
DIREKTÖRSAVTAL SOM INGÅS MELLAN MARINA KINNUNEN 

OCH SAMKOMMUNEN FÖR ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE 

 

1. Bakgrund 

Från och med början av år 2022 kommer samkommunen för Österbottens 

välfärdsområde att tillhandahålla den social- och primärvård samt specialiserade 

sjukvård som ordnas i regionen. Samkommunen består av 13 kommuner i Österbotten 

och tillhandahåller lagstadgad specialiserad sjukvård för sina medlemskommuner. 

Samkommunen kan anordna lagstadgade social- och primärvårdstjänster för de 

medlemskommuner som så beslutar till den del som kommunerna i enlighet med 8 § i 

kommunallagen (410/2015) har överfört anordnandeansvaret till samkommunen. 

Samkommunens fullmäktige godkände 31.8.2020 § 21 ett förslag till inrättande av en 

tjänst för en direktör för samkommunen. Fullmäktige beslutade 31.8.2020 § 22 välja 

Marina Kinnunen till tjänsten som direktör för samkommunen för Österbottens 

välfärdsområde från och med 1.9.2020. Fullmäktige gav styrelsen befogenhet att avtala 

om anställningsvillkoren med Marina Kinnunen.  

Samkommunens styrelse har godkänt detta avtal genom sitt beslut 22.11.2021 § 76.  

 

2. Avtalsparter 

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde (senare Samkommun) FO-3221324-6 

Direktören för samkommunen för Österbottens välfärdsområde 

 

3. Samkommundirektörens uppgifter  

Samkommundirektörens uppgifter baserar sig på kommunallagen, den lagstiftning som 

hänför sig till social- och hälsovården, övrig lagstiftning som berör samkommunens 

verksamhet samt Österbottens välfärdssamkommuns grundavtal och förvaltningsstadga 

samt beslut fattade av samkommunfullmäktige och -styrelsen. 

Samkommunens direktör 

1. ansvarar för samkommunens verksamhet. Direktören som är underställd styrelsen 

leder samkommunens förvaltning, ekonomi och övriga verksamhet, 

2. har till uppgift att leda och utveckla samkommunens verksamhet och strategiska 

planering samt svarar för att verksamheten följer den ekonomiplan och strategiplan 

som godkänts av fullmäktige och styrelsen,  

3. har till uppgift att hålla kontakt med medlemskommunerna och statliga myndigheter,  

4. svarar för beredningen av ärenden som ska behandlas av styrelsen,  

5. företräder styrelsen i rättsinstans och vid andra myndigheter, såvida direktören inte 

beslutat något annat. 

 

BILAGA § 76



 

4. Förutsättningarna för samkommundirektörens arbete 

4.1 Arbetsfördelning och samarbetspraxis  

Förvaltningen i samkommunen bygger på ett förtroligt och ömsesidigt samarbete mellan 

de förtroendevalda och tjänsteinnehavarorganisationen. Samkommunens direktör ska i 

sin tjänsteutövning finnas tillgänglig för alla politiska grupper på jämbördiga grunder. 

Samkommunens direktör ska även hålla samkommunstyrelsens och -fullmäktiges 

ordförande ajour i ärenden som är viktiga för samkommunen. 

Samkommunstyrelsen interagerar med samkommunens direktör samt stöder direktörens 

arbete och ställning som organisationens högsta direktör. Styrelsens ordförande leder 

den politiska diskussion som förs med representanter för olika partier. Samkommunens 

direktör leder beredningen av ärenden, förvaltningen och ekonomin tillsammans med 

personalorganisationen. 

Mellan styrelsens och fullmäktiges sammanträden träffar styrelsens presidium vid behov 

samkommunens direktör och på samma gång övriga ledande tjänsteinnehavare.  

 

4.2 Årliga mål och utvärdering av dem 

Styrelsen kan årligen fastställa personliga mål och prioriterade arbetsområden för 

samkommunens direktör. Dessa mål och prioriterade områden fastställs i samband med 

de årliga mål- och utvärderingsdiskussioner som samkommunens direktör för med 

styrelsens och fullmäktiges presidium. En promemoria upprättas över mål- och 

utvärderingsdiskussionen. Promemorian är en icke offentlig handling som upprättats för 

myndighetens interna arbete. 

 

4.3 Lönesättning och belöning 

Samkommundirektörens lön är 13.436,84 euro. Lönen är en totallön, utöver vilken man 

inte erlägger några arbetstidsersättningar, såsom mertids- eller övertidsersättningar. 

Lönen justeras i enlighet med de allmänna förhöjningarna i det allmänna kommunala 

tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA). Styrelsen kan besluta om prövningsbaserade 

löneförhöjningar. 

Samkommunens direktör kan använda egen bil för arbetsresor i Österbotten och med 

styrelsens godkännande för resor i övriga Finland. Kilometerersättningar erläggs i 

enlighet med statens resereglemente. I övrigt tillämpas samkommunens gällande 

reseanvisning vid användning av egen bil. 

 

4.4 Kompetensutveckling 

Samkommunens direktör ska hålla sin kompetens ajour genom att utveckla sitt kunnande 

genom olika utbildningar och evenemang. Direktören har också rätt att delta i 

konferenser som arrangeras utomlands genom att upplysa styrelsens ordförande om 



detta. Om antalet utlandskonferenser överskrider tio (10) dagar under ett kalenderår ska 

deltagandet i dem överenskommas separat med styrelsen. 

 

5. Påbörjande av tjänsteutövning 

Samkommunens direktör har påbörjat skötseln av de uppgifter som hör till tjänsten från 

och med 1.9.2021. 

 

6. Uppsägning av samkommunens direktör eller förflyttning till andra uppgifter 

Om parterna efter förhandlingar kommer fram till att det på grund av en brist på 

förtroende är nödvändigt att inleda ett uppsägningsförfarande kan parterna komma 

överens om en frivillig uppsägning innan ifrågavarande förfarande inleds i verkligheten. 

Ifall samkommunens direktör frivilligt säger upp sig från sin tjänst är hen berättigad till 

en ersättning som motsvarar totallönen för sex (6) månader. Denna ersättning omfattar 

också lönen för uppsägningstiden. Samkommunens direktör kan använda sig av sin rätt 

att frivilligt säga upp sig i två (2) veckor efter att parterna konstaterat att de förhandlingar 

som förts i ärendet är avslutade.  

Ingen avgångsersättning betalas om orsaken till inledningen av uppsägningsförfarandet 

är att tjänsteförhållandet sägs upp eller hävs av något skäl i lagen om kommunala 

tjänsteinnehavare (627/2021), vilket beror på tjänsteinnehavaren. 

I övrigt fastställs uppsägningstiden för samkommunens direktör i enlighet med 

bestämmelserna i det allmänna kommunala tjänste- och kollektivavtalet (AKTA). 

Samkommunens direktör kan med stöd av 43 § i kommunallagen (410/2015) förflyttas 

till andra uppgifter med en avgångsersättning som motsvarar lönen för sex (6) månader. 

 

7. Övriga överenskomna frågor 

Villkoren för samkommundirektörens tjänsteförhållande fastställs i enlighet med 

bestämmelserna i det allmänna kommunala tjänste- och kollektivavtalet (AKTA). 

Samkommunens direktör ska lämna en i 84 § av kommunallagen avsedd redogörelse för 

sina bindningar när det gäller uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag 

och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet, för betydande 

förmögenhet och för andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av 

förtroende- och tjänsteuppdrag. 

Direktören kan inneha styrelseuppdrag i andra företag eller hos andra aktörer. Dessa 

uppdrag ska överenskommas i förväg med styrelsens presidium. I fråga om bisysslor 

tillämpas stadgandena i lagen om kommunala tjänsteinnehavare, Österbottens 

välfärdssamkommuns förvaltningsstadga samt samkommunens övriga regler och 

anvisningar. 

Arbetet utförs i Vasa. Distansarbete kan göras såvitt arbetsuppgifterna det tillåter.  

 



8. Sekretess och konkurrensförbud 

Samkommunens direktör är ålagd att inte yppa några yrkes- eller affärshemligheter eller 

andra konfidentiella uppgifter till tredje part varken under tjänsteförhållandet eller efter 

att tjänsteförhållandet har upphört. 

Samkommunens direktör förbinder sig att till inte under sitt tjänsteförhållande utföra 

sådant arbete eller utöva sådan verksamhet som uppenbart skadar arbetsgivaren, såsom 

en konkurrerande handling i strid med god sed. 

 

9. Avgörande av meningsskiljaktigheter 

Eventuella meningsskiljaktigheter som uppstår på grund av tillämpningen och 

tolkningen av detta avtal avgörs i mån av möjlighet primärt genom ömsesidiga 

förhandlingar. Om enighet inte uppnås genom förhandling avgörs ärendet som ett 

förvaltningstvistemål i Vasa förvaltningsdomstol. 

 

10. Giltighetstid och avtalsexemplar 

Detta avtal träder i kraft 1.1.2022 och gäller tillsvidare. Detta avtal har uppgjorts i två 

(2) likalydande exemplar ett för vardera avtalsparten. 

Vasa xx.xx. 2021 

 

SAMKOMMUNEN FÖR ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE 

 

 

Hans Frantz   Marina Kinnunen 

Styrelsens ordförande  Samkommunens direktör 
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1 § Normer som fungerar som grund för uppgörandet av avtalet 
 
Enligt 42 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) ska avtalsparterna inom ett 
specialupptagningsområde tillsammans ordna specialiserad sjukvård inom sitt område. I 
lagen förutsätts att avtalsparterna inom ett specialupptagningsområde tillsammans ska 
sörja för den styrning och rådgivning som de kommuner och sjukvårdsdistrikt som hör till 
samma specialupptagningsområde behöver när det gäller att tillhandahålla specialiserad 
sjukvård och fortbildning för hälso- och sjukvårdspersonalen och att organisera den 
vetenskapliga forskningen och utvecklingen. Avtalsparterna inom ett 
specialupptagningsområde ska tillsammans planera och samordna tjänsteproduktionen, 
informationssystemlösningarna, den medicinska rehabiliteringen och anskaffningarna inom 
den specialiserade sjukvården inom sitt område. Dessutom ska avtalsparterna inom ett 
specialupptagningsområde tillsammans med utbildningsmyndigheterna och 
arbetsförvaltningen samordna hälso- och sjukvårdspersonalens grundläggande utbildning, 
fortsatta utbildning och fortbildning samt tillsammans med landskapsförbunden samordna 
efterfrågan på arbetskraft och utbildningsutbudet. 
 
I 43 § i hälso- och sjukvårdslagen stadgas det om avtalet om ordnande av specialiserad 
sjukvård. Enligt lagen ska de samkommuner som är avtalsparter inom ett 
upptagningsområde för högspecialiserad vård ingå avtal om ordnande av specialiserad 
sjukvård. I avtalet ska det överenskommas om arbetsfördelningen och samordningen av 
verksamheten mellan de samkommuner som är avtalsparter inom ett 
specialupptagningsområde och om principerna för införande av nya metoder.  
 
I avtalet ska den överenskomna arbetsfördelningen främja hälso- och sjukvårdens kvalitet, 
patientsäkerheten och hälso- och sjukvårdens genomslag, produktivitet och effektivitet. I 
arbetsfördelningen ska det också säkerställas att det vid den verksamhetsenhet som ger 
vård enligt avtalet finns tillräckliga ekonomiska och personella resurser och tillräcklig 
kompetens. 
 
Enligt lagen får närmare bestämmelser om frågor som det ska avtalas om i avtalet om 
ordnande av specialiserad sjukvård utfärdas genom förordning av statsrådet. Statsrådet 
har i enlighet med detta utfärdat en förordning om planer för ordnande av hälso- och 
sjukvård och om avtal om ordnande av specialiserad sjukvård (337/2011). Förordningens 
innehåll har även beskrivits närmare i bakgrundspromemorian som upprättats i samband 
med dess förberedning. 
 
Statsrådet har den 13 december 2012 utfärdat en förordning om
specialupptagningsområden inom den högspecialiserade sjukvården. Enligt 1 § punkt 2
omfattar Åbo universitetssjukhus upptagningsområde för högspecialiserad sjukvård
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Satakunta sjukvårdsdistrikt och Vasa
sjukvårdsdistrikt. (Fr.o.m. 1.1.2022 Samkommunen för Österbottens Välfärdsområde.)

Avtalet har godkänts en första gång för den kommunfullmäktigeperiod som inleddes 2013.
Social- och hälsovårdsministeriet har därefter utfärdat en förordning (782/2014) om
grunderna för brådskande vård och om villkoren för jour inom olika medicinska
verksamhetsområden. Förordningen trädde i kraft den 1 januari 2015 med undantag av 14
§ som berör gynekologi, förlossningar och barnsjukdomar som trädde i kraft den 1 januari
2017. Därutöver har riksdagen godkänt en ändring av hälso- och sjukvårdslagen
(1516/2016) gällande brådskande vård, ordnande av och innehållet inom den prehospitala



 

akutsjukvården samt arbetsfördelningen och centraliseringen av vissa uppgifter inom den 
specialiserade sjukvården. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2017, men 45 § och 50 § 
samt 50 a § 3 mom. ska tillämpas senast från och med den 1 januari 2018. I detta 
uppdaterade avtal om ordnande av specialiserad sjukvård har konsekvenserna av ovan 
nämnda författningsändringar tagits i beaktande. 
 
Utöver tidigare nämnda normer baserar sig avtalet på stadganden som utfärdats om 
ordnande och tillhandahållande av specialiserad sjukvård.  
 
 
2 § Avtalets bakgrund och syfte 
 
 
Egentliga Finlands, Satakunta och Vasa sjukvårdsdistrikt bildar det s.k. ”Västkustens 
miljondistrikt”, som baserar sig på motsvarande geografiska område. De gemensamma 
strategiska målen för västkustens avtalsparter är att 

- säkerställa att det i Björneborgs-, Åbo- och Vasaregionen finns tre jourhavande 
centralsjukhus som tillhandahåller mångsidig, specialiserad sjukvård,  

- trygga verksamhetsförutsättningarna för Åbo universitetscentralsjukhus och den 
medicinska fakulteten vid Åbo universitet genom att ha ett tillräckligt 
befolkningsunderlag i specialupptagningsområdet, 

- trygga antalet läkare och övrig personal inom hälso- och sjukvården i Satakunta och 
Vasa sjukvårdsdistrikt och deras utbildningsbehov samt upprätthålla 
forskningsverksamhet så att den vetenskapligt högtstående verksamheten ska kunna 
fortsätta och 

- trygga tillgången på specialsjukvårdstjänster för svenskspråkiga på deras eget 
modersmål. 

 
I ÅUCS specialupptagningsområde som omfattar Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, 
Satakunta sjukvårdsdistrikt och Vasa sjukvårdsdistrikt har man haft ett tätt samarbete 
mellan avtalsparterna, och samarbetet har blivit till en väsentlig del av serviceproduktionen 
i dessa sjukvårdsdistrikt men även för det universitetsuppdrag som sköts av Åbo 
universitet.  
 
Genom detta avtal om ordnande av specialiserad sjukvård inom ÅUCS 
specialupptagningsområde och övriga samarbetsarrangemang strävar parterna efter att 
fortsätta det täta och fungerande samarbetet som råder mellan sjukvårdsdistrikten. Detta 
avtal är en fortsättning på det avtal som uppgjordes för åren 2017–2021. 
 
 
3 § Avtalsparter 
 
Samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt (VSSHP) 
och  
 
Samkommunen för Satakunta sjukvårdsdistrikt (SATSHP) 
och  
 
Österbottens välfärdsområde (”ÖVPH”), å vars vägnar avtalet godkänns av Vasa 
sjukvårdsdistrikt (VSVD). 



 

 
 
4 § Avtalsperiod och avtalets karaktär 
 
Avtalet om ordnande av specialiserad sjukvård ska upprättas för varje 
kommunfullmäktigeperiod. Detta avtal om ordnande har dock upprättats enbart till år 2022, 
för att sedan överförs avtalsparternas verksamhet inom alla områden till välfärdsområdet. 
Avtalet gäller över övergångsperioden, vilket inte medför större ändringar i tidigare 
verksamhet utan säkerställer att verksamheten fortsätter ändamålsenligt även 2022. 
Social-, hälso- och sjukvårdens struktur samt lagarna som reglerar den kommer att ändras 
under avtalsperioden. Ledningsgruppen för specialupptagningsområdet följer med 
situationen och avger nödvändiga utredningar och förslag till de organ som fattar beslut i 
respektive sjukvårdsdistrikt i syfte att fördjupa samarbetet.  
 
Detta avtal representerar avtalsparternas gemensamma strategiska avsikter angående 
ordnande och utveckling av den specialiserade sjukvården inom Åbo 
universitetscentralsjukhus specialupptagningsområde för 2022. Avtalsparterna förbinder 
sig vid att för egen del främja verkställandet av de strategiska avsikter som beskrivs i detta 
avtal. 
 
Avtalsparterna konstaterar också att verkställandet av dessa strategiska avsikter kräver 
utöver detta avtal även en separat beredning och separata beslut av avtalsparternas 
organisationer. 
 
 
5 § Godkännande av avtalet 
 
Avtal om ordnande av specialiserad sjukvård ska godkännas av alla tre sjukvårdsdistrikts 
fullmäktige. 
 
Detta avtalat har godkänts av 
 
fullmäktige för Samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt  xx.x.2021 § X  
och  
 
samfullmäktige för Samkommunen för Satakunta sjukvårdsdistrikt xx.x.2021 § X 
och  
 
fullmäktige för Samkommunen för Vasa sjukvårdsdistrikt xx.x.2021 § X. 
 
 
6 § Uppföljning av avtalet och bedömning av verkställandet 
 
Uppföljning av avtalet på nivå av sjukvårdsdistrikt/välfärdsområde genomförs i första hand 
av avtalsparternas ledningsgrupper. Direktörerna för avtalsparterna och Österbottens 
välfärdsområde rapporterar i verksamhetsberättelserna, i delårsrapporterna och i 
motsvarande rapporter som berör ekonomin och verksamheten och som ges med jämna 
mellanrum till samkommunernas styrelse vid sidan om andra ärenden för verkställandet av 
detta avtal. Direktörerna ansvara även för att bedömningen av verkställandet av avtalet 
sker i samarbete med kommunerna i de enskilda områdena. 



 

 
För samkommunernas styrelser ordnas minst en gång i året en gemensam förhandling, 
var verkställandet av detta avtal utvärderas och man behandlar avtalsparternas samarbete 
och utvecklingsbehoven som berör avtalet. 
 
För koordineringen av avtalsparternas verksamhet ordnas regelbundet ett gemensamt 
sammanträde för avtalsparternas ledande tjänsteinnehavare, som kallas ledningsgruppen 
för specialupptagningsområdet. Sammanträden ordnas cirka en gång i månaden förutom 
under semestertider. Direktörerna för avtalsparterna och Österbottens välfärdsområde 
utser representanter för ledningsgruppen för specialupptagningsområdet. 
Ledningsgruppen för specialupptagningsområdet väljer årligen bland sina medlemmar en 
ordförande. 
 
Parterna konstaterar att ledningsgruppen för specialupptagningsområdet inte är ett 
beslutande organ och den har ingen befogenhet. De tjänsteinnehavare som förbereder 
och verkställer de ärenden inom sjukvårdsdistriktet som har behandlats i ledningsgruppen 
för specialupptagningsområdet ansvara för att förberedande av ärenden, beslutsfattandet 
och verkställandet sker inom ramen av befogenheterna. 
 
Direktörerna för Egentliga Finlands och Satakunta sjukvårdsdistrikt och Österbottens 
välfärdsområde ansvarar för egen del att uppföljningen av avtalet om ordnande och 
bedömningen av verkställandet genomförs på det avtalade sättet. 
 
 
 
7 § Förnyelse och justering av avtalet 
 
Avtalsparternas direktörer ansvarar för förnyelsen av avtalet för varje fullmäktigeperiod. 
Beredningsarbetet för att upprätta ett nytt avtal inleds i god tid innan avtalsperioden 
avslutas. 
 
Avtalet kan vid behov revideras även i mitten av avtalsperioden. 
 
 
8 § Bedömning av befolkningens servicebehov 
 
Nuläge 
 
I första hand hör ansvaret att dimensionera tjänster inom den specialiserade sjukvården till 
att motsvara befolkningens servicebehov till den operativa ledningen hos varje avtalspart. 
Dess ansvar har preciserats mer noggrant i avtalsparternas regler. Med denna uppgift 
stöder den operativa ledningen hos varje avtalspart primärvårdsenheten som avses i 
hälso- och sjukvårdslagen. 
 
Målbild 
 
Som stöd till avtalsparternas ledning fungerar primärvårdens enheter och/eller 
utvecklingstjänsterna som i tätt samarbete mellan Egentliga Finlands och Satakunta 
sjukvårdsdistrikt och Österbottens välfärdsområde utför bedömningar och uppföljningar av 
servicebehovet hos befolkning i området. 



 

 
 
9 § Samarbete och arbetsfördelning angående den specialiserade sjukvården och 
den högspecialiserade sjukvården 
 
Cheföverläkarna inom Egentliga Finlands och Satakunta sjukvårdsdistrikt och 
Österbottens välfärdsområde ansvara för att uppföljningen och bedömningen av 
grunderna för enhetlig vård följs, hur vården ordnas på specialupptagsområdet. 
Cheföverläkarna överlåter minst en gång i året på våren till ledningsgruppen för 
specialupptagningsområdet uppgifter om vilken vård har varit i fokus på 
specialupptagsområdet och vilka nya behov för centralisering och utlokalisering har 
identifierats. 
 
Som bilaga till detta avtal är en förteckning på den vård som varit i fokus 2022 inom ÅUCS 
upptagningsområde för högspecialiserad vård. Cheföverläkarna för Egentliga Finlands och 
Satakunta sjukvårdsdistrikt och Österbottens välfärdsområde har rätt att granska bilagan i 
mitten av avtalsperioden i enlighet med gemensam tjänst. 
 
Bilaga 1. 
 
Cheföverläkarna ska uppmärksamma när han planerar samarbetet och arbetsfördelningen 
de i sjukvårdsdistrikten godkända planerna för ordnande av hälso- och sjukvården samt 
andra aktuella uppgifter om hälsan och välbefinnandet hos befolkning i området, 
servicebehovet samt genomförandet av servicen, kvaliteten, patientsäkerheten och hur 
servicen fungerar samt den då gällande lagstiftningen. 
 
Enligt specialitet avtalas separat mer noggrant samarbetet gällande patientvården. Som 
samarbetsformer kan t.ex. fungera video- eller annan konsultation, att man håller 
distanspoliklinik, att ett annat sjukvårdsdistrikt har hand om någon vård eller åtgärd, bl.a. 
för att förbättra tillgången. 
 
10 § Medicinsk rehabilitering 
 
Målen för det samarbetet inom krävande medicinsk rehabilitering som omfattar hela 
specialupptagningsområdet är: 

- regional jämlikhet i tillgången på och verksamhetsmodellerna för medicinsk 
rehabilitering i hela specialupptagningsområdet 

- en tydlig arbetsfördelning mellan de olika aktörerna inom hälsovården och den 
medicinska rehabiliteringen 

- koordinering, uppföljning och planering av den krävande medicinska rehabilitering 
som genomförs på specialupptagningsområdet i samarbete mellan de centrala 
aktörerna 

- säkerställande av en hög och jämn kvalitet på den krävande medicinska 
rehabilitering som genomförs i Egentliga Finlands och Satakunta sjukvårdsdistrikt 
samt Österbottens välfärdsområde under ledning av dessa sjukvårdsdistrikt och 
nämnda välfärdsområde  

 
 
 
 



 

11 § Akutvården 
 
Akutvårdsverksamheten är en central del av den specialiserade sjukvård som de enskilda 
avtalsparterna producerar för befolkningen i sina områden, och stommen i 
specialupptagningsområdets dygnet-runt-akutvårdsverksamhet (24/7) består av Åbo 
universitetscentralsjukhus, Satakunta centralsjukhus och Vasa centralsjukhus. 
Akutmottagningarnas tjänster produceras i alla dejourerande sjukhus som samjour för den 
specialiserade sjukvården och primärhälsovården i enlighet med de avtal som har gjorts 
med kommunerna. 
 
Utifrån social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för brådskande vård 
gör sjukvårdsdistrikten upp förtydligande gemensamma anvisningar gällande kriterierna för 
akutvården. Samtidigt utreder man skapandet av gemensamma mätare för att följa upp 
verksamheten vid akutmottagningarna i Egentliga Finlands och Satakunta sjukvårdsdistrikt 
samt Österbottens välfärdsområde med beaktande av eventuella riksomfattande 
rekommendationer. Chefsöverläkarna ansvarar för att organisera arbetet. 
 
Chefsöverläkarna i Egentliga Finlands och Satakunta sjukvårdsdistrikt samt Österbottens 
välfärdsområde ser var och en för egen del till att de producerade akutvårdstjänsterna 
motsvarar behovet hos befolkningen i regionen. Minst en gång per år under våren tillställer 
chefsöverläkarna ledningsgruppen för specialupptagningsområdet en plan över hur man 
ämnar utveckla akutvårdsstrukturen i specialupptagningsområdet. 
 
Som bilaga till detta avtal finns en förteckning över de specialbranschspecifika 
akutmottagningarna inom ÅUCS upptagningsområde för högspecialiserad vård. 
 
Bilaga 2. 
 
När chefsöverläkarna planerar akutmottagningsstrukturen inom 
specialupptagningsområdet ska de beakta de aktuella uppgifterna om hälsan och 
välfärden hos befolkningen i området, servicebehovet samt genomförandet av servicen, 
kvaliteten och patientsäkerheten och hur servicen fungerar samt den då gällande 
lagstiftningen. 
 
 
12 § Centralen för prehospital akutsjukvård 
 
Specialupptagningsområdets central för prehospital akutsjukvård fungerar som ett nätverk 
och består av de resurser som den har tilldelats av avtalsparterna. Detaljerna gällande 
verksamheten i specialupptagningsområdets central för prehospital akutsjukvård har 
avtalats i det gällande avtalet för centralen för prehospital akutsjukvård i ÅUCS 
specialupptagningsområde. Där har det avtalats om beslutsfattandet, de ärenden som hör 
till centralen för prehospital akutsjukvård och hur de organiseras samt hur kostnaderna 
fördelas. Avtalet ska uppdateras efter att avtalet om ordnande av specialiserad sjukvård 
har godkänts. 
 
Resurserna för centralen för prehospital akutsjukvård:  

1. Specialupptagningsområdets prehospitala akutsjukvård med tjänstgörande läkare 
består av den prehospitala akutsjukvårdens läkarenheter inom Egentliga Finlands 
och Satakunta sjukvårdsdistrikt samt Österbottens välfärdsområde och av de 



 

medicinska resurser som dessa har tilldelats. Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 
ansvarar för akutvården för dygnet-runt-akutvårdens del. 

2. Läkarhelikopterns stationsplats inom ÅUCS specialupptagningsområde är Åbo, och 
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt ansvarar för att  förse den med medicinsk 
personal. 

3. Huvudadministratörsfunktionerna (Virve- och ERICA-KEJO-huvudadministratörerna) i 
de nationella kommunikations- och informationssystemen inom social- och 
hälsovårdsväsendet har avtalats med specialupptagningsområdets avtalsparter i 
avtalet för centralen för prehospital akutsjukvård i ÅUCS specialupptagningsområde. 
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt ansvarar för ordnandet av Virve- och ERICA-
KEJO-huvudadministratörsfunktionerna. 

 
Uppgifter som sköts av centralen för prehospital akutsjukvård: 

1. Uppgifter fastställda i hälso- och sjukvårdslagen (29.12.2016/1516) 46 § 
2. Uppgifter enligt förordningen om prehospital akutsjukvård i enlighet med vid 

tidpunkten gällande lagstiftning 
3. Virve- och ERICA-KEJO-huvudadministratörsfunktionerna inom social- och 

hälsovårdsväsendet i specialupptagningsområdet. 
 
 
13 § Samarbetet inom utbildnings- och forskningsverksamheten samt inom 
stödtjänsterna 
 
Beträffande samarbetet inom utbildnings- och forskningsverksamheten, kvalitetskontrollen, 
planeringen av patientsäkerheten och beredskapsplaneringen  samt stödtjänsterna har det 
gjorts upp korta beskrivningar av samarbetets nuläge och om målläget för avtalsperioden. 
Med stödtjänster avses här de tjänster som avses i 11 § moment 2 i förordningen om 
avtalet om ordnande av tjänster. Sådana tjänster är upphandlingstjänster, 
läkemedelsförsörjning, instrumentvård, transport- och lagringstjänster, 
datasystemlösningar och utvecklandet av dessa, tjänster som anknyter till diagnostisering, 
uppbevaring av prover som hänför sig till diagnostisering och användning av proverna för 
forskning (biobank) och den praxis som hör till dessa. Beskrivningarna finns som bilaga till 
detta avtal. 
 
Bilaga 3. 
 
Bilagan är en oskiljaktig del av detta avtal och dess bindande karaktär gäller enligt det som 
gjorts upp i avtalet om ordnande av tjänster. 
 
Chefsöverläkarna ansvarar för rapporteringen av hur detta avtal verkställs gällande 
samarbetet inom utbildnings- och forskningsverksamheten. När det gäller samarbetet inom 
stödtjänsterna ligger ansvaret för rapporteringen av hur avtalet verkställs på cheferna för 
de enheter som producerar dessa tjänster på det sätt som direktörerna för Egentliga 
Finlands och Satakunta sjukvårdsdistrikt och Österbottens välfärdsområde fastställer. 
Verkställandet av avtalet rapporteras till ledningsgruppen för specialupptagningsområdet 
minst en gång per år under våren. 
 
Sjukvårdsdistrikten kan ha gemensamma vakanser för att genomföra samarbetet och 
dessa avtalas enskilt från fall till fall. En sådan tjänst eller post kan vara gemensam för två 
eller tre sjukvårdsdistrikt. Vakansen grundas i ett sjukvårdsdistrikt enligt det 



 

sjukvårdsdistriktets regler, och de övriga sjukvårdsdistrikten som deltar i vakansen 
ansvarar för de kostnader som vakansen medför enligt avtal. De gemensamma 
vakanserna besätts så att alla sjukvårdsdistrikt som deltar i vakansen ges tillräckliga 
möjligheter att påverka besättningsförfarandet. 
 
 
14 § Primärhälsovårdens stödtjänster 
 
Alla avtalsparter har experter som ansvarar för att utveckla kvalitetskontrollen och 
patientsäkerheten och som främjar ett smidigt samarbete och stöder utvecklandet av 
kvalitetskontrollen och patientsäkerheten inom primärhälsovården. Varje avtalspart 
upprätthåller dessutom en expertenhet som är fokuserad på sjukhushygien och som också 
är tillgänglig för enheterna inom primärhälsovården på det sätt som har avtalats i 
sjukvårdsdistrikten. Avtalsparterna producerar också konsultationstjänster och medicinska 
stödtjänster för enheterna inom primärhälsovården. Ordnandet av dessa har gjorts upp 
närmare i planerna för ordnande av tjänster inom varje sjukvårdsdistrikt. 
 
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt upprätthåller en patientspecifik konsultationstjänst 
inom klinisk farmakologi. Tjänsten är tillgänglig både för enheterna inom 
primärhälsovården i kommunerna och för enheterna inom den specialiserade sjukvården i 
specialupptagningsområdet. Eventuella ersättningar för utnyttjandet av tjänsten avtalas 
separat. 
 
 

15 § Personalens utbildningsbehov 
 
Nuläge 
 
Styrelserna för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Satakunta sjukvårdsdistrikt och 
Österbottens välfärdsområde har godkänt en gemensam undervisnings- och 
utbildningspolitik 2020–2023 för ÅUCS specialupptagningsområde. Utgångspunkten för 
undervisnings- och utbildningspolitiken har varit utvärderingen av undervisnings- och 
utbildningspolitiken 2016–2018 för ÅUCS specialupptagningsområde, de synpunkter på de 
nya målen som har samlats in av aktörerna i området, Västkuststrategin 2020–2023, 
Health Campus Turku-strategin samt arbetsdokumenten från Egentliga Finlands och 
Satakuntas beredning av social- och hälsovårdsreformen.   
 
Med hjälp av undervisnings- och utbildningspolitiken vill man säkerställa 
 

- ett tätt samarbete mellan social- och hälsovårdens servicesystem och 
utbildningsorganisationerna 

- tillgängligheten på arbetskraft i framtiden 
- att det finns tillräckligt med personal och att personalen trivs i arbetet genom att 

upprätthålla och utveckla personalens kunnighet 
- utvecklandet av ledarfärdigheten och det kliniska kunnandet enligt hur 

verksamhetsmiljön förändras och 
- tryggandet av förutsättningarna för vetenskaplig vidareutbildning och vetenskapligt 

forskningsarbete. 
 



 

För verkställandet och uppföljningen av undervisnings- och utbildningspolitiken för ÅUCS 
specialupptagningsområde har det fastställts sjukvårdsdistriktspecifika ansvar och 
verkställighetsorgan samt en gemensam uppföljningsgrupp som sjukvårdsdistriktens och 
välfärdsområdets direktörer har utnämnt för specialupptagningsområdet. I 
sjukvårdsdistrikten gör man på chefsöverläkarnas och de administrativa överskötarnas 
ansvar upp sjukvårdsdistriktspecifika verkställighetsplaner för undervisnings- och 
utbildningspolitiken. I planerna konkretiserar man målsättningarna för politiken och de 
praktiska åtgärderna för att uppnå dem. Undervisnings- och utbildningspolitikens 
gemensamma uppföljningsgrupp leder, följer upp och utvärderar verkställandet av 
undervisnings- och utbildningspolitiken i specialupptagningsområdets sjukvårdsdistrikt och 
rapporterar det vidare till ledningsgruppen för specialupptagningsområdet. 
 
Chefsöverläkarna och de administrativa överskötarna i Egentliga Finlands och Satakunta 
sjukvårdsdistrikt och i Österbottens välfärdsområde ansvarar för att behovet av arbetskraft 
och utbildningsbehovet inom personalen långsiktigt utvärderas och följs upp i 
specialupptagningsområdet för alla centrala personalgrupper med beaktande av grund-, 
vidare- och kompletterande utbildning. I anslutning till Åbo universitet verkar en regional 
delegation för specialistläkar- och specialisttandläkarutbildningen. Delegationen består av 
representanter som har utnämnts av avtalsparternas chefsöverläkare. Avtalsparternas 
administrativa överskötare sammanställer för hela specialupptagningsområdet en 
delegation för social- och hälsovårdens verksamhetsenheter och utbildningsenheterna 
inom branschen. Chefsöverläkarna och de administrativa överskötarna ansvarar för att 
som ett resultat av de ovan nämnda delegationernas arbete iordningställa behövlig 
långsiktig utvärderings- och uppföljningsinformation. Informationen utnyttjas i den 
landskapsbaserade uppskattningen av behovet av arbetskraft och utbildning samt i 
utvecklandet av utbildningens innehåll och praktikarbeten. 
 
Avtalsparterna och Åbo universitet har ingått avtal om ordnande av undervisning för 
medicine kandidater. Enligt avtalen genomförs en del av kandidatundervisningen i 
verksamhetsenheterna i Satakunta sjukvårdsdistrikt och Österbottens välfärdsområde (s.k. 
decentraliserad undervisning). 
 
Under 2012 har avtalsparterna upprättat en gemensam utredning ”Erikoisalakohtainen 
lääkäritilanne ja koulutuksen tarve vuoteen 2025 Varsinais-Suomen, Satakunnan ja 
Vaasan sairaanhoitopiireissä” (Specialområdesspecifik läkarsituation och behov av 
utbildning fram till 2025 i Egentliga Finlands, Satakuntas och Vasa sjukvårdsdistrikt). 
 
Avtalsparterna har under 2014 gjort upp en förhandsutredning gällande 
specialupptagningsområdets primär- och specialiserade sjukvård fram till 2030 
”Hoitohenkilöstön henkilöstötarpeen ennakointi Tyksin erityisvastuualueella” (Förutseende 
av behovet av vårdpersonal i ÅUCS specialupptagningsområde) (Egentliga Finlands 
sjukvårdsdistrikts publikationer, serie B nr 2, 2015). Dokumentet uppdateras. 
 
Det har mellan Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Satakunta sjukvårdsdistrikt och Åbo 
universitet ingåtts ett avtal om utbildning av sjukhusfysiker, i vilket Egentliga Finlands 
sjukvårdsdistrikt ansvarar för koordineringen av utbildningen på hela 
specialupptagningsområdet. 
 
 
 



 

Målsättning 
 
Parterna förbinder sig att stöda och vidareutveckla den decentraliserade 
kandidatundervisningen som ordnas av medicinska fakulteten vid Åbo universitet. Parterna 
förbereder sig för att antagningen till läkarutbildningen utvidgas. 
 
Den gemensamma uppföljningsgruppen för undervisnings- och utbildningspolitiken 
rapporterar utbildningsbehovet årligen till ÅUCS ledningsgrupp för 
specialupptagningsområdet. Parterna förbinder sig var och en till att ombesörja att 
tillräckligt med specialistläkarutbildning genomförs under avtalsperioden för att tillgodose 
områdets behov. 
 
Beträffande specialistläkarutbildningen strävar parterna efter att centralsjukhusens 
möjligheter att fungera som utbildningsställen utnyttjas i fullständig utsträckning. För att 
lyckas med detta kan det förutsätta satsningar på personal som har den kompetens som 
krävs för utbildaruppgiften eller på utbildningens infrastruktur. 
 
Utbildningens samarbetsarrangemang, där Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt sköter 
koordineringen av utbildningen och styrandet av studerandena till de olika 
utbildningsställena, testas i ÅUCS specialupptagningsområde inom de medicinska 
specialområdena under ledning av professorn för respektive specialområde. Målet med 
arrangemanget är i första hand att se till att utförandet av specialiseringsutbildningen är så 
kortvarigt som möjligt och att det inte tar onödigt länge att ordna med en utbildningsplats 
mellan universitetssjukhuset och ett centralsjukhus. Genom arrangemanget strävar man 
också efter att förflyttningen mellan olika utbildningsställen är så lätt och okomplicerad 
som möjligt för studeranden (bl.a. att studerandenas semesterrättigheter bibehålls mellan 
utbildningsställena). 
 
Beträffande den kompletterande utbildning som ordnas av Egentliga Finlands och 
Satakunta sjukvårdsdistrikt och Österbottens välfärdsområde är målet under 
avtalsperioden att avtalsparterna tillsammans förutser utbildningsbehoven och planerar 
och genomför utbildningarna. De kompletterande utbildningar som ordnas av 
avtalsparterna förmedlas via videokonferensförbindelse till hela 
specialupptagningsområdet. 
 
 
16 § Tillgång till personal 
 
Ledningen av samarbetet mellan avtalsparterna som strävar efter att säkerställa tillgången 
på personal sker i uppföljningsgruppen för undervisnings- och utbildningspolitiken inom 
specialupptagningsområdet. Gruppen bereder den gemensamma verksamhetspraxisen 
mellan avtalsparterna för att säkerställa tillgången på personal. Tanken är att man på ett 
gemensamt överenskommet sätt kan säkerställa kompetensen i 
specialupptagningsområdets sjukvårdsdistrikt bl.a. i situationer när ett visst specialområde 
i sjukvårdsdistriktet lider av en avsevärd personalbrist som utgör en risk för 
patientsäkerheten. Genom att tillsammans stärka verksamhetsenheternas positiva 
arbetsgivarimage och med ett aktivt regionalt framsynt samarbete påverkar man tillgången 
på personal inom specialupptagningsområdet. Man skapar enhetliga förutsättningar för 
samarbete inom personalen, delande av sakkunskap, nätverkande och rörlighet mellan 
områdets verksamhetsenheter. 



 

 
 
17 § Samarbetet i det regionala utvecklandet av den specialiserade sjukvården 
 
Sjukvårdsdistrikten i ÅUCS specialupptagningsområde samarbetar i att leda det regionala 
utvecklandet av den specialiserade sjukvården i enlighet med social- och 
hälsovårdsministeriets nationella utvecklingsriktlinjer. Avtalsparternas chefsöverläkare och 
administrativa överskötare ansvarar för beredandet och genomförandet av regionala 
samarbetsprojekt. Efter att ledningsgruppen för specialupptagningsområdena har gett sitt 
utlåtande tillställs de gemensamma utvecklingsprojektens helheter och 
finansieringsansökningar alla avtalsparters styrelser, som sedan fattar beslut. 
 
 
18 § Utvärderingen av metoderna inom hälsovården och ibruktagandet av nya 
metoder 
 
Specialupptagningsområdena bör sinsemellan komma överens om hur utvärderingen av 
de metoder som är i bruk inom hälsovården och ibruktagandet av nya metoder ska 
ombesörjas. 
 
Utvärderingsförfarande och utvärderingsgruppens verksamhet 
 
Inom ÅUCS specialupptagningsområde ska alla nya metoder, vård- eller diagnostikformer 
och utrustning som föreslås tas i rutinmässigt bruk inom hälsovården och som har en 
betydande kostnadseffekt motiveras med en s.k. mini-HTA-blankett. En mall för mini-HTA-
blanketten finns som bilaga till detta avtal. 
 
Bilaga 4. 
 
När det gäller sådana metoder som tas i bruk i testningssyfte följs ett separat 
överenskommet förfarande. För ibruktagandet av dyra läkemedel finns det 
sjukvårdsdistriktspecifika förfaranden. Chefsöverläkarna ser till att man för ibruktagandet 
av dyra läkemedel säkerställer ett enhetligt förfaringssätt som tillämpas i alla 
sjukvårdsdistrikt. 
 
Avtalsparterna förbinder sig till verksamheten inom utvärderingsgruppen för 
specialupptagningsområdets metoder, till vilken avtalsparternas chefsöverläkare utnämner 
medlemmarna. Till gruppen utnämns personer som har klinisk sakkunskap och/eller 
sakkännedom om utvärdering så att alla tre sjukvårdsdistrikt är representerade. Gruppen 
har en multidisciplinär representation och kontakt med ÅUCS läkemedelsdelegation. 
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts utvärderingsöverläkare är utvärderingsgruppens 
ordförande. 
 
Sjukvårdsdistrikten förbinder sig till att ombesörja att utvärderingsgruppen har tillgång till 
tillräckliga resurser för utvärderingsverksamheten. Avtalsparternas chefsöverläkare 
kommer sinsemellan närmare överens om resursfördelningen för 
utvärderingsverksamheten. 
 
Specialupptagningsområdets utvärderingsgrupp kan på begäran ge ett ställningstagande 
eller en rekommendation till den instans som fattar beslut om ibruktagandet av en metod. 



 

Chefsöverläkarna fastställer kostnadsgränsen och de övriga kriterierna för utvärderingen 
och ger närmare anvisningar om utvärderingsförfarandet. Varje sjukvårdsdistrikt fattar 
självständigt beslut om att följa utvärderingsgruppens rekommendationer eller 
ställningstaganden. 
 
Utvärderingar som har gjorts med eller utifrån mini-HTA-blanketter och de beslut som 
avtalsparterna har fattat utgående från dessa samlas i ett gemensamt elektroniskt 
arbetsrum. 
 
Utvärderingsgruppens rekommendationer 
 
Utvärderingsgruppen kan antingen 

- förorda ibruktagande av en metod, föreslå en tidsbundenhet för ibruktagande eller en 
avgränsning av indikationerna för ibruktagande eller låta bli att rekommendera 
ibruktagande av en metod, när gruppen anser att den information som har 
presenterats på mini-HTA-blanketten eller som den har fått genom egna utredningar 
gällande inverkan, trygghet och kostnader är tillräcklig, eller 

- hänvisa förslaget vidare till bedömning i det nationella nätverket av 
utvärderingsöverläkare, Fimea eller tjänsteutbudsrådet (PALKO) 

 
Begränsande av de metoder som är i bruk eller utvärdering av metoder som föreslagits att 
ska slopas 
 
En yrkesperson inom hälsovården som arbetar för avtalsparterna kan för 
utvärderingsgruppen föreslå att en sådan metod som är i användning inom hälsovården 
och för vilken det finns motstridig information om dess trygghet, effekt eller 
kostnadseffektivitet tas upp till behandling. Utvärderingsgruppen kan antingen 

- utgående från den information som uppgetts på mini-HTA-blanketten eller som den 
skaffat genom egna utredningar gällande påverkan, trygghet och kostnader anse att 
metoden fortfarande är aktuell, eller 

- utgående från den information som uppgetts på mini-HTA-blanketten eller som den 
skaffat genom egna utredningar gällande påverkan, trygghet och kostnader 
framlägga den åsikten att bruket av metoden inte är aktuell eller att dess användning 
bör begränsas och ge en rekommendation om detta, eller  

- hänvisa förslaget till en nationell utvärdering. 
 
 
19 § Följderna av försummande av att följa avtalet 
 
De meningsskiljaktigheter som möjligen uppkommer av detta avtal löses i första hand 
genom förhandlingar mellan parterna. Om förhandlingarna inte leder till samförstånd löses 
meningsskiljaktigheterna genom skiljeförfarande enligt lagen om skiljeförfarande. 
Kommunförbundet utnämner en skiljeman i ärendet. 
 
Skiljemannen kan ålägga den part som har brutit mot sina avtalsförpliktelser att till en 
annan part betala ett avtalsvite på högst tiotusen (10 000) euro per avtalsbrott. Den part 
som har brutit mot sina avtalsförpliktelser står även för kostnaderna för skiljeförfarandet. 
 
 
 



 

20 § Avtalsexemplar och underteckningar 
 
Detta avtal har gjorts upp i tre identiska exemplar, ett åt varje avtalspart. 
 
 
Åbo den __ .__ .2021 
 
SAMKOMMUNEN FÖR EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT 
 
 
Toni Eklund     Matti Bergendahl 
Styrelseordförande   Direktör för sjukvårdsdistriktet 
 
 
 
Björneborg den __.__.2021 
 
SAMKOMMUNEN FÖR SATAKUNTA SJUKVÅRDSDISTRIKT  
 
 
Ermo Haavisto    Petteri Lankinen 
Direktör för sjukvårdsdistriktet   Chefsöverläkare 
 
 
 
Vasa den __.__.2021 
 
SAMKOMMUNEN FÖR VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 
 
 
Hans Fratz     Marina Kinnunen 
Styrelseordförande   Direktör för sjukvårdsdistriktet 
  
 

 



Tulosyksikkö/erikoisala TYKSiin keskitettävät HYKSiin tai muihin yliopistosairaaloihin keskitettävät

Anestesiologia ja tehohoito selkäydinstimulaatiohoito

erittäin vaikeaa kroonista neuromuskulaarista hengitysvajautta sairastavien potilaiden hoidon koordinointi VSSHP:n alueella

Ihotaudit neurofibromatoosi

xeroderma pigmentosum ja muut vaikeaoireiset fotodermatoosit

perinnöllisten ihosairauksien diagnostiikka ja perinnöllisyysneuvonta

UVA1-hoito

monimutkaiset ammatti-ihotautiselvitykset

verisuonianomalioiden laserhoito

lääketieteellisin indikaatioin tehtävä epilaatio

ekstrakorporeaalinen fotofereesi

Keuhkosairaudet vaativat bronkologiset tutkimukset (mm. ultraääni-br.skopia)

vaativat keuhkoallergologia

vaativat tuberkuloosin hoito

vaativa non-invasiivinen ventilaatiohoito

keuhkosyövän vaativat sytostaattihoidot

keuhkonsiirrot / HYKS

Kirurgia / gastrokirurgia ruokatorvikirurgia       

maksakirurgia

elektiivinen haimakirurgia

mahalaukun totaalipoistot mahalaukkusyövässä

hankalat crohnin taudin leikkauspotilaat

koliitis ulcerosan elektiivinen kirurgia 

moniin elimiin levinnyt peräsuolisyöpä

vaativat maksakirurgiset leikkaukset (laajennettu 

lohkonpoisto, Klatzkin tuumorit)

Kirurgia / sydän- ja rintaelinkirurgia sydänkirurgia

pallean yläpuolinen aorttakirurgia

torakaaliaortan endografit

stenttigraftiosio

Kirurgia / verisuonikirurgia abdominaaliaortan endografit

Kirurgia / neurokirurgia varsinainen neurokirurgia (keskushermoston kasvaimet: aivoverisuonisairaudet ja niihin liittyvät verenvuodot, aneurysmat, 

kraniektomia, kranioplastia, hydrokefalus)

akuutit aivovammat aivotärähdyksiä lukuun ottamatta

vaativa selkäkirurgia, diskusproteesi

rangan metastaasikirurgia

akustikusneurinooma

aivolisäkekirurgia

kaularankakirurgia, diskusproteesi

aikuisen degeratiivinen skolioosi

epilepsiakirurgia

funktionaalinen neurokirurgia

aivovaltimoiden bypasskirurgia

Kirurgia / urologia miehen virtsanpidätyskyvyn keinosulkijaleikkaukset   

radikaaliprostatektomia

erektiohäiriöiden leikkaushoito

radikaali virtsarakkosyöpäkirurgia

levinneen kivessyövän kirurginen hoito (RPLND)

retroperitoneaalisten sarkoomien kirurginen hoito

feokromosytööman leikkaushoito

robottikirurgia

virtsaputken arpikurouman avoleikkaukset (HYKS)
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KNK akustikusneurinooma (kuulohermon kasvain)

korvakäytävän kuroutuman korjausleikkaus

välikorvakasvainten kirurginen hoito

implanttikirurgia, mm. sisäkorvaimplantti, BAHA, korvalehti, jne.

alle kouluikäisten huonokuuloisten lasten kuulontutkimus ja -kuntoutus

aivolisäkkeen kirurgia

koanaaliatresian kirurginen hoito

laaja ja vaativa otsaontelo- ja sfenoidaalialueen kirurgia

hajunenän leikkaushoito

nenän väliseinämäpuhkeaman leikkaushoito

luumädän ja -kuolion hoito

ylipainehappihoitoa tarvitsevat potilaat

laajat leukaluun alueen kasvaimet ja muovausleikkaukset

pään ja kaulan alueen syöpäpotilaiden hoito, välitön jatkohoito ja seuranta sekä niihin liityvät tutkimukset

yläleuan ja kallonpohjan laajat murtumat ja avomurtumat

kranioplastia implantilla

henkitorven osittainen poisto ja korjaus

äänen kirurgia

ruokatorven tähystykseen liittyvät toimenpiteet

keuhkoputkien tähystykseen liittyvät toimenpiteet

mediastinoskopiat

lasten henki- ja ruokatorvisairaudet

harvinaisten ja vaativien tautien hoito, joka edellyttää sellaisia toimenpiteitä, joita  hoitoyksikössä suoritetaan vähemmän kuin 10, 

esim. osteogenesis imperfecta potilaiden kuulonparannusleikkaukset, reparotiskirurgia, restapeskirurgia

Lastentaudit / lastenklinikka alle 32 rv keskoset

lasten vaativa tehohoito

vastasyntyneenä leikkaushoitoa vaativat sairaudet

leukemian, pahanlaatuisten kasvainten ja muun syövän hoito

vaikeat ja harvinaiset anemiat

vaikeat kasvu-, puberteetti- ym. Endokrinologiset häiriöt

elimensiirtojen seuranta

harvinaiset aineenvaihduntasairaudet

vaikea lastenreuma ja vaikeat sidekudostautipotilaat

lasten HIV ja HIV-positiivisten äitien vastasyntyneet

vaikeat infektiot

immuunipuutostilat

vaikeat immuunipuutostilat

lasten vaikeat keuhkosairaudet

vaativa sosiaalipediatria

naistenklinikan kanssa yhteistyössä vaativa sikiödiagnostiikka ja siihen liittyvä hoito

silmäklinikan kanssa yhteistyössä keskosten verkkokalvon laserhoito

vaikeat munuaissairaudet

vaikea lastenreuma

vaikeat sidekudossairaudet

lasten sydänkirurgia (myös sydämen katetroinnit)

ECMO-hoito Tukholman Karoliinisessa sairaalassa tai HYKSissä

vaikeat kardiologiset potilaat (leikkaushoito)

vaikeat mahasuolikanavan sairaudet



Lastentaudit / lastenkirurgia lasten vaativa traumakirurgia

lasten ja nuorten selkäkirurgia

vaativa lasten lantio-alaraajakirurgia

lasten ja nuorten muskuloskeletaali tuumorikirurgia

pectus-kirurgia

akuutit monivammat

ductus-kirurgia

anus- ja esophagusatresiat

kraniofakiaalisen epämuodostuman vaativa leikkaushoito (TYKS, valtakunnallisesti)

mikäli raskauden aikana todetaan sikiöllä vastasyntyneisyyskaudella kirurgista hoitoa vaativa anomalia, tulisi synnytys keskittää 

TYKSiin

avosydänkirurgia

elimensiirrot

huulisuulakihalkiopotilaat

sappitieahtauman primaari leikkaushoito

epilepsiakirurgia

Lastentaudit / lastenneurologia aivokasvainpotilaat

hydrokefalus-potilaat

vaativaa diagnostiikkaa edellyttävät etiologiset tutkimukset

anestesiassa tehtävät keskushermoston MRI-tutkimukset

PET-tutkimukset

tehohoitoa vaativat akuutit aivovammat ja keskushermostoinfektiot

vagusstimulaattorin asennukset

vaativat video-EEG-tutkimukset (esim. lääkereduktiossa tai 

sfenoidaalielektrodein tehtävät)

lihastautien erikoisdiagnostiikka (konsultaatiokäynnit)

epilepsiakirurgia

Naistentaudit ja synnytykset Gynekologia:

kohdunkaulan syöpä

ulkosynnytinten syöpä

munasarjasyöpä

endometriumsyöpä

vaikeat synnytinelinten kehityshäiriöt

vaikean endometrioosin leikkaushoito

hankalan ja uusiutuvan virtsankarkailun ja laskeuman leikkaushoito

Obstetriikka:

ennenaikaiset synnyttäjät, <33 vk (<36 vk)

kolmossynnytykset

kaksossynnytykset <30 - 33 vk

vaativa sikiödiagnostiikka ja -hoito

veriryhmäimuunisaatioiden diagnostiikka ja raskaudenaikainen hoito

sikiön synnynnäisen sydänvian leikkaushoito

A-V-blokin hoito, jonka vuoksi synnytykset hoidetaan HUSissa

preimplantaatiodiagnostiikka

kaksoistaskauksien transfuusiosyndrooman hoito

kohdunkaulan syövän säästävät operaatiot (trachelectomiat)

Neurologia aivovaltimovaskuliitit

aivojen revaskularisaatiotoimenpiteiden ja suonensisäisten toimenpiteiden harkinta

henkeäuhkaavan aivoinfarktin hemikraniektomia sekä hypotermiahoito

epilepsiakirurgian tarpeen arviointi

intratekaaliset baklofeenihoidot

harvinaisten perinnöllisten neurologisten sairauksien diagnostiikka ja hoito

Parkinsonin taudin kirurginen hoito (HYKS, TAYS)

epilepsian kirurginen hoito (TAYS)

aivojen revaskularisaatio-toimenpiteiden ja suonensisäisten 

toimenpiteiden harkinta

epilepsiakirurgian tarpeen arviointi (lähinnä TAYS)

epilepsiapotilaan video-EEG diagnostiikka (TAYS)

liikehäiriöiden stimulaattorihoidot (HUS)

Ortopedia, traumatologia ja 

käsikirurgia

luukasvainkirurgia

vaativat murtumat ja monivammat

spinaalivamapotilaan hoito (osin) 

selkärangan vaativat fuusiot

raajojen deformaatiokorrektiot

harvinaissairauksien (esim. hemofilia, luustonkehityshäiriöt) leikkauksellinen hoito

vaativat kudossiirteet (esim. rustosolut, moniligamenttirekonstruktiot)

pienten nivelten tekonivelkirurgia

vaativat tekonivelrevisiot Olkapään tekonivelkirurgia

lantion rekonstruktiota vaativa luukasvainkirurgia (TAYS)

replantaatiot (TAYS)

spinaalivammapotilaan hoito (osin TAYS)



Perinnöllisyyslääketiede / kliininen 

genetiikka

vaativaa diagnostiikkaa edellyttävät harvinaiset sairaudet

perinnöllisyysneuvontaa tarvitsevat perheet erityisesti perhesuunnitteluun, sikiödiagnostiikkaan ja sen suunnitteluun, 

kantajatutkimuksiin ja sairastumista ennustaviin geenitestehin liittyen

potilaat ja perheet, joilla on perinnöllinen syöpäalttius

Lasten- ja nuorten psykiatria tutkintaviranomaisetn tai syyttäjänlaitoksen pyynnöstä tehtävät rikosten esitutkintaan liittyvät lasten- ja nuorten 

oikeuspsykiatriset tutkimukset

lastenpsykiatrinen osastopäivsytys (kesä- ja joulusulkujen aikana)

Radiologia aivojen suonten angiografiat ja invasiiviset toimenpiteet (coilaukset yms)

suurten suonten endokraftit

kaulavaltimoiden hoitotoimenpiteet

aivotuumoreiden angiografinen hoito

lasten erityistutkimukset (vaativaan lasten skolioosikirurgiaan liittyvät tutkimukset)

harvinaisten geneettisten ja kasvuhäiriöiden diagnostiikka

luu- ja pehmytosakasvainten diagnostiikka

aivolisäkekasvaindiagnostiikka

Silmätaudit sarveiskalvonsiirto

keratocunushoidot

vaikeahoitoinen uveiitti ja glaukooma, neuro-oftalmologinen sairaus

vaikeat karsastusleikkaukset

osa lasiais- ja verkkokalvotoimenpiteistä

sarveiskalvon laserkirurgia

lasten ja aikuisten pahanlaatuiset silmän alueen kasvaimet

lasten glaukoomakirurgia toistaiseksi

päivystyksellistä hoitoa vaativat verkkokalvoirtaumat 

viikonloppuisin

Sisätaudit / endokrinologia Fabryn tauridn diagnostiikka ja hoidon aloittaminen

PET-tutkimukset neuroendokrinologisissa kasvaimissa

Sisätaudit / gastroenterologia maksansiirto

MARS-hoito

Sisätaudit / kl. Hematologia allogeeniset kantaasolujensiirrot

autologiset kantasolujensiirrot

akuutin leukemian hoito (alle 70v. Potilaat) / pääsääntöisesti hoitokonsultaatiokäynti (70v. Ja vanhemmat potilaat)

vaikeiden hemofilioiden hoito ja kirurgia (HYKS)

Sisätaudit / kardiologia erityisvälineistöön perustuva rytmihäiriöiden mekaaninen hoito (Ensite, NavX, CARTO)

hypertrofisen kardiomyopatian kemiallinen ablaatiohoito

sydämen eteisten tai kammion väliseinämän aukon sulkemistoimenpiteet

vaativat verisuoniteitse tehtävät sydänläppätoimenpiteet

eteiskorvakkeen sulkutoimenpiteet

hankalien synnynnäisten sydänvikojen diagnostiikka ja 

hoitotoimepiteet

sydänsiirrot ja niihin liittyvä välitön hoito

sydän-keuhkosiirrot ja primaarisen pulmonaalihypertomian 

hoito ennen siirtoa

Sisätaudit / reumatologia osastohoitojaksoa ja moniammatillista hoitoarviota edellyttävät potilaat

vaikeat, harvinaiset reumasairaudet

sklerodermaa ja vaikeaa Raynaud'n syndroomaa sairastavien potilaiden videokapillaskopiat

Sisätaudit / nefrologia munuais- ja haimasiirtopotilaiden vaikeat komplikaatiot (hoitovastuun ja tutkimusten koordinointi)

munuais- ja haimasiirtopotilaiden raskauden aikaisen hoidon koordinointi

munuaisbiopsioiden lausunnot (koordinointi)

yleissairauksien vaikeat munuaisongelmat (vaskuliitit, HUS/TTP, tyvikalvovasta-ainetaudit): koordinointi mm. plasmafereesien 

toteuttamisessa

kotidialyysin alueellinen koordinointi

lasten dialyysihoitojen koordinointi

elävän luovuttajan tutkimukset

munuaisten siirto



Suu- ja leukasairaudet leukojen alueen syöpäpotilaiden primaarihoito (protetiikka tehdään SATKS:ssa)

laajat kasvojen murskavammat

leukanivelkirurgia (sis. Leukanivelproteesin), erityistapauksissa ortognaattinen kirurgia

vaikeat kipupotilaat

huuli- ja suulakihalkiopotilaiden kirurgia

Syöpätaudit aivokasvainten vaativa onkologinen hoito

pään ja kaulan alueen syöpien hoito

sarkoomien hoito

kivessyövän solunsalpaajahoito

gynekologisten syöpien sädehoito

erityistekniikoita vaativat sädehoidot (mm. tyköhoito, stereotaktinen sädehoito, kokokehon sädehoito, elektronikylvyt)



Vaasa Pietarsaari Pori Parainen Loimaa

Malmi Satks EPLL TYKS

Tyks 

Kirurginen 

sairaala

Kupittaan 

sairaala

Tyks 

Salon 

sairaala

Halikon 

sairaala 

Psykiat-

rinen 

yksikkö

Tyks Vakka-

Suomen 

sairaala

Uuden-

kaupungin 

psykiatrinen 

sairaala

Tyks 

Loimaan 

sairaala

Akuuttilääketiede Arkipäivisin X X X X 08.00-22.00 08.00-22.00

(tai jakamaton etupäivystys) osa illoista

Sisätaudit X a kts konservatiivinen X X (08-22)

a X (08-22)

Ortopedia+ traumatologia a a X a

Vatsaelinkirurgia a a X X

Neurologia a (la ja su 8-18) X X

Gynekologia ja obstetriikka X X X

a (tarvitt.) X

Lastentaudit X a X X

a (tarvitt.) X (eval ad klo 21)

a (el, makro)

a (el mikro)

Lastenkirurgia a

Keuhkosairaudet a X (08-22)

a (22-08)

Infektiosairaudet a

Kardiologia d b b

Psykiatria a X,a2 (Harjavallan sairaala) a1, a2, a3 a* a* a* a*

Verisuonikirurgia hälytystyö a

Neurokirurgia a

Urologia hälytystyö a

Radiologia a X X X

a

Sydän- ja rintaelinkirurgia a

Anestesiologia X a X X (T etu) a a

a X (T taka )

X (U srla)

X (U taka)

Tehohoito X X operat

X konservat

Onkologia a pe-su a

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit a ma-to a (ei su) X

a

Silmätaudit a (eval)

a (el)

Suu- ja leukakirurgia a

Suun th päivystys (hml) X

Hematologia a

Plastiikkakirurgia a

Konservatiivinen X a

a

Kirurgia X X

a a

Yleislääketiede X X

Ensihoitolääketiede X (virka-aik) X (ei yöllä)

FinnHEMS 20 (lääkäriyksikkö) kts. edell X

LUETTELO ERITYISVASTUUALUEEN ERIKOISALAKOHTAISISTA PÄIVYSTYKSISTÄ

Turun seutu UusikaupunkiSalo

BILAGA 2



LYHENTEIDEN SELITYKSET

a= kotivarallaolo

b= PCI toiminta hälytystyönä

c = varallaolopäivystys 

leikkauspäivinä (yli 30 min)

d = PCI-päivystys 

el = erikoislääkäri

(X)= ympärivuorokautinen pehmytkudoskirurgiapäivystys (päivystäjä voi olla ge-kirurgi tai plastiikkakirurgi tai verisuonikirurgi) T-sairaalassa 

X (08-22) = toinen toimipaikkapäivystäjä klo 08-22 joka päivä

"X" = kirurginen etupäivystäjä Salossa

a1,a2,a3 = aikuis-, nuoriso- ja lastenpsykiatria

a* = yhteinen päivystysrinki: Halikko ja Parainen, Kupittaa ja Uusikaupunki

X = ympärivuorokautinen toimipaikkapäivystys = paikalla
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LIITE 3 

Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen järjestämissopimukseen 

kunnallisvaltuustokauden 2021-2025 vuodelle 2022. 

Tässä liitteessä kuvataan tarkemmin nykytilat ja tavoitetilat yhteistyön kehittämiselle 
sopimuskauden aikana sekä tutkimustoiminnassa että lain tarkoittamissa tukipalveluissa. 
Tämä liite on kiinteä osa Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen 
järjestämissopimusta kunnallisvaltuustokaudelle 2021-2025 ja sitä voidaan muuttaa ja 
tarkistaa samoin edellytyksin kuin järjestämissopimusta. 

1. Yhteistyö tutkimustoiminnassa

Nykytila 

VSSHP, SATSHP ja VSHP ovat laatineet yhdessä Tyksin erityisvastuualueen tiede- ja 
tutkimusstrategian vuosille 2021-2025. VSSHP:lla, SATSHP:llä ja VSHP:llä on myös 
yhteinen hoitotieteellinen tutkimusohjelma vuosille 2020-2025. 

VSSHP:lla ja TY:lla on yhteinen verkostomuotoinen kliininen tutkimuskeskus (TurkuCRC), 
joka tarjoaa tukea ja palveluita tutkijalähtöiselle kliiniselle tutkimukselle ja tehostaa alan 
yritysten kanssa harjoitettavaa tutkimusyhteistyötä. Keskus muodostuu VSSHP:n ja TY:n 
hallinnollisesti kuuluvista yksiköistä ja sen toiminnasta on tehty erillinen sopimus. Palvelut 
ovat VSSHP:n, TY:n, Turun kaupungin, Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Pohjanmaan 
hyvinvointialueen tutkijoiden käytettävissä. 

VSSHP:n hallitus on asettanut terveydenhuoltolain mukaisen erityisvastuualueen 
tutkimustoimikunnan ja lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain mukaisen alueellisen 
eettisen toimikunnan, joissa molemmissa on mukana SATSHP:n ja Pohjanmaan 
hyvinvointialueen edustus. 

Tavoitetila 

Osapuolten kesken valmistellaan ervan yhteiset periaatteet lääketieteellisen tiedekunnan 
tohtoriohjelmissa tehtävän tutkimustyön ja sopimusosapuolien kliinisen työn 
yhteensovittamisesta. Yhteisten periaatteiden kautta on tavoitteena parantaa 
mahdollisuuksia tohtorin tutkinnon suorittamiseen koko ervalla. 

Sopimusosapuolet yhdessä tukevat Länsirannikon laajuista opetus- ja tutkimusyhteistyötä 
ja sen edellyttämien resurssien varmistamista Turun yliopiston tavoitteiden mukaisesti. 
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2. Yhteistyö laadunhallinnassa, potilasturvallisuuden suunnittelussa ja
valmiussuunnittelussa 

Nykytila 

VSSHP:ssä on laadittu selvitys laatujohtamisen tilasta ja suunnitelma sen kehittämisestä 
sekä potilasturvallisuussuunnitelma. Vuonna 2016 on valmistunut laadunhallinnan 
suunnitelma, joka koostuu laadunhallintamenettelyjen nykytilan kuvauksesta ja 
laatuneuvoston toimintasuunnitelmasta 2017-2018. Hoitotyön laadunvarmistuksen ja 
kehityksen tueksi on laadittu vuosille Hoitotyön toimintaohjelmat. Valmiussuunnittelua 
tehdään alueellisena yhteistyönä. 

SATSHP:ssä on laadittu laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden suunnitelma ja sen 
toimeenpano on meneillään terveydenhuoltolain vaatimusten mukaisesti. 
Potilasturvallisuutta seurataan systemaattisesti raportointijärjestelmän avulla. 
Sosiaalipalvelujen toimialueella on sertifioitu toimialueen kattava ISO 9001:2008 -
laatujärjestelmä. SataDiag -liikelaitoksessa on useita lakisääteisiä 
laadunhallintajärjestelmiä. Valmiussuunnitelmaa laaditaan. 

VSHP:ssä on terveydenhuoltolain 8 §:n ja sen nojalla annetun asetuksen vaatimukset 
täyttävä laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanon suunnitelma, joka 
sisältää politiikan, laatu- ja potilasturvallisuusjärjestelmän sekä yhtenäiset käytännöt ja 
menetelmät. VSHP:ssä on voimassa oleva laaduntunnustus. Yleinen valmiussuunnitelma 
on sairaalakohtainen suuronnettomuussuunnitelma sisältäen poikkeusoloihin liittyvän koko 
sairaanhoitopiiriä koskevan osion. Pandemiavalmiussuunnitelma on erillinen 
suunnitelmadokumentti. 

Tavoitetila 

Sairaanhoitopiirit tekevät yhteistyössä suunnitelman laadunhallinnan ja 
potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta terveydenhuoltolain 8 §:n ja sen nojalla annettuun 
asetukseen pohjautuen. Tavoitteena on, että hyväksyttyjä laadunhallinnan ja 
potilasturvallisuuden varmistamisen periaatteita sovelletaan yhtenäisesti 
sairaanhoitopiireissä kaikilla tulos- ja toimialueilla. 

Kussakin sairaanhoitopiirissä on nimettynä henkilö, jonka tehtäviin lukeutuu 
sairaanhoitopiirin laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta laaditun 
lakisääteisen suunnitelman päivittäminen ja kehittäminen sekä toiminnan koordinointi. 

Pohjanmaan hyvinvointialue huolehtii laadunhallinnan ja potilasturvallisuussuunnittelun 
koordinoinnista erityisvastuualueella ja nimeää tähän tehtävään asiakas- ja 
potilasturvallisuuskeskuksessa olevan erva- lähettilään. Sopijapuolet perustavat 
alueellisen laatu- ja potilasturvallisuustyöryhmän, johon sopimusosapuolien 
johtajaylilääkärit nimeävät jäsenet. 

VSSHP huolehtii valmiussuunnittelun koordinoinnista erityisvastuualueella ja nimeää 
tähän tehtävään henkilön. 
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3. Yhteistyö tukipalveluissa

3.1 Välinehuolto 

Tavoitetila 

Valtuustokauden aikana varmistetaan kolmen sairaanhoitopiirin välinehuollon yksiköiden 
välille tiivis yhteistyö- ja kehittämisverkosto. Yhteistyön kehittämisestä vastaavat 
välinehuollon vastaavat viranhaltijat. Yhteistyön tavoitteena on kehittää välinehuollon 
laatua ja luoda yhtenäistä välinehuoltokäytäntöä. Kolmen sairaanhoitopiirin välinehuollon 
asiakasrajapintaan vaikuttavat toimintatavat, palvelusuoritteet ja nimikkeistö sekä 
hinnoitteluperiaatteet yhtenäistetään. Sterilointitoiminnan käytäntöjä tarkastetaan ja 
listataan mahdolliset kehittämiskohteet. Laite- ja välinehankinnat sekä laitteiden 
huoltopalveluhankinnat toteutetaan yhteisesti sopimusosapuolien välillä aina kun se on 
mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Vuosittain järjestetään sopimusosapuolien 
välinehuoltojen välillä yhteistoiminnassa koulutustilaisuuksia, jotka ovat avoimia koko 
erityisvastuualueen välinehuollon ammattilaisille. Liikelaitosten johtokunnat hyväksyvät 
osaltaan yhteistyö- ja kehittämisverkoston tavoitteet. 

3.2 Lääkehuolto 

Nykytila 

VSSHP hallinnoi sopimusosapuolien yhteistä lääkkeiden hankintarengasta, johon kuuluvat 
lisäksi Ålands hälso- och sjukvård ja maakuntien kaikki julkisen sosiaali- ja 
terveydenhuollon yksiköt. Yhteishankinnan toteuttamiseksi sopimusosapuolien 
peruslääkevalikoima on harmonisoitu ja käytössä ovat yhteiset tuotekoodistot. 
Tarkoituksena on myös järjestää yhteisesti lääkehuollon alan koulutusta 
sopimusosapuolien tarpeisiin. 

Tavoitetila 

Lääkehuollon koulutusta järjestetään sopimusosapuolien yhteistoimintana. Liikelaitosten 
johtokunnat hyväksyvät osaltaan yhteistyö- ja kehittämisverkoston tavoitteet. 

3.3 Hankinnat 

Nykytila 

Tyksin erityisvastuualueella hankinta- ja logistiikkapalvelut on toteutettu 
sopimusperusteisesti siten, että erva-yhteishankinnoissa VSSHP on hankinnat toteuttava 
taho. Erva-yhteishankinnat kattavat hoitotarvikkeiden, laitteiden ja apuvälineiden 
kilpailutuksien, päätöksenteon sekä sopimusten valvontaan ja ylläpitoon liittyviä tehtäviä. 
Yhteiskilpailutuksiin liittyy keskeisesti yhteisen nimikkeistön ylläpito ja kehittäminen, mikä 
helpottaa merkittävästi kilpailutuksiin ja hoitotarvikkeiden valintaan liittyvää tiedonkulkua. 
Erityisvastuualueella on sitouduttu hoitotarvikkeiden osalta kansalliseen SaiLab-
nimikkeistöön. Sopimusosapuolien lisäksi erva-yhteishankinnoissa ovat mukana kattavasti 
myös näiden alueiden sosiaali- ja perusterveydenhuollon julkiset organisaatiot. 

Tavoitetila 

Yhteishankintoja jatketaan ja kehitetään edelleen sopimusosapuolien ja muiden mukana 
olevien toimijoiden kesken tekeillä olevan lainsäädännön mahdollistamin tavoin. 
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3.4 Logistiikka 

Nykytila 

Logistiikkapalvelut toteutetaan tällä hetkellä Tyksin erityisvastuualueella 
sopimusosapuolien omana toimintana. Kuljetukset toteutetaan joko omana toimintana 
ja/tai hankitaan ostopalveluna ulkopuolisilta palveluntuottajilta. Logistiikkapalveluissa on 
olemassa Tyks ervassa yhteiset peruslähtökohdat toimitilojen ja tietojärjestelmien osalta. 
Apuvälineiden tilaaminen ja jakelu toteutetaan alueellisten apuvälinekeskusten kautta, 
jotka kuuluvat lääkinnällisen kuntoutuksen toimintaan. Logistiikkapalveluihin liittyy 
tarvikkeiden tilaaminen, varastointi ja kuljetukset sekä loppuasiakkaan tarvikelogistiikan 
toteuttaminen tilaus-hyllytyspalveluna. 

Tavoitetila 

Tavoitteena on tiivistää logistiikkayhteistyötä erva-alueella, siten että kokonaisuus palvelee 
mahdollisimman kattavasti julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoita tällä alueella. 
Organisoitumisella, tietojärjestelmäratkaisuilla ja asiakasrajapinnan määrittelyllä on 
merkittävä osa siinä, millaiseksi yhteistyö muotoutuu. Logistiikkayhteistyön 
toteuttamismallia ja sen laajuutta tullaan arvioimaan, kun Sote-uudistusta koskeva 
lainsäädäntö on vahvistettu. 

3.5 Tietojärjestelmäratkaisut ja niiden kehittäminen sekä tietopalvelut 

Nykytila 

VSSHP, SATSHP ja VSHP ovat yhdessä valmistelleet kolmen sairaanhoitopiirin yhteisen 
tietohallintostrategian vuosille 2013-2016. Strategiassa on kuvattu sopimusosapuolien 
tietohallinnon tavoitetila vuonna 2016 ja strategiset kehittämiskohteet. Strategiaa ei ole 
päivitetty sote-uudistuksen etenemisen johdosta. 

Tietopalvelujen osalta sopimusosapuolet ovat yhdistäneet tietopalveluyksikkönsä 
yhteisesti omistettuun osakeyhtiöön Medbit – 2M-IT Oy:ön, joka toimii erityisvastuualueen 
alueellisena toimijana. 

Tavoitetila 

Kansalliset IT-ratkaisut vaikuttavat oleellisesti erva-alueen IT-ratkaisuihin ja tulevat 
ohjaamaan niitä. Tietojärjestelmäratkaisuja koskevaa yhteistyötä toteutetaan erikseen 
sovittavien projektien kautta erva-johtoryhmän linjausten mukaisesti. Sopimusosapuolien 
tietohallinnosta vastaavat viranhaltijat edistävät yhteistyötä ja raportoivat yhteisistä 
kehittämishankkeista vuosittain erva-johtoryhmälle. 
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3.6 Taudinmääritykseen liittyvät palvelut 

Nykytila 

Kullakin sairaanhoitopiirillä on omat yksikkönsä taudinmääritykseen liittyviä palveluja 
(laboratorio, kuvantaminen, kliininen neurofysiologia, patologia) varten. 

Sopijapuolet tekivät selvityksen mahdollisen yhteisen sairaanhoidollisten palvelujen 
toimijan ja sen toimintamuodon osalta. Ensisijaisesti selvitystyö koski laboratorio- ja 
kuvantamistoimintaa sekä lääkehuoltoa lainsäädännön asettamissa rajoissa. Selvitys 
käsiteltiin sopimusosapuolien toimielimissä. 

Tavoitetila 

Taudinmääritykseen liittyvien palvelujen osalta kehitetään sopimuskaudella 
taudinmääritykseen liittyviä palveluja antavien yksiköiden yhteistyötä ja yhtenäistetään 
yksiköiden toimintatapoja. Yhteistyön toimintamuotoja voivat olla esimerkiksi laitekannan 
harmonisointi, yhteisten nimikkeistöjen käyttöönotto, laatujärjestelmien yhtenäistäminen ja 
vastaavat toimenpiteet. 

