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Organ: Välfärdsområdets personalsektion 

Tid: 23.11.2022 kl. 9.01-10.27 

Plats: Vasa centralsjukhus, mötesrum T1 (huvudaula) 

 

Ärendeförteckning 
 

Paragraf Ärende                              Sida 

 

§ 26 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet 3 

§ 27 Val av protokolljusterare 3 

§ 28 Satsningar på tvåspråkighet och linjedragningar för språkundervisning och språktest 5 

§ 29 Lokalt avtal om förlängda arbetsskift 6 

§ 30 Lokalt avtal om arbetstidsbank 7 

§ 31 Försäkringskassa Ebba, begränsad användning i Jakobstadsnejden 8 

§ 32 Lokalt avtal om betalning av arvode för handledning av studerandes obligatoriska praktik 9 

§ 33 Deltagande i arbetshälsoinstitutets forskningsprojekt om personalens välmående 10 

§ 34 Lokalt avtal om ersättning för arbete med Corona- och influensavaccinationer 11 

§ 35 Information, meddelanden, initiativ, frågor 12 

§ 36 Nästa möte 13 

§ 37 Mötets avslutande 13 
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Personalsektionen    § 26 - 27    23.11.2022 
 
 
 
 

§ 26 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet 

 

 

PS: Ordföranden konstaterade sammanträdet vara lagenligt sammankallat och 

beslutsfört. 

 ________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 27 Val av protokolljusterare 

 

Två protokolljusterare väljs. 

 

 

PS: Till protokolljusterare valdes Jan Ray och Nadja Suomela. 
__________ 
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Personalsektionen     § 15    27.10.2022 
Personalsektionen    § 28    23.11.2022 
 
 
 

§ 15 Satsningar på tvåspråkighet och linjedragningar för språkundervisning och språktest 

 

Språklärare Annika Backlund överfördes från Vasa sjukvårdsdistrikt till Österbottens 

välfärdsområde, då den nya samkommunen bildades. I sjukvårdsdistriktet sattes stor vikt på 

språkundervisning och förhöjning av personalens språkkompetens. Dessutom utvecklades under 

2021 ett eget internt språktest, med vilket man kunde påvisa praktiska färdigheter i 

arbetslivssvenska och –finska. Testet var tänkt för de arbetstagare som hade visstidsanställning 

och som inte klarat av att få det officiella intyget, men som hade de språkfärdigheter som arbetet 

förutsatte. Inför den nya välfärdsorganisationen har vi inledningsvis sökt formerna för 

språktester och språkundervisning, eftersom personalen fyrdubblats och området är geografiskt 

vidsträckt. 

 

Tyngdpunkten bedöms fortsättningsvis vara språkundervisning med olika 

språkinlärningsmetoder. Verksamheten består av skräddarsydda undervisningshelheter för olika 

yrkesgrupper, språkcoach där medarbetare fungerar som språklig modell och språkinlärning med 

tandem –kompis. Initiativ till språkundervisning kan komma från personalen själv eller från 

förmannanivå. 

 

Inom Välfärdsområdet ser vi tvåspråkigheten som en kvalitetsfråga och därför har det hittills varit 

möjligt att få en viss del av undervisningen på arbetstid. 

 

Det interna språktestet är närmast avsett för visstidsanställda som gått språkkurser eller på annat 

sätt satsat på att förbättra sina språkkunskaper. Testet är avsett för de som saknar officiellt giltigt 

språkintyg och som söker en befattning. Tenttillfällena begränsas till 1-2/månad, varav något 

tillfälle ordnas i Jakobstad, Oravais och Närpes. 

 

Språklärare Annika Backlund kallas till mötet för att närmare berätta om språkundervisningen 

och språktestet. 

