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Organ:  Personalsektion, Österbottens välfärdsområde  

   

Tid:  24.3.2022 kl. 9.30 – 11.30 

 

Plats:  Mötesrum T1, Vasa centralsjukhus, huvudaula 

 

Närvarande:   Hans-Erik Lindqvist ordförande 

  Peter Sjökvist  ersättare Teams 

  Anita Sundman medlem Teams 

  Barbro Kloo  medlem 

  Greger Forsblom ersättare 

  Erkki Aro  medlem 

 

Frånvarande:  Annica Haldin, Kenneth Pärus, Nils-Johan Englund 

 

Sakkunniga:   

 

Övriga närvarande: Hans Frantz  styrelsens ordförande (sekr. § 20) 

  Marina Kinnunen välfärdsområdets direktör 

  Peter Nieminen chefsöverläkare 

  Marjo Orava  chefsöverskötare 

  Carina Nåls  socialdirektör 

 

Föredragande: Ann-Charlott Gröndahl 

 

Sekreterare:  Ann-Charlott Gröndahl 

 

Paragrafer:  11 - 23 

 

Protokollet undertecknat: 7.4.2022  6.4.2022  

elektroniskt  Hans-Erik Lindqvist Ann-Charlott Gröndahl 

  Ordförande  Sekreterare 

 

 

Justerat:  7.4.2022  7.4.2022 

  Justerat elektroniskt Justerat elektroniskt 

  Peter Sjökvist  Barbro Kloo 

 

 

Framlagt till påseende: Framlagts allmänt till  Utdragets riktighet bestyrkes: 

påseende under tiden  

     

  8.4 – 2.5.2022  ______________________ 

 

 

 

 

Österbottens välfärdsområde / registratur, Sandviksgatan 2–4, 65130 Vasa. 

E-post: registrator@ovph.fi 
 
  

mailto:registrator@ovph.fi
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Organ: Personalsektion, Österbottens välfärdsområde 

Tid: 24.3.2022 kl. 9.30 – 11.30 

Plats: Mötesrum T1, Vasa centralsjukhus, huvudaula 

 

Ärendeförteckning 

 

Paragraf Ärende                   Sida 

 

§ 11 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet 3 

§ 12 Val av protokolljusterare 3 

§ 13 Personalrapport för 2021 4 

§ 14 Lokalt avtal för den prehospitala akutsjukvården 5 

§ 15 Anvisning för byte av semesterpenning till ledig tid 6 

§ 16 Lokalt avtal om betalning av semesterpenning i juni 7 

§ 17 Ersättning för studerandehandledning 8 

§ 18 Köavkortning inom specialsjukvården och tandvården 9 

§ 19 Förmannajour inom socialvården 10 

§ 20 Temporär ersättning till personer som sköter ett annat arbete vid sidan av sitt eget arbete 11 

§ 21 Information, meddelanden, initiativ, frågor 12 

§ 22 Nästa möten 13 

§ 23 Mötets avslutande 13 
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Personalsektionen  § 11 - 12   24.3.2022 

 

 
 

§ 11 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet 

Enligt förvaltningsstadgan ska ordförande efter att mötet öppnats konstatera närvarande 
samt om sammanträdet är lagligen sammankallat. Enligt 103.2 § i kommunallagen 
(410/2015) är andra organ än fullmäktige beslutföra när över hälften av ledamöterna är 
närvarande. 
 
Personalsektionen höll ett teamsmöte med huvudförtroendemännen, innan den egentliga 
ärendebehandlingen inleddes. 

 
 

PS: Ordföranden konstaterade sammanträdet vara lagenligt sammankallat och 
beslutsfört. 
________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 12 Val av protokolljusterare 

Föreslås att två protokolljusterare väljs. 
 
 

PS: Till protokolljusterare valdes Peter Sjökvist och Barbro Kloo. 
 __________ 
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Personalsektionen  § 13   24.3.2022 
 
 
 
 

§ 13 Personalrapport för 2021 

 

Sjukvårdsdistriktets personalrapport har sammanställts för år 2021. Rapporten för året är 

något kortare än tidigare, genom att sjukvårdsdistriktet uppgått i välfärdsområdets 

organisation från  1.1.2022 och att vissa statistiker då inte längre var möjliga att få ut på 

organisationsnivå ur våra HR-system. 

 

Personalstatistiken visar att läget varit rätt oförändrat gällande antal anställda, årsverken, 

pensioneringar, språk och könsfördelning. Den hälsorelaterade frånvaron ökade under år 

2021 jämfört med år 2020. Föregående år hade, trots covid-pandemin, visat på en nedgång 

i hälsorelaterad frånvaro, vilken nu bröts. Under året noterades en stor aktivitet kring 

satsningarna på tvåspråkighet.  Sjukhusets språktest utfördes av 88 personer. En större 

satsning på välmående gjordes i form av ett par skor från en av regionens sportaffärer. 

Enheterna hade också möjlighet att ordna egen tyky-verksamhet och fick använda arbetstid 

motsvarande en halv arbetsdag. I Arbetshälsoinstitutets välmåendeundersökning syntes 

följderna av covid, så att det var generellt lägre vitsord för de olika delområdena. På samma 

sätt hade vitsorden sjunkit i de andra organisationerna som deltar i undersökningen. Av de 

som besvarat förfrågan uppger 76 % at de varit på utvecklingssamtal. 

 

Personalrapporten i bilaga 1/§13 24.3.2022 

 

 

 

HRD: föreslår att personalsektionen antecknar personalrapporten till 

kännedom. 

 

 

PS: godkände enhälligt HRD:s förslag. 

 __________ 
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Personalsektionen  § 14   24.3.2022 

 
 
 
 

§ 14 Lokalt avtal för den prehospitala akutsjukvården 

 

I sjukvårdsdistriktet fanns ett lokalt avtal om arbetstidsarrangemangen för fältchefer inom 

den prehospitala akutsjukvården. Avtalet går ut 31.3.2022 och ett nytt avtal har diskuterats. 

Det nya avtalet skulle även gälla för de som arbetar som fältchefens arbetspar (3 personer). 

Den som arbetar i arbetspar med fältchefen har kunnande att ta över fältchefens arbete 

under ett skift, om fältchefen får en plötslig frånvaro. 

 

I det lokala avtalet överenskommes om avvikande längd på skiftet, högst 13 timmar. Avtalet 

föreslås gälla till 31.3.2023. 

 

Förslag till lokalt avtal i bilaga 1/§14 24.3.2022 

 

 

 

HRD: föreslår att personalsektionen godkänner det lokala avtalet enligt 

bilaga. 

 

 

PS: godkände enhälligt HRD:s förslag. 

  __________ 
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Personalsektionen  § 15   24.3.2022 

 
 

§ 15 Anvisning för byte av semesterpenning till ledig tid 

 

Enligt det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet kan arbetsgivaren och 

arbetstagaren/tjänsteinnehavaren avtala om att semesterpenning eller en del av den tas ut 

som motsvarande ledighet. Utbytesledigheten utgör 50 % av semesterdagarna. En 

arbetstagare med maximal semester (38 dagar) skulle alltså kunna hålla ytterligare 19 

dagar ledigt, om man byter hela semesterpenningen. 

 

I avtalet står det att man kan avtala om det här, vilket betyder att det inte finns någon 

automatik, som vid vanlig semester. Det finns situationer då ett utbytesarrangemang är ett 

bra alternativ både för arbetsgivaren och för arbetstagaren. Det här kan vara i situationer 

när arbetstagaren inte har full semester eller om det finns tidpunkter under året då det är 

lättare att ge ledighet. Men det finns också lägen där det inte finns möjlighet för att öka 

frånvaron. 

 

Det är förmännen som kommer att ingå dessa avtal och det är viktigt att de får vissa 

linjedragningar som stöd för sin prövning. Linjedragningen stöder också likabehandlingen 

av personal. 