3.7 Taudinmääritykseen liittyvien näytteiden säilyttäminen 

Nykytila 

Turun yliopisto (TY), VSSHP, SATSHP ja VSHP ovat solmineet 7.5.2013 sopimuksen 
Auria Biopankin perustamisesta ja toiminnasta sekä omistajaosapuolten biopankkiin 
liittyvistä oikeuksista, velvollisuuksista ja hallinnoinnista. Biopankki on hallinnollisesti 
sijoitettu VSSHP:n organisaatioon Tyks-Sapa-liikelaitoksen patologian palvelualueelle. 
Auria Biopankki on käynnistänyt toimintansa 1.9.2013 ja se on saanut toimintalupansa 
10.3.2014, jolloin se on rekisteröity Valviran ylläpitämään valtakunnalliseen 
biopankkirekisteriin. Toiminta on vakiintunut edellisen sopimuskauden aikana ja Auria 
biopankki on suunnitellusti liittynyt Suomen Biopankkiosuuskuntaan.  

Tavoitetila 

Sopimuskaudella jatketaan biopankkitoimintojen kehittämistä ja arvioidaan yhteistyössä 
tapoja kehittää biopankkitoimintaa ja sen edellytyksiä edelleen. Tämä sisältää myös 
tarkastelun muiden tahojen (esim. Suomen biopankkiosuuskunta, FinnGen- konsortio) 
kanssa tehtävän yhteistyön edellytyksistä. 
.
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LIITE 4 

Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen järjestämissopimukseen 
kunnallisvaltuustokauden vuodelle 2022. 

Mini-HTA 
https://www.webropolsurveys.com/S/83A7D0B284C69A17.par 

Lomakkeen täyttäjän tiedot 

Nimi: __________ Asema/titteli: __________ 

Tulosvastuuyksikkö: __________ 

Sähköposti: __________  Puhelin: __________ 

pvm________ 

Kysymykset 1-5 /JOHDANTO 

Kohdat 6-14 /MENETELMÄ 

6. Mitkä ovat menetelmän käyttöindikaatiot?

7. Miten uusi/ehdotettu menetelmä muuttaa nykykäytäntöä? Minkä käytössä olevan

menetelmän uusi menetelmä korvaa?

8. Onko tutkimusnäyttö koottu kirjallisuudesta ja arvioitu sairaalassa tai muualla?

Kuvaile lyhyesti tulokset vaikuttavuudesta, turvallisuudesta ja kustannusvaikutuksista.

9. Kirjoita tähän oleellisimmat viitteet ja arvioi tutkimusnäytön aste.

10. Miten menetelmä vaikuttaa potilaiden diagnosointiin, hoitoon, hoivaan,

kuntoutukseen ja sairauksien ehkäisyyn?

11. Mitä riskejä, sivuvaikutuksia tai muita epätoivottuja vaikutuksia menetelmällä on?

12. Kuinka pitkä on menetelmän oppimiskäyrä ja kuinka monta potilasta / toimija

(yksikkö tai työntekijä) /vuosi tarvitaan riittävän osaamisen ylläpitämiseksi?

13. Onko muualla Suomessa tai muissa maissa meneillään selvityksiä tai tutkimuksia

menetelmän vaikutuksista? Mitä ja missä?

14. Suositteleeko Käypä hoito, erikoislääkäriyhdistys tai jokin muu taho menetelmän

käyttöä? Jos kyllä, mikä taho suosittelee.

Kohdat 15-16 /POTILAS 

15. Liittyykö menetelmään erityisiä eettisiä tai psykologisia pohdintoja? Minkälaisia?

1. Kuka tai mikä taho ehdottaa aihetta? (sairaala, tulosvastuuyksikkö, henkilö)

2. Mikä on ehdotetun terveydenhuollon menetelmän nimi?

3. Mitä muita tahoja ehdotus koskee omassa sairaanhoitopiirissä tai erityisvastuualueella?

4. Onko sama taho aiemmin tai muussa yhteydessä ehdottanut tämän menetelmän

käyttöön ottoa? Milloin ja missä yhteydessä?

5. Onko menetelmä jo käytössä omassa sairaanhoitopiirissä tai erityisvastuualueen

muussa toimintayksikössä tai muualla Suomessa? Missä ja mistä alkaen?

https://www.webropolsurveys.com/S/83A7D0B284C69A17.par
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16. Miten menetelmä vaikuttaa potilaan elämänlaatuun, sosiaalisiin olosuhteisiin tai

toimeentuloon? Mitä taloudellisia uhrauksia menetelmä edellyttää potilaalta? Minkälaista

hoivaa tai tukea potilas tarvitsee toipumisvaiheessa?

Kohdat 17-23 /ORGANISAATIO 

17. Arviolta kuinka monta potilasta menetelmällä tutkitaan tai hoidetaan vuodessa

omassa toimintayksikössäsi?

18. Miten menetelmä vaikuttaa henkilöstötarpeeseen käyttöönottovaiheessa ja pitkällä

aikavälillä? Miten menetelmä vaikuttaa eri työntekijäryhmien tehtäviin?

19. Montako henkilöä koulutetaan menetelmän hallintaan ja mitä koulutusta henkilökunta

tarvitsee?

20. Seuraako menetelmästä tarvetta muutoksiin tiloissa, laitteissa, tietojärjestelmissä tai

toimintaprosesseissa? Minkälaisia?

21. Miten menetelmän käyttöönotto vaikuttaa muiden yksiköiden toimintaan, jotka

osallistuvat menetelmän kohteena olevien potilaiden hoitoon?

22. Miten menetelmän käyttöönotto vaikuttaa yhteistyöhön muiden sairaaloiden tai

perusterveydenhuollon kanssa? Vaikutukset hoitoketjuun? Vaikutukset ervalla sovittuun

työnjakoon?

23. Milloin menetelmä voidaan ottaa käyttöön?

Kohdat 24-31 /TALOUS 

24. Mitä perustamiskustannuksia menetelmän käyttöönotosta aiheutuu? Laitehankintoja,

remonttia, koulutusta tai muuta vastaavaa?

25. Mitä kustannusvaikutteisia toiminnallisia seuraamuksia menetelmän käyttöönotolla

on esimerkiksi hoitoaikoihin, työajan käyttöön, työnjakoon tai seurantatutkimusten

tarpeeseen?

26. Mitkä ovat arvioidut kustannukset yhtä potilasta kohti? Mitkä ovat menetelmän

vuosittaiset ylläpitokustannukset? Arvioi myös minimi- ja maksimirajat.

27. Mitkä ovat toimintayksikölle kohdistuvat kokonaiskustannukset (minimi- ja

maksimirajoineen) vuodessa? Miten ne kehittyvät seuraavan viiden vuoden aikana?

28. Vähentääkö menetelmän käyttöönotto jonkin muun menetelmän käytöstä aiheutuvia

kustannuksia? Mikä on arvioitu kustannussäästö vuodessa?

29. Kuinka usein menetelmään liittyviä laitteita tarvitsee uusia?

30. Mitä kustannuksia aiheutuu muille sairaaloille tai hoitoketjuihin osallistuville

tahoille? (minimi- ja maksimiarvio)

31. Mitä epävarmuustekijöitä talouslukuihin sisältyy?

MUUT KOMMENTIT: 
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1 Projektets bakgrund    

Befolkningen i Österbotten uppgår till 175 816 (2020). Invånarantalet väntas minska något (1,2 
%) under de kommande åren, men antalet äldre ökar. Den förväntade livslängden är Finlands 
högsta (82,9 år). Invånarnas modersmål är svenska (49,5 %) och finska (43,7 %). Antalet 
invandrare är större än genomsnittet i landet och behovet av service för personer som talar 
andra språk är också viktigt. Sysselsättningsgraden är bland de högsta i landet och andelen 
arbetslösa av arbetskraften är bland de lägsta i landet. (www.obotnia.fi, THL 2020)  

Enligt THL:s bedömning är befolkningen i Österbotten friskast i landet. Jämfört med 
genomsnittet i landet riktas hälsotjänsterna i högre grad till primärvården och inom 
socialtjänsterna är andelen tjänster dygnet runt något större än genomsnittet. Tillgången till 
tjänster och verksamhetspraxis varierar från kommun till kommun och stora variationer råder 
också vad gäller serviceutbud inom området. Gemensamt är dock kommunernas bristfälliga 
förmåga att producera tjänster på ett förebyggande och proaktivt sätt. Utnyttjandet av 
psykiatrisk anstaltsvård för unga vuxna har ökat. Enligt personer med erfarenheter av social- 
och hälsotjänster borde tjänsterna fungera smidigare. Tillgängligheten till vård (2019) visar på 
brister inom munhälsovården, inte heller inom hälsocentralernas mottagningsverksamhet 
uppfylls vårdgarantikraven gällande tillgänglighet till alla delar (se tabellerna 1 och 2). Enligt 
statistik från Sotkanet (2019) var 6,4% tvungna att vänta mer än tre månader på att få en icke-
brådskande tid till läkare (tabell 1) och enligt en rapport från Avohilmo (2019) fick 11% vänta 
mer än tre månader på att få tillgång till tandläkare (tabell 2). Å andra sidan varierar 
utmaningarna gällande befolkningsmängd och praxis inom Österbotten. Eftersom det finns 
oklarheter i Österbottens statistikföring har man valt att utgå från 2019 års uppgifter. I 
statistikuppgifter från åren 2020 och 2021 finns stora brister.  

 

Tabell 1. Väntetider för icke-brådskande ärenden i hela landet och i Österbotten (Sotkanet 
2019) 

 

Tabell 2. Tillgång till vård i Österbotten (THL/Avohilmo 2019) 

I uppföljning och bedömning av tillgänglighet till vård är det viktigt att uppföljningsindikatorerna 
är pålitliga och att informationen beskriver ett mätbart fenomen. Första målsättningen för 
Österbotten är att utveckla hur data samlas in, så att denna blir heltäckande och pålitlig. Den 
andra målsättningen är att under hösten 2022 nå de vårdgarantibestämmelser som finns idag 
och vårdgarantibestämmelserna som är under förberedelse i slutet av år 2023, både inom 
hälsocentralen för läkarmottagning och för tandläkartjänster (se tabellerna 1 och 2). 

Kiireettömän käynnin odotusaikahoidon tarpeen arvioinnista % 

toteutuneista käynneistä (2019) Koko maa Pohjanmaa

Avosairaanhoidon lääkärille yli 3 kk 2,5 6,4

Avosairaanhoidon lääkärille yli 7 vrk 55,4 47,1

Hammaslääkärille yli 21 vrk 56,1 54,8

Lähde Sotkanet

Hoitoonpääsytiedot hoidon tarpeen 

arvioinnista käyntiin, % 

hoitoonpääsykäynneistä, Pohjanmaa

0-21vrk 22-90vrk 91-180vrk yli 180 vrk

Hammaslääkäri 52 37 9 2

Lähde THL/Avohilmo

http://www.obotnia.fi/
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Denna projektplan är en uppdaterad plan för den kompletterande ansökan som projektet 
Framtidens social- och hälsocentral upprättat. I planen beaktas utvecklingsobjekt som lyfts fram 
vid möten mellan SHM och Österbotten samt resultat av utvärderingar (2020 och 2021) som 
THL gjort.  Som projektadministratör för det nuvarande projektet Framtidens social- och 
hälsocentral i Österbotten fungerar fram till slutet av år 2021 Vasa sjukvårdsdistrikt. Då 
Österbottens välfärdssamkommun inleder sin verksamhet 1.1.2022 överförs 
projektadministrationen till samkommunen och år 2023 till Österbottens välfärdsområde. 
Projektplanen som presenteras i den kompletterande ansökan har utformats i samarbete med 
beredningen av välfärdskommunen samt med kompetenscentren och organisationer i regionen.             

Då man i projektplanen för denna kompletterande ansökan använder begreppen ”pågående” 
eller ”nuvarande” projekt avses projektet Framtidens social- och hälsocentral i Österbotten 
(VN/10688/2020, projektnummer 5500M-SOTE.0014.) som redan fått statlig finansiering. Med 
begreppen ”plan för kompletterande ansökan” eller ”kompletterande ansökan” åsyftas 
projektteman för vilka man ansöker om tilläggsfinansiering. Syftet är att med hjälp av den 
kompletterande ansökan söka kompletterande finansiering för att utvidga eller fördjupa 
nuvarande teman samt införa nya teman, avvecklande av köer till exempel för att förbättra 
tillgången till munhälsovård och förbättrande av tillgängligheten till mottagningstjänster vid 
hälsocentralerna eller för att säkerställa jämlika tjänster i det nationella försöket med avgiftsfria 
preventivmedel. En kompletterande finansiering är viktig i det skede då de 
verksamhetsmodeller och metoder som utformats och piloterats i den nuvarande social- och 
hälsocentralen samt systematiskt införs i hela välfärdsområdet åren 2022 och 2023. För att det 
ska vara möjligt krävs också avvecklande av köer.Genom införandet av modellerna kan man 
förbättra tillgången till tjänster på basnivå och förbereda den kommande skärpningen av 
vårdgarantin.  

Referensramen för utvecklingsarbetet av projektet Framtidens social- och hälsocentral, som 
baserats på en s.k. bottom-up-modell enligt vilken en förändring av verksamheten sker genom 
att utveckla praktiska verksamhetsmodeller för serviceproduktionen, fortsätter i projektplanen för 
den kompletterande ansökan. Efter projektet har modellerna förankrats i välfärdsområdets 
organisation.      

Projektet Framtidens social- och hälsocentral i Österbotten – kompletterande ansökan 
som del av utvecklingshelheten för Österbottens välfärdsområde  

Arbetet med beredningen av samkommunen för Österbottens välfärdsområde (HYKY) har varit 
intensivt åren 2020-2021. Coronapandemin inneburit utmaningar för beredningsarbetet och för 
projektet Framtidens social- och hälsocentral.    Kronoby är inte med då samkommunen inleder 
sin verksamhet 1.1.2022. Korsnäs har inte överfört anordnandeansvaret för socialvårdens 
tjänster till samkommunen. Dessa kommuner är dock med i det pågående projektet Framtidens 
social- och hälsocentral i Österbotten. Förutom beredningen av samkommunen framskrider 
även beredningen av Österbottens välfärdsområde i enlighet med nationella riktlinjer och 
lagstiftning för social- och hälsovårdsreformen.   

Hyky organisationen utgör grunden för utvecklingsarbetet i Sotecentral projektet i Österbotten 
samt tryggar en fortsättning för utvecklingsarbete även efter projektets avslut. Interventionerna 
inom Sotecentral projektet placerar sig inom Hyky organisationens serviceproduktionslinjer 
(kundservicecentralen, psykosociala tjänster, Sotecentralen och familjecenter). Projektets 
insatser bidrar till utvecklingen av innehållet i Hyky-organisationen och byggandet av 
verksamhetsmodeller 2022 och vidare inom välfärdsområdet efter 2023. Serviceleverantörernas 
perspektiv representeras i Hyky-organisationen av tre sektordirektörer, vars uppgift är att följa 
och utvärdera befolkningens behov och relatera serviceproduktionen så att den svara mot 
behoven och är kvalitativ. Sektordirektörerna använder de informationshanteringsmodeller och 
indikatorer för uppföljning och utvärdering som skapats inom Strukturreformsprojektet. Då 
implementeringen av interventionerna som gjorts inom Sotecentral projektet går hand i hand 
med organiseringen av Hyky och i senare skede med Välfärdsområdet, är sannolikheten stor att 
upprätthållandet av verksamhetsmodellerna också fortsätter efter projekttiden. 
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Projektet för strukturreformen har parallellt med den nuvarande social- och hälsocentralen infört 
digitala verktyg och teknologiska lösningar (t.ex. Oma-olo, PATA) i syfte att med hjälp av dem 
förnya produktionsbasen och utveckla ett mångsidigare servicenät.         

Inom projektet för strukturreformen har införandet av digitala verktyg varit regionalt begränsat. 
Detta medför utmaningar för klient- och servicehandledningens regionala processer vad gäller 
förtydligande av innehåll och inlärningen av hur nya verksamhetsmodeller ska tillämpas. Detta 
arbete är tänkt att fortsätta i projektet Framtidens social- och hälsocentral genom att fördjupa 
och bredda klient- och serviceprocessernas innehållsmässiga definition och utformning med 
hjälp av den kompletterande ansökan. Syftet på lång sikt är att det ska vara lätt för klienten att 
ta kontakt. De digitala verktygen förbättrar tillgången till tjänster och ökar tjänsternas 
mångformighet och mångsidighet. Användningen av de digitala verktygen ska vara smidig, 
ändamålsenlig och klientorienterade (jfr även ICT- och RRF-projektens ansökningar).    

Målet för projektet Framtidens social- och hälsocentral i Österbotten är att införa 
verksamhetsmodeller för servicestyrning och utforma verksamhetsmodeller för frontlinje-tjänster 
på basnivå i Österbotten. Projektets interventioner fokuserar på tidigt ingripande, på stärkande 
av ett förebyggande och föregripande tillvägagångssätt och på integrerandet av socialarbetet till 
en del av social- och hälsocentralens tjänster. Ett långsiktigt mål är att minska styrningen av 
befolkningen till tyngre tjänster.  

I den kompletterande ansökan utvidgas perspektivet till att omfatta alla åldersgrupper. Därtill 
fördjupas och breddas samarbetet och integration mellan social- och hälsovårdens professioner 
över organisations- och sektorsgränserna,genom att införa en modell för sektorsövergripande 
teamarbete. Pilotprojektet med hemrehabilitering utvidgas till en regional verksamhetsmodell 
där man sammanför olika aktörer och verksamhetssätt samt möjliggör distansrehabilitering. 
Samarbetsstrukturer på samarbetsområdesnivå utvecklas för att främja det psykosociala 
välbefinnandet inom alla åldersgrupper. (obs. separat ansökan och avsiktsförklaring).          

Projektet Framtidens social- och hälsocentral i Österbotten förmedlar ett nytt perspektiv på 
klient- och servicehandledningen, särskilt vad gäller segmenteringen av klientbehov. En 
granskning av kopplingarna och gränssnitten mellan den av kundbetjäningscentret erbjudna 
servicehandledningens processer och social handledningen ger en klar bild av 
servicehandledningens sektorsövergripande helhet. De tvåspråkiga verksamhetsmodellerna är 
direkt tillgängliga i Finland. Ibruktagandet av regional verksamhetsmodellen för IPC-metoden är 
intressant. 



  

   

   

    

 

 

 

2 Målen för den kompletterande ansökan och det pågående projektet Framtidens social- och 
hälsocentral   

Meningen är att tjänsterna som det pågående projektet Framtidens social- och hälsocentral i 
Österbotten erbjuder nuvarande målgrupper (äldre och barn, unga och familjer) vad gäller 
tillgång, ändamålsenlighet, föregripande och sektorsövergripande tjänster ska förbättras genom 
att införa integrerade verksamhetsmodeller för servicehandledning och behovsbaserade 
klientsegment. Dessutom piloteras förebyggande interventioner som en del av 
servicehandledningen (t.ex. hemrehabilitering). Målen är tänkta att nås genom att ta fram en 
verksamhetsmodell för familjecenter och pilotera en mötesplats i familjecentret samt i 
familjecentret införa arbetsmetoder för tidigt ingripande som stöd (bl.a. Föra barnen på tal). För 
att främja ungas psykosociala välbefinnande piloteras användning av IPC-metoden i 
högstadierna (n=5). Med servicehandledning och multiprofessionella team försöker man främja 
genomförandet av servicehelheterna och initiera ett sektorsövergripande perspektiv. Metoderna 
baseras på evidens (figur 1).       

Det nuvarande projektet Framtidens social- och hälsocentral framskrider i enlighet med 
processmålen, om än något långsammare än planerat. Coronapandemin har begränsat arbete 
face to face och fördröjt genomförandet av interventioner. Dessutom har beredningen av 
samkommunen för Österbottens välfärdsområde påverkat tidplanen för genomförandet.   

 

 

Figur 1. Utvecklingsobjekt och nyttomål 2020 för det pågående projektet Framtidens social- och 
hälsocentral i Österbotten (2020 - 2022)     

 

I planen för den kompletterande ansökan utvidgas och fördjupas de nuvarande projektteman. 
Kompletterande understöd ansöks även för nya teman. Dessa nya teman gäller speciellt den 
innehållsmässiga utvecklingen av social- och hälsocentralens mottagningstjänster samt 
tillgången till tjänsterna. Klientdelaktighet utvecklas genom att utforma en verksamhetsmodell 
(figur 2) för organisationssamarbetet. Välfärdsområdets ibruktagande av digitala arbetsredskap 
(se RRF) förbereds genom utveckling av innehållsprocesser och verksamhetsmodeller. 
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Figur 2. Utvecklingsobjekt för den kompletterande ansökan som del av Österbottens 
välfärdsområdes organisationsstruktur.   

 

Skäl finns att precisera helheten i projektet Framtidens social- och hälsocentral då det blir 
aktuellt att ansöka om RRF-finansiering, så att överlappningar mellan dessa två undviks. I 
ansökan om det SHM-finansierade projektet ”Framtidens tjänster som stöder boende hemma 
för äldre”, som befinner sig i ansökningsskedet, beaktas utvecklingsteman i projektet 
Framtidens social- och hälsocentral.      

 

2.1 Nyttomål 2022 – nuvarande projekt Framtidens social- och hälsocentral och kompletterande 
ansökan    

2.1.1 Tillgång, aktualitet, kontinuitet – NUVARANDE PROJEKT   

Tillgången till tjänster på regional nivå förbättras, då  

- Servicehandledningens verksamhetsmodell för social- och hälsovården införs  
- verksamhetsmodellen för familjecentret utformas.  
- IPC-metoden piloteras och införs i det multiprofessionella teamarbetet   
- en verksamhetsmodell för familjecentrets mötesplats inklusive gränssnitt utformas  
- användningen av elektroniska tjänster och flerkanalstjänster ingår i samarbetet med 

projektet Strukturreformen i Österbotten, bl.a. Oma-olo, symtombedömning och chat.        

Klientsegmenten identifieras och olika behov bemöts på ett ändamålsenligt sätt då   

- RAI MAPLe-nyckeltalen tas i systematiskt bruk och används för att forma klientsegment 
(THL 13/2017).  

- klientsegmenten bildas med hjälp av Föra barnen på tal-metoden och rådslag 
(mielenterveys.fi) samt screeningsdata från Kraftfamiljer (Åbo universitet).  

- IPC-metoden tas i pilotanvändning och en samordningsmodell uppgörs (Åucs Erva-
området)  

- produktionsstyrningssystemet för social- och hälsovårdens servicehandledning (SBM-
plattform) och prognostiseringsmodeller för förebyggande arbete uppgörs i samarbete med 
strukturreformsprojektet.  
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Tillgång, aktualitet, kontinuitet – KOMPLETTERANDE ANSÖKAN   

Tillgången till tjänster på regional nivå förbättras, då man     

I kundbetjäningscentret: 

- Utformar och tar i bruk de innehållsmässiga processerna och en servicekatalog i anslutning 
till klient- och servicehandledningen (vidareutvecklingsbehov i projektet Strukturreformen)  

- Breddar utbudet i kundbetjäningscentrets servicekatalog i samarbete med bl.a. tredje 
sektorn/organisationer (vidareutvecklingsbehov i projektet Strukturreformen) 

- Utformar socialhandledningen, som innehåller rådgivning, handledning och stöd till enskilda 
personer, familjer och samfund i användningen av tjänsterna samt samarbete vid 
samordningen av olika stödformer (förutsätter ett beslut), som process och metod till en del 
av servicehandledningens helhet.     

- Utformar och tar i bruk processerna för styrning av klienter till tjänster (t.ex. SAS) som en 
del av servicehandledningens helhet.  

- Servicebehovet för de kunder som remitteras till sjukhusets akutmottagning fastställs och 
remissprocesserna  från Sote centralens bastjänster fastställs. Målsättningen är att 
identifiera de personer som inte behöver jourens tjänster och förättra tillgången till tjänster 
på basnivå för dem. 

I familjecentret: 

- Tar systematiskt i bruk  familjecentrets regionala verksamhetsmodell inklusive 
arbetsmetoder (bl.a. Föra barnen på tal)  

- Systematiskt inför familjecentrets verksamhetsmodell för mötesplats  
- Piloterar verksamhetsprocesser som främjar ibruktagande av det elektroniska familjecentret 

(t.ex. gränssnitt till servicehandledningen)    
- Utvidgar interventionen Kraft familjer 

På social- och hälsocentralens mottagning: 

- Utformar  inom Social- och hälsocentralens mottagningsverksamhet processer och 
gränssnitt för styrningen till rusmedels- och beroendetjänster.  

- Tas i bruk verktyg för identifiering av riskbruk/beroende av rusmedel och tidigt ingripande 
vid social- och hälsocentralens mottagning   

- Utvidgar ibruktagandet av IPC-metoden i social- och hälsocentralens 
mottagningsverksamhet (vuxna och äldre) som ett led i tidigt ingripande. 

- Utformar en samordningsmodell för införandet av IPC-metoden i Österbotten på basnivå 
och på samarbetsområdesnivå   Utvidgar IPC metodens kunnande även till högstadiernas 
elevvård och jämsides utbildas även andra stadiets arbetstagare inom elevvården. 

- Genomför det nationella försöket med avgiftsfria preventivmedel för att säkerställa jämlika 
tjänster i regionen   

- För att kunna genomföra ovan beskrivna utvecklingsåtgärder ansöks i tilläggsansökan om 
medel för avvecklande av vårdköerna vid hälsocentralmottagningarna 

På social- och hälsocentralens munhälsovård: 

- Utformar förebyggande verksamhetsmodeller för tandvården och processer för styrning till 
tjänster samt ökar förebyggande kompetens   

- För att kunna genomföra ovan beskrivna utvecklingsåtgärder ansöks I tilläggsansökan om 
medel för avvecklande av vårdköerna till tandläkartjänsterna. 

Klientsegmenten identifieras och olika behov bemöts på ett ändamålsenligt sätt då man   

- Inför bl.a. RAI-instrument och RAI-segmentering i SAS-processen   
- Utformar en regional verksamhetsmodell för hem- och distansrehabiliteringen med 

utnyttjande av piloteringar inom det pågående projektet, fördjupar genomförandet av 
hemrehabilitering med distansrehabiliteringens metoder och förbättrar möjligheterna till 
hemrehabilitering även i områden där tillgången till terapipersonal är begränsad       

- Skapar, modellera och ta ibruk en verksamhetsmodell för s.k. uppsökande team för att 
främja ungas psykosociala välbefinnande genom att utnyttja modellen Varhain lapset/nuoret 
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(HUCS), i hela Österbotten. För detta krävs  fortbildning och introduktion i ändamålsenliga 
arbetsinstrument/arbetsmetoder. 

2.1.2 Förebyggande och föregripande NUVARANDE PROJEKT  

Identifiering av de klienter som har nytta av förebyggande tjänster och bemötande av behoven 
med ändamålsenliga interventioner, då   

- Genom utnyttjande av klientsegment enligt behov styrs klienter till förebyggande 
interventioner och styrningen och effekterna av interventionerna utvärderas systematiskt     

Utbudet av förebyggande tjänster i serviceproduktionen är bredare, då  

- Förebyggande interventioner införs/piloteras, exempelsåsom 
hemrehabilitering/distansrehabilitering (äldre), livsstilscoaching (äldre) samt Föra barnen på 
tal-diskussioner och rådslag (barn och familjer) samt familjeintervention i Kraftfamiljer (barn 
och familjer).  

Förebyggande och föregripande – KOMPLETTERANDE ANSÖKAN  

Identifiering av klienter som har nytta av förebyggande tjänster och behoven bemöts med 
ändamålsenliga interventioner, då  

- Tas i bruk en regional verksamhetsmodell för hemrehabilitering och livsstilsrådgivning 
inklusive effektnyckeltal och klientsegment med hjälp av resultat från genomförda 
piloteringar     

o Smidiga konsultationsmodeller utformas och tas i bruk  i nära samarbete med 
aktörerna som genomför hemrehabilitering   

o En gemensam verksamhetspraxis för distansrehabilitering utformas    
- IPC-metoden tas i bruk vid social- och hälsocentralens mottagningar (vuxna, äldre)   
- Verktyg för identifiering av riskbruk/beroende av rusmedel och för tidigt ingripande på 

social- och hälsocentralens mottagning tas i bruk      
- Förebyggande verksamhetsmodeller för social- och hälsocentralens tandvård införs och 

därtill hörande kompetens främjas samt köerna till tandläkartjänsterna avvecklas 
- Metoden Föra barnen på tal integreras i familjecentrets strukturer, ledning och gränssnitt 

(t.ex. småbarnspedagogiken, skolor, barnskyddet)   

2.1.3 Kvalitet och effekt NUVARANDE PROJEKT    

Processerna för servicehandledningen och familjecentret har definierats, uppföljningen och 
utvärderingen är systematisk, då       

- En bedömning av utgångsläget med utnyttjande av kvalitativt arbete (LabQuality) och intern 
auditering genomförs.  

- De social- och hälsovårdsintegrerade processerna för servicehandledningen och 
familjecentret definieras  

- Användningen av förebyggande interventioner grundar sig på evidensbaserad kunskap och 
evidensbaserade metoder  

Utnyttjandet av information i ledningen och serviceproduktionen har ökat i regionen, då  

- Informationshantering används för att identifiera riskgrupper och utnyttja utvecklade 
rapporteringshelheter (strukturreformsprojektet) för att förbättra tjänsternas tillgänglighet  

- Med hjälp av informationsledning identifieras effekterna av förebyggande interventioner 

Klienternas nöjdhet med tjänsterna har ökat, eftersom     

- En ändamålsenlig användning av klientsegmentering för att bemöta klienternas behov 
förbättrar klientstyrningen   

- Antalet digitala kontaktkanaler har ökat (strukturreformen: Oma-olo). Klienterna har 
möjlighet att kontakta professionella oberoende av tid och plats   
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- Införandet av multiprofessionellt teamarbete minskar bollandet av kunder, förtydligar 
kundernas roll i servicehelheten och främjar kundernas delaktighet i servicehandledningen 
och familjecentret     

Tjänsterna är tvåspråkiga och fungerar även för befolkningen med invandrarbakgrund, då    

- Alla interventioner och verksamhetsmodeller i projektet utvecklas tvåspråkigt   
- Den kulturella mångfalden har beaktats i ålderssegmenten      

Kvalitet och effekt – KOMPLETTERANDE ANSÖKAN  

I det nuvarande projektet Framtidens social- och hälsocentral har man arbetat med temat 
kvalitet och effekt i samarbete med beredningen av välfärdssamkommunen och 
strukturreformen (delområde 2). Föremål för utveckling har i huvudsak varit utformning av 
processer inom social- och hälsovården och nyckeltal i anslutning till mätningen av 
interventionernas effekter. Nyttomålen för den kompletterande ansökan beträffande kvalitet och 
effekt är de samma som för det nuvarande projektet Framtidens social- och hälsocentral (se 
2.1.3), men en ny målgrupp är nu även social- och hälsocentralens mottagningsverksamhet.     

Österbottens välfärdssamkommun är intresserad av att delta i det av SHM koordinerade 
nationella försöksprojektet för mätning av funktionsförmågan hos personer i arbetsför ålder. 
Föremål för intresse är särskilt personer på tröskeln till pensionsåldern. I försöksprojektet 
genomför TULES-klienter i arbetsför ålder en egen bedömning av sin funktionsförmåga i 
enlighet med mätare som motsvarar TOIMIA-rekommendation (WHODAS 2.0, PROMIS-10, 
Eurohis-8). 

2.1.4 Sektorsövergripande tjänster och interoperabilitet NUVARANDE PROJEKT    

Klienter i behov av sektorsövergripande tjänster har nytta av kontaktpersonen för samordningen 
av servicehelheterna, eftersom   

- multiprofessionellt teamarbete främjar en klientorienterad verksamhet och riktar teamets 
sakkunnighet enligt kundens behov och till kundens fördel 

Multiprofessionellt teamarbete förtydligar rollerna och arbetsprocesserna yrkesgrupperna 
emellan och minskar överlappande och onödigt arbete i verksamheten, eftersom  

- klientens servicehelhet för social- och hälsovård och behovet av sakkunnighet i 
servicehelheten synliggörs  

Den multiprofessionella/sektorsövergripande kompetensen har ökat, eftersom  

- det multiprofessionella teamarbetet har ökat det nätverkande och sektorsövergripande 
samarbetet samt interaktionen mellan olika professioner  

- den multiprofessionella kunskapen för identifiering av särskilda behov hos 
invandrarbefolkningen har stärkts i klientsegmenten  

Sektorsövergripande tjänster och interoperabilitet – KOMPLETTERANDE ANSÖKAN   

Införandet av multiprofessionellt teamarbete utvidgas till social- och hälsocentralens 
mottagningsverksamhet. Nyttomålen för den kompletterande ansökan är beträffande 
sektorsövergripande tjänster och interoperabilitet de samma som för det nuvarande projektet för 
Framtidens social- och hälsocentral (se 2.1.4). För att nå nyttomålen behövs även: 

- En utformning av smidigt fungerande konsultations/samarbetsmodeller för social- och 
hälsocentralens mottagningsverksamhet mellan olika yrkesgrupper samt skapandet av en 
innehållsmässig grund för införandet av digitala verktyg och lösningar i fortsättningen.  

- Socialomsorgens (socialt arbete med vuxna, socialt arbete inom hälso- och sjukvård) och 
hälsovårdens processer och gränssnitt som finns i social- och hälsocentralen 
mottagningsverksamhet, definieras, beskrivs och formas som en del av social- och 
hälsocentralens multidisciplinära och kundnära mottagningstjänster i sin helhet  Dessutom 
förtydligas den egna kontaktpersonens roll.    
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2.1.5 Dämpning av kostnadsökning BÅDE NUVARANDE PROJEKT OCH KOMPLETTERANDE 
ANSÖKAN  

Införandet av effektiva arbetsmetoder ger effektivare resultat.  

Befolkningens självutvärdering samt främjande av beredskapen för egenvård, mångsidigare 
kontaktkanaler och utvecklande av servicehandledningen styr befolkningen till mer 
ändamålsenliga tjänster och minskar behovet av att ta kontakt med jouren eller styrning till de 
”tyngre tjänsterna”.  

Multiprofessionellt teamarbete och användning av evidensbaserad kunskap och praktisk 
forskning gör det möjligt för personalen att utvidga sitt kunnande, gå framåt i karriären och 
främja välbefinnandet i jobbet och därigenom indirekt förbättra tillgången till och användningen 
av resurserna.  

Införandet av verksamhetsmodeller och verktyg för informationsledning främjar uppföljningen 
och bedömningen av serviceproduktionen på ett behovsenligt och kostnadseffektivt sätt och 
påverkar indirekt även servicenätet och tillgången till tjänster.  

En ökad användning av digitala tjänster och verktyg styr befolkningen till att använda 
servicelösningar som är lämpliga för dem själva, minskar överlappande och onödigt arbete inom 
serviceproduktionen, förbättrar informationsgången och främjar tillgången till tjänster.  

Servicen/klientstyrningen/serviceintegreringen styr tjänsterna på ett föregripande och 
förebyggande sätt och förhindrar överlappningar. Tidigt ingripande/multiprofessionell och 
sektorsövergripande livsstilscoaching samt hemrehabilitering dämpar kostnadsökningar och 
förbättrar klientens livskvalitet och deltagande i sin egen vardag.  

Utvecklingen av social- och hälsocentralens mottagningsverksamhet och munhälsovård (nya 

teman i den kompletterande ansökan) främjar för sin del en ändamålsenlig inriktning av 

frontlinjetjänster på ett föregripande och förebyggande sätt och förbättrar därmed tillgången till 

dessa tjänster (vårdgarantin). På lång sikt har detta betydelse för kostnadseffektiviteten. 

Verksamhetsmodellen för samarbete mellan social- och hälsovården och tredje 

sektorn/organisationer styr klienterna på ett förebyggande och kostnadseffektivt sätt. Genom att 

definiera innehållsprocesserna i kundservicecentralen och Sote-centralen mottagning läggs 

grunden för den framtida introduktionen av digitala redskap. 

 

2.2 Processmål: NUVARANDE PROJEKT OCH KOMPLETTERANDE ANSÖKAN  

A. I det pågående projektet Framtidens social- och hälsocentral införs en regional, 
tvåspråkig och social- och hälsovårdsintegrerad verksamhetsmodell för servicehandledningen 
för äldre och strukturreformen stöds genom att införa digitala verktyg. Syftet är att identifiera 
klientsegment (RAI MAPLe) och bemöta äldres behov med ändamålsenliga interventioner 
(hemrehabilitering, livsstilscoaching).    

Nuläge 9/2021: Servicehandledningens processer utformas och diskussioner förs om gränssnitten och 
kontaktytorna inom social- och hälsovården. Innehållet i servicehandledningens förebyggande 
interventioner definieras. Arbetet med tidtabellen för piloteringarna pågår (hemrehabilitering, 
livsstilscoaching). I projektet för strukturreformen har man lyft fram nödvändigheten att i fortsättningen 
fastställa servicehandledningens innehållsmässiga processer och höja personalens kompetens innan det 
är möjligt att börja använda digitala verktyg på bred front.     

 

KOMPLETTERANDE ANSÖKAN 2022-2023 

Utvidgning och fördjupning av verksamhetsmodellen för servicehandledning: 

- Kundbetjäningscentrets innehållsmässiga huvudprocesser inom social- och hälsovården 
utformas. Modellen innehåller kundbetjäningscentrets kontaktprocesser, processer för styrning 
till vård och tjänster samt gränssnitten mellan dessa och behovsbedömningen, 
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servicehandledningen och servicekatalogen (utmaningar för vidareutvecklingen av projektet 
Strukturreformen).    

- Socialhandledningen, som omfattar rådgivning, handledning och stöd åt individer, familjer och 
samfund i användningen av tjänster liksom också samarbete vid samordningen av olika 
stödformer (förutsätter ett beslut), utformas som process och metod till en del av 
servicehandledningens helhet.   

- Processerna för styrning av klienten till tjänster utformas. Dessutom införs RAI-verktyg t.ex. i 
SAS-bedömningen och i servicehandledningens klientsegmentering.   

- Den regionala hemrehabiliteringens och livsstilscoachingens processer inklusive 
effektnyckeltal och klientsegment utformas och införs som en del av kundbetjäningscentrets 
serviceutbud. Verksamhetsmodellen för hemrehabilitering fördjupas med 
distansrehabiliteringens verksamhetssätt, vilket leder till en ökad regional tillgång till tjänster. 
Samtidigt utformas också en för ömsesidig användning avsedd konsultationsmodell för 
yrkespersonalen.   

- Kundbetjäningscentrets servicekatalog tas fram bl.a. i samarbete med aktörer från tredje 
sektorn och organisationer.  

Förutom uppgörande av processerna i kundservice-centralen förbereds även för införandet av 
digitala verktyg genom att främja personalens digitala kompetens 

 

B.I det pågående projektet Framtidens social- och hälsovård utformas för familjecenter en 
verksamhetsmodell för tidigt stöd i vardagen för familjer i anslutning till och parallellt med social- 
och hälsocentralen. Hit hör pilotering av metoder för tidigt stöd (bl.a. Föra barnen på tal, 
interventionen Kraftfamiljer, mötesplats). Utvecklingen av digitala verktyg sker som en del av 
den nationella utvecklingen av ett elektroniskt familjecenter och i projektet för Strukturreformen.  

Bedömning av nuläget 9/2021. Utbildning för metoden Föra barnen på tal pågår och pilotförsök för 
införandet av metoden schemaläggs. En verksamhetsmodell för mötesplats utformas. Genomförandet av 
interventionen Kraftfamiljer sker 2022. Deltagande i utvecklingsarbetet av det nationella elektroniska 
familjecentret.     

 

KOMPLETTERANDE ANSÖKAN 2022-2023 

Ibruktagande av regional modell för familjecenter och mötesplats 

- Metoden Föra barnen på tal integreras i familjecentrets strukturer, ledning och gränssnitt 
(t.ex. småbarnspedagogiken, skolor, barnskyddet) och tas i systematisk användning.     

- En verksamhetsmodell för det elektroniska familjecentret tas fram och gränssnitten till 
kundbetjäningscentret definieras (kontaktkanaler, tillgång till information, stöd, handledning 
och rådgivning)     

 

C. I det pågående projektet Framtidens social- och hälsovård piloteras användningen av 
IPC-metoden i högstadiet. Förutom Österbottens regionala modell för service på basnivå 
utvecklas en samordningsmodell på samarbetsområdesnivå för främjandet av ungas 
psykosociala välbefinnande i samarbete med ÅUCS Erva-området (delgenomförandeavtal, 25 
% samordningsresurs till slutet av år 2022). Åucs Åbo universitetscentralsjukhus svarar för 
samordningen av bedömningen av interventionernas effekt och för samordningen och stödet av 
implementeringen av psykosociala metoder för unga (bl.a. lösningsinriktade korta 
terapiinterventioner, IPC) i sjukvårdsdistriktets område.    

Bedömning av nuläget 9/2021. 12 yrkespersoner (hälsovårdare, psykolog, skolkurator) från 
sammanlagt fem högstadier i Österbotten har deltagit i utbildningen i IPC-metoden. Metoden 
har visat sig svara mot ungas behov och har uppfattats som ett bra verktyg för användning på 
plats i skolorna. För att stödja införandet har man utnyttjat de resurser det pågående projektet 



Framtidens social- och hälsocentral i Österbotten   

       13(28) 

 

Framtidens social- och hälsocentral erbjuder (projektarbetare). Stödet har gynnat införandet och 
den Österbottniska modellen kunde redan i detta skede vara till nytta nationellt.     

 

KOMPLETTERANDE ANSÖKAN 2022-2023 

Piloteringen av IPC-metoden utvidgas till att omfatta psykosociala tjänster för vuxna/äldre 
(social- och hälsocentralen). Verksamhetsmodellen för IPC i Österbotten utformas utgående 
från erfarenheter av införandet av IPC man fått i projektet.  

- Utbildningen i IPC-metoden och i metodhandledning piloteras i de psykosociala tjänsterna 
som en del av social- och hälsocentralens mottagningstjänster (vuxna/äldre) och tas i bruk i 
hela Österbotten som en del av IPC verksamheten och helheten 

- Den Österbottniska verksamhetsmodellen för IPC utvecklas och tas i bruk för alla 
åldersgrupper 

- Skapande av en verksamhetsmodell för ett s.k. uppsökande team som agerar i vardagsmiljöer 
för att stödja och främja barnens/ungas psykosociala välbefinnande (t.ex. VARHAIN 
lapset/nuoret, HUCS).  De terapisamordnare (2) som anlitas för Framtidens social- och 
hälsocentral projektet främjar införandet av interventionern och fungerar (högst 20% av 
totaltiden) som stöd för samarbetsstrukturerna och samordningen inom samarbetsområdet (se 
separat ansökan). 

D. Syftet med ett tvärsnittstema i det pågående projektet Framtidens social- och 
hälsocentral är att införa en verksamhetsmodell för sektorsövergripande teamarbete för 
servicehandledningen och familjecentret. I och med modellen förtydligas yrkesgruppernas roller 
samtidigt som gränssnitten och kontaktytorna till servicehandledningens socialvårdslagenliga 
processer och till processer med anknytning till hälsovårdens bedömning av vårdbehov 
definieras på ett klientorienterat sätt. Sammansättningen av team för ändamålet sker stegvis 
under år 2022.        

Bedömning av nuläget 9/2021. Bearbetningen av en sektorsövergripande verksamhetsmodell ligger i 
planeringsstadiet. Införandet av verksamhetsmodellen är kopplad till tidtabellen för beredningen av 
välfärdssamkommunen så utbildning och implementering i kundbetjäningscentret och familjecentret 
genomförs under 2022.       

 

KOMPLETTERANDE ANSÖKAN 2022-2023 

Införandet av verksamhetsmodellen för sektorsövergripande teamarbete fortsätter i 
kundbetjäningscentret och familjecentret. Införandet utvidgas även till social- och 
hälsocentralens mottagningsverksamhet.    

- Processerna inom social- och hälsovården definieras och klienterna segmenteras för att göra 
det möjligt att identifiera personer som har nytta av sektorsövergripande servicehelheter och 
personer som använder tjänster på basnivå och kunde ha nytta av en ansvarig arbetstagare. 
Ansvariga arbetstagarens roll förtydligas. 

- Processer och kontaktytor inom socialvården (socialarbete för vuxna, socialt arbete inom 
hälso- och sjukvård) med anknytning till social- och hälsocentralens mottagningsverksamhet 
definieras, beskrivs och utformas. Helheten bildar en klientorienterad och sektorsövergripande 
verksamhetsmodell för social- och hälsocentralens mottagningsverksamhet som systematiskt 
och effektivt möter klienternas sektorsövergripande servicebehov.  

- Personalen och cheferna på social- och hälsocentralens mottagning ges utbildning i hur 
verksamhetsmodellen för sektorsövergripande teamarbete ska införas och användas på ett 
översektoriellt och klientorienterat sätt    

- Personalen på kundbetjäningscentret, familjecentret och social- och hälsocentralens 
mottagning utbildas i användningen av metoden Motiverande samtal   
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E. Ett andra tvärsnittstema i det pågående projektet Framtidens social- och hälsocentral 
är utveckling och utformning av en verksamhetsmodell för kompetens, utveckling och 
praktikforskning (OKKt) på social- och hälsocentralen. Modellen bygger på en uppföljning 
och utvärdering av effekter av interventioner och verksamhetsmodeller som genomförs under 
projektet samt på framtagning och utnyttjande av nyckeltal för informationsledningen 
(samarbete strukturreformen).   

En regional verksamhetsmodell för kompetens, utveckling och praktikforskning konkretiseras 
och utformas i projektets slutskede. Utgående från klientsegmenteringarna som genomförs 
inom projektet samt uppföljningen av interventionernas effekter och nyckeltalen för processerna 
och utvärderingen skapas en verksamhetsmodell som kan användas som modell och 
vidareutvecklas. Verksamhetsmodellen för kompetens, utveckling och praktikforskning utformas 
i samarbete med Vasa undervisningshälsocentral, kommuner, kompetenscenter och andra 
intressenter, t.ex. forsknings- och utbildningsorganisationer.     

   

KOMPLETTERANDE ANSÖKAN 2022-2023 

Genomförandet av tvärsnittstemat (E) fortsätter även i den kompletterande ansökan och år 
2023.   

 

F. KOMPLETTERANDE ANSÖKAN – NYA UTVECKLINGSOBJEKT   

De nya utvecklingsobjekten förbättrar tillgången till tjänster och riktar sig till social- och 
hälsocentralens mottagningsverksamhet och till framtagningen av en 
verksamhetsmodell i samarbete med social- och hälsocentralen och tredje 
sektorn/organisationer. Genom utvecklingsåtgärderna förbereds även ibruktagandet av 
digitala verktyg 

- Verktyg för identifiering av riskbruk/beroende av rusmedel tas i systematiskt bruk (t.ex. 
AUDIT) på social- och hälsocentralens mottagning.  

- Gränssnitten för social- och hälsocentralens mottagningstjänster och rusmedelstjänster 
samt processerna för styrning till rusmedelstjänster definieras och utformas    

- Förberedelser inför ibruktagandet av digitala verktyg genom att forma Sote-central 
mottagningens innehållsmässiga processer och gränssnitten till kundservicecentralen samt  
stöda personalens digitala kompetens 

- För att möjliggöra utvecklingsåtgärderna ansöks i tilläggsansökan om medel för att avveckla 
vårdköerna vid hälsocentralmottagningarna 

- Social- och hälsocentralens förebyggande processer för munhälsovård definieras och 
utformas och processerna implementeras  Kunskaper i förebyggande arbete stärks coh 
ansöks om medel för avvecklande av tandläkarnas vårdköer 

- Försöket med avgiftsfria preventivmedel genomförs inom social- och hälsocentralen 
(verksamhetsmodell, personalutbildning, preventivmedel).    

- En verksamhetsmodell för samarbete utarbetas tillsammans med social- och hälsocentralen 
och tredje sektorn/organisationer    

I det pågående projektet Framtidens social- och hälsocentral har man piloterat och utformat 

verksamhetsmodeller som är tänkta att införas med hjälp av finansiering via den 

kompletterande ansökan. Systematiskt och konsekvent projektarbete och kunnande inom 

förändringsledning spelar en stor roll i implementeringsprocessen. 

  

Tabell 1. Projektadministrationens processmål, den kompletterande ansökan markerad i rött  

Faser  Innehåll  Mål  

Organisering   Skapandet av en projektorganisation, ledning av 
projektet, expertgrupper. Positionering av projektet, 
ansvar, avtal, intressenter och 

Skapa en gemensam vision 
om projektets mål som en del 



Framtidens social- och hälsocentral i Österbotten   

       15(28) 

 

rapporteringsmodeller. Klientråd för projektet. 
Bedömning av utgångsläget, hösten 2020.  

Pågående projekt har skapat strukturer för en 
projektorganisation där man jobbar 
multiprofessionellt. En utvidgning av nuvarande 
team är logisk och möjlig. Projektets arbetsplats 
finns i Vasa och en filial i Jakobstad.      

av en mer omfattande 
utvecklingshelhet.      

Säkerställa projektets ledning, 
genomförande och framgång. 

Främja klienternas deltagande 
i projektet    

Säkerställande 
av resurser 
och 
kompetens  

Rekrytering av projektarbetare och vägledning för 
genomförande av interventioner samt för 
implementering av förändring och projektarbete, 
hösten 2020. 

Finansieringen via den kompletterande ansökan 
används för att anställa nya projektpersoner 
(1/2022), så att de piloterade 
verksamhetsmodellerna ska kunna införas regionalt 
2022 - 2023. Projektresurser riktas även till 
utformningen av verksamhetsmodeller i samarbete 
med tredje sektorn/organisationer. 

Möjliggöra en förändring av 
verksamhetssätt och 
verksamhetskultur i 
produktionen av service på 
basnivå i enlighet med 
projektets utvecklingsteman. 

Införande och 
genom-
förandeplan   

Projektämnena A-C och tvärgående 
utvecklingsteman, hösten 2020. 

Planen för införandet av projektet preciseras då 
beslut om finansiering via den kompletterande 
ansökan har fattats 12/2021. 

Skapa grunden till gemensamt 
arbete och evidensbaserad 
och social- och 
hälsovårdsintegrerad 
verksamhet i enlighet med 
projektets mål. 

Införande och 
pilotering 

 

En del av verksamhetsmodellerna/interventionerna 
införs i större omfattning i regionen, en del piloteras 
i enlighet med uppgjord plan, våren 2021-2022    

Vad gäller nya teman i den kompletterande ansökan 
uppgörs en piloteringsplan 1/2022. För det 
nuvarande projektets pilotering uppgörs en 
implementeringsplan 2 - 4/2022.   

En bedömning av utgångsläget för den 
kompletterande ansökan görs 1/2022 och bifogas 
som en del av projektets självutvärdering 5/2022.     

Skapa förutsättningar för 
regional användning av 
modellerna och verktygen i 
alla ålderssegment. Skapa 
samarbetsstrukturer för 
kommunernas och andra 
aktörers kontaktytor.   

Halvtids-
översyn, 
precisering av 
planen  

Insamling av erfarenheter. Uppföljning och 
utvärdering av interventionernas effekter. 
Genomförandet av projektet i förhållande till målen. 
1/2022. 

Uppföljningen och utvärderingen av projekthelheten 
fortsätter i enlighet med de nationella anvisningarna. 

Få en uppfattning om 
interventionernas effekter ur 
ett klient-, expert- och 
organisationsperspektiv. 
Bedöma hur målen uppnåtts i 
förhållande till de nationella 
målen och nyckeltalen.  

Slutlig 
utvärdering 
och 
uppföljnings-
plan   

Presentation och analys av resultaten.  

Genomförs med beaktande av projekthelheten och i 
enlighet med SHM:s anvisningar. 

Beskriva effekterna av 
genomförda interventioner och 
användarerfarenheterna i 
förhållande till de nationella 
målen.  

 

2.3 Avgränsningar och beroendeförhållanden    

Projektet Framtidens social- och hälsocentral är både i sin nuvarande form och i den 
kompletterande ansökan förankrat och en del av samkommunen för Österbottens 
välfärdsområde, som inleder sin verksamhet 1.1.2022. Samkommunen fungerar som en kanal 
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och i linje med den nationella social- och hälsovårdsreformen och med beaktande av 
välfärdsområdet.   

Det nuvarande projektet Framtidens social- och hälsocentral har bedrivit ett aktivt samarbete 
med projektet för Strukturreformen särskilt vad gäller införandet av digitala verktyg för 
servicehandledningen (PATA, SBM plattform, Oma-olo) och informationsledning. Projektet  för 
Strukturreformen avslutas i december 2021. Behoven av vidareutveckling visar att införandet 
och användningen av digitala verktyg kräver ökad kompetens. Dessutom behövs en definiering 
av innehållsmässiga processer som möjliggör implementeringen samt gemensamma 
verksamhetsmodeller för kontakt med klienter och styrning av klienterna till tjänster samt som 
stöd för egenvården. Införandet av verksamhetsmodellen för ett elektroniskt familjecenter 
förutsätter också fastställande av gränssnitt, t.ex. vad gäller styrningen till tjänster. 

Diskussioner har förts med Västra samarbetsområdet (YTA) om ungas psykosociala 
välbefinnande och om utvecklingen av samarbetsstrukturer på YTA-nivå. Dessutom har man 
diskuterat gränssnitt mellan YTA:s separata ansökan och den kompletterande ansökan för 
projektet Framtidens social- och hälsocentral. I den kompletterande ansökan för projektet 
Framtidens social- och hälsocentral reserveras finansiering för löner åt två terapisamordnare 
(närmare om processmålen i punkt 2.2 del C). I YTA:s separata ansökan beskrivs 
utvecklingsobjekten, t.ex. samarbetsstrukturerna och samordningens processer och 
verksamhetsmodellerna på YTA-nivå. VSSHP:s styrelse meddelar sitt intresse genom att avge 
en avsiktsförklaring i oktober/november (se förbindelseblankett för kommuner).   

För genomförandet av ICT-ändringen söks projektfinansiering i Österbotten (deadline 
22.10.2021). Som gränssnitt mellan ICT- och RRF-projekten och projektet Framtidens social- 
och hälsocentral betraktas bl.a. kundbetjäningscentret med servicehandledning och det 
elektroniska familjecentret. Utmaningar för genomförandet av ICT-ändringen är för Österbottens 
del bl.a. kravet på tvåspråkighet och informationssystemens interoperabilitet. Projektet 
Framtidens social- och hälsocentral satsar på innehållsmässig utformning av processer. Planen 
i ICT- och RRF-projektens ansökningar är att satsa bl.a. på införandet och enhetliggörande av 
tvåspråkiga och digitala verktyg. Planen i den kompletterande ansökan för Framtidens social- 
och hälsocentral kan vid behov uppdateras då beslut fattas om finansiering för projekten ICT 
och RRF.  

Det finns flera projekt i Österbotten som får statsstöd/EU-finansiering för främjande av 
arbetsförmågan. Jakobstad och Vasa är med i ett av dessa projekt. Servicehelheten för stöd för 
arbetsförmågan förutsätter en ny form av integrering av social- och hälsocentralens interna och 
andra tjänster, partnerskap och förmåga att arbeta i nätverk. Tjänster som integreras i social- 
och hälsocentralen är till exempel socialtjänster, hälsotjänster, mentalvårds- och 
rusmedelstjänster, rehabilitering och förebyggande tjänster. Syftet med projektet 
Framåt/Eteenpäin (SHM-finansiering: 2021-2022) är att utveckla ett servicesystem för partiellt 
arbetsföra arbetslösa och långtidsarbetslösa. Mätning av funktionsförmågan, samordningen av 
tjänster och utvecklingen av serviceprocesser ligger på gränssnitten mellan projekten. Projektet 
Framtidens social- och hälsocentral utvecklar för sin del hemrehabilitering och livsstilscoaching 
speciellt för äldre. Gränssnitt finns för mätning av effekt.    

Regionens kompetenscenter har medverkat i beredningen och administrationen av bl.a. TOP-
projektet (SMH-finansiering: 2020-22) och projektet Yhdessä aikuisuuteen - Elämässä 
Eteenpäin (EU-finansiering: 2020-23). Utvecklingsobjektet är barnskyddets klienter och det stöd 
de får. Gränssnitten finns i familjecentrets verksamhetsmodell och beaktas då Föra barnen på 
tal-metoden integreras i strukturerna. God praxis i det sektorsövergripande barnskyddsprojektet 
på samarbetsområdesnivå sprids och tas i bruk i Österbottens välfärdsområde.           

STM-finansierade ”Framtidens tjänster som stöder boende hemma för äldre” projektpengar ha 
ansökts I samarbete emd Sote-Central projektet.  I projektansökan för främjandet av äldre 
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personers boende hemma har beaktats det i området pågående statsunderstödda projektet 
KATIs interventioner.       

Kronoby kommun deltar inte i samkommunen för Österbottens välfärdsområde från 1.1.2022. 
För närvarande produceras social- och hälsovårdstjänsterna utgående från nuvarande 
lagstiftning om social- och hälsovården av Soite, samkommunen där Kronoby är 
medlemskommun. Kronoby är med i projektet Framtidens social- och hälsocentral i Österbotten. 
Det aktuella läget för Kronoby har vad gäller projektet förutsatt diskussioner rörande samarbete 
mellan projekten i Mellersta Österbotten och Österbotten. Korsnäs har inte överfört 
socialvårdens tjänster 1.1.2022 till samkommunen för Österbottens välfärdsområde. Korsnäs 
och Kronobys kommunförbindelser finns i en separat bilaga. Beslut om de övriga kommunerna i 
Österbotten fattas av styrelsen för samkommunen för Österbottens välfärdsområde 26.10 (se 
förbindelseblankett för kommuner).  

Bottenhavets Hälsa, ett samföretag bestående av Kristinestad, Vasa sjukvårdsdistrikt och en 
privat aktör, har inlett sin verksamhet i början av 2021. Verksamheten överförs till 
samkommunen för Österbottens välfärdsområde 1.1.2022. Kristinestad deltar i               
organiseringen av projektet Framtidens social- och hälsocentral (separat utredning som bilaga).        

3 Genomförande  

Utgångspunkten för projektet Framtidens social- och hälsocentral är den 1.1.2022 Startande 
HYKY-organisationens servicenät och verksamhetsmodeller. Syftet är att utveckla 
verksamhetsmodeller för social- och hälsovårdsintegrerade, digitala, tvåspråkiga, 
klientorienterade och förebyggande servicehelheter. Metoder för praktikforskning utnyttjas i 
uppföljningen och utvärderingen av interventionernas effekter. I fokus för utvecklingsarbetet står 
klienten och dennes servicebehov.   

I det pågående projektet Framtidens social- och hälsocentral utformas verksamhetsmodeller 
och piloteras evidensbaserade verktyg och -metoder (t.ex. IPC, RAI-segmentering, Föra barnen 
på tal, Motiverande samtal). Finansieringen enligt den kompletterande ansökan används för ett 
systematiskt införande av de utformade verksamhetsmodellerna och piloterade verktygen i hela 
regionen. Införandet sker stegvis 2022 - 2023. Nytt utvecklingsmål är social- och 
hälsocentralens mottagningsverksamhet. Och munhälsovård. 

3.1 Tidplan  

Tabell 2 innehåller en sammanfattning av projektets centrala åtgärder i en tidslinje.    

 

STEGVIST GENOMFÖRANDE AV PROJEKTET  

2020-21 2022 2022 2023 2023 

  våren hösten våren hösten 

Organisering av projektet och verksamhetsplan            

Rekrytering av projektarbetare            

Utbildning för projektarbetare och yrkespersoner            

* förändringsprocess och vägledning i förändringsledning            

* utbildning i multiprofessionellt teamarbete            

* fortbildning för tandskötare            

Metodutbildning för servicehandledning och familjecenter            

* utbildning i metoden Föra barnen på tal - omfattande nät i regionen            

* IPC-utbildning och arbetshandledning, införande i regionen            

* utbildning i motiverande samtal - omfattande nät i regionen            

* fortbildning med anknytning till avgiftsfria preventivmedel            
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Bedömning av utgångsläge  lähtö lähtö       

Införande av modeller            

* fastställande av social- och hälsocentralens processer            

* införande av verksamhetsmodellen för social- och hälsovårdsintegrerad 
servicehandledning             

* fastställande av familjecentrets processer och gränssnitt            

* införande av verksamhetsmodellen för familjecenter och mötesplats            

* utformning av verksamhetsmodellen för elektroniskt familjecenter             

* skapande av strukturer för psykosociala tjänster i samarbetsområdet            

* framtagning av en modell för terapisamordning i samarbetsområdet            

* försök med avgiftsfria preventivmedel            

Införande av verktyg            

* RAI MAPLe-baserad behovssegmentering och regionalt pilotförsök            

* Kraftfamiljer screening-segmentering och pilotering             

* framtagning och införande av servicekatalog            

Förebyggande interventioner (äldre): hemrehabilitering på distans och 
digitala verktyg  

          

          

* utvidgning av verksamhetsmodellen för hemrehabilitering            

* pilotförsök med hemrehabilitering på distans            

 Förebyggande interventioner            

* utformning av verksamhetsmodell för livsstilscoaching (äldre)            

* pilotförsök och införande av modellen för livsstilscoaching (äldre)            

* förebyggande rusmedelsarbete i social- och hälsocentralen              

* uppsökande teamarbete, psykosociala tjänster (unga)            

* förebyggande verksamhet inom munhälsovård            

Av familjecentret genomförda interventioner            

* omfattande användning av metoden Föra barnen på tal och 
segmentering             

* Kraftfamiljer interventioner           

Utformning av verksamhetsmodell för social- och hälsocentralens 
undervisning, utveckling och praktikforskning   

          

          

*en modell för utvärdering av effekterna av projektets interventioner 
skapas i samarbete med kompetenscentren   

          

          

Projektets slutrapport          valmis 

 

3.2 Åtgärder – KOMPLETTERANDE ANSÖKAN   

Organisering av projektet: Det pågående projektet Framtidens social- och hälsocentral utgör 
grunden för projektorganisationen. En bedömning av utgångsläget görs i januari 2022 och 
bifogas till projektets självutvärdering (våren 2022).      

Resurser och kompetens: Efter beslutet om finansiering enligt den kompletterande ansökan 
rekryteras ”ny” projektpersonal, bl.a. 2 terapisamordnare, projektarbetare och 
kommunikations/projektkoordinator samt två projektchefer. Sekreterar- och 
administrationstjänsterna förverkligas i form av överföring av arbetsinsats.    
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Ett anslag kommer att avsättas för att öka projektpersonalens kompetens (fortbildning, 
mentorskap och sparrning). Projektpersonalen kommer att arbeta som förändringsagenter och 
pådrivare då verksamhetsmodellerna införs och förankras. Denna kompetens kan utnyttjas 
inom välfärdsområdet efter projektet. Projektcheferna och projektdirektören bildar en 
nätverksbaserad arbetsgrupp, en s.k. työnyrkki.   

Det nuvarande projektet står för lönekostnaderna för projektchefen i ÅUCS Erva-området 
(Österbotten 25 %). Kostnaderna för IPC-utbildning och metodhandledning har varje 
landskap/sjukvårdsdistrikt betalat själv med hjälp av egna statsunderstöd. För arbetsinsatsen 
har upprättats ett avtal mellan delgenomförare som gäller till slutet av år 2022.      

Planen för införande/genomförande uppdateras (1/2022), då beslut om finansiering enligt den 
kompletterande ansökan har erhållits. För genomförandet, uppföljningen och utvärderingen av 
avtalet svarar nuvarande styrgrupp. Klientdelaktigheten i välfärdssamkommunen, som inleder 
sin verksamhet år 2022, och välfärdssamkommunens organ tas i beaktande vid uppdateringen 
av planen för genomförande.   

Med hjälp av understöden enligt den kompletterande ansökan införs 
verksamhetsmodeller baserade på pilotförsök och s.k. nya interventioner för att förbättra 
tillgången till tjänster piloteras/införs (se processmål 2.2): 

Utöka eller fördjupa verksamhetsmodellerna som ska tas i bruk:  

- Utveckling av kundservicecentrets servcieenheter, processer, förebyggande insatser  och 
verktygen  kommer att tas I bruk och utökas. 

- Verksamhetsmodellen för familjecentret inklusive verktyg samt mötesplatsen tas i 
systematisk användning samt elektroniksa familjecentrens verksamhetsmodell och 
gränssnitt utvecklas.    

- Införandet av IPC-metoden utvidgas till social- och hälsocentralens 
mottagning/psykosociala tjänster för vuxna och äldre. Uppgörs en regional 
verksamhetsmodell för IPC-metoden     
 

Nya interventioner: 

- Nytt föremål för utveckling är social- och hälsocentralens mottagningsverksamhet där man 
inför föregripande och riskidentifierande verktyg/metoder samt en verksamhetsmodell för 
sektorsövergripande teamarbete.  Utveckling av styrningsprocesserna och gränssnitten. 

- Socialomsorgens processer och gränssnitt (vuxensocialtarbete, hälsosocialt arbete och 

gerontologist socialtarbete) och hälso och sjukvården inom sote-central 

mottagningsverksamheten kommer att granskas och rollerna förtydligas     

- Inom munhälsovården satsas det på förebyggande verksamhetsmodeller och kompetensen 
utökas   

- Uppsökande team verksamheten stärks vid ibruktagande av teammodellen 
(Varhain/HYKS).  

- Framtagningen av en samarbetsmodell för samarbete med tredje sektorn/organisationer 
sker i social- och hälsocentralen.  

- Förverkligas försöket med avgiftsfria preventivmedel.      

I projektets slutfas sammanslås modellerna och verktygen till helheter som i enlighet med 
välfärdsområdets organisationsstruktur integreras i kundbetjäningscentret, familjecentret och 
social- och hälsocentralen. Verksamhetsmodellen för kompetens, utveckling och 
praktikforskning (OKKt) konkretiseras under projektperioden till en verksamhetsmodell som 
eventuellt integreras i FUI-enheten. Uppföljningen och utvärderingen av effekt utgör en del av 
den konkreta serviceproduktionen, men också en del av informationsledningens processer och 
tjänsteorganisationens roll.       

Förändringskompetensen hos projektets projektpersonal utvecklas under projektperioden. 
Förändringsledningskompetens behövs i välfärdsområdet även efter att projektet avslutats då 
utvecklingsarbetet med verksamhetsmodellerna fortsätter. Utvecklingsutmaningar ökar som en 
följd av befolkningens ändrade åldersstruktur och utmaningar då tillgången till personalresurser 
minskar.   
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3.2.1 Tillgång, aktualitet, kontinuitet, KOMPLETTERANDE ANSÖKAN  

Verksamhetsmodellen för kundbetjäningscentret utformas (kontakt, styrning till vård/tjänster, 
gränssnitt, servicekatalog) och beredskap att införa digitala verktyg säkerställs. 
Verksamhetsmodellen tas i systematisk användning 2023.   

- De innehållsmässiga huvudprocesserna inom social- och hälsovården utformas så att ett 
mer omfattande införande av digitala verktyg ska bli möjligt i fortsättningen.    

- Socialhandledningen som process och metod utformas till en del av servicehandledningen.  
- Bl.a. RAI-verktyg, t.ex. i SAS-bedömningen och servicehandledningens klientsegmentering, 

tas i systematisk användning. 
- Kundbetjäningscentrets servicekatalog införs och innehållet produceras bl.a. i samarbete 

med tredje sektorn/organisationer.  

Verksamhetsmodellen för familjecenter och modellen för mötesplats tas i systematisk 
användning i regionen 2023:   

- Kraft familjer screening (Åbo universitet) inom rådgivningar och FBT metodens 
ibruktagande (mielenterveyserura.fi) fortsätter I tilläggsansökan. 

- Användningen av metoden Föra barnen på tal integreras i familjecentrets strukturer, 
gränssnitt (bl.a. småbarnspedagogik, skolor, barnskyddet) och i ledningen. 

- Verksamhetsmodellen för det elektroniska familjecentret utformas i samarbete med 
kundbetjäningscentret. Eventuella kopplingar till ICT- och RRF-projektens ansökningar 
beaktas.    

Främjande av psykosocialt välbefinnande i Österbotten och välfärdsområdets 
samarbetsstrukturer:  

- Utbildning i IPC-metoden och metodstyrning utvidgas till social- och hälsocentralens 
mottagning och riktas till vuxna och äldre. 

- För uppsökande team skapas en modell (HUCS Varhain); teamen agerar i vardagsmiljöer 
för att stödja och främja barnens/ungas och familjers psykosociala välbefinnande.. Modellen 
tas I bruk.  

- Två terapisamordnare rekryteras för framtagning av ett samarbetsupplägg för 
samarbetsområdet. Av terapisamordnarens arbetsinsats riktar sig högst 20 % till YTA-
samarbete.   

För främjande och möjliggörandet av Sote-centralens tillgänglighet och utvecklingsåtgärder 

- Ansöks om anslag för avveckling av Sote-centralernas mottagningsköer 
- Ansöks om anslag för avveckling av Sote-Centralernas tandläkarköer 

3.2.2 Förebyggande och föregripande, KOMPLETTERANDE ANSÖKAN    

Kundbetjäningscentrets förebyggande interventioner   

- Verksamhetsmodeller för hemrehabilitering och livsstilscoaching inklusive effektnyckeltal 
och klientsegment införs systematiskt för regional användning med hjälp av pilotförsök. 

- Smidiga verksamhetsmodeller utformas och införs i nära samarbete med aktörerna som 
genomför hemrehabiliteringen. 

- Gemensam regional verksamhetspraxis utformas för distansrehabiliteringen. 

Social- och hälsocentralens mottagning  

- Verktyg för identifiering av riskbruk/beroende av rusmedel och tidigt ingripande införs på 
social- och hälsocentralens mottagning. Processer för styrning till rusmedelstjänster 
utformas.    

- Förebyggande verksamhetsmodeller för tandvården införs och kompetensen främjas.   
- En verksamhetsmodell för samarbete utformas tillsammans med social- och hälsocentralen 

och tredje sektorn/organisationer. 

Intervention från familjecentret  
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- I familjecentret införs interventionen Kraftfamiljer för de familjer som har nytta av det och 
som t.ex. har lång väg till face to face tjänster eller som i en liten kommun inte vill använda 
face to face tjänster. Satsningen fortsätter med finansiering via den kompletterande 
ansökan.  

3.2.3 Kvalitet och effekt    

En systematisk kultur av kvalitetsutveckling förankras med hjälp av bedömningen av 
utgångsläge. Interna auditerare av regionens kvalitetssystem (LabQuality) utnyttjas i 
utvärderingen och därmed sätts servicehandledningens och familjecentrets social- och 
hälsovårdsintegrerade processer i skick.    

En systematisk användning av evidensbaserad kunskap utvecklas med hjälp av projektets 
interventioner och genom uppföljning och utvärdering av deras effekter samt genom projektets 
självutvärderingar. Samarbete i förankringen av kompetens och praktikforskning sker 
tillsammans med Vasa undervisningshälsocentral och andra intressenter. Processer och 
verksamhetsmodeller för informationsledningen utvecklas i samarbete med projektet 
Strukturreformen.   

Projektmaterialet översätts och allt material är tvåspråkigt.   

Ett klientråd för projektet grundas i samarbete med projektet Strukturreformen. 

Samma teman fortsätter i den kompletterande ansökan. 

3.2.4 Sektorsövergripande tjänster och interoperabilitet KOMPLETTERANDE ANSÖKAN      

- Utbildning i sektorsövergripande och multiprofessionellt teamarbete ordnas för 
servicehandledningens och familjecentrets personal och för projektarbetarna, fortsätter i 
den kompletterande ansökan. 

- En verksamhetsmodell för multiprofessionellt teamarbete införs stegvis i 
servicehandledningen och familjecentret. Verksamhetsmodellen införs även på social- och 
hälsocentralens mottagning. 

- Principerna för multiprofessionellt teamarbete och yrkesgruppernas roller och 
uppgiftsfördelning fastställs. 

- Smidiga samarbetsmodeller utformas för olika arbetsgrupper i social- och hälsocentralens 
mottagningsverksamhet och en innehållsmässig grund skapas för införandet av digitala 
verktyg och lösningar i fortsättningen. 

- Socialvårdens (socialarbete för vuxna, hälsosocialarbete, gerontologiskt socialtarbete) och 
hälsovårdens processer och gränssnitt i social- och hälsocentralens 
mottagningsverksamhet definieras, beskrivs och utformas till en del av social- och 
hälsocentralens sektorsövergripande och klientorienterade mottagningstjänster.  

- Den egna kontaktpersonens roll förtydligas. 

3.2.5 Dämpning av kostnadsökning    

Utgående från projektets teman och klientsegmenteringen skapas en grund för kompetensen 
inom informationsledning, användningen av nyckeltal och därtill kopplad systematisk uppföljning 
och utvärdering för utnyttjande inom servicehandledningen, familjecentret, social- och 
hälsocentralens mottagningsverksamhet och de förebyggande modeller och produkter som 
utvecklats inom ramen för projektet.      

Med hjälp av informationsledning effektiviseras serviceproduktionen och blir mer 
klientorienterad. Pilotering av produktionsstyrningssystemet har synliggjort klientstyrningen 
(projektet Strukturreformen).   

4 Resultat och effekter  

Huvudresultaten och de centrala effekterna av det nuvarande projektet Framtidens social- och 
hälsocentral och den kompletterande ansökan presenteras i tabell 3.     
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Tabell 3. Projektets resultat och effekter, den kompletterande ansökan i rött   

Resultat  Effekter  Uppföljning och utvärdering  

Utformade digitala och tvåspråkiga samt 

social- och hälsovårdsintegrerade 

verksamhetsmodeller och verktyg för 

servicehandledningen:  

- systematisk användning av modellerna i 

kundbetjäningscentret i hela regionen  

- användning av servicehandledningens 

processer och klientsegmenteringar  

- verktyg för föregripande åtgärder har testats 

för rehabiliteringsbehov (äldre) och för 
personer som har nytta av livsstilscoaching 

(äldre)  

- användning av RAI MAPLe-segmenten i 

regionen   

- pilotering av produktionsstyrningssystemet 

(SBM-plattform) i servicehandledningens 
frontlinje samt insamling av information för 

ledningen (samarbete med strukturreformen)  

Införande av Oma-olo, symtombedömningar, 

chat (samarbete med strukturreformen)  

Social- och hälsovården har gemensamma 

processer i kundbetjäningscentret   

 

Klienternas behov identifieras bättre, onödigt 

arbete och bollande av klienter minskar  

 

Användning av evidensbaserad kunskap har 
ökat och uppföljningen och utvärderingen av 

verksamhetens effekter har i och med 

projektet blivit mer systematisk    

Lättare för klienterna att ta kontakt tack vare 

nya digitala kanaler även utanför tjänstetid 

(t.ex. Oma-olo)    

Samarbetspartnerna/intressegrupper känner 

till kundbetjäningscentrets kontaktkanaler 
och samarbetsstrukturer  

Intern auditering: antal 

processer och processernas 

kvalitet    

KUVA-indikatorer: tillgång 
till bastjänster och 

användning av jouren  

Uppföljning av 
användningen av 

kontaktkanaler: köer, antal 

telefonsamtal   

Bedömning av klientplaner: 

klienter med 

sektorsövergripande 
servicebehov har en 

ansvarsperson 

Klienternas erfarenheter och 
nöjdhet: inom projektet 

genomförs klientenkäter/i 

samarbete med 

välfärdssamkommunen     

Utformad, digital och social- och 

hälsovårdsintegrerad verksamhetsmodell 

för familjecentret.  

