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Jakobstad
Avtal om arbetshandledning. Avtalspart

är Maria Terapi Ab.

Avtal om arbetshandledning som utförs
av Maria Terapi AB om handledning i
svåra klientärenden vid Stödboendet

Maya.

18.3.2021. Avtalet är i kraft för 10
enskilda tillfällen (= i kraft i ca 10 mån),

men kan förlängas vid behov.

Jakobstad
Avtal om konsultationstjänster.

Avtalspart är Mustila Taina.
Avtal om barnendokrinologiska

konsultationer.
Från och med 16.1.2019 och är i kraft

tills vidare.

Jakobstad
Avtal om köptjänst. Avtalspart är

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

Jakobstad
Avtal om ansvarsläkare för äldre

personer. Avtalspart är Pihlajalinna
Terveys Oy.

 Avtalet gäller produktion av
läkartjänster på serviceboenden med

heldygnsomsorg i Jakobstadsregionen.

1.8.2020 - 31.12.2021. (Avtalet
förlängs.)

Jakobstad
Köptjänstavtal. Avtalspart är

Terveystalo Julkiset Palvelut Oy.
Avtalet gäller läkararbetskraft på jouren

i Jakobstad utanför tjänstetid.

2.1.2020 - 1.1.2022 + ett års option.
Optionen används.

Avtalet upphör alltså att gälla 1.1.2023.

Jakobstad
Köptjänstavtal gällande läkare från

Mehiläinen. Avtalspart är Mehiläinen
Terveyspalvelut Oy.

Avtalet gäller hyrning av läkare för
kunder och att läkarna jobbar på

kundens hälso- och sjukvårdsenhet.

1.1.2021 - 31.12.2021. Med ett
gemensamt avtal kan avtalet fortsätta

från 1.1.2022 framåt.

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

barnneurologiska konsultationer.
3.7.2014 och i kraft tillsvidare

Jakobstad
Avtal - kliniska tjänster inom psykiatrin.

Serviceproducent är Doctagon Oy
Avtal om produktion av psykiatriska

läkartjänster.
Avtalet är i kraft 1.5.2017 - 1.5.2018,

efteråt gäller det tills vidare.

Jakobstad
Avtal om maskinell

läkemedelsdispensering. Avtalspart är
Nykarlebys apotek.

Maskinell läkemedelsdispensering för
hemvården inom Social- och

hälsovårdsverket i Jakobstad.
1.6.2020 - 30.4.2023
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Jakobstad

Service agreement for
professionalisation and relicensing.

Avtalspart är Stichting
Jeugdinterventies.

Avtalet gäller multifunktionell
familjeterapi-skolning av personalen

Avtalet är i kraft i 3 år från och med
1.1.2020 (slutar 1.1.2023)

Jakobstad

Avtal gällande hälsoundersökning på
förhand av värnpliktiga samt

läkartjänster vid uppbåden. Avtalspart
är Österbottens regionalbyrå.

Avtal om hälsoundersökning för
värnpliktiga och läkartjänster vid

uppbåden.

1.8.2017 och gäller tillsvidare. Avtalet
ska uppdateras minst vart 5 år.

Jakobstad

Avtalspart är Pedersörenejdens Kyrkliga
Samfällighet. Avtalsparter är också
Kronoby och Vörå församlingar och

kommuner samt Nykarleby och Larsmo
församlingar.

Avtal om produktion av
familjerådgivningstjänster och medling i

familjefrågor.
1.1.2021 och i kraft tillsvidare.

Jakobstad
Avtal rörande cancerskötare. Avtalspart

är Österbottens cancerförening ry.
Avtalet gäller att ersätta cancerskötare

Christine Kung för sina tjänster.
19.2.2010 och gäller tillsvidare.

Jakobstad

Köptjänstavtal mellan Social- och
hälsovårdsverket i Jakobstad och

Työplus i Karleby. Avtalspart är Työplus
Oy.

Työplus köper tjänster och tillbehör
(t.ex. laboratorie-, röntgen- och

neurofysiologiska undersökningar) av
Social- och hälsovårdsverket.

Från och med 1.11.2013 och i kraft tills
vidare

Jakobstad

Avtal om direktersättnings- och
redovisningsförfarande mellan

Folkpensionsanstalten och
serviceproducenten. Avtalspart är FPA.