 

Linjedragning för utbytesledighet 

 

1. Utbytesledighet ges inte om inte verksamheten kan tryggas 

2. Utbytesledighet förutsätts kunna ordnas utan extra vikariearrangemang. 

3. Man bedömer om arbetet kan ordnas så, att utbytesledighet inte påverkar andra 

personers arbete negativt 

4. I de yrkesgrupper / enheter där man gör köavkortning eller har mycket övertid, eller 

höga timsaldon görs inga avtal om utbytesledighet 

5. I de yrkesgrupper / enheter där man haft svårigheter att ge ut semesterdagarna görs 

inga avtal om utbytesledighet. 

 

HRD: föreslår att personalsektionen besluter att 

 

- Vid prövning och beviljande av utbytesledighet iakttas ovanstående 

linjedragning 

- Utbytesledigheten kan uppgå till högst 5 dagar 

- I semesterplaneringen utgår man ifrån att semesterdagarna fastställs 

först och sedan utbytesledigheten. 

- Utbytesdagar som inte hållits före 30.4 utbetalas. 

- Praxis kring utbytesledighet diskuteras inom enheten. 

 

 

  PS: godkände enhälligt HRD:s förslag. 
    __________ 
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Personalsektionen  § 16   24.3.2022 
 
 
 
 

§ 16 Lokalt avtal om betalning av semesterpenning i juni 

 

Enligt det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet betalas semesterpenningen i 

samband med löneutbetalningen för augusti, om man inte lokalt kommer överens om något 

annat. I flera av de organisationer varifrån personal överförts till välfärdsområdet, har 

semesterpenningen betalats i juni. I diskussioner med personalrepresentanterna finns ett 

starkt stöd för att välfärdsområdet skulle betala semesterpenningen redan i juni. 

Lönegrunden för semesterpenningen är ändå juli, vilket gör att man i vissa fall hamnar att 

korrigera den utbetalda semesterpenningen i augusti. 

 

Förslag till lokalt avtal i bilaga 1/§16 24.3.2022 

 

 

 

HRD: förslår att personalsektionen godkänner lokalavtalet i bilaga 1. 

 

 

  PS: godkände enhälligt HRD:s förslag. 

 __________ 
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Personalsektionen  § 17   24.3.2022 
 

§ 17 Ersättning för studerandehandledning 

 

I Vasa stad fanns inom social- och hälsovårdsverket ett inarbetat system, enligt vilket man 

betalade de som handledde studeranden en ersättning på 5 eller 8 € /elev/arbetsskift. För 

varje skift ska den studerande ha en utnämnd handledare. Åtta euro betalades om eleven 

var engelskspråkig. Systemet gällde elever som studerade i yrkeshögskola eller i läroanstalt 

på andra stadiet och som gjorde sina obligatoriska praktikperioder. Då systemet inleddes, 

betalade både yrkeshögskolorna och läroanstalterna på andra stadiet en ersättning till 

arbetsgivarna då deras elever var på praktik. Nu är det endast yrkeshögskolorna som 

betalar ersättning och en förändring är under planering, enligt vilken även 

yrkeshögskolornas ersättningssystem skulle avslutas. 

 

Motsvarande handledararvoden har inte tillämpats i någon av de andra organisationerna 

som överfört personal till välfärdsområdet. Alla enheter har dock kontinuerligt 

studeranden från nämnda yrkesläroanstalter. Det är främst elever från regionens 

läroanstalter men också studeranden från övriga landet kan komma på praktik, om det 

finns utrymme. Då nu dessa specifika uppgifter är identiska på de enheter som har 

studeranden från nämnda läroanstalter, är nog strävan att få en likabehandling. 

 

På tjänstemannanivå har ärendet diskuterats mycket. Praktikperioden är viktig med tanke 

på inlärningen, men också med tanke på att de är våra framtida arbetstagare. Vi ska stäva 

till att ha en handledning som håller hög nivå, där man tar hand om studerande och där 

bemötandet är välkomnande och positivt. En ersättning som riktas till den som gör arbetet 

är även en motivationsfaktor. Det kan också sporra den som är speciellt lämplig för 

handledningsuppgifter att ta mera turer. Samtidigt som tanken att pengarna ska riktas till 

de som ger arbetsinsatsen, har en diskussion förts om det kunde finnas något annat sätt att 

ordna ersättningssystemet. Då nu ett förslag om en temporär tillämpning av systemet 

beretts, har samtidigt konstaterats att det finns ett behov av att utvärdera systemet och 

också se om det finns alternativa sätt att utveckla verksamheten. 

 

Förslag till lokalt avtal om ersättning till studerandehandledare i bilaga 1/§17 24.3.2022 

 

HRD: föreslår att personalsektionen besluter 

 

- godkänna förslaget till avtal i bilaga 1 

- att avtalet tillämpas på hela välfärdsområdet från 11.4.2022-

31.12.2022 och 

- att avtalet tillämpas på de enheter som överfördes från Vasa stad från 

1.1.2022-31.12.2022 

- att utvärdering görs under året 

- att linjedragning för andra praktikanter bereds till personalsektionens 

nästa möte. 

 

PS: godkände enhälligt HRD:s förslag. 

 __________ 
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Personalsektionen  § 18   24.3.2022 
 
 
 

§ 18 Köavkortning inom specialsjukvården och tandvården 

 

Inom specialsjukvården har man inom vissa funktioner och under begränsade tider varit 

tvungen att utföra köavkortning som sk. kliniskt mertidsarbete, för att kunna fylla 

vårdgarantin. Enligt chefsöverläkaren finns inom vissa specialiteter fortsättningsvis behov 

av köavkortning utanför den egentliga arbetstiden.  Planerna kommer att behandlas av 

styrelsen, medan ersättningsnivåerna fastställs av personalsektionen. I sjukvårdsdistriktet 

har tillämpats en ersättningsmodell, som utgått från en struktur, som tidigare ingått i 

läkaravtalet. Sedan  grunderna inte längre regleras i läkaravtalet, har ersättningarna 

fastställts i ett lokalt avtal för läkarnas del. För vårdpersonal och stödfunktionerna har 

funnits ett ensidigt arbetsgivarbeslut. I bägge grupperna har arbetet byggt på 

överenskommelse med berörda arbetstagare/tjänsteinnehavare. Ett förslag om 

förlängning av ersättningspraxis för dessa grupper har beretts och nu är meningen att även 

för dessa grupper göra ett lokalt avtal. 

 

Förlag till lokalt avtal för läkare i bilaga 1/§18 24.3.2022 

 

Förslag till lokalt avtal för vård och undersökningspersonal i bilaga 2/§18 24.3.2022 

 

Inom tandvården har i Jakobstad och Vasa funnits lokala avtal för övertidsersättning i 

samband med köavkortningen. Köavkortning har gjorts kvällstid och under veckoslut, för 

att vårdgarantin ska kunna uppfyllas. Nu finns stort behov av att arbeta bort köerna igen. 

Ett gemensamt lokalt avtal för hela välfärdsområdet har uppgjorts. Köavkortningen bygger 

på överenskommelse med respektive arbetstagare. 

 

Förslag till lokalt avtal för personal inom tandvården i bilaga 3/§18 24.3.2022 

 

 

HRD: föreslår att personalsektionen godkänner förslagen till lokala avtal 

enligt bilagorna 1-3. 

 

 

PS: godkände enhälligt HRD:s förslag. 

 __________ 
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Personalsektionen  § 19   24.3.2022 
 
 
 

§ 19 Förmannajour inom socialvården 

 

Inom socialvården finns en social- och krisjour som fungerar dygnet runt årets alla dagar. 

I både regionförvaltningsverkets och social- och hälsovårdsministeriets 

rekommendationer påtalas nu att det även bör ordnas en förmannajour inom socialvården. 