- familjecentrets innehåll, processer och 

gränssnitt har definierats  

- modellen för familjecenter används 

systematiskt  

- modellen för mötesplats har utformats i 
samarbete med organisationer, kommuner och 

intressenter och är i användning  

- metoderna för tidigt stöd är i användning och 
klienternas behov identifieras (metoden Föra 

barnen på tal och interventionen Kraftfamiljer)   

Metoden Föra barnen på tal har integrerats i 
familjecentrets strukturer, gränssnitt och 

ledning  

- digitala verktyg (bl.a. chat) för kontakt är i 

användning/elektroniskt familjecenter    

Nöjdheten har ökat i och med att det finns 

olika verktyg för kontakt  

Tillgången har förbättrats och tröskeln att ta 

kontakt har sänkts  

Familjens behov kan föregripas på ett bättre 

sätt och tjänsteutbudet har breddats  

 

Nöjdheten med tjänster har ökat  

Utbudet av förebyggande tjänster har ökat  

Samarbetet mellan sektorerna har förbättrats  

 

 

 

Klientenkäter  

Mätning av effekterna av 

interventioner för tidigt stöd  

Nationell jämförelse: 

KUVA-indikatorer   

Intervjuer av intressenter  

Införande/pilotering av IPC-metoden   

- utbildning har genomförts och metoden 

används i skolorna  

- en samordningsmodell har tagits fram för 

samarbetsområdet   

- IPC-metoden används på social- och 

hälsocentralens mottagning (vuxna/äldre)    

- modellen för uppsökande team är i 

användning  

Ungas psykosociala problem bemöts mer 

ändamålsenligt och identifieringen av 

problemen är mer systematisk 

 

Lindriga depressionssymtom hanteras 

snabbare och symtomen minskar   

Behovet/användningen av psykiatriska 

tjänster på specialnivå har minskat   

Gemensam 

överenskommelse med Erva-

området  

Skolhälsoenkät  

KUVA-indikatorer   

Verksamhetsmodellen för 

sektorsövergripande teamarbete används i 

kundbetjäningscentret och familjecentret   samt 
på social- och hälsocentralens mottagning där 

också föregripande arbetsmetoder har införts    

Kundbetjäningscentret och familjecentrets 

social- och hälsovårdsintegrerade kompetens 

förbättras, ett nätverksbaserat, 

klientorienterat sätt att arbeta ökar    

Kartläggning av personalens 

kompetens  

Nöjdhetsenkäter och 

kartläggning av erfarenheter   
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- identifiering av sektorsövergripande 

servicebehov  

- identifiering av risker för missbruk/beroende 

och styrning till tjänster  

 

Samordningen av servicehelheterna är 

systematisk. Behoven identifieras och 

bemöts snabbare    

Bättre identifiering av risker för 

missbruk/beroende   

Smidigare styrning till missbrukartjänster  

Service- och vårdkedjorna 

har definierats  

KUVA-indikatorer, tillgång  

Tillgång till social- och hälsocentralens 

tjänster  

-förebyggande processer inom tandvården och 

styrning till tjänster på ett ändamålsenligt sätt  

-försök med avgiftsfria preventivmedel  

 

Kortare köer  

 

Tillgången till tjänster förbättras och 

regionens skiftande praxis upphör   

 

Tillgång till Sotkanet   

 

Tillgång till 

preventivrådgivning  

Framtagning av en verksamhetsmodell i 

samarbete med social- och hälsocentralen 

och tredje sektorn/organisationer  

Organisationssamarbetet förtydligas  

Klientdelaktigheten förbättras  

Enkäter  

Feedback  

Kompetens, utveckling och praktiskforskning 

(OKKt) i social- och hälsocentralen – en 

regional verksamhetsmodell har utformats  

Tillgången till resurser förbättras och 

användningen av evidensbaserad kunskap 
ökar. Uppföljningen och utvärderingen av 

verksamhetens effekter har blivit mer 

systematisk    

Personalens nöjdhet. 

Användning av 

evidensbaserad kunskap  

Informationslednings-

processer 

Antal 

undersökningar/lärdomsprov. 

I uppföljningen och utvärderingen av projektets resultat utnyttjas de regionala forsknings-, 
utvecklings- och utbildningsorganisationernas expertis och lärdomsprov.  

 

5 Kostnader för Framtidens social- och hälsocentral i Österbotten   

Det pågående projektet Framtidens social- och hälsovårdscentral har beviljats 2 650 700 euro i 
statsunderstöd. Projektanslaget för det nuvarande projektet täcker främst kostnader för 
projektpersonalen: projektledaren, projektchefer (2) samt projektarbetare (4) och 
projektsamordnare (1 person: kommunikation/samordning). Med hjälp av finansieringen enligt 
den kompletterande ansökan rekryteras för åren 2022 - 2023 2 projektchefer (psykosocialt 
välmående och förberedelse för ibruktagande av digitala redskap), terapisamordnare (2) (se 
separat ansökan YTA) samt projektarbetare (9). Dessutom behövs förstärkning för 
projektsamordningen och för kommunikationen.   

En del av projektpersonerna placeras i familjecentrets team där de deltar i användningen och 
förankringen av familjecentrets verktyg, såsom metoden Föra barnen på tal, samt i införandet 
av modellen för mötesplats. Resurser för utvecklingen av social- och hälsocentralens 
mottagningsverksamhet ingår i servicehandledningens team. Arbetsuppgifterna handlar om att 
ta fram processer för mottagningsverksamheten och införa sektorsövergripande arbetsmetoder 
samt delta i försöket med avgiftsfria preventivmedel. Arbetsinsatsen inriktas även på utveckling 
av förebyggande processer för tandvården samt på införandet av en sektorsövergripande 
modell för teamarbete. Arbetsinsatser reserveras även för framtagning av en 
verksamhetsmodell för samarbetet mellan social- och hälsocentralen och tredje 
sektorn/organisationer. En fördjupning av hemrehabiliteringens och livsstilsrådgivningen 
innehåll och införandet av en regional verksamhetsmodell fortsätter med det nuvarande 
projektets resurser år 2022  

För det utvidgade införandet av IPC i Österbotten anställs en projektarbetare (1) som jobbar 
ihop med två terapisamordnare. Terapisamordnarna deltar förutom med införandet av IPC-
metoden i Österbotten och ett uppsökande team också i utvecklingen av en samarbetsstruktur 
på samarbetsområdesnivå (se 2.2 del C och koppling till samarbetsområdets separata 
ansökan).    
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Uppgifterna för projektets projektpersoner preciseras då beslut om finansiering enligt den 
kompletterande ansökan erhållits och projektets helhetsmål i förhållande till RRF- och ICT-
projektens ansökningar har fastställts, ifall det behövs. Personalen i det pågående projektet 
Framtidens social- och hälsocentral fortsätter i projektet till slutet av år 2023.    

Momentet köp av tjänster innehåller tjänster som ska köpas för att möjliggöra genomförandet 
projektets interventioner (bl.a. vägledning i användningen av Kraftfamiljer, utbildning i metoden 
Föra barnen på tal och stöd för införandet, utbildning i metoden IPC och metodhandledning, 
Motiverande samtal). Vid användning av sakkunnigtjänster ges stöd och sparringhjälp och 
projektpersonalens kompetens främjas vid genomförandet av förändringen. En satsning på 
projektarbetarnas kompetens är ändamålsenlig, eftersom kunskaperna är till nytta även efter 
projektet då resultat förankras och nya verksamhetsmodeller införs i den kommande 
välfärdssamkommunen och senare i välfärdsområdet. Utbildningstjänster utnyttjas för att öka 
det multiprofessionella teamarbetet och kompetensen inom servicehandledning samt för att 
möjliggöra teambildning. Preventivmedel ingår i punkten material, förnödenheter och varor i 
budgetberäkningen.  Anslagen relaterade till avveckling av vårdköerna budgeteras som köp av 
tjänster.        

Projektets huvudkontor är beläget i Vasa och en filial finns i Jakobstad. Föremålen för 
intervention finns i Österbotten. Införandet av verksamhetsmodellerna förutsätter att 
projektpersonalen är på plats och leder och stöder personalen och cheferna i användningen av 
de nya arbetsmetoderna och verksamhetsmodellerna. Kilometerersättningar till 
projektpersonalen redovisas som resekostnader. Coronaepidemin har begränsat arbete face to 
face och även resulterat i att inga rese- och utbildningskostnader ännu uppstått i projektet. 
Önskvärt är att projektpersonerna i fortsättningen kan röra sig i regionen och arbeta face to 
face, men det behövs även digitala verktyg, t.ex. pekplattor, skrivtavlor och liknande verktyg för 
arbete på nätet. Kostnaderna för anskaffning av dessa digitala verktyg finns under punkten 
övriga utgifter.     

Projektets verksamhetsmodeller publiceras på två språk. För översättningen av allt material och 
alla modeller reserveras anslag för köptjänster (övriga köptjänster).  

6 Projektets administration   

Vasa sjukvårdsdistrikt har svarat för det nuvarande projektets administration. Sjukvårdsdistriktet 
har upprättat delgenomförandeavtal med Vasa stad, Jakobstads social- och hälsovårdsverk och 
Åbo universitetssjukhus. Österbottens välfärdssamkommun inleder sin verksamhet 1.1.2022, då 
social- och hälsocentralens projektadministration och delgenomförandeavtalen överförs till 
samkommunen. Projektets nuvarande styrgrupp fortsätter sitt arbete.   

6.1 Projektets omfattning och organisering   

Samtliga kommuner i Österbotten deltar i projektet. Personalen i det pågående projektet 
Framtidens social- och hälsocentral har svarat för den tekniska informationen i den 
kompletterande ansökan. Projektämnena har sammanställts i samarbete med 
välfärdsamkommunens beredningsorganisation och chefer. Diskussioner har förts inom den 
politiska styrgruppen för beredningen av samkommunen samt med kommundirektörerna i 
Österbotten. Kompetenscentren inom det sociala området (FSKC och Sonet Botnia) har deltagit 
i projektberedningens gemensamma diskussioner. Dialoger har förts med organisationernas 
representanter. Kommentarer om utkastet till projektplan har begärts av intressenterna, bl.a. av 
kompetenscentren och organisationer.      

6.2 Kommunikation och intressenter  

Målgrupper för kommunikationen är bl.a. användare av tjänster, regionens kommuner, 
yrkespersoner inom social- och hälsovården, beslutsfattare i regionen samt den stora 
allmänheten och media (projektets externa kommunikation). Projektets interna kommunikation 
riktar sig till projektets personal och aktörer inom projektet.   
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Projekthelheten har beskrivits som en del av projektadministratörens webbsidor. Sidorna 
innehåller nyheter som rör regionens projekt och allmän information om projekten. Sociala 
media har utnyttjats som en del av projektadministratörens some-sidor. För organisationernas 
interna kommunikation har man använt bl.a. intranet-tjänster, arbetsutrymmen och e-
postnyheter. Aktuella ärenden har publicerats i nyhetsbrev och på sociala medier. För det 
nuvarande projektet har anställts en kommunikationsansvarig/projektsamordnare på deltid för 
samarbete med projektet Strukturreformen. Den kommunikationsansvarige har upprättat en 
kommunikationsplan för projektet och bidragit i genomförandet av planen. Kommunikationen 
sker i enlighet med de riktlinjer som gäller för social- och hälsovårdens kommunikation.     

Projektinterventionernas gränssnitt utgörs av projektets centrala intressenter, t.ex. 
kommunernas idrottsväsende, småbarnspedagogiken, skolväsendet och det fria 
bildningsarbetet. Specialsjukvårdens utvecklings- och forskningsverksamhet samt de kliniska 
enheterna producerar närtjänster tillsammans. Vad gäller tjänster med låg tröskel fungerar 
tredje sektorns representanter och privata serviceproducenter av välfärdstjänster som 
intressenter. Kompetenscentren, anordnare av yrkesutbildning, högskolor och universitet 
medverkar aktivt i utvecklingen av praktikforskning och kompetens. Klientdelaktighet genomförs 
i samarbete med välfärdssamkommunen. Inom kommunikationen eftersträvas interaktion. En 
uppdaterad kommunikationsplan bifogas som bilaga.      

6.3 Uppföljning och utvärdering   

Uppföljningen och utvärderingen av projektet avhandlas närmare i en genomförandeplan som 
upprättas senare. Genomförandet av projektet utvärderas i förhållande till uppgjord tidplan. 
Projekttiden är kort och att uppnå nyttomålen för programmet Framtidens social- och 
hälsocentral kan i slutskedet av det pågående projektet Framtidens social- och hälsocentral 
bjuda på utmaningar. Det är också svårt att bedöma vilka effekter beredningen av 
välfärdssamkommunen har på resultaten av projektets interventioner. Nationella KUVA-
indikatorer/Sotkanet.fi utnyttjas i bedömningen av hur nyttomålen uppnåtts.  Eftersom 
kommunerna i Österbotten har haft olika tillvägagångsätt i statistikdokumenteringen har 
svarsprocenten tidvis varit låg vid förfrågningar kring datainsamling och detta bör beaktas i 
tolkningen av nyckeltalen. Effekterna av projektets specifika mål, t.ex. interventionen för 
distansrehabilitering och livsstilscoaching, utvärderas på basis av klienterfarenheter och 
funktionsförmåga eller förändringar i förmågan att klara sig i vardagen. Nyckeltal tas fram för 
dessa mål och effekterna utvärderas i samarbete med bl.a. kompetenscentren.     

Utformningen av projektets verksamhetsmodeller, modellernas ”mognad” och 
implementeringsprocesserna följs upp och utvärderas med avseende på genomförandegrad. I 
halvtidsöversynen av projektet presenteras ovan nämnda nyckeltal och planen preciseras. För 
slutrapporten görs också en mer omfattande enkät för att samla erfarenheter från de som 
deltagit i projektet. En självutvärdering av projektet genomförs halvårsvis. För uppföljningen och 
utvärderingens svarar projektcheferna och styrgruppen. Resultaten av projekten rapporteras 
med hjälp av nationella riktlinjer och verktyg. En uppdaterad kommunikationsplan bifogas som 
bilaga.     

6.4 Risker och riskberedskap   

En beskrivning av en noggrannare riskbedömning, riskberedskap och ansvarspersoner 
presenteras i en uppdaterad genomförandeplan som upprättas senare.    

Tabell 4. Riskbedömning och beredskap   

Risk Påverkande faktorer  Garderingar  

Misslyckad 
rekrytering  

Bristfällig projektkunskap, bristande 
sakkunnighet och brist på kunskap i 
förändringsledning   

Allmän personalbrist   

Stegvis rekrytering, klart definierade 
uppgifter och ansvarsområden  

Samarbete med 
välfärdssamkommunens rekrytering  
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Projektet genomförs 
inte i enlighet med 
projektplanen  

Projektet har flera delområden och 
genomför många interventioner  

De nya utvecklingsobjekten i den 
kompletterande ansökan förblir 
separata   

Klar målsättning och en konkret 
genomförandeplan. Mätbara nyckeltal 
och uppföljningsindikatorer för målen 
och åtgärderna    

Införandet av digitala 
verktyg otillräckligt   

Finansieringen av projektet 
Strukturreformen minimal  

Interventioner inom ramen för 
strukturreformen fullföljs inte    

Uppdatering av målen för projektet 
Framtidens social- och hälsocentral  

Den kompletterande ansökan och 
gränssnitt till ICT- och RRF-
projektens 
ansökningar/informationsgång    

Kompetens att mäta 
eller utvärdera 
resultaten och 
effekterna av 
projektet saknas  

Projektet har flera delområden och 
genomför många interventioner. 
Projekttiden är kort  

Betydelsen av beredningen av 
välfärdssamkommunen för projektets 
resultat och interventionernas effekter 
oklar   

En klar utvärderingsplan och konkreta 
nyckeltal  

Konkreta interventioner och 
systematiskt genomförande  

Mätning av interventionernas effekter 
på klientnivå   

Ytlig kommunikation 
och otillräcklig 
information om 
projektet  

Otydlig kommunikation som går 
förlorad i sjukvårdsdistriktets övriga 
kommunikation  

Kommunikationen körs över av 
beredningen av 
välfärdssamkommunen   

Otillräckliga kommunikationsresurser  

Egna sidor och en ansvarsperson för 
kommunikationen  

Presentation och utformning av 
interventionerna så att de är lämpliga 
för kommunikation    

Ökade resurser för kommunikation  

Obetydlig 
klientdelaktighet    

I beredningen av 
välfärdssamkommunen har 
skapandet av strukturer bara börjat  

Projektet anställer en projektarbetare 
för utformandet av en 
verksamhetsmodell för samarbete 
med social-och hälsocentralen/tredje 
sektorn/organisationer   

Kommunerna 
förbinder sig inte till 
förändringar    

Verksamhetskulturen faller i glömska 
då förändringen genomförs   

Projektledarens/projektchefernas 
specialkompetens och 
utvecklingsmodellen bottom-up.   
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1 Behovet av projektet  

Bakgrunden till projektet är det nationella målet att en äldre människa ska kunna bo i 
sitt eget hem så länge som möjligt, till och med till slutet av sitt liv. När en människa är i 
behov av vård och omsorg får hon den hemma eller i en hemlik boendemiljö. (THL 
2021). Enligt en rapport av THL:s sakkunniggrupp (2021) är tillgången till hemservice 
och boendeservice inte jämlik och variationer förekommer både mellan olika regioner 
och inom regionerna, även mellan olika enheter inom samma kommun (läget år 2019). 
Det finns ett behov av en gemensam praxis på regional nivå. Sakkunniggruppen 
konstaterar också att antalet anmälningar och kontakter om brister inom hemvården år 
2019 var ovanligt stort.       

Antalet äldre som bor hemma är i genomsnitt mindre i Österbotten än i andra delar av 
Finland och antalet som behöver tunga tjänster i genomsnitt större (Sotkanet 2019). 
Syftet är att med hjälp av projektet skjuta fram behovet av tyngre tjänster till en senare 
tidpunkt och skapa trygga förhållanden för dem som bor hemma. 
Nettodriftskostnaderna (euro/75 år fylld) för äldres hemvård och omsorg dygnet runt 
ökar och är högre jämfört med hela landet (Sotkanet 2019). En utveckling av 
förebyggande tjänster är nödvändig också med tanke på strävan att minska 
kostnaderna.    

Ett mål i det nationella åldersprogrammet fram till år 2030 är att utnyttjandet av 
teknologi, artificiell intelligens och robotik för främjande av äldres välbefinnande och 
hälsa och som stöd för vården ska ha ökat. I kvalitetsrekommendationen för att trygga 
ett bra åldrande och förbättra servicen 2020–2023 läggs fokus på införandet av 
teknologiska lösningar i samband med bedömningen av servicebehov och på 
utvecklingen av verksamhetsprocesser. Syftet är att med hjälp av utvecklingsprojektet 
Framtidens tjänster som stöder boende hemma för äldre förbättra kvaliteten på den 
hemservice som erbjuds i regionen genom att skapa regionalt enhetliga 
verksamhetsmodeller och utnyttja välfärdsteknologi för att trygga möjligheterna att bo 
hemma. Teknologiska lösningar har redan införts och tack vare de goda resultat man 
fått kan de tas i användning i hela Österbotten.    

För att möta de framtida utmaningar som en otillräcklig personal medför vill man i 
Österbotten fästa uppmärksamhet vid vikten av att rikta resurserna rätt och att öka 
intresset för branschen. Genom en systematisk uppföljning av hemvårdens kvalitet 
försöker man påverka klientens, familjens och personalens inställning samt eventuella 
utvecklingsobjekt. Ett långsiktigt mål för Österbottens välfärdssamkommun är att vara 
en attraktiv arbetsplats där klient- och patientsäkerheten är i toppklass. Ett behov av 
innovativa verksamhetsmodeller har konstaterats. Tidigare har en 
undervisningstandklinik och en undervisningshälsocentral etablerats i regionen och 
meningen är att erfarenheterna av dem ska utnyttjas vid framtagningen av en 
verksamhetsmodell för en undervisningshemvård.        

Utvecklingsarbete med anknytning till den äldre befolkningens välbefinnande och hälsa 
har sedan tidigare bedrivits i Österbotten. För närvarande pågår projektet Framtidens 
social- och hälsocentral i Österbotten (en kompletterande ansökan har upprättats), vars 
mål är att bl.a. utforma en regional verksamhetsmodell för hem- och 
distansrehabilitering för äldre samt en verksamhetsmodell för livsstilsrådgivning. I 
projektet Framtidens social- och hälsocentral i Österbotten skapas en 
verksamhetsmodell för klient- och servicehandledning, och inom ramen för modellen 
utvecklas en RAI/MAPLe-baserad klientsegmentering som kan utnyttjas i detta projekt. 
RAI är till hjälp i identifieringen av klienter som har nytta av projektets interventioner. 
Livsstilsrådgivning och distansrehabilitering som tillhandahålls av social- och 
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hälsocentralen baserar sig på klientens egenvård och utgör en del av den 
förebyggande verksamheten, medan målen i detta projekt fokuserar på hemvården. På 
så sätt kompletterar projektet ett redan befintligt utvecklingsarbete och resultaten av 
projektet Framtidens social- och hälsocentral kan utnyttjas även vid utvecklingen av 
tjänster för äldre som bor hemma. Gränssnittet till projektet Framtidens social- och 
hälsocentral har identifierats och åtgärderna i det här projektet är inriktade på 
hemvården.      

I projektet KATI i Österbotten skapas en verksamhetsmodell för ett starkt utnyttjande 
av teknologi som stöd för äldre personers boende hemma. Modellen riktar sig till 
hemvårdens klienter, medan detta projekt handlar om att på ett förebyggande sätt 
främja teknologiska lösningar för äldre som ännu inte använder hemvårdens tjänster. 
De teknologiska lösningarna tillämpas således flexibelt redan innan hemvården inleds. 
Gränssnittet till projektet KATI har beaktats.       

Samkommunen Vasa svd (senare Österbottens välfärdsområde) och Essote, 
samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Södra Savolax, har deltagit i 
beredningen av SIB-projektet (Främjande av livslång funktionsförmåga hos äldre; SIB-
projektet för äldre), vars mål är att upprätthålla och förbättra äldre personers hälsa och 
funktionsförmåga och därmed öka kommuninvånarnas välbefinnande samtidigt som 
kostnaderna sänks då behovet av dyrare tjänster minskar. I SIB-modellen är det fråga 
om upphandling av effekter. All verksamhet finansieras med privat kapital och 
skattemedlen används för resultatpremier om de uppställda resultatmålen uppnåtts.    

Sedan år 2018 har planen varit att Österbottens välfärdsområde deltar i upphandlingen 
av effekter med hjälp av SIB-modellen. Målet är att förbättra äldre personers 
funktionsförmåga och välbefinnande och skjuta fram behovet av tunga tjänster med 
hjälp av effektmålen och resultatpremierna. Hösten 2021 färdigställs en ekonomisk 
modell för det politiska beslutsfattandet. Gränssnittet till SIB-projektet har beaktats.     

Befolkningen i Österbotten uppgår till 175 816 (2020), varav andelen personer över 65 
år är 41 135 (Sotkanet). Invånarantalet väntas minska något (1,2 %) under de 
kommande åren, men antalet äldre ökar. Österbottens välfärdssamkommun inleder sin 
verksamhet 1.1.2022 och Österbottens välfärdsområde inleder sin verksamhet 
1.1.2023. Förändringen innebär att hemvårdens tjänster flyttas från kommunerna till 
välfärdssamkommunen. Praxis, de allmänna kriterierna för hemvård, kvaliteten och 
uppföljningen av kvaliteten är inte enhetlig och behovet av utveckling är följaktligen 
stort. På grund av befolkningens åldrande och en otillräcklig personal är det viktigare 
än någonsin att fokusera på klientorientering samt på innehållsmässig ledning av 
hemvården och utvärdering av kvalitet. Med tanke på äldreservicens verksamhet och 
kvalitet är en förankring av enhetliga verksamhetsmodeller i hela Österbotten viktig.     

 

2 Målgrupp  

En central målgrupp för projektets interventioner är hemmaboende äldre som ansökt 
om hemvårdstjänster, men som inte uppfyller kriterierna för hemvård. En annan 
målgrupp är chefer och förmän inom hemvården.    

Projektets mål är att  

(1) Minska användningen av regelbundna hemvårdstjänster och skapa en 
verksamhetsmodell som innebär att klienter som har ansökt om hemvård erbjuds 
ändamålsenliga teknologiska tjänster. Intressent är den tredje sektorn. I projektets 
första fas medverkar en mindre grupp och allteftersom projektet framskrider 
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genomförs pilotförsök i större omfattning i Österbotten och meningen är att 
verksamhetsmodellen år 2023 ska användas i hela Österbotten.   

(2) Främja tillgången till personalresurser för hemvården och anpassa styrningen av 
resurserna i enlighet med klienternas behov. Målgruppen är chefer och förmän 
inom hemvården i hela Österbotten.  

(3) Utforma en verksamhetsmodell för undervisningshemvården för samarbetet mellan 
hemvården och läroanstalter. Målgrupper är studerande, även läroanstalter deltar i 
samarbetet.    

(4) Förbättra hemvårdens kvalitet och identifieringen av kvalitetsnivå. Föremål för 
utveckling är hemvårdens ledning ur perspektivet för informationsledning och en 
ökad klientdelaktighet.   
 

3 Projektets mål  

Tjänsterna som stöder boende hemma är klientorienterade: Målgruppen är klienter 
som ansöker om hemvårdstjänster men inte uppfyller hemvårdens kriterier. 

(1) Utformning och implementering av en verksamhetsmodell för ett klientorienterat 
utnyttjande av teknologiska lösningar för hemmaboende som inte beviljats 
hemvårdstjänster. Verksamhetsmodellen är klar att användas 2022. 

- Förbättrande av äldre personers digitala kompetens och användningen av internet 
och digital teknik för att främja funktionsförmågan, hälsan och välbefinnandet. 

- Syftet är att äldre människor ska ha möjlighet att bo tryggt hemma under längre tid 
och att behovet av hemvårdens tjänster skjuts framåt.  

 

Tillräcklig mängd kompetent personal och säkerställande av tillgång: Målgruppen 
är chefer och förmän inom hemvården     

(2) Säkerställande av att personalresurserna inriktas på klientanpassade behov och att 
hemvårdsverksamhetens effekt förbättras genom användning av informationsledning 
för uppföljning och utvärdering av resursstyrningen. Verktyget används på bred front i 
slutet av år 2023.      

- Främjande av hemvårdens attraktivitet som arbetsplats och säkerställande av en 
tillräcklig hemvårdspersonal i framtiden. 

(3) Utformning av en verksamhetsmodell för undervisningshemvård i samarbete med 
läroanstalter. Modellen kommer i framtiden att göra det möjligt att på ett smidigt sätt 
flytta arbetskraft från studier till arbetslivet inom hemvården och öka engagemanget i 
hemvårdsarbetet.   

  

Säkerställande av tjänsternas kvalitet: Målgruppen är chefer inom hemvården    

(4) Utformning av en verksamhetsmodell för säkerställande av kvaliteten i hemvården i 
Österbotten genom att utnyttja RAI-verktyg och klientrespons. Med hjälp av modellen 
kan man identifiera brister i kvaliteten, fastställa kvalitetsnivå och följa upp och 
utvärdera hur kvalitetskraven uppfylls. Modellen är klar att användas i slutet av år 2022.   

- Förankring av gemensamma kvalitetskriterier och en verksamhetsmodell för 
säkerställande av kvaliteten i hela Österbotten och informationsledning som verktyg. 
Modellen ska vara förankrad i slutet av 2023.  
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- Systematisk uppföljning av hemvårdens kvalitet och effekt.    

- Kvalitativa, rättidiga och klientorienterade hemvårdstjänster. 

 

4 Genomförande  

4.1 Tidplan  

STEGVIST GENOMFÖRANDE AV PROJEKTET   

2021 2022 2022 2023 2023 

  vår höst vår höst 

Projektets förberedelsefas            

Rekrytering av projektets ansvarspersoner            

Projektets organisering och verksamhetsplan            

Rekrytering av projektarbetare            

Klientorienterade tjänster som stöder boende hemma:           

* Utformning av en verksamhetsmodell (teknologiska lösningar)             

* Införande av verksamhetsmodellen                  

* Pilottest av välfärdsteknologi            

* Införande av välfärdsteknologi                

Tillräcklig mängd kompetent personal och tillgång:           

* Uppföljning av inriktningen av hemvårdens resurser            

* Omfattande användning av verktyget                  

* Utformning av en verksamhetsmodell för 
undervisningshemvård            

* Pilottest och införande av undervisningshemvårdens 
verksamhet            

Säkerställande av tjänsternas kvalitet:           

* Utformning av en kvalitetsenkät för klienter, personal och 
anhöriga och pilottest  

          

          

* Förankring av kvalitetskriterierna            

Utvärdering            

Uppföljning            

Sammanställning av en regional verksamhetsmodell            

Halvtidsöversyn av projektet             

Projektets slutrapport            

 

4.2 Åtgärder  

 Tjänsterna som stöder boende hemma är klientorienterade: 

(1) Utformning av en verksamhetsmodell för utnyttjande av teknologiska lösningar för 
hemmaboende äldre som inte beviljats hemvårdstjänster. Åtgärder:     
- Utformning av en verksamhetsmodell för att stödja den digitala kompetensen hos 
målgruppen och användningen av ändamålsenliga digitala verktyg som en del av 
främjandet av funktionsförmågan, hälsan och välbefinnandet och klientens 
egenvård. 
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- Genomförande av ett pilottest av välfärdsteknologi på ett klientorienterat sätt, t.ex. 
sensorteknologi för att främja klientens välbefinnande och ett tryggt boende 
hemma. För de teknologiska lösningar som används i pilotprojekten upprättas 
separata avtal med aktörerna för den tid projektet pågår. Möjlighet att testa 
beprövad praxis i hela Österbotten, t.ex. Alvar-tjänsten.      
- Projektet anställer en kliniskt kompetent expert inom välfärdsteknologi. På ett 
klientorienterat sätt och med expertens hjälp kartläggs olika teknologiska metoders 
lämplighet, tillgången till och klientens användning av metoderna samt 
personalintroduktionen och det digitala stödet för både personal och klienter.    
- Samarbete om servicehandledning med projektet Framtidens social- och 
hälsocentral. Utnyttjandet av teknologiska lösningar stöder servicehandledningen 
och modellen kan i fortsättningen införas i kundbetjäningscentralen.     

 

Tillräcklig mängd kompetent personal och säkerställande av tillgång: 

(2) Hemvårdens chefer och förmän får tillgång till ett verktyg som kan användas för att 
följa upp och utvärdera hur personalens arbetstid inriktas och informationen 
implementeras i klientstrukturen. Genomförs som köptjänst och en projektarbetare 
anställs.      

(3) Utformning av en verksamhetsmodell för undervisning/utbildning med tillämpning 
av IPE-modellen (interprofessional education), dvs. interprofessionell utbildning 
(Barr & Low 2013), som sker i en lärmiljö inom hemvården i samarbete med 
läroanstalter i regionen. Det handlar om ett multiprofessionellt samarbete med 
studerande från olika yrkesgrupper. Modellen pilottestas på ett riktat sätt och införs 
i slutet av år 2023. En projektarbetare anställs.               

  

Säkerställande av tjänsternas kvalitet: 

(4) Med utnyttjande av kvalitetsindikatorinformation från databasen RAI skapas en 
verksamhetsmodell för identifiering av brister i kvaliteten samt för utveckling av 
hemvården.     

- Utformning av en enkät till klienter, anhöriga och personalen om hemvårdens 
kvalitet och skapande av enhetliga indikatorer i samarbete med 
utbildningsorganisationer, kompetenscenter och forskningsorganisationer. 
Anställning av en projektarbetare.  

- Utbildning av personalen i användningen och tillämpningen av RAI.     

 

5 Produkter, resultat och effekter   

Produkter:  

- Verksamhetsmodell för en klientorienterad kartläggning av behovet av att använda 
välfärdsteknologi vid utvärderingen av tjänster (mål 1) 

- Verksamhetsmodell till hjälp för ledningen (mål 2) 
- Verksamhetsmodell för undervisningshemvården (mål 3) 
- Enkät för klienter, anhöriga, personal om hemvårdstjänsternas kvalitet och 

enhetliga indikatorer för utvärdering av kvalitetens nivå (mål 4) 
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Resultat: 

- Information om inriktningen av hemvårdens resurser som stöd för ledningen (mål 2)  
- Med hjälp av undervisningshemvården underlättas överföringen av arbetskraft från 

studier direkt till arbetslivet och rekryteringen förenklas, den multiprofessionella 
kompetensen ökar (mål 3) 

- Utvärderingen av hemvårdens tjänster baserar sig på verksamhetsmodellen och är 
systematisk i hela Österbotten som en del av en av välfärdsområdets 
kvalitetsutvärdering (mål 4) 

 

Effekter: 

- En effekt på längre sikt är möjligheten att skjuta upp behovet av tyngre tjänster för 
äldre i och med att de kan bo hemma längre med hjälp av teknologiska lösningar 
(mål 1)      

- En ändamålsenlig inriktning av hemvårdens resurser innebär att 
arbetsbelastningen utjämnas och att resurserna räcker bättre (mål 2)     

- En följd av undervisningshemvården är att arbetsplatsens attraktivitet ökar och 
kompetensen inom hemvården förbättras. Samarbetet mellan hemvården och 
läroanstalter fördjupas (mål 3)  

- Effekterna av enkäterna är att hemvårdens kvalitet förbättras och att klienternas, de 
anhörigas och personalens delaktighet ökar (mål 4)   

 

6 Projektets administration   

6.1 Projektets aktörer och organisering  

Projektet implementeras i Österbottens välfärdssamkommun, som inleder sin 
verksamhet 1.1.2022. Välfärdssamkommunen fungerar som projektets administratör år 
2022, och 2023 överförs projektadministrationen i enlighet med den nationella social- 
och hälsovårdsreformen till välfärdsområdet. Välfärdssamkommunen omfattar alla 
kommuner i Österbotten, utom Kronoby. Korsnäs har inte överfört anordnandeansvaret 
för socialvårdens tjänster till samkommunen.  

Projektet genomförs i nära samarbete med projektet Österbottens social- och 
hälsocentral. Projekten har en gemensam styrgrupp. Samordningen av kommunikation, 
projektadministration och intressenter sker i en gemensam projektbyrå.  

6.2 Projektets resurser    

Projektet anställer en projektchef och projektpersonal. Uppgiften är att planera, 
genomföra projektets interventioner och följa upp och utvärdera genomförandet av 
projektet i enlighet med målen. Projektpersonalen placeras i lokaler i anslutning till 
projektet Österbottens social- och hälsocentral och säkerställer därmed interaktion 
mellan projekten samt användning av gemensamma verktyg. Samtidigt undviks 
överlappningar i verksamheten. Inget frivilligarbete utförs inom projektet.  
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6.3 Kommunikation   

Projektets huvudbudskap är: 

1. Säkerställande av äldre personers boende hemma och införande av 
klientorienterade teknologiska lösningar i hela Österbotten. 

2. Säkerställande av tillgången till personal i hemvården och främjande av arbetets 
attraktivitet genom nya verksamhetsmodeller som är kopplade till undervisningen.     

3. Systematisk uppföljning och utvärdering av hemvårdstjänsternas kvalitet. 

Kommunikationen ska vara öppen, tydlig och aktiv. Målgrupperna för kommunikationen 
är projektets personal, yrkespersoner inom social- och hälsovården, förmän och 
organisationens ledning, klienter, beslutsfattare, tredje sektorn, utbildnings- och 
forskningsorganisationer, kompetenscenter och media. Som kommunikationskanaler 
inom projektet används gemensamma möten, utbildningar, teamsplattformar och e-
post. Projektets kommunikation utåt sker via välfärdsområdets egna 
kommunikationskanaler samt via nätsidor. Verksamhetsmodellerna finns tillgängliga i 
Innokylä. Sociala media samt nyhetsmedia, t.ex. tidningar, kan användas för 
information om nyheter inom projektet. Seminarier ordnas inom projektet.       

Viktigt är att föra en interaktiv kommunikation med projektets intressenter. Äldre 
personer kan nås via äldre råden och hemvårdens personal t.ex. via gemensamma 
virtuella kaffemöten. Kommunikationen är en viktig del av projektet och dess syfte är att 
rapportera om projektet under hela projekttiden. När kommunikationen ska publiceras 
beror på innehåll och hur viktig informationen är. Kommunikationen genomförs i 
samarbete med projektet Framtidens social- och hälsocentral.      

6.4 Uppföljning och utvärdering  

Tjänsterna som stöder boende hemma är klientorienterade: 

- Hur bra de välfärdsteknologiska insatserna fungerar kan utvärderas genom att notera 
hur mycket teknologi som används under pilotprojektet jämfört med tidigare. Införandet 
av välfärdsteknologi för att stöda boende hemma för äldre utvärderas genom feedback 
från klienterna. Klienterna får berätta om sina subjektiva erfarenheter av användningen 
av teknologi. Vid utnyttjande av verktyg för att förbättra/upprätthålla funktionsförmågan 
kan man vid behov använda mätare som bedömer funktionsförmågan. Enkäterna 
genomförs i början och slutet av pilottestet. Äldre råden, tredje sektorns aktörer och 
klientråden deltar i uppföljningen och utvärderingen.    

 

Tillräcklig mängd kompetent personal och säkerställande av tillgång: 

- Uppföljningen av resursinriktning sker med hjälp av data man får från hemvårdens 
klientarbete. Resultaten kan jämföras med andra regioner och inom den egna 
regionen. Uppföljningen ger information om hemvårdsbesökens längd och antal 
(klient/arbetare) samt om den direkta och indirekta tiden för klientarbete.     

- En utvärdering av funktionen hos verksamhetsmodellen för undervisningshemvård 
genomförs med hjälp av feedback från studerande, lärare, arbetare och klienter. 
Introduktionens kvalitet kan utvärderas, likaså undervisningen/undervisningsmodellen. 
Som mätare kan användas till exempel CLES (Clinical Learning Environment and 
Supervision Scale.  Av dem som deltar i verksamhetsmodellen för 
undervisningshemvård insamlas information i början av pilotprojektet, vid 
halvtidsöversynen och i slutet av testet. Halvtidsöversynen gör det möjligt att ändra 
verksamhetssätt redan under pilotprojektet för att nå bästa möjliga slutresultat.      
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Säkerställande av tjänsternas kvalitet: 

- Hur hemvårdsenkäten fungerar följs upp genom att pilottesta den i praktiken och en 
utvärdering av enkäten sker med hjälp av svarsprocenten. Mätaren testas först på en 
mindre grupp och ett utskick av enkäten skickas därefter till en avgränsad målgrupp. 
Insamlingen av resultat görs i samarbete med läroanstalter.  

6.5 Risker och riskberedskap   

 

 

Beskrivning av 
risken    

Konsekvens om risken 
inträffar  

Åtgärder för att 
undanröja eller minska 
risken     

Ansvarspart 
(styrgrupp, 
projektchef, 
projektarbetare 
…)  

Svårt att få 
personal till 
projektet     

Rekryteringen 
misslyckas och 
personalens 
projektkunskap bristfällig   

Samarbete med 
välfärdssamkommunen i 
rekryteringen  

Styrgrupp och 
projektchef  

Förändringströtthet 
bland personalen   

Genomförande av 
pilottesten försvåras  

Personalens delaktighet, 
förmedling av information 
från projektet till 
personalen  

Projektets 
arbetare och 
samarbetsparter, 
förmännen  

Teknologins 
funktion och 
tillgången till 
teknologi 

Pilottestet misslyckas  Förhandsutredning av de 
möjligheter 
välfärdsteknologin kan ge  

Projektets 
arbetare  

Bristande 
teknologisk 
kompetens  

Personalens motivation 
låg  

Anställning av en expert 
inom välfärdsteknologi, 
utbildning i användningen 
av utrustningen och 
digitalt stöd    

Projektchefen och 
projektets 
arbetare   

Klienterna är inte 
motiverade att 
använda 
teknologisk 
utrustning   

Genomförande av 
pilottestet försvåras  

Säkerställande av 
användningen av 
utrustningen och 
informationsförmedling, 
säkerställande av digitalt 
stöd  

Projektets 
personal   

Studerandena är 
inte motiverade  

Samarbetet med 
hemvården fungerar inte 
på förväntat sätt  

God introduktion, tydliga 
instruktioner, klar 
arbetsfördelning  

Projektets 
personal, 
samarbetsparter  
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1 Allmän del 
I regelbokens allmänna del beskrivs principerna för användningen av servicesedeln samt de 

förväntningar och skyldigheter som ställs på privata aktörer inom hälso- och sjukvården och 

sociala sektorn och Österbottens Välfärdsområde.   

Serviceproducenten förbinder sig att följa regelboken fr.o.m. den tidpunkt då 

serviceproducenten beviljas rätt att producera social- och hälsovårdstjänster för 

servicesedlar. En serviceproducent definieras enligt lagen om privat hälso- och sjukvård 

(152/1990) eller lagen om privat socialservice (922/2011).  

 

2 Servicesedel 
Med servicesedel avses en förbindelse som en kommun, som är ansvarig för att ordna 

social- och hälsovårdsservice, ger mottagaren av tjänsten om att ersätta kostnaderna för en 

tjänst som tillhandahålls av en serviceproducent upp till det värde som kommunen fastställt 

på förhand. Servicesedeln är ett sätt att ordna kommunala lagstadgade social- och 

hälsovårdstjänster. Vid användningen av servicesedlar regleras klientens ställning av samma 

bestämmelser som gäller på annat sätt ordnade social- och hälsovårdstjänster. Den som 

använder servicesedel har rätt att välja vilken serviceproducent han eller hon vill anlita bland 

de serviceproducenter som godkänts av Österbottens Välfärdsområde.  

När servicesedlar används uppstår inget egentligt avtalsförhållande mellan Österbottens 

Välfärdsområde och serviceproducenten, eftersom det är frågan om ett avtal mellan klienten 

i egenskap av konsument och serviceproducenten. De serviceproducenter som ansvarar för 

produktionen av tjänsterna ska vara godkända av Österbottens Välfärdsområde. Tjänsterna 

betalas helt eller delvis med servicesedel, beroende på sedelns värde.  

Syftet med servicesedlar är bl.a. att öka klientens valfrihet. Servicesedeln baserar sig på tre 

separata avtal (lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården 569/2009):  

1. Avtal mellan Österbottens Välfärdsområde och serviceproducenten (godkännande av 

serviceproducent). 

2. Avtal mellan klienten och Österbottens Välfärdsområde (beslut om servicesedel). 

3. Avtal mellan klienten och serviceproducenten (serviceavtal).  
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Definitioner:   

 I den här regelboken avses med klient den definition som finns i lagen om klientens 

ställning och rättigheter inom socialvården, 3 § punkt 1, och i lagen om patientens 

ställning och rättigheter, 2 § punkt 1. Dessutom regleras klientens ställning i lagen om 

servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009, 3 §).   

 Med inkomstrelaterad servicesedel avses en servicesedel var värde bestäms enligt 

klientens fortlöpande och regelbundna inkomster, som fastställs av Österbottens 

Välfärdsområde, eller vars värde bestäms genom att inkomsterna beaktas på det sätt 

som föreskrivs i 3a § i socialvårdslagen eller i förordningen om klientavgifter inom 

social- och hälsovården, § 10 a–c. Då servicesedelns värde är inkomstrelaterat ska 

klienten ges ett beslut om servicesedelns värde.   

 Med självriskandel avses den del av priset för den service som produceras av den 

privata serviceproducenten som värdet av kommuns servicesedel inte täcker och 

som klienten därför ska betala själv.     

 Med samkommunen avses Österbottens Välfärdsområde. 

 Med regelbok avses den handling, där Österbottens Välfärdsområde definierar de i 

servicesedellagens 5 § avsedda kriterierna för godkännande av serviceproducenter. 

Österbottens Välfärdsområde ålägger serviceproducenterna att följa regelbokens 

direktiv. Vid produktion av service är avtalspartnerna serviceproducenten och 

klienten. Avtalet och ansvaret gäller inte Österbottens Välfärdsområde.   

 

 

 

  

  

 Serviceproducenten 

Österbottens 
Välfärdsområde  

Beslut om servicesedel   
Godkännande av  

serviceproducent   
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3 Parternas skyldigheter 

3.1 Samkommunens skyldigheter 

 Godkänner serviceproducenter i enlighet med lagen om servicesedlar.   

 Upprätthåller register över godkända serviceproducenter på Österbottens 

Välfärdsområdes hemsida. 

 Handleder klienten i användningen av servicesedel. Informerar likvärdigt om alla 

godkända serviceproducenter.    

 Övervakar serviceproducenternas servicekvalitet, godkänner hur servicen 

produceras samt försäkrar sig om att serviceproducenterna uppfyller minimikraven 

som uppställts för verksamheten.   

 Återkallar godkännandet av en serviceproducent och avför producenten från 

registret om villkoren för godkännandet inte längre uppfylls eller om producenten ber 

att kommunen återkallar godkännandet.      

 Ansvarar för klient- och patientdokument som uppstår i samband med 

servicesedeln. Fastän dokumenten är uppgjorda av serviceproducenten i samband 

med servicetillfället, ansvarar Österbottens Välfärdsområde i egenskap av 

registerförare i sista hand för hanteringen av dem.    

 3.2 Serviceproducentens allmänna skyldigheter  

 Uppfyller kraven i lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990) eller lagen om 

privat socialservice (922/2011) och har införts i vederbörande register som 

upprätthålls av regionförvaltningsmyndigheten.   

 Är registrerad i handelsregistret/stiftelseregistret och införd i skatteförvaltningens 

förskottsregister (skatt, pension, socialskyddsavgift).    

 Är införd i arbetsgivarregistret, om det finns anställd personal.   

 Förbinder sig till att servicen motsvarar minst den nivå som förutsätts av motsvarande 

verksamhet i Österbottens Välfärdsområde.      

 Förbinder sig till att ta och upprätthålla de lagstadgade försäkringar som 

verksamheten förutsätter, såsom de försäkringar som avses i patientskadelagen och 

lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Eventuella skador 

ersätts i första hand genom serviceproducentens försäkringar och i sista hand är 

serviceproducenten ansvarig i enlighet med skadeståndslagen.    

 Förbinder sig att betala skatter och lagstadgade försäkringsavgifter och att sköta 

övriga samhälleliga plikter och arbetsgivarförpliktelser klanderfritt.   

 Förbinder sig att följa gällande arbetsavtalslagstiftning och branschvisa arbetsavtal.      
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 Ska vid hanteringen av handlingarna följa bestämmelserna som gäller hantering av 

Österbottens Välfärdsområdes handlingar (lagen om offentlighet i myndigheternas 

verksamhet 621/1999).    

 Upprätthåller och uppgör dokument som innehåller klient- och patientuppgifter i 

enlighet med vad som stadgas i lagen om patientuppgifter (523/1999) och i lagen om 

behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) samt i enlighet 

med övrig lagstiftning inom social- och hälsovården.   

 Förbinder sig att beakta bestämmelserna om tystnadsplikt. Även 

serviceproducentens underleverantörer har tystnadsplikt i fråga om klienternas 

ärenden. Tystnadsplikten gäller även efter att avtalet har upphört.    

 Marknadsföringen ska vara saklig, tillförlitlig och i enlighet med god sed.   

 Serviceproducenten fakturerar Österbottens Välfärdsområde för servicen som har 

förverkligats med servicesedel. Serviceproducenten bildar fakturan på eget 

faktureringsprogram och sänder fakturan till Österbottens Välfärdsområdes 

nätfaktureringsadress. Servicesedelfakturors betalningsvillkor är 14 dygn. Fakturan 

sänds senast den 5:e dagen i den månad som följer efter utförd service.       

 Förbinder sig att upprätthålla kontaktuppgifter i servicesedelportalen och gör 

regionförvaltningsverkets anmälan om ändring till kommunen när uppgifterna eller 

förhållandena ändras.      

 Utser en ansvarsperson för vården.  

 Personalen ska ha ett personkort med företagets namn och logo, den anställdas 

namn och foto.  

Till serviceproducenter för servicesedlar godkänns alla som uppfyller de fastställda 

kriterierna.     

 

3.3 Klientens ställning och skyldigheter  

 Österbottens Välfärdsområde ska informera klienten om hans/hennes ställning vid 

användandet av servicesedeln, servicesedelns värde, serviceproducenternas priser, 

grunderna för hur självriskandelen fastställs och hur stor den uppskattas vara samt 

klientavgiften för motsvarande service enligt lagen om klientavgifter inom social- och 

hälsovården.     

 Klienten har rätt att vägra ta emot erbjuden servicesedel, och då ska Österbottens 

Välfärdsområde hänvisa klienten till service som ordnas på annat sätt.   

 En klient som har beviljats servicesedel ska ingå avtal med serviceproducenten om 

tillhandahållandet av tjänsten. Ett sådant avtalsförhållande omfattas av 
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bestämmelserna och rättsprinciperna inom konsumenträtt och avtalsrätt i enlighet 

med innehållet i avtalet.      

 Klienten betalar själv skillnaden mellan servicesedeln och serviceproducentens 

fakturerade pris.     

 Klienten ska ge de uppgifter som behövs för att bevilja en servicesedel. Klienten ska 

upplysas om vilka andra uppgiftskällor som kan användas för att inhämta 

upplysningar om honom/henne och vilka upplysningar om honom/henne som kan 

inhämtas oberoende av hans eller hennes samtycke. Klienten ska beredas tillfälle att 

ta del av uppgifter som inhämtats från andra källor och lämna en behövlig utredning i 

saken.      

 När klienten fått ett beslut från Österbottens Välfärdsområde om att en servicesedel 

beviljats, väljer klienten själv serviceproducent bland de producenter som 

Österbottens Välfärdsområde godkänt.     

 Klienten och serviceproducenten ingår ett avtal om tillhandahållandet av servicen. 

Konsumentskyddslagen tillämpas på producerandet av servicen. Österbottens 

Välfärdsområde är inte avtalspartner vid överenskommelsen om servicen, eftersom 

det är frågan om ett avtal mellan klienten i egenskap av konsument och 

serviceproducenten.     

 I frågor om klientens ställning tillämpas lagen om servicesedlar, lagen om klientens 

ställning och rättigheter inom socialvården samt lagen om patientens ställning och 

rättigheter. På producerandet av service med servicesedel tillämpas 

konsumentskyddslagen. Klienten har rätt att i reklamationssituationer utnyttja 

rättsskydd för konsumenter.     

 Klienten är skyldig att ge samkommunen de uppgifter som den behöver för att bevilja 

en servicesedel.     

 Klienten, dennes befullmäktigade eller intressebevakare ska ta kontakt med den 

valda serviceproducenten för att ingå ett serviceavtal samt hyra den bostad som ingår 

i servicen.  

 Med klienten ingås ett separat hyresavtal. Serviceproducenten ska se till att ansökan 

om eventuellt bostadsstöd för klienten görs. I hyresavtalet uppges hyran i 

euro/kvadratmeter/månad. Fastighetskostnader, el och vatten ingår i hyran.  

 I hyresförhållandet fastställs klientens skyldigheter i enlighet med lagen om hyra av 

bostadslägenhet.     

 Åt serviceproducenten betalar klienten hyra och serviceavgiftens självriskandel (den 

del som överskrider servicesedelns värde) samt avgifter för de tilläggstjänster han 

eller hon skaffar, i enlighet med klientens och serviceproducentens inbördes avtal.  
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 Hyran får inte överskrida den hyresnivå som Folkpensionsanstalten godkänt och ska 

motsvara genomsnittlig hyresnivå på orten. 

Klienten har ingen subjektiv rätt till en servicesedel, men den ger möjlighet att välja 

serviceproducent då man har fått beslut om service.  

 

4 Klientens rättsskydd 

4.1 Rättelse/gottgörelse 

Serviceproducenten har rätt att på egen bekostnad rätta till ett fel i servicen eller kompensera 

den olägenhet som orsakas av ett dröjsmål, om det görs omedelbart då klienten meddelar 

om felet/dröjsmålet och om klienten godtar rättelsen. Vid felaktighet eller dröjsmål har 

klienten alltid rätt att kräva att serviceproducenten följer avtalet.  

Om felet eller förseningen inte kan korrigeras eller om det inte görs inom rimlig tid efter att 

klienten meddelat om felet eller dröjsmålet, har klienten rätt att få gottgörelse. Klienten kan 

också välja att låta en annan serviceproducent utföra den tjänst han eller hon inte fått på 

bekostnad av den serviceproducent som brutit avtalet.    

4.2. Hävande av avtal 

Klienten får häva avtalet utan uppsägningstid p.g.a. ett fel eller dröjsmål som beror på 

serviceproducenten, om avtalsförseelsen är avsevärd.    

4.3 Skadestånd 

Klienten har rätt till ersättning för en direkt skada som han eller hon lider som en följd av 

dröjsmål eller fel som orsakats av serviceproducenten. Serviceproducenten är inte ansvarig 

för skada som orsakas av dröjsmål eller fel, om serviceproducenten kan bevisa att 

dröjsmålet beror på omständigheter som han inte har kunnat påverka och som man rimligen 

inte kan förutsätta att serviceproducenten hade kunnat beakta då avtalet ingicks och vars 

följder han inte heller rimligen hade kunnat undvika eller övervinna. Klienten har rätt att få 

ersättning för indirekta skador som orsakats av dröjsmål eller fel endast då dröjsmålet eller 

felet orsakats av vårdslöshet från serviceproducentens sida. Klienten ska alltid handla så att 

skadorna som orsakas av dröjsmål eller fel inte ökar som en följd av klientens handlande 

eller försummelser.  

4.4 Reklamation och klientrespons 

Klienten bör informera serviceproducenten om eventuella dröjsmål eller fel inom rimlig tid 

efter att han eller hon upptäckt dröjsmålet eller felet. Reklamationer som gäller 

serviceproducentens tjänster ska riktas direkt till serviceproducenten. Reklamationerna ska 
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också meddelas till Österbottens Välfärdsområde. Klienten får oberoende av det 

ovanstående åberopa fel och dröjsmål i servicen, om serviceproducenten har handlat grovt 

vårdslöst eller i strid mot tro och heder.     

Serviceproducenten ska svara på reklamationen inom tre (3) vardagar efter att den anlänt. 

Klienten kan ge serviceproducenten och Österbottens Välfärdsområde respons i fråga om 

servicens kvalitet och annat som ingår i servicen. Klientresponsen används för att utvärdera 

kvaliteten och ändamålsenligheten i serviceproducentens verksamhet. Responsen bör 

besvaras inom sju (7) vardagar efter att den mottagits, om klienten bett om svar.  

4.5 Avgörande av meningsskiljaktigheter 

Eventuella tvister avgörs i första hand genom inbördes förhandlingar. Vid avtalstvister 

används tidigare beslut från konsumenttvistenämnden som riktlinjer. Om 

meningsskiljaktigheterna inte kan lösas genom inbördes förhandlingar kan klienten föra 

ärendet till konsumenttvistenämnden. Om tvisten avgörs i domstol kan man väcka talan även 

i allmänna underrätten i klientens hemkommun. 

Meningsskiljaktigheter avgörs i första hand genom inbördes förhandlingar. Vid avtalstvister 

används tidigare beslut från konsumenttvistenämnden som riktlinjer. Om 

meningsskiljaktigheterna inte kan lösas genom inbördes förhandlingar kan klienten föra 

ärendet till konsumenttvistenämnden. Om tvisten avgörs i domstol kan man väcka talan även 

i allmänna underrätten i klientens hemkommun.  

 

5 Beskattning och avdrag 
Servicesedeln är en skattefri förmån för klienten. Skattefriheten förutsätter att servicesedeln:   

 beviljas för klart definierad service. 

 är personlig och kan inte överföras på annan person. 

 inte betalas direkt åt klienten i pengar, som han/hon själv kan disponera   

Enligt inkomstskattelagen (1065/2003) kan en klient inte beviljas hushållsavdrag för 

kostnader som orsakas av servicesedelns självriskandel. Tjänster anskaffade med 

servicesedel är inte mervärdesskattepliktiga.   

Enligt mervärdesskattelagens 34 § betalas inte skatt på försäljning av hälso- och 

sjukvårdstjänster. Med hälso- och sjukvårdstjänster avses åtgärder för att bestämma en 

människas hälsotillstånd samt funktions- och arbetsförmåga, om det är frågan om:  
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 vård vid en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård som upprätthålls av staten eller 

kommunen eller vård som avses i lagen om privat hälso- och sjukvård eller   

 vård som ges av en sådan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som 

bedriver sin verksamhet med stöd av lagstadgad rätt eller som enligt lag är 

registrerad.   

Enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004) har klienten inte rätt att få ersättning för 

självriskandelen. Däremot kan klienten få ersättning för resekostnader enligt 

sjukförsäkringslagen.  

 

6 Service som beviljas med servicesedel: Långvarigt 
serviceboende med heldygnsomsorg 
Med långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg avses boendeservice i enlighet med 21 

§ i socialvårdslagen (1301/2014). Sådan service ordnas i servicehus där personal finns på 

plats dygnet runt. Långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg är avsett för äldre 

personer som på grund av sin funktionsförmåga inte klarar sig i det egna hemmet ens med 

maximal hemvård.  

6.1 Kriterier för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg 

Kriterierna för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg finns på Österbottens 

Välfärdsområdes hemsida.   

Med hjälp av kriterierna anvisas platserna till äldre personer som p.g.a. nedsatt kognitiv eller 

fysisk funktionsförmåga behöver omfattande vård och omsorg dygnet runt och för vilka det 

inte längre är möjligt att inom öppenvården ordna tillräckligt med stöd för hemmaboende. 

Den systematiska informationen som fås ut från utvärderings- och uppföljningsinstrumentet 

RAI Oulu Screener eller RAI-HC används som underlag för beslutsfattandet. RAI är en 

förkortning av de engelska termerna Resident (klient) Assessment (bedömning) Instrument 

(instrument) och är ett hjälpmedel för att kartlägga klientens situation.  

6.2 Minimikrav på långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg 

Serviceproducenten ska se till att servicen till alla delar följer den lagstiftning som styr 

verksamheten och att servicen överensstämmer med beställarens krav och 

serviceproducentens servicebeskrivning under hela den tid som producenten är införd i den 

förteckning över serviceproducenter som Österbottens Välfärdsområde godkänt.    
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6.3 Kvalitetskriterier för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg 

De personer som behöver den här servicen har många somatiska sjukdomar och/eller 

minnessjukdom. De har när det gäller ett flertal personliga aktiviteter ett dagligt, tidskrävande 

behov av vårdpersonalens hjälp dygnet runt samt behov av regelbunden handledning och 

tillsyn. Långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg omfattar bl.a. vård och omsorg om 

klienten dygnet runt, måltider, städtjänster, omsorg om hygien, klädvård och andra tjänster 

samt hjälp i och utanför bostaden.  

Vård, trygghet och omsorg dygnet runt samt uppföljning av hälsan 

 En skriftlig vård- och serviceplan utarbetas för klienten.     

 Klienten har ett kontinuerligt behov av service dygnet runt.     

 Klientens personliga vård- och serviceplan bör uppgöras i samarbete med klienten 

och de anhöriga. Vård- och serviceplanen ska ses över med ett halvt års mellanrum 

eller vid behov om situationen förändras.      

 Personalen är närvarande och tillgänglig dygnet runt.     

 Serviceproducenten förbinder sig att sköta klienten så länge som det är möjligt.  

 ur vårdens synvinkel (inte behov av sjukhusvård) och    

 med tanke på boendet (bl.a. användning av sjukhussäng eller 

duschsäng, möjlighet att röra sig utan hinder).  

 Det bör finnas möjlighet till terminalvård (om det inte föreligger behov 

av sjukhusvård).  

Klientens varierande symtom, t.ex. krävande beteende, som inte kräver sjukhusvård, får inte 

utgöra något hinder för att klienten ska få fortsätta att bo på boendet. 

Upprätthållande av funktionsförmågan 

 Upprätthållande av klientens funktionsförmåga består i huvudsak av rehabiliterande 

arbetssätt. Ett rehabiliterande arbetssätt i alla dagliga aktiviteter med beaktande av 

klienternas fysiska, sociala och psykiska resurser.     

 Fysioterapeut/ergoterapeut kan konsulteras vid planeringen av det rehabiliterande 

arbetssättet i vården.       

 Fysiskt aktiverande gruppverksamhet ordnas regelbundet enligt ett veckoprogram. 

 Individuell rehabilitering ordnas i mån av möjlighet och enligt klientens behov.    

 Personalens kunnande gällande rehabiliterande arbetssätt ska stärkas genom 

regelbunden fortbildning.     

 Bedömning av behovet av hjälpmedel, handledning och hjälp vid anskaffningen.  

 Hjälp med användningen av hjälpmedel och kontroll av att hjälpmedlen är i skick.    
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 Regelbunden utevistelse ska ingå i vård- och serviceplanen. Utevistelsen ska vara 

trygg och motsvara klientens funktionsförmåga.     

 Klienten sköter själv sina dagliga rutiner så långt de egna resurserna tillåter.     

Måltider 

Klienterna ska ha möjlighet till dagliga måltider i gemensamma utrymmen och klienterna ska 

få assistans vid måltiderna och matas vid behov.  

Åtminstone följande måltider bör ingå i servicen och eventuella dieter ska beaktas: frukost, 

lunch, eftermiddagskaffe/mellanmål, middag och kvällsmål.  

Måltiderna ska vara mångsidiga och näringsrika och till sitt innehåll följa de 

rekommendationer som Statens näringsdelegation har gett om en hälsosam kost. Förutom 

de nyaste näringsrekommendationerna för vuxna bör man inom måltidsservicen särskilt 

iaktta de äldres egna näringsrekommendationer “Livskraft på äldre dar: kostrekommendation 

för äldre personer” (Statens näringsdelegation och Institutet för hälsa och välfärd, 2020).  

 Näringsrekommendationerna för äldre personer bör användas vid utvärderingen av 

klientens näringsintag, vid handledning och i det praktiska vårdarbetet.    

 Den som producerar måltidsservicen bör beakta klienternas diagnosticerade 

specialdieter och problem i anslutning till ätandet. Anvisningarna i 

kostrekommendationen för äldre tillämpas efter behov.      

 För att garantera tillräcklig omväxling ska en minst sex veckors roterande matsedel 

tillämpas. Matsedeln ska finnas till påseende för klienterna och de anhöriga.    

 Klienterna ska serveras smakliga måltider som motsvarar äldre personers smakvanor 

och som till sitt näringsinnehåll följer näringsrekommendationerna för äldre.    

 Lunchen är en måltid som ska tillgodose ca 1/3 av det dagliga energiintaget.  

 Klienternas nattfasta får inte överskrida 11 timmar.     

 Det ska alltid finnas tillgång till mellanmål vid behov, också nattetid.     

 Klienternas näringsintag och vikt följs upp regelbundet och man åtgärdar avvikelser.     

 Vårdenheten har ett egenkontrollsystem för kosthållet, personalen har hygienpass.   

Personlig hygien 

 Hygienen sköts dagligen med morgon- och kvällstvätt. 

 Dusch efter klientens behov, men minst 1–2 gånger i veckan. 

 Hud-, hår- och nagelvård vid behov. 

 Munhygienen sköts dagligen.  

 Klienten får hjälp med wc-besök vid behov och klientens integritet tryggas under 

vårdåtgärder.      
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 Genom hemkommunens utdelning av vårdförnödenheter får klienten gratis 

överenskommen mängd blöjor på samma grunder som personer som bor hemma. Till 

övriga delar betalar klienten blöjorna själv.   

Av- och påklädning 

 Klienten får hjälp med att klä sig ändamålsenligt efter väder, situation och årstid.      

Läkemedelsbehandling 

Genomförande av läkemedelsbehandling     

 Utdelning av mediciner. 

 Administrering av läkemedel under tillsyn. 

 Uppföljning och utvärdering av läkemedelsbehandlingen. 

 Förnyande av recept.     

 Beställning av läkemedel.    

Uppföljning av hälsotillstånd och vård 

 Daglig uppföljning av hälsotillståndet och välbefinnandet   

 Konsultering och samarbete med hemvårdens läkare, primärhälsovården och 

enhetens ansvarsläkare 

Penning-och förmånsärenden 

 Klienten svarar själv för skötseln av sin ekonomi, alternativt en person som klienten 

befullmäktigat eller en intressebevakare.    

 Hjälp vid anskaffande av intressebevakare.     

 Hjälp med klientens förmåner, såsom lagen om utkomststöd, FPA:s förmåner, 

socialskyddsförmåner.  

Socialt och mentalt stöd 

 Uppmuntran till att upprätthålla det sociala nätverket.     

 Kontinuerligt samarbete med anhöriga och närstående.    

 Veckoprogram, som innehåller olika aktiviteter och stimulerande verksamhet. 

 Gemensamma evenemang för anhöriga, närstående och de boende minst 2 gånger 

om året.    

I sedeln ingår inte 

 boendekostnader, bl.a. hyra     

 mediciner   

 personliga hygienartiklar     
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 personliga vårdförnödenheter     

 kläder, sängkläder och dylika personliga tillbehör   

Personalen 

 Vårdpersonalen på en enhet för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg ska 

ha den behörighet som krävs i lagen och förordningen om behörighetsvillkoren för 

yrkesutbildad personal inom socialvården samt den behörighet som krävs i lagen om 

yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (L om behörighetsvillkoren för 

yrkesutbildad personal inom socialvården 272/2005 och förordningen 608/2005 samt 

L om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 559/1994 och förordningen 

564/1994).       

 Den person som ansvarar för verksamhetsenhetens service ska ha högskoleexamen 

inom hälso- och sjukvård och/eller det sociala området eller motsvarande tidigare 

examen, tillräcklig förmåga att leda och erfarenhet av motsvarande uppgifter.       

 Ansvarspersonen på en vårdenhet som specialiserat sig på vård av minnessjuka ska 

förutom det ovannämnda ha utbildning i vård av minnessjuka eller kunnande som kan 

visas med minst tre års arbetserfarenhet. Dessutom förutsätts personalen vara insatt 

i vården av minnessjukdomar.    

 Verksamhetsenhetens vikarier ska ha tillräcklig utbildning inom hälso- och sjukvård 

och/eller det sociala området.    

 Personal som ansvarar för måltids- och städservice ska ha utbildning som uppfyller 

behörighetskraven inom branschen.   

Serviceproducenten ska se till att antalet vårdpersonal är dimensionerat enligt klienternas 

behov och funktionsförmåga. Antalet vårdpersonal som deltar i vården och har utbildning 

inom social- och hälsovård ska beroende på klienternas vårdtyngd vara minst 0,6 och från 

den 1 april 2023 minst 0,7 anställda per klient. Dimensioneringen av serviceenhetens 

vårdpersonal avser faktisk dimensionering, där frånvarande anställda har ersatts med 

vikarier. Personal som saknar yrkesutbildning inom hälso- och sjukvård och som deltar i 

läkemedelsbehandlingen, ska ha utbildning i läkemedelsbehandling för att kunna 

administrera färdigt utdelade läkemedel.        

Det ska finnas personal på serviceenheten dygnet runt. Klienterna bör alltid, när de så vill, få 

kontakt med personalen oberoende av vilken tid på dygnet det är, antingen med hjälp av 

trygghetssystem eller personligen. Klienterna har rätt att få service antingen på finska eller 

svenska, efter eget val.      

Serviceproducenten bör i fråga om alla anställdas anställningsförhållande iaktta branschens 

riksomfattande, allmänt bindande arbetskollektivavtal. Hela personalen ska ha giltiga 
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arbetsavtal. Personalen på serviceenheten ska kunna samarbeta med klienten, dennes 

anhöriga och närstående, samkommunens olika aktörer samt andra samarbetspartner.   

Lokaler och verksamhetsmiljö 

Serviceproducenten ska ha ändamålsenliga lokaler för verksamheten och en 

verksamhetsmiljö som möjliggör produktion av långvarigt serviceboende med 

heldygnsomsorg. Verksamhetsutrymmena ska hela tiden uppfylla säkerhetsbestämmelserna 

så att man på enheten sköter om klienternas säkerhet i enlighet med lagen och 

myndigheternas bestämmelser. Utrymmena ska dessutom uppfylla de förutsättningar som 

lagen ställer på godkännandet av serviceproducenter. Utrymmena ska motsvara klienternas 

vårdbehov och boendet ska vara hemtrevligare än traditionell anstaltsvård.      

Klienterna ska kunna vistas, röra sig och fungera tryggt och utan hinder i utrymmena. En 

rörelsehindrad klient, som t.ex. använder rullstol, ska kunna röra sig utan hinder i 

utrymmena. Det ska vara möjligt att ordna rehabiliterande verksamhet och gemensamma 

tillställningar i utrymmena. Lokalerna ska vara utrustade med hjälpmedel som klienterna får 

använda och som underlättar deras dagliga aktivitet. Speciell uppmärksamhet ska fästas vid 

säkerheten för minnessjuka. Vårdmiljön i enheten för minnessjuka ska vara anpassad för 

dem. Utrymmena i enheten ska vara planerade så att vårdarens närvaro är lätt att märka och 

att klienten känner sig trygg. Om utrymmena ligger i flera olika plan, ska det finnas en hiss i 

huset.     

Gårdsområdena ska vara trygga och promenad rutterna hinderfria. Det ska finnas en 

hinderfri utgång från utrymmena för dem som vill vistas ute, och klienterna ska dagligen ha 

möjlighet till trygg utevistelse, om de så önskar.    

Det ska finnas underhålls- och hygienplaner för underhåll och service av lokaler, anordningar 

och apparater. Ansvarspersoner ska vara utsedda.      

Klienten ska inneha och personligen få disponera ett enkel- eller dubbelrum (par) samt 

tillräckliga hygien- och wc-utrymmen enligt regionförvaltningsmyndighetens tillstånd. Rummet 

ska vara försett med nödvändiga möbler (vid behov en vårdsäng), om inte klienten vill 

möblera sitt rum själv. I rummet ska finnas säkerhetsutrustning och annan utrustning, 

anordningar och system som klienten behöver.      

I räddningsplanen ska redogöras för:   

1. Slutsatserna av bedömningen av faror och risker. 

2. Säkerhetsarrangemangen i byggnaden och i de utrymmen som används för 

verksamheten.    
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3. Anvisningar som ges de boende och andra personer om hur man kan förebygga 

olyckor och om hur man ska agera vid olycksfall och i farosituationer        

4. Eventuella andra åtgärder i anslutning till objektets egen beredskap. I räddningslagen 

bör man fästa speciell uppmärksamhet vid kapitlen 1–3, de utredningar och planer 

som nämns där ska vara gjorda.       

Städning 

Med städservice ser man till att den renlighetsnivå som verksamheten kräver upprätthålls.   

Serviceproducenten ansvarar för städningen av alla utrymmen i huset och för att utrymmena 

och bostäderna uppfyller följande krav på renlighet:      

 Det allmänna intrycket är snyggt och prydligt. 

 Golven är rena från damm och smuts.     

 Skräpkorgarna är inte fulla och har inga betydande orenligheter.    

 Bord, stolar och andra möbler är rena och dammfria.     

 Ytor på lägre höjd än 180 cm, fönsterbräden, belysningsarmatur, tavlor och annat 

motsvarande är dammfria och rena.       

 Det finns inga störande fläckar på dörrar, väggar, fönster och speglar.     

 I utrymmena finns inga onödiga saker.     

 Sanitetsporslinet är rent.     

 Balkongutrymmena är snygga och snöfria.      

 Ytorna på högre höjd än 180 cm städas och fönstren tvättas en gång om året.     

 Städningen ska i regel utföras under vardagar, men vid behov också på andra tider.   

 Fastighetens ägare erlägger avgifterna för fastighetens avfallstransport.  

Klädvård 

Genom klädvårdsservicen ser man till att de kläder och textiler som klienterna använder 

tvättas tillräckligt ofta och att de är rena.     

Det förutsätts att miljö- och allergivänliga produkter används inom klädvården.     

Vård i livets slutskede 

Klienten har rätt att bo i serviceboendet till slutet av sitt liv. Serviceproducenten ska beakta 

de krav som vården i livets slutskede ställer i fråga om både utrymmen, verksamhetskultur 

och personalens kunnande.  Serviceproducenten ska ha instruktioner för vård i livets 

slutskede på serviceboendet. Klienten ska ges möjlighet att uttrycka sin egen vilja i ett 

vårdtestamente, som omfattar klientens önskningar i fråga om den egna vården när döden 

närmar sig. Vårdtestamentet antecknas i klienthandlingarna och det styr personalens 

handlande i terminalvårdsskedet.    
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Klienten och de anhöriga ska ges tillräcklig information för att de ska kunna delta i 

beslutsfattandet som gäller vården. Beslutet om att inleda terminalvård fattas av den 

vårdande läkaren tillsammans med klienten och de anhöriga. Beslutet skrivs in i 

klienthandlingarna.       

De anhöriga delges information med klientens samtycke. De anhöriga ges mentalt stöd, de 

uppmuntras att vara närvarande och att delta i vården av den döende, om de så vill. 

Smärtvården och vården av andra svåra symtom sköts enligt god terminalvårdspraxis, vid 

behov med hjälp och handledning av hemsjukhuset.       

En vårdare är vid behov närvarande vid den döendes sida, tillgodoser hans eller hennes 

behov och bemöter personliga önskemål samt stöder de anhöriga. Döden konstateras enligt 

anvisningar från Österbottens Välfärdsområde. Den avlidnes anhöriga ges stöd i sorgen. De 

ges möjlighet till ett lugnt samtal på tumanhand med vårdaren. De anhöriga ges praktisk 

vägledning och skriftliga anvisningar. Serviceenheten har överenskomna skriftliga rutiner för 

omhändertagande av avlidna.      

 

7 Övervakning och ändring av tillämpningsdirektivet 
Österbottens Välfärdsområde är med stöd av lagen om servicesedlar skyldigt att övervaka 

nivån på den service som tillhandahålls av de privata serviceproducenter som 

samkommunen godkänt.      

Serviceproducenten förbinder sig att iaktta villkoren i tillämpningsdirektivet. Om 

serviceproducenten inte uppfyller de villkor som uppställts i tillämpningsdirektivet, kan 

Österbottens Välfärdsområde avlägsna serviceproducenten ur registret över godkända 

serviceproducenter.     

Vid Österbottens Välfärdsområde är servicechefen ansvarig för att tillämpningsdirektivet följs 

och hen tar också emot anmälningar.  

Samkommunens kontaktperson i klientärenden är den tjänsteinnehavare som beviljat 

servicesedeln (servicehandledare, socialhandledare eller placeringskoordinatorn).   

Serviceproducenterna utser enligt namn eller tjänsteställning den person eller de personer 

som fungerar som ansvars- och kontaktpersoner.    

Österbottens Välfärdsområde har rätt att göra ändringar i bestämmelserna i detta 

tillämpningsdirektiv och i dess bilagor. Österbottens Välfärdsområde meddelar 

serviceproducenterna skriftligt om ändringarna omedelbart efter besluten. Om 

serviceproducenten inte vill förbinda sig till gjorda ändringar ska detta skriftligen meddelas 
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Österbottens Välfärdsområde inom sextio (60) dagar från det att ändringsanmälan skickats. 

Om ovannämnda anmälan inte skickas till Österbottens Välfärdsområde, förbinder sig 

serviceproducenten att följa de ändrade villkoren fr.o.m. det datum som anges i 

ändringsanmälan.   

8 Kvalitetsledning och tillsyn 
Österbottens Välfärdsområde och regionförvaltningsverket samt Tillstånds- och tillsynsverket 

för social- och hälsovården fungerar som tillsynsmyndigheter för privat socialservice samt 

privat hälso- och sjukvård. Samkommunen övervakar nivån på den service som 

tillhandahålls av de serviceproducenter som den godkänt och försäkrar sig om att nivån på 

servicen uppfyller kriterierna i lagen om servicesedlar och i regelboken.  

Serviceproducenten godkänner att samkommunen avlägger tillsyns- och auditeringsbesök i 

serviceenheten samt håller samarbets- och utvecklingsmöten. Serviceproducenten 

godkänner att samkommunen genomför klient- och responsenkäter bland de klienter som 

använder servicesedel.  

Serviceproducenten ska ha dokumenterade kvalitetskrav, centrala kvalitetsmål och en 

egenkontrollplan, som ska vara ett redskap för att utveckla kvalitetsledningen och 

serviceverksamheten.   

Serviceproducenten ska ha en skriftlig plan för läkemedelsbehandling (SHM:s handbok 

2021:7) och en person som utsetts till ansvarig för läkemedelsbehandlingen. Planen för 

läkemedelsbehandling ska uppdateras årligen och alltid vid behov. På serviceenheten iakttas 

allmänt godtagna vårdrekommendationer. Verksamhetsenhetens värdegrund och 

verksamhetsprinciper ska vara definierade. Ansvarspersonerna ska vara utsedda och dessa 

personers ansvar och befogenheter ska vara skriftligt definierade (uppgiftsbeskrivningar).   

Behovet av vård och omsorg samt målen utvärderas regelbundet i verksamhetsenheten. 

Vård- och serviceplanens aktualitet granskas och utvärderas regelbundet, men minst med ett 

halvt års mellanrum och alltid vid behov. Verksamhetsenheten deltar i samkommunens 

utredningar som mäter klienternas funktionsförmåga, bl.a. RAI. Serviceproducenten 

förväntas samla in klientrespons som ska dokumenteras. 

Responsen ska utnyttjas vid utvecklingen av verksamheten. Serviceproducenten ska 

besvara varje respons eller klientreklamation utan dröjsmål och i regel skriftligen, antingen 

omedelbart eller inom 2 veckor beroende på hur brådskande ärendet är, på det sätt som 

klienten/anhöriga önskar. Reklamationerna och svaren på dem samt uppgifter om de 

åtgärder som vidtagits ska tas med i verksamhetsberättelsen.  
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Serviceproducenten ska på eget initiativ meddela samkommunen om väsentliga ändringar i 

verksamheten och servicen, bl.a. byte av ansvarsperson, ändringar i kontaktuppgifterna och 

prissättningen av servicen. Om verksamheten upphör eller avbryts, ska en skriftlig anmälan 

inlämnas till Österbottens Välfärdsområde. Kommunen har rätt att kontrollera 

serviceproducentens ekonomiska förutsättningar och kredituppgifter i allmänt använda 

register med hjälp av elektroniska system. Serviceproducenten ska årligen utarbeta en 

verksamhetsberättelse, som också innehåller uppnåendet av centrala kvalitetsmål, 

bokslutsuppgifter, planen för egenkontroll, planen för läkemedelsbehandling samt uppgifter 

om personalen med vakanser eller benämningar, utbildning och antal samt en beskrivning av 

hur personalen upprätthåller sin yrkesskicklighet. 

