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 Protokoll nr 7/2022  

 sida 1 (11) 

 

 

Organ: Personalsektion, Samkommunen för Österbottens välfärdsområde 

Tid: 3.11.2022 kl. 14.00 – 15.45 

Plats: Vasa centralsjukhus, mötesrum T1 

 

Närvarande: Ordinarie    Ersättare 
 

Hans-Erik Lindqvist  ordförande 
Nils-Johan Englund  medlem 
Anita Sundman    medlem 

 Barbro Kloo   medlem 

 Mikael Lindvall   ersättare 

 Annica Haldin   medlem 

Erkki Aro    medlem 
 

Frånvarande: Kenneth Pärus, Marina Kinnunen 
 
Sakkunniga:  
 
Övriga Hans Frantz   styrelsens ordförande 
närvarande: Peter Nieminen   chefsöverläkare 
 Marjo Orava   chefsöverskötare 
 Carina Nåls    socialdirektör 
 
Föredragande: Ann-Charlott Gröndahl 
 
Sekreterare: Ann-Charlott Gröndahl 
 
Paragrafer: 67 - 77 
 
Protokollet Ordförande    Sekreterare 
undertecknat 30.11.2022    28.11.2022 
elektroniskt: 

 HANS-ERIK LINDQVIST  ANN-CHARLOTT GRÖNDAHL 
 
Justerat 30.11.2022    30.11.2022 
elektroniskt:  

 BARBRO KLOO   ANNIKA HALDIN 
 
 
 
Framlagt till  Framlagts allmänt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes: 
påseende: under tiden 
 
      _________________________ 
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Organ: Personalsektionen, Samkommunen för Österbottens välfärdsområde 

Tid: 3.11.2022 kl. 14.00 – 15.45 

Plats: Vasa centralsjukhus, mötesrum T1 

 

Ärendeförteckning 
 

Paragraf Ärende                              Sida 

 

§ 67 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet 3 

§ 68 Val av protokolljusterare 3 

§ 69 Tidsbunden speciallösning för läkare i Korsholm 4 

§ 70 Ersättning för arbete vid corona- och influensavaccinering 5 

§ 71 Uppdatering av det lokala avtalet om utryckningspenning 6 

§ 72 Lokalt avtal gällande ersättning till tandskötare som deltar i tandläkarjour 7 

§ 73 Uppdatering av lokalavtal för tandskötares köavkortning 8 

§ 74 Köavkortning inom magnetröntgen 9 

§ 75 Information, meddelanden, initiativ, frågor 10 

§ 76 Nästa möte 11 

§ 77 Mötets avslutande 11 
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Personalsektionen    § 67 - 68     3.11.2022 
 
 
 
 

§ 67 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. 

 

 

PS: Ordföranden konstaterade sammanträdet vara lagenligt sammankallat och 

beslutsfört. 

 ________ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 68 Val av protokolljusterare 

 

Två protokolljusterare väljs. 

 

 

PS: Till protokolljusterare valdes Barbro Kloo och Annica Haldin. 
__________ 
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Personalsektionen    § 69     3.11.2022 
 
 
 

 

§ 69 Tidsbunden speciallösning för läkare i Korsholm 

 

Läkarsituationen har blivit speciellt svår i Korsholm, sedan flera läkare slutat inom en kort tid. 

Varken lagstadgad verksamhet eller akuta mottagningen fungera nu. I den riskanalys som gjorts, 

konstateras att målet är att kunna rekrytera två nya läkare utanför välfärdsområdets egna 

enheter.  På kort sikt  söker vi olika tillfälliga lösningar för att öka arbetsinsatsen. Det handlar 

främst om köptjänster, men ett alternativ som också diskuterats är att försöka stärka 

akutmottagningen vissa dagar med läkare från centralsjukhuset 

Chefsöverläkare Peter Nieminen har i en skrivelse beskrivet den akuta situationen. Förslaget är 

att läkare skulle få en ersättning på att 300 €/dag, för de dagar tjänstgör i Korsholm. 