Förmannen skulle vara i beredskap, så att den socialarbetare som finns på fältet vid behov 

kan konsultera en förman, som också vid behov kan fatta beslut i vissa brådskande ärende, 

som t.ex. att bevilja socialarbetaren tillstånd att gå in i en persons lägenhet. 

Socialdirektören har berett ärendet och det finns en första plan om att åtta personer på 

chefsnivå kunde ingå i en sådan förmannaberedskapsring. 

 

Enligt det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet avses med beredskap att en 

tjänsteinnehavare eller arbetstagare ska vara anträffbar för att vid behov kunna inkallas till 

arbete. Beredskapen får inte vara så lång eller förekomma så ofta att den oskäligt försvårar 

den anställdes möjligheter att disponera sin fritid. Det här har vägts in i den plan som 

uppgjorts. I kollektivavtalet stadgas att om en tjänsteinnehavare eller arbetstagare ålagts 

beredskap betalas för varje beredskapstimme en penningersättning som motsvarar 20 – 

30 % av den oförhöjda timlönen, eller alternativt ges motsvarande ledighet. Det här är en 

ny verksamhet och det finns på det sättet inte uppgifter om aktiva arbetets andel. 

Beredskapsturerna blir 4-5/månad enligt planen. Många kontakter bedöms skötas som 

konsultationer, så att förmannen inte behöver infinna sig på arbetsplatsen. Det talar för att 

den högre procentsatsen kunde vara försvarbar. Den är även i bruk inom vissa andra 

beredskapsgrupper inom välfärdsområdet. 

 

 

HRD: föreslår att personalsektionen fastställer beredskapsersättningen till 

30 % för förmannajouren inom socialvården. 

 

 

PS: godkände enhälligt HRD:s förslag. 

 __________ 
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Personalsektionen  § 20   24.3.2022 
 

§ 20 Temporär ersättning till personer som sköter ett annat arbete vid sidan av sitt eget 

arbete 

Personalsektionen beslutade vid sitt sammanträde 4.2.2021 § 4 att de personer som vid 

sidan av sitt eget arbete deltagit i beredningen av den nya organisationen med ett avsevärt 

beredningsansvar och en betydande arbetsinsats ska betalas ett individuellt tillägg på 10 % 

av den uppgiftsrelaterade lönen. De facto upphörde inte skötseln av två uppdrag vid 

årsskiftet, eftersom den välfärdsområdeslag som godkändes på sommaren 2021 förde med 

sig en ny beredningshelhet.  

 

Beredningsarbetet har till början av mars skötts av det temporära beredningsorganet och 

efter välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde med stöd av det beslut som fattades vid 

detta sammanträde.  

 

I Österbotten har ingen särskild personal rekryterats för beredningsarbetet, utan de 

nuvarande tjänsteinnehavarna sköter det här arbetet vid sidan av sina egna arbeten. I och 

med detta skulle det vara skäligt att ersätta dem för detta ansvar.  

 

Ersättningsbeslutet borde retroaktivt fattas att gälla från och med 1.1.2022 till dess att det 

temporära beredningsorganet avslutade sitt uppdrag 6.3.2022. Det här beslutet skulle 

omfatta de personer som representerade välfärdssamkommunen i det temporära 

beredningsorganet och/eller som bar ett avsevärt ansvar för beredningen av den 

organisation som inleder sin verksamhet år 2023.  

 

Namnförteckning i bilaga 1/§20 24.3.2022 

 

Därtill har enskilda anställda, exempelvis sekreterare inom förvaltningen, också varit 

tvungna att sköta två arbeten på grund av välfärdsområdesreformen.  

 

 Personalsektionen utsåg styrelseordförande till sekreterare för § 20. 
 

Marina Kinnunen, Ann-Charlott Gröndahl, Peter Nieminen, Marjo Orava och Carina Nåls 
avlägsnade sig från mötet under behandlingen av § 20. 

 

Styrelsens ordförande föreslår 

1. att personalsektionen godkänner att tjänsteinnehavarna i den 

anslutna bilagan ska betalas ett individuellt tillägg på 10 % från och 

med 1.1.2022 till och med 6.3.2022, och att man till nästa 

sammanträde ska bereda en ersättningsmodell för det resterande året. 

2. att personalsektionen ger direktören mandat att ta beslut gällande de 

enskilda anställda inom förvaltningen, vilka under motsvarande tid 

bistått det arbete som gjorts inför grundandet av den andra 

organisationen.  

 
   PS: beslöt enhälligt enligt styrelseordförandes förslag. 
   __________ 



Protokoll sida  

12 (13)  

nr 2/2022 

 

Personalsektionen  § 21   24.3.2022 

 

 

§ 21 Information, meddelanden, initiativ, frågor 

 

 Lägesrapport om välfärdsområdets lönebetalningsproblematik. 

 Information om arbetsmarknadsläget. 

 Erkki Aro lämnade ett skriftligt initiativ, där han föreslår att personalsektionen ska ta 

ny behandling av ärendet gällande km-gränsen för närservicemottagning (§ 23, 

16.11.2021). Skrivelsen som bilaga 1/§21 24.3.2022. 

__________  
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Personalsektionen  § 22 - 23   24.3.2022 

 

 

 

§ 22 Nästa möten 

 - 28.4.2022 kl. 9.30 
 - 31.5.2022 kl. 9.30 
 __________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 23 Mötets avslutande 

Ordförande avslutade mötet kl. 11.30. 
__________ 



    

   8.4.2022 

1 (2) 

 

Anvisning för begäran om omprövning 

      Datum för sammanträdet 

Personalsektionens sammanträde 24.3.2022 

 

Besvärsförbud 

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 136 § 

kommunallagen begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras 

över beslutet 

Paragrafer: 11 – 12, 21 - 22 

 

 

Anvisning för begäran om omprövning 

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan skriftligt begära om omprövning. 

 

Paragrafer: 13 - 20 

 

Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form. 

Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol. 

Omprövning får begäras av: 

• den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet 

(part), och 

• samkommunens medlemskommuner 

• kommunmedlemmar i samkommunens medlemskommun 

 

I omprövningsbegäran ska uppges: 

• det beslut i vilket omprövning begärs 

• hurdan omprövning som begärs 

• på vilka grunder omprövning begärs. 

 

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning 

samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.  

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress 

uppges. 

 

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. 



    

   8.4.2022 

2 (2) 

 

 

Begäran om omprövning ska lämnas in till registratur senast under tidsfristens sista dag 

innan registraturen stänger.  

 

En part anses ha fått del av beslutet sju (7) dagar efter att brevet sändes, om inte något annat 

visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje (3) 

dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas. 

 

En medlemskommun och kommunmedlem i samkommunens medlemskommun anses ha 

fått del av ett beslut sju (7) dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna 

datanätet. 

 

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista 

dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, 

julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första 

vardagen därefter. 

 

Behandlingen av omprövningen är kostnadsfritt. 

 

Protokoll 

 

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos registratur 

(kontaktuppgifter nedan). 

 

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet 8.4.2022. 

 

Beslutet har delgetts parten genom ett brev som avsändes  

 

Beslutet har delgetts parten genom ett e-postmeddelande som avsändes  

 

 

Myndighet hos vilken omprövning begärs: 

 

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde/styrelsen 

Sandviksgatan 2-4 

65130 Vasa 

registrator@vshp.fi 

 

besöksadress: XA-huset (Sandviksgatan 6), 7:e vån. Öppethållningstid måndag-

fredag kl. 9-14. 

mailto:registrator@vshp.fi
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BILAGOR 
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Lokalt avtal om arbetstidsarrangemang för den prehospitala 
akutsjukvården  
 
 
1§ Avtalsparter 
 
 Österbottens välfärdsområde och Tehys fackavdelning vid Vasa centralsjukhus rf. 914. 
 
