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Personalsektionen    § 38 - 39    15.12.2022 
 
 
 
 

§ 38 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet 

 

 

PS: Ordföranden konstaterade sammanträdet vara lagenligt sammankallat och 

beslutsfört. 

 ________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 39 Val av protokolljusterare 

 

Två protokolljusterare väljs. 

 

 

PS: Till protokolljusterare valdes Sauli Tuomela och Matti Vahtera. 
__________ 
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Personalsektionen    § 40    15.12.2022 
 
 
 
 

§ 40 Nulägesanalys 
 

Redogörelse över nuläget i beredningen av Österbottens välfärdsområde. 

 

 

PS: Redogörelsen antecknades för kännedom.  

    __________ 
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Personalsektionen    § 41    15.12.2022 
 
 
 

§ 41 System för språktillägg 
 

Enligt kollektivavtalet kan språktillägg betalas om uppgiften förutsätter att man förutom sitt 

modersmål behärskar det andra inhemska språket. Om språkkunskapen hör till 

behörighetskravet, kan det beaktas i den uppgiftsrelaterade lönen. I så fall betalas inget 

språktillägg. Den behöriga myndigheten i samkommunen avgör i vilka uppgifter språktillägget 

ska betalas och hur språkkunskaperna ska påvisas. 

 

Personalsektionen för välfärdsområdessamkommunen beslöt i början av år 2022 att ta i bruk ett 

system för språktillägg för goda språkkunskaper. Språktillägg betalas för uppgifter där 

behörighetskravet är goda kunskaper i tal och skrift eller i tal. Dessutom betalas språktillägg till 

personer i de uppgifter där behörighetskravet är nöjaktig förmåga i tal, men arbetstagaren 

förkovrat sig i språket och kan uppvisa goda kunskaper. Linjedragningen utgick ifrån att 

språkkravet för den stora gruppen närvårdare i många av de gamla organisationerna varit goda 

och nu sänktes till nöjaktigt.  

 

Enligt behörighetsstadgan finns för tvåspråkiga enheter fyra språkkravsnivåer: God förmåga att i 

tal och skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandens modersmål. God 

förmåga att i tal och nöjaktig förmåga i skrift använda det andra inhemska språket som inte är 

den sökandens modersmål. Nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda det andra inhemska 

språket som inte är den sökandens modersmål. Förmåga att förstå och använda det andra 

inhemska som inte är den sökandens modersmål.  

 

Utdrag ur behörighetsstadgan, textdelen i bilaga 1/§41 15.12.2022 

 

För språktillägget förutsätts språkkunskapen påvisas med officiellt intyg eller betyg, i enlighet 

med förordningen om bedömning av kunskaper i finska och svenska inom statsförvaltningen 

(481/2003)  och behörighetsstadgan. Välfärdsområdets eget språktest, som bedöms enligt en 

lägre skala, gäller inte som grund för språktillägg. Språktillägg betalas inte heller inom enspråkiga 

enheter eller till person som beviljats dispens från språkkrav.  

 

Sammanställning över hur språkkunskapen kan påvisas i bilaga 2/§41 15.12.2022 

 

På tjänstemannanivå föreslås en fortsättning enligt tidigare modell.  

 

 

HRD: föreslår att personalsektionen besluter om följande sp  

 språktilläggets storlek är 50,00 euro, där behörighetskravet är god i 

tal och god i skrift  

 språktilläggets storlek är 40,00 euro, där behörighetskravet är god i 

tal och nöjaktig i skrift eller där behörighetskravet är nöjaktig 

förmåga, men arbetstagaren kan uppvisa intyg över god förmåga i tal 

 

 

fortsätter 
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Personalsektionen    §     15.12.2022 

 

 

 

 

 språktillägg som blivit överförda i samband med 

personalöverföringarna fryses på ifrågavarande nivå, såvida det inte 

enligt ovan finns grund för förhöjning  

 om det görs ändringar i enheternas språkindelning, justeras 

språktillägget enligt villkoren i detta beslut  

 

 
 Medlem Jan Ray föreslog att ärendet återremitteras för tilläggsutredning av 

huruvida välfärdsområdets interna språktest kunde berättiga till språktillägg.  

 

PS: Personalsektionen beslöt återremittera ärendet. 

 

__________ 
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Personalsektionen    § 42    15.12.2022 
 
 
 
 

§ 42 Lokalt avtal för socialarbetare inom social- och krisjouren 
 

I samkommunen finns ett tidsbundet lokalt avtal, med vilket man kunnat planera 12 timmars 

arbetsskift inom social- och krisjouren. Enligt kollektivavtalet kan man inom allmän arbetstid 

planera högst 9 timmars arbetsskift. Det finns ett fortsatt behov av att planera längre arbetsturer 

och förhandlingar har förts om ett nytt avtal. 

 

Förslag till lokalt avtal i bilaga 1/§42 15.12.2022 

 

 

HRD: föreslår att personalsektionen godkänner det lokala avtalet för socialarbetare 

inom social- och krisjouren enligt bilaga 1. 

 

 

PS: godkände enhälligt HRD: s förslag. 

 __________ 
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Personalsektionen    § 43     15.12.2022 
 
 
 
 

§ 43 Mötesarvoden till personal 
 

Enligt kollektivavtalet (Akta) kan engångsarvode betalas till en tjänsteinnehavare eller 

arbetstagare om den behöriga myndigheten bedömer det som motiverat. I samkommunen togs 

ett beslut om att även tjänsteinnehavare och arbetstagare fick arvode, om de utanför tjänstetiden 

anmodats delta i ett möte som hålls av organ som nämns i förvaltningsstadgan. Arvode har också 

betalats om en tjänsteman förväntas delta i möte eller infotillfälle, som ordnas i ute i kommunerna 

med varierande samarbetspartners. Dessa tillfällen blir många till antalet, då det är ett strategiskt 

val, att inkludera medborgarna, beslutsfattarna och olika aktörer i uppbyggnaden av 

välfärdsområdet. 

