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Vision – visio
Vi är närvarande i din vardag. Vi samarbetar för din välfärd, i alla livssituationer, på
två språk . Österbotten har innovationskraft samt en samlad social- och hälsovård
som ger utmärkta resultat.

Olemme läsnä arjessasi. Teemme yhdessä töitä hyvinvointisi puolesta kaikissa
elämäntilanteissa, kahdella kielellä. Pohjanmaalla on innovaatiokykyä sekä
yhdistetty sosiaali- ja terveydenhuolto, jonka vaikuttavuus on erinomainen.



Långsiktiga mål – pitkän aikavälin tavoitteet

3.
Klient- och
patientsäkerhet är i
toppklass i Norden

Asiakas- ja
potilasturvallisuus ovat
Pohjoismaiden huippua

1.
Närvaro i människors
vardag, tvåspråkighet
samt smidig service och
samarbetsförmåga ger de
nöjdaste kunderna. I
Österbotten bor den
mest välmående
befolkningen i Finland.

Läsnäolo ihmisten
arjessa, kaksikielisyys
sekä palveluiden
sujuvuus ja yhteistyökyky
takaavat tyytyväisimmät
asiakkaat. Pohjanmaalla
asuu Suomen hyvinvoivin
väestö.

2.
Samlad social- och
hälsovård och ett
sporrande
utvecklingsklimat ökar
effektiviteten ger
grunden för en
ekonomisk, ekologisk och
socialt hållbar utveckling.

Yhdistetty sosiaali- ja
terveydenhuolto ja
kehittämiseen kannustava
ilmapiiri lisäävät
tehokkuutta ja antavat
pohjan taloudelliselle,
ekologiselle ja
sosiaaliselle kestävälle
kehitykselle.

4.
Hög kunskapsnivå som
utvecklas kontinuerligt,
välbefinnande på jobbet
och gott ledarskap gör
oss till en attraktiv
arbetsplats som
personalen är stolt över.

Korkea ja jatkuvasti
kehittyvä ammattitaito,
työhyvinvointi ja hyvä
johtaminen tekevät
meistä houkuttelevan
työpaikan, josta
henkilöstö on ylpeä.
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SAMKST 14.04.2021 § 22 

 

Samkst § 22 Direktör Pirttiperä: 

 Österbottens välfärdsområde inleder sin verksamhet fr.o.m. 1.1.2022 och 

avsikten är anordnaransvaret för de social- och hälsovårdstjänster som 

Kust-Österbottens samkommun anordnar och producerar då ska överfö-

ras till denna nya aktör. Den social- och hälsovårdspersonal som är an-

ställd av K5-samkommunen överförs enligt principen om affärsöverlå-

telse till Österbottens välfärdsområde 31.12.2021. De personer som arbe-

tar inom centralförvaltningen överförs också till Österbottens välfärds-

område men deras kommande arbetsuppgifterna har ännu inte definie-

rats. För de tjänster som K5-samkommunens landsbygdsförvaltning an-

ordnar och för integrationstjänsterna söks tillsammans med medlems-

kommunerna en lämplig lösning och modell för att dessa fortsättningsvis 

kunna produceras inom K5-samkommunens område. 

 

 Samkommunens ledningsgrupp har planerat en beskrivning av K5-

samkommunen service för att ge en bättre uppfattning om omfattningen 

och innehållet i K5-områdets service som ska överföras och så att den 

ska kunna användas av dem som bereder Österbottens välfärdsområde. 

Den service som beskrivs är service vid psykosociala centret inklusive 

rehabiliteringskoordinatorn, missbrukskoordinatorerna, talterapeuterna, 

minnesvården, näringsterapeuten, geriatriska verksamheten, landsbygds-

förvaltningen, rehabiliteringsverksamheten samt den palliativa vården (i 

samarbete med Österbottens cancerförening). 

 

 I beskrivningen av K5-samkommunens regionala service ingår också 

besöksstatistik för social- och hälsovårdsservice under åren 2018–2020 

samt talterapins och minnesvårdens servicekedjor.  

 

 Bilaga:  

 Beskrivning av Kust-Österbottens regionala service. 

