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1. Förord 

Av välfärdstjänster krävs det i framtiden en ny slags verksamhetsform.  I och med att befolkningen åldras 

ökar behovet av tjänster och det krävs nya sätt att hjälpa de äldre att klara sig i vardagen. Det blir svårare att 

hitta kunnig arbetskraft och sakkunniga. Den offentliga ekonomins försämrade utsikter kräver förnyande av 

servicestrukturen. Tillsammans förutsätter dessa tre faktorer att man sätter sig starkt in i förnyandet av 

välfärdstjänsterna. Förutsättningen för kostnadseffektiv service är strukturer och verksamhetspraxis som 

möjliggör verksamheten. Social- och hälsovårdens integration gör det möjligt att som mångprofessionellt 

samarbete skapa en fungerande helhet för serviceproduktionen. Tillgången till service förbättras och 

överlappande användning av tjänster minskar.  

Kommunerna inom området för Mellersta Österbottens samkommun för specialsjukvård och grundservice 

har i december 2015 godkänt en ändring av grundavtalet, enligt vilken Mellersta Österbottens social- och 

hälsovårdssamkommun Soite ordnar omfattande social- och hälsovårdstjänster för invånarna i sitt område 

fr.o.m. 1.1.2017. Samkommunen är även ett sjukvårdsdistrikt i enlighet med lagen om specialiserad sjukvård 

samt specialomsorgsdistrikt i enlighet med lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda. 

Serviceproduktionen baserar sig på omfattande och djup integration av social- och hälsovården. 

Samkommunen producerar omfattande och ökande service även för kommuner som inte är medlemmar i 

samkommunen. 

Soites vision är att vara områdets social- och hälsovårdsorganisation som är klient- och patientinriktad, 

värdesätter kunnandet och betonar mångprofessionalitet och samarbete. Soites verksamhet styrs av följande 

värden: 

 Klient- och patientinriktning 

 Öppenhet 

 Rättvisa 

 Värdesättande av kunnandet 

 Kostnadseffektivitet 
 
På områdets centralsjukhus fungerar nio specialiteter som har jourberedskap: allmänmedicin, inre medicin 

och kardiologi, neurologi, anestesiologi och intensivvård, barnsjukdomar, kvinnosjukdomar och 

förlossningar, kirurgi, radiologi och psykiatri. Specialiteternas jourberedskap baserar sig på det egna 

kunnandet och tjänsteläkarnas arbetsinsats. Förstavården har integrerats i joursystemet och samkommunen 

producerar den som egen verksamhet. 

 

Kommunerna som hör till samma sjukvårdsdistrikt ska utarbeta en plan för ordnande i enlighet med 34 § i 

hälso- och sjukvårdslagen. Planen bör basera sig på uppföljningsuppgifter om invånarnas hälsa och 

invånarnas servicebehov. I planen ska det överenskommas om samarbetet mellan kommunerna, om målen 

för verksamheten för främjande av hälsa och välbefinnande och vem som ansvarar för verksamheten, om 

ordnandet av hälso- och sjukvårdstjänster, om jourtjänster, bilddiagnostiska tjänster och medicinsk 

rehabilitering och om det samarbete som behövs med primärvården, den specialiserade sjukvården, 

socialvården, läkemedelsförsörjningen och andra aktörer. Planen ska göras upp för varje fullmäktigeperiod. 
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Socialvårdslagen förutsätter inte utarbetande av motsvarande plan för ordnandet av socialvård, men 

eftersom social- och hälsovårdstjänsterna förenas i samma organisation, har man beslutat sig för att utarbeta 

en gemensam plan för ordnandet av välfärdstjänsterna.  

Socialvårdslagen och hälso- och sjukvårdslagen har gemensamma mål: 

 att främja och upprätthålla befolkningens välfärd och hälsa och sociala trygghet 

 att minska ojämlikheten och att minska hälsoskillnaderna mellan befolkningsgrupperna  

 att trygga nödvändiga och trygga tjänster på jämlika grunder 

 att främja tjänsternas klientcentrering 

 att främja samarbetet mellan sektorerna så att dessa mål kan uppnås 
 

Denna plan för ordnandet av välfärdstjänsterna beskriver principerna och målen för ordnandet av de 

integrerade social- och hälsovårdstjänsterna i Mellersta Österbottens landskap. 

 

2. Beskrivning av verksamhetsmiljön 

Området 

Mellersta Österbotten är en av fyra österbottniska landskap. Till Mellersta Österbottens landskap hör åtta 

egentliga medlemskommuner. Social- och hälsovårdssamkommun Soite har som medlemmar, utöver 

Mellersta Österbottens kommuner, även Kronoby och Reisjärvi kommun. Reisjärvi är partiell medlem i fråga 

om specialsjukvårdens och specialomsorgernas tjänster. Reisjärvi kommun har genom fullmäktiges beslut 

9.11.2016 uttryckt sin vilja att byta landskap och höra till Mellersta Österbottens i den kommande 

landskapsreformen. Dessutom har samkommunen avtalsbaserat och annat samarbete med sammanlagt 14 

kommuner/städer i närområdet. Tjänster inom specialomsorger för utvecklingsstörda ordnas både för 

medlemskommuner och för samarbetskommuner. Mellersta Österbottens centralsjukhus är det närmaste 

jourhavande centralsjukhuset för ca 200 000 invånare. Sjukvårdsdistriktet producerar 25 % av sina tjänster 

för kommuner som inte är medlemmar i samkommunen. I kartan nedan ses Soites medlems- och 

samarbetskommuner med befolkningsdata. 
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Enligt statsrådets beslut är Mellersta Österbottens landskap ett av 18 självstyrelseområden när 

regionförvaltningsreformen träder i kraft 1.1.2019.  

I de sakkunnigas svar i Mellersta Österbottens välfärdsbarometer 2012 ansågs områdets styrkor vara en trygg 

livsmiljö, sociala relationer/samhörighet och goda möjligheter att ha hobbyer. De mest betydande 

riskfaktorerna i fråga om välfärden var långtidsarbetslöshet, långvariga psykiska sjukdomar, 

ungdomsarbetslöshet, bruk av rusmedel samt ensamhet. Problem med tillgång till tjänster upplevdes 

speciellt i fråga om kollektivtrafikstjänster, specialläkartjänster och mentalvårdstjänster.  

I Mellersta Österbottens landskapsstrategi är målen för stärkandet av välfärd: 

 samhörigheten och delaktigheten ökar 

 det finns tillgång till nödvändiga välfärdstjänster 

 de hälsofrämjande levnadsvanorna stärks 

 kulturens och motionens inverkan på välfärd ökar 

 livsmiljöns trygghet och trivsamhet samt vardagens smidighet stärks 
 

En tyngdpunkt är förebyggandet av utslagning av barn och ungdomar genom bl.a. stöd i ett tidigt skede och 

tidigt öppet samarbete i alla åldersgrupper. 

 

 

Områdets befolkningsunderlag: 
199 165 invånare 
Avtalskommunerna: 104 693 invånare 
Medlemskommunerna: 78 422 

  Bild 1. Soites verksamhetsområde 
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Befolkningen 

Mellersta Österbottens invånarantal har länge ökat i jämn takt. Under perioden 2015-2030 har 

invånarantalet uppskattats öka med 4 %. Ökningen sker i landskapscentrumet Karleby. I landskapets små 

kommuner minskar invånarantalet, procentuellt mest i de minsta kommunerna Halso och Lestijärvi. I Karleby 

utgör de svenskspråkiga 13 % av befolkningen och i Kronoby 80 %. Av Mellersta Österbottens invånare har 

2,5 % något annat modersmål än finska eller svenska. 

Nedan finns befolkningsprognosen för samkommunens kommuner för år 2030 och 2040. 

Tabell 1. Områdets befolkning år 2015 och befolkningsprognoserna för år 2030 och år 2040. 
Källa: Sotkanet (id:127/746/751). Befolkningsprognoserna är från år 2012. 

 

    Ändring före 2030  Ändring före 2040 

  
Befolkninge

n 2015 
Befolkningen 

2030 ändring % 
Befolkninge

n 2040 ändring % 

Mellersta Österbotten 78 608 81657 3 049 4 82734 4 126 5 

Halso 1 225 948 -277 -23 876 -349 -28 

Kannus 5 590 5 334 -256 -5 5 272 -318 -6 

Kaustby 4 305 4 237 -68 -2 4 239 -66 -2 

Karleby 47 570 52 024 4 454 9 53 562 5 992 13 

Kronoby 6 682 6 757 75 1 6 789 107 2 

Lestijärvi 798 681 -117 -15 657 -141 -18 

Perho 2 931 2 620 -311 -11 2 516 -415 -14 

Reisjärvi 2 894 2 873 -21 -1 2 856 -38 -1 

Toholampi 3 311 3 138 -173 -5 3 028 -283 -9 

Vetil 3 302 3 045 -257 -8 2 939 -363 -11 

 

När befolkningen studeras enligt område och åldersgrupp ses att befolkningen växer i alla åldersgrupper i 

Karleby. I Lestijokidalens och Perho älvdals kommuner minskar befolkningen i alla andra åldersgrupper 

förutom i åldersgruppen över 65-åringar. I fråga om den sker det ökning. I tabellen nedan ses de äldres antal 

och andel av befolkningen enligt område och åldersgrupp år 2015 och år 2030. I hela området ökar antalet 

över 75-åringar med 4 500 personer före år 2030. 

Tabell 2. De äldres antal och andel av befolkningen år 2015 och år 2030. Källa: Sotkanet (id:127/746/751). 

Befolkningsprognoserna är från år 2012. 
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  65 år fyllda 75 år fyllda 85 år fyllda 

  2015 2030   2015 2030  2015 2030   

  antal % antal % ökning antal % antal % ökning antal % antal % ökning 

Karleby 9609 20,2 12486 24 2877 3996 8,4 7127 14 3131 1142 2,4 1925 3,7 783 

Kronoby 1584 23,7 1811 30 227 735 11 993 14,7 258 267 4 311 4,6 44 

Reisjärvi 680 23,5 830 28,9 150 321 11,1 463 16,1 141 113 3,9 135 4,7 22 

Lestijokidalen 2198 22,7 2732 30 534 973 10 1499 16,4 526 300 3,1 414 4,5 114 

Perho älvdal 2729 23,2 3028 27,9 299 1265 10,7 1777 16,4 512 367 3,1 504 4,6 137 

Sammanlagt 16800 22,2 20887 26,5 4087 7290 9,6 11859 15,1 4568 2189 2,9 3289 4,2 1100 

 

Med tanke på ordnandet av tjänster är det väsentliga att de äldres antal ökar kraftigt i hela området medan 

antalet personer i arbetsför ålder minskar både relativt och absolut. Tack vare ett högt födelsetal är barnens, 

ungdomarnas och barnfamiljernas andel av befolkningen större i Mellersta Österboten än i hela landet i 

medeltal. Antalet födda har dock minskat i alla landskap fem år i rad och antalet är inte längre ovanför 

befolkningens reproduktionsnivå i något av landskapen. Enligt födelsetalet år 2015 föddes det 1,65 barn per 

kvinna i hela landet, medan motsvarande tal i Mellersta Österbotten var 2,01. I Mellersta Österbotten 

minskade födelsetalet med 13 % från det föregående året, vilket är andra till mest i hela landet efter 

Kajanaland. 

 

Utvärderingen av hälsan och välfärden i området  

Ett sätt att mäta välfärden i området är att i ljuset av statistik utreda bostadshushållens disponibla inkomster 

och låginkomstandel. Sysselsättningsgraden och arbetslösheten är de mest centrala faktorerna som inverkar 

på inkomstskillnaderna. I Mellersta Österbotten är sysselsättningsgraden på rätt god nivå jämfört med hela 

landet. Stora inkomstskillnader försvagar det inbördes förtroendet mellan individerna i samhället och som 

följd av detta även välfärden. I extrema fall kan de undergräva samhällsfreden. 

Institutet för hälsa och välfärd använder ginikoefficienten för att beskriva fördelningen av inkomster mellan 

bostadshushållen. Då ginikoefficienten beräknas divideras bostadshushållets disponibla inkomster i pengar 

med bostadshushållets konsumtionsenhetstal.  Koefficienten är en av de mest använda mätarna för 

inkomstskillnader. Ju större värdet är (max 100), desto ojämnare är inkomstfördelningen. I Mellersta 

Österbotten är inkomsterna jämnt fördelade både i hela landskapet och mellan bostadshushållen. 
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Bild 2. Ginikoefficienten, disponibla inkomster år 2014. Källa: Sotkanet 

 

Kommunernas allmänna låginkomstandel beskriver hur stor andel av områdets befolkning hör till hushåll vars 

inkomster ligger under den relativa låginkomstgränsen. Som låginkomstgräns använder man 60 % av de 

disponibla inkomsternas median i finländska hushåll. Familjens storlek beaktas vid beräkningen av de 

disponibla inkomsterna. I Finland har alla områden samma låginkomstgräns, så måttstocken är 

riksomfattande. I Mellersta Österbotten finns färre låginkomsttagare än i hela landet i medeltal.  
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Bild 3. Kommunens allmänna låginkomstgrad år 2014. Källa: Sotkanet 

I Perho och Reisjärvi bor fler stora barnfamiljer än i genomsnittet, vilket delvis förklarar den stora 

låginkomstgraden. I Lestijärvi och Reisjärvi torde det stora antalet långinkomsttagande äldre också vara en 

förklaring. Familjerna med de högsta inkomsterna bor i Kronoby.  

Institutet för hälsa och välfärds sjuklighetsindex är ämnad att fungera som mätare av sjuklighetens regionala 

variation och enskilda områdens sjuklighetsutveckling. Indexet består av sju sjukdomsgrupper: cancer, 

kranskärlssjukdom, sjukdomar i hjärnans blodkärl, muskuloskeletala sjukdomar, problem med mentala 

hälsan, olyckor och demens. Sjukdomsgruppens vanlighet betonas enligt hur stor betydelse ifrågavarande 

sjukdom har i området när det gäller dödlighet, arbetsoförmåga, livskvalitet och hälso- och sjukvårdens 

kostnader. Indexet är åldersstandardiserat, dvs. skillnaderna beror inte på kommunernas olika 

åldersstrukturer. Hela landets index är 100 och indexet är desto större ju vanligare sjukligheten är i området. 

Ett högt index beskriver kommunernas sjuklighetsbörda och det behov av tjänster som den orsakar. I 

Mellersta Österbotten är sjukligheten allmännare än i hela landet. 