 

Anvisning för betalning av mötesarvoden och reseersättningar enligt bilaga 1/§43 15.12.2022 

 

 

HRD: föreslår att arvode betalas för möten som hålls utanför tjänstetid enligt bilaga.  

- Mötesarvodet fastställs till 140 € 

- Beslutet tillämpas från 1.1.2023. 

 

 

 

PS:  godkände enhälligt HRD: s förslag. 

- teknisk korrigering till bilagan: 120€  140 €.  

 __________ 
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Personalsektionen    § 44    15.12.2022 
 
 
 

 

§ 44 Lokalt avtal om vissa ersättningar till läkare under jourtid i Jakobstad 
 

I Jakobstad går ett lokalt avtal ut vid årsskiftet, i vilket överenskommits om specialarrangemang, 

som gäller upprätthållande av jourverksamhet, veckoslutsronder och beredskap. Beredskapen 

innebär att man kan kalla in en läkare i tjänsteförhållande, i de fall jouren sköts med köptjänst 

och läkarna är i arbetsförhållande. I avtalet har överenskommits om en förhöjning av 

jourersättningen med c 10 % samt vissa andra tillämpningar. 

 

Arrangemanget är skräddarsydd för Jakobstads nuvarande situation. Inga verksamhetsändringar 

är aktuella, varför avtalet torde förlängas. 

 

Förslag till lokalt avtal om vissa ersättningar till läkare i Jakobstad i bilaga 1/§44 15.12.2022 

 

 

HRD: föreslår att personalsektionen godkänner förslaget till lokalt avtal enligt 

bilaga. 

 

 

 

PS: godkände enhälligt HRD: s förslag. 

 __________ 
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Personalsektionen    § 45    15.12.2022 

 
 
 
 

§ 45 Linjedragning för semester 
 

Kollektivavtalet innehåller en stor mängd bestämmelser som gäller handläggning av semester. 

Vissa saker är bindande för både arbetsgivare och arbetstagare, medan det är möjligt att avtala 

om vissa saker med arbetstagaren, t.ex sparavtal. Med tanke på likabehandlingen av personal, 

finns det skäl att dra upp vissa övergripande linjedragningar.  

 

Huvudregeln är att arbetsgivaren fastställer semestern före 30.4. Arbetsgivaren/närchefen har 

ansvar för att dagarna aktivt planeras och fastställs. Med arbetstagaren kan man komma överens 

om att den del som överstiger 10 dagar kan tas ut inom ett år efter semesterperiodens slut (30.9). 

 

Enligt kollektivavtalet kan man avtala med arbetstagaren om att spara den del av 

semesterdagarna som överskrider 15 dagar, för att tas ut efter den semesterperiod som följer på 

semesterårets semesterperiod (1.10). I praktiken har det visat sig att sparade semesterdagar ofta 

är svåra att ge ut, eftersom alla får nya semesterdagar 1.5. I samkommunen har tillämpats en 

praxis enligt vilken sparavtal kan ingås för högst 20 semesterdagar och de kan sparas för högst 

tre år. Sparsemestrarna ökar också den bokföringsmässiga semesterskulden.  

 

Om det finns avvikande semesteröverenskommelser bland den personal som överförs till 

välfärdsområdet från 1.1.2023, tillämpas de avtalen för nämnda personer. 

 

 

HRD : Föreslår att personalsektionen besluter om följande linjedragning  

- sparavtal kan göras för högst 20 dagar och de kan sparas för högst tre år. 

Avtal om sparsemester görs under sommarperioden samtidigt som 

semesterplaneringen görs. 

- resterande semesterdagar planeras och fastställs före 30.4. Av särskilda 

skäl kan närchef och arbetstagare komma överens om att den del som 

överstiger 10 semesterdagar kan tas ut före 30.9. 

- Sparavtal som ingåtts med enskilda arbetstagare i överförande 

organisationer, förverkligas på avtalat sätt 

 

 

PS: godkände enhälligt HRD: s förslag. 

 __________ 
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Personalsektionen    § 46    15.12.2022 

 

 

 

 

§ 46 Lokalt avtal för prehospitala vården, 12 timmars arbetsskift 
 

Samkommunen har ett lokalt avtal som går ut 31.12.2022 och som  gäller arbetstiden inom 

prehospitala vården. För den sk. dagsambulansen finns behov av att planera 12 timmars 

arbetsskift. Enligt kollektivavtalet kan ett arbetsskift inom allmän arbetstid vara högst 9 timmar. 

Avtalet har förhandlats med fackliga organisationerna. 

 

Förslag till lokalt avtal enligt bilaga 1/§46 15.12.2022 

 

 

HRD: föreslår att personalsektionen godkänner avtalet enligt bilaga. 

 

 

PS: godkände enhälligt HRD: s förslag. 

 __________ 
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Personalsektionen    § 47    15.12.2022 
 
 
 
 

§ 47 Avtal för betalning av utryckningspenning 
 

Samkommunen har ett lokalt avtal som går ut 31.12.2022 och som  gäller betalning av 

utryckningspenningar. Enligt kollektivavtalet är utryckningspenning en ersättning för den 

olägenhet som arbetstagaren orsakas av att bli kallad till arbetsplatsen under sin lediga tid. Då 

samkommunen inledde sin verksamhet, var systemet med utryckningspenning mycket 

heterogent och ersättningen varierade mellan 7,61 – 70 euro. Ersättningarna harmoniserades 

1.1.2022 och under hösten höjdes ersättningen ytterligare, så att den normala 

utryckningspenningen blev 100 euro.  Ersättningen enligt kollektivavtalet uppgår till 7,61 euro 

men i praktiken har Sote-organisationerna runtom i landet lokala och mycket varierande 

ersättningspraxisar. Enligt kollektivavtalet är tiden inom vilken man ska infinna sig till arbetet 

fem timmar. I det lokala avtalet har tidsgränsen höjts till 72 timmar. 