 

 

HRD: föreslår att personalsektionen antecknar redogörelsen till kännedom, samt 

besluter om följande linjedragningar 

 

- anställda med svenska eller finska som modersmål kan delta max 30 

timmar i språkundervisning på arbetstid 

- anställda med annat modersmål än svenska eller finska kan delta i max 

50 timmar språkundervisning på respektive språk på arbetstid  

- språktestet är avgiftsfritt. Det sker på egen tid och inga reseersättningar 

ersätts. 

 

 

PS: godkände enhälligt HRD: s förslag. 

 __________ 
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Personalsektionen    § 28    23.11.2022 
 
 
 
 

§ 28 Satsningar på tvåspråkighet och linjedragningar för språkundervisning och 

språktest 

 

Språklärare Annika Backlund är kallad till mötet för att berätta om språkundervisningen och 

språktestet inom välfärdsområdet. 

 

 

HRD: föreslår att personalsektionen diskuterar ärendet och antecknar redogörelsen 

till kännedom. 

 

 

PS: redogörelsen antecknas till kännedom enligt HRD:s förslag.  

    __________ 
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Personalsektionen    § 29    23.11.2022 
 
 
 
 

§ 29 Lokalt avtal om förlängda arbetsskift 
 

Inom samkommunen för välfärdsområdets har funnits ett lokalt avtal som möjliggör 

användningen av förlängda arbetsskift inom periodarbete. Enligt arbets- och 

tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdssektorn  (SH) kan man inom periodarbete 

planera arbetsskift som i regel är högst 10 timmar långa. Ett nattskift kan dock vara 11 timmar. 

Ett lokalt avtal gällande arbetsskiftens längd har förhandlats fram. Enligt avtalet kan 

arbetstagaren komma överens med sin förman om att på frivillig bas göra längre arbetsskift.  

 

Önskan att göra längre arbetsskift kan bero på t.ex. långa arbetsresor, dagisarrangemang eller 

andra grunder. En förutsättning för arrangemanget är också att det ur verksamhets- och 

personalsynvinkel bedöms vara lämpligt. I tillämpningsanvisningarna betonas att användningen 

av förlängda arbetsskift behandlas inom ramen för samarbete och att uppföljningen av avtalets 

utfall görs på enhetsnivå.  

 

Förslag till avtal om förlängda arbetsskift i bilaga 1/§29 23.11.2022 

 

 

HRD: föreslår att personalsektionen för sin del godkänner förslaget till lokalt avtal 

gällande förlängda arbetsskift enligt bilaga 1.  

 

 

PS: godkändes enhälligt HRD:s förslag med ändring av formuleringen avtal till 

personlig överenskommelse i lokala avtalet under tillämpningsdirektiv för att 

tydliggöra skillnaden.  

 __________ 
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Personalsektionen    § 30    23.11.2022 
 
 
 
 

§ 30 Lokalt avtal om arbetstidsbank  
 

Enligt bestämmelserna i kollektivavtalet kan välfärdsområdet införa en arbetstidsbank genom att 

enligt huvudavtalet ingå ett lokalt kollektivavtal om införande av arbetstidsbank samt villkoren 

för den. Med arbetstidsbank avses ett på frivillighet baserat system där penningförmåner som 

omvandlats till ledig tid kan sparas för att tas ut i form av ledighet under en längre tid.  

 

Ett lokalt avtal gällande arbetstidsbank har förhandlats fram med de fackliga organisationerna.  

Avtalet tillämpas på all personal, förutom de ledande tjänsteinnehavare som står utanför 

arbetstidslagen. För personer som arbetar i självständig ställning (mellanledning) kan avtalet om 

arbetstidsbank tillämpas. Maximala timantalet som kan överföras till arbetstidsbanken har 

fastställts till 80 timmar. Avtalet innehåller reglerna för poster som kan överföras och för uttag 

ur banken 

 

Förslag till lokalt avtal om arbetstidsbank i bilaga 1/§30 23.11.2022 

 

 

HRD: föreslår att personalsektionen besluter godkänna förslaget till lokalt avtal 

enligt bilaga 1.  

