Digifundus Ab
Tjänst för uppföljning av diabetisk 

retinopati

3.2.2011-2.2.2013, giltighetstiden har 

förlängts tillsvidare

Vasa

Avtal om tillhandahållande av 

distansutlåtandetjänster/Oulun 

Sydänkeskus Ab

Servicehelheten holterointi.fi Tillsvidare från och med 26.4.2019

Vasa

Avtal mellan Vasa sjukvårdsdistrikt 

samkommun och Vasa stad om 

upphandling av ett nytt klient- och 

patientdatasystem (APTJ) / VSVD

Syftet med avtalet är trygga 

upphandlingen (APTJ) trots social- och 

hälsovårdsreformen

Tillsvidare från och med 15.9.2020 

Detta avtal gäller fram till det att Vasa 

sjukvårdsdistrikt, eller den organisation 

som övertagit dess verksamhet, 

beslutat att ersätta systemet som är 

föremål för detta avtal med ett annat 

system. Detta avtal upphör att gälla när 

det ersättande systemet tas i bruk. 

Vasa Samarbetsavtal / Äänneloikka Ab

Rehabiliteringsservicen i Laihelas 

samarbetsområde  köper licenser för 

tjänsten äännekoulu.fi

Tillsvidare från och med 10.12.2018

Vasa

Samarbetsavtal om 

servicesedelpartnerskap mellan Vasa 

stad och Smartum Ab / Smartum Ab

Samarbete med Smartum om 

användning av servicesedlar
Tillsvidare från och med 5.7.2011

Vasa
Avtal om utvecklingssamarbete / Oy 

Abilita Ab

Utvecklingssamarbetsavtal som berör 

licenser till program och driftskostnader 

för program

Tillsvidare från och med 13.10.2010



Vasa Leveransavtal / Oy Abilita Ab

Leveransavtal om tjänster som 

specificerats i Abilitas anbud. (Anbudet 

saknas varför det är oklart vilka tjänster 

detta gäller)

Tillsvidare från och med 29.1.2007

Vasa Orderbekräftelse / Oy Abilita Ab

Anpassning av anslutning av det 

gränssnitt som hänför sig till 

kommunförbindelsen i två olika delar.

6.4.2021 - 6.4.2024

Vasa

Upphandling, Fler licenser för Aromi-

produktionsstyrningssystemet / CGI 

Suomi

Tjänsteinnehavarbeslut om att Vasa 

köper mera licenser till matservicens 

produktionsstyrningssystem Aromi.

2016 tillsvidare

Vasa

Upphandling, anskaffning av fler 

licenser för Eväs- och Myslidelarna i 

Aromi-produktionsstyrningssystemet / 

CGI Suomi

Tjänsteinnehavarbeslut om köp av fler 

licenser för Eväs -och Mysli-delarna
2018 tillsvidare

Vasa
Ibruktagning av Pegasos MediGis-

programmet / CGI Suomi

Tjänsteinnehavarbeslut om att MediGis 

anbud godkänns och att deras program 

ska tas i bruk

21.12.2018, tillsvidare

VÖRÅ SERVICEAVTAL

ANSVARIG ORGANISATION AVTALETS NAMN/AVTALSPART HUVUDSAKLIGT INNEHÅLL GILTIGHETSTID

Vörå kommun
Samarbetsavtal. Avtalspart är 

Föreningen Oravais pensionärshem r.f.

Samarbetsavtal om att trygga 

verksamheten på pensionärsboendet 

Tallåsen.

1.1.2020 - 31.12.2028. Efter detta 

fortsätter avtalet 1 år i gången tills det 

sägs upp.

Vörå kommun Samarbetsavtal - avtalspart är FDUV.

Samarbetsavtal i projektet Steget vidare- 

från arbetsverksamhet till arbete med 

lön. Är menat åt personer med 

intellektuell funktionsnedsättning.

14.5.2020. Står att projektet är från 

2020 - 2022.

Vörå kommun

Avtalspart är Pedersörenejdens Kyrkliga 

Samfällighet. Avtalsparter är också 

Jakobstads social- och hälsovårdsverk, 

Kronoby församling och kommun samt 

Nykarleby och Larsmo församlingar.

Avtal om produktion av 

familjerådgivningstjänster och medling i 

familjefrågor.

15.4.2021 och är i kraft tillsvidare.



VÖRÅ STÖDTJÄNSTAVTAL

ANSVARIG ORGANISATION AVTALETS NAMN/AVTALSPART HUVUDSAKLIGT INNEHÅLL GILTIGHETSTID

Vörå kommun Uppdragsavtal med BotniaSec

Avtal om alarmmottagning, 

distriktsbevakning, lokalbevakning och 

utryckning vid larm vid Solrosen.

1.8.2019 och i kraft tillsvidare.

Vörå kommun Uppdragsavtal med BotniaSec

Avtal om alarmmottagning, 

distriktsbevakning, lokalbevakning och 

utryckning vid larm vid Vörå 

hemservice.

14.7.2020 och i kraft tillsvidare.