   

  Direktör Pirttiperäs förslag: 

 Samkommunstyrelsen antecknar ärendet för kännedom och sänder ären-

det för kännedom också till samkommunens medlemskommuner.  
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Vad förbudet grundar sig på 

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet får 

omprövning inte begäras eller kommunalbesvär anföras enligt 136 § kommu-

nallagen: 
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1. K5-samkommunens regionala tjänster inom social- och hälsovård 

1.1. Psykosociala tjänster 

Den psykosociala enheten ansvarar för vården i anslutning till psykisk ohälsa för hela områdets befolkning 

genom att ge medicinsk vård, terapi och rehabilitering. Ur klientens synvinkel är vårdstigen planerad så att 

det ska vara så lätt som möjligt att söka vård - den första kontakten sker vid den egna hälsovårdscentralen 

som bedömer vårdbehovet. Psykosocial enhetens personal finns på alla hälsovårdscentraler på K5 området. 

Avdelningsvårdstjänster ordnas vid den psykiatriska enheten vid Vasa centralsjukhus. 

 

Huvudorten för den psykosociala enheten är Närpes dit klienterna vid behov hänvisas för fortsatta 

undersökningar. Enheten i Närpes ordnar längre terapiperioder, utredningar, psykiatriska bedömningar och 

rehabilitering. Verksamheten vid den psykosociala enheten kompletteras även av ett mobilt team som gör 

hembesök och ger psykisk första hjälp i hemmet inom hela området. 

 

Till kommunernas lagstadgade servicesystem hör också att ordna psykosocialt stöd och tjänster efter 

traumatiska händelser. Den regionala krisgruppen ansvarar inom K5-området för ordnandet av psykosocialt 

stöd vid traumatiska händelser i samarbete med medlemskommunerna. Samkommunens psykosociala enhet 

ansvarar för koordineringen av krisarbetet. 

 

Figur 1 Rehabiliteringskedja/mental- och missbruksklienter 
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1.2. Missbrukarvård 

Inom missbrukarvården finns två befattningar (missbrukarkoordinatorer) som sköter verksamheten i 

samkommunens fem medlemskommuner. Behovet av substitutionsvård har varierat under året. För 

substitutionsvården har två sjukskötare och en läkare från psykosociala enheten varit ansvariga.  

 

Figur 2 Antal besök per kommun vid missbrukarvården åren 2018–2020 

 
Tabell 1 Antal besök per kommun vid missbruksvården åren 2018–2020 

Missbrukarvård       

Antal besök per 

kommun/år 2018 2019 2020 

Kaskö 91 66 78 

Korsnäs 81 38 24 

Kristinestad 237 209 238 

Malax 1 219 909 814 

Närpes  422 333 258 

Övriga kommuner 45 31 14 

Totalt 2 095 1 586 1 426 

 

Figur 2 och tabell 1 visar antalet besök inom missbrukarvården åren 2018–2020. Malax har haft ett stort 

besöksantal genom åren, bland annat på grund av att många varit i behov av substitutionsvården. 
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1.3. Talterapi för barn 

Talterapiverksamheten för barn består av två (2) svenskspråkiga talterapeuter. Behovet av talterapi har 

stadigt ökat. Behovet av finska talterapitjänster har kunnat förverkligas genom köptjänster. 

 

Figur 3 Antal besök per kommun hos talterapin för barn under åren 2018–2020* 

 

*Här ingår även besök hos foniater och finskspråkig talterapi. 

 

Tabell 2 Antal besök per kommun hos talterapin för barn under åren 2018–2020* 

Talterapi för barn och unga       

    
Antal besök per kommun/år 2018 2019 2020 

Kaskö 11 63 52 

Korsnäs 96 158 97 

Kristinestad 206 224 343 

Malax 115 217 144 

Närpes  458 854 952 

Övriga 0 5 15 

Totalt 1159 1 521 1 603 

*Här ingår även besök hos foniater och finskspråkig talterapi 

 

Figur 3 och tabell 2 visar antalet besök vid talterapin under åren 2018–2020. På grund av det stora behovet 

av talterapi för barn och unga har talterapeuten för vuxna och äldre också tagit emot barnpatienter vid 
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behov. Av totalt 649 besök hos talterapeuten för vuxna och äldre år 2020 var 55 % barnpatientbesök. 

Barnpatientbesök som tagits emot av talterapeuten för vuxna och äldre ingår i besöksstatistiken ovan. 

 

Genomförande av talterapi 

Talterapin kan verkställas individuellt eller i grupp på mottagning eller som hembesök. I talterapin för vuxna 

och äldre kan också närstående delta i talterapin. Talterapi genomförs så att målen beaktas; antingen som 

intensiv rehabilitering/uppföljningsbesök/handledningsbesök.  