Avtalet är ett anslutningsavtal till
Ramavtalet som har ingåtts mellan FPA,
Sjuktransportförbundet rf och Finlands
Röda Kors Sjuktransport. Avtalet gäller
sjuktransport som ersätts med stöd av

sjukförsäkringslagen.

Från 1.1.2010 och gäller tillsvidare.

Jakobstad
Avtal för tjänster inom klinisk

neurofysiologi. Avtalspart är Neurotest
Tampere Oy.

Avtalet gäller tjänster från den kliniska
neurofysiologin. ENMG-

undersökningar.

Från och med 1.8.2013, i kraft tills
vidare

Jakobstad

Avtal om upprätthållande av
sjukhussjälavård inom Social- och

hälsovårdsverket i Jakobstad.
Avtalspart är Pedersörenejdens Kyrkliga

Samfällighet.

Avtalet gäller sjukhussjälavård vars mål
är att stöda patienten och dennas

anhöriga i kriser som beror på sjukdom
eller sorg.

31.5.2021 och i kraft tillsvidare.

Jakobstad
Pedersöre

Larsmo
Grundavtal för Malmska fastigheter sk

Grundavtal för Malska Fastigheter SK.
Samkommunens uppgift är att äga och

förvalta samkommunen tillhöriga
fastigheter och annan egendom.

Avtalet trädde i kraft 1.1.2010. Det står
inget om hur länge det är i kraft, så

presumtionen är att avtalet är i kraft tills
vidare

Jakobstad

Avtal mellan Vasa sjukvårdsdistrikt
samkommun och social- och

hälsovårdsverket i Jakobstad angående
anskaffandet av ett nytt patient- och

klientdatasystem (APTJ).

Genom avtalet kommer Jakobstads
social- och hälsovårdsverk med i

projektet att skaffa ett nytt patient- och
klientdatasystem.

22.1.2019 och gäller tillsvidare.



Jakobstad

Samarbetsavtal om och allmänna
principer för genomförandet av de

regionala när-, distans- och
konsultationstjänster som tillhandahålls
av den specialiserade sjukvården i Vasa

sjukvårdsdistrikt. Avtalspart är Vasa
sjukvårdsdistrikt samkommun.

Avtal om regionala när-, distans- och
konsultationstjänster som tillhandahålls

av Vasa sjukvårdsdistrikt.
1.1.2020 och i kraft tillsvidare.

Jakobstad

Intentionsavtal för projektsamarbete
Arbetshälsointitutet - Staden Jakobstad -
Social- och hälsovårdsverket. Avtalspart

är Arbetshälsoinstitutet.

Föremålet för intentionsavtalet är
projektet "Ergonomisen

vuorosuunnittelun ja COVID-19
pandemian vaikutukset työaikoihin ja

terveyteen SOTE-sektorilla".

1.8.2021 - 31.5.2024

Jakobstad Avtal/Yrkeshögskolan Diakonia (Diak)

Avtalet gäller utbildningsenhetens rätt
att använda praktikenheten för att

genomföra utbildningsprogram inom
social- och hälsovården.

Tills vidare från och med 18.1.2021

Jakobstad
Avtal om undervisning i

lungsjukdomar/Helsingfors universitet,
medicinska fakulteten, HUS

Avtalet gäller genomförande av
sjukhusperioden som ingår i den

grundläggande undervisningen om
lungsjukdomar.

Från och med 1.1.2005 en termin åt
gången

Jakobstad
Avtal om grundläggande utbildning i

medicin/Helsingfors universitet,
medicinska fakulteten, HUS

Avtalet gäller genomförande av
sjukhusperioden som ingår i fakultetens

grundläggande undervisning om inre
medicin och lungsjukdomar.

Från och med 1.1.2017,( underskrivet
2.2), en termin åt gången

Jakobstad
Avtal/Mellersta Österbottens

yrkeshögskola, social- och
hälsovårdsenheten

Avtalet gäller utbildningsenhetens rätt
att använda praktikenheten för att
genomföra utbildningsprogrammet

inom social- och hälsovården.

Tills vidare från och med 1.8.2010
(underskrivet 13.9)

Jakobstad
Avtal/Mellersta Österbottens

yrkesinstitut, social- och
hälsovårdsenheten i Karleby

Avtalet gäller utbildningsenhetens rätt
att använda praktikenheten för att

genomföra utbildningsprogram inom
social- och hälsovården.