 

Det är den ansträngda personalsituationen och brist på personal, som göra att bruket av och nivån 

på tillfälliga ersättningar ökat. Under vissa perioder då Covid var mycket aktivt, har också andra 

tidsbestämda ersättningsformer använts. Inom Österbottens välfärdsområde har vi strävat till att 

bygga ut resursenheternas verksamhet, så att man i allt större grad kunde ordna tillfälliga 

vikariebehov via resursenheten och inte genom att personalen kallas extra till arbetet eller gör 

övertid.  I praktiken räcker inte ännu resursenhetens personal till att täcka all kort frånvaro, utan 

både korttidsanställningar och inkallelse av den egna personalen används. Det finns också 

enheter där kravet på kunnande är så stort, att det inte finns personal som kan komma utifrån 

eller från en resursenhet. 

 

Förhandlingar om en förlängning av det lokala avtalet gällande utryckningspenning har förts med 

de fackliga organisationerna. 

 

Förslag till lokalt avtal gällande utryckningspenningar i bilaga 1/§47 15.12.2022 

 

 

HRD: föreslår att personalsektionen godkänner förslaget till lokalt avtal enligt 

bilaga. 

 
 

PS: godkände enhälligt HRD: s förslag. 

 __________ 
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Personalsektionen    § 48    15.12.2022 

 
 
 
 

§ 48 Avtal om samarbetsförfarande 
 

Inför starten av välfärdsområdessamkommunen 1.1.2022 gjordes ett stort beredningsarbete om 

formerna för samarbetsförfarande. Samarbetet omfattar verksamhet på olika nivåer i 

organisationen och omfattar både representativt samarbete och direkt samarbete. Då 

överenskoms också om att förena arbetarskyddet och samarbetet. 

 

Samarbetsavtalet har varit i bruk under knappt ett år, och i det här skedet har endast mindre 

uppdateringsbehov framkommit. På sätt och vis är vi ännu i implementeringsskedet, genom att 

vi ännu lär oss fungera inom det nya området. 

 

Överenskommelsen om samarbetsförfarandet har behandlats med fackorganisationerna. 

 

Förslag till avtal om samarbetsförfarande i bilaga 1/§48 15.12.2022 

 

 

HRD: föreslår att personalsektionen godkänner avtalet enligt bilaga. 

 

 

PS: godkände enhälligt HRD: s förslag med tekniska korrigeringar:  

- ordet fackorganisationerna ändras till huvudavtalsorganisationerna 

- två personalrepresentanter per huvudavtalsorganisation  

 __________ 
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Personalsektionen    § 49    15.12.2022 

 
 
 
 

§ 49 Ersättningar för primärvårdsjouren i Vasa 

 

Primärvårdsjouren har hittills upprätthållits med i huvudsak köpta läkartjänster. För tillfället 

köps tjänsterna av Terveystalo. En offertrunda för primärvården läkartjänster har genomförts 

inför 2023. Inga offerter har inlämnats för Vasas jourmottagning. Nu förs diskussioner om köp 

av tjänster utan att leverantören kan ge garantier för hela verksamheten. Det finns ett starkt behov 

av att öka välfärdsområdets egna läkares andel av jourarbetet. Dels för att garantera 

verksamheten men även för att stävja kostnadsutvecklingen. I de diskussioner som förts med 

nuvarande serviceproducent om köp av jourtjänster, finns en prisökning på 50 %, vilket skulle ge 

en ökning på 3 miljoner euro på årsnivå.  

 

Inom läkarledningen föreslås en lösning som består av en kombination av köpta läkartjänster och 

egen verksamhet. Det är framför allt nattjouren, både vardagar och veckoslut som våra läkare 

skulle sköta, eftersom ingen privat aktör vill garantera de turerna. Även andra turer kan 

förekomma. Bemanningen i primärvårdsjouren är 1-2 läkare/dagsskifte, 3 läkare/kvällstur, 1 

läkare/natt. För att motivera våra egna läkare att sköta de här jourturerna, föreslås en timbaserad 

ersättningsmodell för kvälls- och nattjouren och ett tillägg för dagsturer. 

 

 

HRD: föreslår att personalsektionen besluter om ett tidsbundet ersättningssystem 

inom primärvårdsjouren enligt 

- 120 euro/h, natt-vardag 

- 150 euro/h, natt-veckoslut, söckenhelg 

- 100 euro/h, kvällsjour 

- för de dagsturer som välfärdsområdets läkare gör inom 

primärvårdsjouren, ges en extra ersättning motsvarande 50 % av 

timlönen. 

 

Ersättningssystemet gäller för tiden 1.1-31.12.2023. 

 

 

PS: godkände enhälligt HRD: s förslag. 

 __________ 
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Personalsektionen    § 50    15.12.2022 

 
 
 
 

§ 50 Fastställande av personal som står utanför arbetstidslagen samt linjedragning för 

personal i ledande och självständig ställning 
 

I kommunsektorn har i regel alla tjänsteinnehavare och arbetstagare som omfattas av det 

allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet ordinarie arbetstid, också den högsta 

ledningen. Den ordinarie arbetstiden bestäms enligt AKTA kap. III. En tjänsteinnehavare 

(arbetstagare) kan dock i undantagsfall samtidigt stå utanför arbetstidslagens 

tillämpningsområde, om förutsättningarna i 2 § 1 mom. i arbetstidslagen uppfylls. 

 

I arbetstidslagen § 2 finns en förteckning över personal som kan bedömas stå utanför 

arbetstidslagen. Enligt 1 mom. 1 punkten tillämpas lagen inte på arbete som till följd av de 

uppgifter som hör till arbetet och arbetstagarens ställning i övrigt ska anses innebära att 

arbetstagaren leder ett företag, en sammanslutning eller en stiftelse eller en självständig del 

därav. Dessutom ska kriterierna för arbetstidsautonomi uppfyllas, dvs att man långt bestämmer 

när man arbetar. I stora organisationer kan ledarskap som lämnas utanför arbetstidslagen finnas 

på flera organisationsnivåer. Utöver den högsta ledningen kan även andra personer i ledande 

ställning som har underordnade medarbetare på chefsnivå lämnas utanför arbetstidslagens 

tillämpningsområde. 