 

- Vid personalsektionens decembermöte fastställs vilka tjänsteinnehavare 

som står utanför arbetstidslagen, samt vilka som arbetar i självständig 

ställning. 

 

 

PS: godkände enhälligt HRD: s förslag. 

 __________ 
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Personalsektionen    § 31    23.11.2022 
 
 
 

 

§ 31 Försäkringskassa Ebba, begränsad användning i Jakobstadsnejden 
 

I Jakobstadsnejden finns en lokal försäkringskassa (Ebba) till vilken personal från bl.a. staden 

Jakobstad på frivillig grund har kunnat ansluta sig. Den personal som 1.1.2022 överfördes från 

social- och hälsovårdsverket till välfärdsområdet och som var medlemmar i Ebba, har under en 

övergångsperiod bibehållit sitt medlemsskap i Ebba. Likaså har den månatliga medlemsavgiften 

på 1,6 % av lönen (minst 35 € och högst 75 €) avdragits av lönen under år 2022 och förmedlats 

till kassan. Då Österbottens välfärdsområde nu blir en ny organisation, behövs ett nytt samtycke 

till det här arrangemanget. I annat fall så upphör arbetstagarnas medlemsskap. 

 

Försäkringskassans verksamhet övervakas av finansinspektionen. Av välfärdsområdets 

arbetstagare är 170 st. medlemmar i Ebba. Inga nya arbetstagare har kunnat ansluta sig till kassan 

under år 2022. De som är medlemmar i kassan får ersättning helt eller delvis för en mängd 

varierande kostnader i anslutning till vård, undersökningar, behandlingar, tandvård, glasögon 

etc. För de personer som länge varit medlem i kassan och betalat medlemsavgifterna, upplevs det 

som mycket oskäligt om deras medlemsskap nu skulle upphöra. Från försäkringskassan Ebba har 

man meddelat att man önskar ge dessa gamla medlemmar fortsatt möjlighet att vara anslutna.  

 

Inom välfärdsområdet finns inga andra lokala försäkringskassor, varför frågan endast berör en 

mindre grupp. Välfärdsområdets roll gällande försäkringskassan Ebba är endast att sköta 

medlemsavgifterna mellan arbetstagare och försäkringskassan, vilket nu görs via servicebolaget 

Mico Botnia. Då det nu finns en fungerande process färdigt, kunde ett alternativ vara att vi 

fortsätter sköta medlemsavgifterna för den personal som överfördes från staden Jakobstad 

1.1.2021 och nu är medlemmar i Ebba. Inga nya arbetstagare kan ansluta sig. 

 

 

HRD: föreslår att personalsektionen godkänner att välfärdsområdet gör en 

överenskommelse med försäkringskassan Ebba, enligt vilken 

välfärdsområdet redovisar medlemsavgifter för den personal som överfördes 

från staden Jakobstad 1.1.2021 och nu är medlemmar i Ebba. Inga nya 

arbetstagare kan ansluta sig till systemet. 

 

 

PS: godkände enhälligt HRD: s förslag. 

 __________ 
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Personalsektionen    § 32    23.11.2022 

 
 
 
 

§ 32 Lokalt avtal om betalning av arvode för handledning av studerandes obligatoriska 

praktik 
 

Då samkommunen för Österbottens välfärdsområde inledde sin verksamhet  utarbetades ett 

gemensamt ersättningssystem för studerandehandledning. Det hade funnits varierande system i 

de överlåtande organisationerna. Den största gruppen är studerande inom social och hälsovård 

på yrkeshögskolenivå eller andra stadiets utbildning.  Antalet studerande och handledare är så 

många, att i nuläget bedöms ett arvode på dagsnivå vara det mest användbara. 