 

Skrivelse i bilaga 1/§69 3.11.2022 

 

Förutom att söka lösningar i det akuta läget, behövs även ur rekryteringssynvinkel en 

helhetsgranskning av läkarnas lönesättning inklusive åtgärdsarvoden inom öppenvården och för 

hela välfärdsområdet. Läkarnas löner och ersättningar är ännu inte enhetliga inom 

välfärdsområdet. 

 

 

HRD: föreslår att personalsektionen besluter att 

 

- om läkare från Vasa centralsjukhus  gör en full arbetsdag vid 

läkarmottagning i Korsholm, betalas en engångsersättning på 300 

€/mottagningsdag (8 h) utöver sin normala lön. Åtgärdsarvoden betalas 

inte. Systemet gäller för tiden 24.10.2022-28.2.2023. 

- En helhetsgranskning av läkarnas lönesättning inklusive åtgärdsarvoden 

inom öppenvården görs. 

 

 

PS: godkände enhälligt förslaget och beslöt ytterligare att en 

konsekvensbedömning av specialbeslut ska göras. 

    __________ 
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Personalsektionen    § 70     3.11.2022 
 
 
 

 

§ 70 Ersättning för arbete vid corona- och influensavaccinering 

 

I ett lokalt avtal som gäller för tiden 1.1-31.12.2022, har överenskommits om en ersättningsmodell 

för de arbetstagare som utanför den ordinarie arbetstiden (kvällar och veckoslut) deltar i corona 

vaccinationsverksamheten. Ersättningen betalas enligt ett koefficientsystem. Koefficienterna är 

2, 2,5 eller 3 beroende på när arbetet utförs. Öppen vårdens överskötare Camilla Mäkinen har 

framfört att det vore önskvärt att det lokala avtalet kunde användas även  vid de ställen där även  

influensavaccineringen måste ordnas utanför ordinarie arbetstid, pga att det är så stora volumer 

under kort tid. Dessutom kommer de här vaccinationerna nu att ske parallellt, varför det blir en 

märklig situation, om ersättningarna är olika. 

 

Avtalet gällande ersättning för arbete vid coronavaccinering i bilaga 1/§70 3.11.2022 

 

 

HRD: föreslår att personalsektionen godkänner att avtalet utvidgas till att gälla även 

arbete utanför ordinarie arbetstid i samband med influensavaccinering. 

Ändringen börjar tillämpas från 1.11.2022. Som avtalspart medtas även Fosu. 

 

 

PS: godkände enhälligt HRD:s förslag. 

 __________ 
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Personalsektionen    § 71     3.11.2022 
 
 
 

 

§ 71 Uppdatering av det lokala avtalet om utryckningspenning 
 

Personalsektionen godkände i början av året ett lokalt avtal för betalning av utryckningspenning. 

Utryckningspenning betalas i situationer då arbetstagare på arbetsgivarens initiativ blir kallad till 

arbetet på sin fritidtid. Tidsgränsen för när hen ska infinna sig till arbete har varit fastställd till 16 

timmar. Vid flera perioder under år 2022, har sjukfrånvaron varit så stor, att vi dessutom haft 

tidsbundna beslut, enligt vilket en högre ersättning för extra arbetstur betalats. För tillfället finns 

inget sånt system. 

 

Nu har utarbetats ett förslag till lokalt avtal gällande personal som blir inkallad till arbete av 

arbetsgivaren. Utryckningspenningen har höjts och dessutom föreslås den förhöjda 

utryckningspenningen betalas för alla veckoslut och inte enbart för sommarveckoslut. Dessutom 

har tiden inom vilken man ska infinna sig till arbetet utökats till 72 timmar. Den här ändringen 

föreslås utgående från verksamhetsbetingelserna och ledningsfunktionen. Det är ofta så, att då 

en person sjukskrivs och man ska ordna vikarie för tre dags/nattskift, är det svårt att ordna alla 

turer på en gång, vilket förmännen vanligtvis strävar till. Möjligheten att ge en 

utryckningspenning förväntas underlätta det här arbetet. Det lokala avtalet föreslås gälla till 

utgången av år 2022. 