 

9 Rapportering och tillsyn 
Verksamhetsberättelsen för föregående år bör sändas till beställaren före utgången av april 

månad därpå följande år. Dessutom ska serviceproducenten bifoga följande dokument till 

verksamhetsberättelsen: 

 Skattemyndighetens intyg över betalda skatter eller intyg över skatteskuld och 

utredning om att en av myndigheten godkänd betalningsplan för betalningen av 

skatterna har utarbetats.       

 Försäkringsbolagets intyg över att det finns en giltig ansvarsförsäkring enligt 

patientskadelagen eller annan tillräcklig ansvarsförsäkring     

 Arbetspensionskassans och/eller försäkringsbolagets intyg över att det finns en giltig 

pensionsförsäkring     

Till serviceproducentens rapportering hör också att meddela om ändringar i verksamheten, 

såsom byte av ansvarsperson eller ändring av kontaktuppgifter. Serviceproducenten 

utlämnar på begäran uppgifter om personalstrukturen och antalet samt accepterar att 

beställaren gör tillsynsbesök och klientenkäter på serviceenheten.  

10 Ansökan om att bli serviceproducent 
Ansökan om att bli serviceproducent för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg görs 

elektroniskt via servicesedelsystemets portal. Ansökan om att bli serviceproducent kan göras 

fortlöpande under året och ansökningarna behandlas i den ordning de kommer in 

Österbottens Välfärdsområde kan endast godkänna serviceproducenter: 

 som är införda i förskottsuppbördsregistret, 
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 som uppfyller de krav som ställs på verksamheten enligt lagen om privat 

socialservice (922/2011),  

 som har Regionförvaltningsverkets eller Valviras tillstånd att producera service innan 

verksamheten inleds eller väsentligt ändras,   

 vars tjänster motsvarar minst den nivå som förutsätts av motsvarande kommunala 

verksamhet,   

 som har en ansvarsförsäkring vars försäkringsbelopp kan bedömas vara tillräckligt 

med tanke på serviceverksamhetens art och omfattning för att ersätta personskador 

som verksamheten eventuellt ger upphov till, och som till sina övriga villkor motsvarar 

sedvanlig ansvarsförsäkringspraxis,    

 som uppfyller de krav som kommunen särskilt uppställt i anslutning till klienternas 

eller klientgruppernas behov, mängden eller kvaliteten på servicen eller förhållandena 

i kommunen eller andra motsvarande krav,  

 som har en plan för egenkontroll,  

 som sänder in verksamhetsplanen för innevarande år och verksamhetsberättelsen för 

föregående år; om det är frågan om ett nytt företag räcker det med 

verksamhetsplanen för innevarande eller nästa år.  

Alla som uppfyller de fastställda kriterierna godkänns till serviceproducent. Efter 

godkännandet publiceras serviceproducentens kontaktuppgifter, serviceinformation och 

prisuppgifter offentligt på serviceportalen. 

 

11 Godkännande som serviceproducent    
Serviceproducenter som ansöker om att bli servicesedelföretagare intervjuas. Ett skriftligt 

beslut utfärdas över godkännandet av servicesedelföretagare. Ett beslut om godkännande, 

förkastande eller återkallande av godkännande kan inte överklagas.    

Den person som å samkommunens vägnar beslutar om beviljande av servicesedlar kan inte 

vara en person som ansvarar för vården eller socialservicen eller fungerar i administrativa 

förtroendeuppgifter hos serviceproducenten. Den person som beviljat servicesedeln får inte 

heller ha betydande ägande eller kunna använda sig av betydande beslutanderätt hos 

serviceproducenten eller i gemenskaper som hör till samma koncern med 

serviceproducenten (över 10 procent av aktierna, andelarna eller rösträtten). 

Ägandebegränsningen berör inte serviceproducenter, vars aktier är föremål för handel på 

värdepappersbörsen.  
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12 Servicesedelns värde och beviljande av servicesedel 

12.1 Servicesedelns värde 

Samkommunen fastställer värdet på servicesedeln. Österbottens Välfärdsområde fastställer 

årligen utgångsvärdet på servicesedeln. Vid fastställandet av värdet tas hjälp av kostnaderna 

för produktionen av service vid samkommunens serviceboenden med heldygnsomsorg och 

kostnaderna för köptjänster vid dessa serviceenheter.    

Värdet på servicesedeln för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg är 

inkomstrelaterad, och om dess värde ges ett beslut åt klienten. Kommunen bör av klienten få 

de inkomstuppgifter som behövs för att fastställa värdet på servicesedeln. Servicesedelns 

värde bör vara skäligt för klienten. Värdet på en servicesedel ska höjas till ett högre värde än 

vad som följer av 7 § 1 mom. i lagen om servicesedlar, om klientens eller familjens 

försörjning eller klientens lagstadgade underhållsskyldighet annars äventyras eller om detta 

behövs med hänsyn till andra försörjningsaspekter. I ärenden som berör höjande av värdet 

på servicesedeln bör ett beslut ges åt klienten.  

12.2 Beviljande av servicesedel 

Utgångspunkten för servicesedeln är alltid att klienten uppfyller de kriterier för serviceboende 

med heldygnsomsorg som Österbottens Välfärdsområde fastställt (xx.xx.2021). Klientens 

ekonomiska möjligheter att använda servicesedel bör övervägas innan sedeln tas i bruk och 

staden kan vid behov hänvisa klienten till en annan vårdenhet (eget servicehus eller 

ramavtalsproducent). SAS-arbetsgruppen bedömer servicebehovet och klienten får ett 

skriftligt beslut om detta. Förutsättningen för att använda servicesedel är att klienten själv 

(eller hans/hennes lagliga representant) kan ta kontakt med serviceproducenten och med 

denna ingå de avtal som behövs för servicen. Klienten har ingen subjektiv rätt till 

servicesedel, men om kommunen har erbjudit en servicesedel, kan klienten antingen ta 

servicesedeln i bruk eller också vägra att använda den. Om klienten vägrar att använda 

servicesedel, bör kommunen ordna klientens service på annat sätt.   

13 Fakturering för servicen av klienten och kommunen 

13.1 Klienten 

I avtalet mellan serviceproducenten och klienten bör storleken på klientens självrisk anges 

och därtill även måltider, längden på uppsägningstiden, villkoren för uppsägning, 

faktureringsvillkor, storleken på hyran, storleken på serviceavgiften samt grunderna för 

ändring av avgifter. I avtalet bör även fastställas vilken service klienten får mot 

serviceavgiften, dvs. en service- och vårdplan. Dessutom är det bra att komma överens om 

en avgiftspraxis, ifall det uppstår avbrott i servicen exempelvis p.g.a. sjukhusavgifter.     
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Om klienten inte klarar av att sköta sin självriskandel, bör serviceproducenten meddela detta 

till den tjänsteinnehavare som fattat beslutet senast tre (3) månader före eventuell 

uppsägning av avtalet.   

Servicesedeln för en ny klient som flyttar till en enhet för långvarigt serviceboende med 

heldygnsomsorg är i kraft från och med inflyttningsdagen. Serviceproducenten fakturerar 

klienten för den del som överskrider värdet på servicesedeln. Faktureringstillägg eller 

liknande tillägg läggs inte till i fakturorna.   

Klienten betalar i sin helhet tilläggsservice som han eller hon köper på eget initiativ (t.ex. 

fysioterapi-, frisörs-, barberar- och fotvårdsservice) åt serviceproducenten enligt deras 

inbördes avtal. Kommunen ansvarar inte för kostnader som föranleds av inställda 

servicehändelser.   

13.2 Österbottens Välvärdsområdet 

Österbottens välvärdsområdet ger klienten en servicesedel, som är försedd med 

servicebeslutsidentifikation. Serviceproducenten är skyldig att kontrollera klientens identitet 

samt att serviceplanen och servicesedeln motsvarar varandra.  

Serviceproducenten kan dra av servicearvodet i sin egen beskattning. Andra utgifter uppstår 

inte, dvs. ifall det inte finns klienter, uppstår inga utgifter. 

Serviceproducenten fakturerar hyran direkt av klienten. Varje faktura ska vara försedd med 

anteckningen ”Skattefri försäljning enligt mervärdesskattelagen 130 a §”.  Tillägg såsom 

fakturerings- och leveranstillägg godkänns inte.   

Österbottens Välfärdsområde erlägger betalning för servicen enligt använda vårddygn. 

Klientens eventuella frånvarodagar ska meddelas i servicesedelportalens månadsrapport 

innan producenten fakturerar för förvekligade tjänster. För frånvarodagar bestäms priset 

enligt följande: 

 Serviceproducenten fakturerar inte vårddygnspriset av beställaren, om klienten är 

borta på grund av vård på hälsocentral eller sjukhus. Beställaren avbryter också 

avgiften som uppbärs av klienten.  

 Serviceproducenten fakturerar vid tillfällig frånvaro (t.ex. klientens vistelse hos 

anhörig) vårddygnspriset för 5 vårddygn. Beställaren fakturerar på motsvarande sätt 

klienten för klientavgift under 5 vårddygn, avgiften avbryts först efter detta.     

 Om klienten flyttar från en vårdplats till en annan, fakturerar serviceproducenten 

beställaren endast för klientens ankomstdag, inte för avfärdsdagen.    
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 Då klientskapet upphör (t.ex. genom dödsfall), sänds handlingarna till Österbottens 

Välfärdsområdes arkiv för arkivering. Om klienten avlider, avbryts faktureringen till 

beställaren på dagen för händelsen.   

Ifall det pris klienten och serviceproducenten kommit överens om för servicen är mindre än 

värdet på servicesedeln, är Österbottens Välfärdsområde skyldigt att ersätta 

serviceproducenten högst det pris klienten och serviceproducenten kommit överens om.  

 

14 Registerföring 
Österbottens Välfärdsområde fungerar som den i personuppgiftslagen avsedda 

registerföraren i fråga om de klientuppgifter som uppstår i den service som ordnas med 

servicesedlar. Serviceproducenten bör ha förutsättningar för datasäker registerföring och 

kommunen bör ha möjlighet att få tillgång till de personregister som serviceproducenten 

upprätthåller för kommunens räkning. Serviceproducenten är skyldig att vid upprättandet och 

hanteringen av handlingar följa bestämmelserna i personuppgiftslagen (523/1999), lagen om 

elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007), lagen om 

klientens ställning och rättigheter inom socialvården, lagen om offentlighet i myndigheternas 

verksamhet samt lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och 

hälsovården.   

Enheten bör ha en utnämnd datasäkerhetsansvarig samt en person som ansvarar för 

registerföringen. Om serviceproducenten handlar i strid med nämnda författningar och detta 

förorsakar skada för kommunen i egenskap av registerförare, är serviceproducenten skyldig 

att ersätta skadan. Serviceproducenten är skyldig att hålla klienthandlingarna uppdaterade. 

Uppgifter som är väsentliga med tanke på ordnandet och genomförandet av servicen bör 

lagras senast då servicehändelsen avslutas.   

Vid förvaring, förstörande och arkivering av handlingar ska serviceproducenten iaktta de 

bestämmelser och anvisningar som gäller motsvarande kommunala verksamhet. 

Handlingarna bör tillställas Österbottens Välfärdsområde, då servicen avslutas för klienten.  

15 Andra anvisningar och bestämmelser 

15.1 Sekretess 

Serviceproducenten och dess underleverantörers anställda, andra anställda oberoende av 

anställningsförhållandets art samt studerande ska alla iaktta sekretess och tystnadsplikt i 

fråga om sina klienters ärenden. Tystnadsplikten är i kraft även efter att arbetsavtalet, 

praktikantavtalet eller underleverantörsavtalet har gått ut. Serviceproducenten är skyldig att 
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beakta sekretessbestämmelserna då underleverantörsavtal ingås. Serviceproducenten 

ansvarar även för att klientens uppgifter enbart kan behandlas av de personer för vilkas 

arbetsuppgifter det är nödvändigt att komma åt uppgifterna och som har undertecknat ett 

sekretessavtal.   

15.2 Ansvarspersoner 

Österbottens Välfärdsområde och serviceproducenten utnämner till namn eller ställning en 

person eller personer, som fungerar som kontaktpersoner och ansvarspersoner vid 

verkställandet av regelboken och även som mottagare till anmälningar. Österbottens 

Välfärdsområde eller serviceproducenten bör meddelas om byte av ansvarsperson.   

15.3 Prisändringar 

Eventuella förhöjningar av priset på service eller hyra under följande år ska meddelas åt 

klienten och hans anhöriga. Prishöjning kan endast göras en gång i året. Producenten får ett 

e-postmeddelande i november, och producenten har då sex veckor på sig att skriva in 

prisförändringen i ansökningen. Österbottens Välfärdsområde godkänner i 

servicesedelportalen eventuella förhöjningar i god tid före årsskiftet. Det nya priset träder i 

kraft från början av följande år.  

15.4 Hilmo-uppgifter 

Serviceproducenten sänder årligen HILMO-uppgifterna om stadens eventuella 

servicesedelklienter direkt till Institutet för hälsa och välfärd (THL).  

16 Ändring av regelboken 
Österbottens Välfärdsområde har rätt att göra ändringar i bestämmelserna i denna regelbok 

och dess bilagor. Österbottens Välfärdsområde meddelar skriftligen serviceproducenterna 

om ändringarna, omedelbart efter att beslutet har fattats. Ifall serviceproducenten inte vill 

bindas av de ändrade bestämmelserna, bör denne meddela detta åt Österbottens 

Välfärdsområde inom sextio (60) dagar från att ändringsanmälan har sänts. Om nämnda 

anmälan inte sänds till Österbottens Välfärdsområde, förbinder sig serviceproducenten att 

följa de ändrade villkoren från och med det datum som anges i ändringsanmälan, dock 

tidigast sextio (60) dagar från att ändringsanmälan har sänts.   

17 Återkallande av godkännandet av serviceproducent 
Samkommunen har rätt att återkalla godkännandet av en serviceproducent och omedelbart 

utan uppsägningstid avlägsna producentens namn från förteckningen över godkända 

serviceproducenter, om:   
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 serviceproducenten inte följer god vård- och servicepraxis, och om servicen och 

debiteringarna inte förverkligas enligt vård- och serviceplanen,   

 serviceproducenten trots kommunens muntliga eller skriftliga uppmaningar inte följer 

villkoren i regelboken,   

 serviceproducenten har avförts från förskottsuppbördsregistret eller blivit insolvent, 

inte klarat av att betala sina fakturor inom utsatt tid, har inlett ackordsförfarande, har 

försatts i likvidationstillstånd eller är i omedelbar fara att bli försatt i 

likvidationstillstånd,    

 serviceproducenten eller någon till dess ledning hörande person har dömts skyldig till 

brott som berör näringsverksamheten,   

 förtroendet för serviceproducenten har försvagats av annan orsak, eller   

 Regionförvaltningsverket eller Valvira har avbrutit eller avslutat verksamhetsenhetens 

verksamhet.   

Österbottens Välfärdsområde bör återkalla godkännandet av en serviceproducent, ifall 

serviceproducenten ber att godkännandet ska återkallas. Återkallandet kan i regel göras 

tidigast 3 månader efter att begäran om återkallande har gjorts. Serviceproducenten ska 

göra en skriftlig anmälan till Österbottens Välfärdsområde om verksamheten delvis eller helt 

avslutas eller upphör. Om serviceproducentens verksamhet upphör, bör klienthandlingarna 

överföras till kommunen inom en (1 mån.) månad från att verksamheten har upphört.   

Regelbokens giltighetstid: Den här regelboken gäller tills vidare.  

 

18 Lagstiftning och rekommendationer 
Lag om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009)  

Lag om privat socialservice (922/2011)  

Lag om privat hälso- och sjukvård (152/1990)  

Hälso- och sjukvårdslag (1326/2010)  

Socialvårdslag (710/1982) och (1301/2014)  

Lag om stöd för närståendevård (937/2005)  

Lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och 

hälsovårdstjänster för äldre (980/2012)  

Lag om patientens ställning och rättigheter (785/1992)  
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Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000)  

Lag om klienthandlingar inom socialvården (254/2015)  

Personuppgiftslag (523/1999)  

Lag om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) 

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om journalhandlingar (298/2009)  

Arkivlag (831/1994)  

Patientskadelag (585/1986)  

Sjukförsäkringslag (1224/2004)  

Lag om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (629/2010)  

Arbetarskyddslag (738/2002)  

Konsumentskyddslag (38/1978)  

Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)  

Lag om planering av och statsunderstöd för social- och hälsovården (733/1992)  

Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994)  

Förordning om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (564/1994)  

Lag om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (272/2005)  

Statsrådets förordning om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården 

(608/2005)  

Mervärdesskattelag (1501/1993) och momsbeskattningen av socialvårdstjänster 

(RP88/1993/Skatteförvaltningen)  

Kvalitetsrekommendationer för att trygga ett bra åldrande och förbättra servicen (SHM 

2013:15) 
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Sammandrag 
 

Tillämpningsdirektivet gäller samkommunen för Österbottens välfärdsområde. Med klient 

avses en klient enligt 3 § 1 punkten i lagen om klientens ställning och rättigheter inom 

socialvården och en patient enligt 2 § 1 punkten i lagen om patientens ställning och 

rättigheter. Producenten är den serviceproducent inom servicesedelsystemet som inom 

ramarna för lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990) eller lagen om privat 

socialservice (603/1996) har hand om serviceproduktionen. Med förfaringsanvisning avses 

en handling med vilken Österbottens välfärdsområde ställer de krav om kriterier för 

godkännande av serviceproducent som avses i 5 § i servicesedellagen. 

Servicesedelproducenten förbinder sig till att följa bestämmelserna och villkoren  i 

Österbottens välfärdsområdes förfaringsanvisning  från och med det att producenten blir 

godkänd som producent.  

Med servicesedel avses den förbindelse den ordnande kommunens social- och 

hälsovårdsservice beviljat användaren för att täcka kostnaderna för den service 

serviceproducenter erbjuder upp till ett av kommunen på förhand fastställt värde. 

Servicesedeln är för kommunen ett sätt att ordna de lagstadgade social- och 

hälsovårdstjänsterna inom kommunen. På grund av detta påverkas klientens ställning av 

samma speciallagstiftningar som den gör inom social- och hälsovårdsservice som ordnas på 

annat sätt. Servicesedelanvändaren har efter att ha fått servicesedeln dock avvikande från 

de andra sätten att ordna service rätten att själv välja den serviceproducent som önskas av 

de serviceproducenter Österbottens välfärdsområde godkänt. Servicesedeln är klientens 

egen, producenten kan inte på dennes begäran sändas servicesedlar.   

Lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009) reglerar användningen av 

servicesedlar. En samkommun kan använda servicesedlar för att anordna social- och 

hälsovårdsservice. Samkommunen förbinder sig till att ersätta serviceproducenten för 

kostnaderna för tjänsten upp till ett belopp som samkommunen beslutat om på förhand.  

Samkommunen godkänner de privata serviceproducenter som ansvarar för produktionen av 

tjänsterna. Samkommunen är inte avtalspart då serviceöverenskommelser görs, eftersom 

det är fråga om ett avtal som gäller mellan klienten (konsumenten) och serviceproducenten. 

För kontinuiteten och informationen i fråga om avtalet bär klienten ansvaret – Österbottens 

välfärdsområde har ingen skyldighet att informera producenten, ifall klienten önskar byta 

producent eller sluta med den service som skaffas med servicesedeln. Den klient som fått en 

servicesedel ingår ett skriftligt avtal om serviceanskaffning med serviceproducenten. Ett 

muntligt avtal är inte tillräckligt. Ett sådant avtalsförhållande omfattas av bestämmelserna 
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och rättsprinciperna inom konsumenträtt och avtalsrätt i enlighet med innehållet i avtalet. 

Bestämmelser om hur en tvist mellan klienten och serviceproducenten som gäller avtalet kan 

föras till konsumenttvistenämnden för behandling och finns i lagen om 

konsumenttvistenämnden.   

I fråga om klientens ställning tillämpas bl.a. servicesedellagen, lagen om klientens ställning 

och rättigheter inom socialvården samt lagen om patientens ställning och rättigheter. På 

serviceproduktion mot servicesedel tillämpas konsumentskyddslagstiftning. Klienten har rätt 

att vid en reklamation använda rättsmedel i enlighet med konsumenträtten. Påföljderna 

omfattar konsumentens rätt att hålla inne betalningen, avhjälpande av fel, prisavdrag och 

hävning av köpet samt skadestånd. I reklamationssituationen meddelar klienten sitt missnöje 

till producenten och/eller xxxx. Enligt patient lagen omfattar patientens rättsskyddsmedel 

anmärkning till den chef som ansvarar för hälso- och sjukvården vid verksamhetsenheten 

samt rätten att göra ett klagomål över vården eller det bemötande som fåtts i fråga om 

vården åt den myndighet som övervakar hälso- och sjukvården, vilka är 

regionförvaltningsverken samt Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, 

Valvira. Enligt lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården har klienten rätt 

att göra en anmärkning om bemötande till ansvarspersonen för xxx eller till den ledande 

tjänsteinnehavaren inom xxx. Klienten har även möjlighet att göra ett klagomål.   
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1. Servicesedel  
  
Användningen av servicesedeln inom hemvården i Österbottens välfärdsområde har 

fastställts i xxx§ xxx. Ifall klienten uppfyller grunderna för beviljande av hemvård, kan 

Österbottens välfärdsområde erbjuda en servicesedel för anskaffande av 

service. Servicesedeln beviljas inte retroaktivt. Österbottens välfärdsområde beslutar om 

servicens produktionssätt. Klienten har ingen subjektiv rätt till servicesedlar. I första hand 

kartläggs Österbottens välfärdsområdes egna resurser och klienten vårdas om möjligt inom 

den egna produktionen. Österbottens välfärdsområde erbjuder klienterna en sedel först i det 

skede då Österbottens välfärdsområdes egen produktion inte har rum för fler klienter.  

 Tillfällig hemvård, högst tre veckor, kan beviljas med servicesedel i det skede klienten 

skrivs ut eller då hjälpbehovet överraskningsvis ökar. Värdet på en tillfällig 

servicesedel är oberoende av inkomster och av samma storlek för alla klienter.   

  Inledande av hemvård som ordnas genom servicesedel förutsätter att Österbottens 

välfärdsområdes hemvård har utfört en bedömning av vård- och servicebehov, 

uppgjort en service- och vårdplan samt fastställt innehåll och mängden 

service. Producenten kan inte producera sådan service med en servicesedel som inte 

fastställts i service- och vårdplanen. Ifall servicebehovet är oklart, ska ärendet 

diskuteras med servicehandledaren före servicen produceras. Värdet på 

servicesedeln är inkomstbunden och fastställs enligt de av samkommunen fastställda 

kontinuerliga och regelbundna inkomsterna för klienten samt på familjestorleken.   

 Den person som fattat beslut om beviljandet av servicesedlar kan inte ansvara för 

vården eller socialservicen eller inneha en administrativ förtroendeställning hos 

serviceproducenten. Den person som har beviljat servicesedeln får inte heller ha ett 

betydande innehav eller utöva betydande bestämmanderätt i serviceproducentens 

organisation eller i en sammanslutning som hör till samma koncern som 

serviceproducenten (över 10 % av aktierna, andelarna eller 

rösträtten). Ägarskapsbegränsningen gäller inte en producent vars aktier köps och säljs på 

aktiebörsen.  

 Servicesedel inom stödet för närståendevård (se också punkt 12.)   

Servicesedeln är en för mottagaren skattefri förmån. Skattefriheten förutsätter att 

servicesedeln tydligt beviljas för viss service, att den är personlig och inte kan överföras till 

en annan person och inte är pengar som direkt betalas åt klienten för det bruk klienten själv 

fastställer. Klientens självrisk vid användningen av servicesedeln berättigar inte till 
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hushållsavdrag i inkomstbeskattningen. Enligt 34 § i mervärdesskattelagen uppbärs inte 

skatt för försäljning av hälso- och sjukvårdsservice. Med hälso- och sjukvårdstjänster avses 

åtgärder för att bestämma en människas hälsotillstånd samt funktions- och arbetsförmåga 

eller för att återställa eller upprätthålla hennes hälsa samt funktions- och arbetsförmåga, om 

det är fråga om vård vid en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård som upprätthålls av 

staten eller kommunen eller vård som avses i lagen om privat hälso- och sjukvård eller vård 

som ges av en sådan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som bedriver sin 

verksamhet med stöd av lagstadgad rätt eller som enligt lag är registrerad. Enligt 37 § i 

mervärdesskattelagen betalas inte skatt på försäljning av tjänster och varor i form av 

socialvård. Med socialvård avses av staten eller kommunen utövad samt av 

socialmyndigheterna övervakad verksamhet som utövas av annan serviceproducent inom 

socialvården, vars syfte är att ombesörja bl.a. äldreomsorgen.  

Hemvårdens mål är att stöda klientens välbefinnande och funktionsförmåga så att klienten 

klarar ett självständigt och tryggt boende hemma så länge som möjligt. Anhöriga och 

närstående stöds i att delta i vården och omsorgen. Klienterna är seniorer, personer med 

funktionsnedsättningar eller långtidssjukdomar, vars funktionsförmåga antingen temporärt 

eller bestående är nedsatt så pass mycket att de behöver utomstående hjälp för att kunna bo 

hemma. Hemvården inkluderar den hemservice som avses i 20 § och 21 § i socialvårdslagen 

och 9 § 1 momentet i socialvårdsförordningen samt den hemsjukvård som avses i 13 § 1 

momentet i folkhälsolagen.  

Hemvårdens tjänster kan beviljas till en klient   

a) vars funktionsförmåga klart är nedsatt (RAI-funktionsförmågamätare) 

b) som p.g.a. sina sjukdomar eller nedsatta funktionsförmåga behöver hälso- och sjukvård 

och hen inte förmår använda hälsovårdsservice utanför hemmet 

c) som omfattas av närståendevården. Närståendevårdaren behöver hemvård som stöd för 

sin egen ork i fråga om utförande av vårdarbetet och för att ta ut lagstadgad ledighet 

d) som har varit i sjukhusvård och där förutsättningarna för att klara sig hemma har utretts 

före utskrivningen. För hemvården och stödet för närståendevård har fastställts kriterier som 

Österbottens Välfärdsområde har godkänt.  

Följande situationer hindrar att servicesedel beviljas åt klienten eller att servicesedlarna 

upphör att gälla:  
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1. Klienten nekar servicesedeln. I detta fall ska Österbottens Välfärdsområde hänvisa 

klienten till service som Österbottens Välfärdsområde ordnar på annat sätt (6 §, lagen 

om servicesedlar inom social- och hälsovården 569/2009).  

2. Klienten eller dennes anhöriga/närstående förmår inte ta ansvar för den service som 

produceras genom servicesedlar eller ifall vården av klienten kräver särskild 

yrkeskompetens eller administration av servicenätverk.  

3. Klienten uppfyller inte de servicebehov som krävs för användning av servicesedel (6 

§ i lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården 569/2009 och 7 § i lagen om 

klientens ställning och rättigheter inom socialvården 812/2008).  

4. Österbottens Välfärdsområde producerar egna tjänster som svarar mot klientens 

behov, därmed kan beviljande av servicesedel inte göras eller avbrytas inom ramarna 

för uppsägningstiden.  Samma gäller ifall klientens situation kräver vård inom 

Österbottens Välfärdsområdes produktion. Efter vistelsen på sjukhus bedöms 

vårdbehovet och produktionsinstansen för servicen åter. Servicehandledaren ska 

meddelas om klientens sjukhusvistelser.  

  

2. Producenten  
  
Producenten förbinder sig till att uppfylla de allmänna villkoren i 5 § i servicesedellagen 

(569/2009). Österbottens välfärdsområde har rätt att kräva att en serviceproducent lämnar in 

skriftliga intyg eller annan tillräcklig dokumentation över att de allmänna villkoren i denna 

punkt uppfylls. Producenten förbinder sig till att vara registrerad 

inom skatteförvaltningens förskottsuppbördsregister, följer gällande lagstiftning och övriga  

myndighetsbestämmelser och -anvisningar som gäller producenten och dess verksamhet. 

Därtill förbinder producenten sig till att följa den ikraftvarande arbetslagstiftningen och 

branschens arbetsvillkorsavtal.  Österbottens välfärdsområde har ingen skyldighet att 

hänvisa klienter till producenter och klienterna kan även inom ramarna för uppsägningstiden 

överföras till att skötas av Österbottens välfärdsområde. Klienten/den anhöriga/producenten 

kan inte kräva en servicesedel. Servicehandledaren beslutar om beviljande av servicesedel.  

Producenten ska uppfylla alla ikraftvarande förutsättningar inom speciallagstiftningen som 

berör producenten. I detta fall avses med speciallagstiftningen i synnerhet lagen om privat 

hälso- och sjukvård (152/1990) eller lagen om privat socialservice (922/2011). I det skede 

godkännande sker har det kontrollerats att producenten uppfyller 

förutsättningarna. Tillståndet att upprätta en enhet beviljas av Regionförvaltningsverket eller 

Tillstånds- och tillsynsmyndigheten för social- och hälsovården Valvira. En producent som 

fått tillstånd registreras i Ysteriregistret över privata tillhandahållare av social- och 
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hälsovårdsservice. Registret upprätthålls av Regionförvaltningsverket tillsammans 

med Valvira. Producenter som inte idkar dygnet runt socialservice utför i stället för att söka 

om verksamhetstillstånd en anmälan om inledande av verksamhet från det organ som 

ansvarar för socialvården i den kommun där serviceproducenten ger ifrågavarande service.  

Producenten förbinder sig till att ta och hålla i kraft de ansvarsförsäkringar lagstiftningen 

kräver, såsom t.ex. försäkringar enligt patientskadelagen och lagen om yrkesutbildade 

personer inom hälso- och sjukvården. Eventuella skador ersätts i första hand med stöd av 

serviceproducentens försäkring och i sista hand ansvarar serviceproducenten för dessa i 

enlighet med skadeståndslagen. Österbottens välfärdsområde ansvarar inte för skador som 

producenten förorsakat servicemottagaren. Ifall servicen skall göras om eller klienten 

behöver annan service p.g.a. producentens fel eller felaktigt utförande av en åtgärd, 

ansvarar producenten för de kostnader som uppstår.  

  

2.1. Personal   
 
Av personalen förutsätts rätt att utöva yrket som hälsovårdare eller sjukskötare enligt lagen 

om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) eller rätten att använda 

beteckningarna närvårdare, primärskötare eller hjälpskötare enligt förordningen om 

yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (608/2005) eller att använda 

titeln närvårdare enligt lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom 

socialvården (272/2005) eller andra motsvarande behörigheter enligt 

övergångsbestämmelserna i nämnda lag. Vikarierna bör ha en tillräcklig utbildning inom 

social- och/eller hälsovårdsbranschen. För personer som utför sjukvårdsåtgärder som 

fastställs i service- och vårdplanen förutsätts rätt att utöva hälsovårdar- eller sjukskötaryrket 

enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (339/1993 med 

ändringar). Personalens kompetens bör vara på den nivå klientens vårdbehov förutsätter och 

personalen förbinder sig till samarbete med klientens anhöriga/närstående.   

Producenten ska sköta om att yrkesskickligheten bland personalen upprätthålls och 

utvecklas samt att personalen får tillräcklig fortbildning (lagen om yrkesutbildad personal 

inom hälso- och sjukvården 559/1994). Producenten förbinder sig att för Österbottens 

välfärdsområde beskriva hur dess personal upprätthåller sin yrkesskicklighet. Personalen bör 

ha tillräckliga kunskaper i finska och svenska språken. Av ansvarspersonerna för servicen 

förutsätts högskoleexamen eller högre högskoleexamen inom social- och 

hälsovårdsbranschen. Därtill förutsätts av ansvarspersonen två års tidigare 

förmannaerfarenhet eller 25 studiepoäng av ledarskapsutbildning samt kännedom och 

arbetserfarenhet från branschen. Ifall en annars lämplig person inte har den 
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förmannaerfarenhet eller utbildning som behövs, kan regionförvaltningsverket godkänna en 

ansvarsperson, ifall denne förbinder sig till att utföra de ledarskapsutbildningsstudier som 

saknas. Producenten eller dennes ledarperson eller person som innehar representations-, 

beslutande- eller tillsynsrätt inte har gjort sig skyldig till brott eller dåd som framgår genom 

domstolsbeslut med laga kraft ur brottsregistret i sådana brott som avses i 80 § i lagen om 

offentlig upphandling och koncession eller annan lamslagning enligt det som avses i 81 § i 

ifrågavarande lag.  

De anställda lyder under tystnadsplikt. Tystnadsplikten är i kraft även efter att avtalet har gått 

ut. Producenten är skyldig att beakta bestämmelserna som gäller sekretess och tystnadsplikt 

då avtal med underleverantörer ingås.  Producenten ska i avtalet mellan klienten och 

producenten komma överens om förvaltningen av klientens nycklar och för de kostnader som 

uppstår ifall dessa försvinner.  

  

2.2 Krav på serviceinnehållet  
  

Producenten ska ombesörja att service som ges enligt den till det beviljande beslutet 

bifogade service- och vårdplanen ges med samma innehåll och i samma omfattning som 

hemvård producerad av Österbottens välfärdsområde. Hemvården förverkligas med 

målsättningen att upprätthålla klientens resurser och funktionsförmåga samt genom 

beaktande av självbestämmanderätten. En del av hemsjukvårdens uppgifter kräver 

nödvändigtvis inte sjukskötar-/hälsovårdarbehörighet, utan uppgifterna kan under vissa 

förutsättningar skötas av en närvårdare. Den vårdpersonal som ger mediciner bör även ha 

aktuella uppgifter och aktuell utbildning. Ansvarsläkaren eller en läkare inom 

öppenhälsovården ansvarar för vården av klienten/patienten. Hälso- och sjukvårdsansvaret 

ligger hos producentens sjukskötare/hälsovårdare.  

  

Producenten sköter om att klientens självbestämmanderätt bibehålls, och att de får ett 

rättvist och gott bemötande samt att individualitet och säkerhet garanteras. Producenten 

sköter om att de individuella behoven hos alla klienter beaktas och att man svarar på 

dessa. Producenten ombesörjer med handledaren att klienten får de offentliga förmåner som 

hen är berättigad till (t.ex. Vårdbidrag från FPA, bostadsbidrag). För skötsel av ekonomiska 

ärenden ansvarar klienten själv eller också en av denne befullmäktigad 

person/intressebevakare. Vid behov ges klienten hjälp i skaffande av en intressebevakare.  

 

Värderingarna och verksamhetsprinciperna i producentens service har definierats.  
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 Ansvar och befogenheter har definierats skriftligt (uppgiftsbeskrivningar). En ansvarig 

skötare utnämns åt klienten direkt efter att klientskap har inletts och klienten samt 

den anhörige/närstående är medvetna om vem den ansvariga skötaren är.  

 Producenten har definierat och dokumenterat sina kvalitetskrav och sina centrala 

kvalitetsmål. Producenten har en långsiktig verksamhetsplan, inklusive en plan för 

egenkontroll.  

 Producenten har beskrivit behandlingsprocessen, kartlagt riskerna, de kritiska 

arbetsskedena och beskrivit hur farosituationerna kan identifieras och förebyggas.  

 Producenten har en skriftlig läkemedelsbehandlingsplan (Säker 

läkemedelsbehandling, Social- och hälsovårdsministeriets publikation 2021:7) och en 

utnämnd ansvarig person för läkemedelsbehandlingen.  

 Producenten använder allmänt godkända rekommendationer, såsom Gängse vård, 

Duodecim-Sairaanhoitajan käsikirja och THL: s rekommendationer.   

 Av producenten förutsätts dokumentation av det vårdarbete lagstiftningen förutsätter, 

dokumentation av klientens helhetstillstånd samt dokumentation av de utföranden 

som ingår i det utförda arbetet. All dokumentation ska ske på ett bedömande och 

beskrivande sätt och besökstiderna antecknas i producentens eget datasystem.  

 Uppföljning av klientens servicebehov: Ändringar i behovet meddelas Österbottens 

välfärdsområde och uppdatering av service- och vårdplanen sker i samarbete med 

Österbottens välfärdsområde.  

Serviceverksamheten bör basera sig på att trygga åldrandet och att förbättra servicen enligt 

kvalitetsrekommendationerna 2020–2023. Producenten ansvarar för sina underleverantörers 

verksamhet i samma omfattning som för den egna verksamheten.  

 

2.3 Marknadsföring, prisuppgifter och avbokande av en tid  
  

Marknadsföringen ska vara tillförlitlig och förenlig med god sed. Annonsen bör inkludera 

uppgifter om mottagningsplats, mottagningstid och möjlighet till 

tidsbokning. Prisannonseringen ska ske jämförligt så att en klient som använder 

servicesedeln enkelt kan se det totala priset på servicen och den andel som klienten själv 

ska betala. Priset kan uppdateras i servicesedelsystemet en gång om året och priserna 

godkänns så att de alltid börjar gälla från årets första dag. Priserna i systemet godkänns av 

chefen för hemvård tills 31.12.2021.  

 

Producenten ska ha en webbplats med lokaliteternas adressuppgifter, information om 

den service som tillhandahålls samt prisuppgifter för servicen. Ifall det bokas en mötestid, 

ska producenten informera den klient som använder servicesedel om att klienten själv i sin 
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helhet bör ersätta de kostnader som uppstått, dock högst 50 % av åtgärdens helhetspris, ifall 

denne låter bli att göra en avbokning eller avbokar tiden för sent. Prisuppgifterna för de 

tjänster som erbjuds bör sändas till klienten på dennes begäran, även i skriftlig 

form. Producenten bör finnas tillgänglig per telefon under tjänstetid.  

 

Producenten kan ensidigt avboka ett servicebesök senast sju dagar före den överenskomna 

inledningstidpunkten. I andra fall meddelar producenten om hinder att förverkliga åt kunden 

genast, då producenten har informationen i sin kännedom och kommer överens om 

ersättande hjälp med klienten. Klienten kan avboka ett överenskommet besök utan 

debitering genom att meddela detta åt producenten 24 timmar före det överenskomna 

besöket. Ett senare avbokat eller icke-avbokat servicebesök anses ha förverkligats. Som 

avbokning av service avses inte överenskomna ändringar i fråga om plats och tid som 

klienten och producenten tillsammans har avtalat om, förutsatt att förverkligandet av servicen 

görs i enlighet med beställningen/serviceavtalet. Servicen är fördröjd, ifall servicen inte 

förverkligas enligt det överenskomna. Österbottens välfärdsområde ansvarar inte för 

kostnader som uppstått för en servicehändelse som avbokats.  

  

2.4 Meddelande åt Österbottens välfärdsområde  
  
 Till Österbottens välfärdsområde rapporteras de uppgifter som begärs i fråga om 

uppföljningen av vårdnivån samt utvecklingen och uppföljningen av servicen. Producenten 

förbinder sig till att delta i de servicekvalitetsmätningar och serviceutvecklingsbehov 

Österbottens välfärdsområde hänvisar till. Producenten ska årligen sända Österbottens 

välfärdsområde en kvalitetsuppföljningsrapport.   

Österbottens välfärdsområde ska informeras om eventuella reklamationer och 

ersättningsanspråk som klienter och patienter gör, samt om orsaker som föranlett 

reklamationerna och de åtgärder som vidtagits med anledning av dem. Producenten ska åt 

Österbottens välfärdsområde rapportera de allmänrättsliga klagomål och 

patientskadeanmälningar som berör vård producerad genom servicesedel och likaså 

samtliga lösningar som berör de nämnda klagomålen och anmälningarna.   

De servicetimmar som utförs med klientens servicesedlar för hemvård rapporteras 

månatligen i efterskott i samband med faktureringen. Rapporterna ska vara undertecknade 

med antingen klientens eller den anhöriges/närståendes underskrift. Producenten ska ge den 

undertecknande möjlighet att stifta bekantskap med de förverkligade och debiterade 

servicetimmarna, eftersom underskriften kvitterar att timmarna förverkligats. Den 

undertecknande ska få till sin kännedom att ifall servicetimmarna inte överensstämmer ska 

rapporten inte undertecknas utan i första hand kontaktas företaget och/eller i 
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reklamationssituationer även servicehandledaren, ifall så önskas. Underskrifterna begäras 

för fakturering och de förverkligade timmarna sänds till servicehandledaren samtidigt med 

fakturan, så att sakgranskning av fakturan kan göras. Fakturan kan inte godkännas utan en 

undertecknad rapport.  

Service- och vårdplanen kontrolleras och uppdateras vid behov minst en gång om året och 

alltid då klientens vårdbehov ändras. I samband med detta bedöms även 

servicesedelbehovet. Producenten kan inte automatiskt anta att klientens rätt till 

servicesedeln fortsätter. Producenten har skyldighet att omedelbart per telefon och skriftligt 

(e-post räcker) meddela hemvården i Österbottens välfärdsområde, ifall servicebehovet 

ändras och service- och vårdplanen kräver justering. Österbottens välfärdsområde ersätter 

inte producenten för service som producerats åt klienten som den ikraftvarande 

servicesedeln inte täcker. Producenten är skyldig att vara i kontakt med handledaren, ifall det 

finns oklarhet om vilken service som kan produceras med servicesedeln.  

Producenten ska på eget initiativ informera Österbottens välfärdsområde om de väsentliga 

ändringar som påverkar omständigheterna för serviceproduktion (t.ex. fördröjningar, hinder, 

avbrytande) samt ändring av ansvarspersoner eller kontaktuppgifter bör skriftligt meddelas till 

ansvarspersonen i avtalet (även e-post godkänns) utan fördröjningar genast då ändringen 

upptäckts eller på annat sätt är sannolik.  

  

2.5 Klient- och patientjournaler  
  
Producenten uppgör i sitt servicesedelsystem patient- och klienthandlingar i samband med 

servicehändelsen. Behandlingen av uppgifterna ska vara omsorgsfull och uppgifter som är 

sekretessbelagda behandlas på korrekt sätt. Producenten bör behandla dokument såsom 

fastställs i personuppgiftslagen (523/1999) och lagen om elektronisk behandling av 

klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) samt EU:s allmänna 

dataskyddsförordning eller den övriga lagstiftningen som gäller social- och hälsovården.   

Enligt personuppgiftslagen är Österbottens välfärdsområde den personuppgiftsansvariga för 

de patient- och klientdokument som uppstår i servicesedelservicen. Producenten ska vid 

hanteringen av handlingar iaktta det som föreskrivs om hanteringen av kommunala 

handlingar (lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999). Producenten bör 

uppgöra handlingar som innehåller klient- och patientdata enligt 

personuppgiftslagen, patientlagen och klientlagen inom socialvården på det sätt som 

krävs. Lagstiftningen om hälso- och sjukvården kräver att ett register upprätthålls. En 

fackman inom hälsovården har en i lagen baserad skyldighet att förvara 
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patientjournalerna. På grund av detta bör den yrkesutbildade inom hälsovården föra register 

och förvara en kopia av varje handling som sänts till Österbottens välfärdsområde, för att 

kunna uppvisa handlingarna för hälsovårdsmyndigheterna i eventuella fall med patientskador 

eller andra tillsynsärenden. Producenten är skyldig att förvara kopior av handlingar som är 

sända till Österbottens välfärdsområde under samma förvaringstid som Österbottens 

välfärdsområde enligt lagen är tvungen att förvara dokumenten. Samma berör 

användarloggfiler.   

Klienten kan framföra en insynsbegäran eller begäran om korrigering av fel till Österbottens 

välfärdsområde eller serviceproducenten. Österbottens välfärdsområde är i sista hand den 

som avgör begäran om insyn eller korrigering. Eftersom det är fråga om 

myndighetshandlingar, beslutar Österbottens välfärdsområde som personuppgiftsansvarig 

alltid om överlåtande av uppgifterna. Bestämmelserna om överlåtelse av handlingar och 

sekretess gällande dessa i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet tillämpas på 

handlingarna även när de innehas av serviceproducenten. Hanteringen av handlingar 

regleras även av lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och 

hälsovården (159/2007).  

  

2.6 Återkallande av godkännande  
  

Österbottens välfärdsområde har rätt att återkalla godkännandet av en producent och radera 

producentens namn från listan över godkända producenter omedelbart och utan 

uppsägningstid ifall:  

 God vård- och servicepraxis inte uppfylls. 

 Det förekommer väsentliga/återkommande fel i servicen.   

 Producenten inte följer Österbottens välfärdsområdes villkor och 

förfaringsanvisningar.  

 Producenten har blivit betalningsoförmögen, inte kunnat betala sina fakturor vid 

förfallodagen, har inlett ackordsförfarande, har satts i likvidation eller är i omedelbar 

fara att bli satt i likvidation.  

 Producenten eller någon person i dennes ledning har dömts som skyldig till brott som 

hänför sig till näringsverksamhet . 

 Österbottens välfärdsområde upphör att ordna servicen genom servicesedel eller 

ändrar på villkoren som ställs för användning av servicesedlar.  
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3. Österbottens välfärdsområde  
  

Österbottens välfärdsområde:  

 Väljer producenter på det sätt som förutsätts i servicesedellagen, återkallar 

godkännandet av en producent och raderar producenten från förteckningen ifall de för 

godkännandet ställda förutsättningarna inte längre uppfylls eller ifall producenten 

begär om återkallande av godkännande. Österbottens välfärdsområde upprätthåller 

en förteckning över producenterna.  

 Övervakar servicekvaliteten hos de serviceproducenter som godkänts förutom vid 

godkännandeförfarandet även i samband med serviceproduktionen. Försäkrar sig om 

att serviceproducenterna fyller de minimikrav som ställts på verksamheten. Tillsynen 

kan ske genom meddelande på förhand eller oanmält.  

 Klargör för klienten dennes ställning vid användning av servicesedeln, värdet på 

servicesedeln, producenternas priser, grunderna för fastställande av självriskandelen 

och den uppskattade storleken på detta samt den klientavgift som fastställs för 

motsvarande service enligt lagen om klientavgifter inom social- och 

hälsovården. Företagaren meddelar de egna prisförändringarna åt klienten såväl 

skriftligt som muntligt, på ett sätt som klienten förstår. Vid behov sänds informationen 

även till de anhöriga.  

 Informerar klienten om var och hur uppgifter om klienten kan skaffas utan klientens 

samtycke. Österbottens välfärdsområde bör reservera en tidpunkt åt klienten då 

denne kan bekanta sig med uppgifter som skaffats från andra ställen och vid behov 

ge utredningar i fråga om ärendet. Klient- och patientjournaler som uppstår då service 

förverkligas och ordnas genom servicesedlar är myndighetshandlingar. Även om 

producenten uppgör handlingarna i samband med servicehändelsen, är det 

Österbottens välfärdsområde som i egenskap av personuppgiftsansvarig i sista hand 

ansvarar för hanteringen av handlingarna.   

 Ska i samarbete med producenten också försäkra sig om att de uppgifter som är 

nödvändiga för ordnandet och genomförandet av servicen överförs från den ena 

parten till den andra. Handlingarna för varje klient bildar med utgående från klienten 

en nödvändig kontinuerlig helhet, på vilken lösningarna som berör vården och 

omsorgen bör baseras. Producenten ber klienterna om skriftliga samtycken till att 

uppgifter om denne kan överföras mellan Österbottens välfärdsområde och 

producenten.  
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Då klienten använder servicesedeln är Österbottens välfärdsområde inte i avtalsförhållande 

med producenten. Chefen för hemvården fungerar som Österbottens välfärdsområdes 

ansvarsperson för att tillämpningsdirektivet följs och även som mottagare av meddelanden 

och anmälningar. Servicehandledaren är kontaktperson för Österbottens välfärdsområde i de 

ärenden som berör klienterna. Österbottens välfärdsområde har rätt att göra ändringar i 

bestämmelserna i detta tillämpningsdirektiv samt i dess bilagor. Ändringarna meddelas 

skriftligen (per e-post) åt producenten. Om serviceproducenten inte vill binda sig till de 

ändrade reglerna, ska denne skriftligen meddela Österbottens välfärdsområde om detta inom 

60 dagar efter det att ändringsanmälan har sänts. Om ovan nämnda anmälan inte lämnas in 

till Österbottens välfärdsområde, förbinder sig serviceproducenten att följa de ändrade 

villkoren från och med det i ändringsanmälan angivna datumet.  

  

 
4. Avtalsvillkor i avtalet mellan producenten och klienten  
  

Serviceavtal kan ingås så att det berör enskild service av engångskaraktär, på viss tid eller 

högst under den tid som servicesedeln samkommunen beviljat klienten är i kraft. Ett 

engångsserviceavtal upphör utan uppsägning efter att servicen förverkligats. Visstidsavtal 

går ut utan uppsägning den avslutningsdag som antecknats i avtalet eller också kan det 

sägas upp av bägge parter. Uppsägningstiden är två (2) veckor och uppsägningen sker 

skriftligt. Bevisbördan om att servicen utförts yrkesskickligt och omsorgsfullt innehas av 

producenten. Servicen bör motsvara de uppgifter eller den kvalitet som producenten givit 

angående servicen då den marknadsförts eller på annat sätt före ingående av avtal getts 

sken av och som kan antas ha påverkat klientens beslutsfattande. Servicen är felaktig ifall 

producenten har försummat att ge klienten information, som denne borde vara medveten 

om.   

 

Producenten har rätt att på egen bekostnad korrigera felet i servicen och de skador som 

uppstått p.g.a. fördröjning (vårdarens försening), ifall producenten direkt då klienten anmäler 

om fel/fördröjning erbjuder sig att göra detta och klienten går med på det (t.ex. förverkligande 

av personlig assistens under en viss tidpunkt på producentens egen bekostnad). I fel- och 

fördröjningssituationer har klienten alltid rätt att kräva att producenten uppfyller avtalet. Ifall 

felet eller fördröjningen inte kan korrigeras eller detta inte utförs inom skälig tid från att 

klienten meddelat om fel eller fördröjning, har klienten rätt att få kompensation eller också 

kan klienten ha en annan producent att utföra den service som förblivit ogjord på bekostnad 

av den producent som brutit mot avtalet. Då fel eller fördröjning uppstått i servicen har 
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klienten rätt att avstå från att godkänna producentens serviceutförande till de delar som 

servicen inte utförts på ändamålsenligt sätt genom att skriftligen meddela om 

detta. Producenten har en möjlighet att ge Österbottens välfärdsområde ett svaromål. Ifall 

Österbottens välfärdsområde godkänner svaromålet, utförs service motsvarande 

servicesedelns värde åt producenten. Klienten får häva avtalet utan uppsägningstid på grund 

av producentens fel eller fördröjning, ifall avtalsbrottet är väsentligt. Ett väsentligt brott är 

t.ex. ifall vårdaren inte kommer till sin arbetsplats och producenten inte meddelar kunden om 

detta eller omedelbart ordnar ersättande hjälp; vårdaren väsentligt försummar förverkligande 

av den överenskomna hjälpen eller är berusad på arbetsplatsen, bryter mot 

säkerhetsbestämmelserna, begår ett brott vid utförande av servicen eller ifall avtalsbrotten är 

återkommande.  

  

Klienten har rätt till ersättning för direkt skada, som hen genomlider p.g.a. fördröjning eller 

fel. Producenten är inte ansvarig för skador som fördröjning förorsakat ifall fördröjningen 

beror på hinder som är utanför producentens påverkningsmöjligheter. Klienten har rätt till 

ersättning för direkta skador som förorsakats av fördröjning eller fel i servicen enbart i de fall 

att fördröjningen eller felet beror på slarv eller nonchalans från producenten. Klienten är alltid 

skyldig att agera så att de skador som fördröjningen eller felet förorsakar inte ökar eller växer 

p.g.a. klientens agerande eller försummelse . Klienten bör meddela producenten om 

servicefördröjningar eller upptäckta fel inom en skälig tid från att hen upptäckte felet eller 

fördröjningen.  

 

Klienten får utan hinder av ovanstående hänvisa till fel eller fördröjning i servicen, ifall 

producenten förfarit ytterst slarvigt eller mot tro och heder samt på ovärdigt sätt. Producenten 

bör svara på reklamationen inom sju (7) vardagar från att reklamationen 

mottagits. Responsen används vid utvärderingen av producentens verksamhetskvalitet och 

ändamålsenlighet. Det är eftersträvansvärt att meningsskiljaktigheter i första hand blir lösta 

genom förhandlingar mellan parterna. I tvistemål används i konsumenttvistenämnden 

tidigare bildad praxis för lösningar. Ifall meningsskiljaktigheterna inte kan lösas genom 

förhandlingar mellan parterna kan klienten föra ärendet till konsumenttvistenämnden för 

behandling. Ifall meningsskiljaktigheterna blir lösta i domstol, kan talan även väckas i den 

allmänna underrätten i klientens hemort.  

  
 

5. Fakturering och betalningspraxis  
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Producenten fakturerar Österbottens välfärdsområdes andel av servicesedeln förbinder sig 

till  en betalningsrörelseersättning enligt den ikraftvarande prislistan för 

servicesedlar. Producenten förbinder sig även till att följa anvisningar givna av Österbottens 

välfärdsområde och gällande servicesedelsystem i fråga om fakturering och användning av 

systemet.  

Värdet på servicesedeln inom hemvårdsservice har fastställts i lagen om servicesedlar inom 

social- och hälsovården (569/2009). Sedelns värde baserar sig minst på det som stiftas i 10 

a 10 c § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (710/1982). Självriskandelen 

är den andel av servicepriset för en tjänst en privat producent producerar som den av 

kommunen beviljade servicesedelns värde inte täcker och som återstår för klienten att 

betala. Servicesedlarna får inte faktureras på förhand.    

 Producenten ingår med klienten eller dennes lagliga representant ett skriftligt avtal 

om servicens pris och innehåll. I avtalet separeras vilken service som ingår i 

servicesedeln samt vilka ansvaren och skyldigheterna är.  

 Producenten kan fakturera klienten för det värde som överskrider sedelns värde. Xxx 

bör kontaktas om timmarna som beviljats klienten överskrids. Kontakt tas på förhand, 

ifall behovet förändras. Om behovet ändrar fattar xxx beslut om hur vården ordnas i 

fortsättningen. I vissa fall blir man tvungen att ordna vården inom Österbottens 

välfärdsområdes produktion (t.ex. behov till yrkesövergripande vårdring).  

 Österbottens välfärdsområde beslutar om värdet på servicesedeln och förändringar 

av den.  

 Producenten fakturerar Österbottens välfärdsområde i efterskott enligt givna 

anvisningar under loppet av följande månad. Faktureringen görs genom 

servicesedelsystemet enligt klientens servicesedelbeslut. Faktureringsperioden är en 

månad. Minimifaktureringen är en halv timme och då den överskrids enligt faktiska 

förverkligade tider. Ifall avtalet sagts upp, fakturerar producenten omedelbart 

Österbottens välfärdsområde för den service som förverkligats.  

Österbottens välfärdsområde betalar inga kilometerersättningar åt producenten, och dessa 

kan inte debiteras separat av klienterna.  

Som bilaga till fakturan ska klientens timlistor, servicebeslut och beslut om självriskandelen 

bifogas. Ifall timlistorna saknas kan fakturan inte sakgranskas. Ur fakturan bör framgå vad 

summan består av. Om klienten är en del av månaden på sjukhus, fördelas månadens 

självriskandel med antalet dagar i månaden och multipliceras med antalet dagar som vården 

skett hemma.  
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 Ifall klienten försummar betalningen av sin självriskandel eller ifall producenten säger 

upp avtalet omedelbart, meddelar producenten genast om det inträffade till 

servicehandledaren.   

 Service som produceras med servicesedel är skattefri försäljning av hälso- och 

sjukvårdsservice enligt 130 a § i mervärdesskattelagen.  

  

6. Servicesedel inom för stöd för närståendevård  
  
Servicesedeln inom stödet för närståendevård är en av metoderna som Österbottens 

välfärdsområde använder för att ordna de i lagen stadgade ledigheterna för 

närståendevårdare. Genom servicesedeln inom stöd för närståendevård tryggas den vård 

och service vårdtagaren behöver under den tid vårdaren är ledig. Andra alternativ som finns 

till förfogande är t.ex. intervallvård, avlösarservice och dagverksamhet. Klienten gör en 

överenskommelse med handledaren om vilket alternativ hen använder. Efter att ha fått 

servicesedeln väljer klienten själv en producent från listan och kontaktar denne. Producenten 

ingår med klienten ett skriftligt avtal för servicen. Klienten har rätt att byta sättet på vilket  

lediga dagar arrangeras. Klienten meddelar själv om detta  till producenten. Sedeln sänds 

alltid till klienten. Närståendevårdaren kan hålla sina ledigheter månatligen eller också kan 

denne spara ledigheterna och hålla flera dagar lediga på en gång.  

 

Samma regler gäller för servicesedeln inom närståendevård som för servicesedel inom 

hemvård.  

 

Särdrag:  

 Värdet på servicesedeln inom närståendevården är oberoende av inkomster och den 

är av samma storlek för alla klienter. Värdet på en servicesedel är 126,19 € och den 

ersätter en ledig dag för närståendevårdaren. Då alla tre lediga dagar används under 

månadens lopp är värdet på servicesedeln 378,57 €.  

 Servicesedelns är i kraft under en bestämd tid och framkommer på sedeln. Sedeln 

förnyas automatiskt, ifall användningen av servicesedeln har överenskommits vara 

tillsvidare.  

 Lediga dagar kan inte hållas på förhand, men i efterskott har klienten rätt att hålla 

sina ledigheter från inledningen av kalenderåret (ledigheterna ska hållas per 

kalenderår).  

 Servicesedel för avlastning i hemmet. Servicesedelns värde är 29 €. Servicesedeln 

kan användas för städning.  



19 

 

Bilaga 1 
 
Nedan beskrivs innehållet för omsorgen, hälso- och sjukvården, hemvården och annan 

service. I servicen ingår även handledande av klienterna till service som stöder livskvaliteten, 

såsom t.ex. kultur- och rekreationsservicen. För klienterna uppgörs en personlig service- och 

vårdplan, som fastställer servicen för klienten. Klienter som behöver mindre hjälp (t.ex. en 

gång i veckan) strävas till att i första hand hänvisas till privata producenter, ifall 

anhörigas/närståendes hjälp inte finns att tillgå.  

 

OMSORG 

Genom rehabiliterande arbetsmetoder som upprätthåller funktionsförmågan stöder 

personalen inom hemvården klientens funktionsförmåga och självständiga avklarande i de 

vardagliga sysslorna. Vid behov hjälps klienterna i de funktioner som deras egen 

funktionsförmåga inte räcker till för. 

Skötande av den dagliga hygienen Duschhjälp Klädsel  

Handledning och biträdande i 

hygienskötseln 

 Daglig morgon- och kvällstvätt 

(inkluderar bl.a. 

underlivshygien, tvätt av 

ansikte, armhålor, händer, 

ljumskar och områden under 

brösten) 

 Talkning/smörjning av huden 

samt observation (bl.a. torrhet, 

sårbildning, rodnader, eksem, 

skavsår) 

 Tvätt av tänder/löständer 

 WC-besök/blöjbyte 

 Rakning  

 Kammande av hår 

 Klippande av naglar 

 Skötsel av stomi 

 Tömning/byte av 

njurpåse/urinpåse 

 Handledande/övervakning/biträdande 

vid tvättning 

 Duschhjälp en gång i veckan (med 

undantag för sjukvårdsliga och 

individuella orsaker/behov) 

 Andra uppgifter som ska göras i 

samband med duschandet  

 (t.ex. smörjning, nagelklippning, 

rakning, på-/avklädning) 

 

Handledning/biträdande vid 

på- och avklädning 

 Påklädning, avklädning 

och byte av dag-

/nattkläder 

 Att sköta om 

ändamålsenlig och ren 

klädsel  

 Klä på stödstrumpor/ 

förband 

 

 

Klienten handleds och rådges att äta hälsosam och mångsidig kost. Klienten handleds även i 

att få en tillräcklig och näringsrik mat samt ärenden som berör dieten. Klientens vätske- och 

näringstillstånd hålls under uppsikt (bl.a. urinutsöndring och uttorkningssymptom).  

Måltidsintervallerna bör vara jämna.  
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Ifall klienten själv inte förmår tillreda mat, dryftas följande 

alternativ: 

Biträdande vid ätande 

 

 Matservice (kommunal/privat) 

 Mat tillredd av anhöriga 

 Färdigmat (de anhöriga sköter, eller också beställs det 

via butiksservicen) 

 Vid behov ges hjälp vid beställningar som görs åt 

butiksservicen Ifall butiksservice inte finns att fås, kan 

skötaren utföra butiksbesök åt klienten. 

 Tillsyn/handledning i samband med ätande 

 Servera och vid behov värma upp måltider 

 Matande, sondmatning 

 Undanstädande efter måltider 

  

 

Hemmets trygghet och tillgänglighet 

 Rådgivning i ärenden som berör säkerhet och trygghet 

 Försäkrande av tillgängliga leder 

 Rådgivning om hjälpmedel och bistående vid anskaffning av dessa 

 Användande av hjälpmedel då det med tanke på klientens och personalens säkerhet är 

rekommenderbart (t.ex. lyftanordningar) 

 Kontroll av säkerheten i bostaden med jämna intervaller (t.ex. mattor, hällar/spisar, brandvarnare) ifall 

närstående/anhörigas hjälp inte finns att tillgå. 

 Andra säkerhetsanordningar (t.ex. GPS-positionerare) genom att beakta klientens och de 

närståendes andel. 

 

Mental och fysisk vitalitet 

 

 Uppmuntrande av egen aktivitet hos klienten  

 Mentalt stödande genom att lyssna och finnas närvarande    

 Beakta och följa upp fysiska och psykiska orosmoment och problem   

 Samtal med klienten samt stöd i vardagliga saker och problemsituationer 

I hemvårdens uppgifter ingår att dagligen se till hemmet är snyggt enligt nedan beskrivna 

lista. Uppstädning kan beviljas åt klienter, som i övrigt även använder sig av daglig 

omsorgshjälp. Klienten hänvisas i första hand till att använda service från privata producenter 

för att ordna städning, ifall de anhörigas hjälp inte finns att tillgå.  Enbart hemvård beviljas 

inte.  

Rengöring 

 

Klädvård 

 

 Upprätthållande av renlighet, såsom att lägga saker på 

sin plats, ta upp de största skräpen från golvet och att 

torka av fläckar från olika ytor samt att föra ut soppåsar.   

 Diskande och köksrengöring  

 Städande av WC 

 Bädda sängen 

 Dammsugning beviljas enligt omdöme 

 Placering av byk i tvättmaskin, hänga upp 

tvätten på tork och vikande av tvätten och 

placering i skåp. 

 Att sända tvätten till tvätteriet 

 Vid behov byte av sängkläder 
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ÖVRIGA UPPGIFTER 

Ifråga om andra uppgifter kartläggs primärt de anhörigas, närståendes och vännernas 

möjligheter att finnas som stöd för klienten. Dylika uppgifter är bl.a. att vara ute, hjälp genom 

ledsagande, skötande om att saker blir skaffade, ansökande av förmåner och beställande av 

service. Skötsel av klienternas husdjur samt utomhusvistelse med dessa ingår inte i 

hemvårdens uppgifter.    

Ifall klienten behöver hjälp med att sköta penningärenden (bankärenden, lyftande av pengar 

osv.) ber man de anhöriga sköta om ärendet. Vid behov skaffas en intressebevakare åt 

klienten.   

Det finns inga kontrollbesök inom hemvården. Åt klienterna beviljas inte enbart hjälp för 

ärendeskötsel eller ledsagningshjälp.  

Ärendeskötsel 

 

Ledsagarhjälp 

 

Annat 

 Ifyllande av ansökningar 

(t.ex. FPA:s förmåner, 

färdtjänst) 

 Beställande av 

hjälpmedel 

 Beställande av 

vårdtillbehör och blöjor 

 Hämtande av posten 

från en postlåda  

 Uträttande av ärenden 

tillsammans med 

klienten  

 Förande till och från 

dagvård/klubbar/skiftesvård 

 Sändande och mottagande till 

hälsovårdscentral/sjukhus/läkare 

 

 Inbärande av 

brännved, ifall inga 

andra 

uppvärmnings-

alternativ finns 

 Bära in vatten  

 

 

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 

Hälso- och sjukvården förverkligas enligt hemvårdens service- och vårdplan.  

I läkemedelsbehandlingsplanen fastställs även säkrande av vårdpersonalens kompetens och 

de i organisationen arbetande yrkesgruppernas rättigheter att delta i vårdarbetet.  Klienter 

som enbart behöver läkemedelsfördelning hänvisas i första hand till apotekens 

läkemedelsdistributionstjänster.  

 

Ändringar i klientens/patientens mående ska omedelbart rapporteras till 

hemsjukvården. 

Läkemedelsbehandling Sjukvårdsliga åtgärder Uppföljande och bokförande 

av hälsotillståndet 

Övervakande av att ge/ta medicin  Diabetesvård (mätande av blodsocker, 

injicering av insulin)  

Vägning och viktuppföljning
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Beställande av medicin från 

apoteket samt ärendehantering i 

apoteket 

Leverering av 

läkemedelsdospåsar från 

apoteket till hemmet. 

Katetrering/Byte av inneliggande kateter 

Vård av cystofix  

 

Utföra olika 

bedömningsmätare och tester; 

t.ex. MMSE, MNA, GDS15, 

RAI enligt givna anvisningar 

Skötande om att medicinerna 

lagras ändamålsenligt 

Sårvård 

Uppföljning och vård av hudskicket 

Särskilt stöd och handledning 

för personer med 

minnesstörningar och 

personer som omfattas av 

mentalvårdsrehabilitering. 

Heltäckande uppföljning av 

läkemedelsbehandling 

Läkemedelslistan up-to-date 

Givande av spira  

Användning av syreberikare 

Beställande av fotvårdare på 

klientens begäran eller enligt 

behov 

Kontakt till apotek och 

hemsjukvården 

Sondmatning/applicering av magsond 

 

Daglig bokföring i elektroniska 

klientdatasystemet 

Övervakande av att ge/ta 

astmaspray 

Vård av trakeostomi  

Applicerande av ögondroppar/gel Akut stomivård   

 

 

Byte av medicinplåster Givande av injektioner sc/im (t.ex. 

Cohemin, Peratsin, Klexane), vacciner 

 

Läkemedelsfördelning i dosett Tagning av prover (bl.a. blodprover, 

INR, odlingar) 

 

Medicinering ifråga om 

magfunktioner 

Mätning och uppföljning av 

livsfunktioner (bl.a. uppföljning av 

svullnader, mätning och uppföljning av 

blodtryck, andning) 

 

 Borttagande av suturer  

 Öronsköljning  

 Pyelostomisköljningar  

 Magdialys  

 Vård av patient med nedsatt 

andningsförmåga 

 

 Vård av antikoagulant patient (bl.a. 

blodprov, läkemedelsfördelning) 
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Bilaga 2 
 
Hälso- och sjukvårdsanvisningar  

 

1. Läkemedelsbehandling 

Enheten bör uppgöra en läkemedelsplan, som uppdateras en gång om året. På VALVIRAs 

webbsidor www.valvira.fi finns anvisningar och handböcker för förverkligande av 

läkemedelsbehandlingar.  

  

2. Produkter och vårdtillbehör/instrument 

Personalens skyddskläder och säkerhetskanyler ligger på producentens ansvar. 

Produkter 

Sårvård 

Producenten ansvarar för 

 Förverkligande, uppföljning och bedömning av sårvård enligt ikraftvarande sårvårdsanvisning 

 Skaffande av vårdförnödenheter och föra dessa till patienten 

 Utdelningen av vårdmaterial sköts från patientens hälsostation 

 En remiss skrivs av en sjukskötare inom hemsjukvården 

 Anskaffning och underhåll av instrument 

 Skyddsklädsel 

 Uppföljningskontroller 

 Ifall av förändringar som sker inom sårläkningsprocessen kontaktas den vårdande instansen (t.ex. 

hemsjukvården, ansvarsläkaren, Sårvårdaren vid Vasa stadsjukhus/Social- och hälsovården) 

 Patienten bekostar själv sårrengöringsmedlen, salvorna och sårbedövningsmedlen. 

 

Laboratorieprover 

Producenten ansvarar för 

 att försäkra att patienten har en laboratorieremiss inom hemsjukvården eller på hälsostationen 

 skaffande och förstörande av laboratorieprovtagningsredskap, bl.a. nålar, provrör kan hämtas från 

Smedsbyvägens laboratorium 

 Transport av provtagningarna till laboratoriet 

 Läkarkonsultering i fråga om svar och att ombesörja fortsatt vård 

 

Engångs- och kvarliggande katetrering 

Producenten ansvarar för 

 Förverkligande, uppföljning och bedömning av katetrering 

 skaffa en remiss från Seniorcentrets utdelning av vårdmaterial 

 själv skaffa skyddsutrustning 

 vid behov konsultera vårdande läkare 

 Vid kvarliggande katetrering bekostar patienten bedövningsgelet och producenten ansvarar för 

skaffande av recept 

http://www.valvira.fi/
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Stomivård 

Producenten ansvarar för 

 Förverkligande, uppföljning och bedömning av stomivård 

 skaffa en remiss från Seniorcentrets utdelning av vårdmaterial 

 själv skaffa skyddsutrustning 

 konsultering av den vårdande läkaren eller Vasa stadssjukhus stomivårdare vid behov 

  

Marevanvård och INR-prov 

Producenten ansvarar för 

 Förverkligande, uppföljning och bedömning av Marevanvård 

 försäkran om att patienten har en ikraftvarande laboratorieremiss 

 Skaffande och förstörande av provtagningsutrustning 

 Tagning av venprover 

 INR-värde, Marevandosering och att sköta om följande provtagningsdag från den egna 

hälsostationen. 

 Vid behov utdelning av Marevanmedicin 

 Enligt läkarens anvisningar förs vid behov K-vitamin hem till patienten 

 

Vårdtillbehör / instrument 

Tillbehör som hör till utdelningen av vårdmaterial (kateter – och stomitillbehör) skaffar 

producenterna från Seniorcentrets utdelning av vårdmaterial enligt stadens normala praxis. 

Sårvårdsprodukter; 

Hemsjukvården skriver en remiss om produkterna åt producenten och produkterna skaffas 

från patientens egen hälsostation (självrisk 3 månader). 

Producenten ansvarar för de egna instrumenten (skaffande, underhåll) eller lånar dessa från 

mottagningen. 

Producenten ombesörjer riskavfall. 

 

3. Fortbildning, kompetens 

 

Försäkran om läkemedelskompetens (t.ex. LOVE = läkemedelskompetens på webben) 

- Producenterna skaffar servicen själv 

- Tillståndsbevis 

( läkaren bör underteckna tillståndsbevisen (tentamen utförs, läkemedelsberäkning och 

yrkesprov x 3), företagen själv skaffar läkaren som ansvarar för uppgiften. 

Ingreppskompetens 

- Producenten själv bör försäkra sig om att den anställde behärskar ingreppen inom 

sjukvårdsåtgärderna 
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t.ex. givande av läkemedelsspruta under huden (nv), engångskatetreringstillstånd (nv), 

vaccination (ss); 

utbildning + yrkesprov.  

- yrkesprov för skyddade yrkesbeteckningar (nv) tas emot av en legitimerad 

yrkesutövande person inom hälso- och sjukvården (ss/hv), yrkesproven är enhets-

/sektorspecifika 

- en studerande med skyddad yrkesbeteckning (nv) fungerar inte i uppgifter som är 

tillståndspliktiga. 

Anläggningskompetens 

- Lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (24 §) förutsätter att en 

yrkesmässig användare ansvarar för bl.a. att anläggningarna används säkert och 

enligt bruksanvisningarna samt att en tillräcklig bruksutbildning innehas. De 

anläggningar som används inom vårdarbetet är enligt Valvira bl.a. blodtrycksmätare, 

INR-mätare, rullstolar/rollatorer, lyftanordningar.  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicinsk 
rehabilitering/terapier 

Bilaga 1 
Österbottens välfärdsområde 
  

BILAGA § 81/3



 

MEDICINSK REHABILITERING/TERAPIER – ANVISNINGAR 

FÖR PRODUCENTER SOM ERBJUDER SERVICE MOT 

SERVICESEDEL 1.10.2021   

Medicinsk rehabilitering och terapier som produceras mot servicesedel baserar sig på de mål och det 

innehåll som fastställts i den rehabiliteringsplan som uppgjorts för klienten. Även uppföljningsbesök 

och periodiserade bedömningar av terapier som ges mot servicesedel fastställs i 

rehabiliteringsplanen. Efter terapiperioden ska också en vårdrespons uppgöras. 

 

VÅRDRESPONS 

 Vårdrespons om den genomförda terapin ska uppgöras på portalen Palse.fi.  

 Vårdresponsen ska inrymma en beskrivning av utgångsläget, målet med terapin och hur 

dessa mål har uppfyllts.  

 I vårdresponsen anges också i vilken utsträckning man använt sig av distansterapi i vården av 

klienten och hur terapeuten bedömer att den lyckats eller varför terapeuten bedömt att man 

inte kunde fortsätta med terapin på distans om distansterapin måste avslutas under den 

pågående rehabiliteringsperioden. 

 

EN SENIORTERAPEUT SKA UTSES FÖR NYUTEXAMINERADE 

SERVICEPRODUCENTER OCH SERVICEPRODUCENTER MED RINGA 

ARBETSERFARENHET 

En seniorterapeut ska utses för terapeuter med under 2 år av arbetserfarenhet. En privat yrkesutövare 

ska utse en dylik för sig själv och ett företag ska utse en dylik för sin arbetstagare.  

 

TERAPIMÅL  

Målet med terapierna är att främja, återställa och stöda klientens hälsa samt rörelse-, funktions- och 

kommunikationsförmåga. En väsentlig del av terapin utgörs av handledning som ges till klienten i 

samband med terapin. Målet med handledningen är att uppmuntra klienten och de närstående att 

aktivt delta i rehabiliteringen men också att öka de närståendes förståelse för den rådande situationen 

samt visa och beskriva hur de kan stöda klienten att klara sig i vardagsmiljön.  

 
  



 

ANVÄNDNING AV TOLK  

Ifall klienten inte kan svenska eller finska ska yrkespersonen inom hälso- och sjukvården överväga om 

man bör använda tolk. I servicesedeln/rehabiliteringsplanen ska behovet av tolk anges enligt följande: 

” Klienten behöver en tolk i– namnet på språket – (dari/persiska/ryska). Tolkningstjänster bekostas av den som 

beviljat servicesedeln. I första hand använder man sig av distanstolkning.”   

Serviceproducenten beställer en tolk och meddelar samtidigt att uppdraget berör en klient som beviljats en 

servicesedel, och att fakturan ska skickas till den som beviljat servicesedeln, samtidigt ges tolken också de 

uppgifter som hen behöver för att fakturera för tolkningen. Det beslutsnummer som anges på servicesedeln 

ska anges på tolkningsfakturan. 
 

DISTANSREHABILITERING  

Rehabiliteringen kan på den remitterande aktörens prövning och av grundad orsak genomföras 

partiellt eller helt på distans. I dylika fall ska den remitterande aktören redan i samband med 

beviljandet av servicesedeln utvärdera lämpligheten och utbytet av att rehabiliteringen genomförs på 

distans.  

 

Distansrehabilitering kan användas och rekommenderas också att användas mångsidigt i olika faser 

av rehabiliteringsprocessen. Den här terapiformen kan användas exempelvis för bedömning av 

funktionsförmågan, för träning under terapi samt för handledning av anhöriga, assistenter och 

yrkespersoner såsom lärare. Distansrehabilitering och rehabilitering som ges ansikte mot ansikte kan 

användas alternerande under rehabiliteringsperioden. Ibland kan det hända att man måste lägga 

rehabilitering som ges på distans på paus och periodisera den på annat sätt än rehabilitering som ges 

ansikte mot ansikte. När man överväger användning av distansrehabilitering måste man fästa särskild 

uppmärksamhet vid personens utvecklingsnivå, kognitiva färdigheter samt svårighetsgraden och 

rehabiliteringsmålen samt de närståendes engagemang.  

 

Serviceproducenten är skyldig att erbjuda distansrehabilitering till klienter som vill att rehabiliteringen 

ska ges på distans. Serviceproducenten måste ge handledning och följa upp rehabiliteringen under 

den tid som klienten ges rehabilitering på distans. Serviceproducenten ska själv anskaffa den 

kompetens och utrustning som den behöver för att tillhandahålla rehabilitering på distans. 