 

En annan stor grupp är läroavtalsstuderanden, som för tillfället uppgår till c 200 st. Inom den 

gruppen finns flera olika former av utbildning. De som leder till en grundexamen, t.ex 

närvårdarutbildning. Sedan finns vissa specialiseringsutbildningar som ordnas som läroavtal och 

som våra arbetstagare kan delta i, t.ex studier i ledarskap och varierande 

specialiseringsutbildningar. Man kan även ingå korta läroavtal som kompletterar en utbildning 

på andra stadiet. Det här är speciellt vanligt sommartid, då närvårdarstuderanden kan arbeta på 

sommaren och samtidigt ha ett läroavtal. Den tiden får då räknas till godo som praktik.  

 

Den som utses till handledare för en läroavtalselev som ska avlägga grundexamen, namnges i 

avtalet mellan arbetsplatsen och läroinrättningen och personen har ansvar för både handledning 

och bedömning. För den här gruppen föreslås ett månadsarvode. 

De läroavtal som ingås för en specialiseringsutbildning är mera att jämföra med en 

fortbildningssatsning, varför det där inte torde bli aktuellt med några handledararvoden. 

 

För praktikanter från högskolor utses vanligtvis också en individuell handledare och samma 

resonemang som för läroavtal kunde gälla dem. Om handledaruppgiften delas på flera personer, 

skulle inga arvoden ersättas. 

 

Om handledningen sker på engelska, betalas en förhöjd ersättning. Ett lokalt avtal gällande 

studerandehandledning har förhandlats fram med de fackliga organisationerna. 

 

Förslag till lokalt avtal gällande ersättning för handledning av studerandes obligatoriska praktik 

i bilaga 1/§32 23.11.2022 

 

 

HRD:  föreslår att personalsektionen godkänner avtalet enligt bilaga 1. 

 

 

PS: godkände enhälligt HRD: s förslag  

- med teknisk korrigering till punkt 4 i finska bilagan, 

ammattikorkeakouluharjoittelija ändras till korkeakouluharjoittelija. 

 __________ 
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Personalsektionen    § 33    23.11.2022 

 

 

 

 

§ 33 Deltagande i arbetshälsoinstitutets forskningsprojekt om personalens välmående 
 

Arbetshälsoinstitutet har sedan 1997 haft ett stort forskningsprojekt för större kommuner och för 

sjukvårdsdistrikten, i vilket man studerat personalens välmående både genom en förfrågan som 

riktats till personalen vartannat år och genom att analysera sjukfrånvarouppgifter. Syftet med 

forskningen är att från ett brett perspektiv utreda hur arbetet, arbetsmängd och psykosociala 

faktorer kan inverka på arbetsförmåga och sjuklighet. I de tidigare undersökningarna har 

sjukvårdsdistriktet och social- och hälsovårdsverket i Jakobstad deltagit. Då de nya 

välfärdsområdena nu inleder sin verksamhet, utreder arbetshälsoinstitutet vilka 

välfärdsområden som har intresse av att vara med i forskningsprojektet. Man önskar att de som 

tidigare varit med skulle fortsätta, så att man kunde följa upp personalens välmående situationen 

före och efter organisationsförändringen. 

 

De organisationer som deltar i forskningen får ett omfattande material, där man på olika 

organisationsnivåer kan följa med olika faktorer inom arbetet, ledarskapet etc. samt vilken 

utvecklingstrenden är för olika personalgrupper och enheter. Svarsmaterialet har gett en bra 

grund för organisationens eget utvecklingsarbete. Alla organisationer som deltagit i forskningen 

har även kunnat jämföra det egna resultatet med andra organisationer inom samma bransch. På 

tjänstemannanivå har vi konstaterat att den här forskningen är på hög nivå och att svarsresultatet, 

som kan användas via en portal, är mycket värdefullt för arbetsledningen. Kostnaderna för att 

arbetsgivaren kommer att vara 3 euro/ utsänd förfrågan. För Österbottens välfärdsområde 

beräknas kostnaden uppgå till 21.000 euro. 