 

a. Handledning 

Handledning är en central del i talterapi, för att öka klientens och anhörigas förståelse för deltagande i 

talterapi samt förståelse för svårigheterna. Handledning i hur klara av vardagliga situationer.  

 

1–5 besök (av motiverade skäl flera). Talterapi kan också i sin helhet genomföras genom handledning, 

varvid antalet besök kan vara flera. 

 

b. Mängd 

Om mångformiga svårigheter och om målet är till exempel arbetsförmåga ska talterapin vara intensiv 

och tillräckligt långvarig. Intensiv talterapi rekommenderas bland annat vid talmotoriska svårigheter och 

sväljningssvårigheter. 

 

Uppföljning 

Bedömning av talterapins effekt, hur målsättningarna uppnåtts. Vilka metoder som använts, inverkan på 

funktionsförmågan, bedömningsmetoder och resultat, klientens motivation och anhörigas engagemang. 

Dokumentation + sammanfattning av talterapiperiod. Om klienten skulle dra nytta av ny talterapiperiod görs 

nya konkreta målsättningar upp.  
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Figur 4 Talterapins vårdkedja för barn över 7 år 
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Figur 5 Talterapins vårdkedja för barn under 7 år 

 

 

1.4. Rehabiliteringskoordinator 

Rehabiliteringskoordinatorn utreder och upprätthåller vård- och rehabiliteringshelheten för den psykosociala 

enhetens klienter och samordnar olika vård- och rehabiliteringsåtgärder. Rehabiliteringskoordinatorn 

fungerar som kontaktperson mellan patienten och vården/rehabiliteringen, bedömer 

rehabiliteringsprocessens effektivitet, handleder den egna skötaren och lotsar vid behov patienten till 

nödvändiga stödtjänster. Målsättningen är att förbättra patientens funktions- och arbetsförmåga, självkänsla 

och förmåga att klara sig.  
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Figur 6 Antal besök per kommun hos rehabiliteringskoordinatorn åren 2018–2020* 

 

Tabell 3 Antal besök per kommun hos rehabiliteringskoordinatorn åren 2018–2020* 

Rehabiliteringskoordinator       

Antal besök per kommun/år* 2018 2019 2020 

Kaskö 7 16 7 

Korsnäs 3 18 21 

Kristinestad 69 162 195 

Malax 8 29 46 

Närpes  34 56 156 

Övriga 5 2 
 

Totalt 126 283 425 

* Siffrorna gäller för tiden 1.8.2018-29.1.2019, 2.5.2019-31.12.2019 och 1.1.2020-31.12.2020 
 

Figur 6 och tabell 3 visar rehabiliteringskoordinatorns besök år 2018–2020. Från år 2018–2020 har antalet 

besök ökat med 237 % (299 besök). En orsak till den kraftiga ökningen är att ingen rehabiliteringskoordinator 

varit anställd under perioderna 1.1-31.7.2018 och 30.1-1.5.2019, vilket gjort att besöksantalet varit lägre åren 

2018 och 2019.  
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2. Geriatriska enheten 

Geriatriska enheten (tidigare Geriatriska kunskapscentret) kompletterar kommunernas serviceutbud med 

tjänster som kräver ett bredare befolkningsunderlag än en enskild kommun. Dessa är t.ex. talterapi, 

gerontologisk handledning samt samkommunens minnesskötarnas tjänster.  I den geriatriska enhetens 

verksamhet ingår i nuläget minnes- och geriatriska polikliniker som förverkligas i samarbete med 

Pihlajalinnas geriatriker. 

 

Kärnan i samkommunens geriatriska arbete utgörs av den insats som minnesskötarna tillhandahåller. De kan 

                 ”           ”-principen för att utreda redan en misstanke om minnessjukdom. Efter en 

kartläggning av klienten och anhöriga samt en förfrågan till social- och primärhälsovårdens medarbetare görs 

beslut gällande behovet av utredning. Den egentliga utredningen görs alltid i patientens hemmiljö och efter 

att den utvärderats presenteras situationen för primärvårdens läkare. Efter en fysisk undersökning av läkaren 

samt sållning av laboratorieundersökningar fattas beslut om vidare utredningar. Ifall misstanken om demens 

har stärkts blir följande skede att beställa en MRI-undersökning av huvudet samt låta en geriater utvärdera 

alla undersökningsresultat.  