 

Vid tillhandahållande av rehabilitering på distans följs Valviras anvisning 

https://www.valvira.fi/web/sv/halso-och-sjukvard/privata_halso-_och_sjukvardtjanster/tjanster-inom-

halso-och-sjukvarden-som-ges-pa-distans 
  

https://www.valvira.fi/web/sv/halso-och-sjukvard/privata_halso-_och_sjukvardtjanster/tjanster-inom-halso-och-sjukvarden-som-ges-pa-distans
https://www.valvira.fi/web/sv/halso-och-sjukvard/privata_halso-_och_sjukvardtjanster/tjanster-inom-halso-och-sjukvarden-som-ges-pa-distans


 

Ytterligare 

 Måste man göra en individuell bedömning av huruvida patienten är lämplig att vårdas på 

distans, och dessutom ska man komma överens om detta med klienten eller klientens 

vårdnadshavare. Vid behov ska klienten hänvisas till en traditionell mottagning. 

 Ett terapibesök på distans jämställs med ett besök som tillhandahålls ansikte mot ansikte, 

även värdet på servicesedeln är det samma (45 minuters besök/terapi på distans). 

 Ett terapibesök på distans kan också delas i två besök när det är fråga om rehabilitering som 

stöder träning eller verksamhet som görs hemma. Totalt utgör dessa två rehabiliteringsgånger 

då tidsmässigt ett enda distansbesök.  

 

TERAPIFORMER 

Fysioterapi 

I fysioterapi betonas en aktiv terapeutisk träning som syftar till att få vardagen att löpa smidigare. 

Passiva behandlingar, såsom akupunktur eller massage beviljas inte som medicinsk rehabilitering. 

Den service som ges mot servicesedel omfattar även skriftliga hemanvisningar. Målet med 

fysioterapin är att främja, återställa och upprätthålla klientens hälsa samt rörelse- och 

funktionsförmåga.  

 

Servicesedlar för fysioterapi beviljas med stöd av rehabiliteringsplanen för individuella 

rehabiliteringstjänster och handledningsbesök (nätverksmöten). Servicesedlar för fysioterapi som sker 

i barnets/den ungas/den vuxnas miljö beviljas när träning i den egna miljön leder till bättre resultat eller 

när ett besök på mottagning skulle leda till orimliga svårigheter, t.ex. lägenheten saknar hiss, trötthet, 

inkontinensbesvär.  

 

Individuell fysioterapi som upprätthåller funktionsförmågan beviljas efter prövning när en nedsatt 

funktionsförmåga äventyrar förmågan att klara sig hemma, t.ex. på grund av svår neglekt eller stark 

spasticitet. Servicesedel beviljas inte för passiv vård.  

 

Servicesedel för individuell fysioterapi i bassäng beviljas när fysioterapin bedöms leda till ett bättre 

resultat om den ges i vatten, t.ex. på grund av balansstörningar, ataxi eller symtom i stöd- och 

rörelseorganen. Servicesedel för individuell bassängterapi beviljas bara när terapin förutsätter manuell 

handledning i vatten.   
  



 

Ergoterapi  

I ergoterapi betonas en aktiv terapeutisk träning som syftar till att få vardagen att löpa smidigare.  

SI-terapi får ges av enbart en legitimerad fysio- eller ergoterapeut som avklarat ifrågavarande 

specialiseringsutbildning.  

 

Servicesedel för ergoterapi beviljas med stöd av rehabiliteringsplanen för individuell rehabilitering och 

handledningsbesök (nätverksmöten). Besök kan beviljas för mottagningsbesök och/eller i 

barnets/ungas/den vuxnas egen miljö utifrån de mål som dokumenterats i rehabiliteringsplanen. 

Servicesedeln omfattar vid behov rehabiliteringsmaterial som tillverkats av terapeuten och som 

anpassats enligt klientens behov samt skriftliga hemanvisningar. 

 

Talterapi 

Talterapeuten ska planera innehållet i terapin utgående från kundens ålder och utvecklingsnivå. Under 

rehabiliteringsprocessen ska färdigheter och utbytet av terapin bedömas i jämförelse med de mål som 

uppställts för terapin.  I talterapi framhävs vikten av att klienten deltar aktivt i den talterapeutiska 

rehabiliteringen med beaktande av bl.a. klientens ålder, funktionsförmåga och naturen av störningen. 

Terapeuten ska vid behov utarbeta rehabiliteringsmaterial som anpassats enligt kundens behov. 

 

Servicesedel för talterapi beviljas för individuell rehabilitering och handledningsbesök (nätverksmöten) 

då klienten har en rehabiliteringsplan som upprättats inom den offentliga hälso- och sjukvården. 

Servicesedeln omfattar rehabiliteringsmaterial som anpassats enligt klientens behov samt anvisningar 

för hemmaträning.  För handledning av miljön är det motiverat att bevilja besök till exempelvis daghem 

eller hemmet.  

 

Musikterapi 

Musikterapi kan beviljas klienter med kommunikativa problem som hänför sig till neuropsykiatriska 

sjukdomar samt psykiatriska patienter i åldern 16-25 år, som ett alternativ till rehabiliterande 

psykoterapi. 

 

 
  



 

Lymfterapi  

Lymfterapi beviljas för kombinationsterapi som inrymmer manuell lymfterapi, kompressionsprodukter, 

terapeutisk träning och handledning i egenvård. Lymfterapi ska tillhandahållas i serviceproducentens 

utrymmen enligt beställarens anvisningar och de förhandsuppgifter som bifogats till servicesedeln.  

 

Lymfterapeuten ska bedöma och mäta svullnaden hos patienten samt hur svullnaden påverkar 

funktionsförmågan. Lymfterapeuten ska handleda patienten till självständig träning för att minska 

svullnaden samt för att främja rörelse- och funktionsförmågan. I slutet av terapiperioden ska 

lymfterapeuten bedöma den svullnad som hänför sig till lymfflödet, funktionsförmågan och resultatet 

av lymfterapin med samma metoder och mätare som i början och mitten av terapiperioden. Inlednings-

, (mellan-) och slutmätningarna ska dokumenteras i vårdresponsdelen på portalen Palse.fi. 

 

Det viktigaste och effektivaste sättet att behandla svullnad är att dagligen använda medicinska 

kompressionsprodukter. Lymfterapin omfattar även mätningar som görs i anknytning till utvärderingen 

och beställningen av kompressionsprodukter samt beställning och överlåtelse av 

kompressionsprodukter.   

 

En kompressionsprodukt kräver alltid en separat betalningsförbindelse av den specialitet som 

beviljat servicesedeln. Betalningsförbindelsen ska ha beviljats innan en kompressionsprodukt 

beställs. Vid upphandling av kompressionsprodukter ska man alltid iaktta 

specialupptagningsområdets avtal. Avvikelser från dessa upphandlingsavtal kan enbart göras 

av medicinska orsaker och med den behandlande läkarens samtycke.  
 



 

 

 

 

Tillämpningsdirektiv för 
servicesedel inom 
funktionshinderservice  
Österbottens välfärdsområde  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godkänd: xxx, § xxx 
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1. Tillämpningsdirektiv för servicesedel   
  

I det här tillämpningsdirektivet uppställer Österbottens välfärdsområde de kriterier för 

godkännande av serviceproducenter som avses i 5 § i lagen om servicesedlar och ålägger 

serviceproducenterna att iaktta bestämmelserna i tillämpningsdirektivet.  

Privata serviceproducenter förbinder sig att följa villkoren i det här tillämpningsdirektivet från 

den tidpunkt då serviceproducenten i fråga godkänns som producent av tjänster som 

produceras för servicesedlar.  

 

2.  Definitioner  
 

Närmare definition av centrala begrepp i tillämpningsdirektivet:   

1. med klient avses i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården 3 § punkt 

1 avsedd klient och i lagen om patientens ställning och rättigheter 2 § punkt 1 avsedd 

patient.     

2. med serviceproducent avses aktör som godkänts av beställaren och som producerar 

service för servicesedlar åt klienterna.      

3. med servicesedel avses en förbindelse som Österbottens välfärdsområde, i egenskap av 

ansvarig anordnare av servicen, har beviljat klienten för att ersätta kostnaderna för den 

service som serviceproducenten har tillhandahållit till det värde som Österbottens 

välfärdsområde har fastställt på förhand.      

4. med beställare avses i det här tillämpningsdirektivet Österbottens välfärdsområde.     

5. med ramavtal avses det avtal om servicesedelarrangemanget som ingås mellan 

beställaren och producenten. Ramavtalet uppstår då beställaren godkänner 

serviceproducentens ansökan om att bli servicesedelproducent.       

6. med serviceavtal avses det avtal som ingås mellan klienten och serviceproducenten om 

innehållet i den service som produceras i enlighet med servicesedeln.     
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3. Servicesedel  

  
Servicesedeln är en betalningsförbindelse som Österbottens välfärdsområde, som 

bär ansvar för att ordna servicen, har beviljat mottagaren. Den ersätter kostnaderna för den 

service som serviceproducenten tillhandahållit upp till det värde som Österbottens 

välfärdsområde har bestämt på förhand.  

Servicesedel är ett alternativt sätt att ordna de social- och hälsovårdstjänster som 

Österbottens välfärdsområde bär ansvar för att ordna. Därför regleras klientens ställning av 

samma bestämmelser i speciallagstiftningen som gäller för de social- och hälsovårdstjänster 

som ordnas på annat sätt.   

Den som använder servicesedel har rätt att själv välja vilken serviceproducent han/hon vill 

anlita i samarbetsområdets förteckning över servicesedelföretagare.  

Systemet med servicesedlar är i bruk inom Österbottens välfärdsområdes samkommun.  

Beställaren beslutar om beviljande av servicesedel till klienterna med iakttagande av lagen 

om servicesedlar inom social- och hälsovården, socialvårdslagen, hälso- och sjukvårdslagen 

och lagen om klientavgifter.  

Tjänsteinnehavaren beviljar klienten en jämnstor servicesedel eller en inkomstrelaterad sedel 

för det aktuella behovet och inom ramen för det anslag som beställaren reserverat för 

ändamålet.  

Med jämnstor servicesedel avses en servicesedel vars värde har fastställts till ett pris som 

alltid är detsamma, oberoende av klientens inkomster. Serviceproducenten får ej fakturera 

klienter som beviljats servicesedel för personlig hjälp inom funktionshinderservicen.   

Klienten får handledning enligt beställarens egen praxis. Om man stannar för 

servicesedelalternativet, ska tjänsteinnehavaren presentera serviceproducenterna 

likvärdigt.  Beslutet om servicesedel är i kraft t.o.m. ett visst angivet datum.  

  

4. Beställare   

  
Beställaren fungerar som anordnare av servicen genom att som serviceproducenter 

godkänna de aktörer som uppfyller kraven i 5 § 1 mom. punkterna 1–4 i lagen om servicesedlar 

inom social- och hälsovården samt andra krav och villkor som Österbottens välfärdsområde 
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har uppställt. Beställaren inför de godkända serviceproducenterna i den förteckning som avses 

i 4 § 3 mom. i lagen.  

 Klienten har, om han eller hon så vill, möjlighet att komplettera den service som 

fås för sedeln med tilläggstjänster som klienten själv finansierar.      

 Beställaren kan sluta ordna service med hjälp av servicesedel, och då hävs avtalen 

som gäller serviceproducenterna.    

 Beställaren beslutar vem som har rätt att få en servicesedel.   

 Beställaren ska förklara för klienten vilken ställning klienten har vid användning av 

servicesedel och vilket värde servicesedeln har. Informerar likvärdigt om alla 

godkända serviceproducenter.    

 Beställaren förbinder sig inte att hänvisa klienter till serviceproducenten.    

 Beställaren övervakar kvaliteten på den service som tillhandahålls av de 

serviceproducenter som beställaren godkänt och försäkrar sig om att kvaliteten på servicen 

uppfyller kriterierna i lagen om servicesedlar och i tillämpningsdirektivet.   

 Beställaren godkänner serviceproducenter i enlighet med lagen om servicesedlar.    

 Beställaren upprätthåller register över serviceproducenter i 

servicesedelsystemen. Serviceproducenterna, deras service och prissättning bör vara 

offentliga och tillgängliga på internet.      

 Beställaren återkallar godkännande av serviceproducent 

och avlägsnar serviceproducenten ur förteckningen, om de förutsättningar som uppställts 

för godkännandet inte längre uppfylls eller om serviceproducenten begär att 

godkännandet ska återkallas.   

 Beställaren ansvarar för klient- och patientdokument som i egenskap av 

registerupprätthållare.    

  

  

5. Serviceproducenter    

5.1. Ansökan om att bli serviceproducent     
  
Producenterna ansöker om att bli serviceproducenter i servicesedelsystemet. 

Det är möjligt att ansöka om att bli serviceproducent året om.   

I ansökan finns lagstadgade förutsättningar som gäller serviceproducenten och de kriterier 

för godkännande som Österbottens välfärdsområde har ställt upp.  

Beställaren godkänner serviceproducenterna och inför dem i registret. Därefter har 

serviceproducenten rätt att verka på beställarens samarbetsområde.  
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5.2. Val av serviceproducenter   
  
Till serviceproducenter för servicesedlar godkänns de som uppfyller alla de fastställda 

kriterierna.  

En serviceproducent kan inte väljas om denne:  

• har dömts genom en lagakraftvunnen dom för lagstridig handling i anslutning till sin 

yrkesutövning eller i sin yrkesutövning gjort sig skyldig till en grov förseelse.      

• har försummat sina skyldigheter enligt lagen om beställaransvar, omfattas av ett 

företagssaneringsprogram eller om skuldsanering har fastställts eller ansökan om dessa är 

anhängig.      

• har gett väsentligt felaktiga uppgifter om sitt företag.  

• inte uppfyller de kriterier som beställaren har fastställt.  

  

Serviceproducenten förbinder sig att följa villkoren i det här tillämpningsdirektivet från den dag 

då serviceproducenten godkänns som producent av service som produceras för servicesedel. 

Då uppstår också ett ramavtal mellan beställaren och serviceproducenten.  

 

Serviceproducenten ska följa den lagstiftning som gäller serviceproducenten och hans/hennes 

verksamhet samt alla myndighetsbestämmelser och beställarens anvisningar. 

 

Agerande i strid med ovannämnda anvisningar, regler och bestämmelser kan vara en väsentlig 

avtalsförseelse, som ger beställaren rätt att häva och avsluta samarbetet. Samtidigt upphävs 

också serviceavtalen mellan klienterna och serviceproducenten.  

  

  
  

5.3. Registerföring och datasekretess    
  
Bestämmelserna om tystnadsplikt och sekretess gäller serviceproducenten.  

Sekretess- och tystnadsplikten består också efter att klientskapet har upphört. 

Sekretessbelagda uppgifter får inte heller användas till egen eller någon annans nytta eller 

skada.  

Klientens uppgifter kan ges till utomstående endast med stöd av lag och med klientens 

uttryckliga samtycke.   
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Beställaren av servicen (registerföraren) ansvarar för utlämnande av klient- och 

patientuppgifter. När det gäller klient-/ vårdförhållande avses med 

utomstående andra personer än de som deltar i klientens vård.  

Klientens uppgifter ska användas för skötseln av arbetsuppgifter.    

Serviceproducenten förbinder sig att använda klient- och patientuppgifter endast för att utföra 

avtalsbaserade uppgifter.  

Det är absolut förbjudet att använda klient- eller patientuppgifter för marknadsföring eller på 

annat sätt som inte omfattas av avtalet.  

En sekretessbelagd handling eller en kopia eller utskrift av en sådan handling får inte företes 

för eller lämnas ut till utomstående eller med hjälp av teknisk anslutning eller på något annat 

sätt företes för eller lämnas ut till utomstående.  

Känsliga eller andra sekretessbelagda uppgifter får inte sändas som textmeddelande eller 

med oskyddad e-post. Klientuppgifter ska förvaras och behandlas enligt bestämmelserna i 

gällande lagstiftning och man förbinder sig att iaktta tystnadsplikt och verka enligt de 

anvisningar som Österbottens välfärdsområde utfärdat. (Dataskyddslag 1050/2018, 

lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården 812/2000, lagen om 

elektronisk behandling av patientuppgifter inom social- och hälsovården 159/2007, lagen om 

offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999, arkivlagen 831/1994.)    

Serviceproducenten ska se till och ansvara för att klientuppgifterna som omfattas av 

servicesedelsystemet hålls separat från serviceproducentens övriga register och att 

uppgifterna används endast av de personer som behöver dem för att genomföra servicen.  

Serviceproducenten förbinder sig att avgiftsfritt ställa alla klientuppgifter till beställarens 

förfogande omedelbart när avtalet för en klient upphör eller hävs.   

Serviceproducenten förbinder sig att göra anteckningarna i klienthandlingarna så, som det 

förutsätts i lagstiftningen, i nationella och registerförarens dokumenteringsanvisningar.   

I undantagsfall, t.ex. vid störningar i dataförbindelserna, ska serviceproducenten se till att det 

oberoende av störningen finns tillgång till tillräckliga och aktuella uppgifter om klientens 

tillstånd och att anteckningarna införs i systemet omedelbart efter att störningen upphört.   

  

5.4. Andra bestämmelser som gäller serviceproducenterna      
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När serviceproducenten anställer yrkesutbildade personer inom social- eller hälsovården, 

förbinder sig serviceproducenten att kontrollera personens uppgifter i det 

register (Terhikki/Suosikki) som upprätthålls av Valvira.   

Personalens kunnande bör vara på den nivå som klienternas behov av hjälp förutsätter.  

Serviceproducenten förbinder sig att kontrollera straffregisterutdragen för de anställda som 

ansvarar för assistans åt minderåriga (under 18 år). Personalen ska kunna erbjuda service åt 

klienten antingen på svenska eller finska.  

Serviceproducenten ska på eget initiativ meddela kommunen om väsentliga ändringar i 

verksamheten och servicen. Sådana förändringar är bl.a. att verksamheten upphör, avbrott i 

verksamheten, byte av ansvarsperson och ändringar i kontaktuppgifterna.  

Beställaren ska underrättas om användningen av underleverantörer.    

Serviceproducenten ska iaktta noggrannhet vid hanteringen av handlingar och t.ex. sörja för 

att konfidentiell information behandlas på korrekt sätt. Informationen i Österbottens 

välfärdsområde fungerar som avsedda personuppgiftsansvariga i fråga om de klient- och 

patientdokument som uppstår i samband med service som ordnas med servicesedel.   

1. Serviceproducenten registrerar sig i servicesedelportalen och fyller i ansökningen  

2. Österbottens välfärdsområde godkänner serviceproducenten    

3. Serviceproducenten dokumenterar servicehändelserna tidsenligt 

servicesedelportalen    

4. Serviceproducenten fakturerar Österbottens välfärdsområde månatligen med 

elektronisk fakturering  

  

5.5. Handlingar som ska bifogas till ansökan     
  
I samband med ansökan om att bli serviceproducent inlämnas alla de obligatoriska 

bilagorna, som bestämts för servicesedeln i fråga, till beställaren. Bilagorna som lämnas in 

skall vara under tre (3) månader gamla (räknat från ansökningsdagen) med undantag av 

affärsrörelseplanen och intygen över att serviceproducenten är införd i 

Regionförvaltningsverkets och Valviras register.  

 

6. Klienten   

  
Klienten har rätt att få uppgifter av beställaren om sin ställning vid användandet av 

servicesedel. Österbottens välfärdsområde betjänar klienten i allmänna och juridiska 
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frågor.    Klienten har rätt att få handledning i användningen av servicesedel av beställaren. I 

samband med det här bör klienten informeras om möjligheten att per telefon ta kontakt med 

den socialarbetare som beviljat servicesedeln.  

Klienten har rätt att neka till att ta emot en servicesedel. Då ska klientens service ordnas på 

annat sätt, t.ex. som beställarens egen verksamhet eller genom att klienten själv fungerar 

som arbetsgivare.     

När klienten har valt servicesedel, ska han/hon själv söka sig till en godkänd privat 

serviceproducent.  

Klienten ska själv ordna eventuella tolkningstjänster till annat språk än svenska eller finska 

och betala kostnaderna för dem helt själv.  

Produktionen av servicesedeltjänster bygger på ett serviceavtal mellan klienten och 

serviceproducenten.  

På avtalet tillämpas de bestämmelser och rättsprinciper inom konsument- och avtalsrätt som 

bestäms av enligt innehållet.  

I lagen om konsumenttvistenämnden (8/2007) finns bestämmelser om hur en 

meningsskiljaktighet som gäller ett avtal mellan en klient och en serviceproducent kan 

föras till konsumenttvistenämnden för avgörande.   

Klientens ställning regleras också av lagen om servicesedlar inom social- och 

hälsovården (569/2009) och lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården 

(812/2000).  

Klienten får häva serviceavtalet utan uppsägningstid p.g.a. felaktighet eller fördröjning som 

beror på serviceproducenten, om avtalsförseelsen är avsevärd.  

  

6.1. Skadestånd     
  
Klienten har rätt till skadestånd för omedelbar skada som förorsakats av 

serviceproducentens fördröjning eller fel.   

Serviceproducenten är inte ansvarig för skada förorsakad av fördröjning, om 

serviceproducenten kan bevisa att fördröjningen beror på omständigheter som denne inte 

kunnat påverka och som man rimligen inte kan förutsätta att denne hade kunnat beakta vid 

ingående av avtalet och vars följder denne inte heller rimligen hade kunnat undvika eller 

övervinna.   
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Beställaren ansvarar inte för de skador som serviceproducenten orsakar klienten och inte 

heller för kostnaderna för inställda servicehändelser.  

Beställaren och klienten har rätt att häva avtal så att de omedelbart upphör att gälla, om inte 

serviceproducenten utan dröjsmål rättar till felaktigt förfarande efter en reklamation.   

Parterna kan dessutom häva avtal med omedelbar rättsverkan, om den ena parten upprepat 

eller på annat sätt avsevärt bryter mot sina avtalsförpliktelser.  

Meddelandet om att avtalet hävs ska tillställas avtalsparten skriftligen, och i meddelandet ska 

grunderna för hävningen anges.  

Serviceproducenten ansvarar till fullt belopp för allt arbete som serviceproducenten utfört 

eller som utförts för serviceproducentens räkning eller med hans samtycke, för 

dokumentation, kostnader, missbruk eller skador, som beställaren kan ställas till ansvar för 

på basis av bestämmelserna om datasäkerhet eller bestämmelserna om klienter inom social- 

och hälsovården.   

  

6.2. Reklamation och respons   
  
Klienten bör informera serviceproducenten om fördröjning eller fel i servicen omedelbart, när 

klienten upptäckte fördröjningen eller felet. Reklamationer som gäller serviceproducentens 

tjänster ska riktas direkt till serviceproducenten.  

Att ge respons och lämna in reklamationer och att svara på dem är i första hand en sak 

mellan klienten och serviceproducenten. Beställaren deltar inte i behandlingen av 

avtalstvister mellan serviceproducenten och klienten.  

Både serviceproducenten och beställaren är skyldiga att i servicesedel-

portalen reklamera felaktigheter som de upptäckt och som kan ha inverkan antingen på den 

andra avtalspartens uppgifter eller på klientens ställning.  

  

  

6.3. Avgörande av meningsskiljaktigheter   
  
Meningsskiljaktigheter försöker parterna i första han lösa genom förhandling. Vid tolkning av 

avtalet och avgörande av tvister tillämpas den rätt som gällde i Finland när avtalet ingicks.  

Tvister som gäller avtalet och som inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna 

lämnas till Österbottens tingsrätt för avgörande.  
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7. Rätt till avdrag i beskattningen  

  
Om klienten köper tilläggstjänster av serviceproducenten helt på egen bekostnad, har 

klienten rätt till hushållsavdrag.  

Det finns en årlig självrisk för avdraget.    

Noggrannare anvisningar om hushållsavdraget får man av 

Skatteförvaltningen (www.vero.fi).   

  

8. Guide för tjänsteinnehavare     

  
Beställarens skyldigheter är:   

• att besluta om att ta i bruk servicesedlar    

• att godkänna serviceproducenter    

• att bedöma klientens behov av service och förmåga att använda servicesedel   

• att bevilja servicesedel    

• att bestämma servicesedelns giltighetstid och värde     

• att handleda klienten i användningen av servicesedel     

• att ge klienten en förteckning över serviceproducenter, som man kan beställa tjänster av     

• att betala serviceproducenten enligt faktura upp till det värde som fastställts för 

servicesedeln     

• att övervaka verksamheten och dess kvalitet. Administratören för service-sedelsystemet 

upprätthåller register.      

  

8.1. Användningen av servicesedel     
  
Österbottens välfärdsområde har förbundit sig att ta i bruk servicesedlar.   

Beställaren utarbetar kriterier för godkännande av serviceproducenter.    
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Beställaren väljer och godkänner producenterna av den service som ska upphandlas med 

servicesedlar. Om beställaren avstår från användningen av servicesedelsystemet eller 

återkallar godkännandet av serviceproducenten av andra skäl än de som nämns i punkt 10 i 

tillämpningsdirektivet ska beställaren sända serviceproducenten en 

uppsägningsanmälan minst tre (3) månader före tidpunkten för uppsägningen.  

Serviceproducenten ska tillställa beställaren en anmälan om uppsägning minst tre (3) 

månader före önskad uppsägningstidpunkt.  

Serviceproducenten har skyldighet att slutföra servicen för de servicesedelklienter 

som får assistans vid uppsägningstillfället enligt avtalet mellan serviceproducenten och 

klienten.  

Klienten har rätt att byta serviceproducent om han eller hon så vill.   

Anmälan om uppsägning ska sändas skriftligt, både av beställaren och av 

serviceproducenten.  

  

8.2. Godkännande av serviceproducenter    
  
I 4 § i lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (nedan servicesedellagen) 

konstateras: Beställaren fastställer de social- och hälsovårdstjänster för vilka den använder 

servicesedlar i enlighet med 4 § 1 mom. 5 punkten i lagen om planering av och statsandel för 

social- och hälsovården (733/1992).  

Beställaren ska godkänna de privata serviceproducenter, vars tjänster klienten kan betala 

med den servicesedel som beställaren beviljat.  

I 5 § i servicesedellagen konstateras vidare att beställaren kan godkänna endast 

serviceproducenter som är införda i förskottsuppbördsregistret  

I lagen om tillsyn över privat socialservice (603/1996) finns bestämmelser om hur 

anmälningsplikten ska uppfyllas, hur handlingar i anslutning till tillhandahållandet av 

eventuella tjänster ska hanteras och förvaras, om tecknande av ansvarsförsäkring samt om 

uppsägningsgrunder.  

Beställaren godkänner alla sådana serviceproducenter som uppfyller kriterierna för 

godkännande av en serviceproducent. Om beställaren inte godkänner en producent som 

servicesedelproducent, kan serviceproducenten överklaga beslutet, om han eller hon så vill.  

  
  

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1992/19920733
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8.3. Bedömning av klientens individuella servicebehov     

  
Beställaren beviljar en servicesedel åt en enskild klient; beslutet följer lagen om klientens 

ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000).   

Tjänsteinnehavaren fattar beslut om beviljande av servicesedel utgående från bedömningen 

av klientens servicebehov.  

Servicesedel kan beviljas antingen för ett tillfälligt eller för ett fortlöpande och regelbundet 

behov.  

Klienten har rätt att vägra ta emot en servicesedel, och då ska beställaren hänvisa klienten 

till tjänster som ordnas på annat sätt (servicesedellagen 6 §).  

  
  

8.4. Fastställande av servicesedelns värde   
  
Servicesedeln beviljas för ett på förhand bestämt ändamål. Den är giltig en bestämd tid eller 

tillsvidare. Beställer gör beslut om servicesedelvärde och prisändringar.  

 

Undantag från huvudregeln:   

Värdet på en servicesedel som ges för anskaffning av tjänster som är avgiftsfria enligt 

bestämmelserna i lagen om klientavgifter, 4–5 §, bör vara sådant 

att klienten inte behöver betala någon självriskandel.  

Om klienten vill använda sådana tjänster som inte omfattas av servicesedeln, ska klienten 

särskilt komma överens om dem med serviceproducenten.   

  

9. Mervärdesbeskattning    

  
Enligt 37 § i mervärdesskattelagen betalas inte skatt på försäljning av tjänster och varor i 

form av socialvård.   

  

10. Oavhängighet hos person som beviljar servicesedel   

  
Den person som å beställarens vägnar fattar beslut om beviljande av servicesedlar kan 

inte vara en person som ansvarar för socialservicen eller är verksam i 

administrativ förtroendeställning hos serviceproducenten.  
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Den person som beviljat servicesedeln får heller inte ha betydande ägande eller använda sig 

av betydande beslutanderätt hos serviceproducenten eller i ett samfund som hör till samma 

koncern som serviceproducenten (över 10 procent av aktierna, andelarna eller rösträtten).  

Ägandebegränsningen berör inte serviceproducenter vars aktier är föremål för handel på 

värdepappersbörsen.  

  

11. Tillämpningsdirektivets giltighetstid   

  
Det här tillämpningsdirektivet gäller tills vidare. Beställaren har rätt att göra ändringar i 

bestämmelserna i det här tillämpningsdirektivet och i bilagorna.  

Beställaren meddelar skriftligen serviceproducenterna om ändringarna, omedelbart efter att 

beslutet har fattats.  

Ifall serviceproducenten inte vill bindas av de ändrade bestämmelserna, bör 

serviceproducenten skriftligen meddela detta åt beställaren inom en månad från att 

ändringsanmälan har sänts.  

Om nämnda anmälan inte sänds till beställaren, förbinder sig serviceproducenten att följa de 

ändrade villkoren fr.o.m. det datum som anges i ändringsanmälan, dock tidigast en månad 

från att ändringsanmälan har sänts.   

 
 

12. Specifik del: servicesedel för personlig assistans 
enligt handikappservicelagen       

 

Det här tillämpningsdirektivet iakttas när funktionshinderservicen inom Österbottens 

välfärdsområde ordnar personlig assistans enligt lagen om servicesedlar inom social- och 

hälsovården (569/2009).  

Österbottens välfärdsområde ålägger serviceproducenterna att iaktta bestämmelserna i 

tillämpningsdirektivet. Det tillämpningsdirektiv om servicesedel för personlig assistans som 

avses i handikappservicelagen är en anvisning om vad en privat serviceproducent binder sig 

till när serviceproducenten godkänns som producent av personlig assistans som genomförs 

med servicesedel.  

Österbottens välfärdsområde och serviceproducenten tillsätter enligt namn 

eller tjänsteställning den person eller de personer som fungerar som kontakt- och 
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ansvarspersoner vid förverkligandet av kraven i det här tillämpningsdirektivet och som 

mottagare av anmälningar.  

  

12.1. Klienter som kan använda servicesedel för personlig assistans 
enligt handikappservicelagen    
  
Möjligheten att använda servicesedel erbjuds åt de klienter som uppfyller förutsättningarna 

för att få personlig assistans enligt handikappservicelagen (1987/380).   

Det är meningen att servicesedeln för personlig assistans ska användas i enlighet med 

beslutet om personlig assistans.  

Klientens rätt till servicesedel och sedelns användningsändamål (dagliga sysslor, arbete och 

fritid) skrivs in i tjänstemannabeslutet.  

  

  

12.2. Personlig assistans     
  
Personlig assistans är nödvändig hjälp som ges av en annan människa i de funktioner som 

hör till normal livsföring och som personen skulle utföra själv, men som han eller hon inte 

klarar av på egen hand p.g.a. handikapp eller sjukdom.  

Personlig assistans gör det möjligt för en gravt handikappad att leva ett självständigt liv.      

Personlig assistans är en sådan tjänst enligt handikappservicelagen som en gravt 

handikappad person har subjektiv rätt till om personen uppfyller kriterierna för beviljande av 

servicen.  

Personlig assistans beviljas åt gravt handikappade personer, som p.g.a. skada eller 

sjukdom under långa tider har särskilda svårigheter att klara av de funktioner som hör till 

normal livsföring.  

Personlig assistans är inte omsorg, vård eller tillsyn. Om behovet av hjälp och bistånd 

huvudsakligen grundar sig på omsorg, vård och tillsyn, ska det tillgodoses på annat sätt 

än genom personlig assistans.  

Sådan omsorg, vård och tillsyn som avses i lagen är åtminstone sådan vård och omsorg som 

ges på i huvudsak medicinska grunder eller sådan vård och omsorg, som ska ges oberoende 

av personens handikapp eller sjukdom, t.ex. basvård.  
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12.3. Personlig assistans – dagliga sysslor och arbete    
  
Dagliga sysslor är funktioner som människor i sitt liv utför dagligen eller mer sällan, men 

likväl upprepat med vissa mellanrum. Exempel på dagliga sysslor är saker och sysslor som 

sker dagligen i hemmet och utanför hemmet och allmänt i livet.  

  

12.4. Personlig assistans – fritid     
  
Personlig assistans beviljas för fritidsaktiviteter, deltagande i samhällelig verksamhet och 

socialt umgänge, t.ex. för att upprätthålla vänskaps- och släktband utanför hemmet.  

Personlig assistans ska ordnas åtminstone 30 timmar i månaden, ifall inte ett lägre antal 

timmar räcker för att tillgodose en gravt handikappad persons hjälpbehov på fritiden.   

  

13. Bedömning av klientens individuella servicebehov     

 

Funktionshinderservicen inom Österbottens välfärdsområde beviljar servicesedel åt enskilda 

klienter.  

Tjänsteinnehavaren fattar beslut om beviljande av servicesedel utgående från bedömningen 

av klientens individuella servicebehov.  

Då klienten har fått beslutet om servicesedel för personlig assistans förbinder sig 

serviceproducenten att producera personlig assistans åt klienten enligt det servicebeslut 

och den servicesedel som klienten har fått.  

  

14. Giltighetstiden för servicesedel för personlig 
assistans     

 

Funktionshinderservicen vid Österbottens välfärdsområde beviljar servicesedel åt enskilda 

klienter.  

Tjänsteinnehavaren fattar beslut om beviljande av servicesedel utgående från bedömningen 

av klientens individuella servicebehov.  

Österbottens välfärdsområde har rätt att kontrollera klientens behov av service och sättet att 

producera service också under den tid en redan beviljad servicesedel är giltig för att bedöma 
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om servicen kan produceras enligt det primära sättet, enligt arbetsgivarmodellen eller i egen 

regi.   

  
  

15. Serviceproducentens rättigheter och skyldigheter     

  

15.1. Kontakt och tidpunkten för den service som produceras för 
servicesedlar      

  
För varje klient fattas ett tjänstemannabeslut om hur länge och hur mycket personlig 

assistans som beviljas.  

Det är klienten som tar kontakt med serviceproducenten för att få personlig assistans med 

servicesedel.  

Förutom beslutet får klienten en servicesedel, anvisningar och en förteckning över godkända 

serviceproducenter.  

Klienten som fått en servicesedel tar kontakt med serviceproducenten för att beställa 

servicen.   

Klienten visar serviceproducenten en servicesedel, av vilken framgår servicesedelns 

nummer och producentens bekräftelsekod, med vars hjälp servicesedelns giltighetstid och 

beviljat/återstående antal timmar syns i servicesedelportalen.  

Serviceproducenten ansvarar för att klienten får service enligt överenskommelsen och att 

assistenten är på överenskommen plats på utsatt tid.  

Faktureringsgrunden är dokumenterade timmar.   

Om klienten redan har förbrukat sina timmar, kan de timmar som överskrider beslutet inte 

faktureras av serviceanordnaren Österbottens välfärdsområde. Serviceproducenten ansvarar 

för att de uppgifter som getts till Österbottens välfärdsområde är uppdaterade.  

Om serviceproducentens ansvarsperson byts ut, bör funktionshinderservicens 

kontaktperson/personer för servicesedel omedelbart underrättas om 

bytet.  Serviceproducenten ansvarar även för att förändringar dokumenteras i 

servicesedelsystemet.  

  

15.2. Behörighetskrav på serviceproducenten och personalen    
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Handikappservicelagen förutsätter inte att den personal som ger assistans har en examen 

inom social- och hälsovård.  

Serviceproducenten ansvarar för att de personer som fungerar som assistenter är lämpliga 

för uppgiften.  

Serviceproducenten ansvarar för att de som fungerar som assistenter visar upp ett ID-kort 

med foto (körkort, pass eller annat) när de kommer till klienten.  

Serviceproducenten ser till att personalen har tillräcklig beredskap för assistansarbetet, för 

inskolning, utveckling och fortbildning.  

Serviceproducenten beaktar klientens individuella önskemål och behov vid valet av assistent 

för ifrågavarande objekt.  

Kan assistenterna t.ex.    

• lyfta eller utföra andra uppgifter som kräver fysisk styrka     

• komma till hem där det finns sällskapsdjur     

• komma hem till en allergisk klient (assistenten ska vara rökfri, inga starka dofter, 

assistenten får inte ha sällskapsdjur)  

• assistentens språkkunskaper     

• alternativa kommunikationsmetoder      

Serviceproducenten ska begära straffregisterutdrag av dem som arbetar i företaget.    

  

15.3. Krav på servicens innehåll    
  
Personlig assistans enligt handikappservicelagen innebär hjälp med de funktioner som hör till 

normal livsföring och som personen skulle utföra själv, men som han eller hon p.g.a. skada 

eller sjukdom inte helt eller delvis klarar av på egen hand.  

Enligt 3 § i handikappservicelagen ska klientens individuella hjälpbehov beaktas vid 

anordnande av service och stöd. Bestämmelsen 

betonar klientens självbestämmanderätt, som finns inskriven i 8 § i lagen om klientens 

ställning och rättigheter inom socialvården, och att bestämmelserna om deltagande ska 

beaktas.  

Enligt klientlagen ska man vid verkställande av socialvård i första hand beakta klientens 

önskemål och åsikter och också i övrigt respektera klientens självbestämmanderätt.  
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Klienten ska ges möjlighet att delta i och påverka planeringen och genomförande av 

servicen.  

Personlig assistans kan inte genomföras/tillhandahållas, om klienten själv inte är på plats.  

I den praktiska assistanssituationen handleder klienten assistenten och ger råd samt 

fungerar som arbetsledare.  

I samband med beställningen kommer klienten och serviceproducenten också överens 

om tidtabellen och hur länge servicen ska pågå.  

Den personliga assistansen ska till sitt innehåll, tillvägagångssätt och kvalitet motsvara det 

man kommit överens om.  

Servicen ska utföras med hög kvalitet och omsorgsfullt samt med beaktande av klientens 

åsikter och intresse.  

I samband med beställningen ska klienten informera serviceproducenten om sådana 

omständigheter som klienten känner till och som har avsevärd inverkan på möjligheten att 

genomföra personlig assistans på ett ändamålsenligt sätt.  

  
  
  
  

15.4. Dokumentering av antalet klientbesök   

  
Serviceproducenten registrerar klientbesöken i Plase.fi- portalen tidsenligt. Registrerade 

klientbesök är en förutsättning för fakturering .  

  

15.5. Uppföljning och rapportering av mätare som beskriver 
servicens kvalitet och tillgången på service      
  
Serviceproducenten ska rapportera åt beställaren om anmärkningar som 

servicesedelklienterna har gjort och om de svar/bemötanden och utlåtanden som 

serviceproducentens ansvariga ledare har avfattat.  

Serviceproducenten ska också informera beställaren om alla klagomål som anförts till 

statens regionförvaltningsmyndighet eller till Valvira och alla skadeanmälningar som gjorts till 

Patientförsäkringscentralen i anslutning till servicesedelsystemet.  

Serviceproducenten ska också rapportera resultaten av eventuella enkäter om 

klienttillfredsställelse som serviceproducenten utför/låter utföra om sin verksamhet.  
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15.6. Uppgifter som beställaren ger serviceproducenten    

  
När beställaren beviljar en servicesedel bör beställaren försäkra sig om att 

serviceproducenten har tillgång till tillräckligt med grundläggande uppgifter om klienten.  

Beställaren ska informera klienten om den här omständigheten när han ger servicesedeln åt 

klienten.  

  

15.7. Försenad eller inställd service    
  
Tidtabellen för genomförandet av personlig assistans överenskoms vid beställningen eller i 

det individuella serviceavtalet.  

Servicen är fördröjd om assistenten inte är hos klienten på överenskommen plats på utsatt 

tid.  

Om den personliga assistansen inte förverkligas eller fördröjs därför att klienten inte är på 

överenskommen plats på utsatt tid, kan servicen inte anses vara fördröjd utan 

servicehändelsen har börjat på överenskommen tidpunkt.  

I ovannämnda fall kommer klienten och serviceproducenten sinsemellan överens om 

debiteringen för timmarna av personlig assistans.  

Om klienten upplever att han eller hon har blivit felbehandlad av serviceproducenten, ska 

klienten ta kontakt med anordnaren av servicen.  

  

15.8 Bilagor till ansökan    
  
Obligatoriska bilagor till ansökan om att bli serviceproducent:    

 verksamhetstillstånd beviljat av regionförvaltningsmyndigheten    

 kopior av de ansvarsförsäkringar som krävs för verksamheten    

 serviceproducenten har betalat sin skatt och lagstadgade försäkringsavgifter och 

skött övriga samhälleliga plikter och arbetsgivarskyldigheter klanderfritt – 

egenkontrollplan för socialservice      

 serviceproducenten har begärt straffregisterutdrag av dem som arbetar i företaget      

  

16. Servicesedelns värde     
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Servicesedelvärde inom Österbottens välfärdsområde:  

Personlig assistent 01.01.2022 

Vardag, må- fre 07.00-18.00     23,30€/h 

Kväll  18.00 - 24.00                        höjning 15 %    26,79€/h 

Lördag 07.00-18.00                       höjning 20%  27,96€/h 

Lauantai klo 18.00 - 24.00             höjning 100 %       46,60€/h 

Söndag + söckenhelg                    höjning    100%      46,60€/h 

Natt                                                höjning 25% 29,12€/h 

 

16.1 Reseersättningar   
  
Resor ersätts enligt det beslut som Skatteförvaltningen årligen fastställer.    

Reseersättning kan faktureras per klient för hembesök, då enkelresa till klienten överstiger 

tio (10) kilometer, räknad från serviceproducentens verksamhetsställe. Ersättning betalas 

endast för den del som överstiger 10 km.  

Reseersättning betalas för en enkelresa på högst hundra (100) kilometer, vilket betyder 

att reseersättningen betalas för en enkelresa på högst nittio (90) km, räknat från 

serviceproducentens verksamhetsställe till klienten, och för en tur-retur-resa på högst 180 

kilometer.  

Serviceproducenten har rätt att fakturera endast för faktiskt körda resor. Reseersättningar 

kan inte inkluderas i servicesedeln.  

Reseersättningar kan debiteras t.ex. med kördagbok, som ersätts i enlighet med den norm 

som skattemyndigheterna har fastställt.  

  

  

17. Fakturering av servicen     
  

Serviceproducenten fakturerar beställaren högst en gång per månad i efterhand i enlighet 

med servicesedelbeslutet.  

Servicesedelproducenten registrerar utförda arbetstimmar varje vecka.  

Vid årsskiftet bör fakturor för det gångna året faktureras i systemet inom en särskilt utsatt tid.  
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Österbottens välfärdsområde betalar serviceproducenten mot faktura i enlighet med 

servicesedelns värde och det faktiska beloppet enligt utförd tjänst mot faktura. 

Serviceproducenten fakturerar via servicesedelsystemet. Faktureringsperioden är en månad.  

Österbottens välfärdsområde använder elektroniskt servicesedelsystem.  

Österbottens välfärdsområde faktureras inte manuellt för en tjänst som har tillhandahållits 

genom servicesedel, utan servicesedelproducenten sköter om faktureringen i  det 

elektroniska servicesedelsystemet.  

För användning av servicesedelsystemets nättjänst räcker:  

- Internet uppkoppling och   

- Personlig e-postadress  

- Inloggning i systemet  

- att göra en ansökan om att bli servicesedelproducent för personlig assistans 

- att göra faktura via systemet  

Österbottens välfärdsområde godkänner serviceproducenten i det elektroniska 

servicesedelsystemet. Efter godkännande får serviceproducenten ett e-postmeddelande och 

kan använda då börja använda servicesedelsystemet. Servicesedelsystemets kundtjänst ger 

vid behov tilläggsinformation.   

Företagets uppgifter publiceras i nationella serviceproducentregistret, från vilket 

kontaktuppgifter, godkända tjänster och priser framkommer.  

Österbottens välfärdsområde ger klienten en servicesedel som är försedd med 

servicesedelbesluts identifikation.  

Serviceproducenten är skyldig att granska att servicesedeln motsvarar klientens identitet.  

Servicen tillhandahålls under den tid som sedeln är ikraft.  

  

18. Utlämnande av uppgifter och ansvarspersoner    

  

Ansökningar om att bli serviceproducent och beslut om godkännande:   

Ansökningar om att bli serviceproducent: xxx 

Beslut om godkännande av serviceproducenter: XXX    
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19. Lagstiftning och rekommendationer  

  

1. Lag om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009)  

2. Lag om privat socialservice (922/2011)   

3. Socialvårdslag (710/1982) och (1301/2014)   

4. Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000)  

5. Lag om klienthandlingar inom socialvården (254/2015)  

6. Dataskyddslag (1050/2018) Dataskyddsförfattning (679/2016)  

7. Lag om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007)  

8. Arkivlag (831/1986)   

9. Arbetarskyddslag (738/2002)  

10. Konsumentskyddslag (38/1978)  

11. Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)  

12. Lag om planering av och statsunderstöd för social- och hälsovården (733/1992)  

13. Lag om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015)   

14. Mervärdesskattelag (1501/1993) och Momsbeskattningen av 

socialvårdstjänster (RP 88/1993/Skatteförvaltningen)   
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1 Äldreomsorgens servicesedlar 
 

Avsikten med servicesedeln är att öka klientens möjligheter att välja social- och 

hälsovårdstjänster. Servicesedlar används för olika service inom hemvården och 

boendeservice. 

Klienten har alltid rätt att neka en servicesedel. I sådana fall erbjuds klienten motsvarande 

service som Österbottens välfärdsområde producerar själv eller köper av privata producenter.  

Klienten har inte heller ovillkorlig rätt att kräva en servicesedel.  

Servicehandledningen utreder och bedömer behovet av klientens service och vård samt 

uppgör en serviceplan innan en servicesedel kan beviljas. Samma kriterier tillämpas för 

servicen oberoende om den skaffas med hjälp av servicesedel eller ordnas på annat sätt. 

 

2   Servicesedel i dagverksamhet 
 

Dagverksamhetens målsättning är att stöda klientens egna resurser för att klienten ska klara 

av de dagliga funktionerna i sitt eget hem. Servicesedeln för dagverksamhet gör det möjligt för 

klienten att få stöd och träning för hemmaboende och förebygger social isolering. För 

närståendevårdaren ger dagverksamheten möjlighet till egen fritid eller avlastning under tiden 

vårdtagaren är på dagcenter.  

 

2.1 Servicens innehåll 
 

Dagverksamhet är en stödtjänst för klienter med en funktionsnedsättning och/eller en 

demenssjukdom. Målsättningen är att skapa en meningsfull tillvaro för klienten och erbjuda 

avlastning för hens närstående. Dagverksamheten stöder klientens fortsatta hemmaboende.  

Dagverksamheten ger varje dag ett glädjefyllt innehåll, social samvaro, gemenskap och bryter 

isolering, stöder och avlastar anhöriga, inspirerar till fysisk aktivitet och tränar 

minnesfunktionerna.  

Besöket på dagcentret är 5-6 timmar långt. Lunch och eftermiddagskaffe ingår i 

dagcenterbesöket.  
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Klienten far till dagverksamheten med hjälp av anhöriga eller så ordnar personalen på 

dagverksamheten transporten med kollektiv trafik eller taxi.  

 

2.2 Kriterier för producenter av dagverksamhet med 
servicesedel 

 

Kriterier för verksamhet 

Ramar för dagverksamheten finns i bilaga 1. För att producenten ska godkännas som 

servicesedelproducent bör kriterierna för dagverksamheten uppfyllas. 

Servicen förverkligas genom ett rehabiliterande förhållningssätt utgående från klientens egna 

resurser och med målsättning att förbättra klientens funktionsförmåga. Servicen till klienten 

ska vara planmässig och målinriktad. Servicen baserar sig på klientens individuella behov och 

hens egna resurser stöds. 

I klientrelationer iakttas förtroendefullt samarbete, klientens rätt till god service och gott 

bemötande i enlighet med lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården 

(812/2000). 

Serviceproducenten bör ha en godkänd läkemedelsplan. 

Dagverksamheten ska basera sig på social- och hälsovårdsministeriets 

Kvalitetsrekommendation för att trygga ett bra åldrande och förbättra servicen 2017-2019  

(SHM:s publikationer 20017:6). 

Utrymmen där dagverksamheten ordnas ska vara lämpliga för verksamheten och anpassade 

för personer med nedsatt funktionsförmåga. I bilaga 1 finns närmare beskrivet de krav på 

verksamhetsutrymmen som förutsätts av servicesedelproducenten. 

 
 
 

2.3 Servicesedelns värde 
 

Servicesedeln är oberoende av inkomst och lika stor för alla. Österbottens välfärdsområde 

fastställer värdet på servicesedeln. I producentens pris ingår servicesedels värde + klientens 

egen andel vilka fastställs av social- och hälsovårdsnämnden.  

Klienten själv svarar för den delen av serviceproducentens dagpris som överstiger den 

beviljade servicesedelns värde. 
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För servicesedel används ett servicesedelssystem. Servicesedelproducenten fyller i 

serviceuppgifterna i servicesedelsystemet. Servicesekreterarna och servicehandledarna 

stöder producenterna i användning av programmet. 

 

3   Servicesedel i dagverksamhet 
 

Servicehandledaren beviljar servicesedeln åt klienten. Servicesedeln beviljas för 6 månader 

åt gången.  Klientens behov av servicen (dagverksamhet) utvärderas efter 6 månader. 

 

3.1 Kriterier för beviljande av dagverksamhet 
 

Österbottens välfärdsområde godkänner kriterier för beviljande av dagverksamhet. 

Kriterierna finns på Österbottens välfärdsområdes hemsida. 

 

4 Behörighetskrav för serviceproducentens personal 
 

Dagverksamhet är en stödtjänst. Dagverksamhetens personal förutsätts i enlighet med 

förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (564/1994) rätt att 

använda yrkesbeteckningen närvårdare, primärskötare eller hjälpskötare eller i enlighet med 

lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildade personal inom socialvården (287/2016). 

Vikarier bör ha tillräcklig utbildning inom social- och hälsovård. 

Personalens kunnande ska vara på en nivå som motsvarar klientens vårdbehov och 

personalen förbinder sig att samarbeta med klientens anhöriga/närstående. 

Personalens yrkeskunnande ska upprätthållas och utvecklas, personalens 

fortbildningsskyldighet ska uppfyllas (Lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och 

sjukvården (559/1994). 

Personalen bör ha tillräckliga språkkunskaper i både  svenska och finska. 

Serviceproducenten förbinder sig att vid anställning av yrkespersonal inom hälsovården 

kontrollera personens uppgifter i Valviras register.   
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Bilaga 1: Ramar för dagverksamhet 
 

Dagverksamheten ska vara förebyggande och rehabiliteringsfrämjande verksamhet, som 

stöder de äldres funktionsförmåga, psykiska vitalitet och sociala relationer. Verksamheten är 

gruppverksamhet som höjer livskvaliteten. Klientens egna resurser är den centrala faktorn i 

verksamheten. Klienten ska få möjlighet till ett aktivt åldrande och funktionsförmågan ska 

upprätthållas genom daglig motion, utevistelse och sociokulturell verksamhet. Verksamheten 

ska ordnas på båda inhemska språken.  Skilda klientgrupper ska ordnas för svensk- och 

finskspråkiga äldre. 

Dagverksamheten ska vara målinriktad, därför utarbetas en individuell vård- och serviceplan 

för varje klient. Serviceplanen ska utarbetas i samarbete med den äldre, de anhöriga och 

dagverksamhetens personal. Vid behov ska hemvårdspersonalen och minnesrådgivaren delta 

i arbetet. Av vård- och serviceplanen ska framgå klientens egna resurser och behov samt en 

klar målsättning för hur dagverksamheten ska stöda klientens funktionsförmåga. Om klienten 

har hemvård ska hemvårdens vård- och serviceplan kompletteras med dagverksamheten. 

Vid uppdateringen av vård- och serviceplanen ska dagverksamheten samarbeta med den 

äldre, de anhöriga, minnesrådgivare, fysioterapeuter, ergoterapeuter och hemvårdens 

egenskötare. Dagverksamheten ska också samarbeta med församlingarna och tredje sektorn 

som stöd för verksamheten. Vid ordnandet av dagverksamheten kan man uppnå synergi om 

verksamheten står i nära förbindelse med ovannämnda samarbetspartner eller med andra 

aktörer som bedriver boendeservice, rehabilitering eller aktivering av äldre.  

Ansökan om dagcenterservice görs via servicehandledningen. Servicehandledarna 

(Österbottens välfärdsområdes tjänstemän) gör en helhetsbedömning av den äldre personens 

situation. En person som erbjuds plats på dagcentret förutsätts kunna delta i aktiviteterna inom 

dagverksamheten. Personen i fråga kan bekanta sig med dagverksamheten om han eller hon 

så vill. 

Klienten som beviljas servicesedel för dagverksamhet gör ett avtal med producenten. Om 

priset på dagverksamhet överstiger summan av servicesedels värde och klientens egen del, 

betalar klienten själv skillnaden. 

Den som producerar dagverksamheten är skyldig att ordna med transport till dagverksamheten 

för dagcentrets klienter och vid behov att hjälpa klienten in i verksamhetsutrymmena. 

Transporten sköts vanligen med kollektiv transport eller taxi (anropstrafik). Kostnaderna för 

transporten ska inte betalas av den som ordnar dagcenterverksamheten. Klienten betalar 3,60 

€ för transporten. För en del klienter inom dagverksamheten blir man tvungen att ordna 
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transport för varje dag. Om klientens tillstånd är stabilt, kan man boka transport för en längre 

period. 

Klienterna kan i mån av möjlighet själva ordna transport till dagverksamheten. 

Dagcentret har nära samarbete med hemvården när det gäller att ordna transporten. 

Hemvården bör känna till klockslagen för klientens transport. En del klienter behöver t.ex. 

hemvårdens tjänster genast de har kommit hem från dagverksamheten. 

 

Dagverksamhetens innehåll    

Den privata aktören bör inom dagverksamheten erbjuda både gruppaktiviteter och individuellt 

anpassade aktiviteter samt träning som upprätthåller funktionsförmågan. Aktiviteterna bör gå 

ut på olika former av social samvaro, för de ska i allmänhet genomföras i grupp. Social 

samvaro och aktiviteter främjar också den psykiska livskvaliteten.    

Sociala aktiviteter: Gemensamma måltider och gemensamma kaffestunder, utfärder, 

brädspel, allsång, musikstunder, historieberättande, föreslagna ämnen, underhållning m.m. 

Fysiska aktiviteter: Gymnastik i grupp, stoljumpa och -dans, promenader ute, balansträning, 

individuella träningsprogram, träning av ADL-funktionerna.  

Kulturella aktiviteter: Filmvisningar, föreläsningar, dikter, biblioteksbesök, teater, 

musikuppträdanden, museibesök. 

Kognitiva aktiviteter: Tidningsläsande och diskussion, högläsning, tipsorientering, bingo, 

frågesport, stimulering av minnet, korsord, samtal om gamla föremål, kartor, musik och ljud, 

träning av sinnena (smak, känsel och lukt), igår–idag, folkalmanackan. 

Kreativa aktiviteter: Textiltryck, bakning, matlagning, handarbete, hobbyarbete, pappers- och 

träslöjd, keramik, målning och teckning, trädgårdsarbete, blomsterarrangemang. 

Andra krav på dagverksamhetsproducenten: 

Utrymmen: Högklassiga verksamhetsutrymmen, som är lämpliga för verksamheten, bl.a. 

tillgängliga, säkra, hygieniska. Serviceproducenten ansvarar för alla utrymmen, redskap och 

annan utrustning som behövs för serviceproduktionen. 

Personal: Beskrivning av vårdpersonalens yrkeskunnighet, yrkesbehörighet, inskolning, 

fortbildning och språkkunskaper. Inom dagverksamheten är minst två personal aktivt 

tillsammans med klientgrupperna. Personalen har minst närvårdarexamen, och de har 
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arbetsavtal. Det finns ett fungerande system med reservpersonal och en beskrivning av 

detsamma för att säkra verksamheten. 

Verksamhet:  

- Modellexempel på det planerade dagsprogrammet för olika grupper och resurser som 

behövs för det     

- Planerad variation på aktiviteterna på dags- och veckonivå samt årstidernas inverkan på 

det här       

- Hjälp åt den äldre med att sköta sig själv och klara av dagliga sysslor enligt den personliga 

vård- och serviceplanen. Stöd för en trygg och bra vardag. Bad kan ordnas för den som 

inte har möjlighet att bada hemma. 

- Aktiviteter som stöder minnet 

- Motion, rehabilitering och utevistelse som stöd för funktionsförmågan 

- Stöd för närståendevårdarna i deras arbete 

- För dagverksamheten har utarbetats en skriftlig läkemedelsplan 

- För dagverksamheten finns en egenkontrollplan som innehåller en åtgärdsplan 

- Räddnings- och säkerhetsplaner som uppdateras regelbundet 

- Maten som serveras klienterna inom dagverksamheten har tillretts i  de äldres smak och 

enligt näringsrekommendationerna 

Gruppstorlek: 6-12 personer, beroende på hur mycket hjälp personerna behöver.  

Skriftlig dokumentation:  

- hur serviceproducenten utvecklar och säkerställer servicens kvalitet och följer upp 

klientrespons   

- hur den som producerar dagcenterverksamheten säkerställer att kriterierna uppfylls och 

hur man i praktiken följer upp kriterierna              

 

Sekretess, tystnadsplikt och avtalsvite     

Parterna tar i sin verksamhet hänsyn till bl.a. kraven på datasekretess. Vid behandlingen och 

registreringen av personuppgifter är verksamhetsproducenten bunden av personuppgiftslagen 

och vid behandlingen av känsliga uppgifter av patientlagstiftningen. Verksamhetens 

producent, de anställda och de som representerar verksamheten är skyldiga att iaktta 

bestämmelserna om sekretess och tystnadsplikt i patientlagstiftningen. Parterna förbinder sig 

att inte överlåta och att behandla som konfidentiella material och uppgifter som de fått av 

varandra och som betecknats som konfidentiella eller som ska förstås som sådana, samt att 
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inte använda dem för andra än avtalsenliga ändamål. Tystnadsplikten gäller inte sådan 

information som på annat sätt blivit offentlig.  

Enligt patientlagen och övrig lagstiftning har patienten rätt att använda hälso- och 

sjukvårdstjänster med bevarat integritetsskydd. Den tystnadsplikt som avses i 16 § och 17 § i 

lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) gäller också 

verksamhetsproducentens personal.  

Verksamhetsproducenten ansvarar för att hans anställda är medvetna om vad sekretess och 

tystnadsplikt innebär, att den är bindande och fortgår. 

 

Krav på rapportering som ingår i leveransvillkoren:   

Serviceproducenten ska på eget initiativ underrätta beställaren om väsentliga förändringar i 

verksamheten (t.ex. förhinder, avbrott). Ändringar ska anmälas omedelbart, när de har 

upptäckts eller kommit till kännedom.         

Serviceproducenten ska informera beställaren om klientrespons och personalfrågor samt 

godkänna de inspektions-/ auditeringsbesök och klientenkäter som Österbottens 

välfärdsområde genomför.            

Serviceproducenten ska likaså sända beställaren kopior av inspektioner av dagverksamheten, 

som t.ex. olika myndigheter kan utföra.         

Serviceproducenten ska årligen sända beställaren en verksamhetsberättelse, av vilken 

framgår bl.a. hur de viktigaste kvalitetskraven och -målen har uppnåtts.  

Verksamhetsberättelsen för föregående år ska tillställas Österbottens välfärdsområde före 

utgången av mars månad.      

Producenten ska inlämna de rapporter som beställaren kräver enligt överenskommen tidtabell.       

Serviceproducenten förbinder sig till en högklassig omsorg och service i sin verksamhet, som 

ska genomföras utgående från gällande lagstiftning, bl.a. lagen om klientens ställning och 

rättigheter inom socialvården (812/2000). 

 

Om kriterierna inte uppfylls 

Österbottens välfärdsområde kan ta tillbaka till producenten beviljad rätt att fungera som 

servicesedelproducent ifall producenten inte uppfyller villkor som ställs för 

servicesedelproducent.  



PALVELUSETELIARVOT  (MAKSUSITOUMUSHINNAT*) 1.10.2021 ALKAEN 

PALVELUVALIKKO FYSIOTERAPIA TOIMINTATERAPIA LYMFATERAPIA PUHETERAPIA MUSIIKKITERAPIA 

LAPSET           

45 min 54,00 65,00   107,00 65,00 

45 min Kotikäynti 80,00 98,00   136,00   

60 min 67,00 78,00   126,00 78,00 

60 min Kotikäynti 101,00 117,00   159,00   

90 min   98,00       

90 min Kotikäynti   146,00       

Allasterapia 60 min 101,00         

Ohjauskäynti 101,00 117,00   159,00   

SI-terapia 60min   105,00       

AIKUISET           

45 min 40,00 (51,40*) 56,00 (67,40*)   111,00 (122,40*) 56,00 (67,40*) 

45 min Kotikäynti 59,00 (70,40*) 84,00 (95,40*)   148,00 (159,40*)   

60 min 53,00 (64,40*) 66,00 (77,40*) 53,00 (64,40*) 132,00 (143,40*) 66,00 (77,40*) 

60 min Kotikäynti 76,00 (87,40*) 99,00 (110,40*)   172,00 (183,40*)   

90 min    84,00 (95,40*) 76,00 (87,40*)     

90 min Kotikäynti   125,00 (136,40*)       

Allasterapia 60 min 76,00 (87,40*)         

Ohjauskäynti 76,00 (87,40*) 99,00 (110,40*)   172,00 (183,40*)   

 

PERUUKKIPALVELUSETELI (KUITUHIUSPERUUKKI) 262,00€ + ALV 24 % = 324,90€ 

*Maksusitoumushinta = palvelusetelin arvo + sarjahoitokäyntimaksu 11,40. Koskee ainoastaan aikuisasiakkaita. 

BILAGA § 81/6



VÄRDE FÖR SERVICESEDEL  (PRIS PÅ BETALNIGNSFÖRBINDELSE*) FR.O.M.  1.10.2021 

SERVICEURVAL FYSIOTERAPI ERGOTERAPI LYMFATERAPI TALTERAPI MUSIKTERAPI 

BARN           

45 min 54,00 65,00   107,00 65,00 

45 min hembesök 80,00 98,00   136,00   

60 min 67,00 78,00   126,00 78,00 

60 min hembesök 101,00 117,00   159,00   

90 min   98,00       

90 min hembesök   146,00       

Bassängterapi 60 min 101,00         

Handledningsbesök 101,00 117,00   159,00   

SI-terapi 60min   105,00       

VUXNA           

45 min 40,00 (51,40*) 56,00 (67,40*)   111,00 (122,40*) 56,00 (67,40*) 

45 min hembesök 59,00 (70,40*) 84,00 (95,40*)   148,00 (159,40*)   

60 min 53,00 (64,40*) 66,00 (77,40*) 53,00 (64,40*) 132,00 (143,40*) 66,00 (77,40*) 

60 min hembesök 76,00 (87,40*) 99,00 (110,40*)   172,00 (183,40*)   

90 min    84,00 (95,40*) 76,00 (87,40*)     

90 min hembesök   125,00 (136,40*)       

Bassängterapi 60 min 76,00 (87,40*)         

Handledningsbesök 76,00 (87,40*) 99,00 (110,40*)   172,00 (183,40*)   

 

SERVICESEDEL FÖR PERUK (KUITUHIUSPERUK) 262,00€ + MOMS 24 % = 324,90€ 

*Pris på betalningsförbindelse = värde för servicesedel + pris på seriebesök 11,40. Gäller endast vuxna klienter. 



 

 

 

 

Servicesedlar 

Tillämpningsdirektiv - medicinsk 

rehabilitering 

Österbottens välfärdsområde 

 

 

BILAGA § 81/7
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Tillämpningsområde 

 

Denna regelbok tillämpas då Samkommunen för Österbottens välfärdsområde tillhandahåller 

terapitjänster inom medicinsk rehabilitering för den specialiserade sjukvården mot 

servicesedlar för invånarna i Samkommunen för Österbottens välfärdsområde i enlighet med 

lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009). Samkommunen för 

Österbottens välfärdsområde ansvarar för den samordning som anknyter till användningen av 

servicesedlar, kontakter till serviceproducenter samt regelboken jämte bilagor. 

Användningen av servicesedlar regleras i lagen om servicesedlar inom social- och 

hälsovården (569/2009). Servicesedellagen tillämpas på användningen av servicesedlar för 

social- och hälsovårdstjänster som ordnas av kommuner. Lagen tillämpas enbart för 

anskaffning av privata social- och hälsovårdstjänster. Därför kan denna lag inte tillämpas vid 

anskaffning av tjänster som tillhandahålls av offentliga samfund. I systemet med servicesedlar 

blir sjukvårdsdistriktet inte avtalspart när man avtalar om service, eftersom det är fråga om ett 

avtal som ingås mellan en klient som är konsument och en aktör som tillhandahåller servicen.  

I regelboken fastställs klientens ställning, serviceproducentens och Samkommunen för 

Österbottens välfärdsområdes skyldigheter samt övriga instruktioner som är förknippade med 

servicesedelspraxisen. I regelboken fastställer Samkommunen för Österbottens 

välfärdsområde de kriterier som krävs för att serviceproducenter ska godkännas som 

tillhandahållare av medicinska rehabiliteringstjänster i enlighet med 5 § i lagen om 

servicesedlar. Samkommunen för Österbottens välfärdsområde ålägger att 

serviceproducenterna följer de skyldigheter och kriterier som fastställs i regelboken från och 

med det att serviceproducenten accepterats som en serviceproducent som får tillhandahålla 

service mot servicesedel.  

Kommunerna inom Samkommunen för Österbottens välfärdsområde ansluter sig till de tjänster 

för terapier och peruktjänster som  köps med servicesedlar. Den här regelboken och dess 

bilagor berör alla kommuner inom Samkommunen för Österbottens välfärdsområde. 

Regelboken baserar sig på den allmänna modell som Sitra (Jubileumsfonden för Finlands 

självständighet) utarbetat och som har redigerats utgående från de rutiner som används inom 

Samkommunen för Österbottens välfärdsområdes medicinska rehabilitering. 
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Regelbok för producerande av service mot servicesedel 
– allmän del 

 

1  Definitioner 
 

I den här regelboken avses med     

rehabiliteringsplan en skriftlig rehabiliteringsplan som uppgörs för patienten/den som deltar i 

rehabiliteringen och där man beskriver behovet av medicinsk rehabilitering, syftet med 

rehabiliteringen och innehållet i rehabiliteringen. Ansvaret för upprättandet av den 

rehabiliteringsplan som görs i samråd med den som deltar i rehabiliteringen ligger hos läkaren 

och den multidisciplinära arbetsgruppen. Föreskrifter om upprättandet av en 

rehabiliteringsplan finns i Hälso- och sjukvårdslagen 30.12.2010/136 §, 29 § samt i lagen om 

patientens ställning och rättigheter 17.8.1992/785, 4a §; 

medicinska rehabiliteringstjänster fysio-, ergo-, lymf-, tal- och musikterapi. Samkommunen 

för Österbottens välfärdsområde sörjer för tillhandahållandet av den medicinska 

rehabiliteringen. De medicinska rehabiliteringstjänsterna ska till sitt innehåll och sin omfattning 

ordnas så att de motsvarar behovet av rehabilitering i Samkommunen för Österbottens 

välfärdsområde (Förordning om medicinsk rehabilitering 1015/1991, 3 §);  

klient en i lagen om patientens ställning och rättigheter 2 § punkt 1 avsedd patient och en i 3 

§ punkt 1 i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000) avsedd 

klient; 

serviceproducent avses en självständig yrkesutövare eller enhet som tillhandahåller privata 

hälso- och sjukvårdstjänster (vårdinrättning) och som Samkommunen för Österbottens 

välfärdsområde har godkänt som serviceproducent av medicinska rehabiliteringstjänster mot 

servicesedel; 

servicesedel en av det Samkommunen för Österbottens välfärdsområde som ansvarar för 

ordnandet av en social- och hälsovårdstjänst till mottagaren av tjänsten given utfästelse om 

att ersätta kostnaderna för en tjänst som tillhandahålls av en serviceproducent upp till det värde 

som Samkommunen för Österbottens välfärdsområde fastställt på förhand. Servicesedlar är 

ett sätt att tillhandahålla Samkommunen för Österbottens välfärdsområdes lagstadgade social- 

och hälsovårdstjänster. Därför regleras klientens ställning av samma bestämmelser inom 

speciallagstiftningen vilka gäller även social- och hälsovårdstjänster som tillhandahålls på 

annat sätt. Den som använder servicesedlar har emellertid till skillnad från det som gäller för 
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tjänster som tillhandahålls på annat sätt rätt att själv välja vilken serviceproducent han eller 

hon vill anlita bland de av Samkommunen för Österbottens välfärdsområdens godkända 

serviceproducenter; 

självriskandel den andel av priset för den av den privata serviceproducenten producerade 

servicen som den av Samkommunen för Österbottens välfärdsområdens beviljade 

servicesedel inte täcker och som klienter betalar själv; 

regelbok den handling, där Samkommunen för Österbottens välfärdsområde definierar de i 

servicesedellagens 5 § avsedda kriterier för godkännande av serviceproducenter. 

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde ålägger serviceproducenterna att ständigt 

följa regelbokens direktiv. En privat serviceproducent förbinder sig att följa villkoren i den här 

regelboken från det att serviceproducenten beviljats rätt att vara verksam som 

servicesedelproducent av social- och hälsovårdstjänster.  

 

2  Klientens ställning 
 

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde ska informera klienten om hens ställning när 

hen använder servicesedeln samt om servicesedelns värde, serviceproducenternas priser, 

grunderna till och den uppskattade storleken på självriskandelen samt om den klientavgift som 

bestäms för motsvarande tjänster enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården. 

När klienten valt servicesedel bör hon själv kontakta en godkänd, privat serviceproducent. 

Klienten har rätt att neka att ta emot en erbjuden servicesedel, varvid Samkommunen för 

Österbottens välfärdsområde bör anvisa klienten till en service som Samkommunen för 

Österbottens välfärdsområde tillhandahåller på annat sätt.  

En klient som beviljats en servicesedel ingår ett avtal med serviceproducenten om anskaffning 

av service. På detta avtalsförhållande tillämpas enligt innehållet i gällande avtal de regler 

och rättsprinciper som bestäms i konsument- och avtalsrätten. Bestämmelser om hur en 

tvist om avtalet mellan klienten och serviceproducenten kan föras till konsumenttvistenämnden 

finns i lagen om konsumenttvistenämnden. Vid reklamation bör konsumenten meddela sitt 

missnöje till avtalsparten, det vill säga till serviceproducenten. 

I frågor om klientens ställning tillämpas lagen om servicesedlar samt lagen om klientens 

ställning och rättigheter inom socialvården och lagen om patientens ställning och rättigheter. 

På producerandet av service med servicesedel tillämpas konsumentskyddslagen. Klienten har 

rätt att i reklamationssituationer utnyttja det rättsskydd som gäller konsumenter. Påföljderna 
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omfattar konsumentens rätt att hålla inne betalningen, avhjälpande av fel, prisavdrag och 

hävning av köpet samt skadestånd. En klient som använder servicesedel kan hänskjuta en 

tvist som gäller sitt avtalsförhållande till konsumenttvistenämnden. 

Enligt lag kan patienten tillgripa följande rättsskyddsmedel: patienten kan inlämna en 

anmärkning till den chef som ansvarar för hälsovårdens verksamhetsenhet samt framföra 

klagomål om vården eller bemötandet i anslutning till vården till den myndighet som övervakar 

hälsovården, d.v.s. regionförvaltningsverket samt Tillstånds- och tillsynsverket för social- och 

hälsovården Valvira. Klienten kan också framföra en klagan. 

 

3  Ansökning om att få bli serviceproducent 
 

En serviceproducent som vill ansöka om att få bli godkänd som serviceproducent måste fylla 

i en ansökningsblankett på servicesedelportalen Palse.fi. Ansökningar om att få bli 

serviceproducent kan inlämnas året runt. Innan serviceproducenten skickar ansökningen ska 

producenten bekanta sig med regelboken och regelbokens bilagor.  Producenten förbinder sig 

till villkoren i ifrågavarande dokument genom att bekräfta och returnera ansökningsblanketten 

i Palse.fi-portalen. 

Alla sökande som uppfyller de villkor som anges i ansökningsblanketten och regelboken 

godkänns som serviceproducenter. De serviceproducenter som blivit godkända får ett 

meddelande om detta. Samkommunen för Österbottens välfärdsområde publicerar en 

förteckning över serviceproducenterna på en servicesedelportal. 

Den kontroll som görs via myndighetsregister i syfte att utreda serviceproducentens behörighet 

är lagstadgad (Lag om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av 

utomstående arbetskraft 1233/2006 § 5; senare beställarlagen) och görs i samband med att 

en aktör ansöker om att få bli serviceproducent samt därefter varje år. I och med detta så 

förutsätts att den som ansöker om att få bli serviceproducent/det företag som fungerar som 

serviceproducent och har avlönad personal har anslutit sig eller ansluter sig i samband med 

ansökningsprocessen till Vastuu Group Ab:s program Pålitlig partner (www.vastuugroup.fi). 

Serviceproducenten behöver inte ansluta de intyg som krävs enligt beställarlagen till sin 

ansökan, eftersom de bilagor som serviceproducenten ska tillställa enligt beställarlagen fås 

automatiskt via systemet.  

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde får följande behövliga, lagstadgade 

redogörelser via rapporttjänsten: 

https://palse.fi/?page=services2
http://www.vastuugroup.fi/
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 om avtalsparten är införd i förskottsuppbördsregistret, arbetsgivarregistret och registret 

över momsskyldiga 

 handelsregisterutdrag 

 redogörelse för skattebetalning 

 intyg över att arbetstagaren har en pensionsförsäkring och att 

pensionsförsäkringsavgifterna har betalats eller en redogörelse för att det finns en 

betalningsplan för förfallna pensionsförsäkringsavgifter 

 redogörelse för det kollektivavtal som tillämpas i arbetet eller för centrala arbetsvillkor 

 redogörelse för hur företagshälsovården är ordnad 

 intyg över att man har en lagstadgad olycksfallsförsäkring.  

 

Då en privat yrkesutövare/näringsidkare ansöker om att få bli serviceproducent så accepterar 

producenten att Samkommunen för Österbottens välfärdsområde via tillståndsmyndighet kan 

kontrollera om aktörens/personalens straffregister har kontrollerats av regionförvaltningsverket 

eller Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira i samband med en 

tillstånds- och anmälningspraxis (se sid 7 punkt 7). 

 

4  Serviceproducentens skyldigheter 
 

En producent av service inom servicesedelsystemet är serviceproducent enligt lagen om privat 

hälso- och sjukvård (152/1990). Serviceproducenten förbinder sig vid att följa de allmänna 

villkor som fastställs i 5 § i lagen om servicesedlar (569/2009). Samkommunen för 

Österbottens välfärdsområde har rätt att be serviceproducenten tillställa skriftliga intyg eller 

annan dokumentering som visar att de allmänna villkoren som omnämns i denna punkt 

uppfylls. 

1. Serviceproducenten ska vara införd i förskottsuppbördsregistret 

Serviceproducenten förbinder sig att vara registrerad i skatteförvaltningens 

förskottsuppbördsregister. 

 

2. Förutsättningar som ställs i speciallagstiftningen ska uppfyllas 

Serviceproducenten ska alltid uppfylla de förutsättningar som ställs i 

speciallagstiftningen som gäller serviceproducenter. I detta fall avses med 

speciallagstiftning särskilt lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990). 
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Då det gäller en serviceproducerande enhet har uppfyllelsen av dessa förutsättningar 

kontrollerats i samband med att enheten etablerades. Etableringstillstånd beviljas av 

det behöriga regionförvaltningsverket (RFV) eller Tillstånds- och tillsynsverket för 

social- och hälsovården Valvira. Serviceproducenter som beviljats tillstånd registreras 

i den s.k. Valveri-tjänsten för privata serviceproducenter inom social- och hälsovården 

vilka upprätthålls av regionförvaltningsverken i samråd med Valvira.  

 

3. Minimiservicenivå 

Servicenivån på de tjänster som serviceproducenten erbjuder ska vara minst lika hög 

som den nivå som förutsätts av motsvarande verksamhet inom den offentliga sektorn. 

Serviceproducenten måste även se till att klientens rätt till en kvalitativt god hälso- och 

sjukvård samt socialservice förverkligas. I praktiken godkänner Samkommunen för 

Österbottens välfärdsområde nivån på servicen i det skede då distriktet godkänner att 

ta med serviceproducenten i servicesedelsystemet och tar emot en förbindelse av 

serviceproducenten. 

 

4. Försäkringsskydd 

Serviceproducenten förbinder sig att teckna och hålla i kraft de lagstadgade 

försäkringar som verksamheten förutsätter, såsom försäkringar som fastställs i 

patientskadelagen samt i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och 

sjukvården. 