2§ Avtalets syfte 
 

I detta avtal överenskommes, avvikande från bestämmelserna i SH-avtalet kap III,  om längden på 
utjämningsperioden i allmän arbetstid, den ordinarie arbetstiden per dygn, dagliga vilotider samt 
ersättning av mertids- och övertidsarbete. 

 
3§ Tillämpningskrets 
 

Avtalet tillämpas på fältchefer för den prehospitala akutsjukvården och deras arbetspar anställda av 
Österbottens välfärdsområde.  

 
 
4§ Längden på ordinarie arbetstid och utjämningsperioden  
 

Ett arbetsskift är i regel högst 13 timmar per dygn och den ordinarie arbetstiden i genomsnitt 38 
timmar 15 minuter per vecka under en period av 3-6 veckor (utjämningsperiod). Med anledning av 
den genomsnittliga veckoarbetstiden tillämpas inte någon flexibel arbetstid. 

 
 
5§ Överskridande av den ordinarie arbetstiden och arbetstidsersättningar  
  

Övertiden räknas alltid per dygn (arbete som överskrider planerat arbetsskift). Då dygnet byter i ett 
nattskift bryts inte beräkningen av övertid. Övertidsersättningen är 50 % för de två första timmarna 
övertidsarbete och en med 100 % förhöjd timlön för följande timme övertidsarbete. Övertidsgränsen 
för arbetsskift som underskrider 13 timmar är det timantal som fastställts i 
arbetsskiftesförteckningen, dock minst 8 timmar. 
 
Om fältchefen eller fältchefens arbetspar på arbetsgivarens initiativ gör en extra arbetstur, betalas 
till hen en alarmpenning à 70 euro. Under söckenhelg och under sommarmånadernas veckoslut 
betalas förhöjd alarmpenning enligt samkommunens allmänna principer (90 e).  
 
För nattarbete betalas en ersättning på 40 % av den oförhöjda timlönen. 
 
Till övriga delar tillämpas bestämmelserna i kapitel III i SH-avtalet. 

 
 
6§ Vilotider 
 

Under de 24 timmar som följer efter inledandet av varje arbetsskift ges tjänsteinnehavarenen en 
oavbruten vilotid på minst 11 timmar. 
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Då arbetsskiftet överskrider 10 timmar har tjänsteinnehavaren rätt att dagligen hålla 2 vilopauser och 
2 kafferaster. 
 
Eftersom det på grund av arbetsuppgifternas natur inte är möjligt att ordna måltidsrast utanför 
arbetstid, ges tjänsteinnehavarna möjlighet att inta sina måltider under arbetstid. 
 
Till övriga delar tillämpas de bestämmelser som fastställts om vilotider i SH-avtalet kap III. 
 

 
7§ Avtalets övriga villkor 
 

Semesterdagar och söckenhelger förkortar arbetstiden i heltidsarbete enligt anvisningen i SH-avtalet, 
7 timmar 39 minuter / dag.  

 
Då arbetstidsersättning ges i ledig tid ska den i regel ges som hela arbetsskift, men om detta inte är 
möjligt kan arbetstiden också förkortas. 

 
 
8§ Avtalets giltighetstid och uppsägning 
 

Avtalet gäller tiden 1.4.2022 – 31.3.2023. Avtalets uppsägningstid är tre (3) månader. 
 
 
 
 
 
Vasa, _____ /_____ 2022    Vasa, _____ /_____ 2022 
 
 
____________________________   ____________________________   
Hans-Erik Lindqvist     Ann-Charlott Gröndahl 
Personalsektionens ordförande   HR-direktör 
Österbottens välfärdsområde   Österbottens välfärdsområde 
 
 
 
Vasa, _____ /_____ 2022    Vasa, _____ /_____ 2022 
 
 
____________________________   ____________________________ 
Johanna Kujanpää     Jaani Kujanpää  
fackavdelningens ordförande   huvudförtroendeman 
Tehys fackavdelning vid Vasa centralsjukhus rf   Tehys fackavdelning vid Vasa centralsjukhus rf  
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Samkommunen för Österbottens välfärdsområde / registratur | Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä / kirjaamo 

Sandviksgatan 2–4, 65130 Vasa | växel 06 218 1111 | registrator@ovph.fi | osterbottensvalfard.fi 

Hietalahdenkatu 2–4, 65130 Vaasa | vaihde 06 218 1111 | kirjaamo@ovph.fi | pohjanmaanhyvinvointi.fi 
 

 

Lokalt avtal om betalning av semesterpenning i juni 
 
 
 
Österbottens välfärdsområde samt alla fackorganisationer har överenskommit om att 

semesterpenningen avvikande från bestämmelserna i det kommunala tjänste- och 

arbetskollektivavtalet kapitel IV § 20, betalas i samband med löneutbetalningen för juni. Grunden för 

och uträkningen av semesterpenningen följer fortsättningsvis reglerna i kollektivavtalet § 18. 

 

Avtalet gäller tillsvidare.  

 

Avtalets uppsägningstid är för respektive avtalspart tre (3) månader. 

 

 

 

 

 

   

_________________________ _________________________ 

Förnamn Efternamn  Förnamn Efternamn 

Österbottens välfärdsområde Österbottens välfärdsområde 

 

 

_________________________ _________________________ 

Förnamn Efternamn  Förnamn Efternamn 

TEHY   FOSU 

 

 

_________________________ _________________________ 

Förnamn Efternamn  Förnamn Efternamn 

JHL   JYTY 

mailto:registrator@ovph.fi
mailto:kirjaamo@ovph.fi
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Lokalt avtal om betalning av arvode för handledning av studerandes 

obligatoriska praktik 

 

Tillämpning  

Avtalet tillämpas på personal inom Österbottens välfärdsområde som är utsedd handledare för 

studerande inom social och hälsovård på yrkeshögskolenivå eller andra stadiets utbildning och som 

gör sin obligatoriska praktikperiod. 

- avtalet tillämpas på personal som överförts från Vas stad från 1.1.2022 och utvidgas till att 

gälla hela välfärdsområdet från 11.4.2022. 

 

Handledarens arvode 

Till handledaren betalas ett personligt arvode som är 

- 5 euro/utförd handledningsdag (skift) 

- 8 euro/utförd handledningsdag (skift) som sker på engelska (studerande annat språk än 

finska eller svenska) 

 

- Handledningsarvode kan fås för en elev per gång. Om en studerande har två 
deltidshandledare á 4 timmar, delas arvodet så att vardera får 2,50 / handledningsdag.  

- Vid yrkesprov eller examensprov där närvårdare påvisar sin yrkeskunskap, betalas ett 
handledningsarvode på 5 euro/dag. Under en dag kan flera yrkesprov utföras. 

- För handledning under 4 timmar betalas inget arvode. 
- För studerande som arbetar som vikarie i anställningsförhållande, betalas inga arvoden 

 

Avtalets giltighetstid 

Avtalet gäller för tiden 1.4-31.12.2022. Avtalets uppsägningstid är tre (3) månader. 
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Lokalt avtal om ersättning till läkare för kliniskt mertidsarbete vid 
köavkortning 
 
Avtalets syfte 
Köavkortning utförs främst i situationer då man vill säkra att de polikliniska vårdköerna hålls inom ramen för 
vårdgarantin. Utöver dessa ersätts även patologins undersökningar av utomstående/hälsocentralens prov, 
selektiva ryggoperationer kvällstid samt elektrofysiologiska undersökningar för utsocknes patienter enligt 
reglerna för mertidsarbete. 
  
Tillämpning av avtalet 

1. Arbetet utförs utanför full ordinarie arbetstid (38,45 h/v). I redovisningen över utfört mertidsarbete skall 
framgå undersökningarnas art, antal samt tidpunkten för arbetet. 

