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§ 50 Sammanträdet öppnas, laglighet och beslutförhet

PS: Ordförande öppnade mötet, konstaterade det vara lagenligt sammankallat
och beslutfört.
__________

§ 51 Val av två protokolljusterare

PS: Till protokolljusterare valdes Nils-Johan Englund och Hans-Erik Lindqvist.
__________
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Organ § Sammanträdesdag

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Personalsektionen 52 8.10.2020

§ 52 Ibruktagning av centralsjukhusets språktest

Fullmäktige godkände på möte 22.6.2020 förslaget till behörighetsstadga, som bl.a. innehöll en
ny formulering om att arbetstagare även kan påvisa språkfärdigheterna genom att bli godkänd i
centralsjukhusets eget språktest. Språktestet ska mäta arbetstagarnas färdigheter att klara de
språkkrav som arbetet förutsätter. Tema för språktestet är sjukvårdssvenska och sjukvårdsfinska.
Språktestet innehåller både en skriftlig och en muntlig del och bedömningen utgår från den euro-
peiska referensramen för språkkunskaper och kunskapsnivån motsvarar nivå B1. Man blir an-
tingen godkänd eller underkänd i testet. Det har varit ett omfattande arbete att bygga upp test-
ningssystemet, som nu börjar vara i det skedet, att testet kunde börja tas i bruk. Test- och fråge-
banken ska framöver kontinuerligt underhållas och påbyggas.

Planeringsarbetet har utförts av språklärare Annika Backlund och utbildningsplanerare (språklä-
rare) Eija Kalliokoski. De kommer till personalsektionens möte och berättar närmare om språk-
testets uppbyggnad och innehåll.

Bland visstidsanställda som inte fyller språkbehörighetskravet, finns redan nu ett stort intresse
för språktestet. Man utgår ifrån att det ska vara lättare att klara sjukhusets test, genom att det
anknyter till sjukvårdsbranschen. Testningen är dock mycket resurskrävande, varför det kommer
att finnas begränsade möjligheter att avlägga testet. Vi beräknar att fem personer kan testas/test-
dag. Allmänt gäller att statsrådets förordning för påvisande av språkfärdigheter ännu gäller som
första alternativ. Det finns inte en subjektiv rätt att få göra sjukhusets språktest. Om det är många
som anmält intresse för att göra testet, har de personer förtur som gått språkkurser och som aktivt
visat att man arbetat för att förbättra språkfärdigheten genom andra metoder (ex. tandeminlär-
ning). Generellt gäller att man ska ha en anställning i kraft, för att kunna avlägga språktestet. I
vissa situationer kan det dock även bli aktuellt med testning i en rekryteringssituation, om man
vill  testa en stark kandidat,  som saknar det formella språkintyget.  Person som utfört testet en
gång, kan göra om testet tidigast efter 6 månader,  om hen under tiden arbetat på att  förbättra
språkfärdigheterna. Bedömningen av vilka som får göra testet vid respektive testtillfälle avgörs
vid behov av arbetsgivaren.

HRD: föreslår att personalsektionen antecknar språklärarnas presentation till kän-
nedom samt godkänner följande urvalspraxis för testet:
- Personer som gått språkkurser och som aktivt visat att man arbetat för

att förbättra språkfärdigheten genom andra metoder har förtur.
- Generellt gäller att man ska ha en anställning i kraft.
- Testning kan göras i en rekryteringssituation, om man vill testa en stark

kandidat, som saknar det formella språkintyget.

fortsätter
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Organ § Sammanträdesdag

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Personalsektionen 52 8.10.2020

- Person som utfört testet en gång, kan göra om testet tidigast efter 6 må-
nader, om hen under tiden aktivt satsat på att förbättra språkfärdighet-
erna.

- Bedömningen av vilka som uttas till respektive testtillfälle avgörs vid be-
hov av arbetsgivaren.

PS: Godkände enhälligt HRD:s förslag och konstaterade ytterligare att statsrådets
förordning för påvisande av språkfärdigheter ännu gäller som första alterna-
tiv.
__________
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Organ § Sammanträdesdag

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Personalsektionen 69 12.12.2019
Personalsektionen 53 8.10.2020

§ 69 Utryckningspeng vid förlängd arbetstid pga. PET-CT/PSMA – undersökning

Överskötare Birgitta Ivars har sänt en anhållan till personalsektionen där hon beskriver hur per-
sonalen ibland måste göra längre dagar än planerat, på grund av att ett ämne som ska användas i
undersökningar för prostata cancerpatienter, ibland kommer senare än planerat från Helsingfors.
Leverantören meddelar först på förmiddagen när ämnet beräknas vara framme i Vasa, varför det
inte är möjligt att planera arbetsskiftet i förväg, utan man måste komma överens om arbetstids-
förlängningen ifrågavarande dag. Kostnaden för F-18PSMA är 1200 euro per dos och frakten går
på 750 euro. Ivars föreslår att den här uppgiften och gruppen skulle jämställas med operations-
teamet  eller  angioteamet,  som  får  utryckningspenning  i  de  situationer  de  är  fast  i  en  operat-
ion/undersökning, så att arbetstiden förlängs med mera än en timme.