 

 

Bild 4. Det åldersstandardiserade sjuklighetsindexet i områdets kommuner 2010-2012. Källa: Sotkanet 

Enligt indexet är sjukligheten minst i Kronoby, Halso, Kaustby och Toholampi. Sjukligheten är högst i Lestijärvi 

och Reisjärvi. I båda kommunerna är sjukligheten hög i fråga om muskuloskeletala sjukdomar och olyckor. 

Det senaste sjuklighetsindexet är från åren 2010-2012 och i små kommuner kan den årliga variationen i fråga 

om invånarnas sjuklighet vara stor. Sjuklighetsindexet beskriver därmed mer det förflutna än den nuvarande 

situationen. Ett annat index som beskriver sjukligheten är FPA:s folksjukdomsindex som baserar sig på 

Halso 
 
Kannus 
 
Kaustby 
 
Karleby 
 
Kronoby 
 
Lestijärvi 
 
Perho 
 
Reisjärvi 
 
Toholampi 
 
Vetil 
 
Mellersta Österbotten 
 
Hela landet 
 



 

 

11 

 

förmåner som FPA beviljat på basis av folksjukdomar. Kommuninvånarnas sjuklighet ser likadan ut även i 

ljuset av FPA:s folksjukdomsindex. 

I Mellersta Österbotten finns procentuellt lite mer sjukpensionerade 16–64-åringar än i resten av landet, 

särskilt i Lestijärvi, Reisjärvi och Perho. För Reisjärvis del syns det här även som tidigare pensionering jämfört 

med andra kommuner (i medeltal 57 år). Medan man år 2014 gick i hela landet i medeltal i pension som 60-

åring, gick man i Halso, Lestijärvi och Perho i medeltal i pension först som 62-åringar. (Bilaga) 

Kommunernas ekonomi 

I ljuset av nyckeltalen som beskriver kommunernas ekonomi har kommunernas ekonomi försvagats de 

senaste åren. Skatteintäkternas ökning är blygsam eller t.o.m. minskar, lånestocken ökar och årsbidraget 

minskar. De låga inkomsterna i områdets kommuner återspeglas i att alla kommuner blir klart under landets 

medeltal i fråga om beskattningsbara inkomster per invånare samt i fråga om kommunernas skatteintäkter 

per invånare. 

 

 

Bild 5. Beskattningsbara inkomster per invånare år 2014. Källa: Statistikcentralen 

 

Ordnandet av tjänster påverkas även av kommunernas försörjningskvot, dvs. hur många under 15-åringar 

och över 65-åringar det finns per person i arbetsför ålder. I områdets alla kommuner är försörjningskvoten 

högre än landets medeltal (bilaga). 
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De totala social- och hälsovårdskostnaderna per invånare i områdets kommuner består i mycket hög grad av 

hälso- och sjukvårdens och specialsjukvårdens kostnader. Frånsett Perho var hälso- och 

sjukvårdskostnaderna år 2014 i alla kommuner högre per invånare än i landet i medeltal. I Perho utgjordes 

kostnaderna i stor grad av socialvårdens kostnader. Största var hälso- och sjukvårdskostnader i Lestijärvi, 

Kronoby och Halso. Socialvårdens kostnader är i regel lägre än hela landets medeltal (bilaga). När social- och 

hälsovårdsutgifterna ses som en helhet jämnas skillnaderna mellan kommunerna ut. 

 

Bild 6. Social- och hälsovårdens nettoutgifter per invånare år 2014 

Institutet för hälsa och välfärd upprätthåller statistik om kommunernas behovsstandardiserade utgifter för 

hälso- och sjukvård och åldringsvård. För varje kommun har det på basis av forskning kalkylerats en 

koefficient för servicebehovet per invånare. Den beskriver kommuninvånarnas behov av social- och 

hälsovårdstjänster och ställer behovet per kommun i relation till hela landets medeltal. De nettoutgifter som 

tjänsterna orsakat kommunen ställs i relation till invånarnas servicebehov. I följande tabell ses de 

behovsstandardiserade utgifterna för hälso- och sjukvården och åldringsvården i områdets kommuner.  

Tabell 3. Hälso- och sjukvårdens och åldringsvårdens behovsstandardiserade utgifter år 2014. Källa: Institutet 

för hälsa och välfärd 

 

 

erikoissairaanhoito

perusterveydenhuolto

sosiaalitoimi

Halso 
 
Kannus 
 
Kaustby 
 
Karleby 
 
Kronoby 
 
Lestijärvi 
 
Perho 
 
Reisjärvi 
 
Toholampi 
 
Vetil 
 
Mellersta Österbotten 
 
Hela landet 

 

specialsjukvården 
 
primärvården 
 
socialväsendet 
 



 

 

13 

 

Kommun Nettoutgifter 
€/invånare 

Nettoutgifter 
index 

Behovs-
koefficient 
 

Det behovs-
standardiserade 
 indexet 

Skillnad i % 
jämfört 
med 
landets 
medeltal 

Reisjärvi 2561 111 1,22 91 -9 

Perho 2405 104 1,06 98 -2 

Toholampi 2484 108 1,08 100 -0 

Landets medeltal  
2308 

 
100 

 
1,0 

 
100 

 

Kannus 2393 104 1,03 100 0 

Lestijärvi 3044 132 1,30 101 1 

Kaustby 2340 101 1,00 102 2 

Halso 2949 128 1,25 102 2 

Vetil 2860 124 1,19 104 4 

Karleby 2398 104 0,99 105 5 

Mellersta 
Österbottens 
sjukvårdsdistrikt 

2477 107 1,03 105 5 

Kronoby 2847 123 0,98 126 26 
 
I relation till servicebehovet vårdas kommuninvånarna i Reisjärvi billigare än landets medeltal. I Kronoby är 

utgifterna för tjänster däremot anmärkningsvärt höga trots ringa kalkylmässigt servicebehov. Utgifterna är 

höga även i Karleby och Vetil i relation till servicebehovet. På samma nivå ligger även Mellersta Österbottens 

sjukvårdsdistrikt som helhet. 

De behovsstandardiserade utgifterna berättar inget om social- och hälsovårdstjänsternas kvalitet eller 

tillgången till dem. Användningen av social- och hälsovården har inget direkt samband med behovet av 

tjänster och sjukligheten. Användningen påverkas även av tillgången till och utbudet av tjänster, kommunens 

verksamhetskultur och ålderstruktur. Om kommunens behovsstandardiserade utgifter avviker avsevärt från 

landets medeltal borde de andra faktorerna som påverkar dem studeras. 
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3. Främjande av hälsan och välfärden 

Främjandet av hälsan och välfärden är verksamhet vars syfte är att förbättra hälsan och funktionsförmågan, 

att minska hälsoproblemen och att minska hälsoskillnaderna mellan befolkningsgrupperna. Det är medvetet 

påverkande av bakgrundsfaktorer i fråga om hälsan och välfärden, t.ex. levnadsvanorna, 

levnadsförhållandena, miljön, hur väl tjänsternas fungerar och tillgången till dem. 

Enligt kommunallagen bär kommunerna huvudansvaret för främjandet av kommuninvånarnas hälsa och 

välfärd. Välfärden och hälsan har ett samband med småbarnspedagogik och undervisning, idrotts-, ungdoms- 

och kulturtjänster, planläggning, trafikarrangemang, miljötjänster och många andra uppgifter som 

kommunerna sköter. Det behövs även samarbete med organisationerna och församlingarna samt andra 

aktörer som är verksamma i kommunen. Social- och hälsovårdstjänsternas uppgift är att erbjuda stöd och 

expertis till kommunen i dess arbete för att främja välfärden och hälsan.  

Välfärdsberättelsen 

För samordnande av social- och hälsovårdstjänsterna och tjänsterna som blir kvar i kommunen behövs tydliga 

samarbets- och verkställande strukturer som går över förvaltningsgränserna. Inom Soite är det 

välfärdskoordinatorn fungerar som ansvarsperson. I kommunerna bör personen som ansvarar för 

välfärdsärenden och koordinerar dem vara från centralförvaltningen så att välfärdsarbetet är en naturlig del 

av kommunens strategi och ledning. Välfärdsberättelsen som hälso- och sjukvårdslagen förutsätter av 

kommunerna fungerar som ett gemensamt arbetsredskap vid planeringen, utvärderingen och 

rapporteringen om det arbete som görs och gjorts i kommunen för att inverka på välfärden och hälsan. 

Berättelsen är en kompakt beskrivning inklusive slutledningar om kommuninvånarnas hälsa och välfärd, 

utmaningarna i fråga om dem och förändringarna i fråga om faktorerna som påverkar dem samt om hur väl 

servicesystemet fungerar. Välfärdsberättelsen bereds en gång per fullmäktigeperiod och uppdateras årligen 

som en del av kommunplaneringen. Målet är att styra verksamheten hos kommunens olika aktörer mot en 

mer förebyggande och främjande riktning. 

TEA-viisari 

Institutet för hälsa och välfärd publicerar i form av TEA-viisari (www.teaviisari.fi) jämförbara uppgifter om 

främjandet av hälsan i kommunerna. TEA-viisari beskriver kommunens verksamhet för att främja 

kommuninvånarnas välfärd och hälsa. Genom att studera uppgifterna om kommunerna och deras 

verksamhetsområden och enheter kan man hitta kommunens centrala utvecklingsbehov som gör det möjligt 

att ställa upp konkreta mål och uppfölja deras förverkligande. TEA-viisari är ett arbetsredskap som även kan 

användas vid utarbetandet av välfärdsberättelsen. 

Påverkande av levnadsvanorna 

Rökning, en ohälsosam kost, brist på motion, ensamhet och ett alltför stort alkoholbruk har ett samband med 

många sjukdomar och fortskridandet av sjukdomar. Dessa orsakar även vård på sjukhus och ökar risken för 

tidig död. Hälsosamma levnadsvanor inverkar å sin sida positivt på den upplevda välfärden och skyddar mot 

http://www.teaviisari.fi/
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många sjukdomar. Levnadsvanorna formas till största delen redan i barndomen, även om deras inverkan ses 

först om tiotals år. Enligt forskning kan man redan på grundskolans högstadium förutsäga den ungas 

kommande nivå av välfärd. Även när levnadsvanorna ändras mot det hälsosammare senare i livet medför 

ändringen nytta med tanke på välfärden. 

Med åtgärderna genom vilka man påverkar främjandet av hälsa och välfärd kan man inverka på uppkomsten 

av folksjukdomar samt kostnaderna som de medför. De minskade kostnaderna är en följd av en minskad 

användning av social- och hälsovårdstjänster samt en minskning av sjukledigheter och förtidspensionering. 

Bara genom att ändra levnadsvanorna kan man minska hälsoriskerna, t.ex. risken att insjukna i diabetes. 

Detta har ett direkt samband med minskandet av läkemedelsbehandling. 

Egenvård 

En av nyckelfrågorna i framtiden är att hitta nya effektiva sätt att främja kommuninvånarnas hälsa och 

välfärd. Ett centralt medel är stödjandet av befolkningens egenvård. Vid egenvård blir den yrkesutbildade i 

stället för sakkunnig en coach som tillsammans med klienten skräddarsyr den hjälp och stöd för ändringen 

av levnadsvanorna som lämpar sig bäst för just hans/hennes situation. Egenvården har konstaterats vara 

verkningsfull både i fråga om att förbättra livskvaliteten och i fråga om att behandla och förebygga 

sjukdomar. Den har även konstaterats minska användningen av social- och hälsovårdstjänsterna. 

När egenvården lyckas känner klienten att han/hon har makt över sin situation och känner att han/hon har 

förmåga att klara sig av vardagen på ett sätt som tillfredsställer honom/henne. Den yrkesutbildades uppgift 

är att erbjuda klienten sådan information, handledning, rådgivning och stöd som han/hon behöver i sin 

livssituation. 

4. Strategiska riktlinjer 

 

I det här kapitlet fastställs de gemensamma principerna för alla välfärdstjänsterna som styr ordnandet av 

tjänster. Utgångspunkten är social- och hälsovårdens integration. 

 

Social- och hälsovårdens integration 

Målet med social- och hälsovårdens servicestrukturreform är att minska medborgarnas välfärdsskillnader 

och ha bättre kontroll över utgifterna än tidigare. Ett sätt att göra det är att förena, integrera social- och 

hälsovårdstjänsterna på alla nivåer. Målet i skötandet av klientens ärenden är störningsfria servicekedjor och 

välfungerande grundtjänster. Genom servicens integration kan man på ett bättre och mer kostnadseffektivt 

sätt hjälpa speciellt de klienter vars servicebehov är långvarigt och som lider av många sjukdomar och 

välfärdsunderskott. Underläget och välfärdsunderskottet kan även lätt nedärvas från en generation till en 

annan om den onda cirkeln inte bryts. I det sektoriserade servicesystemet har ingen kontroll över ansvaret 
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för dessa klienters servicehelheter. Enligt forskning orsakar cirka 10 % av klienterna 80 % av alla social- och 

hälsovårdsutgifter. 

Integrationen sker inte endast genom lagstiftning och ett förvaltningsmässigt beslut, även om de är 

förutsättningar för den. Genomförandet av integrationsprocessen kräver en lång tidsperiod. Enligt forskning 

tar ändringen av verksamhetsformer cirka fyra år och ändringen av verksamhetskulturen tio år. Det är lång 

väg från det organisationsorienterade ”samarbete enligt behov” till planmässiga klientorienterade tjänster 

där man kommer överens om klientens stöd och tjänster med hjälp av en gemensam serviceplan. En lyckad 

integration baserar sig på ett nytt sätt att tänka och fungera som baserar sig på klientens behov och där man 

överger gamla system som inte fungerar. Både kommuninvånarna och alla yrkesgrupperna är med i 

planerings- och utvecklingsarbetet. De yrkesutbildade coachas i ny yrkespraxis där man samtidigt erkänner 

och identifierar det egna yrkeskunnandet och värdesätter lika mycket andra yrkeskårers kunnande. 

Genomförandet av integrationsprocessen förutsätter en stark strategisk vision, god helhetsledning och 

närhandledning. 

I bilden nedan ses alla social- och hälsovårdstjänsternas gemensamma riktlinjer som dessutom förklaras 

kortfattat. 