Eventuella skador ersätts i första hand genom serviceproducentens försäkringar och i 

sista hand är serviceproducenten i enlighet med skadeståndslagen ansvarig för 

eventuella skador. Samkommunen för Österbottens välfärdsområde ansvarar inte för 

skada som serviceproducenten åsamkat klienten. Om servicen måste upprepas eller 

klienten är i behov av annan service pga. fel förorsakat av serviceproducenten ansvarar 

serviceproducenten för eventuella kostnader. 

 

5. Verksamhetslokaler 

Såväl en yrkesutövare med verksamhetslokaler som en yrkesutövare som saknar 

verksamhetslokaler kan godkännas som serviceproducent. Om yrkesutövaren har 

verksamhetslokaler, så anses serviceproducenten utgöra en enhet som tillhandahåller 

privata hälso- och sjukvårdstjänster (vårdinrättning).  

Serviceproducentens verksamhetslokaler ska ideligen uppfylla gällande 

säkerhetsföreskrifter på så sätt att enheten kan trygga klienternas säkerhet på det sätt 

som fastställts i lag och myndigheters föreskrifter, men även uppfylla de lagstadgade 

villkor som fastställts för godkännande av serviceproducenter. 
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Precisare krav på verksamhetslokalerna beskrivs i regelbokens servicerelaterade del. 

 

6. Prisuppgifter och avbokning av en bokad tid 

Uppgifter om servicepriser bör vid begäran delges klienten även skriftligt. 

Serviceproducenten bör upplysa klienten om producentens/företagets praxis om 

avbokning av tidsbeställningar, men också om vilka eventuella konsekvenser ett icke-

annullerat besök kan medföra. Ifall det finns en godtagbar orsak (t.ex. att klienten 

insjuknat) till att besöket inte avbokats kan ingen avgift uppbäras för ett icke-annullerat 

besök. 

Serviceproducenten bör vara anträffbar per telefon under tjänstetid. 

 

7. Personalen 

Serviceproducenten förbinder sig att se till att serviceproducenten eller en person i 

dess ledning eller en representant för serviceproducenten, fattar beslut eller övervakar 

dess verksamhet inte genom en lagakraftvunnen som framgår av straffregistret har 

dömts för något av de brott, handlingar eller försummelse enligt § 53 eller § 54 i lagen 

om offentlig upphandling. En godkänd serviceproducent har rätt att utse en ansvarig 

person för servicen. Serviceproducenten ansvarar även för underleverantörernas 

verksamhet i samma utsträckning som för den egna verksamheten. 

Vid anställning av en yrkesperson inom hälso- och sjukvården förbinder sig 

serviceproducenten att kontrollera  

 personens uppgifter via det register som upprätthålls av Valvira  

 straffregisterutdrag för personer som ansvarar för vården av minderåriga 

patienter (under 18 år), om serviceproducenten tillhandahåller tjänster för 

minderåriga. (Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar 

med barn 504/2002). 

 

Klienten har rätt att bli betjänad på önskat språk, på antingen svenska eller finska. 

Serviceproducenten förbinder sig att se till att dess personal består av ett tillräckligt 

antal personer som uppfyller villkoren i denna punkt. I ansökningsblanketten ska 

serviceproducenten ange på vilka språk den personal som ansvarar för 

kundbetjäningen kan erbjuda service. 

Precisare krav på personal beskrivs i regelbokens servicerelaterade del. 

 

8. Kundbelåtenheten 

Serviceproducenten förbinder sig att agera så att klienterna är nöjda.  
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9. Rapportering till Samkommunen för Österbottens välfärdsområde  

Serviceproducenten bör regelbundet upplysa Samkommunen för Österbottens 

välfärdsområde  om övervakningen av kvaliteten på de tjänster som 

serviceproducenten erbjuder samt om patientsäkerheten till den del som den berör 

vårdtjänster. Serviceproducenten bör i synnerhet upplysa Samkommunen för 

Österbottens välfärdsområde om reklamationer och skadeståndskrav som framförts av 

klienter och patienter samt om orsakerna till reklamationerna och de åtgärder som 

vidtagits pga. dem.  

Serviceproducenten ska rapportera till Samkommunen för Österbottens 

välfärdsområde om offentligrättsliga besvär, klagomål och anmälningar om vårdfel som 

gäller den vård som har tillhandahållits mot en servicesedel och på samma sätt även 

de avgörande som gäller de ovan nämnda fallen. 

 

10. Marknadsföring 

Serviceproducentens marknadsföring ska vara saklig, tillförlitlig och förenlig med god 

sed. Överord eller komparationsformer får inte användas. Onödig efterfrågan på hälso- 

eller sjukvårdstjänster får heller inte skapas genom marknadsföring. Annonsen ska 

innehålla uppgifter om mottagningsplats, mottagningstid och 

tidsbeställningsmöjligheter. Prisannonsering ska ske jämförligt så att en klient som 

använder servicesedel lätt kan sluta sig till det totala priset på en tjänst och den andel 

som klienten själv ska betala. 

 

11. Lagstiftning 

Serviceproducenten ska iaktta all lagstiftning och alla myndighetsföreskrifter och 

anvisningar som berör serviceproducenten och dennas verksamhet. 

Serviceproducenten förbinder sig att följa gällande arbetsavtalslagstiftning och 

gällande kollektivavtal.  

På tjänsten tillämpas Finlands lagstiftning. 

 

12. Övriga krav som Samkommunen för Österbottens välfärdsområde ställer 

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde kan i varje enskilt fall utöver de ovan 

nämnda villkoren ställa även övriga krav på den serviceproducerande enheten. 

Avsikten med denna bestämmelse är att bereda Samkommunen för Österbottens 

välfärdsområde flexibla möjligheter att beakta specialbehoven hos till exempel en viss 

klientgrupp. Samkommunen för Österbottens välfärdsområde kan kräva att 
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serviceproducenten ska överskrida vissa minimivillkor till exempel i fråga om sina 

resurser, men ett sådant villkor får inte formuleras så att det gynnar en viss 

serviceproducent och diskriminerar andra. 

 

13. Återkallande av befullmäktigande 

 Samkommunen för Österbottens välfärdsområde har rätt att återkalla en för 

serviceproducenten beviljad fullmakt att vara verksam inom systemet med 

servicesedlar och att avföra serviceproducentens namn från förteckningen över 

godkända serviceproducenter omedelbart utan uppsägningstid, om: 

 serviceproducenten inte iakttar god vård- och servicepraxis 

 serviceproducenten i sin ansökan har givit Samkommunen för Österbottens 

välfärdsområde felaktig information; 

 serviceproducenten trots en skriftlig uppmaning från Samkommunen för 

Österbottens välfärdsområde låter bli att iaktta villkoren i regelboken; 

 serviceproducenten har blivit betalningsoförmögen, inte har kunnat sköta sina 

räkningar senast på förfallodagen, har inlett ackordförfarande, har försatts i 

likvidation eller hotas av att försättas i likvidation; eller 

 serviceproducenten eller någon person i ledningen hos denna har dömts som 

skyldig till brott som hänför sig till näringsverksamheten. 

 

5  Samkommunen för Österbottens välfärdsområdes 
skyldigheter 

 

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde  

1. väljer servicesedelproducenter som tillhandahåller tjänster mot servicesedel i enlighet 

med lagen om servicesedlar. 

 

2. behandlar frågan om valet av serviceproducent inom två (2) veckor från det att 

serviceproducenten anmält sitt intresse och fattar ett beslut om godkännande eller 

förkastande inom en (1) månad från det att serviceproducenten tillställt alla handlingar 

som förutsätts för att producenten ska kunna bli godkänd som serviceproducent. 

 
 

3. för en förteckning över de producenter som Samkommunen för Österbottens 

välfärdsområde godkänt som serviceproducenter. Uppgifter om serviceproducenterna, 
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de tjänster de tillhandahåller och priset på tjänsterna ska finnas offentligt tillgängliga på 

internet och på annat lämpligt sätt. 

 

4. återkallar godkännandet av en serviceproducent och avför serviceproducenten från 

förteckningen över serviceproducenter, om villkoren för godkännandet inte längre 

uppfylls eller om serviceproducenten ber Samkommunen för Österbottens 

välfärdsområde återkalla godkännandet. 

 

5. övervakar kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls av de serviceproducenter som 

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde godkänt som serviceproducenter för 

att kontrollera att serviceproducenterna uppfyller de minimikrav som ställts på 

verksamheten. Därutöver säkerställer Samkommunen för Österbottens 

välfärdsområde att kvaliteten på servicen uppfyller de kriterier som fastställts i 

servicesedellagen och regelboken. 

 

6. informerar klienten om hans eller hennes ställning då han eller hon använder sig av en 

servicesedel samt om servicesedelns värde, serviceproducenternas priser, grunderna 

till och den uppskattade storleken på självriskandelen samt om den klientavgift som 

bestäms för motsvarande tjänster enligt lagen om klientavgifter inom social- och 

hälsovården. 

 

7. fungerar i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning 679/2016) som 

personuppgiftsansvarig för klienthandlingar som uppstår inom servicesedelssystemet 

och ansvarar i sista hand för behandlingen av dessa handlingar. Klienthandlingar som 

uppstår till följd av service som tillhandahålls mot servicesedel är 

myndighetshandlingar.  

 

8. svarar på och avgör frågor där klienten begär att få ta del av uppgifter i klientregistret 

eller begär att uppgifter i klientregistret ska kontrolleras eller rättas.  

 

6  Klientdokument och dataskydd 
 

Serviceproducenten upprätthåller ett klientregister på Samkommunen för Österbottens 

välfärdsområdes   vägnar samt förvarar och hanterar klienthandlingar på det sätt som fastställs 

i gällande lagstiftning och förbinder sig att iaktta tystnadsplikt och följa Samkommunen för 
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Österbottens välfärdsområdes anvisningar (EU:s dataskyddsförordning 679/2016, 

dataskyddslagen 1050/2018, lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården 

812/2000, lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården 

159/2007, lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999, arkivlagen 831/1994, 

social- och hälsovårdsministeriets förordning om journalhandlingar 298/2009, lagen om 

patientens ställning och rättigheter 785/1992). 

 

6.1 Upprätthållande av klientregister och behandling av 
klientuppgifter 

 

Enligt EU:s dataskyddsförordning (679/2016) fungerar Samkommunen för Österbottens 

välfärdsområde som personuppgiftsansvarig för klientuppgifter som uppstår i samband service 

som tillhandahålls mot servicesedel. Eftersom det är fråga om myndighetsdokument är det 

alltid Samkommunen för Österbottens välfärdsområde i egenskap som 

personuppgiftsansvarig som fattar ett avgörande i frågor om utlämning av uppgift. Stadganden 

i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet angående utlämning av handlingar och 

sekretess tillämpas även då det gäller dokument som är i serviceproducentens besittning. 

Vid behandling av dokument ska serviceproducenten hörsamma det som stadgats om 

hanteringen av journalhandlingar (lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 

(621/1999) senare offentlighetslagen, dataskyddslagen och lagen om elektronisk behandling 

av klientuppgifter inom social- och hälsovården samt övrig lagstiftning som berör social- och 

hälsovård) samt i övrigt på det sätt som instruerats av Samkommunen för Österbottens 

välfärdsområde.  Serviceproducenten ansvarar förutom för behandlingen av klientuppgifter 

även för det dataskydd och den datasäkerhet som anknyter till behandlingen av dylika 

uppgifter. Av klienthandlingarna ska det framgå på vilka grunder uppgifterna behandlas samt 

vem som är serviceanordnare, serviceproducent och servicegivare. (Lag om klienthandlingar 

inom socialvården 25 § 3 mom.) Serviceproducenten förbinder sig att bringa behandlingen av 

personuppgifter och dataskyddet upp till den nivå som förutsätts i EU:s allmänna 

dataskyddsförordning (EU) 2016/679. 

Serviceproducenten ska vara omsorgsfull i sin behandling av uppgifter och till exempel se till 

att sekretessbelagda uppgifter behandlas korrekt. Uppgifterna i klientregistret samt uppgifter 

om att ett klientförhållande existerar är konfidentiella.   

Serviceproducenten förbinder sig att inte behandla klientuppgifter efter att klientförhållandet 

upphört. 
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Om serviceproducenten i sin verksamhet uppgör handlingar manuellt bör Samkommunen för 

Österbottens välfärdsområde  sörja för att ifrågavarande handlingar vid användning av 

servicesedel överförs till det elektroniska systemet på motsvarande sätt som i samband med 

Samkommunen för Österbottens välfärdsområdes egna tjänster. 

Klienten kan framföra en begäran att få kontrollera eller göra en rättelseyrkan angående ett fel 

till den personuppgiftsansvariga, dvs. Samkommunen för Österbottens välfärdsområde ,  eller 

om serviceproducenten och Samkommunen för Österbottens välfärdsområde separat kommit 

överens om det, direkt till serviceproducenten. I sista hand är det ändå Samkommunen för 

Österbottens välfärdsområde som fattar ett avgörande i fråga om en begäran om kontroll eller 

rättelse av uppgift. 

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde eller en av denne utsedd oavhängig 

sakkunnig, som inte kan vara en konkurrent till serviceproducenten, har rätt att när som helst 

under den tid då dessa villkor är i kraft inspektera att serviceproducenten iakttar de förpliktelser 

som ålagts serviceproducenten i denna regelbok.  Samkommunen för Österbottens 

välfärdsområde meddelar 14 dagar i förväg att en inspektion ska genomföras. Om det finns 

orsak att misstänka att serviceproducenten inte behandlar klientuppgifter i enlighet med de 

villkor som fastställs i denna regelbok har Samkommunen för Österbottens välfärdsområde 

rätt att genomföra en inspektion utan förvarning.   

Inspektionen omfattar serviceproducentens dokumentation som anknyter till behandlingen av 

personuppgifter samt de system och utrymmen som används vid behandlingen av 

personuppgifter.  Serviceproducenten ska aktivt delta i genomförandet av inspektionen. På 

Samkommunen för Österbottens välfärdsområdes begäran är serviceproducenten också 

skyldig att delta i en inspektion som tillsynsmyndigheten utför av Samkommunen för 

Österbottens välfärdsområde och överlämna de uppgifter som tillsynsmyndigheten behöver 

för att genomföra inspektionen. 

  Respektive part svarar själv för de kostnader som åsamkas av inspektionen. Om det vid 

inspektionen uppdagas att serviceproducenten inte har iakttagit de villkor som fastställts i 

regelboken eller dataskyddslagstiftningen ansvarar serviceproducenten för alla kostnader som 

åsamkas av inspektionen. 
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6.2 Personuppgiftsincident 
 

Med en personuppgiftsincident avses en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller 

olaglig förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till 

klientuppgifter eller en incident där datasäkerheten har äventyrats.  

Serviceproducenten ska utan dröjsmål meddela om att en personuppgiftsincident inträffat och 

ta kontakt med Samkommunen för Österbottens välfärdsområdes  dataskyddsombud per 

telefon/per e-post.  Därutöver förbinder sig serviceproducenten att meddela Samkommunen 

för Österbottens välfärdsområde om andra, väsentliga störningar eller problem i servicen, vilka 

kan påverka de registrerades ställning och rättigheter.  

Serviceproducenten förbinder sig att bistå Samkommunen för Österbottens välfärdsområde 

vid anmälningen av personuppgiftsincidenten till tillsynsmyndigheten och överlämna alla 

uppgifter som finns förfogande om personuppgiftsincidenten och som begärs av 

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde.  Serviceproducenten är skyldig att meddela 

de registrerade om personuppgiftsincidenten. 

Serviceproducenten ska utan dröjsmål vidta åtgärder för att förhindra eller förmildra de 

negativa konsekvenser som personuppgiftsincidenten medfört. Serviceproducenten ska efter 

en personuppgiftsincident tillställa ett förslag till förfaringssätt till Samkommunen för 

Österbottens välfärdsområde om hur personuppgiftsincidenter i fortsättningen ska förhindras 

och implementera dem utan obefogat dröjsmål.     

Serviceproducenten ska dokumentera alla personuppgiftsincidenter, inklusive 

konsekvenserna av personuppgiftsincidenterna och de korrigerande åtgärder som vidtagits.     

Serviceproducenten ansvarar för alla krav, skador, utgifter och kostnader som framförs av 

tredje part eller registrerade samt för administrativa sanktionsavgifter som påförs av 

tillsynsmyndighet, vilka påförs Samkommunen för Österbottens välfärdsområde  med 

anledning av att serviceproducenten bryter mot de villkor som fastställts i denna regelbok eller 

i dataskyddslagstiftningen.     

Om det i lagstiftningen i fråga eller i rekommendationer, anvisningar eller bestämmelser som 

gäller lagstiftningen eller tolkningen av den görs ändringar som påverkar Samkommunen för 

Österbottens välfärdsområdes  ställning eller skyldigheter eller de skyldigheter eller det ansvar 

som fastställs i denna regelbok, kan Samkommunen för Österbottens välfärdsområde avge 

kompletterande och preciserande bestämmelser och anvisningar till regelboken i detta 

hänseende. 
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6.3 Förvaring och överföring 
 

Uppgifter som är väsentliga med tanke på ordnande och förverkligande av servicen ska lagras 

i Samkommunen för Österbottens välfärdsområdes  egna patientdatasystem senast i det 

ögonblick då servicehändelsen/-perioden avslutas. Serviceproducenten och Samkommunen 

för Österbottens välfärdsområde  ska säkerställa att uppgifter som är nödvändiga för ordnande 

och verkställande av servicen överförs mellan parterna i olika faser av servicehändelsen. Detta 

möjliggör att handlingarna för varje klient och patient bildar en för vården och omsorgen 

nödvändig, obruten helhet, som beslut om vård och omsorg vilar på. Klienten ska upplysas om 

att uppgifter överförs. 

Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården är enligt lag skyldiga att spara 

journalhandlingar. På grund av detta bör varje yrkesutbildad person inom hälso- och 

sjukvården föra register och spara en kopia på varje dokument som denna person tillställt 

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde  för att den yrkesutbildade personen vid en 

eventuell patientskada eller i samband med annan tillsyn kan förete dessa handlingar för 

myndigheter inom hälso- och sjukvården. Serviceproducenten är skyldig att spara kopiorna på 

dokument tillställda Samkommunen för Österbottens välfärdsområde  under lika lång 

arkiveringstid som ålagts Samkommunen för Österbottens välfärdsområde i lag gällande 

förvaring av handlingar (lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och 

hälsovården, 159/2007). Samma gäller för användarlogguppgifter. 

Serviceproducenten ska förvara dokument som uppkommer över klienter som tillhandahålls 

service mot servicesedel separat från dokument som uppkommer i övrig verksamhet. 

Serviceproducenten ska upprätthålla en besöksspecifik dokumentation över patientens 

terapihändelser. 

Serviceproducenten får inte utlämna handlingar eller patientuppgifter till tredje part, utan ska 

vid behov vända sig till Samkommunen för Österbottens välfärdsområdes  dataskyddsombud.  

Om företagets verksamhet upphör ska serviceproducenten returnera de dokument som 

uppkommit i vården av klienter som tillhandahållits service mot servicesedel till 

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde.   
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7  Beskattning 
 

Servicesedeln är en skattefri förmån för mottagaren. För att en servicesedel ska vara skattefri 

förutsätts att den 

 beviljas för klart och tydligt bestämda tjänster 

 är personlig och inte kan överföras på någon annan 

 Inte består av pengar som betalas direkt till klienten och som klienten själv kan besluta 

om hur de disponeras. 

Servicesedelns självriskandel berättigar inte klienten till hushållsavdrag i 

inkomstbeskattningen. 

Enligt 34 § i mervärdesskattelagen betalas ingen skatt på försäljning av hälso- och 

sjukvårdstjänster. Med hälso- och sjukvårdstjänster avses åtgärder som vidtas för att 

bestämma en människas hälsotillstånd samt funktions- och arbetsförmåga eller för att 

återställa eller upprätthålla hennes hälsa samt funktions- och arbetsförmåga, om det är fråga 

om: 

 vård vid en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård som upprätthålls av staten eller 

kommun 

 vård som ges av en sådan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som 

bedriver sin verksamhet med stöd av lagstadgad rätt eller som enligt lag är registrerad. 

 

8  Tillsyn och ändring av regelboken 
 

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde och serviceproducenten utser till namn eller 

ställning en eller flera personer som kontaktpersoner och ansvarspersoner för fullföljandet av 

verksamheten med servicesedlar och mottagare av anmälningar.  

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde har rätt att ändra bestämmelserna i 

regelboken och dess bilagor.         Samkommunen för Österbottens välfärdsområde  ska 

meddela serviceproducenten om ändringar omedelbart efter att ett ändringsbeslut har fattats. 

Om serviceproducenten inte vill binda sig till de ändrade reglerna, ska denna skriftligen 

meddela Samkommunen för Österbottens välfärdsområde om detta inom sextio (60) dagar 

efter att ändringsanmälan har sänts. Om ovan nämnda anmälan inte lämnas in till 

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde, förbinder sig serviceproducenten att iaktta 
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de ändrade villkoren från och med det i ändringsanmälan angivna datumet, dock tidigast sextio 

(60) dagar efter att ändringsanmälan har sänts.  

Denna regelbok är i kraft tillsvidare.  
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Servicerelaterad del – regelbokens särskilda del 

 

9  Klienter och patienter som omfattas av systemet med 
servicesedlar  

 

En servicesedel kan beviljas en patient hos Samkommunen för Österbottens välfärdsområde: 

 med en nedsatt funktionsförmåga som konstaterats av en läkare 

 för vilken medicinsk rehabilitering är nödvändig för att funktionsförmågan ska kunna 

förbättras eller återställas 

 som inte permanent vårdas på en vårdinrättning. 

Servicesedeln är ett alternativ till en service som Samkommunen för Österbottens 

välfärdsområde  tillhandahåller i egen regi eller i form av köptjänst. Patienten eller den anhöriga 

väljer huruvida patienten ska använda sig av en servicesedel eller rehabilitering i form av terapi 

som Samkommunen för Österbottens välfärdsområde tillhandahåller på annat sätt. Om 

patienten väljer att använda sig av en servicesedel ska en förbindelse för användning av en 

servicesedel uppgöras för patienten.  

 

10  Tidsbegränsning för service som tillhandahålls mot 
servicesedel 

 

Serviceproducenten ska påbörja betjäningen av en ny klient inom två veckor och senast inom en 

månad från det att servicen har beställts.  

 

11  De krav som ställs på serviceproducentens 
verksamhetslokaler 

 

Rörelsehindrade personer, t.ex. klienter med rullstol ska ha obehindrat tillträde till 

serviceproducentens verksamhetslokaler. Dessutom ska det vara möjligt att obehindrat röra sig i 

verksamhetslokalerna som också ska vara utrustade med tillräckliga hygien- och toalettutrymmen. 

Serviceproducenten ska ha en räddningsplan och säkerhetsutredning som godkänts av 

räddningsmyndigheterna. 
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Ifall terapin genomförs hemma hos klienten ska serviceproducenten sörja för patientsäkerheten. 

Serviceproducenten sörjer för att man vid användning av bassänglokaler hörsammar anvisningen 

i konsumentverkets publikationsserie 4/2002. Vid bassängterapi ska det i bassängområdet finnas 

en person som avklarat FRK:s FHJ1-kurs eller en utbildning som motsvarar denna. (Kortet ska 

vara i kraft). Färdigheterna i första hjälpen ska uppdateras regelbundet.  

 

12  Behörighetsvillkor för serviceproducentens personal 
 

Personalen och vikarierna ska uppfylla de lagstadgade krav som ställs på personal inom hälso- 

och sjukvård. Den personal som tillhandahåller fysio-, ergo-, tal- och lymfterapi ska ha rätt att 

vara verksamma terapeuter på det sätt som fastställs i lagen om yrkesutbildade personer inom 

hälso- och sjukvården (559/1994). Serviceproducenten ansvarar för att den personal som ger 

terapi uppfyller de behörighetsvillkor som ställs i lag och enbart utför sådana arbetsuppgifter 

som den enligt stadganden och nationella direktiv har rätt att utföra.  

En seniorterapeut ska utses för en nyutexaminerad terapeut eller en terapeut med under 2 år 

av arbetserfarenhet. En privat yrkesutövare ska utse en dylik seniorterapeut för sig själv och 

ett företag ska utse en dylik seniorterapeut för sin arbetstagare.  

Manuell lymfterapi får ges av en legitimerad yrkesperson som avklarat förutom en examen för 

fysioterapeut, konditionsskötare, sjukskötare eller ergoterapeut även avklarat en 

specialkompetens i lymfterapi i Finland eller utomlands. Godkända utbildningsanordnare i 

Finland är Suomen Fysioterapia ja kuntoutusyrittäjät ry i samarbete med Feldberg-kliniken, 

Suomen Lymfahoito ry Lymfterapi i Finland rf. och Vodder-institutet. 

Personalen ska ha goda kunskaper i finska eller svenska språket.  

Serviceproducenten ska sörja för upprätthållandet av yrkeskunnigheten hos sin personal och 

för fortbildningen av sin personal samt kontinuerligt uppdatera förteckningen över sin personal 

för att den ska hållas ajour. 

 

13  Krav som ställs på serviceinnehåll 
 

Serviceproducenten ska hörsamma en god rehabiliteringspraxis. En god rehabiliteringspraxis 

baserar sig på en påvisad verkningsfullhet som bygger på erfarenhetsbaserade och 

vetenskapliga kunskaper. En god rehabilitering är en rehabilitering som ges i rätt tid och som 
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är adekvat riktad, där man i förväg på ett övergripande sätt beaktar personens behov och den 

nuvarande omgivningen samt som dessutom verkställs med resultatrika och allmänt 

accepterade rehabiliteringsmetoder i enlighet med de mål som uppställts tillsammans med 

klienten. De uppgifter som uppkommer under processen och hänför sig till behovet av fortsatt 

handledning ska med klientens samtycke vidarebefordras till den enhet som ansvarar för 

vården eller uppföljningen. Rehabiliteringen bygger på ett nätverkssamarbete som är till för att 

bemöta klientens behov. En god rehabilitering omfattar en tillräcklig upplysning och 

handledning samt aktiv delaktighet av klienten. 

Serviceproducenten förbinder sig vid att servicesedeln enbart används för sådan terapi som 

angivits i beslutet om beviljande av servicesedeln. Serviceproducenten förbinder sig att följa 

rehabiliteringsplanen och de mål som uppställs i den samt på begäran föra en inledande 

diskussion om målen med den hänvisande parten. 

Särskilda krav på innehåll som fastställts av Samkommunen för Österbottens välfärdsområde 

beskrivs i bilaga 1. (Palse.fi) 

 

14  Tilläggstjänster som klienten köper 
 

Klienten och patienten betalar själv för de tjänster som inte omfattas av servicesedeln. 

 

15  Tillställande av servicerespons till Samkommunen för 
Österbottens välfärdsområde  

 

Serviceproducenten ska registrera genomförda terapibesök i portalen Palse.fi inom fem (5) 

dygn samt tillställa en servicerespons inom en månad från det att terapiperioden avslutats. 

Serviceresponsen är ett krav för fakturering. 

Då patienten med tillräcklig förvarning upplyser serviceproducenten om att hon/han har ett 

kontrollbesök hos en läkare ska serviceproducenten överlämna en mellanbedömning så att 

den finns läkaren tillhanda vid kontrollbesöket.  

I samband med terapier för barn hålls den inledande diskussionen efter de tre första 

terapibesöken för att skapa en ömsesidig förståelse för de mål som angivits i 

rehabiliteringsplanen. 
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Servicerespons samt en eventuell mellanbedömning och en inledande diskussion omfattas av 

priset på servicesedeln. 

 

16  Oavhängighet hos den som beviljar servicesedlar 
 

En person som på Samkommunen för Österbottens välfärdsområde vägnar har fattat beslut 

om att en servicesedel ska beviljas kan inte stå i ett anställnings-, uppdrags- eller 

tjänsteförhållande till den serviceproducent som tillhandahåller service mot servicesedel. Den 

person som beviljat en servicesedel får inte heller ha ett betydande innehav eller utöva 

betydande bestämmanderätt i det företag som tillhandahåller denna service eller i en 

sammanslutning som hör till samma koncern som serviceproducenten. 

 

17 Krav som ställs på rapportering, övervakning och 
kvalitetshantering  

 

Serviceproducenten ska på eget initiativ meddela Samkommunen för Österbottens 

välfärdsområdes  kontaktperson om väsentliga ändringar i verksamheten, såsom nedläggning 

av verksamhet, långa avbrott i verksamheten, byte av ansvarsperson och ändringar i 

kontaktuppgifter.  

Serviceproducenten ska se till att uppdatera sina uppgifter på servicesedelportalen så att de 

är aktuella. Serviceproducentens kontaktuppgifter, personalförteckning samt väntetiden till 

servicen och priset på servicen ska finnas på portalen.  

Serviceproducenten ska rapportera om resultat av eventuella kundbelåtenhetsförfrågningar 

som serviceproducenten gör/låter göras angående den egna verksamheten.  

 

18  Värdet på servicesedeln och prissättning av den 
service som ges mot servicesedel 

 

Värdet på servicesedlarna fastställs av Samkommunen för Österbottens välfärdsområde som 

förbinder sig att betala den summa som motsvarar värdet på servicesedeln för den service 

som serviceproducenten tillhandahåller. Värdet på servicesedeln ses i regel över årligen eller 

vid behov. Då priset på servicen är lägre än värdet på servicesedeln får serviceproducenten 
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enbart fakturera för priset på servicen. Då det gäller terapier för barn täcker sedeln priset för 

hela terapin, inklusive faktureringstillägg och övriga tillägg. Då det gäller vuxna får 

serviceproducenten fakturera den skillnad i värdet på servicesedeln och serviceproducentens 

pris av patienten som självriskandel.  

Värdet på servicesedlarna har beskrivits per terapiform i bilaga 2 på Palse-portalen. 

Då serviceproducenten ansöker om att få bli en serviceproducent överlämnar producenten en 

prisförteckning över sina tjänster. Prisförteckningen ska finnas på servicesedelportalen. 

Ingen annan avgift får tilläggas till det angivna priset. Vid användning av servicesedel räknas 

inte den självriskandel som patienten betalar till avgiftstaket. Klienten kan emellertid få 

ersättning för resekostnader på det sätt som det stadgas i sjukförsäkringslagen. 

Servicesedeltjänsten berättigar inte till hushållsavdrag. 

Priset på terapi som ersätts med servicesedel får inte justeras under den tid då patientens 

servicesedel är giltig. Serviceproducenten kan justera sina priser högst en gång per 

kalenderår. Samkommunen för Österbottens välfärdsområde  upplyser årligen om när 

serviceproducenten kan göra prisjusteringar på servicesedelportalen om denna så önskar. 

Prisjusteringar som gjorts på annat sätt är ogiltiga. Faktureringstillägg eller andra utgifter samt 

tilläggstjänster som inte hör till servicehelheten ses som prishöjningar. Då serviceproducenten 

justerar sina priser bör det pris som är i bruk alltid finnas angivet på servicesedelportalen. 

Prissättningsmodellen förbinder inte serviceproducenten annars än till den del som gäller 

användning av servicesedlar. 

Servicesedeln är personlig och kan inte överlämnas till någon annan eller ändras till pengar. 

Servicesedeln ska alltid användas för det ändamål för vilket den har blivit beviljad. Patienten 

kan om han eller hon så önskar byta serviceproducent under servicesedelns giltighetstid, 

varvid patienten ingår ett avtal med den nya serviceproducenten.  

Tjänster som tillhandahålls mot servicesedel är i enlighet med 34 § i mervärdesskattelagen 

skattefri försäljning av hälso- och sjukvårdstjänster.  

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde  kan inte ta ut en klientavgift för servicen av 

en klient som använder servicesedel. 
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19  Fakturering  
 

Med en servicesedel förbinder sig Samkommunen för Österbottens välfärdsområde att erlägga 

en ersättning som motsvarar värdet på servicesedeln för en tjänst som tillhandahålls av en 

privat serviceproducent. Den terapi som serviceproducenten ger baserar sig alltid på den 

rehabiliteringsplan som är ansluten till servicesedelförbindelsen, däri målet med terapin, 

innehållet i terapin, antalet terapigånger och realiseringssätt fastställs. 

Om det pris som klienten och serviceproducenten kommit överens om för produkten/servicen 

är mindre än värdet på servicesedeln är Samkommunen för Österbottens välfärdsområde 

skyldigt att betala högst det pris som klienten och serviceproducenten fastslagit. 

Serviceproducenten debiterar patienten för en tid som annullerats utan motiverad orsak. 

Servicesedeln kan inte användas för detta ändamål. Exempelvis plötsligt insjuknande kan ses 

som en motiverad orsak, varvid den inhiberade tiden en gång kan debiteras via servicesedeln. 

Om patientens behov av service upphör långvarigt eller permanent förfaller 

servicesedelbeslutet och sedeln returneras till Samkommunen för Österbottens 

välfärdsområde.  Ifall det blir ett uppehåll i servicen ska Samkommunen för Österbottens 

välfärdsområde meddelas omedelbart. 

Serviceproducenten fakturerar för servicen i enlighet med servicesedelbeslutet högst två (2) 

gånger per månad i efterskott. Reseersättning för hembesök betalas i enlighet med 

ikraftvarande kilometerersättning för den del av som överstiger 15 kilometer enkel väg. 

Betalningsvillkor: 21 dagar netto. Fakturan ska vara försedd med ett referensnummer som 

skapats via servicesedelportalen. Fakturan ska inte innehålla klientens personuppgifter.  

 

Faktureringen sker i första hand med en webbfaktura: xxx 

Ifall elektronisk fakturering inte är möjlig ska fakturan sändas till följande adress: xxx 

 

Bilagor 
 

 Värden på servicesedlar  

 Anvisningar om terapiinnehåll  
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1. Allmänna principer 

Österbottens välfärdsområdes klientavgiftshandbok är uppdelad enligt välfärdsområdets 

verksamhetsområden. Under varje verksamhetsområde hittas en kort beskrivning av den 

service som erbjuds samt klientavgifter för ifrågavarande service. Österbottens 

välfärdsområde beslutar årligen om justeringar av avgifter, såvida de inte är fastställda i lag 

eller förordning.  

Gällande lagstiftning  

Alla avgifter som tas ut av Österbottens välfärdsområde grundar sig på den gällande 

lagstiftningen, 3.8.1992/734 Lag om klientavgifter inom social- och hälsovården samt 

9.10.1992/912 Förordning om klientavgifter inom social- och hälsovården.   

Högsta avgift 

”Den avgift som tas ut för servicen får vara högst lika stor som kostnaderna för 

serviceproduktionen ” (klientavgiftslagen 2 §) 

Avgifter som bestäms enligt betalningsförmåga 

Beslut om avgifter som bestäms enligt betalningsförmågan gäller tillsvidare. Avgiften ska 

emellertid justeras på ansökan av klienten eller klientens företrädare eller på initiativ av 

samkommunen om 

1) klientens eller dennes familjs inkomster har förändrats, 

2) klientens eller dennes makes eller sambos rätt till avdrag enligt 10 c, 10 d eller 10 g § i 

klientavgiftslagen har förändrats, 

3) familjens förhållanden har förändrats, 

4) avgiften visar sig vara felaktig, 

5) den klientplan som utarbetats för klienten ändras så att den påverkar storleken på 

klientavgiften, 

6) kommunens eller samkommunens betalningsgrunder ändras så att det påverkar storleken 

på klientavgiften. 

Ett avgiftsbeslut som är fastställt på felaktiga uppgifter som klienten eller klientens 

företrädare har lämnat, kan avgiften rättas retroaktivt för högst ett år.” (klientavgiftslagen 10 j 

§) 

Avgiftstak 

”Klientavgifternas maximibelopp (avgiftstak) är för en klient 683 euro per kalenderår. Sedan 

avgiftstaket har nåtts är de tjänster som taket gäller avgiftsfria för klienten till slutet av 

kalenderåret i fråga.  

Vid beräkningen av det sammanlagda beloppet av avgifter som tagits ut av klienten beaktas 

sådana avgifter som under kalenderåret har tagits ut för 

1) service inom den öppna sjukvården vid hälsovårdscentraler, 

2) undersökning och vård som tillhandahålls av en poliklinik, 

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1992/19920734
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1992/19920912
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3) dagkirurgiska ingrepp, 

4) undersökning och vård av mun och tänder, med undantag för tandtekniska utgifter, 

5) vårdåtgärder inom specialiserad sjukvård som hänför sig till mun och käkar, 

6) fysioterapi, neuropsykologisk rehabilitering, näringsterapi, fotvård, talterapi, ergoterapi och 

annan med dessa jämförbar behandling som förbättrar och upprätthåller funktionsförmågan 

och som ges av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, 

7) vård i serie, 

8) dag- och nattvård, 

9) tillfällig hemsjukvård och tillfällig hemsjukhusvård, 

10) kortvarig sluten vård enligt 67 § 1 mom. i hälso- och sjukvårdslagen och kortvarig service 

på en institution enligt 22 § i socialvårdslagen, 

11) sådana rehabiliteringsperioder vid en institution för medicinsk rehabilitering som avses i 

29 § 2 mom. 7 punkten i hälso- och sjukvårdslagen och som beviljas personer som har rätt 

till service med stöd av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda eller lagen 

om service och stöd på grund av handikapp.” (klientavgiftslagen 6 a §) 

Uppföljning av klientavgiftstaket är inom Österbottens välfärdsområde på klientens ansvar. 

När avgiftstaket uppnås utfärdas på begäran ett frikort till klienten. Taket för 

läkemedelskostnader är 579,78 euro (år 2021, räknas per kalenderår) och sköts av FPA.  

Sjuktransport (förordning 10 §) 

”För sjuktransport med ett sjuktransportfordon kan uppbäras högst en avgift enligt den taxa 

som har fastställts genom förordning av statsrådet. Denna avgift kan uppbäras även då 

patientens tillstånd tack vare vård i den mån har förbättrats att transport till vårdplatsen inte 

behövs. 

Den avgift som anges i 1 mom. får inte uppbäras för transport av patient med 

sjuktransportfordon enligt läkares beslut från en vårdplats vid en hälsovårdscentral eller ett 

sjukhus till en annan vårdinrättning eller till hemvård.” (förordningen om klientavgifter 10 §) 

Närståendevård för funktionshindrade 

Avgift för närståendevårdares lagstadgade ledighet 11,40 € / dygn (gäller personer över 16 

år). 

 

Avgifter för frontveteraner, krigsinvalider och krigets 26:or utreds ännu 

Valtiokonttorin ohjeiden mukaan.    
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2. Social- och hälsocentral 

Inom Österbottens välfärdsområdes verksamhetsområde för Social-och hälsocentral erbjuds 

hälso-och sjukvård samt socialvårdstjänster. Möjlighet till service via digitala kanaler kan 

erbjudas som del av servicesystemet. Till verksamheten hör socialvård, öppenvårdstjänster 

inom primärvård, specialsjukvård samt munhälsovård. 

 

Avgiftsfria hälsovårdstjänster (klientavgiftslagen 5 §) 

 service som tillhandahålls inom primärvården på grundval av 13–17 §, 19 § 1 

punkten samt 24, 27 och 29 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) samt 

tillhörande vårdmaterial och förbrukningsartiklar för behandling av långvarig 

sjukdom;  

 

 prehospital akutsjukvård enligt 39 och 40 § i Hälso- och sjukvårdslagen, utom 

sjuktransport vid prehospital akutsjukvård, (30.12.2010/1329) 

 

 undersökning och vård som en poliklinik ger en person under 18 

år, (30.12.2020/1201) 

 

 tjänster vid mottagningscenter som inrättats för personer som har blivit utsatta för 

sexuellt våld och som avses i artikel 25 i Europarådets konvention om 

förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (FördrS 

53/2015), (30.12.2020/1201) 

 

 undersökning, vård och uppföljning som polikliniker för mödravård ger gravida som 

använder berusningsmedel, (30.12.2020/1201) 

 

 vård vid enheter för psykiatrisk öppenvård med undantag för därtillhörande partiellt 

uppehälle, 

 

 vård och uppehälle för andningsförlamningspatienter samt transport i anslutning till 

vården, så som närmare anges i förordning, 

 

 vaccinering enligt lagen om smittsamma sjukdomar (583/86), undersökning och 

behandling av allmänfarliga smittsamma sjukdomar och läkemedel som ordineras 

för behandlingen samt isolering av den som har eller misstänks ha insjuknat, likaså 

läkemedel som ordineras för behandling av anmälningspliktig smittsam sjukdom, 

 undersökning och vård av levande givare av mänskliga organ, vävnader eller 

celler, (24.6.2010/654)  

 vård och uppehälle för personer som inte fyllt 18 år till den del vårddagarna är flera 

än sju under ett kalenderår samt sådan medicinsk rehabilitering, 

hyposensibiliseringsbehandling, behandling av tal- och röststörningar, strål- och 

cytostatikabehandling och annan motsvarande vård som ges i serie samt 

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2010/20101326
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1992/19920734#a30.12.2010-1329
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1992/19920734#a30.12.2020-1201
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1992/19920734#a30.12.2020-1201
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1992/19920734#a30.12.2020-1201
https://finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1992/19920734#a24.6.2010-654
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kontinuerlig dialysvård med undantag för tilläggsavgifter i specialavgiftsklassen 

enligt 38 § 1 mom. lagen om specialiserad sjukvård (1062/89), 

 sådan rådgivning, undersökning för rehabiliteringsbehov och 

rehabiliteringsmöjligheter, anpassningsträning och rehabiliteringshandledning som 

hör till den medicinska rehabiliteringen enligt 1 § 2 mom. lagen om specialiserad 

sjukvård, 

 hjälpmedel i medicinsk rehabilitering enligt 29 § i hälso- och sjukvårdslagen samt 

utprovning, behövligt förnyande och underhåll av sådana, utom när behovet av 

hjälpmedel beror på en skada eller yrkessjukdom som ersätts enligt lagen om 

olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015), lagen om 

olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981), lagen om skada, ådragen 

i militärtjänst (404/1948), trafikförsäkringslagen (279/1959), patientskadelagen 

(585/1986) eller någon tidigare lag som motsvarar dessa, och (24.4.2015/468) 

 av läkare ordinerad transport med sjuktransportfordon från en sjukvårdsenhet till en 

annan och för vård i hemmet. 

 

Hälsovårdens öppenvårdsavgifter  
Förordningen om klientavgifter 3 § och 7 § 

 

Läkarbesök 

 

20,60 € 

 Uppbärs för de tre första besöken / 

kalenderår 

 Uppbärs av alla som fyllt 18  

 Gäller även 

distansmottagningsbesök via 

videoförbindelse  

 

Besök till 

sjukskötare/hälsovårdare 

 

 

- 

 

 Ingen avgift uppbärs 

Jouravgift 

 

28,30 €  Uppbärs av alla som fyllt 18 år 

 Mellan kl. 20.00 - 8.00, samt 

lördagar, söndagar och helgdagar.  

 

Specialläkares mottagning 

vid hälsovårdscentral 

 

 

41,20 € 

 

 Uppbärs av alla som fyllt 18 år 

 

Vård i serie 

 

 

11,40 € 

 Uppbärs av alla som fyllt 18 år 

 Högst 45 gånger / kalenderår 

 

Fotvård 

 

 

11,40 € 

 

 Medicinsk fotvård 

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2015/20150459
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1981/19811026
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1948/19480404
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1959/19590279
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1986/19860585
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1992/19920734#a24.4.2015-468
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Vaccinationsbesök 

 

 

20,60 € 

 Besök hos läkare, t.ex. för 

utlandsresa 

 

Läkares hembesök 

 

 

18,90 € 

 

 Uppbärs av alla som fyllt 18 år 

 

 

Hemsjukhus 

 

 

12,00 € 

 Högst 3 besök / dygn 

 Ifall patienten bor på serviceboende 

med heldygnsomsorg eller har 

hemvård tas ingen avgift ut  

 

Avgift för icke annullerad tid 

 

50,80 € 

 

 Tas ut av personer som fyllt 18 år. 

 Avbokning bör ske minst en vardag 

före besökstiden 

 

Vårdmaterial 
 
Avgiftsfritt: för långtidssjuka, dvs. vården har pågått längre än 3 månader, personer som har 

en utredning med vårdplan av läkare eller vårdpersonal från någon av våra enheter eller från 

en annan vårdinrättning, material finns som godkänd avtalsprodukt. 

 

Specialsjukvårdens öppenvård 

 

Poliklinik avgift 

 

 

41,20 € 

 Uppbärs av alla som fyllt 18 år. 

 Gäller även distansmottagningsbesök 

via videoförbindelse  

 Uppbärs ej av personer som fortsätter 

tillbaka till annan vårdenhet eller 

effektiverat serviceboende  

 (förordningen om klientavgifter 8 §) 

 

Dagkirurgi 

 

 

135,10 € 

 Uppbärs även av icke 18 år fyllda 

(förordningen om klientavgifter 8 §) 

 

 

Vård i serie 

(specialsjukvård) 

 

  

11,40 € 

 

 Uppbärs av alla som fyllt 18 år 

 Högst 45 gånger / kalenderår 

 

Avgift för icke annullerad tid 

 

50,80 €  

 Tas ut av personer som fyllt 18 år. 

 Avbokning bör ske minst en vardag 

före besökstiden 

 

Munhälsovård 

Munhälsovården är avgiftsfri för barn under 18 år. För veteraner är tandvården avgiftsfri vad 

gäller tandläkarundersökning, preventiv vård och kliniskt arbetet som anknyter till proteser. 
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Munhälsovårdens klientavgifter:  

 

Grundavgift munhygienist 

 

 

10,20 € 

 

Grundavgift tandläkare 

 

  

13,10 € 

 

Grundavgift specialisttandläkare 

 

 

19,20 € 

 

Tandbild 

 

 

8,40 € 

 

Panoramaröntgen 

 

 

18,90 € 

 

Förebyggande besöksavgift 

 

 

8,40 € 

 

Åtgärd, svårighet 0-2 

 

 

8,40 € 

 

Åtgärd, svårighet 3-4 

 

 

18,90 € 

 

Åtgärd, svårighet 5-7 

 

 

37,50 € 

 

Åtgärd, svårighet 8-10 

 

 

54,90 € 

 

Åtgärd, svårighet 11- 

 

 

77,00 € 

 

Rebasering av protes 

 

 

54,90 € 

 

Reparation av protes 

 

 

37,50 € 

 

Protes med akryldelar och helprotes 

 

 

183,50 € 

 

Kronor och bryggor, per tand 

 

 

183,50 € 
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Skeletterad protes 

 

 

222,70 € 

För uteblivet besök som ej annullerats debiteras 50,80 € av 18 år fyllda. 

 

Avgift för oanvänd service 

Klientavgiftslagen 3 § 

Gäller mottagningstider som bokats på förhand inom hälso- och sjukvården. Avgiften är 

50,80 € och den tas ut av personer som fyllt 18 år. Ingen avgift tas ut om det finns en 

godtagbar orsak till att den reserverade tiden inte har avbokats. Avbokning bör ske minst en 

vardag före besökstiden. Observera att avgift kan tas ut även om besöket i sig annars skulle 

vara avgiftsfritt. 

 

Läkarintyg 

För intyg och utlåtanden som ges av läkare och tandläkare kan, beroende på typen av intyg 

eller utlåtande, tas ut högst 50,80 €. För läkarintyg som behövs för att få eller behålla den 

körrätt som avses i körkortslagen (386/2011) kan emellertid tas ut högst 61,00 €.  För intyg 

eller utlåtanden som hör till vården inom folkhälsoarbetet eller för friskintyg som baserar sig 

på uppgifter som samlats in i samband med skol- och studerandehälsovården (friskintyg för 

ungdomar) får ingen avgift tas ut. (Förordningen om klientavgifter 23 §) 

Avgift för läkarintyg som utfärdas inom primärvården  

 

Avgiftsfria intyg 

 

- 

 Intyg som hör till vården 

 B-intyg för läkemedel 

 B-intyg för rehabilitering 

 B-intyg för arbetsoförmåga 

 A-intyg 

 A-intyg för ”hemma med sjukt barn” 

 Taxi-intyg 

 Moderskapsintyg 

 Karantänsintyg 

 Intyg för gratis vårdmaterial 

 Ungdomsintyg  

 

 

 

 

Klass 1 

 

 

 

 

20,00 € 

 Salmonella-intyg för livsmedelsarbetare 

 HIV-intyg 

 TBC-intyg 

 Vaccinationsintyg 

 Intyg för INVA-parkering 

 Korta blanco-intyg 

 Intyg för färdtjänst 

 B-intyg för beskattning 

 

 

 

Klass 2 

 

 

 

50,80 € 

 Sjömansintyg 

 Intyg för dykcertifikat 

 Intyg för flygcertifikat 

 C-intyg 

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2011/20110386
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 Omfattande blanco intyg 

 T-intyg 

 Intyg på främmande språk 

 E-intyg (ej journalkopior) 

 

Avgifter för läkarintyg som utfärdas inom specialsjukvården  

  

Grundarvode 

Specialiserad 

inom 

ifrågavarande 

specialitet 

 
B-utlåtande, kortfattat. T.ex. för mediciner eller 
annan förmån 
  

  

14,19 € 

  

21,29 € 

  
B-utlåtande, utförligt (tidskrävande). Ex. 
Arbetsoförmåga, rehabilitering eller pension 
  

  

16,22 € 

  

24,33 € 

  
C-utlåtande, kortfattat. Ex. Invalidvård eller 
motsvarande 
  

  

14,19 € 

  

21,29 € 

  
  
Övrigt fritt formulerat intyg 
  

  

16,22 € 

  

24,33 € 

  
Utlåtande om rättshandlingsförmåga 
  

  

24,33 € 

  

36,50 € 

  
E-intyg, vanligt 
  

  

10,14 € 

  

15,21 € 

  
E-intyg, utförligt (ensidigt) 
  

  

17,74 € 

  

26,61 € 

  
E-intyg, omfattande och tidskrävande (dubbelsidigt) 
  

  

24,33 € 

  

36,50 € 

 

Övriga intyg 

 

Körkortsintyg 

  

 

  

61,00 

 

Rättegångsintyg givet på basen av tidigare gjord undersökning 

eller sjukhusberättelse 

  

  

20,00 € 
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Rättegångsintyg gällande undersökning som gjorts på 

myndighetens begäran 

 

  

32,00 € 
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3. Sjukhusservice 

 

Inom Österbottens välfärdsområdes verksamhetsområde Sjukhusservice består servicen av 

akutsjukhus och vårdavdelningar, vilkas huvuduppgift är att producera brådskande och 

planerad specialsjukvård över hela området. Vid sidan om den somatiska vården erbjuds 

också jourmässig kris- och socialhjälp vid behov. Till sjukhusservice hör också diagnostiska 

och medicinska stödtjänster. 

Akutsjukhus 

 

Samjoursavgift 

 

 

41,20 € 

 Uppbärs av alla som fyllt 18 år. 

 Uppbärs ej av personer som fortsätter 

tillbaka till annan vårdanstalt eller 

kommunalt åldringshem.  

 (förordningen om klientavgifter 8 §) 

 

Jouravgift 

 

 

28,30 € 

 Uppbärs av alla som fyllt 18 år 

 Mellan kl. 20.00 - 8.00, samt lördagar, 

söndagar och helgdagar. 

 

Kris- och socialjour 

 

  

- 

 

 Uppbärs ingen avgift 

 

Vårdavdelningar 

 

Vårddagsavgift 

 

 

48,90 € 

 Avgift för kortvarig anstaltsvård 

 Uppbärs per kalenderdygn (byte av 

dygn kl. 00:00) 

 ”Per kalenderdygn får tas ut 

vårddagsavgift endast en gång. Om 

klienten flyttas direkt till en annan 

anstalt får den remitterande 

anstalten inte ta ut avgift för den dag 

då klienten flyttas.” (förordningen om 

klientavgifter 12 §) 

 Avgiften tas ut både på 

allmänmedicinska avdelningar samt 

inom specialsjukvården.  

 Barn under 18 år faktureras för 

högst 7 vårddagar / kalenderår 

Vårddagsavgift  

(frikort) 

 

22,50 €  Vid uppnått avgiftstak (frikort) 

 Avgift för kortvarig anstaltsvård 

 Uppbärs per kalenderdygn 

 Gratis för barn under 18 år 

Vårddagsavgift  

(medicinsk rehabilitering) 

 

16,90 €  Uppbärs per kalenderdygn 

 Efter uppnått avgiftstak uppbärs ingen 

avgift.  
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 Uppbärs av alla som fyllt 18 år.  

 ”För rehabilitering som avses i 29 § 

1 mom. 7 punkten i hälso- och 

sjukvårdslagen och som ges åt 

personer med funktionshinder i form 

av anstaltsvård, eller för rehabilitering 

som ges såsom specialomsorger om 

utvecklingsstörda kan högst 16,90 

euro per vårddag tas ut.” 

(förordningen om klientavgifter 14 §) 

 

Dag- och nattvård  

 

 

22,50 € 

 Uppbärs av alla som fyllt 18 år 

 ”Om det från vårdsynpunkt är 

ändamålsenligt att någon vårdas på 

hälsovårdscentral, sjukhus eller dess 

verksamhetsenhet eller vid en anstalt 

inom socialvården eller någon annan 

verksamhetsenhet antingen endast 

om dagen (dagvård) eller endast om 

natten (nattvård), kan hos honom eller 

henne tas ut högst 22,50 euro per 

dygn i stället för den avgift som anges 

i 12 §.” (förordningen om klientavgifter 

13 §) 

 

Familjerum 

(förlossningen) 

 

 

30,00 € 

 

 Uppbärs per kalenderdygn 

 

Andningsförlamade 

patienter 

 

 

- 

 

 Av andningsförlamade klienter 

uppbärs inga klientavgifter 
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4. Hem- och boendeservice 

Österbottens välfärdsområdes verksamhetsområde Hem- och boendeservice omfattar vård, 

service och tjänster till individers hem samt boendeservice.  

Service som ges hem  

Service som ges till människors hem omfattar hemservice, hemsjukvård eller hemvård, d.v.s. 

integrerad hemservice och hemsjukvård, samt därtillhörande stödtjänster. 

Avgiften för fortgående och regelbunden service i hemmet, för serviceboende och 

seniorboende bestäms utgående från antalet servicetimmar samt klientens 

betalningsförmåga och familjens storlek. Klientens servicebeslut ligger till grund för avgiften. 

Om det sker ändringar i servicebehovet eller tillhandahållandet av service, skall 

servicebeslutet ändras och även avgiftsbeslutet justeras. 

För tillfällig hemvård uppbärs en avgift per timme. Vid flera besök samma dag räknas 

avgiften ut från den sammanlagda tiden. För de stödtjänster som ges i samband med 

hemvård och boendeservice, och som ingår i klientplanen fås en skälig avgift tas. Även 

dessa avgifter kan sänkas eller efterskänkas på basen av en skild ansökan. Utredning för 

fastställande av klientavgiften görs med blanketten “Utredning för fastställande av 

klientavgift, hemservice och långvarigt serviceboende”. 

Seniorboende  

Vid seniorboende erbjuds vården och servicen i enlighet med tjänster till hemmet, samt i 

enlighet med avgifterna för tjänster hem. 

Serviceboende 

Avgiften för fortgående och regelbunden service i hemmet samt för långvarig boendeservice 

bestäms utifrån klientens behov, antalet servicetimmar, klientens betalningsförmåga och 

familjens storlek på samma sätt som avgiften för hemvård. Klientens servicehelhet ska 

motsvara det som anges i servicebeslutet. Sker det ändringar i servicebehovet eller 

tillhandahållandet av service, ska servicebeslutet ändras och även avgiftsbeslutet justeras. 

Inkomstgränser och avgifter för fortgående och regelbunden hemvård 

 

Familjens 

storlek, antal 

personer 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

Inkomstgräns, 

€/månad 

588 1084 1701 2103 2546 2924 

 

 Betalningsprocent enligt familjens storlek 

Servicetimmar 

per månad 

 

 

1    

person 

 

2 

personer 

 

3 

personer 

 

4    

personer 

 

5       

personer 

 

6 

personer 

eller fler 
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4 timmar 

eller mindre 

 

8.00 

 

7.00 

 

6.00 

 

6.00 

 

6.00 

 

6.00 

5 10.00 8.75 7.50 7.50 7.50 7.50 

6 12.00 10.50 9.00 9.00 9.00 9.00 

7 14.00 12.25 10.50 10.50 10.50 10.50 

8 16.00 14.00 12.00 12.00 12.00 12.00 

9 17.00 14.75 12.50 12.50 12.50 12.00 

10 18.00 15.50 13.00 13.00 13.00 12.00 

11 19.00 16.25 13.50 13.50 13.50 12.00 

12 20.00 17.00 14.00 14.00 14.00 12.00 

13 21.00 17.75 14.50 14.50 14.00 12.00 

14 22.00 18.50 15.00 15.00 14.00 12.00 

15 23.00 19.25 15.50 15.50 14.00 12.00 

16 24.00 20.00 16.00 16.00 14.00 12.00 

17 24.50 20.50 16.50 16.00 14.00 12.00 

18 25.00 21.00 17.00 16.00 14.00 12.00 

19 25.50 21.50 17.50 16.00 14.00 12.00 

20 26.00 22.00 18.00 16.00 14.00 12.00 

21 26.50 22.50 18.50 16.00 14.00 12.00 

22 27.00 23.00 19.00 16.00 14.00 12.00 

23 27.50 23.50 19.00 16.00 14.00 12.00 

24 28.00 24.00 19.00 16.00 14.00 12.00 

25 28.50 24.00 19.00 16.00 14.00 12.00 

26 29.00 24.00 19.00 16.00 14.00 12.00 

27 29.50 24.00 19.00 16.00 14.00 12.00 

28 30.00 24.00 19.00 16.00 14.00 12.00 

29 30.50 24.00 19.00 16.00 14.00 12.00 

30 31.00 24.00 19.00 16.00 14.00 12.00 

31 31.50 24.00 19.00 16.00 14.00 12.00 

32 32.00 24.00 19.00 16.00 14.00 12.00 

33 32.50 24.00 19.00 16.00 14.00 12.00 

34 33.00 24.00 19.00 16.00 14.00 12.00 

35 33.50 24.00 19.00 16.00 14.00 12.00 

36 34.00 24.00 19.00 16.00 14.00 12.00 

37 34.50 24.00 19.00 16.00 14.00 12.00 

38 eller mera 35.00 24.00 19.00 16.00 14.00 12.00 

 

Övriga hemvårdsavgifter  

 

 
Tillfällig hemservice, per timme      
            

  

 15 € / h (minimibesökstid 15 
minuter) 
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 Avrundning såsom regelbunden 
hemvård   
  
 

  
ALVAR tjänsten  
  

  

 Hyra för apparat 35 €/ mån. 

 Vård och innehåll: såsom avgiften 
för regelbunden hemvård (ersätter 
fysiskt besök)  

  

  
Tillfällig hemservice/barnfamiljer, per timme  
  

  

 15 € (3 h eller mindre)  

 30 € (över 3h)  
  

  
Hemsjukvårdsbesök  
  

  

 12 €/ besök  

  
Effektiverad hemsjukvård  
  

  

 12 €/besök 

 

Hemvårdens stödtjänster 

Kotihoidon tukipalveluiden avulla tuetaan kotona selviytymistä. Tukipalveluita ovat muun 

muassa ateria-, kylvetys- ja turvapuhelin palvelut, sekä muut teknologiset palvelut. 

Tukipalveluihin kuuluu lisäksi kauppapalvelu, apteekkipalvelu, lumipalvelu ja 

ruohonleikkuupalvelu. Osa palveluista järjestetään vain sotainvalideille/rintamaveteraaneille 

ja muut ohjataan yksityisen palvelun piiriin.  

 

Avgifter för hemvårdens stödtjänster 

 

 
Lunch till hemservicens kunder inklusive 
transport  
  

  

 9,70€  

  
Transport (inkl. matkörning till Kårkulla) 
  

  

 2 € 

  
Trygghetstelefon (månadsavgift för hyra av 
apparat)  
  

  

 35 € 

  
Tryggetslarm, per besök 

  

 15€ /käynti, max.150€ /kk 
(tilapäinenkotihoidon asiakas/ 

            (tukipalveluasiakas)   

 Kuluneen ajan mukaan 
            (säännöllinen kotihoidon asiakas) 
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Bastu- och badservice 
  

 8,50€ 

  
Transport till bastun 
  

  

 4 €/ enkelresa  

  
Dagverksamhet heldag 
  

  

 3,50€/ h (max. 22,50€) 
  

  
Transport till service och dagverksamhet 
  

  

 4 €/ enkelresa  

  
Ledsagartjänst 
  

 Kuluneen ajan mukaan 
(säännöllinen kotihoidon asiakas) 

 15 € /h (tilapäinen kotihoidon 
asiakas) 

  

  
Snöskottning, gräsklippning 
  

  

 15 €/gång  

  
Butiksservice  
  

  

 10 €/ gång  

  
Evondos läkemedelsrobot  
  

  

 Hyra för apparat 35 €/ månad  
 

 

Gymverksamhet vid äldreomsorgens verksamhetspunkter   

 

 
Närpes stad, gymverksamhet  

  
  

  

 31,50 €/ säsong  

 
Vasa stad 
  

 
Gymverksamhet  

  
  

  

 23 € (Lillkyro, 1 x vecka) 

 46 € (Vasa, 2 x vecka)  

  
Morgonsimning  

  
  

  

 5,50 €/ gång  

  
Bassänggymnastik  

  
  

  

 8€/ person  

  
Specialgrupp, termin  

  
  

  

 23 €/ säsong 
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Avgift för matservice vid seniorboende och serviceboende för äldre  

 

Morgonmål  
 
 

2,00 € 

 
Lunch  

 
 

7,70 € 

 
Middag  

 
 

3,80 € 

 
Kaffe  

 
 

1 € 

 
Matservice  

 
 

14,50 €/ dag  

 
Hemtransport av matservice 

 
 

2 € 

 
Måltidsavgift / mån.  

 
 

435 € 

 

Effektiverat serviceboende (Serviceboende med heldygnsomsorg) 

I klientavgiftslagen 7 c § bestäms om avgifterna för långvarigt serviceboende med 

heldygnsomsorg. En kommun får ta ut en månadsavgift av klienten för nämnda service, och 

den fastställs enligt klientens (samt eventuell makes/makas) nettoinkomster per månad. 

Avgiften får utgöra högst 85 % av klientens nettoinkomster per månad från vilka först gjorts 

de avdrag som anges i lagen.  

Om klientens make/maka eller sambo fortfarande bor kvar hemma och om personen som 

flyttar till serviceboende med heldygnsomsorg är den som har större inkomst efter avdrag,  

får serviceavgiften utgöra högst 42,5 % av den sammanlagda inkomsten. Även i det här fallet 

ska de avdrag som nämns i lagen först räknas bort från nettoinkomsten. Minst 164 euro ska 

finnas kvar som disponibla medel för personligt bruk för klienten varje månad. Utredning för 

fastställande av klientavgiften görs med blanketten “Utredning för fastställande av 

klientavgift, effektiverat serviceboende”. 
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Inkomster som ligger till grund för avgift  

När en avgift enligt 7 c § bestäms, beaktas klientens (eller klientens makes) fortlöpande eller 

årligen återkommande inkomster minskat med kostnaderna för inkomstens förvärvande samt 

förskottsinnehållning och förskottsbetalning (nettoinkomster). Inkomster som ligger till grund 

för fastställande av avgift (10 b §): 

 pensioner, även pensioner från utlandet 

 vårdbidrag 

 årligen återkommande inkomster är till exempel dividend- eller ränteinkomster 

 hyresinkomster 

 andra regelbundna inkomster 

 kalkylerad inkomst av skog 

 

Avdrag från inkomster för beräkning av klientavgift  

Följande avdrag ska göras från klientens (eventuell makes/makas) inkomster innan avgiften 

för långvarigt serviceboende (10 c och 10 d §)  

 Serviceboendets hyra, minskat med bostadsbidrag 

 

 Kostnaderna för läkemedel som förskrivits av en i lagen om yrkesutbildade personer 

inom hälso- och sjukvården avsedd yrkesutbildad person och som ska ersättas med 

stöd av sjukförsäkringslagen dras av som faktiska kostnader, dock högst till beloppet 

av den årssjälvrisk som avses i sjukförsäkringslagen. Kostnaderna för andra 

läkemedel, kliniska näringspreparat och bassalvor än de som är ersättningsgilla enligt 

sjukförsäkringslagen ska beaktas till den del som en yrkesutbildad person inom 

hälso- och sjukvården har bedömt att de är behövliga för klientens hälsa.  

 

 Grundavgiften för intressebevakarens arvode och vars storlek bestäms med stöd av 

44 § 5 mom. i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999). Fullmäktiges arvode dock 

högst till beloppet av ovan avsedda grundavgift för intressebevakarens arvode. 

 

 Boendekostnaderna beaktas enligt följande:  

o i fråga om ägobostad beaktas de nödvändiga och skäliga utgifterna för 

ägobostaden under de senaste sex månaderna. Avdraget gäller så länge 

utgifterna är aktuella, men högst för sex månader.  

o hyran för en hyresbostad och övriga nödvändiga och skäliga kostnader för 

boendet under den uppsägningstid för hyresgästen som avses i 52 § i lagen 

om hyra av bostadslägenhet (481/1995)   

o det bruksvederlag för tre månader för en bostadsrättsbostad som avses i 16 § 

i lagen om bostadsrättsbostäder (650/1990) och övriga nödvändiga och 

skäliga kostnader för boendet. 
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Månadsavgift för effektiverat serviceboende 

 

Månadsavgift för serviceboende med heldygnsomsorg 

 

Enligt 

klientavgiftslagen 

 

 

Hyra för servicelägenhet 

 

 

Enligt serviceenhet 

 

Disponibla medel  

 

 

164,00 € / månad 

 

Basförnödenheter, hygienartiklar 

wc-papper, duschtvål, bassalva (inte receptbelagda), 

pappershanddukar 

 

 

 

13,00 € / månad 

 

Anstaltsvård 

Avgifterna för långvarig anstaltsvård utgår från 7 c § i lagen om klientavgifter inom social- 

och hälsovården (734/1992), och avgifterna för kortvarig anstaltsvård i enlighet med 12§ i 

förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården (912/1992). Avgiften för 

långvarig anstaltsvård tas ut från den dag vården inleds, om dygnetruntvården beräknas 

fortgå längre än 3 månader. I annat fall bestäms avgiften efter det att personen varit i 

anstaltsvård över 3 månader, och personen bedöms behöva fortsatt vård. Avgiften är högst 

85% av klientens nettoinkomst per månad, och klienten bör garanteras minst 110 euro per 

månad för personligt bruk. I avgiften ingår boende, mat och läkemedel. 

 

Avgifter för anstaltsvård 

 

Avgift för långvarig anstaltsvård 

 

 

Enligt 

klientavgiftslagen 

 

 

Tillfällig vård på anstalt, intervallvård 

 

 

48,90 € / dygn 

 

Tillfällig vård på anstalt, intervallvård efter att avgiftstaket nåtts 

 

 

22,50 € / dygn 

 

Avgift för närståendevårdares lagstadgade ledighet 

 

 

11,40 € / dygn 

 

Disponibla medel 

 

 

110,00 € / månad 
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5. Rehabilitering och funktionshinderservice 

 

Inom Österbottens välfärdsområdes verksamhetsområde Rehabilitering ingår rehabiliterings- 

och funktionshinderservice. Rehabiliteringstjänster ingår som en integrerad del av övrig 

service inom öppenvård, vård i hemmet, boendeservice och avdelningsvård. Servicen kan 

erbjudas som digitala tjänster, fysiska besök i hemmet eller på serviceenheter.  

Funktionshinderservice är service till individer som till följd av sjukdom eller skada har 

långvariga eller bestående svårigheter att självständigt delta i vardagsaktiviteter. I regel är 

tjänster som beviljas enligt handikappservicelagen avgiftsfria. 

 

Öppenvårdsrehabilitering 

Rehabiliteringstjänster är målinriktade och kan vara allt från enskilda terapeutiska insatser till 

mångprofessionella utrednings- och rehabiliteringsprogram enligt gängse 

vårdrekommendationer och beprövad erfarenhet. Rehabiliteringsplanen utgör grunden för 

rehabiliteringen och görs tillsammans med individen utifrån individuella behov och med 

beaktande av de resurser som finns hos individen och dennes anhöriga. Bedömning av 

hjälpmedelsbehov ingår som en naturlig del i rehabiliteringen och ska stöda individen i 

vardagsfungerandet i hemmet, på arbetet eller på andra viktiga livsområden. Stöd för att 

klara hemmaboende för äldre ges i form av förebyggande rehabiliteringsinsatser i hemmet 

samt via regelbunden dagverksamhet.  Mångprofessionell hemrehabilitering innebär en 

intensiv rehabiliteringsperiod som ska öka individens självständighet i vardagen. 

 

Fysiatriska polikliniken  

 

Besök hos fysiater 

 

 

41,20 € 

 

Avgifter för vård i serie och terapier  

Avgiften kan tas ut för högst 45 vårdtillfällen under ett kalenderår. 

 Avgift per vårdtillfälle/ 

besök  

 

Medicinsk rehabilitering vid sjukhus 

 

 

11,40 € 

 

Fysioterapi 

 

 

11,40 € 

 

Talterapi 

 

 

11,40 € 
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Näringsterapi 

 

 

11,40 € 

 

Ergoterapi 

 

 

11,40 € 

 

Lymfaterapi 

 

 

11,40 € 

 

Hemrehabilitering  

11,40 € 

 

 

 

Avgiftsfria tjänster 

 

 

 Terapier och vård för barn under 18 år 

 Hjälpmedelsutlåning 

 Rehabiliteringshandledning för personer med funktionshinder 

 Rehabilitering för frontveteraner och krigsinvalider 

 

Avdelningsrehabilitering  

Avdelningsrehabiliteringen är avsedd för äldre personer som bor hemma och som behöver 

rehabilitering som stöd för att kunna bo hemma. Till klientgruppen hör även de klienter som 

finns inom stödet för närståendevård. 

 

Tillfällig vård på anstalt, intervallvård 

 

 

48,90 € / dygn 

 

Tillfällig vård på anstalt, intervallvård efter 

att avgiftstaket nåtts 

 

 

22,50 € / dygn 

 

Tillfällig vård på anstalt, psykiatri 

 

 

22,50 € / dygn 

 

Avgift för närståendevårdares lagstadgade 

ledighet 

 

 

11,40 € / dygn 

 

Disponibla medel 

 

110,00 € / månad 
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För personer under 18 år kan avgiften för kortvarig sluten vård tas ut för högst 7 vårddagar 

under ett kalenderår. Klientavgiften per månad för långvarig vård (mer än 3 månader) kan 

vara högst 85 procent av klientens nettoinkomster, från vilka avdrag enligt lag har gjorts. Om 

klienten är en make/maka med högre inkomster, är avgiften högst 42,5 procent av makarnas 

sammanlagda nettoinkomster per månad. Klienten i långvarig vård på 

rehabiliteringsavdelning skall lämna med minst 110 euro för personligt bruk per månad. 

 

Funktionshinderservice 

Serviceboende för personer med funktionsnedsättning 

För en person med grav funktionsnedsättning som på grund av sitt handikapp eller sin 

sjukdom nödvändigt behöver serviceboende med service för att klara de funktioner som hör 

till normal livsföring. Till serviceboende hör bostad samt tjänster som ansluter sig till boendet 

enligt handikappservicelagen. Sådana tjänster är bland annat hjälp med att förflytta sig, hjälp 

med den personliga hygienen, hjälp med att klä på sig, hjälp med mathushållningen och 

städningen av bostaden.  

Servicen ordnas t.ex. med hjälp av personlig assistent, hemservice eller köpservice samt i 

servicehus. Alla tjänster som gäller boende är avgiftsfria för personer med svår 

funktionsnedsättning. För en person med funktionsnedsättning ordnas boendeservice i 

enlighet med specialomsorgslagen om andra tjänster inte är tillräckliga eller inte passar 

personen. För uppehälle uppbärs avgift enligt nedan. 

Avgifter för uppehälle 

Användning av gruppboendets bastulokaler 

per gång   

 

3,25 € / gång  

Användning av tvättstuga per gång 

 

3,25 € / gång  

Gruppbostadens vattenavgift  

per månad per person  

 

 

21,10 € /månad / person  

Avgift för övrigt uppehälle 

användning av maskiner, medel osv i 

allmänna  

utrymmen, användning per månad  

 

30,65 € / månad  

Avgift för övrigt uppehälle 
användning av enhetens redskap och 

medel  
i det egna rummet per månad 

 

 

4,35 € / månad  

Avgift för övrigt uppehälle  23,20 € / månad  
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driftsel per månad   

Avgift för basförnödenheter  

(klienten kan själv också skaffa ) 

 

13 €/ mån. 

 

Måltidsavgift max per dag 

(självkostnadspris) 

10,75 € / dag 

morgonmål  

 

 

1,60 € / måltid 

lunch 

 

3,95 € / måltid 

middag  

 

3,60 € / måltid 

kvällsbit  1,60 € / måltid 

 

Övriga avgifter inom funktionshinderservice 

Måltidsavgift inom dag- och 

arbetsverksamhet 

4,60€/ dag  

Måltidsavgifter inom eftermiddagsvård för skolbarn 

Morgonmål, mellanmål  1,15 € /måltid 

 

Måltidsavgifter under skolledigheter 

morgonmål, mellanmål  

 

1,15 € /måltid 

Måltidsavgift under skolledigheter lunch  

 

3,05 € / måltid 

 

Avgift för korttidsvård 

Avgift för korttidsvård för personer över 16 

år (avgiftsfri för barn under 16 år) 

 

 

 

11,40 € / dygn 

Lägeravgift för personer med  

funktionsnedsättning 

 

17,35 € / dygn 
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6. Psykosocial service 

Inom Österbottens välfärdsområdes verksamhetsområde Psykosocial service erbjuds 

tjänster inom mental- och beroendevården, såväl öppenvårdstjänster, avdelningsvård som 

anstaltsrehabilitering både på bas- och specialnivå. Verksamhetsområdet svarar därtill för 

boendeservicen för rehabiliteringsklienter inom mental- och beroendevården.  

Avgiftsfria tjänster  

 Perus- ja erityistason palveluissa annettavat polikliiniset mielenterveys- ja 
päihdehuollon ohjaus ja neuvontapalvelut ja kiireetön ja akuutti psykososiaalinen 
tuki  

 Perus- ja erityistason palveluissa toteutettava mielenterveyshäiriöiden tutkimus, 
hoito ja lääkinnällinen kuntoutus ja päihdehuoltoa koskeva tutkimus, hoito ja 
lääkinnällinen kuntoutus  

 Avohuollossa toteuttava sosiaalityö, sosiaaliohjaus ja sosiaalisen kuntoutuksen 
palvelut 

 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien päivätoiminta ja –päiväosastotoiminta 

  

Vårdavdelningar 

  

Vårddagsavgift 

  

  

  

 

 

22,50 € / dygn  

 

 Avgift för kortvarig anstaltsvård 

 Uppbärs per kalenderdygn 

 Barn under 18 år faktureras för 
högst 7 vårddagar / kalenderår 

 ”Avgifter får inte heller tas ut för  
observationstid enligt 9 § i 
mentalvårdslagen, om inte den 
som tagits in för observation på 
basis av observationen meddelas 
ett sådant beslut om vård 
oberoende av patientens vilja 
som avses i 8 § i den lagen.” 
(förordningen om klientavgifter 12 
§) 

  

Laitosmuotoinen 

päihdekuntoutus 

  

  

48,90 € / dygn 

 Pixne klinikka 

 Hyvinvointialueen ulkopuolelta 
ostettavassa laitosmuotoisessa 

  

Laitosmuotoinen 

päihdekuntous 

(vapaakortti) 

  

  

22,50 € / dygn 

  

 Pixne klinikka 

 Hyvinvointialueen ulkopuolelta 
ostettavassa laitosmuotoisessa 

  

 

Effektiverat boende / Serviceboende med heldygnsomsorg 

I klientavgiftslagen 7 c § bestäms om avgifterna för långvarigt serviceboende med 

heldygnsomsorg. En kommun får ta ut en månadsavgift av klienten för nämnda service, och 
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den fastställs enligt klientens (samt eventuell makes/makas) nettoinkomster per månad. 

Avgiften får utgöra högst 85 % av klientens nettoinkomster per månad från vilka först gjorts 

de avdrag som anges i lagen.  

Om klientens make/maka eller sambo fortfarande bor kvar hemma och om personen som 

flyttar till serviceboende med heldygnsomsorg är den som har större inkomst efter avdrag, får 

serviceavgiften utgöra högst 42,5 % av den sammanlagda inkomsten. Även i det här fallet 

ska de avdrag som nämns i lagen först räknas bort från nettoinkomsten. Minst 164 euro ska 

finnas kvar som disponibla medel för personligt bruk för klienten varje månad. . Utredning för 

fastställande av klientavgiften görs med blanketten “Utredning för fastställande av 

klientavgift, effektiverat serviceboende”. 