 

Enligt det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet kap III § 21, finns även en 

skrivning om begränsning för betalning av arbetstidsersättningar. Ersättning för mertids-, 

övertids-, kvälls-, natt-, skift-, lördags- och söndagsersättning betalas inte. Paragrafen tillämpas 

på personer som står utanför arbetstidslagen men även på personal i chefsställning eller 

självständig ställning, där användningen av arbetstiden inte alltid på ett ändamålsenligt sätt kan 

övervakas. 

 

Då samkommunen för Österbottens välfärdsområde inledde sin verksamhet, gjordes en 

linjedragning gällande vilken personal som står utanför arbetstidslagen, samt vilka som var i 

ledande eller självständig ställning. Då personalen överförs till det nya välfärdsområdet, torde 

även den villkoren bibehållas. 

 

Ledande tjänsteinnehavare som står utanför arbetstidslagen 

 

- De direktörer som väljs av styrelsen och som är medlemmar i någon av välfärdsområdets tre 

ledningsgrupper. De har stora ansvarsområden och leder stora helheter. Arbetets art är även 

sådant att de kan påverka sin arbetstid. Uppgifterna kan skötas på varierande och avvikande 

tider. De som står utanför arbetstidslagen har ingen arbetstidsuppföljning och stämplar 

därmed inte sin arbetstid. 

 

Förteckning över tjänsteinnehavare och arbetstagare som föreslås stå utanför arbetstidslagen 

i bilaga 1/§50 15.12.2022 

 

 

          fortsätter 
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Personalsektionen    § 50    15.12.2022 

 

 

 

 

Personal i ledande eller självständig ställning 

 

- Till gruppen personal i ledande eller självständig ställning räknas tjänsteinnehavare i ledande 

ställning på resultatområdesnivå, t.ex överskötare och chefer inom socialvården, samt övriga 

chefer. Enbart chefstiteln är inte avgörande för att räknas till denna grupp, utan de ska leda 

stora sektorer och/eller ha en central och betydande position i organisationen. De verkliga 

arbetsuppgifternas karaktär bedöms från fall till fall. Personalen i den här gruppen räknas 

höra till mellanledningen. Arbetsuppgifterna kan skötas på varierande och avvikande tider.  

 

Den här gruppen bedöms omfattas av regeln om begränsning för arbetstidsersättningar enl. 

Akta III kap § 21, men på dem tillämpas i övrigt arbetstidslagens bestämmelser. De stämplar 

sin arbetstid och kan ha både flexsaldo och ingå avtal om timbank. 

 

 

HRD: föreslår att personalsektionen besluter att  

- personal enligt bilaga 1 bedöms stå utanför arbetstidslagen.  

- godkänna ovanstående linjedragningen för personal som bedöms vara i 

ledande eller självständig ställning samt på vilka tillämpas Akta III kap § 

21. Besluten på personnivå fattas av direktören för välfärdsområdet. 

 

 

PS: godkände enhälligt HRD: s förslag. 

 __________ 
 
 
 
  



 Protokoll nr 4/2022  

 sida 17 (18) 
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§ 51 Information, meddelanden, initiativ, frågor 

 

  __________ 

 

 

 
  



 Protokoll nr 4/2022  

 sida 18 (18) 

 

 
Personalsektionen    § 52 - 53    15.12.2022 
 
 
 
 

§ 52 Mötestider för år 2023 

 

Torsdagar: 26.1, 23.2, 23.3, 27.4, 25.5, OBS. onsdag 21.6, 31.8, 28.9, 26.10, 30.11, 21.12. 

 

 

PS: Mötestiderna för år 2023 fastslogs enligt förslaget, förutom att 21.12 ströks 

från schemat och 14.12. sätts in som reservdatum.  
   __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 53 Mötets avslutande 

 

 

PS: Ordförande avslutade mötet kl. 11.15.  
   __________ 

 

 

 



§ 1 Tillämpningsområde 
 
Fullmäktige besluter om de formella behörighetskrav som består av yrkesmässig behörighet och krav på 
språkkunskap och som krävs av personal som väljs till tjänster och befattningar vid samkommunen för 
Österbottens välfärdsområde. 
 
§ 2 Examen 
 
Med högre högskoleexamen avses magisterexamen från universitet eller vetenskapshögskola eller högre 
yrkeshögskoleexamen. Med högskoleexamen avses yrkeshögskoleexamen samt kandidatexamen från universitet 
eller vetenskapshögskola. Med högskoleexamen jämställs tidigare examen på institutnivå. Med yrkesexamen på 
andra stadiet jämställs tidigare examen på skolnivå. 
 
§ 3 Grunder för fastställande av språkkunskap 
 
Vid fastställandet av språkkunskap tillämpas för tjänst eller befattning följande principer: 

 Kundens rätt till service på eget modersmål 

 Lokala förhållanden och behov av språkkunskap 

 Styrelsen fastställer skilt indelningen i svenskspråkiga, finskspråkiga och tvåspråkiga 
enheter/funktioner. Vid enspråkiga enheter/funktioner krävs ingen formell språkkunskap i det andra 
inhemska nationalspråket. Språkfärdigheten bedöms i rekryteringsskedet. 

 Kontinuerlig och systematisk språkplanering och uppföljning utgör en del av kvalitetsarbetet. Denna 
språkplanering och uppföljning utgör en grund för rekrytering och fortbildningsmål.  