 

Samarbetsavtalet i bilaga 1/§33 23.11.2022 

 

Närmare vid mötet. 

 

 

HRD: föreslår att personalsektionen diskuterar ärendet och besluter att 

Österbottens välfärdsområde deltar i forskningsprojektet. 

 

 

PS: godkände enhälligt HRD: s förslag. 

 __________ 
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Personalsektionen    § 34    23.11.2022 
 
 
 
 

§ 34 Lokalt avtal om ersättning för arbete med Corona- och influensavaccinationer  
 

I samkommunen för Österbottens välfärdsområde har tillämpats ett lokalt avtal, i vilket 

överenskommits om en ersättningsmodell för de arbetstagare som utanför den ordinarie 

arbetstiden (kvällar och veckoslut) utför corona- och influensavaccinationer. Ersättningen betalas 

enligt ett koefficientsystem. Koefficienterna är 2, 2,5 eller 3 beroende på när arbetet utförs. Avtalet 

tillämpas enbart vid de tillfällen när vaccinationsvolymen under en kort tid är exceptionellt hög 

och då arbetet inte kan utföras inom den ordinarie arbetstiden. Förhandlingar har förts med de 

fackliga organisationerna om att förnya avtalet. 

 

Förslag till avtal gällande ersättning för arbete vid corona- och influensavaccinationer  i bilaga 

1/§34 23.11.2022 

 

 

HRD: föreslår att personalsektionen godkänner avtalet enligt bilaga 1. 

 
 

PS: godkände enhälligt HRD: s förslag. 

 __________ 
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Personalsektionen    § 35    23.11.2022 
 
 
 
 

§ 35 Information, meddelanden, initiativ, frågor 

 

 __________ 
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Personalsektionen    § 36 - 37    23.11.2022 
 
 
 
 

§ 36 Nästa möte 

 

 

PS:  Näst möte hålles onsdag 15.12.2022 kl. 9.00 
__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 37 Mötets avslutande 

 

 

PS:  Ordförande avslutade mötet kl. 10.27.  
   __________ 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personalsektionens protokoll

23.11.2022 kl. 9.00
 

BILAGOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  18.11.2022 

 

 

 

Lokalt avtal om förlängda arbetsskift 
 

 

 

1. Tillämpning av avtalet 

 

Gäller personal som arbetar i periodarbete. 

 

 

2. Avtalets innehåll 

 

Avtalsparterna kommer överens om att arbetsskiftets längd avvikande från 

tjänste- och arbetskollektivavtalets huvudregel kan överskrida 10 timmar till max 

13 timmar (SH kap III § 11 mom. 2). Den ordinarie arbetstiden utjämnas under 

pågående utjämningsperiod. 

 

Användningen av förlängda arbetsskift bygger på frivillighet och det görs ett 

skriftligt avtal mellan förman och arbetstagare.  

 

Tillämpningsdirektiv 

 

 Avtalet om förlängda arbetsskift gäller tillsvidare. Avtalet kan sägas upp av 

bägge parter. Uppsägningstiden är 30 dagar.  

 Då förlängda arbetsskift aktualiseras på en enhet, bör bägge parter fästa 

uppmärksamhet vid arbetsgemenskapen, så att praktiska frågor som föranleds 

av arrangemanget behandlas inom ramen för samarbetsförfarandet på ett 

personalmöte.  

 I arbetstidsplaneringen iakttas likabehandlingsprinciper. Om t.ex. långa 

arbetsskift utförs på söndagar, får det inte leda till att arbetstagaren totalt sett 

får mera söndagsarbete. 

 Ur arbetarskyddssynvinkel är det viktigt att förmannen följer med 

arbetsförmåga och ork hos den som gör långa arbetsskift. 

 Årligen är det skäl att göra en uppföljning av hur systemet fungerat, t.ex. vid 

utvecklingssamtal. 