 

Förslag till lokalt avtal (ändringarna med rött) enligt bilaga 1/§71 3.11.2022 

 

 

HRD: föreslår att personalsektionen godkänner avtalet enligt bilaga 1. 

 

 

PS: godkände enhälligt förslaget. Paragrafen justerades på mötet. 

 __________  
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Personalsektionen    § 72     3.11.2022 
 
 
 
 

§ 72 Lokalt avtal gällande ersättning till tandskötare som deltar i tandläkarjour 

 

Personalsektionen godkände 16.11.2021 ett lokalt avtal gällande ersättningarna till de tandskötare 

som deltar i tandläkarjouren. Avtalet gällde fram till 30.9.2022, men kunde inte pga. 

arbetskonflikten förlängas samtidigt då tandläkarnas lokala avtal förlängdes. Verksamheten kan 

inte upprätthållas med enbart tandläkare på plats, utan tandskötare ska även alltid finnas i arbete 

under jourtid. För tandskötarnas del föreslås därför att det lokala avtalet ingås för samma tid som 

tandläkarnas avtal. 

 

Förslag till lokalt avtal om ersättning till tandskötare inom tandjour i bilaga 1/§72 3.11.2022 

 

 

HRD: föreslår att personalsektionen godkänner det lokala avtalet. 

 

 

PS: godkände enhälligt HRD:s förslag. 

 __________  
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Personalsektionen    § 73     3.11.2022 
 
 
 
 

§ 73 Uppdatering av lokalavtal för tandskötares köavkortning 

 

Det lokala avtalet för tandskötarnas köavkortning har under en längre tid diskuterats, då 

nuvarande ersättningsmodell skiljer sig betydande från den modell som använts i norra regionen. 

Enligt  nuvarande lokala avtal, (mittenregionens modell), ges ersättningarna som en förhöjning 

av den personliga timlönen förhöjd med en koefficient. I norra regionen hade tidigare använts en 

fast timlön, som var enhetlig för alla och betalades för all köavkortning. Inga andra 

arbetstidsersättningar har erlagts. 

 

Från tjänstemannanivå förslås nu att man uppdaterar avtalet och övergår till att ersätta 

köavkortning som sker utanför ordinarie arbetstid med ett fast eurobelopp 42,30 €/timme. 

 

Förslag till uppdatering av lokalt avtal för tandskötares köavkortning i bilaga 1/§73 3.11.2022 

 

Nuvarande avtal i bilaga 2/§73 3.11.2022 

 

 

HRD: föreslår att personalsektionen godkänner det uppdaterade avtalet enligt 

bilaga 1. Avtalet börjar tillämpas från 1.11.2022. 

 

 

PS: godkände enhälligt HRD:s förslag. 

 __________  
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Personalsektionen    § 74     3.11.2022 
 
 
 
 

§ 74 Köavkortning inom magnetröntgen 
 

Inom radiologin är kösituationen till magnetundersökningar så lång, att man måste utöka utbudet 

via köptjänstarrangemang eller genom tilläggsarbete. Överskötare Birgitta Ivars har sänt en 

skrivelse som beskriver kösituationen inom magnetröntgen. Ivars föreslår att man gör 

tilläggsarbete och att ersättningsnivån fastställs, eftersom det inte funnits tidigare inom enheten. 

 

Skrivelsen i bilaga 1/§74 3.11.2022 

 

För specialsjukvårdens öppenvård finns ett lokalt avtal om ersättningsnivå för arbete som görs 

som tilläggsarbete i samband med köavkortningar. Det beslutet torde kunna användas inom 

magnetröntgen. 

