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Organ § Sammanträdesdag

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Personalsektionen 40 - 41 27.8.2020

§ 40 Sammanträdet öppnas, laglighet och beslutförhet

PS: Ordförande öppnade sammanträdet och konstaterade det vara lagenligt sam-
mankallat och beslutfört.
__________

§ 41 Val av två protokolljusterare

PS: Till protokolljusterare valdes Raija Kujanpää och Barbro Kloo.
__________
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Organ § Sammanträdesdag

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Personalsektionen 42 27.8.2020

§ 42 Lönestruktur för patient- och klientsäkerhetscentralen

Social och hälsovårdsministeriet har beviljat Vasa sjukvårdsdistrikt statsstöd på 3 milj. euro för
att grunda och bygga upp ett utvecklingscentrum för patient- och klientsäkerhet. Forskningsdi-
rektör Tuija Ikonen leder utvecklingscentret och har nu på basen av verksamhets- och personal-
planen inlett rekryteringen av personal till det treåriga projektet. Eftersom det är ett mycket om-
fattande nationellt nätverk som byggs upp med många olika former av arbetsinsatser, har vi sett
behov av att utarbeta en grund för olika löne- och ersättningspraxis.
Den generella regeln är att  om det finns motsvarande uppgifter inom distriktet,  följer man di-
striktets lönesättning. För uppgifter som inte finns i distriktet har en arbetsvärdering uppgjorts.
Vissa arbetstagare har ett nationellt koordineringsansvar. Vid nyrekryteringar beaktas ko-
ordineringsansvaret i lönesättningen.

Det kommer att finnas några personer anställda i sjukvårdsdistriktet som ger en arbetsinsats till
projektet och som samtidigt har ett nationellt koordineringsansvar. Kostnaderna för den tid som
används till projektet kostnadsförs dit.  För det nationella koordineringsansvaret föreslås betalas
ett separatarvode för tilläggsansvar. Antalet personer med nationellt koordineringsansvar kom-
mer totalt att uppgå till c 15.

I sjukvårdsdistriktet finns ett skilt beslut om betalning av föreläsningsarvoden till personal som
håller föreläsningar vid nationellt utbildningstillfälle som sjukvårdsdistriktet ordnar. I det här
nationella projektet kommer att ordnas ett stort antal utbildningstillfällen. Föreläsningsarvoden
betalas inte till personer som rekryterats enkom till projektet eller till personer som får ansvars-
tillägg för nationellt koordineringsansvar.

Sammanställning av lönestrukturen i BILAGA 1/§42 27.8.2020.

HRD:  föreslår att personalsektionen godkänner lönestrukturen för patient- och
klientsäkerhetscentralen.

PS: Sjukvårdsdistriktets direktör Marina Kinnunen anmälde sig jäv och avlägs-
nade sig under ärendets behandling.

Godkände enhälligt HRD: s förslag.
__________
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Organ § Sammanträdesdag

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Personalsektionen 43 27.8.2020

§ 43 Anvisning för distansarbete

Anvisningen för distansarbete har granskats och uppdaterats. Den tidigare anvisningen var från
januari 2019. Distansarbete har under corona-våren utförts i större utsträckning än tidigare, även
om sjukhusets förvaltning aldrig övergick helt till distansarbete. Det finns nu en större efterfrågan
på distansarbete än tidigare och i grupper som inte tidigare haft distansarbete. För tillfället kan
man arbeta 1-3 dagar på distans. Enligt det förslag som nu utarbetats, skulle det vara möjligt att
göra mera distansarbete, om uppgifterna och verksamheten det tillåter. Distansarbete lämpar sig
närmast för olika administrativa uppgifter. I anvisningen finns särskilt nämnt, att patientmottag-
ningar på distans eller VideoVisitbesök ska utföras i sjukvårdsdistriktets utrymmen. Distansar-
betet är frivilligt för såväl arbetstagare som arbetsgivare.
Det är förmannen som har rätt att pröva och avtala om distansarbete. Man kan komma överens
om att arbeta 1-6 dagar på distans. I anvisningen finns spelregler om organiseringen av distans-
arbetet, arbetstiden, kontakterna till arbetsplatsen och arbetstagarens ansvar och rättigheter samt
arbetsledningens ansvar.  Distansarbetet får inte inverka negativt på skötseln av arbetsuppgif-
terna eller bli ett hinder för sammankomster som måste ske på arbetsplatsen.
Om många börjar arbeta på distans, bedöms behovet av fysiska kontorsutrymmen på sikt minska
och att man i större utsträckning kan övergå till samanvända utrymmen.

Förslaget till anvisningar för distansarbete i BILAGA 1/§43 27.8.2020.

HRD:  föreslår att personalsektionen godkänner anvisningarna för distansarbete
enligt bilaga 1.