2. Mertidsarbete kan utföras av läkare som arbetar full arbetstid (38,45 h/v). 
3. Innan mertidsarbete inleds, skall det finnas en plan godkänd av styrelsen gällande grund, volym och 

tidpunkt för mertidsarbetet 
4. Mertidsarbete bygger på frivillighet och avtal görs med berörda läkare. 

 
 
Ersättningsgrunder  
Ersättningsgrunden är ett euro-belopp per patient eller timme. Inga andra arbetstidsersättningar erläggs. 
 

 Specialläkare Erfaren specialiserande 
läkare 

Poliklinisk mottagning   

     Klinisk grundundersökning 65,00 €/patient 42,00 €/patient 

     Kontrollbesök 47,50 €/patient 33,00 €/patient 

   

Gastroskopi 
     Undersökning (inkluderande klinisk   
     bedömning) 

 
80,00 €/patient 

 
58,00 €/patient 

   

Echo 
     Ultraljudsundersökning av hjärtat 

 
105,00 €/patient 

 
76,50 €/patient 

     Ultraljudsundersökning av hjärtat +klinisk  
     bedömning 

130,00 €/patient 95,00 €/patient 

   

Elektrofysiologisk underökning av hjärta 
(utsocknes patient) 

 
200,00 €/h 

 
- 

   

Kolonoskopi 235,00 €/patient 171,00 €/patient 

   

Neurologi 
     Speciellt krävande besök, första besök,  
     45 minuter 

 
100,00 €/patient 

 
73,00 €/patient 

   

Neurologi, Botox 
     Kontrollbesök (utan vårdpersonal) 

 
73,00 €/patient 

 
53,00 €/patient 

   

 

 

 



           

           2(2) 

 
 

 Specialläkare Erfaren specialiserande 
läkare 

Onkologi   

     Tidskrävande första besök 96,00 €/patient 70,00 €/patient 

     Klinisk grundundersökning 60,00 €/patient 42,00 €/patient 

     Kontrollbesök 47,50 €/patient 33,00 €/patient 

   

Ögon   

     Laser 42,00 €/injektion 21,00 €/injektion 

   

Anestesi   

     Selektiva ryggoperationer som sker  
     kvällstid 

500,00 €/patient 365,00 €/patient 

 
 
 
Arbetstid 

Arbetet ordnas så att vilotiderna kan ges i enlighet med stadganden i arbetstidslagen, läkaravtalet och det 

allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet. 

 

Avtalets giltighetstid och uppsägning 

Avtalet gäller för tiden 1.4.2022-31.3.2023. Avtalets uppsägningstid är tre (3) månader. 
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Lokalt avtal om ersättning till vårdpersonal vid köavkortning inom 
öppenvård 
 
Avtalets syfte 
Köavkortning utförs främst i situationer då man vill säkra att de polikliniska vårdköerna hålls inom 
ramen för vårdgarantin. 
  
Tillämpning av avtalet 
Avtalet tillämpas på både visstidsanställda och personal med tillsvidareanställning.  
 
Alternativ för ordnande av vårdpersonalens arbetstid i anslutning till köavkortning. 
 

1. Verksamheten ordnas i första hand genom normala arbetstidsarrangemang, där 
veckoarbetstiden planeras utgående från mottagningsverksamheten. Ordinarie arbetstid kan 
planeras och förverkligas som kvällsskift. 

 
2. Om köavkortning ordnas som övertid och ersättningen ges i tid, ges övertidersättning enligt 100 

% från första övertidstimmen och med iakttagande av att övertidströskeln är 8 timmar, 
alternativt 38,75 om arbetstiden utgör veckoövertid. 

 
3. För köavkortning där inga arbetstidsarrangemang är möjliga, betalas ett arvode på 60 

euro/timme för arbete som överskrider ordinarie arbetstid. Inga andra arbetstidsersättningar 
betalas utöver timarvodet och ersättningen kan inte omvandlas till ledig tid.  

 
Arbete enligt punkt 2 och 3 bygger på överenskommelse med respektive arbetstagare. 
 
Arbetstid 

Arbetet ordnas så att vilotiderna kan ges i enlighet med arbetstidslagens och SH-avtalets stadganden. 

 

Avtalets giltighetstid och uppsägning 

Avtalet gäller för tiden 1.4.2022-31.3.2023. Avtalets uppsägningstid är tre (3) månader. 
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Lokalt avtal om ersättning till stödpersonal vid köavkortning inom 
öppenvård 
 
Avtalets syfte 
Köavkortning utförs främst i situationer då man vill säkra att de polikliniska vårdköerna hålls inom 
ramen för vårdgarantin. 
  
Tillämpning av avtalet 
Avtalet tillämpas på både visstidsanställda och personal med tillsvidareanställning.  
 
Alternativ för ordnande av avdelningssekreterarnas och instrumentskötarnas arbetstid i anslutning till 
köavkortning. 
 

1. Verksamheten ordnas i första hand genom normala arbetstidsarrangemang, där 
veckoarbetstiden planeras utgående från mottagningsverksamheten. Ordinarie arbetstid kan 
planeras till kvällen. 

2. För köavkortning där inga arbetstidsarrangemang är möjliga, betalas ett arvode på 38 €/timme, 

för arbete som överskrider ordinarie arbetstid. 

 
Övertidsarbete bygger på överenskommelse med respektive arbetstagare. 
 
Arbetstid 

Arbetet ordnas så att vilotiderna kan ges i enlighet med arbetstidslagens och SH-avtalets stadganden. 

 

Avtalets giltighetstid och uppsägning 

Avtalet gäller för tiden 1.4.2022-31.3.2023. Avtalets uppsägningstid är tre (3) månader. 
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Lokalt avtal för köavkortning inom tandvården 

 

Tillämpning av avtalet  

Avtalet gäller ordinarie anställda och visstidsanställda som arbetar i heltid med månadslön. 

Arbete som omfattas av detta avtal är frivilligt för arbetstagaren.  

Det arbete som detta avtal omfattar utförs antingen före eller efter det egna arbetsskiftet eller på 

lediga dagar. Det arbete som detta avtal omfattar kan inte utföras under semester.  

 

Arbetstid och ersättningar  

Det arbete som syftar till att förkorta köerna till tandvården kan utföras på vardagar och 

veckoslut utöver arbetstagarens ordinarie arbetstid. Det avtalsenliga arbetet kan utföras på 

vardagar mellan kl. 16.00-21.00 och på veckoslut mellan kl. 8.00–21.00. I arbetet tillämpas 

arbetsavtalslagen i fråga om dygnsvilan (Arbetstidslagen 872/2019, kapitel 6 § 25, Läkta 2020-

2021, kapitel 3 § 5) och bestämmelserna i hur veckovilan efterlevs (Akta 2020-2021, kapitel 3 § 

24 och Läkta 2020-2021, kapitel 3 § 6). Om vilotiderna inte uppfylls erläggs arbetstagaren en 

motsvarande ersättning i tid eller pengar i enlighet med bestämmelserna i SH-avtalet eller 

Läkta.  

Det arbete som omfattas av detta avtal ersätts utifrån den timlön som arbetstagaren erläggs 

enligt den ordinarie lönen förhöjt med följande koefficient  

På vardagar måndag–fredag,  koefficient: 2,00 

På lördagar,    koefficient: 2,50 

På söndagar och söckenhelger,  koefficient 3,00  

 

Till tandläkare betalas åtgärds- och besöksarvoden för kliniskt mertidsarbete i enlighet med 

Läkaravtalet.  

Ovanstående ersättningar inrymmer alla arbetstidsersättningar (övertid, lördag, söndag, kväll). 

Inga andra ersättningar betalas.  

Om arbetstagare inte infinner sig till arbetsskiftet, betalas inte ersättningar enligt detta lokala 

avtal. Ersättningarna betalas för faktiska arbetade timmar.  