 

I ca hälften av fallen kan diagnosen göras redan i detta skede och rekommendation om behandling och 

uppföljning kan ges. I takt med att misstanke om minnessjukdom väcks allt tidigare blir patienterna allt yngre 

och behovet att träffa dem och klargöra situationen blir allt viktigare. I takt med att gruppen med lindriga 

minnesstörningar blir större blir det också allt viktigare att bedöma kvarvarande funktionsförmåga och 

speciellt viktigt att bedöma förutsättningarna att klara sig i trafiken med egen bil. Problematiken kring 

minnessjukdomarna är den överlägset viktigaste orsaken till besök på geriatriska polikliniken men resursen 

står öppen även för andra problem i anslutning till den geriatriska medicinen. 

 

Geriatriska teamet består av minnesskötarna, näringsrådgivare, talterapeut för vuxna och äldre samt 

ergoterapeut. Teamet samarbetar gällande klienter som har ett mångfacetterat vårdbehov.  

 

Under 2020 hölls geriatrisk poliklinik vid tre tillfällen och omfattade totalt sex mottagningsdagar. Totalt 

undersöktes 29 patienter och av dem var en majoritet nya patienter som kom för sitt första besök. Totalt 

inkom 42 remisser med begäran om minnesutredning. 

 

K5:s geriatriska polikliniken 

Diagnostiseringen av minnessjukdomar sker inom verksamheten för K5:s geriatriska poliklinik. Till polikliniken 

kommer patienterna med remiss från kommunens hälsovårdscentral för utredning vid misstanke om 
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minnessjukdom. Som köptjänst använder sig K5 av Vasas Synlab enhet som utför MRI undersökningar. Vid 

diagnostiken samarbetar K5 med Pihlajalinnas geriater, som ger utlåtanden på distans eller har fysiska 

mottagningar (4ggr/år).   

 

Figur 7 Antalet besök per kommun vid den geriatriska enheten 2018–2020 

 

Tabell 4 Antalet besök vid geriatriska enheten 2018–2020 

Geriatriska enheten       

Antal besök per kommun/år 2018 2019 2020 

Kaskö 11 7 3 

Korsnäs 2 0 0 

Kristinestad 23 28 28 

Malax 0 1 0 

Närpes  29 44 39 

Totalt 65 80 70 

 

2.1. Minnesvården 

Tre minnesskötare finns på K5-området. Malax-Korsnäs hälsovårdscentral beslöt att fr.o.m. december 2019 

ordna minnesskötartjänster för Malax och Korsnäs i egen regi. Samkommunstyrelsen beslöt dock 16.1.2020 

att starta rekrytering av en tredje minnesskötare för viss tids anställning eftersom arbetsmängden ökat i den 

södra delen av området. Rekryteringen startades under våren men först fr.o.m. 21.9.2020 kunde den nya 

minnesskötaren påbörja sitt arbete. Från hösten 2020 återupptogs samarbetet mellan K5 och Malax 

kommun. 
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Figur 8 Antal besök per kommun hos minnesvården åren 2018–2020 

 

Tabell 5 Antal besök per kommun hos minnesvården åren 2018–2020 

Minnesvården       

Antal besök per kommun/år 2018 2019 2020 

Kaskö 83 53 27 

Korsnäs 100 53 8 

Kristinestad 270 176 175 

Malax 271 124 28 

Närpes  336 260 229 

Övriga kommuner 1 0 1 

Totalt 1061 666 468 

 

Den kraftiga minskningen av besök år 2020 beror på att från och med mitten av december 2019 fram till 

21.9.2020 hade K5 ingen minnesskötare anställd inom ansvarsområdena Malax och Korsnäs. Tidigare år har 

besöksantalet varit stort i Korsnäs och Malax.   
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MINNESRÅDGIVNING: 

• Minnesutredning  

- Sker via minnesrådgivaren som gör hembesök eller tar emot på sin mottagning 

• Rådgivning och information 

- Åt den som insjuknat och åt anhöriga om sjukdomen och specialbehov 

- Regelbunden uppföljning 

• Uppföljning av medicineffekt 

- Uppföljning och utvärdering 

- Vid behov återbesök till minnespoliklinik 

• Stöd till klient och anhörig 

- Telefonsamtal, hembesök, anhörigmöten 

- Olika stödformer: vårdbidrag, färdtjänst, stöd för närståendevård,  

- Avlastning; dagcenter, hemservice, korttidsvård 

• Bedömning av funktionsförmåga och sjukdomsförlopp 

- Regelbunden uppföljning och lägeskartläggning 

- Olika hjälpmedel som främjar boendet i hemmet 

• Samarbete med övrig vårdpersonal 

- Läkare, hemsjukvårdare, hemservicepersonal m.fl. 