Klientinriktade tjänster

Främjande 
av hälsan 
och 
välfärden

Före-
byggande
och tidigt 
stöd

Egenvård

- elektroniska 
tjänster
- egenvård och egen 
uppföljning
- Närstående
- Kamratstöd

Närkompetens
- hemmiljön

- nära hemmet
- låg tröskel  

Specialkompetens
-Stöd för när-
kompetens
-Centraliseradde

tjänster

Krävande special-
kompetens

Ledning / Utveckling

Personalens kunnande 
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Bild 7. Välfärdstjänsternas strategiska principer 

 

Klientinriktning 

Ett mål i både socialvårdslagen och hälso- och sjukvårdslagen är främjandet och stärkandet av 

klientcentreringen. I samma paragraf i socialvårdslagen ingår även konstaterandet om klientens rätt till god 

service och gott bemötande. 

Klientcentreringen kan bokstavligt definieras som att klienten är i centrum av verksamheten och att 

organisationen producerar ”gott” för klientens behov. Klientinriktningen kan ses som det följande skedet där 

klienten själv är aktiv i fråga om sin situation och inte bara en passiv mottagare av tjänster. Klientinriktningen 

bör vara verksamhetens värdegrund enligt vilken varje klient bemöts som en individ med människovärde 

trots sin välfärdsbrist. Klienten är själv den bästa experten i fråga om sin egen välfärd och detta gör 

honom/henne till en jämlik aktör och jämbördig partner i relation till den anställda. Klientinriktningen kan 

definieras som utnyttjande av klientens expertis så att slutresultatet motsvarar klientens behov. 

För att klientorienteringen ska förverkligas krävs att organisationens ledning och varje anställd är genuint 

intresserad av att förverkliga klientens bästa. Ledningen försäkrar sig om personalens klientinriktade 

verksamhet. I en värdesättande och jämlik dialog letar man efter en gemensam uppfattning om hur klientens 

behov kan tillgodoses på det bästa möjliga sättet i varje specifikt fall så att man även utnyttjar klientens egna 

resurser.  

Förebyggande tjänster och tidigt stöd 

Vården och stödet är mest effektiva och verkningsfulla när de är av hög kvalitet och påbörjas tidigt. När 

problemen tillspetsas minskar alternativen, och kostnaderna för de korrigerande åtgärderna ökar. De 

förebyggande tjänsternas första nivå är stödjandet av positiv utveckling. Ett exempel är tjänster med låg 

tröskel som är ämnade för alla och som ger klienten den yrkesinriktade handledning och rådgivning han/hon 

behöver utan remiss och tidsbeställning och när han/hon behöver den. Det har även konstaterats att 

självständigt skaffande och erhållande hjälp är det mest verkningsfulla. Särskilt när det gäller barn producerar 

satsandet på de första åren, förutom ökad välfärd i familjen, även en betydande nationalekonomisk nytta i 

och med att kostnaderna senare i livet minskar och arbetets produktivitet ökar. I hälso- och 

sjukvårdstjänsterna är olika screeningsprogram verkningsfulla och ekonomiska sätt att förebygga sjukdomar. 

En annan nivå i förebyggandet är att identifiera faktorer som hotar utvecklingen och att ingripa i dem. Ju mer 

resurser som används för förebyggandet, desto mindre resurser krävs för tyngre vård. I den finska FINGER-

studien har det konstaterats att genom att ingripa i riskfaktorer i fråga om minnesproblem kunde 

insjuknandet i minnessjukdomar skjutas upp med 5-10 år, så att antalet insjuknade skulle under de 

kommande åren vara bara hälften av det som nu uppskattas. Även i andra sjukdomsgrupper kan 

identifieringen av riskklienter och tidig diagnostik förebygga insjuknande. Effektiverad rådgivning om 

levnadsvanor ökar välfärden i alla åldergrupper och minskar samtidigt vårdutgifterna. I familjernas tjänster 
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kan med anslagen som används per år till placeringen av ett barn t.ex. bekosta 550 besök hos hälsovårdare 

på rådgivningen eller 400 besök på ungdomspolikliniken eller 3000 timmar hemservice för barnfamiljer eller 

t.o.m. 7 veckor av intensivt familjearbete. 

 

Klienthandledning 

Både socialvårdslagen och hälso- och sjukvårdslagen betonar ordnandet av rådgivning och handledning för 

främjande av klienternas välfärd. Den stora mängden och mångfalden av offentliga och privata tjänster och 

tjänster som ordnas av organisationer gör att det är omöjligt för klienten att hitta de tjänster som bäst lämpar 

sig för hans/hennes livssituation.  

Klienthandledning baserar sig på klientens och servicehandledarens förtroliga växelverkan. Vid 

klienthandledningen kartläggs klientens livssituation och individuella behov och resurser. Tillsammans med 

klienten söker man de lösningar som lämpar sig för honom/henne genom att kombinera offentliga och 

privata tjänster och tjänster som ordnas av organisationer och frivilliga aktörer. Målet är att stärka klientens 

egna resurser och känsla av att han/hon klarar sig samt att upprätthålla hoppfullhet i fråga om framtiden. 

Det är viktigt att erbjuda förståelig information på basis av vilken det är möjligt för klienten att göra val. Med 

klienthandledning i rätt tid kan man skjuta upp behovet av tyngre tjänster till ett senare skede.  

Principen är att klienten är alltid ”vid rätt lucka”. Ett klienthandledningsmässigt grepp i arbetet betyder att 

den anställda tar hand om klienten på det ställe där klienten uttrycker sitt behov av hjälp. Den anställda följer 

klienten till rätt ställe eller samlar ihop de rätta yrkesutbildade hos klienten. Det är typiskt för 

klienthandledningen att arbeta över organisationsgränserna, och detta behövs i alla skeden av 

serviceprocesserna. 

 

Sektorsövergripande samarbete 

Målet med sektorsövergripande samarbete är att utgå från klientens behov och skapa en helhetsbild av 

hans/henne situation som grund för planeringen och beslutsfattningen. Resultatrikt sektorsövergripande 

samarbete innebär mer än att samla olika yrkesgruppers kunskaper och kunnande i ett gemensamt möte. 

Utgångspunkten är klientens egna och olika sakkunnigas synvinklar i fråga om den aktuella situationen. En 

förutsättning för jämbördig växelverkan är att den sakkunniga avstår från rollen som den som vet och har 

rätt. Växelverkan bör basera sig på att man värdesätter varandra och har respekt och förtroende för varandra. 

Klientens vardag är helhetsbetonad och hans/hennes synvinkel är alltid bredare än de yrkesutbildades. 

Klienten har nytta av och får mer förståelse när han/hon hör olika sakkunniga behandla hans/hennes ärende. 

I ett nätverk som genuint har flera aktörer förädlas den yrkesutbildades egna tankar när han/hon får höra 

hur andra tänker. Målet är att skapa ny gemensam förståelse och hitta resurser genom att samordna olika 

synvinklar. Slutresultatet är ett gemensamt avtal och en gemensam plan om hur man går vidare. 
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Sektorsövergripande samarbete förutsätter skapande av en jämbördig samarbetskultur med flera aktörer 

och att man lösgör sig från traditionen att arbeta ensam. Det här blir möjligt när den anställda inser till vilken 

nytta samarbetet är både för klienten och för honom/henne själv. Förverkligandet av samarbetet förutsätter 

även ledningens stöd och att ledningen förbinder sig till det samt att strukturerna ändras så att de stödjer 

dialogiska arbetsmetoder. 

Egenvård och elektroniska tjänster 

Användarinriktade elektroniska tjänster kommer att i den närmaste framtiden spela en betydande roll i 

medborgarnas social- och hälsovård. Redan ungefär 90 % av de finländska hushållen har internetförbindelse 

och 70 % av medborgarna har smarttelefon. Många finländare samlar redan nu själv många slags 

välfärdsuppgifter om sig själv med olika mätningsapparater. Genom att kombinera de uppföljningsuppgifter 

som människorna själv samlat med patientdata som hälso- och sjukvården samlat samt med dess 

vårdrekommendationer skapas en helhetsbetonad bild av personens välfärd. Enligt Sitras bedömning kan 

t.o.m. 80 % av frågor som har att göra med hälsan och välfärden lösas utan ett traditionellt mottagningsbesök 

med hjälp av elektroniska applikationer. Applikationen ger användaren individuella råd och anvisningar och 

hänvisar användaren vid behov till mottagningen. När elektroniskt uträttande av ärenden ökar kan social- 

och hälsovårdens yrkesutbildade använda sin tid för att hjälpa klienter vars behov av tjänster är störst och 

för att hjälpa dem som inte har möjlighet att använda elektroniska tjänster. 

Människornas vilja att ansvara för sin egen välfärd och funktionsförmåga stödjas även av rådgivningspunkter 

med låg tröskel som kan finnas t.ex. på köpcentrum. På kioskerna kan man utföra små ingrepp och mätningar 

och få handledning och rådgivning i frågor som gäller välfärden och hälsan. 

En viktig del av egenvården är det stöd som de närstående ger samt verksamheten som organisationerna och 

patientföreningarna erbjuder. 

Närkompetens 

Traditionellt har tjänsterna indelats organisationsinriktat i tre kategorier: närtjänster, regionala tjänster och 

centraliserade tjänster. Skillnaderna har baserat sig på tjänsternas fysiska avstånd. Det är svårt att hitta 

gemensamma definitioner eftersom uppfattningarna om närtjänster förändras i och med förändringarna 

som verksamhetsmiljön och teknologin för med sig. Dessutom har människor i olika åldersgrupper olika 

behov i fråga om närtjänster. I den här planen delas tjänsterna i närkompetens som finns nära boendemiljön 

samt tjänster som förutsätter krävande yrkeskunnande och som i regel är belägna långt från boendemiljön. 

Nära klienternas boendemiljö producerar yrkesutbildade som har grundläggande kunnande inom social- och 

hälsovårdsbranschen sådana tjänster som många kommuninvånare behöver ofta, t.o.m. dagligen. Tjänsterna 

är lättillgängliga, de kan föras antingen hem till klienten eller nära hemmet eller boendemiljön. Nära klienten 

finns även de tjänster som möjliggörs av den nya teknologin. Tjänsterna som erbjuds nära boendemiljön kan 

även innefatta tjänster som kräver specialkompetens och som förs nära boendemiljön även om tjänstens 

fysiska verksamhetsställe har centraliserats. I klientinriktad verksamhet får klienten den service han/hon 
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behöver flexibelt ”från en lucka” på så sätt att de anställda styr vid behov klienten från närkompetens till 

specialkompetens.  

Närkompetensens tjänster ordnas i första hand hemma. Varje kommuncentrum har en Soite-station som 

erbjuder vissa närkompetenstjänster. Soites Välfärdscentralerna har ett mångsidigare utbud av tjänster.  

Specialkunnande och krävande specialkunnande 

I fråga om krävande klienter och klienter som kräver sektorsövergripande specialkompetens hänvisas 

han/hon till tjänster som kräver specialkunnande. De baserar sig på det goda yrkeskunnande hos de 

yrkesutbildade som sköter närtjänsterna samt kännedomen om klientens livsmiljö. Tjänsterna som kräver 

specialkunnande har som uppgift att stödja och komplettera närkompetensen. Om det är möjligt försöker 

man i första hand föra specialkompetensen till klienten och sköta klientens ärende i klientens egen livsmiljö. 

Genom att centralisera producerandet av tjänster som kräver specialkompetens kan man trygga klienterna 

jämlika tjänster av hög kvalitet oberoende av hemkommun. Specialsjukvården, den krävande 

specialsjukvården och jourtjänsterna är de mest typiska exemplen på tjänster som kräver specialkompetens. 

Producerandet av dessa tjänster kräver sektorsövergripande samarbete och kunnande inom social- och 

hälsovården. Sådana tjänster är bl.a. barnskyddet, handikapptjänsterna, rehabiliteringen och 

mentalvårdstjänsterna och servicen för missbrukare.  

 

 

 

 

 

 

 

5. Ordnandet av välfärdstjänsterna i Mellersta Österbotten  

 

Soites verksamhetsorganisation baserar sig på en äkta funktionell integration av social- och hälsovården, och 

i Soite förenas alla social- och hälsovårdstjänster som kommunerna och samkommunerna har ansvar för. 

Soite fungerar som sjukvårdsdistrikt i enlighet med lagen om specialiserad sjukvård, som samarbetsområde 

i enlighet med ramlagen om att bilda samarbetsområden samt som specialomsorgsdistrikt i enlighet med 

lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda. I schemat nedan ses Soites organisationsstruktur.  
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Serviceområden

Koordinering av medicinska yrkesgruppen (cheföverläkaren)    

Koordinering av vårdarbetets yrkesgrupp (cheföverskötaren)

Koordinering av socialarbetets yrkesgrupp (socialdirektören)

Individsektionen

Svenskspråkiga sektionenSamkommunens direktör

Styrelsen

Fullmäktige Revisionsnämnden

Utvecklingsenheten

Hälso- och 
sjukvårds-
tjänsterna

Verksamhetsområden

Rehabiliterings-
och 

undersöknings-
tjänsterna

Vården och 
omsorgen

Familjernas 
tjänster

Omsorgen för 
utvecklings-

hämmade och 
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servicen

Stödtjänster

Ansvarsområden

 
 

Bild 8. Soites organisationsschema 

Som grund för Soites budget och verksamhetsplan har det fastställts sex strategiska utgångspunkter:  

 Individen i centrum 

 Social- och hälsovårdens integration 

 Stöd för boende och livet hemma 

 Strukturer som är från verksamhetens och ekonomins synvinkel  

 Ett jourhavande sjukhus i området 

 Kunskapsledning – sambandet mellan verksamheten och ekonomin 
 
I kapitel 4 fastställdes de gemensamma principerna, som styr ordnandet av tjänster, för alla 

välfärdstjänsterna inom Soite. I det här kapitlet beskriver verksamhetsområdena hur de i praktiken 

förverkligar de strategiska riktlinjerna i sitt arbete. 
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Utöver verksamhetsområdena finns även servicehandledningsverksamheten samt rehabiliteringen och 

neurologin med eftersom dessa tjänster berör alla sektorer och deras betydelse är stor med tanke på 

klienternas möjligheter att klara av vardagen. 

5.1.  Hälso- och sjukvårdstjänster 

Hälso- och sjukvårdstjänsternas vision och servicelöfte: 

Förverkligande av kostnadseffektiva och högklassiga hälso- och sjukvårdstjänster på ett människonära 

sätt. Ett säkerhetsnät som stödjer människans vardag och självständighet och är oberoende av 

kommungränserna. 