 

Månadsavgifter för effektiverat serviceboende  

 

Månadsavgift för serviceboende med heldygnsomsorg 

 

Enligt 

klientavgiftslagen 

  

 

 

Hyra för servicelägenhet 

  

 

  

Enligt serviceenhet 

 

Disponibla medel  

 

 

  

164,00 € / månad 

  

När en avgift enligt 7 c § bestäms, beaktas klientens (eller klientens makes) fortlöpande eller 

årligen återkommande inkomster minskat med kostnaderna för inkomstens förvärvande samt 

förskottsinnehållning och förskottsbetalning (nettoinkomster). Inkomster som ligger till grund 

för fastställande av avgift (10 b §): 

 pensioner, även pensioner från utlandet 

 vårdbidrag 

 årligen återkommande inkomster är till exempel dividend- eller ränteinkomster 

 hyresinkomster 

 andra regelbundna inkomster 

 kalkylerad inkomst av skog 

Följande avdrag ska göras från klientens (eventuell makes/makas) inkomster innan avgiften 

för långvarigt serviceboende (10 c och 10 d §) 

 Serviceboendets hyra, minskat med bostadsbidrag 

 Kostnaderna för läkemedel som förskrivits av en i lagen om yrkesutbildade personer 

inom hälso- och sjukvården avsedd yrkesutbildad person och som ska ersättas med 

stöd av sjukförsäkringslagen dras av som faktiska kostnader, dock högst till beloppet 

av den årssjälvrisk som avses i sjukförsäkringslagen. 
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 Kostnaderna för andra läkemedel, kliniska näringspreparat och bassalvor än de som 

är ersättningsgilla enligt sjukförsäkringslagen ska beaktas till den del som en 

yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården har bedömt att de är behövliga för 

klientens hälsa 

 Grundavgiften för intressebevakarens arvode och vars storlek bestäms med stöd av 

44 § 5 mom. i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999) 

Fullmäktiges arvode dock högst till beloppet av ovan avsedda grundavgift för 

intressebevakarens arvode. 

 Boendekostnaderna beaktas enligt följande:  

o i fråga om ägarbostad de nödvändiga och skäliga utgifterna för ägarbostaden 

under de senaste sex månaderna. Avdraget gäller så länge utgifterna är 

aktuella, men högst för sex månader.  

o hyran för en hyresbostad och övriga nödvändiga och skäliga kostnader för 

boendet under den uppsägningstid för hyresgästen som avses i 52 § i lagen 

om hyra av bostadslägenhet (481/1995) det bruksvederlag för tre månader för 

en bostadsrättsbostad som avses i 16 § i lagen om bostadsrättsbostäder 

(650/1990) och övriga nödvändiga och skäliga kostnader för boendet 

Minimi disponibla medel är inom ramen för långvarig boendeservice 504, 06 €/ månad, vilket 

även utgör grunddelen i utkomststödet. Disponibla medel finns inte för klienterna inom stött 

boende. Syftet är att klienten ska kunna täcka t.ex. utgifter för måltider, hygienskötsel, 

barberar- och frisörstjänster, fotvård, smärre hälsovårdstjänster (t.ex. läkar-, hemsjukvårds-, 

och fysioterapitjänster, sjukhus- och hemsjukhusavgifter, glasögon och tandvård), 

butikstjänster, läkemedel (såtillvida att dessa inte tas i beaktande som avdrag när 

klientavgiften beräknas), lokaltrafik, prenumerationer av tidningar och tidskrifter för personligt 

bruk, telefon, kläder samt fritidsaktiviteter.  
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7.   Efterskänkning och nedsättning av klientavgifter och 
höjning av servicesedelvärde 
 

Efterskänkande och nedsättning av klientavgift i social- och hälsovården är möjligt i de 

situationer där förutsättningarna för försörjning eller förverkligandet av försörjningsplikten 

äventyras av att avgiften tas ut (klientavgiftslagen 11 §). Efterskänkande och nedsättning av 

klientavgift ska prioriteras i förhållande till utkomststöd.  

 

Beslut om att nedsätta eller efterskänka klientavgiften kan fattas utgående från en skild 

ansökan om utvärdering av behovet och helhetsbilden. Nedsättning av avgiften baseras på en 

kalkyl av inkomsterna och utgifterna. Nedsättning och efterskänkande gäller socialvårdens alla 

klientavgifter, både inkomstrelaterade och jämnstora avgifter samt självriskandelar för 

transporttjänster. Skyldigheten att nedsätta eller efterskänka avgifter gäller också alla 

inkomstrelaterade avgifter inom hälsovården, såsom långvarig anstaltsvård och fortlöpande 

och regelbunden hemsjukvård.  Även de i lagen fastslagna avgifterna för hälsovårdsservice 

kan nedsättas, om personens eller familjens försörjning äventyras av att avgiften tas ut.  

 

När man utvärderar betalningsförmågan tas även maken/ makans eller sambons inkomster 

och utgifter i beaktande. Beslut om sänkning eller efterskänkning av avgiften görs från början 

av ansökningsmånaden. En sänkning görs t.ex. inte om klientens besparingar överstiger 

4000 € eller parets gemensamma sammanlagda besparingar överstiger 8000 €.  

 

Anhållan om nedsättning eller efterskänkning av klientavgift, eller om höjning av 

servicesedelns värde görs med blanketten ”Anhållan om sänkning av avgifter eller höjning av 

servicesedelns värde”. Ur ansökan bör framkomma för vilken avgift anhållan om sänkning 

eller efterskänkning gäller, fr.o.m. vilken tidpunkt och grunderna för anhållan. Utredning med 

verifikat över inkomster och utgifter bifogas till ansökan.    
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Tabell över de indexjusterade eurobeloppen i klientavgiftslagen och klientavgiftsför-
ordningen 

 
 
TJÄNST 
 
 

NUVARANDE AVGIFT, 
INKOMSTGRÄNS ELLER 

MINIMIBELOPP FÖR 
PERSONLIGT BRUK 

(FRAM TILL DEN 31 DE-
CEMBER 2021) 

EURO 

NY AVGIFT, INKOMST-
GRÄNS ELLER MINIMI-
BELOPP FÖR PERSON-

LIGT BRUK (FRÅN OCH 
MED DEN 1 JANUARI 

2022) 
EURO 

  
  

TJÄNSTER SOM TILLHANDA-
HÅLLS I HEMMET 

  

INKOMSTGRÄNSER: 
  

 1 PERSON 588 598 

 2 PERSONER 1084 1103 

 3 PERSONER  1701 1731 

 4 PERSONER  2103 2140 

 5 PERSONER  2546 2591 

 6 PERSONER 2924 2976 
FÖRHÖJNING/YTTERLIGARE PER-
SON 

350 356 

  
  

HEMSJUKVÅRD 
  

 LÄKARE ELLER TANDLÄ-
KARE

18,90 19,20 

 ANNAN PERSON 12,00 12,20 
  

  

HÄLSOCENTRALLÄKARES MOT-
TAGNING 

  

 ÅRSAVGIFT 41,20 41,80 

 BESÖKSAVGIFT 20,60 20,90 

 AVGIFT FÖR JOURBESÖK 28,30 28,70 
FYSIOTERAPI 11,40 11,60 
  

  

SJUKHUSETS POLIKLINIKAVGIFT 41,20 41,80 
AVGIFT FÖR DAGKIRURGI 135,10 136,90 
  

  

UNDERSÖKNING OCH VÅRD AV 
MUN OCH TÄNDER 

  

 GRUNDAVGIFT, MUNHYGI-
ENIST

10,20 10,30 

 GRUNDAVGIFT, TANDLÄ-
KARE

13,10 13,30 

 GRUNDAVGIFT, SPECIA-
LISTTANDLÄKARE

19,20 19,50 

 BILDDIAGNOSTISKA 
UNDERSÖKNINGAR 
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TJÄNST 
 
 

NUVARANDE AVGIFT, 
INKOMSTGRÄNS ELLER 

MINIMIBELOPP FÖR 
PERSONLIGT BRUK 

(FRAM TILL DEN 31 DE-
CEMBER 2021) 

EURO 

NY AVGIFT, INKOMST-
GRÄNS ELLER MINIMI-
BELOPP FÖR PERSON-

LIGT BRUK (FRÅN OCH 
MED DEN 1 JANUARI 

2022) 
EURO 

 TANDBILD 8,40 8,50 

 PANORAMARÖNTGEN 18,90 19,20 

 FÖREBYGGANDE VÅRD: 
FRÄMJANDE AV MUN-
HÄLSA ENLIGT GRUPP SC 

8,40 8,50 

  
  

AVGIFT FÖR UNDERSÖKNING, 
TANDKONTROLL OCH BEHAND-
LING AV SJUKDOMAR ENLIGT ÅT-
GÄRDSKLASSIFICERINGENS SVÅ-
RIGHETSKLASS 

  

 0–2 8,40 8,50 

 3–4 18,90 19,20 

 5–7 37,50 38,00 

 8–10 54,90 55,60 

 11– 77,00 78,00    

PROTETISKA ÅTGÄRDER 
  

 REBASERING AV PROTES 54,90 55,60 

 REPARATION AV EN PRO-
TES

37,50 38,00 

 PROTES MED AKRYLDE-
LAR OCH HELPROTES

183,50 186,00 

 KRONOR OCH BRYGGOR 
PER TAND

183,50 186,00 

 SKELETTERAD PROTES 222,70 225,70 
  

  

VÅRD I SERIE 11,40 11,60 
KORTVARIG SLUTEN VÅRD 

  

 VÅRDDAGSAVGIFT INOM 
PSYKIATRIN

22,50 22,80 

 VÅRDDAGSAVGIFT 48,90 49,60 

 AVGIFT FÖR UPPEHÄLLE 
FÖR KORTVARIG SLUTEN 
VÅRD EFTER DET ATT AV-
GIFTSTAKET HAR NÅTTS

22,50 22,80 

AVGIFTER FÖR DAG- OCH NATT-
VÅRD 

22,50 22,80 

  
  

AVGIFTER FÖR REHABILITERING 16,90 17,10 
AVGIFTER INOM BARNSKYDDET 1835,20 1860,20 
  

  

LÄKARINTYG 50,80 51,50 
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TJÄNST 
 
 

NUVARANDE AVGIFT, 
INKOMSTGRÄNS ELLER 

MINIMIBELOPP FÖR 
PERSONLIGT BRUK 

(FRAM TILL DEN 31 DE-
CEMBER 2021) 

EURO 

NY AVGIFT, INKOMST-
GRÄNS ELLER MINIMI-
BELOPP FÖR PERSON-

LIGT BRUK (FRÅN OCH 
MED DEN 1 JANUARI 

2022) 
EURO 

LÄKARINTYG FÖR FÖRVÄR-
VANDE AV KÖRRÄTT 

61,00 61,80 

AVGIFT FÖR OUTNYTTJAD SER-
VICE SOM INTE AVBESTÄLLTS 

50,80 51,50 

  
  

MINIMIBELOPP FÖR PERSONLIGT 
BRUK VID LÅNGVARIG SLUTEN 
VÅRD 

110,00 112,00 

MINIMIBELOPP FÖR PERSONLIGT 
BRUK VID LÅNGVARIGT SER-
VICEBOENDE MED HEL-
DYGNSOMSORG OCH INOM FA-
MILJEVÅRDEN  

164,00 167,00 

AVGIFTSTAK 683 692 
DAGSAVGIFT FÖR NÄRSTÅENDE-
VÅRDARES LEDIGHET 

11,40 11,60 

 



BESLUT OM SERVICENIVÅN INOM DEN PREHOSPITALA AKUTSJUKVÅRDEN I
SAMKOMMUNEN FÖR ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE UNDER TIDEN
1.1.2022-31.12.2022

Uppgjorts och godkänts i styrgruppen för centralen för prehospital akutsjukvård i Åbo
universitetssjukhus specialupptagningsområde: 12.10.2021

Godkänt i styrelsen för samkommunen:

Godkänt i fullmäktige för samkommunen:

1. Verksamhetsmiljö

Beslutet om servicenivån inom den prehospitala akutsjukvården omfattar den
prehospitala akutsjukvård som sker i det område som omfattas av samkommunen
för Österbottens välfärdsområde (senare samkommun) och för vilken
samkommunen bär ett organiseringsansvar. Måluppställningen är enhetligt uppgjord
och har i enlighet med 39 § i hälso- och sjukvårdslagen godkänts i
specialupptagningsområdets styrgrupp för centralen för prehospital akutsjukvård.
Basuppgifterna för området presenteras i tabell 1 och specialupptagningsområdets
riskklasser presenteras i bilaga 1. Den prehospitala akutsjukvården har årligen cirka
20 000 uppdrag i samkommunens område.

Tabell 1. Basuppgifter för området (1. Sotkanet.fi 31.12.2020, 2. Lantmäteriverket
1.1.2021, 3. CGI 2021)

2. Organiseringen av den prehospitala akutsjukvården

Samkommunen tillhandahåller den prehospitala akutsjukvården i sin region.
Räddningsverken i regionen tillhandahåller första insatser på det sätt som
överenskommits i samarbetsavtalet.

3. Den prehospitala akutsjukvårdens innehåll

Den prehospitala akutsjukvården omfattar de uppdrag som fastställs i 40 § i hälso-
och sjukvårdslagen och i 2 § i förordningen om den prehospitala akutsjukvården
585/2017. Den prehospitala akutsjukvården omfattar första insatser, prehospital
akutsjukvård på bas- och vårdnivå samt fältchefsverksamhet inom den
prehospitala akutsjukvården samt en läkarenhet på tjänstetid. Samkommunen har
en läkare som ansvarar för den prehospitala akutsjukvården. Egentliga Finlands
sjukvårdsdistrikt upprätthåller en akutläkarjour i specialupptagningsområdet
dygnet runt.

Samkommunens namn Samkommunen för Österbottens
välfärdsområde:

Invånarantalet i slutet av föregående år 1 169 400
0–14 1 17,0 %
15–64 1 59,7 %
65– 1 23,3 %
THL:s icke ålderskorrigerade prevalensindex 2016 1 88,2
Områdets totala areal 2 17 081,1 km2
Varav vatten- eller havsområde 2e 10 392,9 km2

Antalet och fördelningen av riskområdesceller3 (km2)
Centralort 15 stycken, 0,2 %
Annan tätort 818 stycken, 10,3 %
Bebodd landsbygd 1 873 stycken, 23,6 %
Övriga områden 5 242 stycken, 66,0 %

BILAGA § 84



Fältcheferna för den prehospitala akutsjukvården ansvarar för den operativa
ledningen under Åbo universitetssjukhus specialupptagningsområdes jourhavande
akutvårdsläkare och den läkare som ansvarar för den prehospitala akutsjukvården i
samkommunen.

4. Utbildningskrav som ställs på personal inom den prehospitala akutsjukvården

4.1 Enheter för första insatsen

I en enhet för första insatsen ska minst två personer ha en utbildning och
behörighet som lämpar sig för första insatser.

Enhet inom prehospital akutsjukvård på basnivå

I en enhet inom den prehospitala akutsjukvården på basnivå ska det finnas minst
en person med en behörighet som avses i förordningen om prehospital
akutsjukvård (585/2017). Emellertid ska det i enheten finnas minst en sådan
yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som avses i lagen om
yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) och som har en
utbildning som är inriktad på prehospital akutsjukvård.

Enhet inom prehospital akutsjukvård på vårdnivå

Manskapet i en enhet inom den prehospitala akutsjukvården på vårdnivå ska med
iakttagande av övergångsbestämmelserna ha den behörighet som avses i
förordningen om prehospital akutsjukvård (585/2017).

En enhet inom prehospital akutsjukvård bestående av en person

En person med behörighet på vårdnivå kan enligt 3 a-punkten i 8 § av den
förordning som utfärdats om den prehospitala akutsjukvården eller en
legitimerad yrkesperson inom hälso- och sjukvården kan enligt
övergångsbestämmelserna i 11 § utgöra en sådan enhet inom den prehospitala
akutsjukvården som avses i punkt 4 i 8 § av förordningen och till vars uppgifter
det hör att bedöma patienternas vårdbehov, inleda omedelbar vård och bistå de
andra enheterna inom den prehospitala akutsjukvården. Till en sådan enhets
uppgifter hör inte transport av patienter.

Fältchef för den prehospitala akutsjukvården

En fältchef för den prehospitala akutsjukvården ska uppfylla de behörighetskrav
som ställs ovan på en förstavårdare på vårdnivå. Dessutom ska fältchefen ha
tillräcklig administrativ och operativ kompetens inom prehospital akutsjukvård
och den erfarenhet som krävs för uppdraget. Fältchefen ska ha god förmåga att
i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda svenska och finska språken.

Akutvårdsläkare

Specialistläkare ska enligt behörighetskraven ha specialläkarrättigheter inom en
lämplig specialitet och en djup förtrogenhet med prehospital akutsjukvård och en
tillräcklig kompetens i anestesiologi. Läkare under specialistutbildning ska enligt
behörighetskraven vara legitimerade läkare samt ha en tillräcklig erfarenhet av
undersökningen och vården av patienter inom olika specialiteter. För att kunna
vara verksam i en FinnHEMS-enhet förutsätter man dessutom att personen
uppfyller de kriterier som fastställts av FinnHEMS Ab och som ställs på
flygverksamhet.



Avvikande från de utbildningskrav som ställs på personalen

I situationer där den prehospitala akutsjukvården är utsatt för hög belastning och
i specialsituationer kan man tillfälligt avvika från de utbildningskrav som ställs på
personal i enheter för första insatsen samt i enheter inom den prehospitala
akutsjukvården på basnivå och vårdnivå.

5. Målen för insatstider

Målen för insatstiderna har presenterats i tabell 2. Insatstiden definieras som tiden
från det att ansvaret för uppdraget överförts till den prehospitala akutsjukvården till
dess att enheten meddelar att den är på plats.

Tabell 2. Tillgången till service i den dagliga verksamheten angivet per områdesklass.

A- och B-uppdrag

C- och D-uppdrag

En rapport över den prehospitala akutsjukvårdsverksamheten avges kvartalsvis på
det sätt som fastställts i förordningen.

6. Transporter som hör till den prehospitala akutsjukvården

I enlighet med 40 § i hälso- och sjukvårdslagen omfattar den prehospitala
akutsjukvården förflyttningar i samband med plötsligt insjuknade eller skadade
patienters fortsatta vård när patienten behöver krävande och kontinuerlig vård eller
övervakning under förflyttningen.

De ambulansförflyttningar som inte hör till den prehospitala akutsjukvården ska
konkurrensutsättas av den samkommun som inleder sin verksamhet 1.1.2022.
Tilldess kommer dessa förflyttningar att skötas av den prehospitala
akutsjukvårdsservicen.

7. Övriga väsentliga angelägenheter som anknyter till organiseringen av den
prehospitala akutsjukvården

Vid uppdrag som överskrider samkommunens gränser och då den prehospitala
akutsjukvården är utsatt för hög belastning och i specialsituationer kommer
fältcheferna för den prehospitala akutsjukvården överens om tillvägagångssätten
från fall till fall.

I den prehospitala akutsjukvårdsservicen följer man nationella (Duodecim:
Ensihoito-opas), anvisningar som sammanställts av centralen för den prehospitala
akutsjukvården och/eller godkänts av den läkare som ansvarar för den prehospitala
akutsjukvården i samkommunen.

Områdesklass Median 90 %
Stadskärna 6 minuter 9

minuter
Annan tätort 8 minuter 17

minuter
Bebodd landsbygd 15 minuter 26

minuter

Hela landskapet 90 %
C 30

minuter
D 120

minuter
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Introduktion 
Syftet med den här anvisningen är att styra processerna för dokumentförvaltningen och 
arkiveringen i samkommunen för Österbottens välfärdsområde. I och med 
ärendehanteringssystemet (Dynasty 10) övergår vi till elektronisk behandling av ärenden och 
handlingar.  

Ärendehantering är behandling av ärenden och handlingar som hänför sig till dessa under hela 
deras livscykel. Ärendehanteringen omfattar ärendebehandling, hantering av handlingar och 
förvaring (arkivering). Ärendebehandling är en myndighetsprocess, där ett ärende behandlas 
enligt det förvaltningsförfarande som föreskrivs i lagen. Ärendebehandlingens huvudskeden är 
anhängiggörande, beredning, beslutsfattande, delgivning, ändringssökande och uppföljning. 

Behandlingen av ärenden är offentlig och myndighetshandlingar likaså, om inte något annat 
föreskrivs särskilt i lag. Var och en har rätt att ta del av offentliga handlingar. 

Betydelsen av att registrera ärenden 

 Registrering och uppföljning av ärenden och tillhörande handlingar som behandlas i 
samkommunen samt registrering och uppföljning av beslut och behandlingsskeden. 

 Med hjälp av registreringen tryggas tillgången och tillgängligheten till informationen, 
samtidigt som informationen bevaras. 

 Offentlighetsprincipen uppfylls. 

 Kundens och vederbörandes rättsliga skydd förverkligas och stärks. 

 Sorteringen, distributionen och förvaringen av information förenklas och utvecklas. 

 Registrering är en del av dokumentförvaltningen. 
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Dokumentförvaltning och arkivfunktion 
Målet med informationshanteringsplanen är att främja god informationshantering. God 

informationshantering är till nytta för både kunderna och organisationen själv. Till god 

informationshantering hör planering av hanteringen av informationen i handlingar så att dess 

användbarhet, tillgänglighet, integritet, felfrihet och tillförlitlighet tryggas. 

En bra informationshanteringsplan främjar organisationens verksamhet och beslutsfattande, 

samtidigt som den höjer kvaliteten på servicen, effektiverar förverkligandet av 

offentlighetsprincipen och stärker dataskyddet och det rättsliga skyddet. Med hjälp av 

informationshanteringsplanen tryggas även varaktig förvaring av material för 

forskningsändamål, med andra ord främjar informationshanteringsplanen att kulturarvet 

bevaras. 

Till dokumentförvaltningen och arkivfunktionen hör att ge anvisningar för 

dokumenthanteringen och för att upprätta, ta emot, behandla och förvara handlingar i enlighet 

med god informationshantering. 

Dokumentförvaltningen och arkivfunktionen är en helhetsuppgift som sträcker sig över de 

administrativa organisationsgränserna och hör till hela Österbottens välfärdsområde. 

 

Dokumentförvaltning – organisering, ansvar och uppgifter 
Organiseringen av dokumentförvaltningen i Österbottens välfärdsområde hör till styrelsen. 

Österbottens välfärdsområde fungerar som informationshanteringsenhet och 

personuppgiftsansvarig. 

I förvaltningsstadgan fastställs uppgifterna för den tjänsteinnehavare som leder 

ärendehanteringen. Hen är underställd styrelsen och svarar för handlingarna som ska förvaras 

varaktigt samt för beredningen och verkställandet av styrelsens myndighetsuppgifter inom 

ärendehanteringen. 

Den ledande tjänsteinnehavaren styr och utvecklar informationshanteringen, godkänner 

informationsstyrningsplanen, utarbetar anvisningar för ärendehanteringen och övervakar att 

uppgifterna sköts enligt anvisningarna. Tjänsteinnehavaren ska även sörja för den utbildning 

och rådgivning som hänför sig till ärendehantering och därtill ansvara för centralarkivet och 

uppgifter i handlingar som ska förvaras varaktigt. 

Enligt förvaltningsstadgan ska ett organ och verksamhetsområde svara för uppgifterna i de 

handlingar som hör till dess verksamhetsområde i enlighet med gällande föreskrifter och 

anvisningar. Det ska också utse en person som ansvarar för ärendehanteringen inom 

verksamhetsområdet. 

Ansvariga för ärendehantering och arkivansvariga 

Delarkiv Ansvarig för 
ärendehantering 

Arkivansvarig 

Allmän förvaltning Tjänsteinnehavaren som 
leder ärendehanteringen 

 

HR-ärenden HR-direktören  

Ekonomiärenden Ekonomidirektören  

Tekniska ärenden Tekniska direktören  
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Socialvård Socialdirektören  

   

Hälso- och sjukvård Chefsöverläkaren  
Polikliniker, avdelningar och andra 
medicinska enheter 

 Avdelningsskötaren/överläkaren 

Specialarbetare (psykologer, 
ergoterapeuter) 

 Tjänsteinnehavaren som 
ansvarar för verksamheten 

Andra enheter där patientjournaler 
upprättas 

 Tjänsteinnehavaren som 
ansvarar för verksamheten 

Apoteket  Apotekaren 

 

Arkivbildning 
Med arkivbildning menas den process vars resultat är uppkomsten av samkommunen för 

Österbottens välfärdsområdes arkiv. Enligt arkivlagen ska arkivbildaren upprätthålla en 

informationshanteringsplan innehållande uppgifter om handlingars registrering, offentlighet, 

förvaringstid, förvaringsställe och förvaringssätt. 

Till arkivet hör alla handlingar som kommit in till arkivbildaren till följd av dess uppgifter eller 

som har uppstått i samband med arkivbildarens verksamhet, oberoende av om de förvaras i 

slutarkivet, ett delarkiv, på olika arbets- och verksamhetspunkter eller i elektroniska arkiv. 

 

Arkivbildningsplan (ABP) 
Arkivbildningsplanen ska styra behandlingen, förstöringen och förvaringen av handlingar i 

pappersformat. De gamla arkivbildningsplanerna är delvis i kraft för handlingar i 

pappersformat. 

 Arkivbildningsplan för den allmänna förvaltningen, fastställd 6.5.2014 

 Arkivbildningsplan för patientjournalarkivet, fastställd 18.12.2009 

 

Plan för verksamhetsstyrning 
Planen för verksamhetsstyrning styr behandlingen, förstöringen och förvaringen av handlingar 

som uppstår elektroniskt. I informationsstyrningsplanen dokumenteras frågor som gäller 

handlingarnas offentlighet och dataskydd, men notera att dokumentförvaltningen och 

arkivfunktionen i sig inte är ansvariga för att se till att lagstiftningen om offentlighet, 

personuppgifter och dylikt efterföljs. 

I planen för verksamhetsstyrning fastställs bland annat följande metadata i handlingarna: 

 uppgiftsklassificering, 

 behandlingsskeden, 

 typ av handling, 

 handlingens filtyp, 

 förvaringstid och grunder för hur den beräknats, 

 offentlighetsklass, 

 sekretessgrund, sekretesstid och hur den beräknats, 

 personuppgiftskaraktär samt 

 motivering till att personuppgifter insamlats. 
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Planen för verksamhetsstyrning upprätthålls i informationsstyrningssystemet Dynasty TOJ. 

Systemet upprätthålls och uppdateras av en eller flera personer. 

 

Ärendehanteringssystem (Dynasty 10) 
De handlingar som uppstår i eller kommer in till Österbottens välfärdsområde på grund av dess 

verksamhet registreras i dokumenthanteringssystemet Innofactor Dynasty 10. 

Dynasty 10 innehåller bland annat följande funktioner: 

 Ärenderegister (ärenden som ska registreras och handlingar som hänför sig till dem). 

 Tjänsteinnehavarbeslut 

 Möteshantering (organens föredragningslistor, protokoll) 

 Avtal 

 Bindningsregister 

 Elektronisk underskrift 

 

Dokumenthanteringssystem 
De handlingar som inte behandlas i ärendehanteringssystemet produceras och förvaras i 

dokumenthanteringssystemet. Vid behov kan en handling i dokumenthanteringssystemet 

registreras i ärendehanteringssystemet och överföras till ett annat elektroniskt arkiv. 

 

Ärenderegister 
Lagen om informationshantering förutsätter att informationshanteringsenheten upprätthåller 

ett ärenderegister över ärenden som behandlas eller har behandlats hos en myndighet. I 

ärenderegistret registreras uppgifter som berör ärendet, ärendebehandlingen och 

handlingarna. Myndigheten ska utan dröjsmål i ärenderegistret registrera handlingar som har 

inkommit till myndigheten eller som den upprättat. 

 Registratorn registrerar ärenden som gäller beslutsfattandet och handlingar som en 

tjänsteinnehavare ska besvara. 

 Handlingar som ska registreras är bland annat invånarinitiativ, besvär, 

ändringssökande, utlåtandebegäran, utlåtanden, genmälen och utredningsbegäran, 

beslut, anhållan och svarsbrev. 

 

Registratorskontorets öppettider 
Registratorskontoret ligger på sjunde våningen i X-huset och håller öppet på vardagar klockan 

9–14. 

Postadress: Sandviksgatan 2–4, 65130 Vasa 

E-post: registrator@vshp.fi / registrator@ovph.fi  

mailto:registrator@ovph.fi
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Registrering och behandling av inkommande ärenden 
och handlingar 
Registrering innebär att de ärenden och tillhörande handlingar som organisationen behandlar 

samt behandlingsfaserna förs in i ett register. Med hjälp av registreringen kan man följa upp 

och övervaka ärenden och dess handlingar i alla behandlingsskeden. Registreringen är också 

till hjälp då man vill hitta information. Registreringsprocessen börjar när ärendet anhängiggörs 

och avslutas när ärendet avslutats, efter eventuella mellanskeden. 

Ärendets metadata, det vill säga identifieringsuppgifter, antecknas i den mån de behövs vid 

behandlingen och uppföljningen av ärendet och vidare i informationstjänsten. Till god 

informationshantering hör, förutom lagring av uppgifter som hänför sig till uppföljning av 

ärendet, att öka öppenheten i myndighetsverksamheten, stärka offentlighetsprincipen samt 

förbättra möjligheterna att ta del av uppgifter om ärenden som myndigheten behandlar. 

 

Obligatoriska metadata i ärendet 

 Ärendekod 

 FO-nummer 

 Myndighetens identifierande information (vem som äger processen/är ansvarig 

organisation) 

 Identifierande information om verksamhetsprocessen (kod som anger funktionsklass) 

 Tidpunkt för anhängiggörande 

 Part som anhängiggjort ärendet eller andra sakägare 

Ärendet som behandlas får en identifierande ärendekod/diarienummer, dit uppgifterna som 

gäller ärendet anges. I samband med att uppgifterna anges ska ärendena och handlingarna 

klassificeras enligt funktion, offentlighet och personuppgiftskaraktär. Dessutom ska man ta 

ställning till om det finns personuppgifter som behöver skyddas. 

Tidpunkten för anhängiggörandet av ärendet är den tidpunkt då myndigheten har 

anhängiggjort ett ärende på grundval av mottagna handlingar eller i självinitierade ärenden 

inlett åtgärder för att anhängiggöra ärendet. Tidpunkten för anhängiggörandet är inte den 

samma som när ärendet öppnas eller lagras. 

Tidpunkten för då handlingarna inkommit ska anges med datum och klockslag. I de situationer 

då en fördröjning uppstår, till exempel i registreringen av handlingar som inkommit per post 

och skannats in eller vid retroaktiv registrering, ska ankomsttiden anges så noggrant det bara 

går. Klockslaget kan vara av betydelse speciellt då det kommer till begäran om omprövning, 

då klockslaget inte får ändras om ärendet har föreskrivna tidsfrister. 

För elektroniska handlingar och handlingar i pappersformat anges dagen då handlingen 

kommit in till registratorskontoret som den tidpunkt handlingen inkommit, om det inte finns 

någon annan ankomststämpel. Vid mottagandet av en elektronisk handling ska en automatisk 

bekräftelse för mottagandet skickas. Avsändaren svarar för att meddelandet kommer fram 

inom tidsfristen, om en sådan fastställts. 
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Obligatoriska metadata i ärendets behandlingsfaser 
Genom att ange tillfälliga åtgärder och behandlingsskeden går det att i efterhand verifiera hur 

ärendebehandlingen har verkställts och vilka åtgärder som har vidtagits. 

Statusen i ärendebehandlingen anger vilket behandlingsskede som pågår vid en viss 

tidpunkt. 

Statusuppgifter som rekommenderas i ärendebehandlingen är exempelvis: 

 öppnad/upprättad 

 anhängiggjort/under beredning/under behandling 

 upphävd/upphört att gälla 

 löst/beslutad/stängd/lagakraftvunnen 

 i förvaring 

 arkiverad 

Myndigheternas åtgärder och ärenden som behandlats i dem per behandlingsskede 

 

Anhängiggörande innebär att ett ärende anhängiggörs, antingen så att det kommer utifrån 
eller att det anhängiggörs inom organisationen, och att ärendet registreras i 
ärendehanteringssystemet (Dynasty 10).  

Registratorskontoret skannar in handlingen som inkommit och öppnar ärendet i Dynasty. 

Handlingar som kommit in per e-post registreras enligt samma principer som handlingar i 

pappersform. I ärendebehandlingssystemet skickas sedan handlingen vidare till beredaren 

eller till vederbörande enhet. 

I ärendehanteringssystemet går det att skicka en begäran om registrering av ärende till 
registratorn, då skapas en identifierande ärendekod för ärendet. 

Vid anhängiggörande och behandling av ärenden uppfyller också elektroniska handlingar som 

sänts till en myndighet kravet på skriftlig form (lagen om elektronisk kommunikation i 

myndigheternas verksamhet 13/2003 § 9). 

Post som hänför sig till skötseln av en tjänst eller en arbetsuppgift ska i första hand styras till 

organisationen. På så sätt tryggas ärendebehandlingen och informationsgången även om den 

som ska behandla ärendet är sjuk eller annars förhindrad från att sköta uppgiften. Inkommande 

post med en tjänsteinnehavares eller arbetstagares namn på levereras direkt till mottagaren. 

Om en tjänsteinnehavare/arbetstagare får post som hänför sig till skötseln av tjänsten eller 

arbetsuppgiften, är hen skyldig att utan dröjsmål skicka posten vidare till registratorn för 

registrering. 

UppföljningÄndringssökan
Verkställande, 

delgivning
BeslutsfattandeBeredningAnhängiggörande
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Beredning, förvaltningslagen föreskriver vad god beredning är. Det här skedet kan ta länge. 
Ärendet ska utredas ordentligt: olika alternativ ska framföras, en konsekvensbedömning 
observeras och därtill ska tillräckliga utredningar göras; utredning av faktauppgifterna och 
utredning av lagligheten. Beslutet ska grundas på en mångsidig prövning.  

Beslutsfattande: Kan vara ett tjänsteinnehavarbeslut eller beslutsfattande i organ, vid det 
senare förs ärendet in på organets föredragningslista och därigenom till beslutsfattande.  

Delgivning: Då ett beslut fattats av en tjänsteinnehavare eller ett organ ska beslutet delgivas. 
Delgivningen följer förfarandet i förvaltningslagen, delgivning för kommuninvånarna följer 
förfarandet i kommunallagen. Tiden för ändringssökande börjar på olika tidpunkter beroende 
på om den som har rätt att söka ändring är vederbörande eller kommuninvånare/andra aktörer 
som är berättigade ändringssökande. Tiden för delgivning räknas också olika beroende på 
sättet som delgivningen getts.  

Verkställande: Då delgivningen getts och delgivningstiden och tiden för ändringssökande har 
utgått, kan beslutet verkställas, om ingen ändringsansökan inkommit. Om man beslutat om en 
affär, en upphandling eller ett avtal ska de nödvändiga praktiska åtgärderna vidtas. 

 

Obligatoriska metadata i en inkommen handling 

 Uppgift som identifierar handlingen. 

 Sätt på vilket handlingen inkommit. 

 Tidpunkt då handlingen inkommit. 

 Handlingens avsändare eller ombudsman. 

Registreringen av på vilket sätt handlingen inkommit anknyter till att säkerställa det rättsliga 

skyddet för avsändaren av handlingen och att definiera tillämpning av bestämmelserna som 

rör anhängiggörande i efterhand, till exempel vid laglig övervakning eller beräkning av 

tidsfrister. 

Sättet på vilket handlingen inkommit avser det sätt på vilket handlingen har inkommit till 

mottagaren, av tillgängliga sätt att förmedla en handling. 

Registrering av på vilket sätt handlingen inkommit i ärendebehandlingssystemet: 

 e-post, 

 elektronisk tjänst, 

 post, 

 leverans. 

Antalet handlingar som kommer in på papper har minskat hela tiden. Registrering av dessa 

förutsätter i regel alltid att handlingarna omvandlas till elektroniskt format och det antecknas 

att handlingen inkommit i pappersformat. 

 

Obligatoriska metadata i en handling som skapats av 
myndighet 

 Uppgift som identifierar handlingen. 

 Författare till handling. 

 Datum för skapande av handling. 
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Retroaktiv registrering och registreringsfel 
En begäran om registrering av ett ärende kan skickas till registratorn i 

ärendehanteringssystemet. Man bör dock observera informationshanteringslagens krav på att 

myndigheten utan dröjsmål i ärenderegistret ska registrera handlingar som har inkommit till 

myndigheten eller som den upprättat. 

Ärendet och dess tillhörande handlingar får en identifierande ärendekod i samband med att de 

registreras i ärendebehandlingssystemet. Ärendekoden kan i regel inte ändras, men ärendet 

och handlingarna kan styras till rätt behandlare/beslutsfattare. 

 

Bevarandeanalys och gallring av handlingar 
Bevarandeanalysen är en process i handlingens livscykelhantering och används för att 

fastställa vilka handlingar som ska arkiveras (varaktig förvaring) och vilka handlingar som ska 

förvaras en viss tid samt hur länge. Bevarandeanalysen styr gallringen. 

Gallringen är den process då bevarandeanalysen verkställs och tillämpas. Till gallringen hör 

att fastställa i vilket format uppgifterna i handlingen ska förvaras, bedöma det kulturhistoriska 

värdet av det analoga förvaringsformatet och att skilja åt de uppgifter i handlingen som ska 

arkiveras och de uppgifter i handlingen som ska förvaras en viss tid. 

Planen för verksamhetsstyrning styr förvaringen och gallringen av handlingar. Handlingar som 

ska förvaras en viss tid förstörs på basis av förstöringsförslag. 

 

 

Överföring av handlingar 
Handlingar som skapats i ärendehanteringssystemet överförs till ett elektroniskt arkiv då 

ärendet har behandlats färdigt och lösts.  

Övriga uppgifter och övrigt material som förvaras viss tid kan förvaras i de egna operativa 

datasystemen, men registreringen, förstöringen, överföringen och katalogiseringen måste 

skötas separat (av datasystemets ansvariga/huvudanvändare). 

Analogt material som uppstått tidigare och som ska förvaras mer än tio år överförs till 

centralarkivet. Innan materialet överförs ska materialet gallras och placeras i arkivmappar. 

Analogt material ska arkiveras i den ordning som fastställs i arkivbildningsplanen. På 

arkivmappen ska arkivbildarens namn, uppgiftsklass, mappens innehåll, årtal och information 

om förvaringstiden antecknas. 

Ritningar och kartor förvaras i tekniska enhetens arkiv. 

Elektroniska patientjournaler överförs till det nationella patientdataarkivet i enlighet med det 

som föreskrivs i de lagar och förordningar som reglerar dem. 

Elektroniska klientjournaler överförs till det nationella klientdataarkivet för socialvården i 

enlighet med det som föreskrivs i lagar och förordningar som reglerar dem. 
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Förvaring av handlingar 
I planen för verksamhetsstyrning fastställs förvaringstiderna för olika handlingar enligt 

uppgiftsklass. Förvaringstiderna baserar sig på de rekommendationer som utfärdats om 

förvaringstiderna för kommunala handlingar eller på de förvaringstider som fastställts i lagar 

och förordningar. 

De ärenden som skapats i ärendehanteringssystemet och de handlingar som hänför sig till 

dessa ärenden förvaras i elektronisk form och ska inte skrivas ut i pappersform i 

förvaringssyfte. 

I ärendehanteringssystemet fastställs förvaringstiden på basis av följande: 

 Datumet på handlingen, 

 När handlingen har färdigställts, 

 När ett ärende slutgiltigt har avgjorts, 

 Tidpunkten för när ett avtal löper ut. 

Journalhandlingar och kundhandlingar skapas och förvaras i bestämd tid i egna operativa 

datasystem.  

Förvaringstiderna för journalhandlingar fastställs på basis av följande faktorer: 

 0 (när ärendet slutgiltigt har avgjorts: enkäter som patienten fyllt i själv, vårdresponser 

osv., ifall uppgifterna har överförts till patientdatasystemet). 

 12 år (datumet på handlingen: t.ex. bilddiagnostiska röntgenbilder, fotografier osv, 

handlingar som anknyter till testning). 

 12 år efter patientens död, men ifall denna uppgift inte är känd, så ska handlingarna 

förvaras i 120 år från patientens födsel. Uppgifter över barn som dött när de varit 

under 1 år förvaras i 120 år från barnets födsel (anteckningar i journalhandlingar, 

undersökningsresultat/utlåtanden). 

Förvaringstiderna för kundhandlingar fastställs på basis av följande faktorer: 

 12 år efter att servicen har avslutats (när ärendet slutgiltigt har avgjorts). 

 30 år efter att servicen har avslutats (när ärendet slutgiltigt har avgjorts). 

 12 år efter klientens död. 

 120 år räknat från barnets födsel. 

 -1 ska förvaras varaktigt (när ärendet slutgiltigt har avgjorts). 

 

Handlingar som ska förvaras varaktigt 
Arkivverket bestämmer vilka handlingar och uppgifter i handlingar som ska förvaras varaktigt. 

På arkivverkets webbplats finns en sammanställning över alla bestämmelser som hänför sig 

till handlingar som ska förvaras varaktigt. Dessa bestämmelser har tagits i beaktande i planen 

om verksamhetsstyrning.  

Exempelvis arkivverket har beslutat att protokoll jämte bilagor från kommunala organ och 

organ inom organisationer som sköter en offentlig uppgift ska förvaras varaktigt i elektronisk 

form, och att dessa ska förvaras i elektronisk form så långt tillbaka i tiden som de finns att tillgå 

i elektronisk form.  
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Varaktig förvaring av handlingar i elektronisk form förutsätter att man tillämpar arkivverkets 

sähke2-bestämmelser. I samkommunen förvaras de handlingar som ska förvaras varaktigt i 

ärendehanteringssystemets elektroniska arkiv som uppfyller de krav som fastställts av 

arkivverket. 

Den allmänna förvaltningens analoga material förvaras i centralarkivet och den tekniska sidans 

analoga material förvaras på motsvarande sätt i tekniska sidans arkiv. 

Journal- och klienthandlingar 

Elektroniska journalhandlingar förvaras varaktigt i Kanta-tjänstens patientdataarkiv. Arkiverat 

analogt material över personer födda den 18 och 28 i varje månad förvaras varaktigt (i form av 

ett urvalsmaterial). 

Elektroniska klienthandlingar förvaras varaktigt på motsvarande sätt i det nationella 

klientdataarkivet för socialvården. Arkiverat analogt material över personer födda den 8, 18 

och 28 i varje månad förvaras varaktigt såsom även analoga klienthandlingar som separat 

enligt lag ska förvaras varaktigt (i form av ett urvalsmaterial): 

 Handlingar som berör främjande av integration. 

 Beslut, planer och klientjournaler som hänför sig till barnskydd. 

 Alla fastställda underhållsavtal som hänför sig till makas fastställda 

underhållsstöd. 

 

Registrering av förstöring av handlingar 
En förteckning över förstörda handlingar upprätthålls i ärendehanteringssystemet. 

Förstörda journalhandlingar och klienthandlingar registreras i ett separat förstöringsregister. 

 

Skanning av handlingar 
Handlingar som inkommer till registratorn 

Alla handlingar som inkommer i pappersform skannas in i ärendehanteringssystemet för 

registrering och behandling. Ärenden och handlingar behandlas inte i pappersform (analogt) 

Journalhandlingar 

Journalhandlingar behandlas inte i ärendehanteringssystemet. 

Journalhandlingar skannas centraliserat in vid patientjournalarkivet. 

Klienthandlingar 

Se punkten om journalhandlingar; de förs på motsvarande sätt in i ett eget system. 

 

Publicering av handlingar i det allmänna datanätet 
Central information som hänför sig till de tjänster och den verksamhet som tillhandahålls av 

välfärdsområdet ska publiceras i det allmänna datanätet på välfärdsområdets webbplats. 

Åtminstone följande handlingar ska finnas att tillgå i det allmänna datanätet: 
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 välfärdsområdesstrategin; 

 förvaltningsstadgan; 

 budgeten och ekonomiplanen; 

 bokslutet; 

 revisionsnämndens utvärderingsberättelse; 

 revisionsberättelsen; 

 avtal som gäller samarbetet i välfärdsområdena; 

 koncerndirektivet; 

 de förtroendevaldas och tjänsteinnehavarnas redogörelser för bindningar; 

 grunderna för arvoden och ersättningar till de förtroendevalda; 

 avgifter som tas ut för tjänsterna. 

Välfärdsområdets tillkännagivanden (föredragningslistor, protokoll) ska göras kända genom 

att de offentliggörs i det allmänna datanätet på välfärdsområdets webbplats, om inte något 

annat följer av sekretessbestämmelserna, samt vid behov på något annat sätt som 

välfärdsområdet har fattat beslut om. 

Ett tillkännagivande ska finnas i det allmänna datanätet i 14 dygn, om inte något annat följer 

av sakens natur. De personuppgifter som ingår i tillkännagivandet ska avlägsnas från 

datanätet när den ovannämnda tiden går ut. 

 

Behandling av personuppgifter 
Behandling av personuppgifter omfattar alla åtgärder som berör personuppgifter: från 

planering till insamling, behandling och radering av personuppgifter. . 

Med personuppgifter avses alla uppgifter som anknyter till en identifierad eller identifierbar 

person. Personuppgifter är till exempel namn, telefonnummer, positionsuppgifter och uppgifter 

om sjukdomar. 

Vid behandling av personuppgifter ska dataskyddsprinciperna enligt dataskyddslagstiftningen 

alltid iakttas: 

 Uppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den 

registrerade 

 Uppgifterna ska behandlas konfidentiellt och säkert 

 Uppgifterna ska insamlas och behandlas i ett visst, uttryckligt och lagligt syfte 

 Uppgifter ska insamlas endast i den grad som de behövs med tanke på syftet med 

behandlingen av personuppgifter  

 Uppgifterna ska alltid uppdateras vid behov ‒ inexakta och felaktiga personuppgifter 

ska raderas eller rättas utan dröjsmål 

 Uppgifterna ska förvaras i en form som möjliggör identifiering av den registrerade 

endast så länge som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna 

behandlas. 

Behandling av personuppgifter förutsätter alltid en behandlingsgrund i lagen. Grunden ska 

fastställas innan behandlingen inleds. När behandlingen av personuppgifter är bunden till en 

behandlingsgrund, kan inte grunden längre bytas till en annan. Behandlingsgrunden påverkar 

avsevärt den registrerades rättigheter gentemot den personuppgiftsansvarige. 

Dataskyddsförordningen omfattar sex olika grunder, som möjliggör behandling av 

personuppgifter: 
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 ett samtycke av den registrerade, 

 ett avtal, 

 en rättslig förpliktelse för den personuppgiftsansvarige, 

 skydd av vitala intressen, 

 en uppgift som gäller ett allmänt intresse eller offentlig makt, 

 ett berättigat intresse hos den personuppgiftsansvarige eller en tredje part. 

 

Datasäkerhet och dataskydd 
Frågor som hänför sig till datasäkerhet och dataskydd beskrivs i egna separata anvisningar. 

 

Arkivutrymmen 
Handlingarna ska förvaras så att de är skyddade mot förstörelse, skada och obehörig 

användning. Handlingar som ska förvaras varaktigt måste arkiveras i utrymmen som uppfyller 

arkivverkets bestämmelser. När arkivutrymmen byggs, saneras eller förändras ska gällande 

stadganden och bestämmelser, myndighetsbestämmelser och anvisningar iakttas. 

Arkivverkets föreskrift och anvisningar angående arkivutrymmen 

(AL/19699/07.01.01.00/2012). 

Arkivutrymmen får inte användas för förvaring av material som inte hör dit. Arkivutrymmena 

ska hållas rena och damm ska avlägsnas av arkivmaterial. 

Centralarkivet 

Med centralarkivet avses den helhet av handlingar som uppstår i Österbottens 

välfärdsområdes olika delarkiv och handlingar som ska förvaras längre än 10 år. Handlingar 

som ska förvaras varaktigt ska överföras till centralarkivet. 

Ritningsarkivet (arkiv för tekniska ärenden) 

Ritningar och kartor som ska förvaras. 

Patientjournalarkiv 

Helhet bestående av journalhandlingar som upprättas inom sjukvården. Handlingarna 

upprättas och förvaras i enlighet med förordningen om journalhandlingar, lagen om patientens 

ställning och rättigheter samt lagen om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- 

och hälsovården. 

 Arkivutrymme B.0 i Sandviken 

 Arkivutrymme A.0 i Sandviken 

 Arkivutrymme G.0 i Sandviken 

 Arkivutrymmen i Roparnäs 

 Bottenhavets arkivutrymmen 
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Informationstjänster 
Dokumentförvaltningens informationstjänst förmedlar information till dem som behöver eller 

söker information. Denna tjänst är fast förknippad med personalens dagliga arbete. De 

informationstjänster som hänför sig till olika enheters dokumentförvaltning sköts i allmänhet 

via registratorn, arkivet och kundbetjäningsställen. Arkivets informationstjänst uppfyller en 

viktig funktion i och med att den fungerar som informationskälla för forskningsverksamhet. 

Informationstjänsten ser till att de som behöver handlingar har tillgång till dem. Dessutom ger 

informationstjänsten kopior och intyg över dem. Denna uppgift ska skötas med iakttagande av 

arkivlagen, offentlighets- och dataskyddslagstiftningen samt övriga bestämmelser i 

speciallagstiftning. Informationstjänsten understöds i sitt arbete av planen för 

informationsstyrning och arkivförteckningar samt register och diarier som ingår i materialet. 

Utlåning av handlingar 

Handlingar utlånas endast till andra myndigheter, arkivverkets enheter eller andra inrättningar 

där användningen är övervakad. Vid utlåning ifylls en utlåningsblankett, där man anger den 

handling som utlånats, lånetiden och namnet på den som lånat handlingen samt hos vilken 

myndighet personen arbetar. När man lånar ut handlingar från en arkivbox ska man införa en 

anteckning över vilka handlingar som har utlånats. Den som lånat handlingarna får inte låna 

dem vidare och bär ett ansvar för dem till dess att de har returnerats. 

Handlingar utlånas inte för privat bruk. Arkivet ska användas under övervakade förhållanden. 

En avgift uppbärs för kopiering av handlingar och vid krävande informationssökning tillämpas 

fastställda avgifter. Beställningarna behandlas i ankomstordning och beställaren måste ge 

tillräckliga identifieringsuppgifter för sökningen och tillräckliga kontaktuppgifter för leveransen 

av kopiorna. Leveranstiden varierar på basis av omfattningen, arbetssituationen och hur 

exakta de angivna basuppgifterna varit.  

Inom den egna organisationen sköts utlåningen och returneringen av handlingar av enhetens 

arkivansvarig vid organisationsenhetens arkiv. 

Vid förvaring och användning av handlingar bör de begränsningar som fastställs i lagen och 

förordningen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, personuppgiftslagen samt övrig 

lagstiftning iakttas.  

Slutarkivet utgör ett undantag, eftersom där ansvarar arkivets personal för detta när den 

tillhandahåller informationstjänster.  

De begränsningar som berör användningen av handlingar ska införas i både planen för 

informationsstyrning och arkivförteckningen. Myndighetshandlingar är i huvudsak offentliga, 

om de inte enligt lag är sekretessbelagda. 

Begäran om uppgifter 

Begäran om uppgifter i en offentlig handling behöver inte motiveras. Lagens 

tillämpningsområde omfattar inte handlingar som upprättats för myndighetens interna arbete 

förutom när det gäller sekretessbestämmelserna samt när de inrymmer uppgifter som ska 

anslutas till arkivet. En myndighet kan besluta att uppgifter i handlingar som förvaras i arkivet 

endast utlämnas med ifrågavarande myndighets tillstånd. Halvfärdiga handlingar som är under 

beredning hos myndigheten samt handlingar som tillställts myndigheter och som ännu inte är 

offentliga blir offentliga när de har färdigställts eller när offentlighetsvillkoret har uppfyllts, 

förutom till den del som dessa handlingar inrymmer sekretessbelagd information. 
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Uppgifter eller innehåll i en sekretessbelagd myndighetshandling får delges endast om det så 

särskilt stadgas i offentlighetslagen eller någon annan speciallag. När endast en del av en 

handling är sekretessbelagd ska uppgifter i den offentliga delen lämnas ut om det här kan 

göras utan att röja den sekretessbelagda delen. En sakägare har rätt att ta del av en handling 

som kan eller har kunnat påverka behandlingen, även om handlingen inte är offentlig.. Den 

som begär om uppgifter ska vid behov bistås vid individualiseringen av den handling som 

begäran avser. Var och en har också med vissa begränsningar rätt att få ta del av uppgifter 

som finns om henne eller honom i ett personregister. Uppgifter i offentliga handlingar ska i 

mån av möjlighet delges så fort som möjligt, senast inom två (2) veckor från det att begäran 

om uppgifter har mottagits.  

Uppgifter i en offentlig handling ska lämnas ut på det sätt som begärts, om inte detta medför 

oskälig olägenhet på grund av att antalet handlingar är stort, kopieringen är svår att genomföra 

osv. Om det kräver särskilda åtgärder eller en större arbetsinsats än sedvanligt för att bemöta 

begäran (t.ex. antalet begärda handlingar är omfattande, handlingarna innehåller 

sekretessbelagda delar osv.) ska begäran tillmötesgås inom en månad från det att begäran 

om uppgifterna har ankommit. Om den begärda uppgiften inte kan utlämnas ska den som 

begärt om den meddelas om detta. 

Samtidigt ska även orsaken till vägran anges. Den som tillställt en skriftlig begäran om 

uppgifter ska också upplysas om att ärendet kan ställas till myndigheten för avgörande och 

tillfrågas om hen vill ställa ärendet till myndigheten för avgörande och upplysas om de avgifter 

som uppbärs för behandlingen av ärendet. För utlämning av handlingar uppbärs en avgift i 

enlighet med gällande taxa. 

Informationstjänster som hänför sig till kund- och journalhandlingar 

Begäran om patientuppgifter riktas till patientjournalarkivet i samkommunen för Österbottens 

välfärdsområde. Begäran om uppgifter i socialvårdens klienthandlingar riktas till socialvården 

inom samkommunen för Österbottens välfärdsområde. 

Begäran om logguppgifter 

Begäran om logguppgifter som hänför sig till kund- och journalhandlingar ska tillställas 

skriftligen till Österbottens välfärdsområdes dataskyddsombud. 

Forskningstillstånd 

Syftet med forskningsarbetet är att utveckla den vetenskapliga forskningen i samkommunen, 

utvidga personalens kompetens samt att bistå verksamheten vid sjukhuset. 

Forskningsskötaren ger råd och handledning i frågor som anknyter till forskningsansökningar 

och -tillstånd. 

Information om de uppgifter som avses i lagen om sekundär användning av personuppgifter 

inom social- och hälsovården kan fås via aineistoneuvonta@vshp.fi. 

 

Ikraftträdande och uppdatering 
Anvisningarna för dokumentförvaltningen och arkivfunktionen godkänns av styrelsen för 

samkommunen för Österbottens välfärdsområde. I och med dessa anvisningar upphävs 

tidigare anvisningar som berör dokumentförvaltningen och arkivfunktionen samt övriga 

anvisningar som innehåller instruktioner om arkivet och dokumentförvaltningen. 
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Den tjänsteinnehavare som leder ärendehanteringen ansvarar för tillämpningen, 

upprätthållandet och revideringen av dessa anvisningar. 

 

Bilagor 
Skyddsplan för handlingar  
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Källor 
Arkivlagen 

Offentlighetslagen 

Informationshanteringslagen 

Förvaltningsstadgan 

Arkivverkets föreskrift och anvisningar angående arkivutrymmen 
(AL/19699/07.01.01.00/2012) 
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Avgifter för handlingar och informationstjänster 
 

Enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) har var och en rätt att ta 

del av en offentlig myndighetshandling. Den som i ett ärende är part (sökande, anför besvär) 

har rätt att ta del av en myndighetshandling även om den inte är offentlig, om ärendet gäller 

partens rätt, fördel eller skyldighet. 

 

Avgiftsfria tjänster 

Avgifter för informationstjänster uppbärs inte i följande fall: 

 uppgifter ur handlingen lämnas muntligt 

 uppgiften läses eller kopieras hos myndigheten 

 en offentligt, elektroniskt lagrad handling sänds per e-post till den som begärt att få 

informationen  

 en offentligt, elektroniskt lagrad handling sänds till en part per e-post 

 lämnandet av de begärda uppgifterna ingår i myndighetens skyldighet att ge råd, höra 

eller informera 

 datamaterialet överlåts via ett tekniskt gränssnitt till en annan myndighet 

 

 då uppgifter lämnas åt en part, åt samkommunens egna myndigheter eller vid begäran 

av arbets- eller tjänsteintyg som berör en part 

 uppgifterna behövs för sökande av pension eller annan förmån förknippad med 

samkommunens tjänst, arbetsförhållande eller förtroendeuppdrag 

 

Rättigheter i anknytning till behandling av personuppgifter 

Att utnyttja rättigheterna i enlighet med EU:s dataskyddsförordning är i regel avgiftsfritt en gång 

i året (bland annat rätten till insyn, korrigering av fel, kontroll av användarlogguppgifter). Om 

begäran gäller fler kopior kan samkommunen för Österbottens välfärdsområde uppbära en 

avgift som täcker kostnaderna för de åtgärder som krävs för att ta fram kopiorna. 

 

Översättning av journalhandlingar för patienter och klienter 

Patienten/klienten kan avgiftsfritt begära att dennes journalhandlingar översätts till finska eller 

till svenska. Journalhandlingar översätts inte till engelska, förutom om det handlar om en 

resenär som tillfälligt vistas i Finland och kommer att få fortsatt vård eller om vården som hen 

fått här har betydelse i framtiden. 

 

Sedvanlig handling 

Med utlämnande av sedvanliga uppgifter avses utlämnande av kopia eller utskrift av en 

handling som kan individualiseras och hittas med hjälp av den handlingsklassificering och 

handlingsidentifikation som myndigheten förfogar över eller med hjälp av sökfunktioner för ett 

BILAGA § 85/2
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elektroniskt upprätthållet register och som är helt offentligt eller där de sekretessbelagda 

delarna lätt kan avlägsnas. 

 

Begäran av handling eller informationssökning som kräver särskilda åtgärder 

Med situationer som kräver särskilda åtgärder avses situationer där sökningen av 

datamaterialet eller avlägsnandet av sekretessbelagda uppgifter kräver mera arbete än 

sedvanligt. En dylik situation uppstår då handlingen inte kan individualiseras eller hittas med 

hjälp av handlingsklassificering eller annan sökinformation via myndighetens 

dokumenthanteringssystem eller annat system. Utlämnandet av handlingen kan kräva 

särskilda åtgärder även med anledning av att det begärda handlingsmaterialet eller de 

sekretessbelagda uppgifter som måste avlägsnas innan handlingen kan utlämnas är 

omfattande eller att sammanställningen av handlingen kräver synnerligen mycket redigering 

eller att uppgifterna måste sammanställas utifrån flera handlingar eller att arbetet på annat sätt 

är synnerligen tidskrävande. Särskilda åtgärder krävs också då det behövs omfattande arbete 

med att söka, gallra, kombinera och skriva ut handlingar. 

 

Avgifter som ska uppbäras för handlingar och informationstjänster 

Någon avgift uppbärs inte om avgiften till sin storlek är så ringa (under fem euro) att den inte 

täcker de kostnader som sändandet av en faktura skulle orsaka.  

 

Prislistan träder i kraft 1.1.2022. Till priserna tillkommer mervärdesskatt (moms) 24 %. 

 

Handling Pris Tilläggsuppgifter 

Fotokopia (A4 eller A3) 
  

2 € för första sidan 
 
0,50 € per efterföljande sida 

Protokollsutdrag, 
kopia eller annan utskrift 

Bilddiagnostiska 
undersökningar  
på CD eller DVD 

15 €  

Medicinsk översättning 
(patienttext) 

40 €  

Översättning (arbetsintyg) 20 €  

Tillägg för snabb leverans 
(handlingen ska utlämnas 
inom två arbetsdagar) 

Produktens pris förhöjt med 
100 % 

 

Informationssökning Pris Tilläggsuppgifter 

Grundavgift för 
informationssökning, 
arbetstid under 2 h 

70 € Informationssökningen gäller 
material som finns tillgängligt 
som handling, antingen 
elektroniskt eller till pappers. 

Krävande 
informationssökning, 
arbetstid 2–5 h 

100 €  

Mycket krävande 
informationssökning, 
arbetstid över 5 h 

270 €  

Annan informationssökning  
som kräver användning av 
2M-IT:s tjänster eller hjälp av 
annan systemleverantör 

Pris enligt separat debitering. Till exempel priset för 
användningstillstånd från 
Findata uppskattas skilt för 
varje ansökan. 
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Övrigt gällande faktureringen 

En avgift uppbärs också för en sådan handling, vars utlämnande kräver särskilda åtgärder, 

som att handlingen behöver överföras till något annat lagringsmedium än papper, till exempel 

för skanning av pappershandlingar för utlämning i digital form. 

 

Om en person som är part i ett vid samkommunen för Österbottens välfärdsområde anhängigt 

ärende, till exempel ett personalutnämningsärende, begär offentliga handlingar anknutna till 

ärendet i fråga har denne som part rätt att få handlingarna avgiftsfritt. 

 

Anteckning om sekretess ska göras i en handling som ges ut till en part och som ska vara 

sekretessbelagd på grund av någon annans eller allmänt intresse. Av anteckningen ska det 

framgå till vilka delar handlingen är sekretessbelagd och vad sekretessen grundar sig på. 

 

En fast grundavgift kan uppbäras i fall där man enligt huvudregeln inte skulle uppbära någon 

avgift, men utlämnandet av handlingen eller informationen kräver ovan nämnda särskilda 

åtgärder.  

 

I dylika fall uppbärs inga andra avgifter per sida eller andra enhetsspecifika avgifter utöver 

grundavgiften. 

 

Ingen avgift uppbärs för tillgång till information i en handling som kräver särskilda åtgärder om 

utlämnandet av handlingen hör till sjukvårdsdistriktets skyldighet som myndighet att ge råd, 

höra parter eller ge information (lagen om offentlighet i myndigheters verksamhet 34 §). 

 

Ingen mervärdesskatt uppbärs för kopia av handling som tillställs patienter 

(mervärdesskattelagen 34 §, tjänster och varor som sedvanligt ingår i vården). 

 

Rätt till ändringssökande 

Om en betalningsskyldig anser att ett fel har inträffat när en avgift har fastställts, kan den 

betalningsskyldige inom sex (6) månader från det att avgiften fastställdes yrka rättelse hos den 

myndighet som har fastställt avgiften. Om kunden är missnöjd med beslutet får hen söka 

ändring i beslutet på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen genom anförande av 

besvär hos den förvaltningsdomstol som enligt 12 § i förvaltningsprocesslagen är behörig i 

ärendet. Kunden ska informeras om denna rätt att söka ändring. 
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Informationshanteringsmodell för samkommunen för
Österbottens välfärdsområde

1. Allmänt
Från och med början av år 2020 har lagen om informationshantering inom den offentliga

förvaltningen (906/2019, senare informationshanteringslagen) varit i kraft. I enlighet med

denna lag ska samkommunen upprätthålla en informationshanteringsmodell som definierar

och beskriver den informationshantering som drivs i samkommunens verksamhetsmiljö.

Fullmäktige har överfört ansvaret för informationshanteringen och dokumentförvaltningen till

styrelsen. Styrelsen har till uppgift att svara för att den ansvarsfördelning, praxis och

övervakning om vilken det stadgas i lagen om informationshantering har blivit preciserad i

samkommunen.

Samkommunen har ålagts skyldigheter i förutom i lagen om informationshantering inom den

offentliga förvaltningen även i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999),

lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019), arkivlagen (831/1994),

förvaltningslagen (434/2003), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas

verksamhet (13/2003) samt i Europeiska unionens dataskyddsförordning och i den nationella

dataskyddslagen (1050/2018).

Syftet med denna informationshanteringsmodell är att beskriva och sammanställa de

ansvarsfrågor som hänför sig till informationshantering. I det vardagliga arbetet ansvarar

samkommunens styrgrupp för informationshantering för samordningen av

informationshanteringen. Denna styrgrupp består av tjänsteinnehavare som ansvarar för

informationshanteringen.

Syftet med informationshanteringsmodellen är:

• att definiera och beskriva hur information hanteras i samkommunen verksamhetsmiljö;

• att bistå utvecklandet av tjänster;

• att bistå planeringen och genomförandet av ärendehanteringen;

• att bistå planeringen och förverkligandet av informationsmaterial;

• att bistå verkställandet av rättigheter och begränsningar som hänför sig till rätten till

information;

• att bidra till att överlappande insamling av information minskar;
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• att bistå genomförandet av interoperabilitet mellan informationssystem och

informationslager; samt

• att bistå vid upprätthållandet av datasäkerheten.

2. Informationshanteringsmodell och
konsekvensbedömning av förändringar
Informationshanteringsmodellen upprätthålls för att bistå planeringen och genomförandet av

tjänster, ärendebehandling och hantering av informationsmaterial, verkställandet av rättigheter

och begränsningar som hänför sig till tillgången till information, reduceringen av överlappande

insamling av information, genomförandet av interoperabilitet mellan informationssystem och

informationslager samt för upprätthållandet av informationssäkerheten.

Samkommunens informationshanteringsmodell består av följande helheter:

1) verksamhetsprocesser som hänför sig till informationshanteringsmodellen;

2) informationslager som hänför sig till informationshanteringsmodellen;

3) informationsmaterial som hänför sig till informationshanteringsmodellen;

4) informationssystem som hänför sig till informationshanteringsmodellen; samt

5) dataskydds- och informationssäkerhetsåtgärder.

I samband med planeringen av centrala, administrativa reformer som får konsekvenser för

innehållet i informationshanteringsmodellen men också i samband med att informationssystem

tas i bruk bedömer samkommunen de förändringar och de konsekvenser som hänför sig till

dylika åtgärder utgående från de ansvarsfrågor som hänför sig till informationshanteringen.

I samband med bedömningen av förändringarna beaktas interoperabiliteten mellan

informationslagren samt möjligheterna att utnyttja informationslager för skapande och

utnyttjande av informationsmaterial. På basis av bedömningen vidtas de åtgärder som behövs

för att ändra på informationshanteringsmodellen och för att genomföra förändringarna. Det

föreskrivs särskilt om den konsekvensbedömning som hänför sig till dataskydd och om

förhandssamråd i samband därmed.
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3. Verksamhetsprocesser som hänför sig till
informationshantering
I informationshanteringslagen avser man med verksamhetsprocesser en myndighets

ärendebehandlings- eller tjänsteprocess. De handlingar där man behandlar de

verksamhetsprocesser som hänför sig till informationshanteringen inrymmer uppgifter om

informationsbehandling, de tjänsteinnehavare som ansvarar för processerna, den

tillsynspraxis som berör de uppgifter och verksamhetsprocesser som hänför sig till

informationshantering men även uppgifter om dem som ansvarar för tillsynen samt övriga

ärenden om vilket det stadgas i informationshanteringslagen.

Samkommunens verksamhetsprocesser som hänför sig till informationshantering har

beskrivits i följande handlingar:

• samkommunens förvaltningsstadga;

• dataskyddspolicy samt övriga handlingar som hänför sig till dataskydd;

• plan om informationsstyrning (färdigställs år 2021);

• processbeskrivningar av informationslager (färdigställs år 2022);

• praxis för utlämning av uppgifter och begäran om uppgifter (beskrivning av handlingars

offentlighet);

• tillgänglighetsutlåtande;

• hanteringsmodell för sekundär användning (färdigställs år 2022); samt

• direktiv för patientjournalarkivet.

4. Informationslager som hänför sig till
informationshantering
De uppgifter som används, insamlas och produceras i anslutning till processerna bildas eller

samlas i informationslager som förvaltas av samkommunen. Samkommunen har följande tio

informationslager:

• allmänna förvaltningens och sjukvårdsförvaltningens informationslager;

• personalförvaltningens informationslager;

• ekonomiförvaltningens informationslager;
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• informationsförvaltningens informationslager;

• hälso- och sjukvårdens informationslager;

• socialvårdens informationslager;

• inköps- och materialenhetens informationslager;

• underhålls- och fastighetsservicens informationslager;

• miljövårdens informationslager; samt

• medicin- och kommunikationsteknikens informationslager.

De handlingar där man behandlar informationslager som hänför sig till informationshantering

inrymmer uppgifter om hur informationslager förvaltas, om de myndigheter som ansvarar för

informationslagren, om tillsynen av upprätthållandet och tillgodogörandet av

informationslagren och vem som ansvarar för tillsynen samt övriga ärenden om vilket det

stadgas i informationshanteringslagen.

Samkommunens informationslager som hänför sig till informationshantering har

beskrivits/kommer att beskrivas i följande handlingar:

• plan om informationsstyrning (färdigställs under år 2021);

• beskrivning av ICT-miljöns helhetsarkitektur (färdigställs under år 2021); samt

• praxis för utlämning av uppgifter och begäran om uppgifter (beskrivning av handlingars

offentlighet).

5. Informationsmaterial som hänför sig till
informationshantering
Samkommunens informationslager består av varierande informationsmaterial. De handlingar

där man behandlar informationsmaterial innehåller uppgifter om hur informationsmaterial

upprätthålls, vem som ansvarar för upprätthållandet, om tillsynen av upprätthållandet och

tillgodogörandet av informationsmaterial och vem som ansvarar för tillsynen samt övriga

ärenden om vilket det stadgas i informationshanteringslagen.



7

Samkommunens informationsmaterial som hänför sig till informationshantering har beskrivits i

följande handlingar:

• direktiv för ärendehantering;

• planen om informationsstyrning; samt

• registerförvaltningens registerbeskrivningar.

6. Informationssystem som hänför sig till
informationshantering
Informationssystemen beskrivs i informationshanteringsplanen i och med det behov som man

har att identifiera och beskriva de ansvarsfrågor och produktionsstrukturer som hänför sig till

upprätthållandet av informationssystem.

De handlingar där man behandlar informationssystem som hänför sig till informationshantering

inrymmer uppgifter om förvaltningen av informationssystem, de myndigheter som ansvarar för

informationssystemet, tillsynen av upprätthållandet och tillgodogörandet av

informationssystem och vem som ansvarar för tillsynen samt övriga ärenden om vilket det

stadgas i informationshanteringslagens.

Samkommunens informationssystem som hänför sig till informationshantering har beskrivits i

följande handlingar:

• informationsförvaltningens ramavtal och serviceavtal som ingåtts med 2M-IT; samt

• förteckning över datasystem som används i samkommunen och över ansvariga

användare i samkommunen.

7. Dataskydds- och informationssäkerhetsåtgärder
Samkommunen har i förväg planerat hur informationssäkerheten ska förverkligas och med

vilka tillvägagångssätt informationshanteringen, datasystemen och informationsmaterial ska

tryggas eller är tänkta att tryggas samt vem som ansvarar för dessa tillvägagångssätt.

De handlingar där man behandlar dataskydds- och informationssäkerhetsåtgärder inrymmer

uppgifter om de informationssäkerhetsåtgärder som hänför sig till verksamhetsprocesser,

informationslager, informationsmaterial och datasystem samt om de myndigheter som

ansvarar för dessa åtgärder samt om tillsynen av genomförandet av
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informationssäkerhetsåtgärder och vem som ansvarar för tillsynen samt övriga ärenden om

vilket det stadgas i informationshanteringslagen.

Samkommunens dataskydds- och informationssäkerhetsåtgärder har beskrivits i följande

handlingar:

• dataskyddspolicy samt övriga handlingar som hänför sig till dataskydd;

• anvisning om dataskydd för patientuppgifter;

• dataskyddsbeskrivningar och registerbeskrivningar;

• datasäkerhetspolicy; samt

• skyddsplan för handlingar.

8. Beskrivning i syfte att genomföra
handlingsoffentligheten
I enlighet med informationshanteringslagen ska samkommunen för genomförande av

offentlighetsprincipen upprätthålla en beskrivning av de informationslager och ärenderegister

som den förvaltar.

En beskrivning av hur handlingsoffentligheten genomförs har godkänts vid styrelsens

sammanträde x.x.2021 § x i samband med att denna informationshanteringsmodell

godkändes.

Samkommunens praxis som berör begäran om uppgifter har beskrivits i följande handlingar:

• anvisning om utlämnande av patientuppgifter; samt

• övrig praxis som hänför sig till utlämning av övriga uppgifter.

9. Kostnader som föranleds av begäran om uppgifter.
Samkommunen uppbär i enlighet med det som styrelsen beslutat i sitt beslut om handlingar

och informationstjänster en avgift för handlingar och informationstjänster samt när

samkommunen besvarar en begäran om uppgifter. I regel uppbärs ingen klientavgift för

handlingar som skickas till en kund.

Dylika avgifter som uppbärs omfattar skäliga avgifter för kopiering, utlämning och försändelse

samt kostnader för informationssökning som kräver mer arbete än sedvanligt. I dylika fall ges

den som begärt om uppgifterna en uppskattning av kostnaderna i förväg.
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Beskrivning av handlingars offentlighet
Samkommunen för Österbottens välfärdsområde upprätthåller i enlighet med 28 § i lagen om
informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019) en beskrivning av de
informationslager och ärenderegister som samkommunen förvaltar. Beskrivningen av
handlingars offentlighet upprätthålls och publiceras, med beaktande av de kriterier som ställs
på tillgänglighet i form av en separat publikation på de externa webbsidorna under rubriken
”Utlämning av information och begäran om uppgifter”. Syftet med beskrivningen av handlingars
offentlighet är att upplysa medborgarna om hur de ska skriva en tillräckligt specificerad
begäran om uppgifter och till vilken myndighet/aktör de ska rikta sin begäran. Samkommunen
är skyldig att bistå den som begär om information att specificera handlingen.

Beteckningar som beskriver informationslagren och
deras användningsändamål
Informationslagren inrymmer informationsmaterial som används för samkommunens uppgifter
eller övriga verksamhet och som hanteras med hjälp av informationssystem eller manuellt.
Förvaltning

Informationslager Användningsändamål
Samkommunförvaltningens
informationslager

Ärendehantering som hänför sig till skötseln
av lagstadgade uppgifter

Personalförvaltningens informationslager Ärendehantering som genomförs under
anställningsförhållanden

Ekonomiförvaltningens informationslager Ärendehantering som hänför sig till
ekonomiförvaltning

Informationsförvaltningens och
informationstjänstens informationslager

Ärendehantering som hänför sig till
informationsförvaltning och
informationstjänster

Social- och hälsovård

Informationslager Användningsändamål
Hälso- och sjukvårdens informationslager Ärendehantering som genomförs under

vårdförhållanden
Socialvårdens informationslager Ärendehantering som genomförs i samband

med klientrelationer

BILAGA § 86/2
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Försörjning

Informationslager Användningsändamål
Inköps- och materialenheten Ärendehantering som hänför sig till

upphandling
Lokalitetsförvaltning Ärendehantering som hänför sig till hyrning

av lokaliteter
Underhålls- och fastighetsservice Ärendehantering som hänför sig till

fastighetsservice
Miljövård Ärendehantering som hänför sig till

miljöfrågor
Medicinsk teknik och
kommunikationsteknik

Ärendehantering som hänför sig till
elapparater, medicinsk utrustning samt
kommunikations- och säkerhetsteknik

Samkommunens ärenderegister och datasystem
Ett ärenderegister upprätthålls i ärendehanteringssystemet (Dynasty10).
Ärenden som behandlas i samkommunen jämte de handlingar som hänför sig till dessa
ärenden behandlas i ärendehanteringssystemet (Dynasty10).

Söktermer som kan användas för att söka handlingar
När uppgifter begärs kan man exempelvis använda personens namn, personbeteckningar,
fastighetsbeteckningar eller ärendenummer som sökterm. Vid sökning av patient- och
klientuppgifter används personbeteckningar som sökterm.

Öppen tillgång till informationsmaterial via ett tekniskt
gränssnitt
Med tekniskt gränssnitt avses en kommunikationsmetod för elektroniskt informationsutbyte
mellan två eller flera informationssystem. Med en elektronisk förbindelse avses en begränsad
vy som genomförs i ett informationssystem och möjliggör visning av informationsmaterial.

Patienter och kunder

Patienter/kunder har inte öppen tillgång till informationsmaterial via ett tekniskt gränssnitt. Via
tjänsten Mina Kanta-sidor kan kunden se de journalhandlingar som överförts till tjänsten. För
att visa kunduppgifter på Mina Kanta-sidor krävs det en lagstiftningsmässig grund som
förväntas införas i den lag som ska revideras gällande elektronisk behandling av kunduppgifter
inom social- och hälsovården.
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Verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården

· [Vasa sjukvårdsdistrikts gemensamma register, KuntaEsko (elektronisk förbindelse)].
· Elektroniska remisser och vårdresponser (gränssnitt).
· Bilddiagnostik, Pacs-systemet (gränssnitt).

Regelbunden utlämning av registeruppgifter till annan
myndighet

· Kanta-tjänster: patientdataarkivet, receptcentret, informationshanteringstjänsten,
klientdataarkivet för socialvården (gränssnitt).