• Konsultation och på skolning för övrig personal 

- Vägledning av vårdpersonal inom öppen vård och på boenden 

- Skolning åt vårdpersonal i ämnen som berör demens  

• Information till allmänheten om minnessjukdomar 

- Kunskap ökar förståelse 

- Betydelse av rätt bemötande och trygg miljö 
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Figur 9 Minnesvårdens vårdkedja 

 

2.2. Talterapi för vuxna och äldre med neurologiska svårigheter 

Tjänsten som talterapeut för vuxna och äldre tillträddes i januari 2019. Inledningsvis fokuserades på att 

etablera kontakter till K5-områdets respektive hälsovårdscentraler samt till talterapeuterna vid VCS för att få 

igång verksamheten och få ut information om att tjänsten nu erbjuds inom K5-området. Tjänsten började 

byggas upp och planeras, anskaffning av material för bedömning och behandling gjordes. Utmaningar som 

kvarstår vid årets slut på vuxensidan är kontakten till hälsovårdscentralerna, som i dagsläget mestadels består 

av distanskontakt vid patientärenden. Under året har arbetet också bestått av barnklienter. 

 

Under 2020 har tjänsten utvecklats och allt eftersom har nya klienter kommit till talterapin med 

vårdhänvisningar från främst VCS och hälsovårdscentralernas bäddavdelningar. Svårigheterna som 

förekommit är bland annat afasi med varierande svårighetsgrad, sväljningssvårigheter, dysartri och 

kommunikationssvårigheter till följd av demenssjukdomar. Beroende på svårigheter har klienterna fått 

varierande insatser, allt från en bedömning och handledning till långvariga intensiva talterapiperioder. 
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Figur 10 Antal besök per kommun hos talterapin för vuxna och äldre åren 2019–2020 

 

Tabell 6 Antal besök per medlemskommun hos talterapin för vuxna och äldre 2019–2020 

Talterapi för vuxna och äldre     

Antal besök per kommun/år 2019 2020 

Kaskö 10 13 

Korsnäs 12 16 

Kristinestad 11 63 

Malax 30 24 

Närpes  124 174 

Totalt 187 290 

 

År 2020 var talterapeuten för äldres antal barnpatientbesök 359. Av talterapeutens totala besök var andelen 

besök av vuxenpatienter 45 %.  

 

2.3. Ergoterapi  

Ergoterapibefattningen har varit obesatt under året 2020. K5 har köpt ergoterapitjänster för både barn och 

vuxna av ett privat företag under åren 2019–2020. 
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Figur 11 Antalet besök per medlemskommun hos ergoterapin 2019–2020 

 

Tabell 7 Antal besök per medlemskommun hos ergoterapin 2019–2020 

Ergoterapi köptjänster     

Antal besök per kommun/år 2019 2020 

Kaskö 5 10 

Korsnäs 5 1 

Kristinestad 74 70 

Malax 36 17 

Närpes  4 5 

Totalt 124 103 

 

2.4. Näringsrådgivare  

Näringsrådgivaren jobbar med att förebygga övervikt, undervikt, magproblem, matallergier, 

livsstilssjukdomar samt selektivt ätande. Näringsrådgivaren har lång erfarenhet av att jobba med personer i 

alla olika åldrar. 

 

Näringsrådgivaren ger individuellt anpassad näringsrådgivning på mottagning eller genom hembesök. Kan 

fungera som konsult angående kost- och näringsrelaterade frågor. På boenden och avdelningar kan 

näringsrådgivaren ingå i team med vårdpersonalen för att få en helhetssyn på näringsstatusen och 

tillsammans utreda hur näringsstatusen kan förbättras bland de äldre. Handleder och föreläser inom 

kostfrågor för personalen. 

 

Klient, vårdpersonal, anhöriga kan enkelt ta kontakt med näringsrådgivaren. Ingen remiss behövs 
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Näringsrådgivaren (1) har patientmottagning och gör hembesök i alla medlemskommuner. 

Näringsrådgivaren har hållit ett flertal föreläsningar. Näringsrådgivaren har fortsatt arbetet med att 

förebygga undernäring bland äldre genom att hålla föreläsningar för vårdpersonal.  

 

Samarbetet mellan minnesvården, talterapin och näringsrådgivaren fortsatte under år 2020. 

Näringsrådgivning ingår nu i minnespatientens vårdkedja. En kartläggning och uppföljning kring 

minnespatientens kost görs för att säkerställa en god näringsstatus.  