PS: godkände enhälligt förslaget samt önskar få i maj 2021 en uppföljning av hur
distansarbete används.
__________
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Organ § Sammanträdesdag

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Personalsektionen 44 27.8.2020

§ 44 Lönesättningsärende; vikariepoolen

Personalsektionen beslöt på sitt möte 30.1.2019 om förverkligande av lönejusteringar på basen
av den justeringspott som fanns i kollektivavtalet att fördelas 1.1.2019. Beslutet innehöll en tids-
bestämd löneförhöjning. Enligt beslutet fick 16 arbetstagare i vikariepoolen inom somatiken ett
tidsbundet separatarvode på 100 euro fram till 30.9.2020. Tillägget betalas till s.k. snabbvikarier
som inom vikariepoolen fortlöpande och enbart cirkulerar på flera enheter utanför bekvämlig-
hetszonen. De här vikarierna bokas varje dag ut till olika enheter för enstaka arbetsskift. Orsaken
till att beslutet togs tidsbundet var att vi ville se om lönen skulle bidra till att förbättra rekryte-
ringen till just den här gruppen som kontinuerligt cirkulerar som snabbvikarier och om det skulle
motverka den relativt stora omsättning som funnits i gruppen.

Sektionens beslut § 9/30.1.2019 i BILAGA 1/§44 27.8.2020.

Överskötare Satu Hautamäki har gett ett utlåtande, där hon beskriver att lönesatsningen haft en
positiv inverkan på rekryteringen och personalens motivation, vilket även syns på flera sätt i den
praktiska verksamheten och i sjukfrånvaron. Det antal arbetstagare som cirkulerar på det här sät-
tet inom somatiken har nu slutligen fastställts till 23.

Satu Hautamäkis utlåtande i BILAGA 2/§44 27.8.2020.

Sektionsbeslutet från 30.1.2019 berörde inte psykiatrin, eftersom den vikariepoolen fungerar på
ett annat sätt. Där gör alla en blandning av olika långa vikariat. De kan som snabbvikarie göra
enstaka arbetsturer på olika enheter varierat med andra lite längre vikariat. Nu planeras en för-
ändring gällande psykiatrins vikariepool, så att fem arbetstagare i vikariepoolen kommer att börja
cirkulera förutom på de psykiatriska avdelningarna även mera frekvent på två somatiska avdel-
ningar, specialgeriatrin och krävande rehabilitering. Dessa båda avdelningar finns fysiskt ute vid
Dammbrunnen. Då dessa enheters vikariebokningar koncentreras till en liten grupp på fem sjuk-
skötare, blir deras arbetsbild lik den som snabbvikarierna inom somatiken har. Det skulle ge un-
derlag för en granskning av också deras lön. Eventuellt beslut för den här nya gruppen torde vara
tidsbundet, eftersom det behöver följas upp om och hur det fungerar.

HRD: föreslår att personalsektionen besluter att
§ Det tidsbestämda tillägget på 100 euro som betalats till arbetstagare

(snabbvikarier) som fortlöpande och enbart cirkulerar på flera enheter
utanför bekvämlighetszonen ändras till ett påslag på den uppgiftsrelate-
rade lönen. Uppgiften blir värderad som mera krävande.

fortsätter
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Organ § Sammanträdesdag

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Personalsektionen 44 27.8.2020

§ Den uppgiftsrelaterade lönen justeras för de snabbvikarier vars arbets-
uppgifter uppfyller kriterierna och uppgifternas svårighetsgrad (högst
23) från 1.10.2020.

§ Ett tidsbundet separatarvode på 100 euro betalas till de fem arbetstagare
i psykiatrins vikariepool, som börjar cirkulera regelbundet på de soma-
tiska avdelningarna. Separatarvodet betalas för tiden 1.9.2020-
31.5.2021.

PS: godkände enhälligt HRD: s förslag.
__________
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Organ § Sammanträdesdag

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Personalsektionen 45 27.8.2020

§ 45 Regelverk för flexibel arbetstid

Regelverket för flexibel arbetstid har uppdaterats. I det nya allmänna kommunala tjänste- och
arbetskollektivavtalet har kommit vissa ändringar gällande reglerna för flexibel arbetstid. Akta
möjliggör att  gränsen för överskridning av ordinariearbetstid (plussaldo) kan fastställas till  50
från 31.8.2020. Saldogränsen är idag 40 timmar. Generellt Enligt en ny tillämpningsanvisning
kan överskridningarna ges ut som avlönad ledighet. På arbetstagarens begäran ska arbetsgivaren
försöka ge ledigheten i hela dagar. I vårt nuvarande regelverk har det funnits en begränsning om
att uttag av flextid som hela arbetsdagar kan uppgå till högst 5 dagar/år.
Utöver avtalets regler finns också i sjukvårdsdistriktet ett regelverk från 1.10.2018, som innehåller
arbetsgivarens villkor och spelregler för flexibel arbetstid.  Regelverket har uppdaterats med de
nya avtalsreglerna och dessutom har tydligt uttalats, att flextid inte tillämpas vid distansarbete,
som ska förverkligas som normala arbetsdagar.
Sedan 1.10.2018 tillämpas även ett lokalt avtal, i vilket sjukvårdsdistriktet och alla fackliga orga-
nisationer förutom Tehy, avtalat om att den ordinarie arbetstiden kan underskridas med högst 20
timmar (minussaldo). Där finns även överenskommet att minustimmar kan avdras av lönen på
arbetstagarens begäran. Lokalavtalet gällande flexibel arbetstid är i kraft tillsvidare och berörs
inte av de nu gjorda uppdateringarna.