Verksamhetsområdets servicestrategi: 

 Mål Åtgärder Mätarna / målnivån Tid-

tabellen  

Före-
byggande 
och tidigt 
stöd 

Utvecklande av 
bedömningen av 
vårdbehovet  
 
 

Elektronisk bedömning av 
vårdbehovet 
 
Stärkande av bedömning 
av vårdbehovet per telefon 
samt betonande av 
kunnandet och 
rådgivningen 
 

Minskning av mottagnings- 
och jourbesök  
 
Tyngdpunkten flyttas till 
icke-brådskande vård 
 
 

2017- 

Ökande av växelverkan 
mellan klienter och 
yrkesutbildade samt 
satsande på informering  
 
 
 
Utvecklandet av 
förebyggandet av 
infektionssjukdomar  

Klientråd 
 
Informering av klienter i 
fråga om aktuella ärenden, 
t.ex. influensa 
 
 
Kommunikation och 
satsande på vaccinering av 
riskgrupperna på alla 
verksamhetsställen  

Ordnas årligen 
 
Centraliserad 
kommunikation 
 
Infektionsstatistik 
 
 
Vaccinationstäckning i fråga 
om sjukdomar som kan 
förebyggas 
 

 

    

Egenvård Klienterna kontaktar det 
lämpligaste vårdstället  
 
 
 
 

Telefonförnyelsen stödjer 
mottagningsverksamheten 
och möjligheterna att få 
kontakt med en 
yrkesutbildad  
 

Tydliga telefonlinjer för de 
olika tjänsterna 
 
 
 
 

2017- 
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Ibruktagande av 
elektroniska tjänster  

Kommunikation i två 
riktningar 

Kommunikationskanalen har 
tagits i bruk 

När-
kompetens 

Verkningsfullheten hos 
expertskötarnas 
mottagningsverksamhet 
ökas 
 
Konsultationerna mellan 
läkarna sker smidigt. 
 
Patienterna får vård i rätt 
tid 
 
Segmentering av 
patienterna 

Expertskötarnas arbetsbild, 
uppgifter och vårdansvar 
fastställs 
 
 
Remisser till konsultationer 
 
 
 
 
 
Patienterna som använder 
mycket service identifieras 
och hänvisas till 
mångprofessionell hjälp  

Godkända kriterier 
 
 
 
 
Remissernas antal sjunker 
med 15 %/år 
 
 
 
 
Vårdplanernas antal ökar  

2017- 

   

Jourtjänsterna och den 
icke-brådskande 
mottagnings-
verksamheten görs 
tydligare  

Brådskande mottagning 
centraliseras stegvis så att 
den sker vid 
samjouren/jourenheterna  

Jourbesökens andel 40 % av 
alla besök 

Special-
kompetens 

Kunnandet hos personer 
med specialkompetens 
utnyttjas i 
klienternas/patienternas 
vårdkedjor i hela Soites 
område 

Skapande av nätverk och 
ökande av kännedomen 
om varandras verksamhet  
 
Vårdkedjorna utvecklas så 
att de är patientinriktade 

Identifiering och beskrivning 
av kärnprocesserna  
 
 
Förenhetligande av 
vårdkedjorna 

2017- 

   

Diagnostiska 
undersökningar 
produceras högklassigt 
och utan onödigt 
dröjsmål i enlighet med 
patienternas behov  

Undersökningarna görs 
med yrkeskunnighet med 
tidsenliga apparater och 
metoder  

Verksamheten svarar mot 
behovet  
Antalet klagomål 
/anmärkningar 
Antalet Haipro-anmälningar 

 

Företagshälsovården 

Kiuru och Karleby stad har köpt sin personals företagshälsovårdstjänster av Työplus. Avtalet överförs till 
Soite. Työplus verksamhet bolagiseras fr.o.m. 1.1.2017. Ansvaret för ordnandet av företagshälsovården i 
Jyta-områdets kommuner överförs till Soite fr.o.m. 1.1.2017. Soite överför ansvaret för ordnandet till Työplus 
Oy i vilken Jytas företagshälsovård bolagiseras tillsammans med Työplus. 
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5.2. Rehabiliterings- och undersökningstjänsterna 

5.2.1. Rehabiliteringstjänster 

 

Rehabiliteringstjänsterna och neurologin har fastställt som sin vision: 

Ett personligt liv – med lämpligt stöd vid rätt tidpunkt.  

Serviceområdets strategi: 

 Mål Åtgärder Mätarna / målnivån Tid-

tabellen 

Före-
byggande 
och tidigt 
stöd 

Ett barn, en ungdom, en 
vuxen eller en äldre som 
har funktionsförmåga i 
sin verksamhetsmiljö och 
som deltar i sin 
verksamhetsmiljö  

Servicehandledning med låg 
tröskel, tillgänglig och nära 
medborgaren 
Bedömnings- och 
rådgivningsbesök i hemmet 
Aktiv informering 
Serviceportaler 
Samarbete med 
kommunerna, 
patientorganisationerna och 
föreningarna 
Verksamhetsmodellerna 
med tidigt ingripande i 
samarbete med 
specialomsorger, barn-, 
familje- och 
seniorrådgivningen 

Statistik: bl.a. sjuklighet, 
andelen personer som går i 
sjukpension, personer som 
får FPA:s rehabilitering, 
mängden 
anstaltsrehabilitering  
 
Antalet bedömnings- och 
rådgivningsbesök i hemmen  
 
Antalet personer som deltar 
i möten för allmänheten 
 
Den procentuella andelen 
över 75-åringar som bor 
hemma 92 %  

2017-
2019 

    

Egenvård En kommuninvånare som 
har motivation att främja 
sin hälsa och 
arbetsförmåga  
 
Kommuninvånaren kan 
sköta sin hälsa 

Patientens delaktighet i 
planeringen av vården och 
rehabiliteringen 
Utvecklandet av elektroniska 
tjänster 
Motionsrådgivning 
Handledning för att 
minimera hindren i 
omgivningen  
Handledningsvideor och 
andra elektroniska sätt att 
förmedla information  

Uppföljningsstatistik på 
riksnivå, Perfect/Institutet 
för hälsa och välfärd bl.a. 
störningar i hjärnans 
blodcirkulation, 
höftfrakturer 
 
Antalet genomförda 
handledningsbesök  
Hur mycket den elektroniska 
handledningen används  
 
 

2017-
2019 
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Individuell och 
grupphandledning med låg 
tröskel 
Kamratgrupper 

Antalet kamratgrupper samt 
deltagarna 

   

När-
kompetens 

Att stöda klienterna att 
klara sig av vardagen och 
att stöda delaktigheten  
 
Behovet av 
specialtjänster minskar  
 
Stödjande av studier och 
arbetsförmågan 
 
Förebyggande av 
utslagning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identifiering av 
neurologiska sjukdomar 
och skador/ökandet av 
neurologiskt kunnande på 
grundnivån 
Stärkandet av 
behandlingen av och 
rehabiliteringen vid 
muskuloskeletala 

Enhetliga mätare i 
bedömningen av behovet av 
terapi 
Gruppverksamhet i fråga om 
fysisk och social 
funktionsförmåga 
Bashjälpmedel 
Serieterapier 
Fysioterapins handledning 
med tidsbeställning via nätet 
t.ex. hänvisad av läkare, 
servicehandledare eller 
hälsovårdare  
Mångprofessionell 
handledning som 
verksamhet med låg tröskel  
Rehabiliteringens 
specialkompetens som tas 
till hemmet och till 
närtjänsternas 
arbetsgrupper 
Planering av 
rehabiliteringen, 
koordinering och uppföljning 
av rehabiliteringsprocessen 
Stärkande av 
rehabiliteringskunnandet på 
vårdavdelningarna och inom 
effektiverat serviceboende, 
konsultationer som stöd  
Hemvårdens och 
utskrivningsteamets 
konsultationer och 
interventionsperioder  
24/7 möjlighet till 
konsultation av det 
neurologiska vårdarbetet 
 
 
Stärkande av kunnandet 
 

Täckningsprocenterna per 
serviceområde (hemvården 
för över 75-åringar ca 14,5 
%, serviceboendet 6-7 %) 
Fysioterapeutens 
handledningsbesök 
Andelen mångprofessionella 
rehabiliteringsplan, deras 
genomförande och 
uppföljning  
Antalet avhoppare i andra 
stadiet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mängden konsultationer och 
besöks- och klientmängder i 
fråga om 
interventionsperioder  
RAI-screener 

2017-
2019 
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sjukdomar inom 
närtjänsterna 
Identifieringen av risken 
att smärtan blir kronisk 
och stärkandet av 
smärtbehandlingen inom 
närtjänsterna 

Konsultationsmöjlighet 
 
Etablering av vårdkedjan i 
fråga om kronisk smärta  
 
 

   

Special-
kompetens 

Specialkompetensen 
inom rehabiliteringen, 
fysiatrin, behandlingen av 
kronisk smärta och 
neurologin tryggas i 
området  

Aktiv rekrytering av kunniga 
personer 
Sådana bedömningar av 
arbetsförmåga och 
rehabiliterings-
undersökningar som är 
krävande och kräver 
specialkompetens 
centraliseras. Detsamma 
gäller krävande 
hjälpmedelsbedömningar  
Mångprofessionella 
bedömningar av terapibehov 
i centraliserade 
mottagningstjänster  
Akut neurologisk 
avdelningsvård, 
trombolysbehandling i 
strokeenheten, poliklinisk 
neurologmottagning och den 
neurologiska 
expertskötarens mottagning 
Fysioterapeutens 
direktmottagnings-
verksamhet  
Krävande 
sektorsövergripande 
avdelningsrehabilitering  
Krävande rehabiliterings-
undersökningar, 
bedömningar av 
arbetsförmåga, 
bedömningar av 
hjälpmedelsbehov, 
neurologisk diagnostik och 
vård som kräver 
specialkompetens, eventuell 

Tillräckliga resurser i fråga 
om specialkompetens  
 
Antalet besök, 
förverkligande av 
pensionsrekommendationer, 
rekommendationer om 
yrkesinriktad rehabilitering; 
jakande beslut 80 % 
 
Klientfeedback 
 
Rehabiliterings-
undersökningarnas 
genomloppstid 3 mån., 
målet 90 % 
 
Pefect-statistik, FIM 
 
Köp av 
anstaltsrehabiliterings-
perioder, de som utskrivs 
från 
rehabiliteringsavdelningen är 
hemma inom 1 mån. och 4 
mån. 95 % 
 
 

2017-
2018 
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neurokirurgi skaffas från 
specialenheterna  
Vård och uppföljning som 
centraliserats på riksnivå, 
t.ex. patienter med 
ryggmärgsskada 
centraliserade i 
specialenheter 

   

   

 

 

5.2.2. Servicehandledning 

 

Servicehandledningen har fastställt som sin vision: Klienthandledning och rådgivning i olika livssituationer 

Servicehandledningscentrets anställda har två uppgifter: 

- att fungera som stöd för klienterna och att ge handledning och rådgivning som svarar mot 
klienternas individuella behov 

- att fungera som stöd för yrkesutbildade särskilt i samarbete med social- och hälsovårdens jour 
för att förverkliga klienternas ändamålsenliga fortsatta vård 

 
Serviceområdets strategi: 

 Mål Åtgärder Mätare/ målnivån Tidtabell  

Före-
byggande 
och tidigt 
stöd 

Förutseende av 
servicebehovet  

Att bli hjälpt med tidig 
rådgivning och handledning 

Statistikföring/maisema-
rapporterna 
 
Mätare gällande 
kostnadernas 
verkningsfullhet 

2016- 

 
Servicepunkter med låg 
tröskel som är lätt 
tillgängliga 

 
Mångprofessionellt arbete 
 
Nätverkssamarbete 
 
Koordinering av 
organisationssamarbetet 
 
Ibruktagande av god praxis 
och verksamhetsmodeller  

 
Klientnöjdhet 
 
Förebyggande 
kartläggningar, t.ex. 
identifiering av riskgrupper 
 
 
Uppföljningsresultat 
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Egenvård En kommuninvånare som 
sköter om sin egen hälsa 
och välfärd  

Elektroniska tjänster 
 
Stödjande av egenvården, 
rådgivning och handledning 

Antalet användare 
 
Statistik 

2017- 

   

När-
kompetens 

Klienten med sina behov 
är i centrum 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regional jämlikhet 
 
 
 
 
 
 
De anställda har 
omfattande kännedom 
om de olika sektorerna 
och verksamhetsfälten 

De anställda har fått 
introduktionsutbildning i 
att bemöta klienten  
 
Kartläggning av 
servicebehovet och 
inledande bedömning 
 
Stärkande av personalens 
kunnande 
 
Service som svarar mot 
behovet: tillräcklig service i 
rätt tid 
 
Allokering av 
personalresurser i enlighet 
med behovet  
 
Samordnande av social- 
och hälsovårdstjänsterna 

Klientfeedback 
 
 
 
 
 
 
Antalet utbildningsdagar 
 
 
Godkända kriterier 

2017- 

   

Special-
kompetens 

Djupare integration med 
socialjouren, samjouren 
och de olika 
landskapsområdena  

Social- och samjourens 
verksamhetsmodell och 
förbindelsen mellan dem 
och servicehandledningen 
görs tydligare 

Utarbetande av 
processmodeller 

2017- 

 

5.2.3. Psykologtjänster 

Psykologernas arbetsområden är psykologiska undersökningar och vård. Deras arbete sker i huvudsak i 

mångprofessionella team och i specialiteternas enheter där psykologerna fungerar som specialister inom sitt 

eget verksamhetsfält. Psykologernas expertis och kunnande ges även över ansvarsområdesgränserna i form 

av konsultationer och vid behov i klientarbetet. Största delen av psykologerna arbetar inom familjernas 

tjänster; barnens och ungdomarnas sjukvård samt psykiatrins olika enheter. Psykologernas arbetsinsats är 

dessutom central i planeringen och bedömningen av vården av neurologiska klienterna samt vid deras 

rehabilitering. Psykologerna har även en betydande uppgift i det förebyggande mentalvårdsarbetet inom 

närtjänsterna i Soites område. 
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5.2.4. Sjukhusapoteket 

Sjukhusapotekets grunduppgift är att ansvara för Soites läkemedelsförsörjning, att stödja enheterna i 

läkemedelsärenden, att ansvara för läkemedlens obligatoriska lagring samt att övervaka förvaringen och 

bruket av läkemedel som kräver speciallagring eller bokföring. Sjukhusapoteket ansvarar för 

läkemedelslogistiken som innefattar bl.a. leverans av läkemedel till verksamhetsenheterna samt lagring, 

anskaffning och övervakning av läkemedel. Dessutom tillverkar sjukhusapoteket läkemedel och gör 

läkemedel färdiga att användas. Inom öppenvården är det de privata apoteken i kommunerna som ansvarar 

för tillgången till läkemedel. 