Språkkunskapsnivåer 

1. God förmåga att i tal och skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandens modersmål. 

-> krävs av personer i direktörsposition, chefsposition och personer i förmannaposition, 
förvaltningspersonal, sekreterare samt av de funktioner där det som yrkesmässig behörighet 
krävs avlagd högre högskoleexamen. Språkkravet gäller även yrkesbenämningar där man 
fungerar som en ständig ställföreträdare för en förman, t.ex. biträdande överläkare och 
biträdande avdelningsskötare. 

 

2. God förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda det andra inhemska språket som inte är den 
sökandens modersmål. 

-> krävs av arbetstagare i funktioner som är gemensamma för hela välfärdsområdet eller av 
arbetstagare vid tvåspråkiga enheter, vilka fastställs av styrelsen. Till denna grupp hör bl.a. 
arbetstagare av vilka krävs högskoleexamen eller tidigare examen på institutnivå. 

 

3. Nöjaktig förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda det andra inhemska språket som inte är 
den sökandens modersmål. 

-> krävs av arbetstagare till funktioner som är gemensamma för hela välfärdsområdet eller av 
arbetstagare vid tvåspråkiga enheter, vilka fastställs av styrelsen. Till denna grupp hör bl.a. 
arbetstagare av vilka krävs yrkesinriktad grundexamen inom området. 

 

4. Förmåga att förstå och använda det andra inhemska språket som inte är den sökandens modersmål. 

-> krävs av personal där det som yrkesmässig behörighet krävs kortare yrkesutbildning eller 
vars uppgifter inte innehåller kundbetjäning. 
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§ 4 Påvisande av språkkunskaper 

God förmåga att i tal och skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandens modersmål: 

Tjänsteinnehavaren/arbetstagaren påvisar språkkunskapen på ett sätt som stadgas i statsrådets förordning 

481/2003 om bedömning av kunskap i finska och svenska språken. Dessutom bedöms person som har 

genomgått yrkesutbildning, skolutbildning, gymnasiet på ifrågavarande språk ha goda muntliga och skriftliga 

kunskaper i ifrågavarande språk. Arbetstagare kan också påvisa sin språkkunskap via välfärdsområdets interna 

språktest. Alternativet med välfärdsområdet språktest gäller inte vid val till tjänst och tjänsteförhållande. 

Vitsordet M i studentexamen motsvarar goda muntliga och skriftliga kunskaper i ifrågavarande språk. Den 

praktiska språkfärdigheten säkerställs vid intervjutillfället. 

 

God förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda det andra inhemska språket som inte är den 

sökandens modersmål:  

Tjänsteinnehavaren/arbetstagaren påvisar språkkunskapen på ett sätt som stadgas i statsrådets förordning 

481/2003 om bedömning av kunskap i finska och svenska språken. Dessutom kan språkkunskapen påvisas via 

vitsorden god (tal) och nöjaktig (skrift) i yrkesexamen eller genom välfärdsområdets interna språktest. Vitsordet 

M i studentexamen motsvarar goda och vitsordet B motsvarar nöjaktiga kunskaper i ifrågavarande språk. Den 

praktiska språkfärdigheten säkerställs vid intervjutillfället. 

 

Nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandens modersmål: 

Arbetstagaren påvisar språkkunskapen på ett sätt som stadgas i statsrådets förordning 481/2003 om bedömning 

av kunskap i finska och svenska språken. Dessutom kan språkkunskapen påvisas via vitsordet nöjaktig i 

yrkesexamen eller genom välfärdsområdets interna språktest. Vitsordet B i studentexamen motsvarar nöjaktiga 

muntliga och skriftliga kunskaper i ifrågavarande språk. Den praktiska språkfärdigheten säkerställs vid 

intervjutillfället. 

 

Förmåga att förstå och använda det andra inhemska språket som inte är den sökandens modersmål: 

Inget språkintyg behövs. Arbetstagaren påvisar språkkunskapen vid intervjutillfället. 

 



 
   

 

Språktillägg 
 
För språktillägg påvisas kunskaper med intyg eller betyg. 
 
Allmän språkexamen 
 

- Nivå 4-5: god förmåga att i tal och skrift använda finska och svenska språken. 
- Nivå 3: nöjaktig förmåga att i tal använda svenska och finska språken. 

 
 
Statsförvaltningens språkexamina 
 

- Vitsord i intyget: goda eller nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper. 
 
 
Språkintyg av examinator 
 

- Vitsord i intyget: goda eller nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper. 
 
 
Examensbetyg/studieregisterutdrag från yrkeshögskolor 
 

- Vitsord i textdelen som hänvisar till lagen om ådagaläggande av kunskaper i svenska och 
finska: goda eller nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper. 

- Vitsord på studieregisterutdrag (separata vitsord för muntliga och skriftliga färdigheter bör 
framkomma). 
4-5: god förmåga att i tal och skrift använda finska och svenska språken. 
1-3: nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. 

 
 
Högre högskoleexamen  
 

- Avlagt språkprov som ingår i högskoleexamen (god eller nöjaktig) 
- slutfört minst 35 studieveckor i svenska eller finska eller avlagt vitsordet cum laude (=god) 
- slutfört minst 15 studieveckor i svenska eller finska eller avlagt vitsordet approbatur 

(=nöjaktig) 
 
 

Skolutbildning/Yrkesutbildning/Gymnasieutbildning 
 

- Skolutbildning/Yrkesutbildning/Gymnasieutbildning på ifrågavarande språk motsvarar 
goda muntliga och skriftliga kunskaper. 

- Vitsordet M i studentexamen motsvarar goda muntliga och skriftliga kunskaper i 
ifrågavarande språk. 

- Vitsordet B i studentexamen motsvarar nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i 
ifrågavarande språk. 
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Lokalt avtal om arbetsskiftets längd för socialarbetare inom  
social- och krisjouren  
 
 
 
 
1. Avtalsparter 
 
 Österbottens välfärdsområde och Fosu. 
 
 
2. Avtalets syfte och tillämpning 
 

Syftet med avtalet är att möjliggöra och garantera en lagstadgad socialjour dygnet runt i 
Österbotten. Avtalet tillämpas på socialarbetare, som gett sitt skriftliga samtycke till arbetsskift 
enligt detta avtal. 