 

Köavkortningen bygger på överenskommelse med respektive arbetstagare. 

 

Avtalet i bilaga 2/§74 3.11.2022 

 

 

HRD: föreslår att personalsektionen besluter att vid köavkortning inom 

magnetröntgen kan de ersättningsgrunder som fastställdes för köavkortning 

inom specialsjukvården tillämpas.  

- vårdpersonal enligt 60 €/h 

 

Beslutet gäller till 31.3.2023. 

 

 

PS: godkände enhälligt förslaget och beslöt att man utreder möjligheten att i högre 

grad använda röntgenutrustningen i Jakobstad samt köptjänster. 

__________ 
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Personalsektionen    § 75     21.9.2022 
 
 
 
 

§ 75 Information, meddelanden, initiativ, frågor 

 

 Erkki Aros motion gällande ersättningar för närmottagning har inte behandlats. Utreds. 

 __________ 
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Personalsektionen    § 76 - 77     3.11.2022 
 
 
 
 

§ 76 Nästa möte 

 
Personalsektionen fastställde inget nytt mötesdatum. 
__________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 77 Mötets avslutande 

 

Ordförande avslutade mötet kl. 15.45. 

__________ 

 



    

   1.12.2022 

1 (2) 

 

Anvisning för begäran om omprövning 

      Datum för sammanträdet 

Personalsektionens sammanträde 3.11.2022 

 

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:  

 

 

Anvisning för begäran om omprövning 

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

 

Paragrafer:  

 

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. 



    

   1.12.2022 

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 5.12.2022.

 

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


 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personalsektionens protokoll

3.11.2022 kl. 14.00
 

BILAGOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 

Akut läkarhjälp till Korsholm 

 

Läkarsituationen är alarmerande i Korsholm, över hälften av tjänsten är obesatta, och läget kommer 

att fortsätta så åtminstone de närmaste månaderna. Det finns en stor risk, att flera säger upp sig nu 

när läget är så kritiskt, tungt och frustrerande, när man helt enkelt inte klarar av att sköta sitt arbete. 

Man hamnar helt enkelt att ta stora risker. 

Alla lagstadgade ärenden stampar på stället (kontroller, rådgivning, etc). Det finns möjlighet att bara 

placera en läkare till akutmottagning (normalt åtminstone två), trycket ökar på jourmottagning. 

 

I rådande stund, för att undvika total kollaps, behövs det all tänkbar stöd. Rekryteringsförsöken har 

varit fruktlösa, som köptjänst har man fått skrapat ihop ”smulor”.  

 

Vasa centralsjukhusets läkare har möjlighet att kunna hjälpa till vissa dagar, dock mycket begränsat, 

extra resurser finns inte här heller. Främst är det fråga om läkare som har erfarenhet från 

akutverksamhet. De har dock inte erfarenhet av datasystemet och de lokala praxisarna, och därför är 

arbetet mera utmanade i den bemärkelsen än det dagliga arbetet, och behöver kompenseras, även för 

motivationens skull. 

 

Beslutsförslag för ersättningsnivå: 

 

Läkare som har tjänst och jobbar på Vasa Centralsjukhus ersätts med 300 e (motsvarar 

närmottagning, 8 h arbetsdag) utöver vanlig dagslön.  

 

(Denna ersättningsnivå motsvarar en sjätte – åttondedel av prisnivån för konsultläkare,) 

 

I kraft 24.10.22 – 28.2.2023 

 

Peter Nieminen 

mailto:registrator@ovph.fi
mailto:kirjaamo@ovph.fi
suvi.saarikoski
Kirjoituskone
Personalsektion 3.11.2022bilaga §69



	
	
Lokalt	avtal	om	arbete	som	utförs	i	syfte	att	arrangera	coronavaccinationer	
och	som	överskrider	den	ordinarie	arbetstiden 	
	
	
	
	
1	§	 Avtalsparter	
	
	 Samkommunen för Österbottens välfärdsområde samt Tehy och Super.
	