Soite är med i upphandlingssamarbetet i fråga om läkemedel som koordineras av Uleåborgs 

universitetssjukhus (UUS) specialupptagningsområde. UUS sjukhusapotek konkurrensutsätter 

läkemedelsanskaffningarna varje upphandlingsperiod. 

5.2.5. Instrumentvården 

Instrumentvården är en enhet som har specialiserat sig på rengöring, desinficering och sterilisering av 

vårdinstrument samt producerande av service som har att göra med dessa uppgifter. Syftet med 

instrumentvården är att förebygga att infektioner blir till eller sprids via vårdinstrument. 

Målet är att förena de 12 nuvarande verksamhetspunkterna till två enheter i landskapet: till centralsjukhuset 

och Tunkkari hälsovårdscentral före år 2017. Genom att utveckla instrumentvården förbättras och 

förenhetligas dess kvalitet i området. Dessutom förbättras kostnadseffektiviteten. Centraliseringen 

förutsätter fungerande logistik. Instrumentvårdens transporter förenas med de redan existerande 

transporterna i landskapet med så små förändringar som möjligt. 

Instrumentvårdens processer, kvalitet, utbildningar, anvisningar och ibruktagande av nya metoder utvecklas 

tillsammans med specialupptagningsområdet. 

5.2.6. Serviceproduktionens sekreterare och textbehandlingen 

Serviceproduktionens sekreterartjänster, textbehandlingen och översättningstjänsterna centraliseras under 

samma chef. I hela serviceområdet förenhetligas verksamhetsformerna, man kommer överens om 

arbetsfördelningen och gör de gemensamma spelreglerna klarare. Arbetet organiseras i team med ansvariga 

sekreterare. Målet med centraliseringen är enhetliga och flexibla sekreterartjänster, bättre utnyttjande av 

kunnandet samt jämn fördelning av arbetet. 

 

5.3. Vården och omsorgen 

Vårds- och omsorgstjänsterna har fastställt som sin vision: 

Klienten i centrum – kunnandet och resurserna i bruk!  
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Serviceområdets servicestrategi: 

 Mål Åtgärder Mätare / målnivån Tidtabell  

Före-
byggande 
och tidigt 
stöd 

Funktionsförmåga i 
vardagen och i första 
hand boende hemma 
 
 
 
 

Vi tryggar tillräckliga 
tjänster, tillräcklig näring 
och en trygg boendemiljö  
 
 

Den procentuella andelen 
över 75-åringar som bor 
hemma är 92 %. 
- BMI 
- fallskador hos över 75-
åringar  
-sjukhusvårdens täckning  
1 % 

2017- 

Identifieringen av 
förändringar i 
klientens/patientens 
hälsotillstånd och 
funktionsförmåga  
 

Förebyggande hembesök 
och hälsoundersökningar. 
 

Genomförda 
hembesök/kallelse i fråga 
om 80-åringar; genomförda 
hälsoundersökningar/kallels
er 100 % 

 

 
Främjande av 
hjärnhälsan, inställningen 
till hjärnhälsan förbättras  
 

 
Motionsrådgivning, 
gruppverksamhet, 
handlednings- och 
rådgivningsbesök, olika 
möten för allmänheten, 
anpassningsträning och 
informationsdagar för 
nyligen insjuknade 

 
Demensindexet 
 

 

Egenvård En aktiv och deltagande 
kommuninvånare  

Ibruktagande av 
elektroniska tjänster  

Förverkligade elektroniska 
tjänster 

2017- 

Rehabiliteringen Gym, Vertaisveturit (= 
kamratledare), 
ambulerande tjänster, 
tjänster via 
videoförbindelse, 
fungerande ärendetrafik, 
välfärdscentralerna, 
klientinformation och 
klienthandledning 

Förverkligade besök/antalet 
klienter  
 

 
Förverkligandet av 
självbestämmanderätten  

 
Delaktighet i utarbetandet 
av vård-, service och 
rehabiliteringsplanen  
 
 
Viljeyttring 
 

 
Antalet planer 
 
Resultatet från 
klientfeedback 
 
Antalet gjorda viljeyttringar 
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När-
kompetens 

Att klara sig av vardagen Service som ordnas hem 
 

Täckningsprocenterna per 
tjänst 

2017- 

 
Regional jämlikhet 

 
Enhetliga kriterier (SAS 
[selvitä, arvioi, sijoita = 
utred, bedöm, placera], 
närståendevård, 
familjevårds-
arbetsgrupperna) 
 

 
Godkända kriterier 
 

Servicehandledning, 
stödtjänster, 
närståendevård, 
familjevård, intervallvård, 
hemvård, seniorboende, 
serviceboende 
 
 
 
 
Täckande läkartjänster 

Satellitverksamheten förs 
nära klienten: expertis hem 
till klienten 
 
 
 
 
 
 
 
Läkarresurser som 
dimensionerats och riktats 
rätt 

Över 75-åringarnas andel i 
fråga om stödtjänster 15 % 
Över 75-åringarnas andel i 
fråga om stöd för 
närståendevård 5-6 % 
Över 75-åringarnas andel i 
fråga om regelbunden 
hemvård ca 14,5 % 
Över 75-åringarnas andel av 
serviceboende 6-7 % 
 
Klienter/läkare 

Special-
kompetens 

Regional jämlikhet 
 

Gemensamma kriterier Godkända kriterier 2017- 

Palliativa polikliniken, 
hemsjukhuset, 
hemvårdens 
rehabiliteringsenhet, 
geriatriska 
kompetenscentrumet: 
utvecklande och 
utvidgning av 
verksamheten 
 

Satellitverksamhetens förs 
nära klienten: expertis hem 
till klienten, konsultationer, 
utbildningar och stärkandet 
av kunnandet 

Genomförd verksamhet 
 
Upprätthållande och 
förbättrande av 
funktionsförmågan  
 
 

Profilering av 
hälsovårdscentralens 
avdelningsverksamhet 
och effektivering av 
rehabiliteringen 

Den optimala 
funktionaliteten i 
allmänmedicinska, 
palliativa, geriatriska och 
fysiatriska klienters 
vårdkedjor  
 

Vårdperiodernas längd och 
antal  

Tillräcklig läkarservice Rätt dimensionerade och 
riktade läkarresurser  

Patienter/läkare 
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5.4 Familjernas tjänster 

Familjernas tjänster har fastställt som sin vision: 

Vi främjar barnens, ungdomarnas, vuxnas och familjernas hälsa och välfärd och deltagande genom 

högklassiga, flexibla och mångprofessionella tjänster i samarbete med individerna, familjerna och deras 

närstående.  

Centrala faktorer i främjandet av välfärden är förebyggandet och det tidiga stödet samt identifieringen och 

stärkandet av klientens egna resurser.  Inom familjernas tjänster förverkligas djup funktionell integration. 

Integrationen stödjas genom gemensam mångprofessionell utbildning. Verksamhetsformer förnyas bl.a. 

genom att centralisera tjänster till familjecentrumen och genom att föra specialkompetens till Soite-

centralerna och Soite-stationerna. I förnyandet av verksamhetsformerna utnyttjas möjligheterna som 

digitalisationen medför. 

Verksamhetsområdets servicestrategi: 

 Mål Åtgärder Mätare / målnivån Tidtabell  

Före-
byggande 
och tidigt 
stöd 

Flyttande av 
tyngdpunkten från 
korrigerande tjänster till 
förebyggande tjänster 
 
 
 
 
 
Tjänster på lika villkor 

Ibruktagande av 
familjecentrummodellen  
Verkställande av 
Programmet för utveckling 
av barn- och familjetjänster 
(LAPE) i Mellersta 
Österbotten  
 
 
Skapande, ibruktagande 
och utvärdering av 
gemensamma 
verksamhetsmodeller  

I projektet deltar alla 
medlemskommunernas 
bildningsväsenden och i 
omfattande grad 
organisationer från Mellersta 
Österbotten 

2016- 

Inriktad främjande av 
hälsan  
 
 
Stöd med låg tröskel görs 
så lätt tillgängligt som 
möjlig  

Deltagande i det 
riksomfattande 
spetsprojektet för att 
minska rökningen  

 
 
 
 
Mellersta Österbottens 
LAPE-projekt genomförs 
2017-2018 

 

Egenvård Stärkande av familjens 
och individernas egna 
resurser och utnyttjande 
av det egna nätverket  
 
 

Utökande och utvecklande 
av de elektroniska 
tjänsterna, t.ex. 
Psykporten.fi 
 
 

90 % av familjerna känner 
tjänsten Psykporten.fi  
 
 
 
 

2017- 
 
 
 
 
 



 

 

33 

 

Information för 
självständigt 
upprätthållande och 
främjande av hälsan och 
välfärden 

Aktuell information samlas 
på nätet så att den är lätt 
att hitta  
 
 
Klienterna och familjerna 
är med i att utveckla 
verksamheten  
 
Kamratgrupper 
Samarbete med 
organisationer och andra 
aktörer 
 
Studerandens lärdomsprov  

Aktuell information om 
tjänsterna uppdateras varje 
månad på webbplatsen 
soite.fi och på Psykporten.fi  
 
En utvecklarklientgrupp på 
varje familjecentrum  
 
 
Förverkligas som en del av 
Mellersta Österbottens 
LAPE-projekt (KP LAPE) 

 
 
 
2018- 

   

När-
kompetens 

Tjänsternas regionala 
jämlikhet 
 
Utvecklande och 
förbättrande av 
närkompetensen 
 
 
Individerna och 
familjerna får service från 
samma ställe, remittering 
till tjänster minskar  
 
 
Ökande av 
sektorsövergripande 
samarbete  
 
 
 
Låg tröskel 

Ibruktagande av 
familjecentrummodellen  
 
Skapande, ibruktagande 
och utvärdering av 
gemensamma 
verksamhetsmodeller 
 
Den psykiatriska 
öppenvården fungerar 
steglöst 
 
 
 
Familjerådgivningen och 
barnatillsyningsmannens 
uppgifter integreras till en 
del av närtjänsterna och 
familjecentrumen  
 
Det kontinuerliga 
utvecklandet av kunnandet  
 
 
 
På rådgivningarna börjar 
man använda en 
samordnad 
verksamhetsmodell och 

På varje Soite-central 
fungerar ett familjecentrum  
 
Experttjänsterna tas till 
Soite-centralerna och Soite-
stationerna 
 
Den psykiatriska 
öppenvården baserar sig 
alltid på samarbete mellan 
allmänläkaren och 
psykiatern  
 
Utbildning i fråga om 
mångprofessionellt arbete, 
nätverksarbete samt MDFT-
utbildning har genomförts  
 
 
I närtjänsterna har det 
genomförts första hjälpen-
utbildning i fråga om mental 
hälsa  
 
På alla rådgivningar har i 
läkaren och hälsovårdaren 
mottagning tillsammans  
20 % av specialsjukvårdens 
läkararbete till 
rådgivningarna 

2018- 
 
 
2017-
2018 
 
 
2017- 
 
 
 
 
2017- 
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specialsjukvårdens läkare 
deltar i rådgivningsarbetet  

Hemservicen för 
barnfamiljer fungerar i 
samband med 
rådgivningarna 

   

Special-
kompetens 

Tjänster som kräver 
specialkompetens riktas i 
första hand till den egna 
befolkningen, krävande 
tjänster även till ett mer 
omfattande 
befolkningsunderlag  
 
Medlemskommunernas 
psykiatriska vård och 
servicen för missbrukare 
blir mer 
öppenvårdsinriktade och 
medlemskommunernas 
användning av 
anstaltstjänster minskar  
 
 
Barnens sjukvård och 
neuropsykiatri som 
ordnas på 
universitetssjukhuset 
ordnas som eget arbete  

Barnens sjukhusvård 
fortsätter att utvecklas och 
MÖCS betjänar 200 000 
invånare 
 
MÖCS fungerar som 
psykiatriskt sjukhus för 
200 000 invånare  
 
Den halvöppna vården 
utökas  
 
Tyngdpunkten förflyttas 
från boendetjänsterna till 
rehabilitering hemma  
 
 
 
 
Samarbete och utveckling 
av kunnandet tillsammans 
med universitetssjukhuset  
 
 
 

30 % av barnens sjukhusvård 
riktas utanför 
medlemskommunerna  
 
Barnläkarna gör 20 % av 
rådgivningarnas läkararbete  
 
35 % av psykiatrisk 
sjukhusvård riktas utanför 
medlemskommunerna  
 
Vårddagarna på sjukhus 
minskar 4 000 vårddagar 
 
 
 
 
25 platser på boenden med 
övervakning dygnet runt har 
flyttats över till lättare 
boendetjänster och därifrån 
har å sin sida klienter flyttats 
till hemrehabiliteringen  

2017- 

 

 

5.4. Omsorgen för utvecklingshämmade och handikapptjänster 
 

Visionen och servicelöftet för omsorgen för utvecklingshämmade och handikapptjänster:  

Individen i centrum – Omsorgen för utvecklingshämmade och handikapptjänster producerar sina klienters 

tjänster likvärdigt, högklassigt och med respekt för klientens självbestämmanderätt. Tjänsterna stödjer 

klienterna i att klara sig av vardagen självständigt, stödjer funktionsförmågan samt minskar hindren för ett 

normalt liv. Målet är möjligheten att fungera som självständiga medborgare som bestämmer om sitt eget 

liv. 
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Omsorgen för utvecklingshämmade och handikapptjänster produceras i första hand som grundtjänster som 

kompletteras vid behov med specialtjänster. 

Verksamhetsområdets servicestrategi:  

 Mål Åtgärder Mätare / målnivån Tidtabell  

Före-

byggande 

och tidigt 

stöd 

Barnet och barnets familj 
får det nödvändiga stödet 
i vardagen  
 
 
 
 
 
 
 
Den utvecklingshämmade 
och gravt handikappade 
klienten stödjas så att 
han/hon kan bo 
självständigt.  
 

Med hjälp av tidig 
rehabilitering stödjer och 
handleder man barnet och 
familjen i vardagen.  
Lumikonkoti blir en enhet 
för tillfällig vård för barn 
och de vuxnas 
serviceboendeplatser 
stängs 
 
Öppenvårdsteamets 
verksamhet utökas och 
etableras. Förändringen 
möjliggörs genom att 
stänga Kissankello och 
överföra personalresurs till 
öppenvårdens team.  
I första hand svarar man 
mot klientens behov av 
tjänster med grundtjänster.  
 