 
3. Arbetsskiftets längd, utjämningsperiod och övertidsgräns 
 

Längden på ett arbetsskift i socialjouren kan vara högst 12 timmar. Den ordinarie arbetstiden 
per vecka är i genomsnitt 37 timmar 45 minuter. Vid planering av arbetstiden iakttas tre veckors 
utjämningsperiod.  
Övertidsgränsen per dygn är nio timmar eller en längre tid som anges i 
arbetsskiftsförteckningen, dock högst 12 timmar. Till övriga delar tillämpas bestämmelserna i 
SH-avtalet, kapitel III. 

 
 
4. Vilotider 
 

Under de 24 timmar som följer efter inledandet av varje arbetsskift ska tjänsteinnehavaren ges 
en oavbruten vilotid på minst 11 timmar. 
 
Då arbetstiden överskrider 10 timmar har tjänsteinnehavaren rätt att dagligen hålla 2 
vilopauser och 2 kafferaster. 

 
 
5. Avtalets giltighetstid och uppsägning 
 

Avtalet träder i kraft 1.1.2023 och gäller tillsvidare. 
Avtalet kan sägas upp så att de upphör tre månader efter att uppsägningen getts den andre 
parten till kännedom. 
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Principer för ersättning till personal som deltar i sammanträden 

 

Deltagande i ett organs möte 

Till tjänsteinnehavare/arbetstagare som i egenskap av sin yrkesroll kallas och anmodas delta i möten 

som hålls utanför tjänstetid, betalas engångsarvode enligt följande principer: 

- Tjänsteinnehavaren/arbetstagaren deltar i sammanträde utom arbetstid 

o Som ordinarie arbetstid räknas måndag-fredag kl 8.00-16.00, såvida inget annat framgår 

ur personens arbetstidsförteckning. Engångsarvode betalas inte om mötet infaller under 

arbetstid 

o Om sammanträdet börjar före kl. 16.00, räknas arbetstid fram till kl. 18.00. 

- Om samma organ eller en sektion av organet sammanträder mera än en gång under samma dag, 

betalas endast ett engångsarvode, såvida det inte förflutit minst 2 timmar från det föregående 

mötet. 

- Engångsarvodets belopp är 120 euro 

o Om mötet räcker längre än 3 timmar erläggs dessutom 50 % av engångsarvodet för varje 

efter tre timmar påbörjad timme. 

- Ersättning för ev. extra resekostnader betalas i enlighet med reglerna i Akta.  

  

Tjänste- / arbetsresor 

Om personal gör arbets-/tjänsteresor  iakttas Aktas regler för tjänsteresor. Den tid som åtgått för skötseln 

av tjänste- eller arbetsuppdraget räknas in i arbetstiden. Om resan infaller under normal arbetstid, 

förlängs inte arbetsdagen av det. Det här betyder i praktiken, att som arbetstid räknas den tid som infaller 

under en normal arbetsdag. Om den tid som används för skötseln av arbetet, t.ex. mötestiden, räcker 

längre än en normal arbetsdag, registreras mötestiden som arbetstid. Resetiden som infaller utanför 

normal arbetsdag räknas inte som arbetstid. Resekostnader som är utöver den vanliga arbetsresan, 

ersätts enligt reglerna i Akta. 
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Lokalt avtal om vissa ersättningar till läkare under jourtid i Jakobstad 

 

 

Avtalsparter 

Österbottens välfärdsområde och Juko. 

 

Avtalets syfte 

Syftet med den lokala ersättningsmodellen är att trygga och tillhandahållandet vissa specifika    

läkartjänster under jourtid kvällar och veckoslut. 

 

Jourersättningar 

Avvikande från 11 § i Läkaravtalet gällande arbetstider överenskommer man om följande 

avvikande jourersättningar 

1. Hälsovårdscentralens jourmottagning i Jakobstad 

Jourersättning betalas enligt förhöjd jourkoeficient. 

- Läkaravtalets jourkoefficient 1,75 höjs till 2,1 

- Läkaravtalets jourkoefficient 2,25 höjs till 2,48 

- Läkaravtalets jourkoefficient 2,5 höjs till 2,75 

- Läkaravtalets jourkoefficient 3,0 höjs till 3,3 

Inga åtgärdsarvoden betalas under jourtid. 

 

2. Jourersättning för läkare i barn- och ungdomsmedicin 

Läkaren är i frijour vardagar t.o.m. kl 20.00 och veckoslut kl 9.00-18.00 

- jourersättning för alla aktiva timmar betalas enligt förhöjd koefficient 2,48 

- jourersättning betalas för minst fyra aktiva timmar/dag under veckoslut och 

söckenhelger. Om aktiva timmarna överstiger fyra, betalas för överstigande del även 

joursättning enligt koefficient 2,48. 

- för vardagar betalas jouersättning för minst en timme aktivt arbete. 

- Telefonkonsultation betraktas som 15 minuter aktivt arbete, såvida det inte särskilt 

meddelas att konsultationen räckt längre. 

 

3. Jourersättning för helgronder på allmänmedicinska avdelningar 

Specialistläkare eller annan erfaren läkare rondar de allmänmedicinska avdelningarna 

samt hemsjukhuset under veckosluten. 
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- jourersättning betalas enligt förhöjd koefficient 2,48 

- jourersättning betalas för minst 6 timmar/dag. Om jourarbetet räcker längre än sex 

timmar, betalas för de överstigande timmarna ersättning med samma koefficient 

(2,48). 

 

4. Frijour för tjänsteläkaruppgifter 

En läkare i tjänsteförhållande ska infinna sig till arbetet inom 60 minuter, för att sköta 

ärende som kräver att läkaren är i tjänsteförhållande (begäran om tjänstehjälp). 

- för frijour betalas grundersättning enligt läkaravtalet, vardagar 19 % och veckoslut 

26 %. 