· FPA (läkarintyg/utlåtanden som ska tillställas FPA) (gränssnitt).
· Lagstadgade register som upprätthålls av Institutet för hälsa och välfärd (gränssnitt).
· Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, uppgifter om födsel och död

(gränssnitt).

Avgifter som uppbärs för begäran om uppgifter
Inga avgifter för handlingar och/eller informationstjänster uppbärs av patienter och kunder som
begär om uppgifter. Avgiften för begäran om uppgifter för vetenskaplig forskning uppbärs i
enlighet med samkommunens fastställda avgifter för handlings- och informationstjänster.

Tjänsteinnehavare som beslutar om utlämning av
uppgifter i ärenderegister eller datasystem
Enligt samkommunens förvaltningsstadga ska styrelsen, samkommunens direktör och
ledande tjänsteinnehavare se till att kunder/patienter och de som utnyttjar tjänsterna får
tillräckligt med information om allmänt betydelsefulla ärenden som är under beredning och att
de kan delta i och påverka beredningen av dessa ärenden. I kommunikationen ska man
använda ett klart och begripligt språk, samtidigt som olika invånargruppers behov ska beaktas.

Begäran om uppgift Ansvarig person
Begäran om uppgifter som hänför sig till
den allmänna förvaltningen

förvaltningsdirektören, juristen

Begäran om uppgifter som hänför sig till
personalförvaltningen

HR-direktören

Begäran om uppgifter som hänför sig till
ekonomiförvaltningen

ekonomidirektören

Begäran om uppgifter som hänför sig till
informationsförvaltningen dataskyddsombudet
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Begäran om uppgift Ansvarig person
Begäran om logguppgifter
Begäran om patient- eller kunduppgifter verksamhetsområdesdirektören
Begäran om rättelse av fel den läkare som dikterat ifrågavarande

text/överläkaren för ifrågavarande specialitet
Begäran om uppgifter som hänför sig till
vetenskaplig forskning

chefsöverläkaren

Klagomål och anmärkningar chefsöverläkaren
Begäran om uppgifter som hänför sig till
apoteksverksamheten

apotekaren

Kontaktuppgifter för framförande av begäran om
uppgifter
Samkommunens registrator handlägger handlingar som skickas av och inkommer till
samkommunens förvaltning. Registratorn registrerar varje begäran om uppgifter för att
samkommunen ska kunna iaktta den fastställda tidsfristen och vidarebefordrar begäran om
uppgifter till rätt person.

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde
Registrator, X-7
Sandviksgatan 2-4
65130 Vasa
Öppet på vardagar kl. 9-14. Telefonnummer 06 213 1111, e-post: registrator@vshp.fi

Begäran om patient- eller kunduppgifter
Begäran om patient- och kunduppgifter behandlas av patientjournalarkivet. På grund av
datasekretessbestämmelser handlägger vi inga elektroniska meddelanden som innehåller
personuppgifter. Begäran om uppgifter ska göras i skriftlig form och adresseras enligt följande:

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde
Patientjournalarkivet
Sandviksgatan 2-4
65130 Vasa
Öppet på vardagar kl. 8.00-15.30. Telefonnummer 06 213 1841.

Begäran om logguppgifter
Frågor om begäran om logguppgifter gällande kund- och patientuppgifter besvaras av
dataskyddsombuden. På grund av datasekretessbestämmelser handlägger vi inga
elektroniska meddelanden som innehåller personuppgifter. Begäran om uppgifter ska göras i
skriftlig form och adresseras enligt följande:

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde
Dataskyddsombudet
Sandviksgatan 2-4
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65130 Vasa
Telefonnummer 06 213 1840



Dataskyddspolicy
Samkommunen för Österbottens välfärdsområde
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Dataskyddspolicy för samkommunen för Österbottens
välfärdsområde

1. Inledning
I Samkommunens dataskyddspolicy som berör skyddet av personuppgifter beskrivs de

dataskyddsprinciper, roller och befogenheter som tillämpas i samkommunen men också hur

dataskyddsförordningen omsätts i praktiken i distriktet. Dataskyddspolicyn kompletteras med

samkommunens beskrivningar, anvisningar och övriga dokument som berör dataskydd och

som är till för att säkerställa att personuppgifterna skyddas på vederbörligt sätt i enlighet  med

kraven i dataskyddsförordningen.

2. Dataskydd
Med dataskydd avses de åtgärder med vilka de registrerades (fysiska personers)

personuppgifter skyddas. Personuppgifter omfattar alla sådana uppgifter utifrån vilka en

person kan identifieras direkt eller indirekt.

3. Dataskyddsprinciper
Samkommunen omsätter dataskyddet i praktiken genom att följa de principer som fastställts i

EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och den nationella dataskyddslagen (1050/2018)

gällande behandlingen av personuppgifter.

Samkommunen tillämpar följande dataskyddsprinciper:

• lagenlighet, korrekthet och transparens, vilket innebär att man behandlar uppgifter

utgående från bestämmelser eller samtycke och så att den registrerades rättigheter blir

tillgodosedda så att behandlingen och skyddsåtgärderna står i rätt förhållande till

rättigheterna;

• bundenhet till användningsändamål och uppgiftsminimering, vilket innebär att man klart

och tydligt behandlar uppgifter bara för det angivna syftet samt att uppgifterna är

väsentliga och avgränsade till det som är nödvändigt för det fastställda

användningsändamålet;

• uppgifternas korrekthet, vilket innebär att man säkerställer att uppgifterna stämmer och

är aktuella samt ser till att inexakta och felaktiga uppgifter rättas eller raderas;
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• lagringsminimering, vilket innebär man lagrar uppgifter enbart så länge som det är

nödvändigt för användningsändamålet, om inte uppgifterna arkiveras enligt ett allmänt

intresse eller behandlas för forskningsändamål eller för statistiska ändamål;

• Integritet och konfidentialitet, vilket innebär man skyddar uppgifterna mot obehörig eller

otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse; samt

• ansvarsskyldighet, vilket omfattar de tekniska och organisatoriska åtgärder som

används för att påvisa att principerna har efterlevts.

Ovan beskrivna principer följs i samkommunen i alla faser av behandlingen av

personuppgifterna i överensstämmelse med kravet på inbyggt dataskydd och dataskydd som

standard.

4. Roller och ansvar i samkommunen
Samkommunens ledning svarar för att de anvisningar och bestämmelser som baserar sig på

dataskyddsförordningen åtföljs. Varje anställd i samkommunen ansvarar för egen del för att

den följer de givna dataskyddsprinciperna och anvisningarna.

Samkommunen fungerar som personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde. En del

personuppgifter kan behandlas tillsammans med andra aktörer, varvid samkommunen

gemensamt fungerar som personuppgiftsansvarig tillsammans med dessa aktörer. När

samkommunen fungerar som personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde förordnar

samkommunen en aktör som ansvarar för att de krav som ställs på dataskyddet omsätts i

praktiken i register och vid behandlingen av personuppgifter.

Samkommunen har skilt utnämnda dataskyddsombud. Dataskyddsombuden använder sig av

de resurser som samkommunen anvisat för genomförandet av uppgiften.

Dataskyddsombuden ska upplysa och rådge personuppgiftsansvariga och

personuppgiftsbiträden om hur de ska bemöta de skyldigheter som ställs på dem i

dataskyddsförordningen. Dataskyddsombuden följer upp att dataskyddsförordningen och övrig

dataskyddslagstiftning följs och fungerar som samarbetspart gentemot dataombudsmannen.

5. Verkställighet av dataskyddsförordningen
5.1 Planering av dataskydd
Vid verkställigheten av dataskyddet i samkommunen tyr man sig till den årsklocka som

utarbetats för dataskyddsrelaterade frågor och som är till för att säkerställa att åtgärder som
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vidtas för säkerställa dataskyddet blir planmässigt genomförda. Årsklockan är indelad i fyra

kvartal och för varje kvartal har man fastställt olika åtgärder som måste vidtas. De åtgärder

som vidtagits inom ramen för dataskyddet behandlas i ledningsgruppen för

samkommunförvaltningen i slutet av varje kvartal.

Dataskyddet planeras kring följande fyra helheter:

• Rapportering: om de viktigaste systemprojekten och förändringarna, kontakter från

registrerade eller tillsynsmyndigheter, behandling av betydande dataskyddsrelaterade

händelser som fått dataskyddsrelaterade konsekvenser samt observerade

dataskyddsrelaterade brister och behov i allmänhet;

• Riskbedömning: bedömning av dataskyddsrelaterade risker och konsekvenser samt

dataskyddsrelaterade tillsynsåtgärder;

• Uppdatering av dokument: uppdatering av dataskyddsrelaterade anvisningar,

meddelanden och övrig dokumentering; samt

• Fastställande av utbildningsbehov: Skild dataskyddsutbildning för nya anställda,

utbildningsbehovet fastställs per serviceområde för ”gamla” anställda.

5.2 Verkställandet av dataskydd
Samkommunen förutsätter att de tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder som fastställs i

dataskyddsförordningen och övriga dataskyddsbestämmelser och myndighetsföreskrifter blir

vidtagna, skötta och ständigt utvecklade både i den egna verksamheten och i verksamhet där

personuppgifter behandlas på distriktets vägnar.

Förmännen ansvarar för att anställda följer de dataskyddsprinciper som beskrivs i denna

anvisning. Kunskaperna i dataskydd upprätthålls, utvecklas och säkerställs genom utbildning

som personalen är skyldig att delta i.

Personuppgifter utlämnas med stöd av författning, myndighetsbestämmelse eller begäran som

inkommit till samkommunen eller med stöd av avtal. Samkommunens dataskyddsombud

bedömer alltid legitimiteten innan personuppgifter utlämnas samt i vilken omfattning de ska

utlämnas. Vid bedömningen av legitimiteten kan dataskyddsombuden vid behov tillgodogöra

sig av samkommunjuristernas sakkunnighet. Den registrerade ges de personuppgifter som

berör den registrerade, såvitt det inte finns några stadgeenliga orsaker som begränsar

utlämnandet av dessa uppgifter. När någon annan än den registrerade ber om att få uppgifter

bedöms utlämningsgrunderna utgående från begäran och de motiveringar som framförs i

begäran.
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5.3 Tillsyn av dataskydd
Samkommunens dataskyddsombud uppföljer att dataskyddsbestämmelser, -principer och -

rutiner följs. Dataskyddsincidenter rapporteras i enlighet med bestämmelserna i

dataskyddsförordningen. Dataskyddsombuden rapporterar till samkommunens ledning om

vidtagna och planerade dataskyddsåtgärder.

6. Styrande stadganden och myndighetsföreskrifter
Behandlingen av personuppgifter styrs av bl.a. följande stadganden samt

myndighetsföreskrifter som är till för att underlätta tolkning:

• EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och nationella stadganden som givits med

stöd av den;

• Dataskyddslagen (1050/2018);

• Informationshanteringslagen (906/2019);

• Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019);

• Offentlighetslagen (621/1999);

• Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014) och

dataskyddsförordningen (681/2010);

• Arkivlagen (831/1994);

• Lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003);

• Upphandlingslagen (1397/2016); samt

• Dataombudsmannen anvisningar och JHS-rekommendationer.
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Bilaga Årsklocka för dataskyddsfrågor.
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Datasäkerhetspolicy för samkommunen för Österbottens
välfärdsområde

1. Inledning
Samkommunen tillhandahåller sina tjänster utgående från kundernas behov.

Tillhandahållandet av tjänsterna bygger på information och behandling av information i

samkommunens miljö. Samkommunens serviceproduktion är avhängig av IKT-teknik samt

obrutna och säkra IKT-tjänster.

I den vision som beskrivs i samkommunens strategi har Österbotten innovationskraft och en

samlad social- och hälsovård som ger utmärkta resultat. Måluppfyllelsen förutsätter en

omfattande digitalisering men också att alla delområden som anknyter till datasäkerhet,

helhetsarkitektur och kompatibilitet tas i beaktande redan i planeringsskedet.

I denna datasäkerhetspolicy definieras de principer, mål, ansvarsfrågor och tillvägagångssätt

som hänför sig till den datasäkerhet som omfattar ledningen, tjänsterna och verksamheten i

samkommunen. Datasäkerhetspolicyn fungerar som grund för alla andra anvisningar som

hänför sig till datasäkerhet och i vilka man preciserar de bestämmelser som fastställs i denna

datasäkerhetspolicy och utgående från vilka man utfärdar direktiv om hur dessa ska omsättas

i praktiken.

Datasäkerhetspolicyn berör samkommunens organisation, dess anställda och förtroendevalda

samt representanter för samkommunens intressegrupper som i deras arbete eller inom ramen

för deras uppdrag behandlar information som ägs eller förvaltas av samkommunen.

Datasäkerhetspolicyn omfattar all information i samkommunen oberoende av

framställningssätt, form, skyddsnivå eller livscykelfas.

2. Relevans för organisationen
De lagstiftningsförändringar som gjorts under den senaste tiden, såsom Europeiska unionens

tillgänglighetdirektiv och allmänna dataskyddsförordning samt den nationella

dataskyddslagen, syftar till att säkerställa att datasäkerhet, dataskydd, riskbedömning,

helhetsarkitektur och kompatibilitet tas i beaktande i planering för att man därigenom ska

kunna uppnå kostnadsbesparingar och främja användbarheten av informationen.

För att datasäkerheten ska kunna omsättas i praktiken måste samkommunen både identifiera

de tjänster som är livsviktiga för samkommunens verksamhet och fastställa tillräckligt
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omfattande datasäkerhetsprinciper för att trygga dessa tjänster. För att bidra till

datasäkerheten har samkommunen i bland annat datasäkerhetspolicyn samt anvisningen om

intern kontroll och riskhantering fastställt tillvägagångssätt och anvisningar som hänför sig till

datasäkerhet.

3. Definitioner och mål
Datasäkerheten omfattar de ansvar och den praxis som hänför sig till datasäkerhet och

dataskydd, vilka syftar till att säkerställa att uppgifter, datasystem och tjänster skyddas och

säkras så att man kan säkerställa och påvisa deras konfidentialitet, integritet och tillgänglighet.

Konfidentialitet (confidentiality): Det här avser de åtgärder som används för att identifiera

konfidentiell information och trygga dess konfidentialitet. Det vill säga att enbart behöriga

personer har tillgång till uppgifter, datasystem och tjänster, samtidigt som man ser till att dessa

inte röjs eller på annat sätt görs tillgängliga för obehöriga.

Integritet (integrity): Det här avser de åtgärder som används för att säkerställa att uppgifter är

riktiga, obrutna och förvaras i adekvat tid. Det vill säga att uppgifterna, datasystemen och

tjänsterna är riktiga och obrutna, eller har inte förändrat till följd av avsiktlig eller oavsiktlig

teknisk eller mänsklig verksamhet.

Tillgänglighet (availability): Det här avser de åtgärder som används för att trygga att uppgifter

kan användas på korrekt sätt. Det vill säga att uppgifter, datasystem och tjänster vid behov

ohindrat kan användas av behöriga personer. Med passagekontroll säkerställer man att

uppgifter eller datasystem inte kan användas utan tillåtelse. Genom autentisering säkerställer

man att parter blir tillförlitligt identifierade.

Dataskyddsrelaterade frågor behandlas mer i detalj i samkommunens dataskyddspolicy.

4. Faktorer som styr datasäkerheten
Datasäkerheten i samkommunen förpliktas och styrs av allmänna lagstadgade åligganden

samt verksamhetsspecifika ålägganden i speciallagstiftning. Men också av övriga åligganden,

bestämmelser och anvisningar som hänför sig till datasäkerhet, såsom säkerhetsavtal som

ingåtts med leverantörer. Därtill tillämpas övriga anvisningar som hänför sig till datasäkerhet

till tillämpliga delar (bl.a. JUHTA/VAHTI).
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Samkommunens högsta ledning har till uppgift att på strategisk nivå styra utvecklandet av

datasäkerheten tillsammans med IT-direktörerna och övriga aktörer som ansvarar för

datasäkerheten.

5. Organisering och ansvar
Datasäkerheten leds av direktören för samkommunen. Det högsta ansvaret för datasäkerheten

bärs av direktören och samkommunens styrelse som beslutar om hur de delområden som

anknyter till samkommunens helhetssäkerhet ska utvecklas, organiseras och resurseras, men

också om de befogenheter som anknyter till dessa delområden.

Ansvaret för utvecklandet och övervakningen av datasäkerheten samt främjandet av

medvetenheten om datasäkerheten bärs i samkommunen av IT-direktörerna, inom ramen för

de befogenheter och resurser som tilldelats dem. Varje person som behandlar uppgifter,

upprätthåller eller använder datasystem eller datanät i samkommunen är i sista hand ansvarig

för att hon eller han efterlever de krav som fastställts för datasäkerheten. I samkommunen

ansvarar varje ägare av datasystem och ägare av de uppgifter som finns i dessa datasystem

för att deras uppgifter och datasystem är skyddade. I samkommunens datasäkerhetsplan finns

en detaljerad beskrivning av dessa ansvarsfrågor.

6. Förverkligande
Förverkligandet av datasäkerheten bygger på denna skriftliga datasäkerhetspolicy som

godkänts av ledningen för samkommunen. Respektive anställd och användare av datasystem

i samkommunen ges anvisningar som baserar sig på denna policy.

Den måluppfyllelse som fastställts för datasäkerheten är en oavbruten process som inrymmer

administrativa, fysiska och tekniska lösningar. Datasäkerhetspolicyn ligger till grund för

samkommunens datasäkerhetsplan samt de dataskyddsanvisningar som är till för användare,

IT-ansvariga och informationsförvaltningen.

Samkommunen kommer att införa en säkerhetsklassificering av uppgifter och datasystem.

Respektive säkerhetsklass ska ha en fastställd datasäkerhetsnivå och fastställda åtgärder som

vidtas för att trygga den fastställda datasäkerhetsnivån. Varje datasystem eller en del av ett

system ska ha en entydig ägare. Vederbörliga målgrupper ska ha tillgång till de fastställda

dokument som styr förverkligandet av datasäkerheten.

Anställda delges de datasäkerhetsanvisningar som de behöver i sin verksamhet. Vikarier,

studerande och samarbetsparter informeras om datasäkerheten samt de regler och



6

rekommendationer som gäller dem. Rent allmänt så ökar man medvetenheten hos

samkommunens anställda genom meddelanden och skriverier som publiceras via olika

kommunikationskanaler samt som förmedlas via utbildningar.Nivån på den datasäkerhet som

anknyter till databehandlingen och datasystemen i samkommunen bedöms med de medel som

den interna kontrollen förfogar över, och vid behov även med hjälp av extern revision. Brister

i datasäkerhet analyseras tillsammans med dem som upprätthåller och äger systemen.

Samkommunen säkerställer också att serviceproducenter genom avtal förbinder sig till att det

system eller den tjänst som upphandlas för behandling av uppgifter uppfyller kraven på inbyggt

dataskydd och dataskydd som standard. Den personuppgiftsansvariges skyldigheter och den

registrerades rättigheter ska beaktas redan då informationssystemet definieras och tas i bruk.

7. Användning av information och datasystem
De apparater, program, datasystem och uppgifter som samkommunen överlåtit till anställda är

avsedda för skötseln av arbetsuppgifter. I samkommunens datasystemmiljö får man bara

använda datasystem, apparater och program som godkänts av samkommunens

ledningsgrupp och IT-direktörer. Installationsarbeten utförs av samkommunens anställda, 2M-

IT eller aktörer som är i avtalsförhållande till samkommunen, såsom IKT-serviceleverantörer

samt system- och apparatleverantörer. I avtal mellan samkommunen och dylika aktörer ska

de ansvarsfrågor och åligganden som hänför sig till datasäkerhet och dataskydd tas i

beaktande.

Varje anställd i samkommunen förbinder sig att hantera uppgifter och datasystem på ett

datasäkert sätt och enligt givna anvisningar genom att underteckna en förbindelse. Likaså

förutsätts samkommunens förtroendevalda, som ges rätt att använda datasystem som ägs av

samkommunen, underteckna denna förbindelse.

Datasystem som ägs av samkommunen identifieras, samtidigt utses en organisationsenhet till

ägare som ansvarar för hanteringen av de befogenheter som hänför sig till ifrågavarande

datasystem.

Det datasäkra tillvägagångssättet beskrivs noggrannare i datasäkerhetsanvisningarna.

Försummelser och oegentligheter hanteras utan dröjsmål.
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8. Klassificering av uppgifter
Uppgifter som ägs av samkommunen klassificeras av den som äger informationen.

Klassificeringen av uppgifter baserar sig på lagen om offentlighet i myndigheternas

verksamhet (offentlighetslagen, 621/1999) samt noggrannare anvisningar som

samkommunen avgett om tillämpningen av denna lag. Enligt offentlighetslagen är dessa

klasser: offentlig, icke-offentlig och sekretessbelagd.

Vid användning av molntjänster bör man ta i beaktande att oklassificerad information inte fås

laddas upp i molnet.

9. Upprätthållande av kunskaper och medvetenhet
Varje anställd i samkommunen, vars uppgifter förutsätter förtrogenhet med

datasäkerhetsanvisningarna upplyses om var de finns samt hur datasäkerheten är organiserad

i samkommunen.

Alla anställda har tillgång till datasäkerhetsanvisningarna i och med att de finns på

samkommunens intranät.

De som ansvarar för upprätthållandet, utvecklandet och ledningen av datasäkerheten ska

också erbjudas möjlighet till tillräcklig grundutbildning och vidareutbildning.

10. Informering om datasäkerhet
Personalen informeras om aktuella datasäkerhetsrelaterade anvisningar och avvikande lägen

i regel per e-post och via närförmannen. Varje förman är ålagd att följa med och säkerställa att

anställda tar del av dylika meddelanden.

Vid upprättandet av serviceavtal med utomstående IKT-serviceleverantörer av teknisk

datasäkerhet (t.ex. virusskydd, brandmurar och filtrering av skräppost) ska man skriftligen

komma överens om vem som ska kontaktas och vem som ansvarar för kommunikationen i

samband med avvikande lägen.



8

11. Hantering av datasäkerhetsrisker
Hanteringen av datasäkerhetsrisker bygger på identifiering och konsekvensanalyser samt

beslut om vilka åtgärder som ska vidtas för att hantera dylika risker. I samkommunen

dimensioneras skyddsåtgärderna utgående från riskerna i samråd med den som äger

informationen och IT-direktörerna.

12. Verksamhet i samband med störningssituationer och
under undantagsförhållanden
De objekt som ska skyddas i de datasystem och tjänster som används i samkommunen måste

fastställas och beskrivas. Datasäkerhetsrelaterade hot och hur verksamheten sköts under

avvikande lägen (t.ex. vid en attack som hindrar normal användning av systemet/Denial of

Service) måste beskrivas i återhämtnings- och kontinuitetsplaner som hänför sig till dessa.

Dessutom måste de objekt som ska skyddas prioriteras.

13. Uppföljning av datasäkerhet och hantering av
problem
Samkommunens högsta ledning har gett IT-direktörerna befogenhet och skyldighet att

kartlägga datasäkerheten i samkommunens datasystem och vidta åtgärder för att korrigera de

svagheter som de upptäcker i datasäkerheten.

Varje anställd, person som behandlar uppgifter, upprätthåller och använder datasystem eller

datanät i samkommunen är för egen del ansvarig att hörsamma datasäkerhetsprinciperna och

ålagd att följa de regler och datasäkerhetsanvisningar som godkänts av samkommunens

ledning. Samkommunens anställda har ett övervakningsansvar i frågor som berör

datasäkerhet och dataskydd. Användare och upprätthållare ska meddela upptäckta brister i

datasäkerhet, missbruk som är förknippade med datasäkerhet eller misstankar om

dataskyddsförseelser via HaiPro (datasäkerhetsanmälan) eller genom att kontakta 2M-IT:s

Servicedesk. Respektive verksamhetsenhet ansvarar för att givna datasäkerhetsanvisningar

följs. Enheternas huvudanvändare och ansvariga användare svarar för att personalen är

tillräckligt insatt i de givna anvisningarna och i hur datasystemen ska användas.
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14. Främjande av datasäkerhet
Datasäkerhetsarbetet i samkommunen bygger på en ständig utveckling av verksamheten,

teknologin och kompetensen i linje med följande principer:

PLANERING – Samkommunens ledning och de som ansvarar för datasäkerheten upprättar

policyn, principer och planer på basis av analyser och bedömningar. Kraven i denna fas

baserar sig bland annat på lagstiftning, riskbedömningsresultat, krav (avtal, kunder och

intressegrupper) samt verksamhetsomständigheter.

REALISERING – Beslut och planer i den föregående fasen implementeras, kommuniceras

och förankras bland såväl personalen som samarbetsparter och kunder.

UPPFÖLJNING – Datasäkerhetsrelaterad teknisk övervakning och rapportering samt

bedömning av huruvida de vidtagna åtgärderna har löst de identifierade

datasäkerhetsrelaterade problemen och huruvida de har fåtts ner till den planerade nivån.

FÖRÄNDRINGSHANTERING – Normal förändringshantering inom ramen för

förändringshanteringsprocessen utgående från lärdomar som erhållits i samband med

uppföljningsfasen.

15. Övervakning och följder av förseelser
Användningen av data och datasystem övervakas i enlighet med gällande lagar och

förordningar med iakttagande av integritetsskyddet i arbetslivet. Samtliga säkerhetsincidenter

behandlas vederbörligt bland annat på det sätt som beskrivs noggrannare i samkommunens

anvisning om dataskydd för patientregister. Det är en klart mildrande omständighet om den

person gjort sig skyldig till en förseelse omedelbart efter att hon eller han upptäckt förseelsen

kontaktar förmannen samt den datasäkerhets- och dataskyddsansvariga och under inga

omständigheter missbrukar den information som hon eller han kommit över. Förseelser som

anknyter till datasäkerhet leder till disciplinära åtgärder med stöd av den anvisning som separat

har bestyrkts av chefsöverläkaren. Ovan nämnda förseelser kan också leda till att arbets- eller

tjänsteförhållandet upphävs. Förseelser som anknyter till datasäkerhet och dataskydd kan

också leda till straffrättsligt ansvar.
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Bilaga 1 Centrala begrepp

Datasäkerhet

Åtgärder med vilka man strävar efter att trygga riktigheten, integriteten och konfidentialiteten.

Datasäkerhet är riskhantering och utgör  en del av företagssäkerheten.

Dataskydd

Med dataskydd avses de åtgärder med vilka man skyddar en persons integritet i samband

med behandlingen av personuppgifter.

Datasäkerhetspolicy

De mål, principer och realiseringssätt som ledningen godkänt för datasäkerheten.

Datasäkerhetsplanering

En planeringsprocess som inrymmer bland annat en hotanalys, definition av grundtryggheten

samt en beredskapsplanering för återhämtning och undantagsförhållanden, vilka utmynnar i

datasäkerhetsplaner, linjedragningar och anvisningar.

Datamaterialsäkerhet

Åtgärder som vidtas för att trygga användbarheten, integriteten och konfidentialiteten av

handlingar, filer och annat datamaterial bland annat genom att katalogisera och klassificera

datamaterial samt genom att hantera, behandla, förvara och förstöra datamedier enligt

gällande anvisningar.

Integritet

Åtgärder som används för att bekräfta att information eller meddelande inte har ändrats utan

behörighet, men även för att påvisa eventuella förändringar som skett i dokumentationskedjan.

Användbarhet

Åtgärder som är till för att bekräfta att datasystem eller tjänster finns till förfogande och att

behöriga aktörer har tillgång till dessa på önskad tid och på fastställt sätt.
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Konfidentialitet

Behandling av personuppgifter som gör det möjligt att tillbörligt säkerställa att

personuppgifterna är säkra samt skyddade mot obehörig och lagstridig behandling.
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Bilaga 2 Delområden som hänför sig till datasäkerhet

Administrativ datasäkerhet

Administrativ datasäkerhet omfattar principer som godkänts av ledningen, ansvarsfördelning,

resurser som allokerats för ändamålet samt riskbedömning och tillsyn.

Programsäkerhet

Åtgärder som anknyter till operativsystem och andra program, såsom identifierings-, isolerings,

tillgångs- och säkringspraxis, tillsyns- och spårningsåtgärder, loggpraxis och kvalitetsledning

samt åtgärder som anknyter till underhåll och uppdatering av program och som syftar till att

främja datasäkerheten.

Datamaterialsäkerhet

Syftet med datamaterialsäkerhet är att bevara konfidentialiteten hos handlingar, poster och

filer samt att förhindra att information förstörs eller ändras oavsiktligt. Det är också viktigt att

registreringar skyddas och förvaras korrekt. Datamaterialsäkerhet omfattar även åtgärder som

vidtas för att information ständigt säkras, förvaras och förstörs på tillbörligt sätt.

Användningssäkerhet

Användningssäkerhet omfattar bl.a. lösenord, kunskaper som möjliggör användning av

program som är i bruk samt virusbekämpning. De beviljade användarrättigheterna ska vara

anpassade enligt arbetsuppgifterna. Användningssäkerheten består av säkra

användningsprinciper, övervakning av informationshantering samt tryggande av kontinuiteten.

Driftsäkerheten hos apparaturen utgör också en del av användningssäkerheten. En s.k.

återhämtningsplan upprättas för att säkerställa att verksamheten kan fortgå i överraskande

lägen.

Utrustningssäkerhet

Åtgärder som anknyter till användbarheten hos utrustning som hänför sig till

informationshantering och datatrafik, konfigurering och tillgångsövervakning samt tillgång på

reservdelar och tillbehör med vilka man säkerställer att datasäkerheten kan omsättas i

praktiken.
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Fysisk säkerhet

Skydd av personer, utrustning, material, postförsändelser, lokaliteter och lager mot förstörelse

och skador. Fysisk säkerhet omfattar bland annat passage- och lokalitetsövervakning,

bevakning, bekämpning av brand-, vatten-, el-, ventilations- och inbrottsskador samt säkerhet

som anknyter till kurirer och försändelser av informationsmaterial. Fysisk säkerhet består av

många olika delfaktorer, men grunden för säkerheten skapas redan i byggnadsfasen.

Datakommunikationssäkerhet

Genom datakommunikationssäkerhet strävar man efter att säkerställa att de grundläggande

målen som uppställts för datasäkerheten, dvs. konfidentialitet, integritet och användbarhet,

kan uppnås. Det centrala målet är att säkerställa att meddelandena är ursprungliga, intakta

och konfidentiella. Datakommunikationssäkerhet omfattar alla de åtgärder med vilka man kan

säkerställa att informationen är skyddad när den rör sig i systemet eller mellan organisationer.

Personalsäkerhet

Målet med personalsäkerhet är att anställda inte på grund av okunnighet, dålig motivation eller

illvilja kan ändra eller förstöra information eller kan göra det möjligt för någon utomstående att

använda den. Tyngdpunkten i personalsäkerheten ligger på att undvika risker i förväg och på

att föregripa att de uppstår.
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Österbottens
välfärdsområdes
säkerhetspolicy
Denna säkerhetspolicy har godkänts i styrelsen för Österbottens välfärdsområde.

Alla anställda är ålagda att ta del av innehållet i säkerhetspolicyn och att agera i enlighet med den på arbetsplatsen.

BILAGA § 87
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E I samkommunen utgör säkerheten ett gemensamt mål, varför ledningen och hela
personalen förutsätts förbinda sig till att arbeta mot det gemensamma målet..
Säkerhetspolicyn omfattar samkommunens hela organisation samt dess anställda
och förtroendevalda.

Säkerhetspolicyn är en kort sammanfattning av de frågor som bidrar till att styra
säkerhetskulturen i välfärdsområdet. Säkerhetspolicyn fungerar som en grund för alla
de andra anvisningar som berör säkerhet och där man preciserar de linjedragningar
som fastställs i säkerhetspolicyn och anvisar hur dessa linjedragningar ska omsättas
i praktiken. Säkerhetspolicyn preciseras bland annat i datasäkerhetspolicyn,
anvisningen för riskhantering samt klient- och patientsäkerhetspolicyn.

Säkerheten utgör en naturlig och solid del av den verksamhet som utövas inom alla
delområden. Vi främjar säkerheten genom att långsiktigt arbeta med att skapa en
säkerhetskultur. Samkommunens värden ”från människa till människa”,
”framåtblickande” och ”jämlik behandling” är närvarande i den dagliga
säkerhetsverksamheten.



Ö
S

T
E

R
B

O
T

T
E

N
S

 V
Ä

L
F

Ä
R

D
S

O
M

R
Å

D
E

| 
P

O
H

J
A

N
M

A
A

N
 H

Y
V

IN
V

O
IN

T
IA

L
U

E

DEN ÖVERGRIPANDE
SÄKERHETEN OCH DESS MÅL
I den av fullmäktige godkända strategin lägger man vikten vid att människorna ska ha tillgång till säkra, smidiga, verkningsfulla och
tvåspråkiga social- och hälsovårdstjänster. Den övergripande säkerheten är av central betydelse för förverkligandet av dessa tjänster.

Säkerhetsverksamheten måste omfatta all den verksamhet som utövas i välfärdsområdet. Säkerhetsverksamheten kan inte betraktas
från ett för snävt perspektiv, utan i stället från ett perspektiv som brett omfattar den hantering som hänför sig till den övergripande
säkerheten. I Österbottens välfärdsområde är den övergripande säkerheten indelad i följande delområden

• säkerhetsledning
• personsäkerhet
• klient- och patientsäkerhet
• datasäkerhet, dataskydd
• arbetssäkerhet, arbetarskydd
• fastighets- och områdessäkerhet, lokalsäkerhet
• brandskydd och räddningsverksamhet
• beredskap och förberedelser
• miljösäkerhet

Den säkerhetsrelaterade verksamheten strävar för egen del efter att skapa omständigheter som gör välfärdsområdet till en
säker, pålitlig och attraktiv arbetsgivare. De mål som uppställs för säkerhetsverksamheten måste vara kortsiktigare än själva
slutmålet. För att uppnå de mål som uppställts för säkerheten bör man årligen upprätta ett åtgärdsprogram.
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VISIONEN DVS. SYFTET MED
SÄKERHETSVERKSAMHETEN
Hurdant välfärdsområde vill vi uppnå inom de närmaste åren:
• vi vill ha en störningsfri och säker verksamhetsmiljö för såväl

personal, patienter, kunder som för övriga intressegrupper
• vi vill att säkerheten ska vara en del av yrkesskickligheten, därför vi

satsar på personalens säkerhetskompetens
• vi vill minska antalet arbetsolycksfall, målet är att antalet olyckor ska

vara noll
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E SÄKERHETSPRINCIPER
• vi iakttar lagstiftning, lokala bestämmelser och samkommunens

säkerhetsanvisningar i vår verksamhet
• vi ger alla våra anställda introduktion i säkerhetsfrågor
• vi arrangerar regelbundna säkerhetsutbildningar för vår personal
• vi upplyser aktivt personalen om säkerhetsrelaterade frågor
• var och en av oss förbinder sig till att ständigt förbättra säkerhetsläget
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ORGANISERING OCH BEFOGENHETER
Verkställandet av säkerhetspolicyn förutsätter att alla nivåer i samkommunen arbetar systematiskt för att främja en
högklassig och säker servicehelhet samt för att främja samarbetet olika yrkesgrupper emellan samt för att utveckla de
befintliga tillvägagångssätten.

Säkerheten leds av samkommunens direktör. Det högsta ansvaret för säkerheten bärs av direktören och samkommunens
styrelse som beslutar om hur de delområden som anknyter till samkommunens övergripande säkerhet ska utvecklas,
organiseras och resurseras, men också om de befogenheter som anknyter till dessa delområden.

Det ledningssystem och de befogenheter som hänför sig till säkerheten beskrivs närmare i Österbottens
välfärdssamkommuns plan för kvalitetsledning och klientsäkerhet. I det kapitel som berör ledningssystemet och
befogenheterna beskrivs Österbottens välfärdssamkommuns ledningssystem till den del som det hänför sig till den högsta
tjänstemannaledningen samt de befogenheter som hänför sig till respektive uppgift.
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Österbottens välfärdsområdes
kommunikationsstrategi 2022–2024 

Pohjanmaan hyvinvointialueen 
viestintästrategia 2022–2024 

Utkast 28.9.2021

Luonnos 28.9.2021

Samkommunens styrelse 25.10.2021

Kuntayhtymän hallitus 25.10.2021
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Kommunikationen klär strategin i ord

Österbottens välfärdsområde förenar social- och hälsovården och senare även 
räddningsväsendet i Österbotten. Förändringen, som fick sin början från en gemensam vilja i 
området, fulländas genom den nationella välfärdsområdesreformen. Förändringarna syftar till 
att trygga kvaliteten på och tillgången till servicen samt ge möjligheter att utvecklas i 
framtiden.

Österbottens välfärdsområde är närvarande i människans vardag och ökar välmåendet i alla 
livsskeden. För att servicen ska vara smidig och högklassig och för att samarbetet ska lyckas 
krävs en fungerande kommunikation. 

Vi utvecklar vår verksamhet hållbart och profilerar oss som en föregångare inom klient- och 
patientsäkerheten. Vi berättar om vår verksamhet så att den lockar professionella att vilja 
jobba för just Österbottens välfärdsområde.

Vår kommunikationsstrategi hjälper oss att berätta det viktigaste så att vi syns och upplevs 
på önskat sätt, vilket i sin tur hjälper oss att nå våra mål. 

Hej, hur kan jag hjälpa dig?

Petra Fager

kommunikationsdirektör
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Viestintä pukee strategian sanoiksi

Pohjanmaan hyvinvointialue yhdistää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä myöhemmin 
pelastustoimen palvelut Pohjanmaalla. Alueen yhteisestä tahdosta käynnistetty muutos 
täydentyy valtakunnallisen hyvinvointialueuudistuksen myötä. Muutoksilla on tarkoitus 
varmistaa palveluiden laatu, saatavuus ja mahdollisuus kehittyä myös tulevaisuudessa.

Pohjanmaan hyvinvointialue on läsnä ihmisten arjessa lisäämässä hyvinvointia kaikissa 
elämäntilanteissa. Sujuvien, laadukkaiden palveluiden ja yhteistyön onnistuminen edellyttää 
toimivaa viestintää. 

Kehitämme toimintaamme kestävästi ja erotumme edelläkävijänä asiakas- ja 
potilasturvallisuuden osaamisessa. Kerromme toiminnastamme siten, että se houkuttelee 
ammattilaisia töihin juuri Pohjanmaan hyvinvointialueelle.

Viestintästrategiamme auttaa kertomaan oleellisen niin, että meidät nähdään ja koetaan 
toivotulla tavalla, mikä osaltaan auttaa tavoitteidemme saavuttamisessa. 

Kuinka minä voin auttaa?

Petra Fager

viestintäjohtaja
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Varför behöver vi en kommunikationsstrategi?

• Vi kommunicerar klart och tydligt till hela området och om alla 
tjänster.

• I vår kommunikation för vi fram sådant som vi kommit överens om 
gemensamt och på ett sätt som stöder organisationens mål.

• Vi skapar en vi-anda, bygger upp tillit och skapar dialog.

• Vi stärker värdet och synligheten på vårt arbete och främjar 
organisationsidentiteten.

• Vi kommunicerar så som vi gemensamt kommit överens om och tar 
målgrupperna och kommunikationskanalerna i beaktande.
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Mihin tarvitsemme viestintästrategiaa?

• Viestimme ymmärrettävästi ja selkeästi koko alueelle ja kaikista 
palveluista.

• Tuomme viestinnässämme esiin yhdessä sovittuja asioita tavalla, 
joka tukee organisaation tavoitteita.

• Luomme me-henkeä, luottamusta ja vuorovaikutusta.

• Vahvistamme työmme merkityksellisyyttä ja näkyvyyttä ja 
organisaatioidentiteettiä.

• Viestimme yhdessä sovitulla tavalla huomioiden kohderyhmät ja 
viestintäkanavat.
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Kommunikationens uppgift

Viestinnän tehtävä
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Varför kommunicerar vi?

• Vår service är lätt att hitta och 
det går smidigt att uträtta sina 
ärenden hos oss.

• Vi bygger upp ett gott rykte för 
Österbottens välfärdsområde, 
dess service och dess 
personal.

• Vi stärker tilliten då vi öppet 
och motiverat berättar om 
verksamheten.

• Kommunikationen hjälper oss 
att förverkliga Österbottens 
välfärdsområdes strategi och 
att uppnå våra mål. 

Hej, hur kan jag hjälpa dig?

Miksi viestimme?

• Palvelumme on helppo löytää ja 
meidän kanssamme on sujuvaa 
asioida.

• Rakennamme hyvää mainetta 
Pohjanmaan hyvinvointialueelle, 
sen palveluille ja henkilöstölle.

• Vahvistamme luottamusta, kun 
kerromme toiminnasta avoimesti 
ja perustellen.

• Edistämme viestinnällä 
Pohjanmaan hyvinvointialueen 
strategian toteutusta ja 
tavoitteiden saavuttamista. 

Hei, kuinka voin auttaa?
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Kommunikationens målbild

Österbottens 

välfärdsområde 

är lättillgängligt, 

framåtsträvande 

och pålitligt. 

Våra tjänster är 

lätta att hitta och 

lätta att använda.

Vi jobbar från 

människa till 

människa, med 

bra känsla och vi 

är en attraktiv 

arbetsplats. 
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Viestinnän tavoitemielikuva

Pohjanmaan 

hyvinvointialue 

on helposti 

lähestyttävä, 

kehittyvä ja 

luotettava. 

Palvelumme on 

helppo löytää ja 

niitä on helppo 

käyttää.

Teemme töitä 

ihmiseltä 

ihmiselle, hyvällä 

fiiliksellä ja meille 

halutaan töihin. 
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Kommunikationens strategiska uppgifter

1
Kommunikationen hjälper till att förverkliga 

Österbottens välfärdsområdes strategi och 

är också med och bygger upp 

välfärdsområdets rykte. 

• Utgångspunkten i kommunikationen är att främja målen som 

fastställts i strategin. 

• Vi bygger upp Österbottens välfärdsområdes rykte på lång sikt 

så att områdets gemensamma mål och det jobb vi gjort för att 

uppnå dem syns i vår kommunikation. 

2
Kommunikationen stärker 

integrationen och den nya 

organisationens helhet och förbinder 

en till allas vårt gemensamma arbete.

• Genom kommunikationen skapar vi en vi-anda och höjer 

stämningen i det öppna samarbetet. 

• Vi ökar informationen och förståelsen om den nya 

organisationens service och helhet, både internt och externt. 

3
Kommunikationen stöder 

förändringen i verksamhetssätten 

och verksamhetskulturen.

• Kommunikationen styrs av organisationens serviceattityd ”hur 

kan jag hjälpa dig?”

• Vi skapar en kommunikation som förbinder en till de 

gemensamma värdena, till gott bemötande och till utvecklingen 

av verksamheten.

4
Kommunikationen stärker 

delaktigheten och utvecklar 

samarbetet.

• Vi förmedlar information, för dialog och ökar människans 

möjligheter att påverka sitt eget välmående. 

• Vi visar vad som händer i Österbottens välfärdsområde och hur 

vi tillsammans utvecklar och utvecklas.
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Viestinnän strategiset tehtävät

1
Viestintä tukee Pohjanmaan 

hyvinvointialueen strategian toteutusta 

ja rakentaa hyvinvointialueen mainetta. 

• Viestinnän lähtökohta on edistää strategiassa määriteltyjä 

tavoitteita. 

• Rakennamme Pohjanmaan hyvinvointialueen mainetta pitkällä 

tähtäimellä, siten, että alueen yhteiset tavoitteet ja niiden eteen 

tehty työ näkyvät viestinnässämme. 

2
Viestintä vahvistaa integraatiota ja 

uuden organisaation kokonaisuutta ja 

sitouttaa yhteiseen tekemiseen.

• Luomme viestinnällä me-henkeä ja vahvistamme avointa 

yhteistyön ilmapiiriä. 

• Lisäämme tietoa ja ymmärrystä uuden organisaation 

palveluista ja kokonaisuudesta sekä sisäisesti että ulkoisesti.  

3
Viestintä tukee toimintatapojen ja    

-kulttuurin muutosta.

• Viestintää ohjaa organisaation palveluasenne ”kuinka voin 

auttaa?”

• Teemme viestintää, joka sitouttaa yhteisiin arvoihin, hyvään 

kohtaamiseen ja toiminnan kehittämiseen.

4
Viestintä vahvistaa osallisuutta ja 

kehittää yhteistyötä.

• Välitämme tietoa, olemme vuorovaikutuksessa ja lisäämme 

ihmisen mahdollisuuksia vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa. 

• Näytämme mitä Pohjanmaan hyvinvointialueella tapahtuu ja 

miten kehitämme ja kehitymme yhdessä.
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Strategiska teman och
huvudbudskap

Strategiset teemat ja 
pääviestit
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Kommunikationens strategiska teman

Tillsammans bygger vi upp välfärden i Österbotten. 

Nära människan, innovativt och på två språk. 

För att uppnå denna vision fokuserar vi i vår kommunikation på teman 

som utgår från strategin för Österbottens välfärdsområde:

Vi är närvarande i 

vardagen och 

stöder ditt 

välmående.

Vi utvecklar vår 

service enligt 

kundens behov, 

för framtiden.

Vi är en 

föregångare inom 

klient- och 

patientsäkerheten.

Hos oss får du 

utföra ett viktigt 

arbete i en bra 

miljö och samtidigt 

stärka din 

kompetens.1 2 3 4



Ö
S

T
E

R
B

O
T

T
E

N
S

 
V

Ä
L

F
Ä

R
D

S
O

M
R

Å
D

E
 

|
 

P
O

H
J

A
N

M
A

A
N

 
H

Y
V

I
N

V
O

I
N

T
I

A
L

U
E

 

Viestinnän strategiset teemat

Rakennamme yhdessä hyvinvointia Pohjanmaalle. 

Lähellä ihmistä, innovatiivisesti ja kahdella kielellä. 

Tämän tahtotilan saavuttamiseksi keskitymme viestinnässämme Pohjanmaan 

hyvinvointialueen strategian mukaisiin teemoihin:

Olemme läsnä 

arjessa ja tuemme 

hyvinvointiasi.

Kehitämme 

asiakasta 

ajatellen, 

tulevaisuutta 

varten.

Olemme asiakas-

ja potilas-

turvallisuuden 

edistämisen 

edelläkävijä.

Meillä saat tehdä 

tärkeää työtä 

hyvässä 

ympäristössä ja 

kehittää 

osaamistasi.1 2 3 4
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Vi är närvarande i 

vardagen och 

stöder ditt 

välmående.

Vi utvecklar vår 

service enligt 

kundens behov, 

för framtiden.

Vi är en 

föregångare inom 

klient- och 

patientsäkerheten.

Hos oss får du 

utföra ett viktigt 

arbete i en bra 

miljö och samtidigt 

stärka din 

kompetens.1 2 3 4
Vi förbättrar tillgången till servicen 

genom att berätta om servicen, på 

vilka sätt man kan uträtta sina 

ärenden och även om ändringar. 

Vi ger invånarna möjligheter och 

handledning i att upprätthålla och 

förbättra det egna välmåendet. 

Vi är införstådda med att budskap når 

fram bäst på det egna språket. Vi 

kommunicerar parallellt på svenska och 

på finska. När det behövs ger vi också 

information på engelska och andra språk.

Målbild:

1. Informationen är tillgänglig och lätt att förstå.

2. Det är lätt att komma i kontakt med oss.

3. Tvåspråkigheten är vår styrka.

4. Vi hjälper kunden att förbättra sitt eget välmående.
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Olemme läsnä 

arjessa ja tuemme 

hyvinvointiasi.

Kehitämme 

asiakasta 

ajatellen, 

tulevaisuutta 

varten.

Olemme asiakas-

ja potilas-

turvallisuuden 

edistämisen 

edelläkävijä.

Meillä saat tehdä 

tärkeää työtä 

hyvässä 

ympäristössä ja 

kehittää 

osaamistasi.1 2 3 4
Parannamme palveluiden 

saatavuutta kertomalla palveluista, 

asiointitavoista ja muutoksista.

Tarjoamme asukkaille 

mahdollisuuksia ja opastusta 

ylläpitää ja parantaa omaa 

hyvinvointia. 

Ymmärrämme, että viesti tavoittaa 

parhaiten omalla kielellä. Viestimme 

yhtä aikaa ruotsiksi ja suomeksi. 

Tarpeen mukaan tarjoamme tietoa 

myös englanniksi ja muilla kielillä.

Tavoitemielikuva:

1. Tieto on helposti ymmärrettävää ja saatavilla.

2. Meitä on helppo lähestyä. 

3. Kaksikielisyys on vahvuutemme. 

4. Autamme asiakasta kohentamaan omaa hyvinvointiaan.
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Vi är närvarande i 

vardagen och 

stöder ditt 

välmående.

Vi utvecklar vår 

service enligt 

kundens behov, 

för framtiden.

Vi är en 

föregångare inom 

klient- och 

patientsäkerheten.

Hos oss får du 

utföra ett viktigt 

arbete i en bra 

miljö och samtidigt 

stärka din 

kompetens.1 2 3 4

Vi berättar om samarbete och 

vår vilja att göra gärningar 

som påverkar framtiden.

Vi berättar om våra styrkor och 

vår utveckling. Vi är inte 

särskilt anspråkslösa.

Vi lyfter fram de små och stora 

gärningar som vi gjort för att 

förbättra vår service, vård och 

kvalitet. 

Målbild

1. Vi stannar inte, utan vi utvecklar och blickar framåt.

2. Vi tar vara på möjligheter och uppskattar både små och stora innovationer.

3. Våra gärningar främjar den sociala, den ekonomiska och den ekologiskt hållbara 

utvecklingen.
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Olemme läsnä 

arjessa ja tuemme 

hyvinvointiasi.

Kehitämme 

asiakasta 

ajatellen, 

tulevaisuutta 

varten.

Olemme asiakas-

ja potilas-

turvallisuuden 

edistämisen 

edelläkävijä.

Meillä saat tehdä 

tärkeää työtä 

hyvässä 

ympäristössä ja 

kehittää 

osaamistasi.1 2 3 4

Kerromme yhteistyöstä ja 

halustamme tehdä 

tulevaisuuteen vaikuttavia 

tekoja.

Kerromme vahvuuksistamme, 

kehittämisestä. Emme ole 

turhan vaatimattomia.

Tuomme esiin niitä pieniä ja 

suuria tekoja, joita olemme 

tehneet palveluiden, hoidon ja 

laadun parantamiseksi. 

Tavoitemielikuva

1. Emme pysähdy, vaan kehitämme ja katsomme eteenpäin.

2. Tartumme mahdollisuuksiin ja annamme arvoa sekä pienille että isoille innovaatioille.

3. Tekomme edistävät sosiaalista, taloudellista ja ekologisesti kestävää kehitystä.
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Vi är närvarande i 

vardagen och 

stöder ditt 

välmående.

Vi utvecklar vår 

service enligt 

kundens behov, 

för framtiden.

Vi är en 

föregångare inom 

klient- och 

patientsäkerheten.

Hos oss får du 

utföra ett viktigt 

arbete i en bra 

miljö och samtidigt 

stärka din 

kompetens.1 2 3 4

Vi berättar om utvecklingen 

och resultaten som kommit 

fram inom klient- och 

patientsäkerheten.

Vi berättar om hur vi leder hela 

landets utvecklingssamarbete för 

klient- och patientsäkerheten och 

att vi är föregångare i detta.

Vi lyfter fram tips i vardagen 

och berättar samtidigt om 

kvaliteten på servicen. 

Målbild

1. Vi har en stark profil som föregångare inom klient- och patientsäkerheten.

2. Vi är ett exempel och ett föredöme inom klient- och patientsäkerheten.
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Olemme läsnä 

arjessa ja tuemme 

hyvinvointiasi.

Kehitämme 

asiakasta 

ajatellen, 

tulevaisuutta 

varten.

Olemme asiakas-

ja potilas-

turvallisuuden 

edistämisen 

edelläkävijä.

Meillä saat tehdä 

tärkeää työtä 

hyvässä 

ympäristössä ja 

kehittää 

osaamistasi.1 2 3 4

Kerromme asiakas- ja 

potilasturvallisuuteen 

liittyvästä kehittämisestä ja 

tuloksista.

Kerromme siitä, miten johdamme 

asiakas- ja potilasturvallisuuden 

kehittämisen yhteistyötä koko 

maassa ja olemme siinä 

edelläkävijöitä.

Tuomme esiin arjen tason 

vinkkejä ja kerromme 

samalla palvelun laadusta. 

Tavoitemielikuva

1. Meillä on vahva profiili asiakas- ja potilasturvallisuuden edistäjinä.

2. Olemme asiakas- ja potilasturvallisuuden esimerkki ja mallin näyttäjä.
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Vi är närvarande i 

vardagen och 

stöder ditt 

välmående.

Vi utvecklar vår 

service enligt 

kundens behov, 

för framtiden.

Vi är en 

föregångare inom 

klient- och 

patientsäkerheten.

Hos oss får du 

utföra ett viktigt 

arbete i en bra 

miljö och samtidigt 

stärka din 

kompetens.1 2 3 4

Vi berättar om vårt jobb och 

lyfter fram vilka faktorer som 

bidrar till att vi lyckas.

Vi berättar om hur vi utvecklar vår 

arbetsmiljö, vår arbetsgemenskap 

och våra arbetssätt.

Vi ger rum för personalens 

kompetens och visar hur 

kompetensen utvecklas.

Målbild

1. Vi är en attraktiv arbetsgivare och arbetsgemenskap.

2. Personalen är stolt över sin arbetsplats och arbetet de gör.
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Olemme läsnä 

arjessa ja tuemme 

hyvinvointiasi.

Kehitämme 

asiakasta 

ajatellen, 

tulevaisuutta 

varten.

Olemme asiakas-

ja potilas-

turvallisuuden 

edistämisen 

edelläkävijä.

Meillä saat tehdä 

tärkeää työtä 

hyvässä 

ympäristössä ja 

kehittää 

osaamistasi.3 41 2

Kerromme työstämme ja 

onnistumisestamme niin, että 

tekijät ovat esillä.

Kerromme siitä, miten kehitämme 

työympäristöämme, 

työyhteisökulttuuriamme ja 

työskentelytapojamme.

Annamme tilaa henkilöstön 

osaamiselle ja näytämme 

miten osaamista kehitetään.

Tavoitemielikuva

1. Olemme houkutteleva työnantaja ja työyhteisö.

2. Henkilöstö on ylpeä työpaikastaan ja tekemästään työstä.
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Målgrupper

Kohderyhmät
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Kommunikationens roll för målgrupperna

Vår personal

Vi skapar en vi-anda och en gemensam kultur i den nya organisationen. Vår personal hittar lätt 

informationen den behöver, oavsett om det gäller det egna arbetet, andras arbete, arbetsförhållandet 

eller organisationens verksamhet. Vi uppmuntrar och stöder experterna att kommunicera och vi 

skapar dialog också utanför den egna enheten. Den bästa bilden av oss som en bra arbetsgivare 

skapas då vår personal vill berömma sin arbetsplats. 

Våra kunder och

patienter

Våra kunder upplever att Österbottens välfärdsområde är nära och att vår yrkeskunniga personal 

stöder dem och deras välmående i olika livsskeden. Våra kunder får enkelt och lätt information om 

vår trygga och högklassiga service och de har möjlighet att delta i utvecklingen av servicen. 

Erfarenheten av välfärdsområdets service byggs upp under hela servicekedjan: från nättjänster, 

kallelser och distans- och telefonkontakter till bemötande av varje individ och respons. Vi planerar 

kommunikationen utgående från målgruppen. Det här är av yttersta vikt då något gäller en specifik 

grupp, såsom barn, äldre personer eller personer med funktionsnedsättning. 

Våra ägare och

förtroendevalda

Vi når våra mål i samarbete med ägarkommunerna och de förtroendevalda. Vi producerar 

information som underlättar uppföljningen av vår verksamhet och hur den påverkar omgivningen och 

som våra förtroendevalda kan använda som stöd i beslutsfattandet.
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Viestinnän rooli kohderyhmittäin

Henkilöstömme

Rakennamme me-henkeä ja uuden organisaation yhteistä kulttuuria. Henkilöstömme löytää helposti 

tarvitsemansa tiedot, liittyivät ne sitten omaan työhön, muiden työhön, työsuhteeseen tai 

organisaation toimintaan. Kannustamme ja tuemme asiantuntijoita viestimään ja luomme tapoja 

vuorovaikutukseen myös oman yksikön ulkopuolelle. Kun henkilöstömme haluaa kertoa hyviä asioita 

työpaikastaan, rakennamme hyvää työnantajamielikuvaa parhaalla mahdollisella tavalla. 

Asiakkaamme ja 

potilaamme

Asiakkaamme kokevat, että Pohjanmaan hyvinvointialue on lähellä ja ammattitaitoinen 

henkilöstömme tukee heitä ja heidän hyvinvointiaan eri elämäntilanteissa. Asiakkaamme saavat 

tiedon turvallisesta ja laadukkaasta palvelustamme helposti ja saavutettavasti ja heillä on 

mahdollisuus osallistua palveluiden kehittämiseen. Kokemus hyvinvointialueen palveluista syntyy 

koko palvelupolun aikana: verkkopalveluista, kutsuista ja etä- ja puhelinyhteyksistä jokaiseen 

kohtaamiseen ja palautteeseen. Suunnittelemme viestinnän kohderyhmän mukaan. Tämä on 

erityisen tärkeää silloin, kun asia koskettaa erityistä ryhmää, kuten lapsia, ikäihmisiä tai 

toimintarajoitteisia henkilöitä.  

Omistajamme ja 

luottamushenkilömme

Saavutamme tavoitteemme yhteistyössä omistajakuntien ja luottamushenkilöiden kanssa. 

Tuotamme tietoa, jonka avulla toimintaamme ja sen vaikuttavuutta on helppo seurata ja jota 

luottamushenkilömme voivat käyttää päätöksenteon tukena.
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Kommunikationens roll för målgrupperna

Ministerier, nationella

beslutsfattare

Vi är ett område som är en aktiv föregångare och som tar vara på varje möjlighet att utveckla och 

utvecklas. Vi stöder de politiska beslutsfattarnas och ministeriernas arbete genom att erbjuda 

dem information om vår verksamhet, vår ekonomi och våra planer. Vi gör ett ömsesidigt 

kommunikationssamarbete för att främja våra gemensamma mål för utvecklingen av social- och 

hälsovården. 

Forskningssamarbete

och andra

samarbetspartners

Med hjälp av kommunikationen gör vi det så enkelt som möjligt för alla aktörer inom social- och 

hälsovården att samarbeta med oss. Vi samarbetar tätt och bra med alla våra 

samarbetspartners, exempelvis patientföreningar, läroanstalter, arbetssökande och övriga 

kumpaner.

Media

Vi erbjuder nyhetsteman och informerar regelbundet om vår verksamhet. Våra experter 

framträder och ger intervjuer till media i sina yrkesroller och vi främjar medias tillgång till 

information. Vi behandlar alla mediehus jämlikt och upprätthåller goda förhållanden till media, då 

når också vårt budskap ut till en stor publik. 
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Viestinnän rooli kohderyhmittäin

Ministeriöt, 

valtakunnalliset 

päättäjät

Olemme aktiivinen edelläkävijäalue, joka tarttuu mahdollisuuksiin kehittää ja kehittyä. Tuemme 

poliittisten päättäjien ja ministeriöiden työtä tarjoamalla heille tietoa toiminnastamme, 

taloudestamme ja suunnitelmistamme. Teemme keskinäistä viestintäyhteistyötä edistääksemme 

yhteisiä sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen tavoitteitamme. 

Tutkimusyhteistyö- ja 

muut kumppanimme

Teemme viestinnän avulla mahdollisimman helpoksi kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon 

osaajille tehdä kanssamme yhteistyötä. Toimimme tiiviissä ja hyvässä yhteistyössä kaikkien 

yhteistyökumppaneidemme kanssa, joita ovat mm. potilasjärjestöt, oppilaitokset, työnhakijat ja 

muut kumppanit.

Media

Tarjoamme uutisaiheita ja tiedotamme säännöllisesti toiminnastamme. Asiantuntijamme esiintyvät 

ja antavat haastatteluita medialle ammattirooleissaan ja edistämme median tiedonsaantia. 

Kohtelemme eri mediataloja tasapuolisesti ja ylläpidämme hyviä mediasuhteita, jolloin viestimme 

myös tavoittavat suuren yleisön. 
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Kanaler

Kanavat
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Kanalernas målgrupp och stil
Då en ny kanal 

skapas ska man 

fundera över bland 

annat kanalens 

livscykel, behovet 

för målgrupperna, 

kommande 

innehåll och vem 

som har ansvaret 

för innehålls-

produktionen. 

Bred

målgrupp

Smal

målgrupp

Återhållsam

stil
Djärv stil

webbplats

pressmeddelanden

nyhetsbrev

facebook

twitter

instagram

invånartidning

linkedin
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Kanavien kohderyhmä ja tyyli
Uusia kanavia 

perustettaessa 

mietitään muun 

muassa kanavan 

elinkaarta, 

kohderyhmä-

kohtaista tarvetta, 

tulevaa sisältöä 

sekä 

sisällöntuotannon 

vastuita. 

Laaja 

kohderyhmä

Kapea 

kohderyhmä

Hillitty tyyli Rohkea tyyli

verkkosivut

mediatiedotteet

uutiskirjeet

facebook

twitter

instagram

asukaslehti

linkedin
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 Webbplats Intern kommunikation Sociala medier

Vad

Servicekommunikationens kärna. 

Kundernas första kontakt med 

servicen och det som leder dem till 

servicen. Grunden för 

kommunikationen. Aktuell, tillgänglig 

och opartisk information och service 

för kunder och intressegrupper.

Informationsdistribution samt en 

kollektiv diskussion om vår 

gemensamma verksamhet och 

utveckling. Varje arbetstagare bör 

följa med intra varje vecka. 

Vardaglig och aktuell information om 

verksamheten och servicen samt 

innehåll som främjar hälsan och 

välfärden. 

Kampanjer och innehåll som främjar 

och stöder verksamheten, 

anseendet och rekryteringen.

Var

Pohjanmaanhyvinvointi.fi

Osterbottensvalfard.fi

intranet

e-post

Teams

möten och diskussioner

personalinfo och videor 

nyhetsbrev

utskrifter och tryckt material

Facebook

Instagram

Twitter

Youtube

LinkedIn

För vem

Kunder, patienter

Stor publik

Personalen

Arbetssökande/studerande

Samarbetspartners

Ägarkommuner

Beslutsfattare

Media

Personalen

Styrelsen

Stor publik

Kunder, patienter

Personalen

Samarbetspartners

Ägare

Media

Kanal, målgrupp och innehåll
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 Verkkosivut Sisäinen viestintä Sosiaalinen media

Mitä

Palveluviestinnän ydintoiminto.

Asiakkaiden ensimmäinen kontakti 

palveluihin ja palveluun ohjaaja.

Viestinnän kotipesä. Ajankohtainen, 

saavutettava ja tasapuolinen tieto ja 

palvelu asiakkaille ja sidosryhmille.

Tiedon jakamista sekä yhteisöllistä

keskustelua yhteisestä toiminnasta 

ja kehityksestä. Jokaisen työntekijän 

on seurattava intraa viikoittain. 

Arjen tasoista, ajankohtaista tietoa 

toiminnasta ja palveluista sekä 

terveyttä ja hyvinvointia edistävää

sisältöä. 

Toimintaa ja mainetta tukevia ja 

rekrytointia edistäviä kampanjoita ja 

sisältöä. 

Missä

Pohjanmaanhyvinvointi.fi

Osterbottensvalfard.fi

intranet

sähköposti

Teams

kokoukset ja keskustelut

henkilöstöinfot ja -videot

Uutiskirjeet

Tulosteet ja painetut materiaalit

Facebook

Instagram

Twitter

Youtube

LinkedIn

Kenelle

Asiakkaat, potilaat

Suuri yleisö

Henkilöstö

Työnhakijat/opiskelijat

Yhteistyökumppanit

Omistajakunnat

Päättäjät

Media

Henkilöstö

Hallitus

Suuri yleisö

Asiakkaat, potilaat

Henkilöstö

Yhteistyökumppanit

Omistajat

Media

Kanava, kohderyhmä ja sisältö
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Evenemang och möten

Tidningar och 

publikationer för 

invånarna 

Nyhetsbrev och andra 

publikationer för 

professionella 

Samarbete med media

Vad

Utvecklande möten som 

förenar kompetensen, 

deltagandet och 

samarbetet.

Information om servicen, 

sakkunnighet som skapar 

en bakgrund för budskap 

och inspirerande 

berättelser, utveckling av 

den egna expertisen. En 

chans att följa med vad 

som händer i branschen.

Information om servicen 

och utvecklingsarbetet, 

sakkunnighet som skapar 

en bakgrund för budskap 

och inspirerande 

berättelser, utveckling av 

den egna expertisen. En 

chans att följa med vad 

som händer i branschen.

Förutseende och aktiv 

rapportering ur 

välfärdsområdets 

synvinkel, samarbete med 

media.

Var

Informationsmöten för 

kunder

Utbildningar

Evenemang, t.ex. öppet 

hus

Konferenser, seminarier 

och mässor

Tidningen Hembesöket Nyhetsbrev

Övriga publikationer

Pressmeddelanden

Pressmöten och 

erbjudande av stoff

För vem

Kunder, patienter

Samarbetspartners

Övriga intressegrupper

Stor publik

Kunder, patienter Samarbetspartners, 

övriga intressegrupper

Media

Politiska beslutsfattare

Samarbetspartners

Kanal, målgrupp och innehåll
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 Tapahtumat ja 

tilaisuudet

Lehdet ja 

asukasjulkaisut

Uutiskirjeet ja muut 

ammattilaisjulkaisut
Mediayhteistyö

Mitä

Kehittäviä kohtaamisia,

joissa yhdistyy 

osaaminen, 

osallistuminen ja 

yhteistyö.

Tietoa palveluista, 

taustoittavaa 

asiantuntijuutta ja 

innostavia tarinoita, oman 

asiantuntemuksen 

kehittämistä ja alan 

seuraamista.

Tietoa palveluista ja 

kehittämisestä, 

taustoittavaa 

asiantuntijuutta ja 

innostavia tarinoita, oman 

asiantuntemuksen 

kehittämistä ja alan 

seuraamista.

Ennakoitu ja aktiivinen 

tiedottaminen

hyvinvointialueen 

näkökulmasta, 

mediayhteistyö.

Missä

Asiakastilaisuudet

Koulutukset

Tapahtumat, esim. 

avoimien ovien päivät

Alan konferenssit,

seminaarit ja messut

Kotikäynti-lehti Uutiskirjeet

Muut julkaisut

Mediatiedotteet

Mediatapaamiset ja 

aiheiden tarjoaminen

Kenelle

Asiakkaat, potilaat

Yhteistyökumppanit

muut sidosryhmät

Suuri yleisö

Asiakkaat, potilaat Yhteistyökumppanit, muut 

sidosryhmät

Media

poliittiset päättäjät

Yhteistyökumppanit

Kanava, kohderyhmä ja sisältö
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Vägen till en lyckad kommunikation

Vi använder vår 

tydliga och 

igenkännliga 

profil. Vi litar på 

gemensamma 

verksamhetssätt 

och anvisningar –

vi utvecklar en 

gemensam 

kommunikations-

kultur.

Vi utbildar och 

guidar vår 

personal och 

skapar interna 

nätverk för vår 

kommunikation.

Vi använder 

moderna verktyg 

för att förverkliga 

kommunikationen 

och för att följa 

upp resultaten.

Vi satsar på 

tillgången till 

servicen genom 

att berätta om 

den, hur en kan 

ta kontakt och 

om förändringar. 

Vi ger invånarna 

möjligheter och 

tips för att 

upprätthålla och 

förbättra det 

egna 

välmåendet. 

Vi berättar om 

våra styrkor och 

sätter inte ljuset 

under skäppan. 

Vi lyfter fram 

personer och 

både små och 

stora gärningar. 

Vi är människor 

som jobbar för 

människor.

Vi tänker på 

budskapets 

mottagare.

Vår kommunika-

tionsstil är 

människonära, 

sakkunnig, ärlig, 

engagerande 

och positiv.

Vi skriver om dig, 

mig, oss och er, 

inte om någon 

okänd "man" eller 

i passiv. 
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Polku onnistuneeseen viestintään

Käytämme 

selkeä ja 

tunnistettavaa 

ilmettämme.
Luotamme 

yhteisisiin 

toimintatapoihin, 

ja ohjeisiin –

kehitämme 

yhteistä 

viestintäkulttuuria.

Koulutamme ja 

opastamme 

henkilöstöä ja 

luomme 

viestinnälle 

sisäisiä 

verkostoja.

Käytämme 

moderneja 

työvälineitä, 

joiden avulla 

viestinnän 

toteutumaa ja 

tuloksia on 

mahdollista 

seurata.

Satsaamme 

palveluiden 

saatavuuteen 

kertomalla 

palveluista, 

yhteydenotto-

tavoista ja 

muutoksista. 

Tarjoamme 

asukkaille 

mahdollisuuksia 

ja vinkkejä 

ylläpitää ja 

parantaa omaa 

hyvinvointia. 

Kerromme 

vahvuuksistam

me, emme pidä 

kynttilää vakan 

alla. 

Tuomme esiin 

henkilöitä ja 

sekä pieniä että 

suuria tekoja. 

Me olemme 

ihmisiä ihmisille. 

Ajattelemme 

viestin 

vastaanottajaa.

Tyylimme viestiä 

on 

ihmisläheinen, 

asiantunteva, 

rehellinen, 

osallistava ja 

positiivinen.

Kirjoitamme 

sinusta, minusta, 

meistä ja teistä, 

emme 

tuntemattomasta 

passiivista. 
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Ansvar

Vastuut
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Kommunikationsansvar
Styrelsen för Österbottens välfärdsområde beslutar om kommunikationens strategiska linjedragningar. 

Välfärdsområdets direktör samt verksamhetsområdes-, sektor- och resursdirektörerna ser till att 
välfärdsområdets alla medlemmar (invånarna) och de som använder servicen får tillräckligt med information 
om frågor som berör allmänheten och ser till att invånarna kan delta i och påverka beredningen av dessa 
frågor.

Välfärdsområdets direktör är ansiktet utåt för välfärdsområdet och deltar i samhällsdebatten som gäller 
välfärdsområdet i media och med intressegrupper.

Direktörerna, förmännen, experterna och beredarna ansvarar för att kommunicera om tjänsterna och om 
eventuella ändringar i dessa. De ansvarar även för att öppet och proaktivt kommunicera om frågor som är 
under beredning och som påverkar områdets invånare och arbetstagare. På så sätt kan kommunikationen 
förverkligas tillsammans med kommunikationsenheten. De deltar i samarbetet med media inom sitt eget 
ansvarsområde.

Kommunikationsdirektören och kommunikationsenheten skapar förutsättningarna och grunden samt 
kanalerna för att förmedla verksamhetsområdenas information och för deras marknadsföring. 
Kommunikationsdirektören och kommunikationsenheten samordnar varumärkeshanteringen i 
välfärdsområdet, ansvarar för den externa kommunikationen och dess utveckling, samordnar och utvecklar 
kommunikationen i arbetsgemenskapen och sparrar ledningen, experterna och förmännen i kommunikationen. 

Enheterna ansvarar för innehållet om servicen på sina respektive webbsidor, på intranet, i servicedatalager 
och andra motsvarande kanaler som används för att presentera servicen.

Varje arbetstagare är för sin egen del ansvarig för kommunikationen i arbetsgemenskapen, stämningen i 
arbetsgemenskapen samt för att bygga upp Österbottens välfärdsområdes anseende, både i kundmöten och 
på fritiden. Varje arbetstagare är också ansvarig för att aktivt följa med välfärdsområdets interna 
kommunikationskanaler.
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Viestinnän vastuut

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallitus päättää viestinnän strategiset linjaukset. 

Hyvinvointialueen johtaja sekä toimiala-, sektori-, ja resurssijohtajat huolehtivat, että hyvinvointialueen 
jäsenet (asukkaat) ja palveluiden käyttäjät saavat riittävästi tietoa valmisteltavina olevista yleisesti 
merkittävistä asioista ja voivat osallistua ja vaikuttaa näiden asioiden valmisteluun.

Hyvinvointialueen johtaja on hyvinvointialueen virallinen kasvo, joka osallistuu hyvinvointialuetta koskevaan 
yhteiskunnalliseen keskusteluun mediassa ja sidosryhmien kanssa.

Johtajat, esimiehet, asiantuntijat ja valmistelijat vastaavat palvelujen ja niihin liittyvien muutosten 
viestinnästä sekä valmistelussa olevien, alueen asukkaisiin ja työntekijöihin vaikuttavien asioiden viestinnästä 
ennakoiden ja avoimesti siten, että viestintä voidaan toteuttaa yhdessä viestintäyksikön kanssa. He 
osallistuvat oman vastuualueensa mukaisesti mediayhteistyöhön.

Viestintäjohtaja ja viestintäyksikkö luovat edellytykset ja alustat sekä kanavat toimialojen tiedon välitykselle 
ja markkinoinnille. Viestintäjohtaja ja viestintäyksikkö koordinoivat hyvinvointialueen brändinhallintaa, 
vastaavat ulkoisen viestinnän toteuttamisesta ja kehittämisestä, koordinoivat ja kehittävät työyhteisöviestintää 
ja vastaavat johdon, asiantuntijoiden ja esimiesten sparraamisesta viestinnässä. 

Yksiköt vastaavat palvelujen sisällöistä ko. yksikön verkkosivuilla, intranetissä, palvelutietovarannossa ja 
muissa vastaavissa kanavissa, joissa palveluita esitellään.

Jokainen työntekijä on omalta osaltaan vastuussa työyhteisöviestinnästä, työyhteisön ilmapiiristä sekä 
Pohjanmaan hyvinvointialueen maineen rakentamisesta asiakaskohtaamisissa sekä vapaa-ajalla. Jokaisen 
työtekijän vastuulla on myös aktiivisesti seurata hyvinvointialueen sisäisen viestinnän kanavia.
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Mätare

Mittarit
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Mätare för kommunikationen

• Välfärdsområdets officiella kanalers räckvidd och förbindelse

• Besöksstatistik på webbplatsen

• Sökmotoroptimering 

• Följare och interaktion på sociala medier 

• Genomgång av de egna nyheterna i media och tonen i nyheterna

• Följa med media

• Respons på kommunikationen och marknadsföringen som kommit via 
responssystemet 

• Respons som samlas in via invånartidningen, nyhetsbreven och andra publikationer. 

• Utveckling av antalet ansökningar till lediga platser och minska rekryteringsproblem 
(samarbete: HR).

• Respons från enheterna

• Utveckling av betyget kommunikationen på arbetsplatsen får i personalenkäter

• Besöksstatistik, aktivitet och respons på intra
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Viestinnän mittarit

• Hyvinvointialueen virallisten kanavien tavoittavuus ja sitoutuneisuus

• Verkkosivujen kävijätilastot

• Hakukonelöydettävyys

• Some-kanavien seuranta ja vuorovaikutus 

• Omien uutisten läpimeno mediassa ja uutisten sävy

• Mediaseuranta

• Palautejärjestelmän kautta tullut palaute viestinnästä ja markkinoinnista

• Asukaslehden, uutiskirjeiden ja muiden julkaisujen kautta kerätty palaute

• Avoimiin työpaikkoihin tulevien hakemusten määrän kehitys ja rekrytointiongelmien 
väheneminen (yhteistyö: HR)

• Palaute yksiköiltä

• Työyhteisöviestinnän saaman arvion kehitys henkilöstökyselyssä

• Intran kävijätilastot, aktiivisuus ja palaute
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Utvecklingsmål 2022–2024

Kehittämiskohteet 2022–2024 
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 Utvecklingsmål
2022–2024

1. Lansera, implementera, förenhetliga 
och utveckla kommunikationskanalerna 
i Österbottens välfärdsområde som en 
helhet.

2. Utveckla kommunikationskulturen i 
välfärdsområdet, skapa och förankra 
gemensamma verksamhetssätt.

3. Stärka personalens 
kommunikationskunskaper och 
engagera hela organisationen i 
kommunikationen.

4. Utveckla kommunikationen i 
rekryteringen och stärka bilden av oss 
som arbetsgivare, i samarbete med HR.

Kehittämiskohteet 
2022–2024

1. Pohjanmaan hyvinvointialueen 
viestintäkanavien lanseeraus, 
käyttöönotto, yhdenmukaistaminen ja 
kehittäminen kokonaisuutena.

2. Hyvinvointialueen viestintäkulttuurin 
kehittäminen, yhteisten toimintatapojen 
luominen ja juurruttaminen.

3. Henkilöstön viestintävalmiuksien 
kehittäminen ja koko organisaation 
osallistuminen viestintään.

4. Rekrytointi- ja 
työnantajamielikuvaviestinnän 
kehittäminen yhteistyössä HR:n
kanssa.
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Välmående genom livet.
Hyvinvointia läpi elämän.
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