Genomförda besök gällande 
tidig rehabiliterings-
handledning och 
genomförda möten med 
teamet för tidig 
rehabiliteringshandledning 
(VAKU-teamet).  
 
 
 
Andelen 
utvecklingshämmade och 
gravt handikappade som bor 
självständigt hemma ökar. 
Öppenvårdsteamets 
klientantal 
 

2017- 

 

2017 

 

2017 

Uppföljning av 
klienternas 
funktionsförmåga och 
identifiering av 
förändringar  
 
Området har en 
gemensam strategi för 
handikapptjänster som 
gör det möjligt för 
klientorganisationerna att 
delta i planeringen och 
utvecklandet av 
tjänsterna  
 

En regional mätare tas i 
bruk 
 
 
 
 
Det utarbetas en 
gemensam strategi för 
handikapptjänster för Soite-
områdets kommuner  

Mätaren har tagits i bruk  
 
 
 
 
 
Strategin för 
handikapptjänster har 
godkänts i alla kommuner  

2017 

 

 

2018 

I området finns olika slags 
boendealternativ för 
gravt handikappade och 
utvecklingshämmade. 

Samarbetet med 
kommunernas 
boendetjänster och 

Kommunerna erbjuder 
klienterna olika slags 
boendealternativ. 
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För utvecklingshämmade 
erbjuds olika slags 
fritidsaktiviteter och 
kamratgrupper 
(minimering av 
ensamheten som 
riskfaktor)  

samhällsplanering görs 
tätare.  
 
 
Samarbetet med tredje 
sektorn och andra aktörer 
görs tätare.  
 

 
 
 
För klienterna erbjuds olika 
slags fritidsaktiviteter. 

Egenvård Fungerande och 
kostnadseffektiva 
färdtjänster  
 
 
Ibruktagande av 
elektroniska tjänster  

Färdtjänstsystemet förnyas 
genom att Soites 
färdtjänstcentral grundas.  
 
 
Elektroniskt uträttande av 
ärenden tas i bruk inom 
förmånsbehandling och 
uträttande av ärenden. 
 

Färdtjänstekostnaderna 
minskar  
 
 
 
Antalet klienter som 
uträttar ärenden 
elektroniskt.  
 

2017- 

Deltagande i planeringen 
av tjänster  

Klienten och det närnätverk 
klienten specificerat deltar i 
utarbetandet av 
serviceplanen 
 

Förverkligat deltagande 

Stöd för studier och 
arbetande 

Klienterna stödjas vid 
kartläggningen av 
studiemöjligheterna 
 
 
 
 
Allokering av resurser till 
och utökande av det öppna 
arbetet 

100 % av de 
utvecklingshämmade som 
går ut grundskolan 
fortsätter med 
förberedande eller 
yrkesinriktade studier  
 
Antalet klienter inom öppet 
arbete  

När- 

kompetens 

Regional jämlikhet 
Grundtjänsterna 
motsvarar i första hand 
klientens behov av 
service  
 
De klienter som behöver 
särskilt stöd har en 
socialarbetare som egen 
kontaktperson  
 

Området har enhetliga 
klientavgifter och 
klientersättningar samt 
kriterier för att få service. 
 
 
När personal går i pension 
görs lämpliga 
befattningar/tjänster om till 
socialarbetartjänster. 
 

Antalet klienter inom 
specialtjänster.  
Godkända kriterier 
 
 
 
Socialvårdslagens krav 
uppfylls 
 
 
 

2017- 
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Fungerande läkartjänster 
 

De utvecklingshämmades 
ansvarsläkar-skötarpar på 
hälsostationerna  

Ansvarspersonerna har valts 
och de har fått 
introduktionsutbildning  
   
 

Special-

kompetens 

Klienten erbjuds service 
som motsvarar 
hans/hennes behov och 
funktionsförmåga  
 
Specialkompetensen 
inom omsorgen för 
utvecklingshämmade 
utökas. 
 

Regional profilering av 
tjänsterna. 
Servicesedeln tas i bruk 
inom de gravt 
handikappades 
boendetjänster  
Det kompetenscentrum 
som utvecklingspolikliniken 
och Maria-Katarina-huset 
bildar utnyttjas både i den 
egna verksamheten och 
utanför området 
 
På utvecklingspolikliniken 
utarbetas 
mångprofessionella 
rehabiliteringsplan för 
klienter som är under 25 år. 
 
Mångprofessionellt team 
för tidig rehabilitering 
(VAKU) 
 
Systematisk och 
koordinerad SAS-
verksamhet (SAS = utred, 
bedöm, placera)  
Alla klienter inom 
handikapptjänsterna har en 
serviceplan som är á jour. 
Informationen om behovet 
av service som samlas från 
serviceplanerna utnyttjas 
vid planeringen av service.  
 

Tjänsterna har profilerats 
och tjänsterna förverkligas i 
enlighet med profileringen.  
 
 
Området får en egen 
rehabiliteringshandledare 
för autister  
 
 
Genomförda handlednings- 
och konsultationsbesök  
 
 
 
Antalet utarbetade 
rehabiliteringsplan. 
 
 
 
 
 
 
Antalet brådskande, icke-
planerade placeringar är 0. 

2017- 

6. Utvecklandet av välfärdstjänsterna 

6.1. Utvecklandet av social- och hälsovården 

Utvecklingsenheten har fastställt som sin vision: 
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GENOM UTVECKLING TILL VÄLFÄRD  – förebyggande, kunnande, delaktighet 

Utvecklingsverksamheten baserar sig på Soites strategiska tänkande och ledning samt på upprätthållandet 

av personalens kunnande och välbefinnande i arbetet. Utvecklingsverksamhetens resurser har samlats ihop 

och målet är att stödja och trygga en klientinriktad och kunnig serviceproduktion för Soites klienter. 

När man talar om utvecklandet av social- och hälsovården kan man avse utvecklandet inom organisationen, 

mer omfattande utvecklande i samarbete med de andra aktörerna i landskapet eller deltagande i nationella 

utvecklingsprogram. I den här planen koncentrerar vi oss i första hand på utvecklandet inom organisationen 

dock med beaktande av omfattande samarbete och ny information samt utvecklingsriktningar. 

 

Bild 9. Utvecklingsenhetens uppgifter och verksamhetsmiljö 

Utvecklingsenheten har fem verksamhetshelheter (se bilden). Dessutom ansvarar utvecklingsenheten för 

uppgifterna som fastställts för primärvårdens utvecklingsenhet i 34 § i hälso- och sjukvårdslagen samt för 

utvecklingsuppgifter inom det sociala området i enlighet med lagen om kompetenscentrumsverksamhet 

inom det sociala området. 

 

Utvecklande, förnyande och innovationsverksamhet 
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All utvecklande baserar sig på Soites strategi. Alla anställda bär ansvar för utvecklandet. Utvecklingsenheten 

ska för sin del skapa förutsättningar för och möjliggöra utvecklingsverksamheten och 

utvecklingspartnerskapet som en del av varje anställds grunduppgift. 

Till utvecklandet hör även koordinering och hantering av projekt och sökande av utomstående finansiering. 

Prövande av olika serviceinnovationer som utgår från praktiska behov och/eller deltagande i arbetet med 

långvarigare regionala, riksomfattande eller internationella projekt är en väsentlig del av utvecklingsarbetet 

i samarbete med hela personalen. Det är viktigt att föra ner resultaten från olika projekt på en konkret nivå 

till en del av arbetsenheternas grundläggande arbete. 

Organisationens äkta klientinriktning förutsätter nya slags metoder och en ny slags attityd mot utnyttjandet 

av klienternas erfarenheter. Klientråden, sammankomsterna för kommuninvånarna, utvecklarklienterna, 

erfarenhetsexpertverksamheten och feedbacksformulärerna gör det möjligt för klienterna att göra sin röst 

hörd. Dagligen sker dessutom otaliga möten mellan klienter och anställda som innehåller värdefull 

information. I framtidens förändras klienten allt mer från användare av service även till utvärderare och 

utvecklare av service. Det här förutsätter ett nytt slags partnerskap mellan klienterna och de anställda och i 

och med det anammande av ett nytt sätt att tänka både av klienterna och av de anställda. 

Utvecklingsenhetens nya roll är att identifiera klienternas sakkunnigkunskap och att samla 

erfarenhetsinformation och utnyttja den i utvecklandet av tjänsterna. 

Regelbunden och kontinuerlig feedback från klienterna är ett redskap i utvecklandet av servicen. Information 

om hur väl servicen fungerar får man även via patient- och socialombudsmansverksamheten.  

Utvecklingsenheten stödjer verksamheten i mångprofessionella samarbetsnätverk med flera aktörer inom 

serviceproduktionen. Den främjar och koordinerar innovations- och forskningsbaserad verksamhet bl.a. med 

områdets utbildningsorganisationer och andra samarbetspartners. 

 

Kunnande och inlärning 

Målet med utvecklandet av kunnandet och dess ledning är att nu och i framtiden trygga det kunnande som 

Soites strategiska målsättningar och mål förutsätter. En kunnig personal är en förutsättning för högklassigt 

och verkningsfullt förverkligande av samkommunens service. Varje anställd bär ansvaret för att hålla det egna 

kunnandet uppdaterat och arbetsgivaren förbinder sig att stöda den anställda i detta. Utöver individuellt 

kunnande talar man om organisationens inlärning och kunnande. Det centrala i fråga om dem är en atmosfär 

där organisationens inlärning och utveckling uppmuntras. Organisationen lär sig när människorna inom 

organisationen lär sig och utvecklas. En organisation som lär sig är alltid mer än summan av individernas 

kunnande. Genom ett funktionssätt som värdesätter kunnande skapas en god arbetsgivarimage, man lyckas 

med att förverkliga målen och man inverkar på personalens välbefinnande i arbetet. 

Som stöd för strategiinriktat utvecklande av kunnandet har Soite en regional arbetsgrupp för utvecklandet 

av kunnandet. Arbetsgruppen har representation från alla sektorer i samkommunen, och dess uppgift är bl.a. 
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att fastställa kärnområdena i fråga om utvecklandet av kunnandet, att främja samarbetet mellan sektorerna 

och enhetlig praxis samt att uppfölja verkningsfullheten och kvaliteten hos utvecklandet av kunnandet. 

Verksamhetsmiljön förändras kontinuerligt och därför måste man förutse det kunnande som behövs i 

framtiden och bereda sig på det. Varje anställd bör förnya sitt kunnande under hela sin karriär. 

Utvecklingssamtal förs med hela personalen och med hjälp av dem får man information om både kunnandet 

och utvecklingsbehoven. Vid behov används dessutom riktad kartläggning av kunnandet och tester med hjälp 

av vilka man utreder hurudant kunnande personalen har, hurudant nytt kunnande som behövs och hur det 

nödvändiga nya kunnandet skaffas. På basis av samkommunens strategi och behov av kunnande utarbetas 

både en personlig utvecklingsplan och planer för utvecklandet av arbetsenheternas kunnande. 

Kunnandet utvecklas genom fortbildning, olika utvecklingsprojekt, personalrotation och genom handledd, 

målinriktad inlärning i arbetet. Fortbildning genomförs som enheternas interna internutbildning, som 

specialitetsvis regional utbildning och beställningsutbildning. Dessutom stödjas personalen när den deltar i 

riksomfattande och internationella utbildningsevenemang. Samkommunen kan även stödja personalens 

deltagande i examensinriktad utbildning. 

Uppföljningen av verkningsfullheten hos utvecklandet av kunnandet förverkligas genom utbildnings- och 

klientfeedback och som bedömning av verksamhetens förändring. Efter utbildningarna behandlar man det 

man lärt sig i arbetsenheterna och man beslutar hur det utnyttjas i praktiken. För att effektivera 

verkningsfullheten försöker man planera fortbildningarna så att de är processer och att i genomförandet 

använda olika inlärningsmetoder mångsidigt. Fortbildningarna dokumenteras för varje anställd i det 

elektroniska hanteringssystemet gällande utbildning. Från systemet får förmännen olika slags 

sammanfattningsrapporter till sitt bruk. I ledningens syner rapporteras det om förverkligandet av 

tyngdpunkterna i samkommunens strategi i utvecklandet av personalen. 

Introduktionsutbildningen gäller både nya anställda i organisationen samt anställda som byter arbete inom 

organisationen. Arbetets krav och sättet att utföra arbetet förändras snabbt och därför måste även 

introduktionsutbildningen vara kontinuerlig och systematisk. Organisationen som sträcker sig över hela 

landskapet erbjuder allt flera möjligheter att byta arbetsställe eller arbete. Då stödjer god 

introduktionsutbildning utökandet av kunnandet. Vid sidan av introduktionsutbildningen eller efter den kan 

man använda sig av mentorsverksamhet där en mer erfaren kollega stödjer den professionella utvecklingen. 

Kvalitetskontroll och processernas smidighet 

Kvalitetskontroll är ledning, planering och utvärdering av verksamheten samt förbättring av verksamhetens 

kvalitet så att de mål man ställt upp i fråga om kvaliteten uppnås. Kvalitetskontrollen är en del av det dagliga 

arbetet. Alla nivåer i Soites ledning är ansvariga för det och hela personalen deltar i dess förverkligande. En 

yrkeskunnig personal förverkligar vården och servicen tryggt och som en smidig process genom att tillämpa 

verkningsfulla metoder som baserar sig på evidens samt god vårdpraxis och goda funktionssätt. 
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Förutsättningen för smidiga serviceprocesser är att de som deltar i serviceprocessen har i realtid tillgång till 

de nödvändiga uppgifterna om klienten. Servicen skräddarsys utifrån klienternas behov och färdigheter och 

klienternas erfarenheter och feedback tas i beaktande i utvecklandet av servicen och i handledningen. Målet 

är att klienten har i framtiden, genom elektroniskt uträttande av ärenden, mer möjligheter att se och hantera 

sina egna uppgifter och delta i serviceprocesserna. 

 

Som stöd för kvalitetskontrollen tar man inom Soite i bruk social- och hälsovårdens kvalitetsprogram SHQS 

som har varit i bruk inom Kiurus specialsjukvård fr.o.m. år 1996, i Jyta-områdets grundtjänster fr.o.m. år 2010 

och inom Karleby hälso- och sjukvård och äldreomsorg fr.o.m. år 2005. Med hjälp av kvalitetsprogrammet 

granskas servicesystemets ledning, struktur, serviceprocesser och verkningsfullhet systematiskt med hjälp av 

SHQS-bedömningskriterierna. På basis av bedömningen gör man kontinuerligt utvecklingsarbete. 