- Vid inkallelse, betalas en engångsersättning på 90 euro. För aktivt arbete betalas 

jourersättning enligt läkaravtalet. 

- Läkaren kan kallas endast då läkaren som sköter förjouren inte är i 

tjänsteförhållande. 

 

 

Avtalets giltighetstid och uppsägning 

Avtalet gäller 1.1 - 31.12.2023. 

Avtalet kan närhelst sägas upp att upphöra efter tre månader från delgivningen av 

uppsägningen. 



   

 
 

Lokalt kollektivavtal om förstavårdarnas arbetstidsarrangemang 
 
 
 
 
1. Avtalsparter
 
 Österbottens välfärdsområde och Tehy. 
 
 
2. Avtalets syfte
 

Med stöd av detta avtal har man överenskommit om längden på utjämningsperioden i allmän 
arbetstid, den ordinarie arbetstiden per dygn, dygnsvilan samt ersättning av mertids- och 
övertidsarbete, i avvikelse från bestämmelserna i SH-avtalet, kapitel III. 

 
 
3. Tillämpningskrets
 

Avtalet tillämpas på de förstavårdare som fungerar i uppgifter där man inte tillämpar den 
dispens som regionförvaltningsverket beviljat för användning av arbetsskift på 24 timmar. 
Avtalet gäller dag-ambulansverksamheten. 

 
 
4. Längden på ordinarie arbetstid och utjämningsperioden
 

Längden på ett arbetsskift kan planeras så att det är högst 12 timmar per dygn. Den ordinarie 
arbetstiden per vecka är i genomsnitt 38 timmar 15 minuter under en period av 4 veckor 
(utjämningsperiod).  
Med anledning av den genomsnittliga veckoarbetstiden tillämpas inte någon flexibel arbetstid. 

 
 
5. Överskridande av den ordinarie arbetstiden och arbetstidsersättningar

Övertidsgränsen per dygn är 8 timmar eller en längre tid som anges i arbetsskiftsförteckningen,
men högst 12 timmar. Övertidsgränsen per vecka är 38 timmar 15 minuter eller en längre tid
som anges i arbetsskiftsförteckningen, men högst 48 timmar.
 
Till övriga delar tillämpas bestämmelserna i SH-avtalet, kapitel III. 

 
 
6. Vilotider
 

Under de 24 timmar som följer efter inledandet av varje arbetsskift ska en arbetstagare ges en 
oavbruten vilotid på minst 11 timmar. 
 
Då arbetstiden överskrider 10 timmar har arbetstagaren rätt att dagligen hålla 2 vilopauser och 
2 kafferaster. 
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I och med att man på grund av arbetsuppgifternas art inte kan ge någon måltidsrast har 
arbetstagaren möjlighet att inta en måltid på arbetsplatsen under arbetstid. 
 
Till övriga delar tillämpas de bestämmelser som fastställts om vilotider i kapitel III av SH-
avtalet. 

 
 
7. Avtalets övriga villkor
 

Semesterdagar och söckenhelger förkortar arbetstiden i heltidsarbete med 7 timmar 39 
minuter. 

 
 
8. Avtalets giltighetstid och uppsägning
 

Avtalet träder i kraft 1.1.2023 och gäller tillsvidare. 
Avtalets uppsägningstid är tre (3) månader. 



      

      

     

 

 

 

 

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 tillämpas från 1.1.2023 och gäller tillsvidare. 



 
 

Överenskommelse om samarbete 

Samarbetsförfarandet inom kommunala sektorn regleras av lagen om samarbete mellan 

kommunala arbetsgivare och arbetstagare. I arbetarskyddsfrågor iakttas 

arbetarskyddslagstiftningen samt kommunalt avtal om arbetarskyddssamarbete. 

Österbottens välfärdsområde och de fackliga organisationerna har kommit överens om att 
förena samarbetsförfarandet och arbetarskyddet via ett lokalt tjänste- och 
arbetskollektivavtal. Samarbetskommittén handlägger de ärenden som enligt lagen om 
tillsynen över arbetarskyddet skall behandlas av arbetarskyddskommissionen.  
 
I samarbetsprinciperna tas de ärenden fram där det är speciellt viktigt att 

samarbetsförfarande iakttas, samt var i organisationen de naturligast bör behandlas. 

Samarbetet fungerar som bäst när det ingår som en naturlig del av verksamheten.  

Karaktären på det aktuella ärendet är avgörande för tidpunkten för samarbetsförfarande. Den 

preliminära beredningen kan genomföras utan samarbetsförfarande, men samarbetet ska 

inledas i ett så tidigt skede som möjligt, så att personalen har verkliga möjligheter att påverka 

slutresultatet. 

I ärenden som gäller överföring till deltidsanställning, permittering och uppsägning av 

ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker, förs samarbetsförhandlingar enligt lagen om 

samarbete. 

- Alla samarbetsmöten sker på arbetstid.  

- Representanterna i alla samarbetsorgan utses för fyra år. 
 

Samarbetskommitté (strategisk)  

 

Samarbetskommittén består av 20 medlemmar jämte ersättare. Åtta representerar 

arbetsgivaren, 10 representerar personalen samt två medlemmar från arbetarskyddet. 

Personalsektionen utser arbetsgivarrepresentanterna för en period som motsvarar 

fullmäktiges mandatperiod. Fackorganisationerna väljer personalrepresentanterna och dess 

ersättare. 

  

Följande ärenden behandlas i samarbetskommittén  

- Strategier, planer och utvecklingsprojekt som berör hela organisationen.  

- Ärenden som överförts från samarbetsgrupperna. 

- Centrala förändringar i verksamheten och ekonomin. 

- Följer med arbetarskyddet och statistik på en strategisk nivå. 

 

Kommittén utser arbetarskyddsrådet. 