Tills vidare från och med 1.8.2010
(underskrivet 10.9)

Jakobstad Avtal/Metropolia

Avtalet gäller utbildningsenhetens rätt
att använda praktikenheten för att
genomföra utbildningsprogrammet

inom social- och hälsovården.

Tills vidare från och med 1.1.2019.

Jakobstad
Avtal om yrkesskicklighetsfrämjande

praktik/Seinäjoki yrkeshögskola

Avtalet gäller
yrkesskicklighetsfrämjande praktik som

hör till yrkeshögskoleutbildningarna
inom social- och hälsovården på

Seinäjoki yrkeshögskola.

Tills vidare från och med 1.2.2018

Jakobstad
Avtal om användning av utbildning

/Tammerfors yrkeshögskola
Avtal gällande ordnande av

yrkesskicklighetsfrämjande praktik.
Tills vidare från och med 15.1.2019, ett

kalenderår i taget



Jakobstad
Avtal om ordnande av amanuensur på
hälsovårdscentralen/Åbo universitet,
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Ordnande av amanuensur inom
primärvården.

Tills vidare från och med 1.1.2015

Jakobstad Avtal/Vasa yrkesinstitut

Avtalet gäller utbildningsenhetens rätt
att använda praktikenheten för att
genomföra utbildningsprogrammet

inom social- och hälsovården.

Tills vidare från och med 1.11.2014

Jakobstad Praktikavtal / Stiftelsen Arcada.
Praktikplatsen är villig att erbjuda
studenten vid Arcada möjlighet att

genomföra handledd praktik.
Tills vidare från och med 2.11.2010

Jakobstad
Tillåtelse för talerapistuderanden att ge

talterapi / Folkhälsan Välfärd Ab.
Avtalet gäller talterapistudenters rätt att

använda talterapi.
29.10.2019, nämns inte om avtalet är

tidsbundet eller i kraft tills vidare

Jakobstad Avtal / Yrkeshögskolan Novia.
Avtalet gäller handledningssamarbete
och praktisk undervisning inom social

och hälsovård.
1.3.2017 och gäller tillsvidare.

Jakobstad

Projektet för framtidens social- och
hälsocentral i Österbotten. Avtalspart är

Samkommunen för Vasa
sjukvårdsdistrikt.

Avtalet gäller projektet för Framtidens
social- och hälsocentral.

1.1.2020 - 31.12.2022.

Jakobstad

Samarbetsavtal för bildandet av ett
samrbetsområde i enlighet med lagen

om en kommun- och
servicestrukturreform. Avtalsparter är

Staden Jakobstad, Pedersöre kommun,
Nykarleby stad och Larsmo kommun.

Samarbetsavtal för bildandet av ett
samrbetsområde i enlighet med lagen

om en kommun- och
servicestrukturreform.

Avtalet träder i kraft efter
samstämmiga beslut i respektive

fullmäktige vid underteckandet och är
ikraft tillsvidare.

 (från 10.11.2009).

Jakobstad

Samarbetsavtal. Avtalspart är
Kvinnohusföreningen i

Jakobstadsnejden r.f. Med i avtalet är
också barnskyddet, psykiatriska barn-

och ungdomsmottagningen,
psykiatriska vuxenmottagningen samt

ungdomsstationen Fiilis.

Samarbetsavtal som gäller dels
utarbetandet av en arbetsmodell för

vård och stöd till tonåringar/unga vuxna
som har utsatts för sexuellt våld och dels

konkret stöd och hjälp till unga vuxna
som upplevt sexuellt våld för att

förebygga psykisk ohälsa.

Det står att projektet är 3 år långt,
mellan åren 2020-2022. Avtalet är

underskrivet 28.5.2019.

Jakobstad

Intentionsavtal för projektet Jämlikt
föräldraskap främjar hälsa - för

gemensamt ansvar, engagemang och
omsorg för barnens bästa 2020-2022.

Avtalspart är Folkhälsans förbund.

Intentionsavtal om ett projekt om
jämlikt föräldrarskap.

Det står att projektet är 3 år långt,
mellan åren 2020-2022. Avtalet är

underskrivet 23.5.2019.



Jakobstad

Förpliktelse - Genom blanketten
förbinder kunden sig till att delta i

upphandlingar. Avtalspart är TeeSe
Botnia Oy Ab.