 

Figur 12 Antal besök per kommun hos näringsrådgivningen år 2018–2020 

 

Tabell 8 Antal besök per kommun hos näringsrådgivningen år 2018–2020 

Näringsrådgivning       

Antal besök per kommun/år 2018 2019 2020 

Kaskö 1 6 2 

Korsnäs 33 55 38 

Kristinestad 37 29 40 

Malax 29 71 59 

Närpes  110 117 146 

Övriga kommuner 6 5 
 

Totalt 216 283 285 
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3. Non-sote verksamhet 

3.1. Integrationsverksamhet   

Enligt den senaste statistiken från 31.12.2020 är andelen invånare med utländsk bakgrund i Närpes 15,6 %, i 

Korsnäs 10,7 %, i Kaskö 8,2 %, i Malax 5,1 % och i Kristinestad 4,1 %. För hela samkommunens område är 

andelen 9,5 % av befolkningen. I praktiken är procenten högre eftersom de flesta nyanlända får så kallad B-

status (tillfälligt uppehållstillstånd) och inte noteras i statistiken innan de erhållit A-status (tillsvidare 

tillstånd). Bristen på arbetskraft gör att antalet arbetsinvandrare fortsättningsvis kommer att öka i området. 

 

Den senaste statistiken över invandringen i kommunerna i Österbotten visar att Närpes procentuellt har den 

största andelen invandrare, följt av Korsnäs, Jakobstad 9,4 %, och Vasa 9,1 %. De största språkgrupperna i 

Österbotten är vietnamesiska 1321, arabiska 1247, ryska 971, och bosniska 971 personer. I K5-området är 

bosnierna flest i Malax, Korsnäs och Kaskö. I Närpes är vietnameserna den största gruppen och i Kristinestad 

utgör ester den största gruppen invandrare. I Kristinestad finns sedan år 2009 Röda Korsets 

mottagningscentral för asylsökande. Antalet asylsökande vid centralen har minskat på grund av att antalet 

asylsökande som kommit till Finland har minskat avsevärt under året. 

 

Det gemensamma integrationsprogrammet har uppdaterats och omfattar åren 2021–2022. Ett nytt 

integrationsprogram för kommande fyraårsperiod 2023–2026 uppgörs när lagstiftningen som förbereds inför 

social- och hälsovårdsreformen är klar och integrationslagen är uppdaterad. Samkommunens 

integrationskoordinator (1) går i pension 31.8.2021. 

 

3.2. Welcome Office 

Samkommunen har en Welcome Office- rådgivare, som tar emot klienter på alla medlemskommuner. År 

2020 registrerades i Alporegisteret totalt 913 kunder som har fått hjälp vid Welcome Office serviceställen 

(526 män och 387 kvinnor). Antalet kunder som besökte WO:s kontor i Närpes var 806 och vid tre andra 

rådgivningsställen var det sammanlagt 107 besökare.  

 

Största gruppen bland kunderna har fortsättningsvis varit arbetsinvandrare (640 personer) i åldern 25–44 år 

med utbildningsnivå på mellanstadiet. Antalet arbetslösa kunder var 154. Kunderna som besökte WO:s 

serviceställen kom från olika länder och i Alporegistern registrerades kunderna med 22 olika modersmål. 

 

Kunderna har för det mesta behövt hjälp gällande frågor om uppehållstillstånd, arbetsrelaterade frågor, 

registrering hos Magistraten och FPA-relaterade frågor. Kunderna behövde mera hjälp under Covid-19 tid för 



20 
 

att ta kontakt med olika myndigheter, att boka tid, eller att uträtta sina ärenden elektroniskt, som tog också 

lite mera av rådgivarens tid i anspråk.  

3.3. Landsbygdsförvaltning 

Landsbygdsförvaltningens uppgifter baseras till största del på lagen om anordnande av 

landsbygdsförvaltningen i kommunerna (30.3.2010/210). Kommunerna ansvarar för att 

landsbygdsnäringsmyndighetsuppgifterna ordnas på området i enlighet med Europeiska unionens samt 

nationella lagstiftningen. Samkommunen har ett utbetalningsavtal med Livsmedelsverket, där 

Livsmedelsverket som utbetalningsställe av jordbruksstöd delegerar en del av uppgifterna till samkommunen 

med vissa villkor. Till de lagstadgade uppgifterna som landsbygdsnäringsmyndigheterna sköter hör förutom 

jordbruksstöden också registrering av djurhållare, uppgifter som gäller flyghavre och värdering av skador som 

orsakats av fridlysta djur eller hjortdjur. Uppgifterna utförs vid fyra olika verksamhetspunkter som finns i 