 

Samarbetskommittén sammankommer i regel fyra (4) gånger per år. Mötesprotokollen finns 

att läsa på intranet. 
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Samarbetsgrupper på verksamhetsområdesnivå (operativ) 

 

Till samarbetsgruppen utses 4 arbetsgivarrepresentanter från resultatområdesnivån, samt en 

personalrepresentant per huvudavtalsorganisation vars medlemmar finns representerade 

inom verksamhetsområdet och en arbetarskyddsfullmäktig. Fackorganisationerna väljer 

tillsammans personalrepresentanterna. Valet bekräftas av samarbetskommittén.  

 

Verksamhetsområdets direktör är ordförande för gruppen. 

 

Samarbetsgruppen behandlar principer och planer som berör hela verksamhetsområdet. 

Följande ärenden behandlas i samarbetsgruppen:  

- Verksamhetsområdets personalplan och kompetensutvecklingsplan samt dess 

uppföljning. 

- Principer för hur risker och olägenheter på arbetsplatsen utreds samt behandlas.  

- Statistik och undersökningsresultat rörande personal. 

- Sådana förändringar i verksamhetsområdets servicestruktur och organiseringen av 

arbetet och tjänsterna, som har betydande konsekvenser för personalen. 

- Följer med arbetarskyddet och statistik på verksamhetsområdesnivån. 

 

Samarbetsgruppen kan kalla sakkunniga till mötet. 

Samarbetsgrupperna sammankommer minst fyra gånger per år. Mötesprotokollen finns att 

läsa på intranet. 

 

Arbetarskyddsråd 
 

För uppföljning och utveckling av arbetarskyddsverksamheten finns ett arbetarskyddsråd.  

Målsättningen är att utveckla verksamhetspraxis som utgår från en betoning på den psykiska 

och fysiska hälsan, säkerheten i arbetet och arbetsmiljön samt välbefinnande i arbetet.  

 

Arbetarskyddsrådet bistår linjeorganisationen som sakkunniga i arbetarskyddsfrågor. 

Arbetarskyddsrådet rapporterar och ger förslag till samarbetskommittén i ärenden som berör 

arbetarskyddssamarbetet. 

 

Arbetarskyddsrådet består av 12 medlemmar. Av medlemmarna företräder en fjärdedel 

arbetsgivaren och hälften den grupp av arbetstagare eller arbetstagare i 

tjänstemannaställning som är den större och en fjärdedel den grupp som är den mindre av 

dessa grupper. Dessutom kallas en representant från arbetshälsovården till 

arbetarskyddsrådets möten. Rådet utses för en mandatperiod på fyra år. Arbetarskyddschefen 

fungerar som ordförande för arbetarskyddsrådet. Mötesprotokollen finns att läsa på intranet. 

Arbetarskyddsrådet kan kalla sakkunniga till mötet. 

  



 
 

Personalmöten 
 

Samarbetsärenden som gäller en bestämd enhet eller arbetsgrupp behandlas på 

personalmöte. På enheter där det finns flera olika yrkesgrupper representerade, är det viktigt 

att det också ordnas gemensamma personalmöten.  

 

Personalmöte utgör en kanal för arbetsplatsens interna kommunikation och information.  

Följande ärenden behandlas på personalmöte:  

- frågor i anslutning till trivsel och välmående på arbetsplatsen  

- förändringar i anslutning till arbetsuppgifter och arbetsfördelning  

- principer för semester och arbetstidsplanering  

- enhetens personalplan  

- enhetens kompetensutvecklingsplan  

- enhetens verksamhetsplan  

- information om ärenden som berör hela organisationen  

- förändringar i organiseringen av arbetet och tjänster och som kan medföra 

konsekvenser för personalen  

- behandling av arbetarskyddsärenden, såsom frågor som påverkar arbetstagarens 

säkerhet, hälsa och arbetsförmåga samt risk- och arbetsplatskartläggningar.  

 

Vid behov kan till mötet kallas sakkunniga från andra enheter. Personalmöten hålls 

regelbundet minst sex (6) gånger per år.  

Närchefen ansvarar för att ärendena behandlas på mötet. Förteckning över de ärenden som 

ska behandlas ska senast fem dagar före mötet delges personalen på ett för enheten lämpligt 

sätt. Ärenden till personalmöte kan initieras av både närchef och arbetstagare.  

Mötet dokumenteras i form av en promemoria, så att de som inte haft möjlighet att delta i 

mötet, kan läsa vad som behandlats. I promemorian antecknas tidpunkt för mötet, deltagare 

och behandlade ärenden. Promemorian skall finnas tillgängliga på enheten. 

 

Samtal arbetstagare – närchef 
 

Ett samarbetsärende som gäller en enskild arbetstagare behandlas mellan arbetstagaren och 

dennes närchef och kan initieras av bägge parter. Konfidentiella samtal hålls mellan närchef  

och arbetstagare enligt behov. Utvecklingssamtalet är även ett naturligt tillfälle att behandla 

och diskutera förändringsfrågor.  

 

Ärenden som berörs av samarbetsförfarande:  

- Information som specifikt berör enskild arbetstagare. 

- Betydande förändringar i arbetssituationen.  

- Förändringar i organiseringen av arbetet som har betydande konsekvenser för 

arbetstagarens ställning.  

- Ärende som direkt påverkar arbetstagarens säkerhet, hälsa och arbetsförmåga.  

 

På arbetstagarens begäran kan en personalrepresentant, arbetarskyddsfullmäktig eller 

närchefens chef närvara vid behandlingen. 



Tjänsteinnehavare som står utanför arbetstidslagen

Förändringsledare

Förvaltningsdirektör

Ekonomidirektör

HR-direktör

Kvalitetsdirektör

Direktör för klient- och patientsäkerhetscentralen

Kommunikationsdirektör

Sektordirektör

Chefsöverläkare

Chefsöverskötare

Socialdirektör

Verksamhetsområdesdirektör

Administrativ överläkare

Strategi- och utvecklingsdirektör

Räddningsdirektör
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