Uppföljning av den totala arbetstiden  

Arbetsgivaren följer i enlighet med bestämmelserna i arbetstidslagen (Arbetstidslag 872/2019, 

kapitel 7 § 32) upp den totala arbetstid som arbetstagaren intjänat. Arbetstagarens totala 

arbetstid får inte i genomsnitt överskrida 48 timmar per vecka under en tidsperiod om 12 

månader. 

Avtalets giltighetstid och uppsägning  

Avtalet gäller för tiden 1.4.2022-31.3.2023. Avtalets uppsägningstid är tre månader. 
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Bilaga – Liite 
 
 
 
Namn - Nimi Benämning Nimike 
Marina Kinnunen direktör johtaja 
Pia-Maria Sjöström sektordirektör sektorijohtaja 
Erkki Penttinen sektordirektör sektorijohtaja 
Pia Vähäkangas tf. sektordirektör vt. sektorijohtaja 
Peter Nieminen chefsöverläkare johtajaylilääkäri 
Marjo Orava chefsöverskötare johtajaylihoitaja 
Carina Nåhls socialdirektör sosiaalijohtaja 
Maria Liukkonen tf förvaltningsdirektör vt. hallintojohtaja 
Mari Plukka kvalitetsdirektör laatujohtaja 
Ann-Charlott Gröndahl HR-direktör HR-johtaja 
Lena Nystrand ekonomidirektör talousjohtaja 
Petra Fager kommunikationsdirektör viestintäjohtaja 
Suvi Einola förändringsledare muutosjohtaja 
Päivi Berg enhetschef yksikönpäällikkö 
Satu Hautamäki verksamhetsområdesdirektör toimialajohtaja 
Tony Pellfolk verksamhetsområdesdirektör toimialajohtaja 
Kosti Hyvärinen verksamhetsområdesdirektör toimialajohtaja 
Annica Sundberg verksamhetsområdesdirektör toimialajohtaja 
Sofia Svartsjö verksamhetsområdesdirektör toimialajohtaja 
Christian Palmberg verksamhetsområdesdirektör toimialajohtaja 
Tommy Forsman lokalitetsdirektör toimitilajohtaja 
Pia Haglund IT-direktör IT-johtaja 
Kimmo Tiira regional IT-direktör alueellinen IT-johtaja 
Antti Korpi jurist lakimies 
Tuula Hartman jurist lakimies 
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1. Till läsaren 
 

I rapporten finns samlat de mest centrala mätarna 

och nyckeltalen gällande Vasa sjukvårdsdistrikts 

personal. Antalet anställda minskade en aning medan 

antalet årsverken ökade.  

Under hela året påverkades verksamheten av covid-

19. Pandemin medförde nya utmaningar i såväl det 

dagliga vårdarbetet som i utveckling, utbildning och 

rekrytering. 

En stor del av arbetet under 2021 präglades av 

förberedelserna inför övergången till samkommunen 

för Österbottens välfärdsområde. Förberedelserna 

märktes även i rekryteringen.    

Rapporten  beskriver även personalsatsningar och 

annat personalarbete som genomförts under året. 

Tvåspråkigheten utgjorde fortfarande ett 

tyngdpunktsområde och man såg en ökning av 

avlagda muntliga och skriftliga prestationer i 

språktestet som utvecklades år 2020.
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2. Personalen i siffror 

 
Tjänster och befattningar 
 

Vid utgången av år 2021 var antalet inrättade tjänster 
och befattningar totalt 1 896 stycken, vilket innebär en 
ökning med 27 vakanser i jämförelse med året innan. 
Den procentuella fördelningen mellan vakanser på 

heltid och deltid var 91 % respektive 9 %, vilket 
innebär att den fortfarande är oförändrad. 
Sammanlagt 7 läkartjänster var inrättade som bisyssla.  

 

Antalet anställda 
 

Personalstatistiken för år 2021 visar att totala antalet 

anställda vid utgången av året uppgick till 2 050, 

endast åtta personer färre än året innan.  Två stora 

projektorganisationer, patient och 

klientsäkerhetscentret samt patientdatasystemet 

Aster, samt beredningen av välfärdsområdet syns i 

personalstatistiken så att förvaltningspersonalen ökat 

med 27 personer.  
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ANTALET ANSTÄLLDA 2017-2021

Tjänster och befattningar 2020-2021 (31.12.2021) 

    2020 2021 

  
2019 2020 2021 Heltid 

Delti
d 

Bisyssla Heltid 
Delti

d 
Bisyssla 

Läkare 235 239 241 224 10 5 224 10 7 

Vårdpersonal 1 305 1 183 1 194 1 064 119   1 081 113  

Undersökningspersonal 289 277 286 246 31   253 33  

Förvaltningspersonal 84 89 92 88 1   91 1  

Försörjningspersonal 84 81 83 80 1   82 1  

Totalt 1 997 1 869 1 896 1 702 162 5 1 731 158 7 

Förändring 6 - 128 27 -107 - 21   29 -4  
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Antalet anställda tillsvidare och för viss tid 2017-2021 (31.12) 

      

 2017 2018 2019 2020 2021 

      

LÄKARE 216 226 228 235 231 

Anställningsförhållande tillsvidare 120 119 116 119 118 

Anställningsförhållande för viss tid 96 107 112 116 113 

VÅRDPERSONAL 1 319 1 405 1 443 1 329 1 296 

Anställningsförhållande tillsvidare 1 149 1 205 1 221 1 123 1 126 

Anställningsförhållande för viss tid 170 200 222 206 170 

UNDERSÖKNINGSPERSONAL 277 308 306 297 299 

Anställningsförhållande tillsvidare 249 265 263 248 249 

Anställningsförhållande för viss tid 28 43 43 49 50 

FÖRVALTNINGSPERSONAL 105 96 99 118 145 

Anställningsförhållande tillsvidare 98 89 92 97 117 

Anställningsförhållande för viss tid 7 7 7 21 28 

FÖRSÖRJNINGSPERSONAL 304 86 83 79 79 

Anställningsförhållande tillsvidare 259 76 75 76 77 

Anställningsförhållande för viss tid 45 10 8 3 2 

Totalt 2 221 2 121 2 159 2 058 2 050 

I jämförelse med året innan har endast en marginell 
förändring skett i fördelningen mellan tjänste- och 
arbetsavtalsför-hållanden. Andelen tjänsteför-
hållanden minskade med en procent, medan andelen 
arbetsavtalsförhållanden ökade med motsvarande 
procentenhet. 

Arbetsavtalsförhållanden 
1 610 (79%) 

Tjänsteförhållanden 
440 (21%) 
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Årsverken 

 

Generellt återger antalet årsverken personalstyrkan 

på ett bättre sätt, genom att man där utgår från varje 

anställningsdag och också beaktar 

arbetstidsprocenten. En uppföljning av 

personalresurserna i årsverken (anställningsdagar-

frånvarodagar/360) visar att antalet årsverken ökade 

med totalt 16 jämfört med året innan.  Den största 

ökningen (21 årsverken)  fanns inom förvaltningen 

och även vårdpersonalens årsverken visade en liten 

ökning på tre årsverken. I de andra grupperna 

noterades minskningar. 

 

 

Frånvaro 

I jämförelse med året innan ökade personalens totala 
frånvarodagar under året med drygt 2 dagar per 
anställd (räknat utgående från antalet anställda per 
31.12.2021). Den största procentuella minskningen 
skedde i kategorin frånvaro till följd av 
arbetsolycksfall, vilka minskade med 53,3 % efter en 
ökning med 37,9 % föregående år.  Vad gäller 
familjeledigheter var antalet frånvarodagar relativt 
oförändrat vid en jämförelse relaterad till antalet 
anställda per 31.12.2021. 

 

 

Till skillnad från år 2020 då största delen av året 
präglades av en tid med en låg sjukfrånvarotröskel till 
följd av covid-19 pandemin så ökade andelen 
hälsorelaterad frånvaro i förhållande till hela 
organisationens anställningsdagar med 0,5 %.    