Kvalitetsprogrammet innefattar årliga självbedömningar, interna auditeringar och ledningens syner. Den 

externa auditeringen som genomförs av utomstående experter siktar mot förnyandet av 

kvalitetserkännandet (certifikatet) med tre års mellanrum. Där emellan görs s.k. upprätthållande auditering 

för att upprätthålla förutsättningarna för kvalitetserkännandet. 

 

Inom Soite kommer att bildas en kvalitets- och patientsäkerhetsstyrgrupp vars uppgift är att på hela 

samkommunens nivå styra och koordinera helheterna som hör ihop med kvalitetskontroll och klient- och 

patientsäkerhet. Verksamhets- och serviceområdena kommer att ha kvalitets- och 

patientsäkerhetskoordinatorer vars uppgift det är att ansvara för koordinering av kvaliteten och 

patientsäkerheten inom det egna verksamhetsområdet. De kvalitets- och patientsäkerhetsansvariga 

fungerar å sin sida som sakkunniga inom det egna ansvarsområdet. 

 

Inom organisationen utarbetas en kvalitetskontrollsplan och en klient- och patientsäkerhetsplan samt årliga 

åtgärdsprogram som hör ihop med dem. Ledningsgruppen verkställer utvecklingsrekommendationerna från 

den upprätthållande auditeringen och auditeringen för förnyelse av certifikatet som görs i enlighet med 

SHQS-kvalitetsprogrammet.  

 

Kvalitets- och patientsäkerhetsstyrgruppen utarbetar årligen en kvalitets- och patientsäkerhetsrapport i 

vilken man samlar de centrala resultaten som beskriver kvaliteten och patientsäkerheten från uppföljningen 

och åtgärderna. I rapporten presenteras dessutom ett åtgärdsprogram gällande vad som behöver utvecklas 

det följande året och utbildningsområden i fråga om kvaliteten och patientsäkerheten. 

 

Planering, förutseende och informationsproduktion 

Soites planering baserar sig på hälso- och sjukvårdens riksomfattande helhetsarkitektur med stöd av vilken 

man samordnar verksamheten, informationen och datasystemen. I det regionala arbetet för att utveckla 

verksamheten utnyttjas information som genom åren utvecklats om olika system. Genom att kontinuerligt 

följa med informationen får man veta hur effektiva processerna är – om verksamheten utvecklas i den 
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riktning man önskar. Verksamhet som baserar sig på information producerar förbättringar i fråga om arbetets 

produktivitet, verkningsfullt och meningsfullhet. 

Målet med planeringen är att social- och hälsovårdens ledning har som stöd allt mer pålitlig information som 

analyserats. Den riksomfattande statistiken och välfärdsindikatorerna samt klientinformationen som blir till 

i det praktiska arbetet är basen för planeringen och ledningen. Om samkommunens verksamhetsinformation 

skapas en pålitlig helhet som kan utnyttjas i organisationen vid beslutsfattning och utvecklandet av 

verksamheten. 

Planeringen producerar till myndigheter, samarbetspartners och den egna samkommunen olika slags 

standardiserade rapporter som publiceras regelbundet. Särskilt riktade specialrapporter produceras vid 

behov. Allt viktigare har det blivit att göra databaserade prognosmodeller om överenskomna 

ämnesområden. Högklassiga tjänster förutsätter att man förutser servicebehovet och att serviceresurser 

allokeras rätt på basis behovet. 

Ett annat centralt mål i fråga om helhetsarkitekturmodellen är utvecklande av dataproduktionen som i 

praktiken innebär utvecklande av datasystemens interoperabilitet regionalt och nationellt. Centrala metoder 

är förenhetligande av klientdatans innehåll och möjliggörande av nationell tillgång till data. Planeringen 

tillsammans med dataförvaltningen stödjer enheterna i deras egna ärenden i fråga om dataproduktion dock 

med beaktande av att helhetsarkitekturen främjas i enlighet med social- och hälsovårdens riksomfattande 

mål.  

 

Främjande av välfärden och hälsan 

I enlighet med kommunallagen har kommunerna huvudansvaret för främjandet av kommuninvånarnas 

välfärd och hälsa. Soites uppgift är att erbjuda stöd och sakkunskap för främjandet av välfärden och hälsan i 

kommunerna. Samordnande av social- och hälsovårdstjänsterna och kommunernas tjänster förutsätter 

samarbets- och verkställande strukturer som överskrider förvaltningsgränserna. Utvecklingsenheten stödjer 

kommunerna i att skapa, förnya och utveckla samarbets- och verkställande strukturer.  

Social- och hälsovårdstjänsternas uppgift vid främjandet av välfärden och hälsan är (källa: Institutet för hälsa 

och välfärd) 

1. att koordinera och verkställa de riksomfattande välfärds- och folkhälsoprogrammen i sitt område i 

samarbete med kommunerna  

2. att ställa upp målen för social- och hälsovårdstjänsterna i fråga om främjandet av välfärden och 

hälsan samt att fastställa åtgärderna som stödjer dem samt de ansvariga instanserna 

3. att förutse sin verksamhets välfärds- och hälsoeffekter i olika befolkningsgrupper  

4. att producera förebyggande tjänster och tidigt stöd i sina egna tjänster 



 

 

43 

 

5. att främja främjandet av välfärd och hälsa i korrigerande tjänster 

6. att delta i utarbetandet av kommunernas/regionens välfärdsberättelse 

7. att producera välfärds- och hälsoinformation till kommunerna samt att delta i tolkningen av 

informationen tillsammans med kommunens aktörer 

8. att söka och koordinera utvecklingsprojekt i fråga om främjandet av välfärd och hälsa 

9. att ordna utbildning i fråga om främjandet av välfärden och hälsan  

10. att fungera som medlem i den regionala välfärdsarbetsgruppen 

Utvecklingsenheten följer och stödjer samkommunens sektorer vid skötandet av de ovannämnda 

uppgifterna. Utvecklingsenheten har särskilt ansvar för uppgifterna 7, 8 och 9. 

6.2. Regional beredskapsplan och beredskapen för exceptionella situationer  

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soites allmänna beredskapsplan baserar sig på 

följande identifierade hot som kan äventyra tryggandet av livsviktiga funktioner:  

 allvarliga störningar i fråga om kraftförsörjningen 

 allvarliga störningar i fråga om datatrafiken och informationssystemen 

 allvarliga störningar i fråga om befolkningens hälsa och välfärd 

 storolyckor, extrema naturfenomen och miljöhot 
 

Genom beredskap försöker man garantera att organisationen kan fortsätta sin verksamhet med existerande 

resurser samt trygga klienterna och patienterna en trygg vård och omsorg oberoende av situationen. 

I beredskapsplanerna bereder man sig för att fungera i enlighet med organisationens normala förhållanden, 

eftersom social- och hälsovården bör vid omfattande störningar och under undantagsförhållanden trygga 

servicen med sina egna resurser. 

Med hjälp av planerna bereder man sig på identifierade risker antingen genom att avlägsna dem eller genom 

att minska risken, dvs. genom riskhantering. För att kunna hantera risker bör organisationen identifiera 

funktionerna som ska tryggas i alla situationer samt samtidigt prioritera och begränsa funktioner så att 

kommuninvånarnas lagstadgade service tryggas.  

Vid störningar och storolyckor betonas samarbetet mellan de behöriga myndigheterna samt identifieringen 

av vem som ansvarar för ledningen.  Då bör alla aktörer ha en gemensam situationsbild samt fungerande 

kommunikationsförbindelser och kommunikationssystem, så att situationerna kan ledas så effektivt som 

möjligt med existerande resurser. 

I fortsättningen utnyttjar den regionala beredskapsplanen de existerande resurserna bättre. Då fästs 

uppmärksamhet vid introduktionsutbildning och utbildning för personalen och vid att trygga kunnandet.  
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I framtiden bör man göra äkta och öppet samarbete med organisationerna och tredje sektorns aktörer 

eftersom även de har specialkunnande i fråga om beredning. Även när köp- och serviceavtal utarbetas bör 

man beakta att serviceproducenterna förpliktas att förbinda sig till de beskrivna förpliktelserna i fråga om 

beredning. 

Psykisk första hjälp vid storolyckor 

I Soites område har man kommit överens om samarbetspraxis vid ordnandet av andlig vård vid storolyckor 

och andra olyckssituationer som i stor omfattning berör landskapets invånare. I verksamhetsmodellen ingår 

förutom Soite även polisen, räddningsverket, Finlands Röda Kors och områdets församlingar. Enligt 

arbetsfördelningen ansvarar serviceområdet för psykiatrin och servicen för missbrukare för givandet av 

psykisk första hjälp på sjukhuset vid storolyckor. Kyrkans organisation för andlig vård har ansvaret för 

organiseringen av psykisk första hjälp på olycksplatsen. Den har överenskomna samarbetspraxis med Soites 

förstavård och nödcentralen. 

Säkerhets- och beredskapschef 

Soite satsar på säkerhetsfrågor genom att utse en säkerhets- och beredskapschef för att koordinera och 

ansvara för planeringen och förverkligandet av den övergripande säkerheten inom olika sektorer. Chefen 

ansvarar även för analyseringen av riskhanteringen och beredningen på risker samt för utarbetandet och 

uppdateringen av planer som hör samman med dessa samt samordnandet av planerna med andra aktörer 

och myndigheter. Säkerhets- och beredskapschefen fungerar som Soites säkerhetssakkunnig och 

representerar organisationen i myndighetsförhandlingar gällande säkerhetsfrågor.  

6.3. Samarbete med organisationer 

Organisationsverksamheten har fyra huvuduppgifter: att påverka, att ordna kamratgrupper och 

frivilligverksamhet, att fungera som sakkunnig samt att utveckla och erbjuda tjänster. Uppskattningsvis t.o.m. 

25 % av finländarna deltar i olika slags frivilligverksamhet, vilket motsvarar 21 000 personarbetsår. Den 

frivilliga arbetsinsatsens värde i pengar är betydande och den har en stor samhällelig betydelse. 

Organisationerna har även en stor roll som producerare och utvecklare av tjänster. 

I kamratgruppen får människan annan slags hjälp än det som de yrkesutbildade kan ge och den här hjälpen 

har ofta en stor roll i rehabiliteringen. En erfarenhetsexpert är en person som genomgått en utbildning och 

som har personlig erfarenhet av sjukdomar eller socialt belastande omständigheter som användare av 

tjänster, som anhörig eller som närstående. Erfarenhetsexperter, utvecklande klienter eller klientråd kan 

utnyttjas särskilt vid utvärderingen av tjänster och vid planering av ny verksamhet samt vid utvecklandet av 

vård- och servicekedjor. 

Lokalföreningarnas och organisationernas arbete är verksamhet med låg tröskel och det centrala där är 

hobby- och rekreationsverksamhet, kamratstöd samt frivilligverksamhet. Nästan all verksamhet inom 

lokalföreningarna och organisationerna kan ses som förebyggande arbete som förbättrar eller upprätthåller 
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människornas funktionsförmåga och hälsa. Verksamheten är viktig och värdefull för människorna som deltar 

i den och samtidigt minskar den i betydande grad social- och hälsovårdstjänsternas kostnader.  

Lyckat samarbete mellan klienterna, organisationsaktörerna och Soite förutsätter ömsesidigt förtroende, 

respekt för varandra och värdesättande av varandra som jämbördiga partners. Man bör hitta ett gemensamt 

mål för samarbetet och identifiera aktörernas olika roller och uppgifter. Dessutom behövs ömsesidig, 

uppdaterad information om verksamheten och tjänsterna. Framför allt bör man komma överens om 

samarbetsstrukturer som möjliggör ett gemensamt möte och som utgår från områdets behov. 

Samarbetsstrukturerna kan som samarbete på landskapsnivå bestå av bl.a. följande funktioner:  

1. Öppna samarbetsforum t.ex. två gånger per år 

 öppna för alla aktörer 

 allmänna aktuella ärenden, informering 

 skapande av förbindelser, växelverkan 

 diskussionsmöten, workshoppar och organisationernas runda bord 
 

2. Åldersgruppvisa klientråd, barnfamiljer, personer i arbetsför ålder och seniorer 

 ett gemensamt objekt och mål samt överenskomna uppgifter 

 tät växelverkan och partnerskap 
 

3. En representativ samarbetsgrupp, organisationernas arbetsgrupp 

 officiell förhandlingspartner med samkommunen i gemensamma ärenden  

 informering, webbkommunikation 

 förutsätter ömsesidigt förtroende mellan organisationsaktörerna och att man kommer överens 
om saker 
 

4. Direkta kontakter 

 Samarbete mellan en enskild organisation och Soite 

5. Erfarenhetsexperterna och de utvecklande klienterna 

 utvecklande och utvärdering av tjänsterna 

 som medlem i arbetsgrupper, t.ex. i fråga om att göra modeller av serviceprocesserna 
 

6. Koordinering och utvärdering av samarbetet i Soite 

 utvecklande och koordinering av organisationssamarbetet i utvecklingsenheten 

 klienterna informeras på servicehandledningscentret om organisationernas verksamhet som en 
del av klienthandledningen 

 deltagande i utarbetandet av Mellersta Österbottens organisationsstrategi där man gör en 
modell av organisationernas stöd- och verksamhetsmiljö  
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 identifieringen av organisationernas förebyggande arbete som ett verktyg i 
servicehandledningen  

 att inverka på kännedomen och attityderna 

 informering och kommunikation, t.ex. en servicebricka som finns på webben 
 

Soites och organisationernas planmässiga samarbete har bara börjat. I den kommande lagstiftningen om 

regionreformen betonas klienternas möjligheter att delta och påverka. I och med klientens frihet att välja 

ökar klientens eget ansvar om den egna välfärden och hälsan. Det lönar sig att främja och stärka 

organisationernas förebyggande arbete. När man bekantar sig med varandras verksamhet ökar 

uppskattningen för och förtroendet till den andras arbete, vilket är för sin del en förutsättning för 

samarbetet. Samarbetet bör främja och tjäna båda parternas mål för att man ska kunna förbinda sig till det. 

6.4. Privata tjänster 

I det nuvarande servicesystemet är det den offentliga sektorn som har huvudansvaret för producerandet av 

klientens tjänster. I regel har privata tjänster använts för att trygga klientens tjänster när den egna 

serviceproduktionen inte har räckt till. Inom vissa serviceområden, t.ex. barnskyddet, ingår köpen av tjänster 

dock i planmässigt samarbete med privata serviceproducenter. På vissa serviceområden har målet å sin sida 

varit att minska de privata tjänsterna och öka den egna produktionen.  