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 söckenhelger 3,00 (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.

suvi.saarikoski
Kirjoituskone
Personalsektion 3.11.2022bilaga §70



4	§	 Avtalets	giltighetstid	och	uppsägning	

Avtalet träder i kraft 1.1.2022 och gäller till 31.12.2022.
Avtalet kan närhelst sägas upp att upphöra efter tre månader från delgivningen av
uppsägningen.



 Samkommunens personalsektion

3.11.2022 § 71

 

 

 

Lokalt avtal om betalning av utryckningspenning 

 

 

1. Avtalets syfte 

Syftet med avtalet är att trygga tillgång på personal vid överraskande och brådskande 

arbetssituationer, där man behöver få personal för att säkra kund och patientsäkerheten, med så 

små  störningar som möjligt.  

 

 

2. Tillämpning och definition 

Med det här avtalet avtalas lokalt om utryckningspenning  avvikande från det allmänna 

kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet.  Avtalet tillämpas på personal anställd vid 

Österbottens välfärdsområde. Utryckningspenning betalas inte till korttidsanställda (under 13 

dagar). 

Avtalet om utryckningspenning tillämpas först efter att övriga alternativ att ordna 

verksamheten har utretts. 

 

 

3. Utryckningspenningar 

 

Utryckningspenning 100 € betalas i följande situationer: 

1. Arbetstagare kallas på sin fritid till arbetet, så att hen ska infinna sig inom 72 timmar till 

arbetsplatsen. Om den anställde kallas till arbetet högst en timme tidigare än vad 

arbetsskiftsförteckningen förutsätter, betalas ingen utryckningspenning. 

2. Om arbetstagaren på arbetsgivarens initiativ blir tvungen att efter en normal arbetstur 

lämna kvar på arbetet och fullgöra ytterligare en arbetstur, så att det sammanräknade 

timantalet uppgår till 12 timmar eller förlängningen utgör minst fyra timmar. 

3. Om arbetstagare oplanerat blir tvungen att fortsätta med en beredskapstur genast efter 

pågående arbetsdag 

4. Om den planerade arbetstiden av tvingande skäl förlängs med mera en timme i 

arbetsuppgifter som kräver specialkunnande och inkluderar krävande åtgärder, som 

t.ex. operationsteam fast i pågående operation, pågående angio-undersökning. 
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Utryckningspenning 120 € 

Under veckoslut och söckenhelg betalas en förhöjd utryckningspenning. Veckoslutet räknas från 

fredag kl. 15.00 till måndag kl. 7.00. 

 

 

Utryckningspenning 105 € 

Betalas till läkare som oplanerat blir tvungen att fortsätta med jourtur genast efter pågående 

arbetsdag. 

 

 

Specialutryckningspenning 

Specialutryckningspenning betalas till arbetstagare med specialkunnande, som på 

arbetsgivarens initiativ kallas till arbete vid speciellt brådskande vårdbehov. Det här gäller i 

situationer där patientens tillstånd är livshotande och då patientens liv utan omedelbar åtgärd 

är i fara. Arbetstagaren bör senast inom 30 minuter vara på plats. 

- specialutryckningspenningen för läkare är 140 € 

- specialutryckningspenningen för vårdare är 120 € 

 

 

4. Avtalets giltighetstid och uppsägning 

Avtalet gäller 4.11 – 31.12.2022. 



	
Lokalt	avtal	om	ersättning	till	tandskötare	som	deltar	i	tandläkarjour	
	
	
	
Avtalsparter	
Samkommunen för Österbottens välfärdsområde samt Tehy och Super.

Avtalets	syfte	
Syftet med avtalet är att ge förutsättningar för att ordna tandläkarjouren.