204

207

1161

1158

267

270

123

102

78

80

2 0 2 1

2 0 2 0

ÅRSVERKEN 2021 -2022

Läkare Vårdpersonal Undersökningspersonal Förvaltningspersonal Försörjningspersonal

Totalt

1833

1817

Frånvarodagar (kalenderdagar) i förhållande till 
antalet anställda 2020-2021 (31.12) 

  2020 2021 

Rehabiliteringsstöd 1,7 1,2 

Familjeledigheter 21,9 21,9 

Hälsorelaterad frånvaro 14,7 16,8 

Arbetsolycksfall 0,3 0,1 

Semester 37,7 37,2 

Övrigt 11,0 12,7 

Totalt 87,3 89,9 

Andelen hälsorelaterad 
frånvaro i förhållande till hela 

organisationens 
anställningsdagar 

 

2021: 4,44 % 
 

2020: 3,91 % 
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Anställningstid och pensioneringar  

Under 2021 skedde ingen större förändring i den 
genomsnittliga anställningstiden, varken bland 
tillsvidare- eller visstidsanställd personal. Den 
genomsnittliga anställningstiden sjönk en aning till 
10,7 år från 11,1 året innan.  

 

Under de senaste åren har antalet pensioneringar 
minskat och den trenden fortsatte år 2021. Under året 
avgick 34 anställda med pension och 1 anställd 
beviljades invalidpension. 

 

Pensioneringar år 2021 

Yrkesgrupp Antal 

  

Läkare 2  

Vårdpersonal 24 

Undersökningspersonal 7 

Förvaltningspersonal 0 

Försörjningspersonal 1 

Totalt 34 

Pensionsbeslut 2016-2021 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Ålderspension 57 42 32 33 34 

Deltidspension           

Invalidpension 2 4 4 1 1 

Delinvalidpension 11 4 5 8  

Förtida 
ålderspension 

    1     

Totalt 70 50 42 42 35 

Genomsnittlig anställningstid bland 

tillsvidareanställd personal (31.12.2021) 

Yrkesgrupp 
Genomsnittlig 

anställningstid i år 
  

Läkare 10,2 

Vårdpersonal 12,8 

Undersökningspersonal 12,7 

Förvaltningspersonal 13,2 

Försörjningspersonal 15,0 

Totalt 12,6 
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Åldersfördelning 
 

 

Medelåldern bland anställda ökade igen efter att under 
de senaste åren sjunkit. Statistiken visar att 
medelåldern bland läkare och vårdpersonal 
fortsättningsvis var lägre än genomsnittet samtidigt 
som undersöknings-, försörjnings- och förvaltnings-
personalens medelålder i genomsnitt var högre. 

Medelåldern för tillsvidareanställda var så gott som 
oförändrad medan för visstidsanställda hade den ökat 
något. Detta innebär att den nu var ca 10 år lägre bland 
visstidsanställda än bland personal med 
tillsvidareanställning.  

 

 

 

Medelåldern steg inom alla yrkesgrupper förutom 
undersökningspersonal.

 

 

 

Åldersfördelningen bland personalen var relativt 

oförändrad i jämförelse med föregående år. Den enda 

förändringen var att andelen personal i åldern 60+ 

ökade med 1 % och andelen personal i åldern <30 

minskade i motsvarande grad. Liksom tidigare år 

utgjorde personal över 40 år majoriteten av de 

anställda och i dessa grupper ingår 60 % av hela 

personalen.  

 

43,6

43,1
43,2

43,1

43,5

43

43,2

43,4

43,6

43,8

2017 2018 2019 2020 2021

Medelåldern 2017-2021

<30
15 %

30-39
25 %

40-49
25 %

50-59
24 %

60+
11 %

Personalens åldersfördelning 2021

Tillsvidareanställd 45,3 år                 Medelålder 2021                  Visstidsanställd 35,5 år 

 

48,8
44,0

47,3 48,3 47,5

36,5
33,8

43,6

34,4 36,0

42,8 42,6
46,6 46,0 47,2

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Läkare Vårdpersonal Förvaltningspersonal Undersökningspersonal Försörjningspersonal

Medelålder enlig yrkesgrupp 2021

Tillsvidare Visstid Alla
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Könsfördelning 
 

En liten förändring skedde i könsfördelningen inom 
organisationen under 2021, andelen män ökade med 
1% och kvinnor sjönk med motsvarande. Inom alla 
yrkesgrupper var könsfördelningen oförändrad. 

 

 

 

 

Språkfördelning 
 

Språkfördelningen bland personalen är oförändrad i 
jämförelse med föregående år. Under året 2020 ökade 
andelen finskspråkiga med 1 % och andelen 
svenskspråkiga sjönk med motsvarande andel i 
jämförelse med året innan. Under 2019 hade det skett 
en utveckling i motsatt riktning. Andelen personal med 
ett främmande språk som modersmål var 3 %, vilket 
innebär att den fortfarande var oförändrad. 

 

3. Lönekostnader 
 

De totala lönekostnaderna för 2021 uppgick till 89,5 

miljoner. Detta är endast en marginell ökning från 

föregående år (2020: 89,4). Fördelningen mellan 

yrkesgrupperna är i stort sett densamma jämfört med 

föregående år. 

Utomstående läkares totala löner och arvoden ökade i 

jämförelse med året innan och uppgick till totalt 2,6 

miljoner euro (2020: 1,95 miljoner euro).  

 

Kostnaderna för köpta läkartjänster steg under året 

från 4,36 miljoner euro till 4,89 miljoner, vilket 

innebar en ökning på 12 %. Kostnaderna för utom-

stående läkare, dvs. konsultläkare, dejourerande 

läkare och köpta läkartjänster, visar att läkarbristen 

fortsättningsvis var ett faktum.  

Den andra allmänna löneförhöjningen inom kollektiv- 

avtalsperioden 1.4.2020-31.8.2021 gjordes 1.4.2021. 

44%

12%

7%

16%

86%

56%

88%

93%

84%

14%

Läkare

Vårdpersonal

Undersökningspersonal

Förvaltningspersonal

Försörjningspersonal

Procentuell könsfördelning per yrkesgrupp (31.12.2021) Män Kvinnor

Finska
53%

Svenska 
44%

Andra språk
3%

Språkfördelning 31.12.2021

Män
19 %

Kvinnor
81 %

Könsfördelningen 31.12.2021
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Förhöjningen var 1,00 procent. Också de individuella 

tilläggen enligt lönekapitlet höjdes i enlighet med 

respektive allmänna förhöjning. 

I avtalsperioden ingick också en lokal justeringspott 

som betalades från 1.4.2021. Potten var 0,8 procent av 

lönesumman inom AKTA. 

 

 

 

2. Arbete och utveckling i en utmanande tid 
 

Pandemi och organisationsförändring 
präglade året 

Uppbyggnaden av välfärdsområdet innebar ett mycket 
omfattande utvecklingsarbete för bland annat 
förvaltningen under år 2021. 

Pandemin ledde liksom under år 2020 till att arbetet 
och arbetsmetoderna  anpassades i enlighet med vad 
omständigheterna krävde. Man följde uppgjorda  
försiktighetsföreskrifter och i personalgrupper där det 
var möjligt jobbade man på distans. Möten och 
utbildningar hölls på distans.  

Attraktiv arbetsplats för yrkespersoner 
 
För att sjukhuset ska uppfattas som en attraktiv 
arbetsplats för yrkespersoner vill vi kunna erbjuda 
arbetstagare och tjänstemän anställningsförhållanden 
tillsvidare. Målsättningen är att minst 86 % av 
sjukhusets totala antal vakanser ska  utgöras av 
tillsvidareanställningar.  