Vörå kommun

Avtal om gemensam upphandling 

286773-2020. Teese Botnias 

upphandling som omfattar Vörå och 

Laihela kommun samt Vasa stad och 

staden Kristinestad. 

Uthyrning av trygghetstelefontjänster 

till beställaren samt mottagning av 

larm. Vörås orderavtal gäller 110 st 

trygghetstelefoner, 110 st larmknappar 

och 110 st larmcentraltjänster. 

10.11.2020 och i kraft tillsvidare (så att 

det inte kan sägas upp under det första 

avtalsåret)

Vörå kommun
Beslut av Omsorgsdirektör. Avtalspart 

är Oravais Företagsservice Ab.

Oravais Företagsservice Ab anlitas att 

sköta räkning av löner och bokföring av 

löner och kostnader för personliga 

assistenter. 

8.8.2019 och i kraft tillsvidare.

Vörå kommun Finlandia Cleaning Services Städning i Maxmo-området 10.5.2021 och gäller tillsvidare.

ÖSTERBOTTENS 

RÄDDNINGSVERK 

UTRUSTNINGSAVTAL

ANSVARIG ORGANISATION AVTALETS NAMN/AVTALSPART HUVUDSAKLIGT INNEHÅLL GILTIGHETSTID

Österbottens räddningsverk
Leasingavtal M-Benz Sprinter OXJ-214 / 

Profile Vehicles Ab
Avtal om leasing av fordon 30.5.2018-30.6.2023

Österbottens räddningsverk
Leasingavtal M-Benz Sprinter OXJ-213 / 

Profile Vehicles Ab
Avtal om leasing av fordon 30.5.2018-30.6.2023



Österbottens räddningsverk
Leasingavtal M-Benz Sprinter OXJ-215 / 

Profile Vehicles Ab
Avtal om leasing av fordon 30.5.2018-30.6.2023

Österbottens räddningsverk
Leasingavtal Mercedes-Benz Vito, NLC-

686 / Veho Oy Ab
Avtal om leasing av fordon 30.7.2018-31.8.2023

Österbottens räddningsverk
Leasingavtal Mercedes-Benz Vito, NLC-

685 / Veho Oy Ab
Avtal om leasing av fordon 30.7.2018-31.8.2023

Österbottens räddningsverk
Leasingavtal MB VITO, XOT-342 / J5L-

Production Ab
Avtal om leasing av fordon 24.10.2018-30.11.2023

Österbottens räddningsverk
Leasingavtal Mercedes-Benz Vito, BVN-

893 / Veho Oy Ab
Avtal om leasing av fordon 17.4.2019-30.4.2024

Österbottens räddningsverk
Leasingavtal Mercedes-Benz Vito, BVN-

894 / Veho Oy Ab
Avtal om leasing av fordon 17.4.2019-30.4.2024

Österbottens räddningsverk
Leasingavtal MB Profile Advanz ambu 

BVX-992 / Profile Vehicles Ab
Avtal om leasing av fordon 6.9.2019-30.9.2024

Österbottens räddningsverk
Leasingavtal MB Profile Advanz ambu 

BVX-991 / Profile Vehicles Ab
Avtal om leasing av fordon 6.9.2019-30.9.2024

Österbottens räddningsverk
Leasingavtal CNM-151 MB Sprinter 

ambulans / Profile Vehicles Ab
Avtal om leasing av fordon 12.9.2019-30.9.2024

Österbottens räddningsverk
Leasingavtal Ambulans MB Sprinter FOI-

469 / Profile Vehicles Ab
Avtal om leasing av fordon 6.3.2020-31.3.2025

Österbottens räddningsverk
Leasingavtal Ambulans MB Sprinter FOI-

470 / Profile Vehicles Ab
Avtal om leasing av fordon 6.3.2020-31.3.2025



Österbottens räddningsverk
Leasingavtal Ambulans MB Sprinter FOI-

468 / Profile Vehicles Ab
Avtal om leasing av fordon 6.3.2020-31.3.2025

Österbottens räddningsverk
Leasingavtal Ambulans OXX-510, MB 

Sprinte / Profile Vehicles Ab
Avtal om leasing av fordon 26.1.2021-28.2.2026

Österbottens räddningsverk
Leasingavtal Ambulans OXX-511, MB 

Sprinte / Profile Vehicles Ab
Avtal om leasing av fordon 26.1.2021-28.2.2026

Österbottens räddningsverk
Leasingavtal Ambulans OXX-509, MB 

Sprinter / Profile Vehicles Ab
Avtal om leasing av fordon 26.1.2021-28.2.2026

Österbottens räddningsverk
Leasingavtal Stryker AB 12184492 / 

Stryker Ab:s filial i Finland

Avtal om leasing av monitor-

defibrillator
6.2.2020-28.2.2022

Österbottens räddningsverk
Leasingavtal Defibrill. LP15,FI,SPO2 / 

Stryker Ab:s filial i Finland

Avtal om leasing av monitor-

defibrillator
7.12.2020-31.12.2022

Österbottens räddningsverk
Serviceavtal 2020-2023 / Stryker Ab:s 

filial i Finland

Avtal om underhåll av monitor-

defibrillator
Tills 31.12.2023