Det är fråga om förpliktelse. I och med
blanketten förbinder kunden sig till att

delta i de gemensamma upphandlingar
TeeSe Botnia Ab ordnar samt att

använda ramavtal och införskagga
produkter/tjänster från

avtalsleverantören i enlighet med
ramavtalet och

ramavtalsanvisningarna.

26.3.2019 och i kraft tills vidare.

Jakobstad
Avtal. Avtalspart är Stiftelsen Nykarleby

sjukhem.

Avtalets syfte är att skapa solida
verksamhetsbetingelser för

sjukhemmet under kommande år då
krigsveteraner- och invalider behöver

endast en del av inrättningens
vårdplatser.

5.3.2008 och i kraft tillsvidare.

Jakobstad

Samarbetsavtal mellan Karleby stad och
staden Jakobstad för ordnande av
företagshälsovård. Avtalspart är

Karleby stad.

 Avtalet är ett samarbetsavtal i enlighet
med § 76 2 mom. i kommunallagen. Via

samarbetsavtalet överlåter staden
Jakobstad ordnandet av tjänsterna i

enlighet med lagen om
företagshälsovård till Karleby stad.

Från och med 1.1.2012 och i kraft tills
vidare.

Jakobstad
Avtal om företagshälsovårdstjänster.

Avtalspart är Työplus Oy.

Avtalet gäller producerande av
företagshälsovårdstjänster åt Social-

och hälsovårdsverkets personal (enligt
avtalet ca 2800 anställda).

Från 1.1.2012 och i kraft tillsvidare.

Jakobstad

Avtal 1: Avtal om överföring av
personal. Avtal 2: Avtal om
sammanslagning av Vasa

centralsjukhus och Malmska
röntgenenheter. Avtalspart är Vasa

sjukvårdssdistrikt.

Avtal om överföring av personal på
Malmskas röntgenavdelning till Vasa

sjukvårdssdistrikt.
1.1.2018 och i kraft tillsvidare.
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Jakobstad

Avtal om köp av städtjänster för Social-
och hälsovårdsverkets enheter vid

Sandlunden och Roslunden i Larsmo.
Avtalspart är Larsmo kommun.

Avtalet gäller städning av utrymmen för
Sandlunden och Roslunden.

Avtalet är ikraft från 1.1.2021 och gäller
tillsvidare

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

hälsovårdsverket.
Från och med 1.1.2020 och därefter tills

vidare, ett kalenderår i taget.

Jakobstad

Avtal om köp av städtjänster för Social-
och hälsovårdsverkets enheter vid

Hagalund och hemvården i Nykarleby.
Avtalspart är Nykarleby stad.

Avtalet gäller köp av städtjänster för
enheterna vid Hagalund och hemvården

i Nykarleby.
Från 1.1.2021 och i kraft tills vidare.

Jakobstad

Avtal om köp av städstjänster för Social-
och hälsovårdsverkets enheter i

Pedersöre. Avtalspart är Pedersöre
kommun.

Avtalet gäller köp av städtjänster för
enheterna i Pedersöre.

Från 1.1.2021 och i kraft tills vidare.

Jakobstad

Avtal om tvätteritjänster för
ansiktsmasker av tyg som används på

Social- och hälsovårdsverkets
verksamhetsenheter. Eco-Wash.

Avtalet gäller tvätteritjänster för
ansiktsmasker av tyg.

5.5.2020 och är i kraft tills vidare.

Jakobstad
Avtal om transportservice för äldres
lunchportioner. Avtalspart är Mård

transport och budtjänst.

Transport av varma lunchmåltider till
hemvårdens klienter inom Larsmo

området.
1.4.2020 - 31.3.2022

Jakobstad
Uppdragsavtal. Avtalspart är Oy Verifi

Ab.

Avtal om alarmmottagning och
alarmutryckning vid skolhälsovårdarna i

Jakobstad med omnejd.

Från 2020 och i kraft tillsvidare. Står
inget exakt datum när avtalet har börjat

gälla.

Jakobstad
Avtal om köp av väktartjänster.
Avtalspart är Bevex Security Ab.

Avtal om väktartjänster som omfattar
områdesbevakning, alarmbevakning

och väktaranropsservice på Social- och
hälsovårdsverkets och Malmska

fastigheters fastigheter.