Ivars anhållan i  BILAGA 1/§69 12.12.2019.

För tillfället görs de här undersökningarna två eftermiddagar i månaden, men man strävar till att
kunna göra dem en eftermiddag i veckan. Förlängningen blir 1-2 timmar i genomsnitt. Det är ändå
oklart hur ofta de här leveransförseningarna inträffar.

Det som är kännetecknande för de team där systemet med utryckningspenning tillämpas är att
verksamheten är akut och att åtgärden eller undersökningen behöver färdigställas eller göras
inom en snabb tidtabell och helst med den personal som färdigt finns på plats. Gällande PSMA-
undersökningen är ämnet och transporten så dyr att inga besök borde avbokas.

Eftersom verksamheten är så ny och det inte finns en klar bild av hur verksamheten och leveran-
serna blir, kunde ett tillfälligt ersättningssystem prövas, tills man ser om det finns behov av att
granska nuvarande resursanvändning och arbetstidsplanering. Huvudregeln är att man strävar
till att ordna arbetstiden så att övertid inte uppstår.

HRD: föreslår att personalsektionen besluter
- att en utryckningspenning på 50 euro betalas om en arbetstagares arbetsdag

förlängs  med  mera  än  en  timme  pga.  att  arbetstagare  är  fast  i  en  PET-
CT/PSMA-undersökning. Övertidsersättningar enligt kollektivavtalets stad-
ganden.

- Beslutet gäller för tiden 16.12.2019 - 30.8.2020, varefter en utvärdering
görs.

PS: godkände enhälligt HRD:s förslag samt beslöt att återkomma till ärendet i
samband med en mellanrapport till mötet i april 2020.
__________

fortsätter
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Personalsektionen 17 23.4.2020
Personalsektionen 53 8.10.2020

§ 17 Rapport: Utryckningspenning vid förlängd arbetstid p.g.a. PET-CT/PSMA-undersökning

Då personalsektionen behandlade ärendet i december 2019, beslöts att en uppföljning av utfallet
görs i april 2020. Den frågeställning som då diskuterades, var huruvida man generellt borde pla-
nera längre arbetsskift. Sedan december 2019 har det inträffat endast en gång att leveransen blivit
försenad. Vid det tillfället förlängdes enligt överenskommelse med berörda personer arbetsdagen
med en timme för två sjukskötare. Samtidigt har verksamheten utökats, så att de nu görs en ef-
termiddag/vecka.
Nuvarande beslut gäller fram till 30.8.2020. Med tanke på att vi strävar till en effektiv och ända-
målsenlig användning av personalresurserna och frekvensen av förlängda arbetsdagar är så här
låg, torde nuvarande system kunna gälla enligt planen fram till 30.8.2020.

HRD: föreslår att personalsektionen antecknar redogörelsen till kännedom och be-
sluter att nuvarande system tillämpas fram till 30.8.2020, såvida ingen större
förändring inträffar.

PS: godkände enhälligt HRD:s förslag.
__________

fortsätter

Personalsektionen 53 8.10.2020

§ 53 Utryckningspenning vid förlängd arbetstid pga. PET-CT/PSMA-undersökning:
utvärdering

Under den tid beslutet varit i kraft (16.12.2019–30.8.2020), har det endast vid ett tillfälle blivit
aktuellt att arbetsdagen förlängts med mera en timme och utryckningspenning därmed utbetalats
till två sjukskötare. Överskötare Birgitta Ivars konstaterar att leveransproblematiken inte blev så
svår som man först befarade.

HRD: föreslår att personalsektionen antecknar utfallet till kännedom och besluter
att det tillfälliga ersättningssystemet avslutas. Normala regler för övertidsar-
bete tillämpas.