Enligt statistiken för 2021 uppgick denna andel till 
drygt 82 % (2020: 81 %). Andelen av både tillsvidare 
och visstidsanställd förvaltningspersonal ökade till 

följd av att personal rekryterades till olika typer av 
projekt för att arbeta med utvecklingen av det 
kommande välfärdsområdet. Inom gruppen av 
försörjningspersonal skedde en positiv utveckling då 
andelen fastanställda vid årets slut uppgick till 97,4 %.    

Nytt på avtalsfronten 
 

Sote-kollektivavtal 

Arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och 
hälsovårdssektorn (SH-avtalet) trädde ikraft 1.9.2021. 
Det första SH-avtalet gäller 1.9.2021–28.2.2022. 

Utbytesdagar 

I det allmänna kommunala tjänste- och 
arbetskollektivavtalet, 1.4.2020 - 28.2.2022 togs en ny 
skrivning in som möjliggör att arbetsgivaren och 
arbetstagaren/tjänsteinnehavaren kan komma 
överens om att byta ut semesterpenning eller en del av 
den till ledig tid. Personalsektionen beslöt att 
utbytesledigheten kan vara högst 10 dagar. 

 

26 %

11 %

54 %

6 %
3 %

Lönekostnader 2021 (31.12)

Läkare

Undersökningspersonal

Vårdpersonal

Förvaltningspersonal

Försörjningspersonal
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3. Tvåspråkigheten - en rikedom 
 

Under året ordnades sammanlagt 23 språkkurser, 
varav 15 i svenska, 7 i finska och en i engelska. Språk-
undervisningen utgjorde 77,6 utbildningsdagar, i vilka 
sammanlagt 75 personer deltog. Majoriteten av 
deltagarna tillhörde yrkesgrupperna läkare och 
vårdpersonal. På grund av coronasituationen 
ordnades de flesta språkkurserna på distans via 
Teams. 

Sjukhusets interna språktest 

Språktestet har tillkommit som ett resultat av att 

allmänna språkprov ofta upplevts svåra att avlägga då 

de behandlar allmänna ämnen i stället för 

vårdspecifika ämnen och situationer. Tematiken i 

sjukhusets interna språktest är därför 

sjukvårdssvenska och -finska.  

Testet är i första hand avsett för personal som saknar 

ett formellt språkintyg. Testet består av en muntlig och 

en skriftlig del, medan bedömningen följer den 

gemensamma europeiska referensramen för språk.  

Under 2021 avlades 88 prestationer (muntliga och 

skriftliga prestationer) varav fem blev underkända. 

Det fanns deltagare som avlade bara en del (muntlig 

eller skriftlig) och de som avlade båda delarna.   De som 

avlade det interna språktestet representerade följande 

yrkesgrupper: sjukskötare, närvårdare, sekreterare, 

instrumentskötare samt några i gruppen av 

försörjnings-personal.

4. Rekrytering 

Rekrytering till två organisationer 

 

År 2021 innebar fortsatta utmaningar för 

rekryteringens del. På grund av pandemin 

genomfördes inga rekryteringsevenemang.  

Gällande sjukvårdsdistriktets rekrytering kan man 
konstatera att antalet sökande per lediganslagen plats 
i genomsnitt sjönk. Det är svårt att göra jämförelser 
med föregående år eftersom man även rekryterade till 
det nya välfärdsområdet. I skrivande stund är även 
vissa rekryteringsprocesser som påbörjades 2021 
ännu öppna. 

Antalet lediganslagna platser ökade med 69 % och 
antalet sökande med 34%. Ungefär 25 % av de 
lediganslagna platserna var till välfärdsområdet. 27 % 

av det totala 
antalet sökande 
sökte de 

lediganslagna platserna till 
välfärdsområdet. 

 

 

  

Antalet lediganslagna         Antalet sökande 
         platser           totalt 

      493   2000 
    (2020:  292)    (2020:  1495) 

 Sökande per 
plats 

4,06 
(2019: 5,11) 
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5. En välmående personal

Välmåendesatsningar under 
avvikande förhållanden 

Sedan ett par år tillbaka verkar vid sjukhuset en 
mångprofessionell ledningsgrupp med uppgift att 
utveckla personalens välmående i arbetet. Precis som 
föregående år kunde satsningarna inte genomföras 
planenligt, utan anpassades under årets gång enligt 
rådande omständigheter. 

Personalens välmåendeundersökning 2021  

Sjukvårdsdistriktet deltar vartannat år i 
Arbetshälsoinstitutets välmåendeundersökning och år 
2021 besvarade 58 % av personalen vid VSVD 
förfrågan (2019: 64 %). 

Generellt kan konstateras att Vasa sjukvårdsdistrikt 
fortfarande ligger förhållandevis bra till i förhållande 
till övriga deltagande organisationer. 

Av de som har svarat upplever 73,3% att arbetet är 
meningsfullt (2019: 74,1 % ja 2017: 68,6 %). En större 
andel av de som besvarat förfrågan har också svarat att 
de fört utvecklingssamtal under året (2021: 76,3 % ja 
2019: 71,4 %). 

69,1 % (2019: 75,5 %) skulle rekommendera sin egen 
arbetsgivare till sina vänner, vilket är högre jämfört 
med svaren från alla organisationer (64 %). 
Arbetsgemenskaperna upplevs fortsättningsvis vara 
välfungerande.  

Arbetstrycket har fortsatt att öka. 45,8 % har upplevt 
detta år 2021 (38,5 % år 2019). Mer än hälften av dem 
som svarade 2021 uppgav att de hade övervägt att byta 

arbetsgivare (2021: 54,9 % och 2019: 48,6 %). 

68,5 % tror nu att de kommer att fortsätta arbeta till 
pensionen, vilket är en minskning från 76,6 % fyra år 
tidigare. Detta är dock märkbart bättre än svaren från 
alla organisationer som svarat på förfrågan (2021: 62 
% och 2017: 72 %). 

Personalsatsningar i form av gåvor och humor  

Som en satsning på personalens välmående beslöt 
personalsektionen att anställda skulle få ett 
”presentkort” som berättigade till inköp av ett par skor 
från någon av regionens sportbutiker. Genom 
satsningen ville arbetsgivaren även visa sin 
uppskattning och tacka hela personalen för deras 
arbete under den utmanande tiden med covid-19. 
Gåvan fick mycket positiv respons. 

En annan välmåendesatsning var 
humorföreställningen Sånt e livet! med André 
Wickström som publicerades på intra. 
Humorföreställningen hade alla möjlighet att ta del av 
på arbetstid under perioden 6-26.4.2021. 

Inför julen skickades en julkorg till enheterna. Den 
innehöll glögg, jultårtor och frukt. 

Tyky-verksamhet  

År 2021 fick arbetstagaren använda arbetstid 
(3,5h/anställd/år) för tyky-verksamheten. 
Samhörigheten betonades. Utgångspunkten var att 
personalen skulle göra något tillsammans. 
Tyngdpunkten fick gärna ligga på olika typer av fysiska 
aktiviteter, men även andra aktiviteter kunde komma 
ifråga. Tyky-verksamheten fick också kombineras med 
tema- eller planeringsdagar. 

För tyky-verksamhet på sjukhusnivå budgeterades 20 
000 euro och på enhetsnivå 30 000. 

Pandemin fortsatte dock att försvåra förverkligandet 
och vid årets slut kunde man konstatera att enheterna 
kunnat anpassa och förverkliga sin tyky-verksamhet i 
olika utsträckning. 

Tack för att du bryr dig-sedlar vid vaccination 

Precis som året innan gick man in för att ge en belöning 

i form av Tack för att du bryr dig-sedlar för att sporra 

personalen att vaccinera sig mot säsongsinfluensan. 

Dessa sedlar berättigade till en avgiftsfri lunch i 

matsalen eller kaffe och tilltugg i caféet. Sedlarna 

fortsätter att vara en uppskattad form av belöning. 
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