Övermark, Lappfjärd, Malax och Korsnäs. Samkommunens strategiska riktlinje är att utföra de delegerade 

uppgifterna i enlighet med utbetalningsavtalet genom att se till att landsbygdsförvaltningen har de 

förutsättningar som krävs för att upprätthålla processerna. I förutsättningarna för upprätthållandet ingår 

tillräckligt med sakkunnig personal och att resurser finns för att kontinuerligt utveckla och kontrollera så att 

arbetsprocesserna uppfyller de krav och rutiner som Livsmedelsverket fastställt.  

 

Landsbygdsförvaltningen har fastanställd personal som innefattar 7 årsverken år 2021. Där ingår 4 

landsbygdssekreterartjänster, 2 kanslisttjänster samt 1 landsbygdscheftjänst. Därtill finns det resurser, att 

anställa tillfällig personal till arbetstoppen under sommarhalvåret, till en omfattning av ca 0,5 årsverken.  
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4. Palliativ vård 

Palliativ vård har ordnats fr.o.m. 2010 i samarbete mellan Österbottens cancerförening och K5-

samkommunen. Samarbetsavtalet är i kraft till slutet av år 2022. Verksamheten har etablerats i 

samkommunens medlemskommuner. Den palliativa vårdkedjan har förbättrats genom samarbetsmöten och 

utbildningar. Den palliativa sjukskötaren har koordinerat terminalvården för patienter inom samkommunens 

område och år 2020 var antalet nya patienter 64. År 2020 var antalet patientbesök på sjukhus 81 och antalet 

hembesök som utfördes av en palliativ sjukskötare var 577. Under 2020 avled 35 patienter på en vårdinstans 

och 24 i hemmet. Under Covid-19-pandemin sköttes flera av palliativa sjukskötarens uppgifter per telefon, 

totalt 4291 samtal, och den totala tiden för dessa var 291 timmar. 

 

Palliativ vård innehåller: 

• Information och vägledning beträffande hemsjukvården 

• Hembesök enligt behov, också besök till sjukhus 

• Hjälp med praktiska arrangemang, t.ex. Apoteksärenden och hjälpmedels-anskaffning 

• Hemsjukvård enligt klientens behov, symtomatisk vård, smärtlindring 

• Kontinuerligt stöd, flexibilitet och tillgänglighet för klient och anhörig under vårdprocessen,  

• Samarbete med sjukhus, hvc, hemsjukvård och andra vårdinstanser 

• Möjlighet till samtal med kurator och/eller stödperson 

• Tystnadsplikt 

• tillgång till krishjälp (psykoterapeut) och frivilliga stödpersoner för psykosocialt stöd 

 

 

Figur 13 Antal besök per kommun inom palliativa vården åren 2018–2020 
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Tabell 9 Antal besök per kommun inom palliativa vården åren 2018–2020 

Palliativ vård       

Antal besök per kommun/år 2018 2019 2020 

Kaskö 39 49 76 

Korsnäs 127 97 41 

Kristinestad 89 114 99 

Malax 155 148 158 

Närpes  191 260 228 

Totalt 601 668 602 

 

Figur 13 och tabell 9 visar antalet besök vid den palliativa vården åren 2018–2020. Det totala antalet besök minskade 

med 10 % från år 2019–2020. Antalet besök från år 2019 till år 2020 ökade i Kaskö och Malax medan patientbesöken 

minskade i övriga medlemskommuner. I Kaskö ökade besöksantalet med hela 55 % (27 besök) och i Malax ökade 

besöksantalet med 7 % (10 besök). År 2019–2020 minskade antalet besök med 58 % (56 besök) i Korsnäs, 13 % (15 

besök) i Kristinestad och 12 % (32 besök) i Närpes. 

 

 

 



Utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om finansiering som beviljas
för beredningen av välfärdsområdenas och HUS-sammanslutningens
verksamhet

Finansministeriet
Diarienummer VM019:00/2021, VN/2033/2021

Remissinstans: Österbottens välfärdsområdets samkommun

I lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om
införande av den lagstiftning som gäller reformen (nedan införandelagen) finns bestämmelser om
finansieringen av de kostnader som välfärdsområdena och HUS-sammanslutningen har före 2023 av
att inleda sin verksamhet och förvaltning. Avsikten är att det genom förordning av statsrådet ska
utfärdas bestämmelser om beviljande, utbetalning och användning av det statsunderstöd som
välfärdsområdena och HUS-sammanslutningen anvisats för att finansiera kostnaderna för
beredningsarbetet.