Avtalet gäller för tiden 1.1.2021-
31.12.2021.

Avtalet överförs till Securitas och
förlängas till September 2022.

Jakobstad Uppdragsavtal med BotniaSec

 Avtal om alarmmottagning,
distriktsbevakning, lokalbevakning och

uttryckning vid larm vid Nykarleby
Välfärdscentral, Mottagning samt
Vårdavdelning och vid Hagalund

pensionärscenter.

Från 3.12.2019 och i kraft tillsvidare.
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Jakobstad
Orderavtal 09.02.2021. Avtalspart är

Everon Oy/Ab.
Hyrning av tryghetstelefoner,
larmknappar och larmtjänst.

9.2.2021 och i kraft tillsvidare.

Jakobstad
Lunchmåltidsavtal för psykiatriska

dagavdelningen i Jakobstad. Avtalspart
är Sannis Kök.

Avtal om att psykiatriska
dagavdelningen i Jakobstad får köpa

lunchmåltider av Sannis kök.
30.9.2020 och i kraft tillsvidare

Jakobstad
Kosthållets serviceavtal 2020-.

Avtalspart är Alerte AB OY

Genom avtalet förbinder alerte sig att
tillreda och servera maten som

transporteras till skolor, daghem och
social- och hälsovården.

Avtalet träder i kraft 1.1.2020
tillsvidare, i perioder om ett kalenderår.

Jakobstad

Serviceavtal Cafe Malmia - Social- och
hälsovårdsverket. Beställare: Staden

Jakobstad, Social- och
hälsovårdsverket. Serviceproducent:
Stödföreningen för hjärtsjuka rf/Cafe
Malmia. Samarbetspart: Malmska

Fastigheter SK.

Serviceavtal om att Cafe Malmia
bedriver cafeverksamhet i utrymmen
som ägs av samkommunen Malmska

Fastigheter.

11.9.2018 och gäller tillsvidare.

Jakobstad

Avtal om köp av kosthållsservice för
Social- och hälsovårdsverkets enheter
vid Hagalund, Hagaborg och Nykarleby
vårdavdelning. Avtalspart är Nykarleby

stad.

Avtalet gäller kosthållsservice för
effektiverat serviceboende Hagalund

och Hagaborg boende samt Nykarleby
vårdavdelning.

1.5.2021 och i kraft tillsvidare.

Jakobstad
Avtal om hemtransport av måltider.

Avtalspart är Endivo Ab Oy

Avtalet gäller tillredning och transport
av varma luncher till Beställarens
kunders hem samt till dagcentret

Azalea.

1.4.2020 - 31.3.2022

Jakobstad
Hyresavtal reklamavtal.

Avtalspart/hyresgivare är Pedersöre
kommun.

Social- och hälsovårdsverket hyr en
reklamtavla som finns i Bennäs

centrum.
3.8.2015 och i kraft tillsvidare.

Jakobstad
Ramavtal för familjevårdens

stödtjänster. Avtalspart är Vasa stad.

Avtalet gäller det stödpaket som Vasa
stad erbjuder för familjehem inom

familjevården om Jakobstads Social-
och hälsovårdsverk har placerat ett barn

i familjehem.

I avtalet står "Sopimus on voimassa
yhden vuoden 1.9.2019 alkaen".

Avtalet följs emellertid ännu.

Jakobstad
Avtal om juristtjänster. Avtalspart är

Jurist Kati Saastamoinen

Staden Jakobstadd köper
konsultationstjänster gällande

barnskyddet av en jurist.
1.8.2013, därefter i kraft tills vidare.

Jakobstad
Tjänsteserviceavtal - Malmska

fastigheter samkommun

Avtalet innehåller specifika
transporttjänster och tekniska tjänster

som utförs av samkommunen Malmska
fastigheter.

1.1.2021 och i kraft tillsvidare



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

Jakobstad

Avtal om tillfällig förvaring i Jakobstad
av avlidna som väntar på

rättsmedicinsk obduktion. Avtalspart är
Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Social- och hälsovårdsverket erbjuder
utrymmen för tillfällig förvaring av

avlidna som väntar på rättsmedicinsk
obduktion.