Regionreformen torde fr.o.m. 1.1.2019 föra med sig lagstiftning om friheten att välja. Friheten att välja 

kommer att vara huvudregeln på basnivån och till tillämpliga delar i fråga om social- och hälsovårdstjänster 

på specialnivå. Klienten kan välja en offentlig, privat eller tredje sektorns serviceproducent. Samtidigt blir 

den nuvarande friheten att välja mellan offentliga sektorns producenter kvar. Det fastställs enhetliga 

kvalitetskriterier för servicen som det går att välja mellan. 

Soite bereder sig på verkställandet av den kommande lagstiftningen om friheten att välja redan innan 

regionreformen träder i kraft. I landskapets servicestrategi bör man fastställa målen för i vilken omfattning 

privat service används i serviceproduktionen. 

 

7. Ledningen och personalen 

Ledandet av en offentlig organisation står inför nya utmaningar. Den ekonomiska tillväxten har saktat ner 

sig, skuldsättningen ökar och medborgarnas servicebehov ökar och därför förutsätts mer effektivitet av den 

politiska ledningen och tjänstemannaledningen. Verksamhetsmiljön har snabbt blivit mycket annorlunda än 

den var när de nuvarande servicesystemen skapades. Digitalisationen och globalisationen har blivit vardag. 

Av organisationerna förutsätter detta kontinuerlig förnyelse. 

Inom Soite har man fördomsfritt förnyat förvaltningens och organisationens strukturer med målet att 

erbjuda klienten service som är mer kostnadseffektiv och verkningsfull än tidigare. Den verkliga förändringen 

sker först när man förändrar arbetsenheternas funktionssätt och kultur. Här är ledandet en central faktor. I 
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stället för den traditionella offentliga ledningen uppifrån ner måste man använda sig av delat och coachande 

ledarskap. Gott ledarskap innebär samarbete som alla medlemmar i arbetsenheten deltar i.  

Ledarskapet baserar sig på samkommunens strategiska utgångspunkter och värden. Ledarskapets 

grundutgångspunkter är klientinriktning, partnerskap, en människocentrerad organisationskultur samt att 

verksamheten är ekonomisk och resultatrik. Centralt i en framgångsrik organisation är förutseende av 

förändringar, kontinuerlig förnyelse och en välmående personal.  

På bilden nedanför finns ledarskapets grundelement: 

Dialog

Innovations-
ledning

”E
xt

e
rn

 p
o

lit
ik

”
Förnyande ledarskap 

Grundledarskap

Att skapa 
nätverk

Coachande 
ledarskap

Besluts-
fattnings-
systemet

”I
n

te
rn

 p
o

lit
ik

”

Soite
en effektiv och förutseende 

organisation som förnyar sig, 
lär sig och är välmående

Ledning av 
personalen

Förtroende

Sektors-
övergripande 

samarbete

Ledning av 
team

Feedback

Politiskt 
tänkande 

Klient-
inriktning

Kunskaps-
ledning

Värden och 
sättet att 
fungera

Mål
Organisations-

strukturen
Visionen och 

strategin
Ledning av 
kompetens

Motivation

Verknings-
fullhet

Digitalisation

Extern 
kommunikation

Resultatrikhet

Intern 
kommunikation

Kvalitets-
ledarskap

Ekonomiskt 
tänkande

Bild 10.     Ledning av Soites organisation (på basis av Pentti Sydänmaalakka 2015: Älykäs julkinen
johtaminen)

 

Det som har att göra med grundledarskapet skapar grunden för samkommunens verksamhet. Genom en 

gemensam vision och värden skapas en sådan verksamhetskultur i samkommunen som 

organisationsstrukturen och beslutsfattningen stödjer. Man satsar på personalens kunnande och den stödjas 

och uppföljs genom utvecklingssamtal och en aktiv dialog med personalen.  
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Den kontinuerliga förnyelsen är en förutsättning för samkommunens existens. Kunskapsledning behövs som 

stöd för den strategiska ledningen, för att förutse efterfrågan på välfärdstjänster, för klientanalyser och 

mätningen av servicens verkningsfullhet. Resurserna hos personalen och i arbetsenheterna utnyttjas genom 

coachande ledarskap. På så sätt får kreativiteten och innovativiteten en möjlighet. Det sektorsövergripande 

samarbetet fungerar över enheternas gränser. En aktiv och öppen feedbackkultur hjälper både individerna 

och organisationerna att lära sig och förbättra sin prestation. 

Det som har att göra med intern ledning riktas i första hand till ledningen av personalen. En välmående 

personal är en konkurrensfördel för organisationen och grunden för resultatrik verksamhet och förnyelse. En 

god anda på arbetsplatsen och god motivation grundar sig på förtroende till ledningen, förmännen och 

kollegerna. Förtroendet möjliggör en konstruktiv dialog där man även vågar ifrågasätta både egna och andras 

tankar och funktionssätt samt söka tillsammans nya, bättre lösningar. Varje anställd har ansvar för 

förbättrandet av kvaliteten och processerna. Den interna kommunikationen är à jour och öppen. Samarbetet 

med företagshälsovården, arbetarskyddet och fackorganisationerna är smidigt. 

I den externa ledningen betonas klientinriktning som verksamhetens grund, utan att glömma 

kostnadseffektiviteten och verkningsfullheten. Det är viktigt att den politiska ledningen och 

tjänstemannaledningen samarbetar och att det råder samförstånd mellan dem i fråga om de strategiska 

målen. Utnyttjandet av digitalisationen och skapandet av nätverk skapar mervärde. Genom yttre 

kommunikation skapas samkommunens rykte vars hantering man bör satsa på. 

 

8. Stödtjänsterna 

8.1. Ekonomin 
Social- och hälsovårdens kostnadsnivå i Mellersta Österbottens område är trots den positiva utvecklingen de 

senaste åren fortfarande högre än landets medeltal. Åren 2007-2014 har kostnaderna ökat i medeltal med 

+5,7 % (spridningen +8,9 % - +1,9 %). Utvecklingen har dock varit positiv, för år 2012-2013 kunde Mellersta 

Österbotten producera sina social- och hälsovårdstjänster förmånligare än landets medeltal, och år 2014 

producerades servicen i enlighet med kostnadsökningen i landet i medeltal.  

När Soites verksamhet startar är den nya organisationens ekonomiska utmaningar stora. Som mål har man 

ställt upp en halvering av social- och hälsovårdskostnadernas ökning. Målet är att i fråga om social- och 

hälsovårdskostnaderna försöka nå landets förmånligaste fjärdedel; landets medeltal är inte en tillräcklig nivå 

för det här landskapet. Det utmanande målet är motiverat, för Mellersta Österbotten är bland de mest 

skuldsatta områdena i landet, och landskapets skatteintäkter är mycket låga.  

Den ekonomiska utmaningen förutsätter främst utvecklande av verksamheten. Kostnaderna blir till genom 

verksamheten. Ekonomin sköts främst genom ändamålsenlig och effektiv ledning som baserar sig på 

effektivitetsanalys. Till god skötsel av ekonomin ingår utvecklandet av verksamheten med hjälp av 

kostnadsberäkning och kalkyleringen av alternativkostnader. Ledningen av verksamheten baserar sig på 

rambudget där kostnadsansvaret inte sprids mellan olika betalare och som inte gör det möjligt att eventuellt 
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skjuta över kostnader till en systerorganisation. I landskapet finns endast en budget och en plånbok för social- 

och hälsovårdskostnaderna.  

Granskandet av ekonomin och de senaste årens balansgång i fråga om kostnader har varit bra träning inför 

den kommande landskapsreformen. På basis av preliminära beräkningar är området inte bland förlorarna 

och inte heller bland de egentliga vinnarna i den kommande finansieringsmodellen. Enligt prognosen 

kommer totalfinansieringen att vara nästan på den nuvarande nivån, men det här innebär att den årliga 

kostnadsökningen inte är möjlig i området. Ett stramt årligt eurobelopp i fråga om totalfinansieringen 

möjliggör inte heller flexibilitet i fråga om kostnadsbasen. Även om verksamheten skulle förutsätta 

utvidgning, är det inte längre möjligt att skicka en tilläggsfaktura till medlemskommunen. Det här förutsätter 

allt starkare ekonomiskt kunnande av ledningen som ansvarar för ordnandet av social- och 

hälsovårdsverksamheten samt av serviceproduktionens ledning. När det gäller ekonomin är det väsentligt att 

bereda sig på en eventuell ny finansieringsmodell.  

I planeringen och ledningen av social- och hälsovårdens verksamhet betonas den ekonomiska förvaltningen 

och det ekonomiska kunnandet allt mer i framtiden. Kostnadsmedvetenheten bör stärkas. Samtidigt utmanar 

den de offentliga serviceenheterna att koncentrera sig på att uppfylla servicelöftena samt på 

klientbetjäningens flexibla servicelösningar där servicens kvalitet består utöver innehållsligt kunnande även 

av ett flexibelt och klientvänligt servicekoncept samt marknadsföring. Patienternas och klienternas 

förutsedda frihet att välja service utmanar de offentliga tjänsterna att skapa nya verksamhetsmodeller. 

Pengarna följer i framtiden patienten och klienten i större grad än tidigare; inkomstbasen är beroende av 

klient- och patientantalet. Den bästa skötseln av ekonomin är förstås att invånarens behov av service har 

kunnat avlägsnas med förebyggande och lätt service.  

 

8.2. Informationsförvaltning 
Informationsförvaltningens serviceområde består av tre ansvarsområden: IT-tjänster och serverhantering, 

programstöd samt dokumentförvaltningen och dataskyddet  

Informationsförvaltningens betydelse betonas i varje klient- och vårdprocess, och till varje process hör 

mycket lagring, bearbetning och analysering av information. Informationsförvaltningen är i Soite-

organisationen en del av klient- och vårdarbetet, och informationsförvaltning ingår sålunda i varje anställds 

arbetsuppgifter. Det är möjligt att fastställa strategiska riktlinjer endast om man är medveten om 

informationsförvaltningen i sin helhet som ett verktyg i organisationens strategiska kunskapsledning. 

Som informationsförvaltningens verktyg behövs en helhetsarkitektur, dvs. en beskrivning av processerna och 

dataelementen som hör ihop med dem samt lösningarna i fråga om lagringen av data samt teknologierna. 

Informationsförvaltningen behöver som stöd, utöver ledningens strategiska riktlinjer, även 

utvecklingsenhetens processdefinitioner. Utvecklingsenheten upprätthåller helhetsarkitekturbeskrivningen 

till de delar som har att göra med processerna och datan som hör ihop med dem. Informationsförvaltningens 

uppgift är att beskriva och upprätthålla helhetsarkitekturen till de delar som gäller lösningar i fråga om 

lagringen av data och den teknologi som används. Genom fungerande samarbete och tillräcklig förståelse av 
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helhetsarkitekturen försäkrar man sig om förverkligandet av informationsförvaltningens strategiska riktlinjer. 

Organisationens ekonomiska resurser beaktas vid ibruktagandet av nya produkter. Ibruktagandet av 

datatekniska lösningar inom Soite förutsätter tillräckliga resurser och kunnande inom dataförvaltningen, så 

att dataintegrationen kan förverkligas i enlighet med ledningens strategiska riktlinjer.  

Informationsförvaltningen förverkligar på system- och programnivå datasystemen som hör ihop med 

datahantering samt upprätthåller deras funktionalitet och kontinuitet. Även kontinuerligt följande av 

lagstiftningen gällande dokumentförvaltningen och dataskyddet hör till informationsförvaltningens 

uppgifter. Lagringen av dokumenten i elektronisk form gör det möjligt för olika verksamhetsenheter att 

hantera patient- och klientinformation utan papper. Samtidigt kan man göra den egentliga klientprocessen 

smidigare med hjälp av datahanteringens goda praxis och de yrkesutbildade har tillgång till informationen i 

elektronisk form vid sitt arbetsbord. 

I fortsättningen kommer, i enlighet med förordningen om det nationella patient- och klientdataarkivet Kanta, 

allt mer information att lagras i Kanta, som upprätthålls för närvarande av Folkpensionsanstalten. I Kanta har 

patienterna, och i fortsättningen även socialväsendets klienter, tillgång till sina egna lagrade uppgifter. När 

användningen av Kanta ökar, betonas riktigheten hos informationen som lagras och samtidigt övervakningen 

av dataskyddet, och medborgarnas begäran om logguppgifter väntas öka. Anvisningar och utbildning 

gällande dataskydd kommer att betonas allt mer på Soite-organisationens nivå, så att patientens och 

klientens rättigheter kan tryggas i enlighet med lagstiftningen.  

Soite kommer att delta i det norra social- och hälsovårdsområdets informationsförvaltningssamarbete även 

i fortsättningen och inom det här samarbetet har man en bra möjlighet att ta upp Soites verksamhetsmodell 

som ett exempel på välfungerande dataintegration i fråga om hela landskapets social- och hälsovårdstjänster. 

I UNA-projektets omfattande definitionsarbete bereds patient- och klientdatans datakärna och integrationen 

som hör ihop med den ända till riksomfattande nivå. Soite bör vara med i UNA-projektet åtminstone när det 

gäller definitionsarbetet, så att vi kan vid behov välja och konkurrensutsätta nya innovativa datasystem vars 

kompatabilitet och integration har konstaterats och godkänts vara i enlighet med UNA-definitionerna. 

 

9. Uppföljning och utvärdering av planen att ordna 

 

I enlighet med hälso- och sjukvårdslagen godkänns planen för ordnande för en fullmäktigeperiod åt gången. 

Planens förverkligande bedöms årligen tillsammans med kommunerna i samband med att budgeten 

utarbetas. 

Soites utvecklingsenhet har koordineringsansvaret i fråga om uppföljningen och utvärderingen. 

När regionreformen träder i kraft 1.1.2019 överförs ansvaret för ordnandet av social- och hälsovårdstjänster 

till Mellersta Österbottens landskap. Landskapets servicestrategi kommer att innehålla riktlinjer bl.a. om 

främjandet av välfärden hos landskapets invånare och produktionen, målen, kvaliteten och 
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verkningsfullheten inom social- och hälsovårdstjänsterna. Servicestrategin baserar sig på de kommande 

lagarna om ordnandet av social- och hälsovården och om produktionen av social- och hälsovårdstjänster. 
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