 

I arbetsskift som är längre än 10 timmar ges arbetstagaren/tjänsteinnehavaren 

möjlighet till 2 vilotider enligt SH kap III § 25 / AKTA kap III § 25. 

 

 

3. Avtalets giltighetstid 

 

Avtalet träder i kraft 1.1.2023 och gäller tillsvidare. Avtalets uppsägningstid är för 

respektive avtalspart tre (3) månad. 

Personalsektion 23.11.2022
Bilaga § 29



  18.11.2022 

 
 

 

 

Lokalt avtal om arbetstidsbank 
 

 

1. Tillämpningsområde 

Avtalet tillämpas på all personal inom Österbottens välfärdsområde, med undantag 

av personer i ledande ställning (personer som står utanför arbetstidslagen). 

 

2. Syftet med arbetstidsbank 

Syftet med avtalet är att främja ändamålsenliga verksamhetsarrangemang, 

produktivitet och konkurrenskraft och att beakta personalens arbetstidsönskemål 

när det gäller att förena arbete och familjeliv samt fritid, vilket ökar trivseln och 

välmåendet i arbetet. 

 

3. Anslutning och utträde 

 

Det är frivilligt för arbetstagare/tjänsteinnehavare (senare arbetstagare) att 
ansluta sig till arbetstidsbanken. Anslutningen görs skriftligt på blanketten för 
timbankavtal. För personer i periodarbete sker anslutningen i regel från och med 
början av en arbetstidsperiod. Då anställningsförhållandet inleds mitt i en 
arbetstidsperiod kan man avvika från ovan nämnda regel. 

Införtjänade bankledigheter överförs med personen då hen flyttar till annan 

arbetsenhet eller till andra uppgifter inom välfärdsområdet. 

 

Då ett anställningsförhållande upphör, bör man sträva till att hålla inbesparade 

timmar i ledig tid innan anställningsförhållandet löper ut. Om detta inte är möjligt, 

betalas timmarna ut. 

 

Arbetstagaren eller arbetsgivaren (förmannen) kan säga upp avtalet om 

arbetstidsbanken med en uppsägningstid på 3 månader. Uppsägningen görs 

skriftligt.  

 

 

4. Poster som kan överföras till arbetstidsbanken 

 

Till arbetstidsbanken kan överföras mertids- och övertidsersättningar (grund- och 

förhöjningsdel), beredskapsersättningar, förlorad veckovila samt 

arbetstidsersättningar som kan omräknas till ledig tid (natt-, kvälls-, lördags- 

söndagsarbete och söckenhelgersättning). Arbetstagaren meddelar vilka  

 

 

Personalsektion 23.11.2022
Bilaga § 30



  18.11.2022 

 
 

arbetstidsersättningar som ska flyttas till timbanken i det skede 

arbetsskiftsförteckningen förverkligas eller före lönebetalningen. Ersättningar som 

samlas under en fastställd tid (utjämningsperiod) kan inte överföras bara partiellt 

till banken.  

 

I periodarbete syns arbetstidsbankens saldo på arbetstagarens arbetslista. I de 

övriga arbetstidsformerna sker uppföljningen i systemet för maskinell 

arbetstidsuppföljning. 

 

Enligt överenskommelse mellan arbetstagare och förman kan även de timmar som 

skärs av vid flexsaldo överföras till arbetstidsbanken.  

 

Det maximala antalet timmar som kan överföras tid arbetstidsbanken är 80 

timmar.  

Då saldot i arbetstidsbanken är fullt går eventuella övriga ersättningar automatiskt 

till utbetalning 

 

 

5. Uttag av ledighet 

Arbetstagaren och förmannen kommer överens om tidpunkten för ledigheten, 

beaktande  verksamhetens behov och arbetstagarens önskemål. Vid uttag av 

ledigheter bör man alltid se till att den primära verksamheten är tryggad. 