Bakgrund

De välfärdsområden som avses i 2 § i lagen om välfärdsområden bildas som offentligrättsliga
samfund den 1 juli 2021. Mellan denna tidpunkt och ingången av 2022 ska välfärdsområdets högsta
beslutanderätt inledningsvis utövas av det temporära beredningsorgan som avses i införandelagens
8 §, och från och med den 1 mars 2022 av välfärdsområdesfullmäktige, som väljs genom direkta val.

I 15 § i införandelagen föreskrivs det om finansieringen av de kostnader som välfärdsområdena har
före 2023 av att inleda sin verksamhet och förvaltning. Finansieringen av verksamheten 2021 och
2022 grundar sig på statsunderstöd som betalas av statens medel. Det är meningen att det allmänna
understödet för 2021 ska betalas till välfärdsområdena genom beslut av finansministeriet när
införandelagen har trätt i kraft.. Understödet ska inom ramen för det anslag som reserverats i
statsbudgeten beviljas som allmänt understöd enligt 5 § 2 mom. i statsunderstödslagen (688/2001)
från och med den 1 juli 2021 för att kompensera välfärdsområdena och HUS-sammanslutningen för
de kostnader som föranleds av beredningsarbetet.

Bilagor:

• Valtioneuvoston asetusluonnos hyvinvointialueen ja HUS-yhtymän toiminnan valmisteluun
myönnettävästä rahoituksesta.pdf -

• Statsrådets förordningsutkast om finansiering som beviljas för beredningen av
välfärdsområdenas och HUS-sammanslutningens verksamhet.pdf -

• Muistioluonnos valtioneuvoston asetuksesta hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän toiminnan
valmistelun rahoituksesta vuosina 2021 ja 2022.pdf -

• Hyvinvointialueiden rahoitus 2021 ja 2022_koelaskelmia.pdf -

• Järjestäjät alueittain_hvrahoitus 2021 ja 2022_LISÄTTY 28.4.2021.pdf - Liite on lisätty
lausuntoaineistoon 28.4.2021.

BILAGA § 39



Tidtabell

Finansministeriet ber er lämna ett utlåtande om utkastet till förordning senast den 1.6.2021.

Svarsanvisningar för mottagare

Vi ber er lämna ert utlåtande i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-
post eller post.

För att kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in på utlåtande.fi. Närmare
anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar >
Bruksanvisningar. Stöd för att komma igång med tjänsten kan begäras per e-post:
lausunto.om@om.fi.

Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras i tjänsten utlåtande.fi.

Kommentarer till bestämningsgrunderna för finansieringen av beredningen

A. Bestämningsgrunderna för finansieringen av beredningen av välfärdsområdena

Det att understödet fördelas enligt principen 20 % + 40 % + 40 % är en lämplig lösning betraktat
från Österbottens perspektiv.

Det är bra att man vid fördelningen av understödet tar hänsyn till antalet organiserande
myndigheter. Det är också viktigt att ta hänsyn till eventuella förändringar som sker i antalet
organiserande myndigheter precis när införandelagen träder i kraft. Om antalet organiserande
myndigheter på basis av den frivilliga beredningen förändras precis inför ikraftträdandet av
införandelagen borde det här absolut ta i beaktande i fördelningen av understödet så att man tar
hänsyn till det tidigare antalet organiserande myndigheter. Många förändringar omsätts i
praktiken först i det skede när förändringen redan har genomförts, och detta kräver resurser.

Vid fördelningen av understödet beaktas de tvåspråkiga regionerna för närvarande inte
överhuvudtaget, trots att det är helt klart att även det temporära organet måste kunna fungera
helt och hållet på två språk, vilket leder till administrativa tilläggskostnader. De tvåspråkiga
regionerna borde alltså kompenseras för detta.

I det beredningsarbete som bedrivs i Österbotten kräver beredningen också särskilda resurser i
och med att kommunen Kronoby för närvarande hör till ett annat sjukvårdsdistrikt än alla de
övriga kommunerna i det framtida välfärdsområdet som bereds i Österbotten.

B. Bestämningsgrunderna för finansieringen av beredningen av HUS-sammanslutningen

-

Andra kommentarer till förordningsutkastet eller motiveringspromemorian

-

Vasa 17.5.2021

Marina Kinnunen, direktör för Österbottens välfärdområdets samkommun