1.1.2013 och är i kraft tills vidare.
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Jakobstad Toshiba serviceavtal. Avtalet gäller köp av skrivare.
Avtalet har trätt i kraft 1.2.2021 och är i
kraft tillsvidare.

Jakobstad Avtalspart är Lindström Oy
Avtalet gäller bytesmatta till Bennäs

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

Jakobstad Aavtalspart är Lindström Oy
Avtalet gäller bytesmatta till Bennäs

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

Jakobstad Avtalspart är Lindström Oy
Avtalet gäller bytesmatta till Esse

välfärdsstation.
Från och med 2.4.2020 och tills vidare.

Jakobstad
Avtal om köp av

tandlaboratorieprodukter. Avtalspart är
Oy Ododent Ab.

Avtal om köp av
tandlaboratorieprodukter.

1.1.2020-31.12.2021. Köparen har
möjlighet till 1 optionsår (bör meddelas

senast 30.11.2021).

Jakobstad

Avtal om köp av
tandlaboratorieprodukter. Avtalspart är

Oy Hammastekniikka Tandteknik Ab
Timo Nieminen.

Avtal om köp av
tandlaboratorieprodukter.

1.1.2020-31.12.2021. Köparen har
möjlighet till 1 optionsår (bör meddelas

senast 30.11.2021).

Jakobstad
Avtal om köp av

tandlaboratorieprodukter. Avtalspart är
Intera Dent Finland Oy.

Social- och hälsovårdsverket köper
tandlaboratorieprodukter (proteser,

arbete, skenor).

Avtalet är i kraft 1.1.2020 - 31.12.2021.
Köparen har möjlighet till 1 optionsår
(bör meddelas senast 30.11.2021).

Jakobstad
Avtal om köp av

tandlaboratorieprodukter. Avtalspart är
Tandtekniskt laboratorium Jakodent Ab.

Avtal om köp av
tandlaboratorieprodukter.

1.1.2020-31.12.2021. Köparen har
möjlighet till 1 optionsår (bör meddelas

senast 30.11.2021).

Jakobstad Avtalspart är Roidu Oy.
Roidu levererar programvaran och

tillhörande apparatur som hyrestjänst.

I avtalet finns två begynnelsedagar:
1.4.2018 och 23.4.2018. Avtalet är i

kraft i 12 månades perioder (tills
vidare).

maria.maars
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ANSVARIG ORGANISATION AVTALETS NAMN/AVTALSPART HUVUDSAKLIGT INNEHÅLL GILTIGHETSTID

Jakobstad Serviceavtal - Flexim Security Oy

I avtalet har man avtalat om följande
tjänster med fortlöpande förpliktelser
Huvudanvändartjänst, SaaS-tjänst,

Extranet, Servicetjänst 24/7.  Tjänster
med engångsförpliktelser:

Huvudanvändartjänst och SaaS-tjänst.

Från och med 1.3.2016 och därefter i
kraft 36 månader, varefter avtalet
automatiskt fortsätter ett år i taget.

Jakobstad Fonecta Oy
 Fonecta levererar offentliga

nummertjänstuppgifter till Kunden
Fr.o.m. 23.11.2020 och är i kraft i 2 år

(upphör 23.11.2022).

Jakobstad
Försäljnings- och serviceavtal - Monidor

Oy

Avtalet gäller Monidrop
infusionsmonitor och det tillhörande

fjärrövervakningssystemet IV Screen
samt tjänster i koppling till dessa i

enlighet med SaaS-modellen.

Från och med 1.2.2021 och är i kraft tills
vidare.

Jakobstad
Avtalet gäller systemet Medtronic
Carelink. Avtalspart är Medtronic

Finland Oy.

Carelink-systemet  (Medtronics
kontrollsystem för behandling av

diabetes).

Från och med 17.1.2018, avtalet
förnyas automatiskt för ett år i taget tills
en av avtalsparterna säger upp avtalet.

Jakobstad
Serviceavtal. Avtalspart är Posti

Messaging Oy.

Avtalet gäller utvidgning av tjänsten
Printer Driver till Social- och

hälsovårdsverket i Jakobstad.

Från och med 1.11.2020 och i kraft tills
vidare.

Jakobstad

Användaravtal/beställningsbekräftelse
till nättjänsten PODIUM. Avtalspart är
PODIUM life Science and Healthcare

(Mediaattori Oy).