Ledigheten planeras och hålls i främsta hand som hela dagar. Längden på en 

timbanksdag  motsvarar den genomsnittliga arbetsdagens längd inom respektive 

arbetstidssystem. Bankledigheter ska planeras i förhand på 

arbetsskiftsförteckningen, men om verksamheten det tillåter, kan man komma 

överens om att enstaka timmar eller enstaka dagar beviljas för ett plötsligt behov 

som arbetstagaren fått eller på grund av en plötslig nedgång i verksamheten. 

I periodarbete kan förmannen då arbetsskiftsförteckningen verkställs fylla 

underskott som uppstått under listan med timmar från timbanken enligt 

överenskommelse med arbetstagaren.  

En överenskommen ledighet binder bägge parter. En ändring kan göras med den 

anställdas samtycke eller genom en ömsesidig överenskommelse och med 

arbetsgivarens ensidiga beslut endast av grundad anledning. I Titania-systemet 

finns en egen kod för ledigheter från arbetstidsbanken. Tidpunkten för 

bankledighetens början och slut antecknas.  

Arbetsgivaren ombesörjer att uttag av bankledigheter inte påverkar den anställdas 

semesterrätt. Ledigheterna bör alltså ges i sådana perioder att alla 

kalendermånader har minst 35 timmar arbetstid eller tid som likställs med arbetad 

tid (t.ex. semester). Det här bör uppmärksammas särskilt då personen arbetar i 

deltid. Bankledigheter räknas inte som tid som likställs med arbetad tid.  

Bankledigheter utgör inte arbetstid. Mertids- och övertidsgränser påverkas inte av 

bankledigheter. 
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Ifall den anställda arbetar under bankledigheten returneras den arbetstiden till 

arbetstidsbanken. 

För bankledigheter betalas ordinarie lön enligt den tidpunkt då ledigheten tas ut. 

 

6. Anpassning av bankledigheter med övrig frånvaro 

 

Ifall en arbetstagares sjukledighet börjar före en redan planerad eller 

överenskommen bankledighet överförs bankledigheten tillbaka till banken för 

senare bruk. 

Då en arbetstagare insjuknar under pågående bankledighet, överförs ledigheterna 

tillbaka till banken från och med insjukningsdagen, ifall arbetstagaren uppvisar ett 

läkarintyg över sjukdomen och arbetstagaren utan dröjsmål meddelar detta till 

förmannen (jfr annullering av semester på grund av sjukdom). 

 

7. Ersättning av ledighet i arbetstidsbanken i pengar 

 

Ledighet som samlats i arbetstidsbanken (arbetstidsbankens saldo) kan ersättas i 

pengar endast i undantagsfall, såsom när anställningsförhållandet upphör eller 

banken sägs upp för någon enskild arbetstagares del eller av något annat särskilt 

skäl som arbetsgivare och den anställda överenskommit om. Ersättning utbetalas i 

samband med den löneutbetalning som sker då uppsägningstiden för avtalet om 

arbetstidsbanken löpt ut eller i samband med betalning av särskilda ersättningar. 

 

8. Övrigt  

 

Eventuella avtalsmässiga tolkningar och oklarheter behandlas vid lokala 

förhandlingar. 

 

 

9.  Avtalets giltighetstid 

Avtalet träder i kraft 1.1.2023 och gäller  tillsvidare. Det kan sägas upp i enlighet 

med 13 § i huvudavtalet och upphör efter tre månader från delgivningen av 

uppsägningen. 