Förslag till uppdaterat regelverk för flexibel arbetstid i
BILAGA 1/§45 27.8.2020.

HRD: föreslår att personalsektionen godkänner det uppdaterade regelverket i bilaga
1.

PS: godkände enhälligt HRD: s förslag.
__________
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Organ § Sammanträdesdag
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Personalsektionen 46 27.8.2020

§ 46 Direktmottagning inom fysiatrin

Inom serviceområdet för rehabilitering finns planer på att utveckla en direktmottagningsverk-
samhet inom fysiatrin.  Direktmottagning innebär att  en patient som söker hjälp för problem i
stöd och rörelseorgan ska kunna styras direkt till fysioterapimottagning utan att först gå via lä-
kare. Det här ger en smidigare och snabbare process och patienten kommer snabbare till vård.
Verksamheten med att bygga upp direktmottagningar har kommit igång inom primärvården och
ska nu även inledas inom specialsjukvården.

Närmare beskrivning i överskötare Heidi Kotanens skrivelse.
BILAGA 1/§46 27.8.2020.

För att en fysioterapeut ska kunna hålla en direktmottagning krävs att hen har genomgått utbild-
ning för direktmottagning samt har en lång erfarenhet av att arbeta som fysioterapeut i vården av
patienter med problem i stöd och rörelseorgan.
På sjukhuset har en fysioterapeut just inlett sin utbildning för direktmottagning, vilket är ett steg
i den utvecklingsplan som enheten har. Utbildningens omfattning är 15-20 sp och den beräknas
vara klar inom sex månader. Vid en större ändring i verksamhets- och kompetensutveckling, har
strävan generellt  varit  att  ge klara besked om den nya uppgiftens arbetsvärdering och lön före
utbildningen inleds.
Enligt modellbeskrivningen kan man konstatera att fysioterapeutens direktmottagning är en
mera krävande uppgift än den normala fysioterapeutuppgiften. I lönesättningen beaktas de linje-
dragningar och lönenivåer som finns i distriktet. En lönejämförelse med kommunerna visade att
lönesättningen i den här gruppen i nuläget är brokig. Enligt sjukhusets arbetsvärdering skulle den
uppgiftsrelaterade lönen fastställas till en nivå på 2712,24 euro. Det ger en förhöjning med 200
euro från nuvarande lönenivå. Värderingen har gåtts igenom med Tehys representant.
Närmare genomgång vid mötet.

HRD: föreslår att personalsektionen besluter att den uppgiftsrelaterade lönen för en
fysioterapeut som har direktmottagning fastställs till 2712,24 euro.

PS: godkände enhälligt HRD: s förslag.
__________
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Organ § Sammanträdesdag

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Personalsektionen 47 27.8.2020

§ 47 Information, meddelanden, initiativ, frågor

På ordförandes initiativ fördes en allmän diskussion om läkarnas bisysslor på privata sektorn.
__________
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Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Personalsektionen 48 - 49 27.8.2020

§ 48 Nästa möte

Nästa möte hålls torsdagen 8.10.2020 kl. 9.30.
__________

§ 49 Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet kl. 11.03.
__________
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Anvisning för begäran om omprövning

Datum för sammanträdet

Personalsektionens sammanträde 27.8.2020

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: § 40, § 41, § 47, § 48, § 49

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

Paragrafer: § 42, § 43, § 44, § 45, § 46

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.
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Begäran om omprövning ska lämnas in till Vasa sjukvårdsdistrikts 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 Vasa
sjukvårdsdistrikts registratur (kontaktuppgifter nedan).

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet 30.9.2020.

Beslutet har delgetts parten genom ett brev som avsändes

Beslutet har delgetts parten genom ett e-postmeddelande som avsändes

Myndighet hos vilken omprövning begärs:

Vasa sjukvårdsdistrikt/styrelsen
Sandviksgatan 2-4
65130 Vasa Sjukvårdsdistrikt
registrator@vshp.fi

besöksadress: XA-huset (Sandviksgatan 6), 7:e vån. Öppethållningstid måndag-
fredag kl. 9-14.

mailto:registrator@vshp.fi
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