Användarrättigheter till nättjänsten
PODIUM arbetsskiften för

administrering av jourskiften bland
staden Jakobstads läkare.

Användarrättigheter till nättjänsten
PODIUM gruppresentationer för

administrering av läkemedels- och
produktpresentationer.

Från och med 1.12.2016 och i kraft tills
vidare.

Jakobstad
Avtal om användning av tjänsten SaaS
(riskhantering) i Laatuportti. Avtalspart

är Qreform Oy.

Avtalet gäller Saas-tjänsten i systemet
Laatuportti.

Från och med 29.4.2020 och är i kraft
tills vidare.

Jakobstad
Serviceavtal 13400043. Avtalspart är

Viria Security Oy.

Avtalet gäller skötarlarm och
mottagning av larm (Florahemmet i

Nykarleby).

Från och med 18.5.2020 och är i kraft
tills vidare

maria.maars
Tekstiruutu
ICT-avtal



Jakobstad
 Serviceavtal 13400035. Avtalspart är

Viria Security Oy.
Avtalet gäller personsäkerhetssystem

(Esse välfärdsstation).
Från och med 1.4.2019 och är i kraft i 3
år. Därefter är avtalet i kraft 1 år i taget.

Jakobstad
Serviceavtal 13400037. Avtalspart är

Security Oy.
Avtalet gäller en mobil

dörröppningstjänst.
Från och med 2.9.2019 och är i kraft i 5

år (2.9.2024).

Jakobstad
Serviceavtal 13400040. Avtalspart är

Viria Security Oy.
Avtalet gäller personsäkerhetssystem

(Bennäs välfärdsstation).
Från och med 17.2.2020 och är i kraft i 3
år. Därefter är avtalet i kraft 1 år i taget.

Jakobstad
Serviceavtal 13400048. Avtalspart är

Viria Security Oy.
Avtalet gäller skötarlarm

(Purmohemmet).
Från och med 22.1.2021 och är i kraft

tills vidare.

Jakobstad
Serviceavtal 13400025. Avtalspart är

Anvia Security Oy.

Avtalet gäller skötarlarm och
personsäkerhetssystem samt

upprätthållande och underhåll av dessa
(Björkbacka serviceboende).

Från och med 1.10.2015 och är i kraft 5
år, därefter är avtalet i kraft 1 år i taget.

Jakobstad
Serviceavtal 13400026 Avtalspart är

Anvia Security Oy.

Avtalet gäller skötarlarm och
personsäkerhetssystem samt

upprätthållande och underhåll av dessa
(Pedershem).

Från och med 1.10.2015 och sedan i
kraft 5 år, därefter är avtalet i kraft 1 år i

taget.

Jakobstad
Serviceavtal 13400010. Avtalspart är

Anvia Security Oy.

Avtalet gäller skötarlarm och
personsäkerhetssystem samt

upprätthållande och underhåll av dessa
(Sandlunden).

1.4.2013 och i kraft tills vidare ett år i
taget.

Jakobstad
Avtalet gäller ett systen för rekrytering

och administrering av vikarier.
Avtalspart är Uranus konsultointi Oy.

LAURA-rekryteringstjänst och system
för administrering av vikarier. Systemet

levereras med SaaS-principen.
9.3.2017 och är i kraft tills vidare.

Jakobstad
Avtal för underlicens: RAI. Avtalspart är

Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Föremålet för avtalet är underlicens för
verktyget RAI, som ägs av InterRAI,

som även beviljar licenser till THL. RAI-
jämförelseutveckling för äldre personer

och personer med
funktionsnedsättnign.

29.1.2018 och är i kraft tills vidare.

Jakobstad
Användarrättigheter till och

underhållsavtal för programvaran.
Avtalspart är Awanic Oy.

Föremålet för avtalet är
patientombudsmännens

rapporteringssystem, som kunden
erbjuds använda som

användningstjänst i programvaran från
leverantörens serverdator (ASP-tjänst).

13.11.2012 och är i kraft tills vidare 12
månader i taget.



Jakobstad

Avtal om överlåtelse av
användarrättigheter till nätbaserat
material om läkemedelsbehandling

(LOVe). Avtalspart är Vasa
centralsjukhus.

Genom avtalet får social- och
hälsovårdsverket användarrättigheter
till LOVe-studiematerial. (via Moodle)

12.4.2011 och är i kraft tillsvidare.

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