  18.11.2022 
 

 

 

Lokalt avtal om betalning av arvode för handledning av studerandes 

obligatoriska praktik 

 

 

1. Tillämpning  

Avtalet tillämpas på personal anställd inom Österbottens välfärdsområde och som 

verkar som handledare för  

- studerande inom social och hälsovård på yrkeshögskolenivå eller andra stadiets 

utbildning och som gör sin obligatoriska praktikperiod   

- läroavtalsstuderande eller praktikanter  från högskolor 

 

 

2. Handledarens arvode för studerande inom social- och hälsovård på 

yrkeshögskolenivå eller andra stadiet utbildning 

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 
 

 

3. Handledarens arvode vid läroavtalsutbildning 

För läroavtal där avtalseleven avlägger en grundexamen och där avtalet är minst fyra 
veckor långt, betalas till den person som utsetts till handledare ett månadsarvode på 40 
euro/månad. Sker handledningen på engelska är arvodet 60 euro/månad.  

- För läroavtal som leder till specialyrkesexamen betalas inga handledararvoden 
- Om det utses flera handledare som delar handledningsuppgiften, betalas inget 

arvode. 
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4. Handledarens arvode för praktikant från högskola 
 

Om det utses en ansvarig individuell handledare för en praktikant från en högskola 
och som har en praktikperiod på minst fyra veckor, betalas ett arvode på 40 
euro/månad. Om handledningen sker på engelska, är arvodet 60 euro/månad.  

- Om det utses flera handledare som delar handledningsuppgiften, betalas inget 
arvode. 

 
 
5. Avtalets giltighetstid 

Avtalet gäller för tiden 1.1.2023 och tillsvidare. Avtalets uppsägningstid är tre (3) 

månader. 

 

 

 

 

Underskrifter: Alla fack undertecknar 
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Lokalt avtal om ersättning för arbete med corona- och 
influensavaccinationer som överskrider den ordinarie arbetstiden 
 
 
 
 
1. Avtalsparter 
 

 Österbottens välfärdsområde samt Tehy, Super och Juko. 
 
 
2. Tillämpningskrets 
  

 Detta avtal gäller ordinarie eller visstidsanställda arbetstagare som sköter 
coronavaccinationsarbete eller verkar i stöduppgifter i anslutning till 
coronavaccinationsarbete. 

 
Det arbete som omfattas av detta avtal är frivilligt för arbetstagaren. 

 
Detta lokala avtal gäller inte vaccinationsarbete som utförs under ordinarie arbetstid.  

 
 

3. Arbetstid och ersättningar 
 

En arbetstagare kan utöver sin ordinarie arbetstid utföra arbete som hänför sig till 
vaccinationer på vardagar och veckoslut. Det arbete som omfattas av detta avtal kan 
antingen utföras före eller efter det egna arbetspasset eller under lediga dagar. 
Det avtalsenliga arbetet kan utföras på vardagar mellan kl. 7.00–21.00 och på veckoslut 
mellan kl. 7.00–21.00.  
 
I fråga om dygnsvila tillämpar man arbetstidslagen på detta arbete och i fråga om 
veckovila tillämpar man bestämmelserna i SH-avtalet. Om vilotiden blir ofullständig 
ersätts arbetstagaren i enlighet med bestämmelserna i SH-avtalet med en motsvarande 
ersättning i tid eller pengar. 
 
Det arbete som omfattas av detta avtal ersätts på basis av den timlön som beräknas 
utgående från arbetstagaren ordinarie lön förhöjt med följande koefficienter  

- vardagar måndag–fredag  2,00  
- lördagar   2,50  
- söndagar och söckenhelger3,00 (i undantagsfall) 

 
Ovanstående ersättningar innehåller alla arbetstidsersättningar (övertid, lördag, kväll). 
Inga andra ersättningar betalas. 
 
Om en arbetstagare inte infinner sig till arbetsskiftet, betalas inte de ersättningar som 
fastställts i detta lokala avtal. Ersättningarna betalas i enlighet med det faktiska utförda 
timmar. 
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4. Avtalets giltighetstid och uppsägning 
 

Avtalet träder i kraft 1.1.2023 och gäller till 31.3.2024. 
Avtalet kan närhelst sägas upp att upphöra efter tre månader från delgivningen av 
uppsägningen. 
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