Arbetstid	
En arbetstagare kan utöver sin ordinarie arbetstid utföra arbete som hänför sig till tandläkarjour
på vardagar och veckoslut. Det arbete som omfattas av detta avtal är frivilligt för arbetstagaren. 	
I fråga om dygnsvila och veckovila tillämpar man arbetstidslagen på detta arbete.

Ersättningar	
Avvikande från SH-avtalet gällande arbetstidsersättningar överenskommes om följande
avvikande  ersättning.

- vardagar, 35 euro/timme
- lördagar 40 euro/timme
- söndagar och söckenhelger 45 euro/timme

Ovanstående ersättningar innehåller alla arbetstidsersättningar. Inga andra
arbetstidsersättningar betalas.

Avtalets	giltighetstid	och	uppsägning
Avtalet gäller för tiden 1.10.2022 – 30.9.2023.
Avtalet kan närhelst sägas upp att upphöra efter tre månader från delgivningen av
uppsägningen.
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 Samkommunens personalsektion

 bilaga 1/§73, 3.11.2022
 

 

Lokalt avtal för köavkortning inom tandvården / tandskötare 

 

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. I arbetet tillämpas arbetsavtalslagen i fråga om dygnsvilan 

(Arbetstidslagen 872/2019, kapitel 6 § 25, och bestämmelserna i hur veckovilan efterlevs (Akta 2020-

2021, kapitel 3 § 24). Om vilotiderna inte uppfylls erläggs arbetstagaren en motsvarande ersättning i tid 

eller pengar i enlighet med bestämmelserna i SH-avtalet  

- För köavkortning betalas 42,30 € / timme  

Ovanstående ersättning inrymmer alla arbetstidsersättningar. 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 1.11.2022 – 31.3.2023. Avtalets uppsägningstid är tre månader. 



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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ÖVERSÄTTNING 

 Personalsektion 3.11.2022

 bilaga 1/§74

 

 

Köavkortning/magnetundersökningar 

Motivering för behovet av mertidsarbete:  
Kösituationen har blivit ytterst ansträngd. För närvarande kan den första lediga tiden till en 
magnetundersökning erbjudas den 30 december, för ryggrad 10.1.2023, för knä/led 16.1.2023. 
Väntetiden är i praktiken alltså 3–4 månader.  
Antalet brådskande remisser för vilka man inte har tid uppgår till 90 stycken. Sammanlagt har man 
cirka 300 remisser för vilka man inte kan ge någon tid.  Dessa borde alltså läggas till kön eller i mån 
av möjlighet handläggas i något mellanrum.  
Läget är synnerligen stressande för MRI-skötarna och sekreterarna. De remitterande enheterna blir 
lidande liksom naturligtvis också patienterna.  
  
Det finns tre lösningsalternativ:  

1.      Hyrning av en MRI-långtradare + en skötare för att undersöka t.ex. 20 patienter/vecka på 
Vasa centralsjukhus gårdsplan. Priset för hyrningen av en långtradare har ännu inte utretts.  

2.      Köp av MRI-undersökningar av den privata sektorn, exempelvis 100 stycken/månad under 
de följande 3-6 månaderna. Priset är ca 150 euro/undersökning.  

3.      Egna skötare utför ett skift mellan klockan 8 och 14 som mertidsarbete på lördagar, vilket 
innebär ca 12-14 undersökningar/skift.  Två skötare per skift och ett arvode om 55-60 
euro/timme.  
För att bemöta behovet krävs åtminstone 3–4 lördagar per månad i november, december 
och januari.  Skiften tillåter eventuellt inte så här många lördagsskift, varför utfallet sannolikt 
skulle bli 2-3 lördagar.  Såvitt kösituationen det tillåter kan det i fortsättningen räcka med 2 
lördagar exempelvis under våren 2023.  Således skulle kön längre inte vara så lång inför 
sommaren, varvid man eventuellt kunde klara av sommaren utan tilläggsskift och utan 
köptjänster.  

 
 
Birgitta Ivars 



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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