PS: godkände enhälligt HRD:s förslag.
__________
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§ 54 Praktikanters lönesättning

Lönesättningen till praktikanter har granskats. De nuvarande linjedragningarna är från år 2016
och vissa uppdateringsbehov har framkommit. Med praktikanter avses i det här sammanhanget
studeranden från högskolor och utbildningsanstalter, som under ledning av arbetsgivaren utför
praktiskt arbete i syfte att inhämta sådana kunskaper, färdigheter och erfarenheter som behövs i
vissa uppgifter (Akta kap II § 3). Studeranden inom vårdyrken berörs inte av den här linjedrag-
ningen. Gällande vårdstuderandena finns avtal mellan sjukhuset och läroinrättningarna, i vilket
villkoren för vårdstuderandens praktikperioder regleras.

I det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet finns reglerat en minimilön för
kommunala sektorn, som ska betalas till en praktikant först när anställningen varat i tre månader.
För de första tre månaderna, avgör respektive arbetsgivare om lön betalas och hur mycket. I per-
sonalsektionens beslut från 18.3.2016 fastställdes lönesättningen utgående från tre grupper: de
som har enbart praktikantavtal (får måltidsersättning), praktiklön 200 euro och universitetsprak-
tikanters minimilön (högskolans praktikantlön). I praktiken har även några andra tolkningsfall
funnits.

Sektionens beslut från 2016 i BILAGA 1/§54 8.10.2020.

Framöver föreslås lönesättningen av högskolepraktikanter vara oberoende av om praktikant-
stöd/matersättning fås eller inte. Avgörande för lönesättningen är att sjukhuset har ett verkligt
intresse för att ta emot en praktikant, att det finns arbete att utföra samt att löneutgiften ryms
inom budgeten. Ur rekryteringssynvinkel är det viktigt att bemötandet av studeranden är rättvist.

HRD: föreslår att personalsektionen besluter ge följande tillämpningsanvisning för
praktikanters lönesättning (gäller inte vårdpersonal).

- Studerande på andra stadiet har inget anställningsförhållande, utan prakti-
kantavtal ingås med utbildningsanstalten.

- Praktikant från högskola betalas för de tre första månaderna en lön motsva-
rande minimilönen enligt FPA:s arbetsvillkor (nu 1236 euro/månad). Efter
tre månader betalas minimilön enligt Akta (nu 1637,53 euro).

- Om en praktikant arbetar som vikarie eller självständigt utför uppgifter som
hör till arbetet/lönepunkten, görs en arbetsvärdering och skild lönesättning.
Man bedömer hur krävande uppgifterna är och vad arbetsuppgifterna inne-
håller/inte innehåller.

PS: godkände enhälligt HRD:s förslag.
__________
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§ 71 Ersättning till läkare som har mottagning vid närserviceställe

Inom sjukvårdsdistriktet finns långtgående planer enligt vilka centralsjukhuset kommer att in-
leda egen mottagningsverksamhet ute i regionerna. Längst har man hunnit i Jakobstad, där läkare
från centralsjukhuset hållit specialläkarmottagningar, baserade på ett köpavtal mellan sjukvårds-
distriktet och social- och hälsovårdsverket i Jakobstad. Från årsskiftet kommer den här verksam-
heten att utvidgas med flera nya specialiteter, samt bli centralsjukhusets egen verksamhet. Mot-
tagningarna administreras från Vasa och målet är att dels erbjuda service nära invånarna och dels
att påverka patientströmmarna.

Under den tid verksamheten ordnats via köpavtal, har ersättningarna varit brokiga. Som ersätt-
ningsgrund har använts besöks- och åtgärdspriser som legat nära den ersättningsnivå som till-
lämpats vid köavkortning. Då verksamheten nu blir sjukvårdsdistriktets egen, är målsättningen
att vi ska få ett rättvist ersättningssystem för läkarmottagningarna, oberoende av specialitet. Er-
sättningsnivåerna behöver därför ses över, vilket personalsektionen också konstaterade
28.11.2018, då ersättningsgrunden för konsultdagarna fastställdes inför år 2019.

Personalsektionens beslut § 58/28.11.2018 i BILAGA 1/§71 12.12.2019.

På tjänstemannanivå har beretts ett förslag till ny ersättningsmodell för läkare som har mottag-
ningsverksamhet vid ett sk. närserviceställe. Modellen utgår från att läkaren gör normala arbets-
dagar på mottagningen, att resorna görs som tjänsteresor och att till läkaren betalas en ersättning
per mottagningsdag. Ersättningarna och övriga villkor för närservicemottagningarna har sam-
manställts i ett skilt dokument.

Förslag till ersättningar och villkor för läkares mottagning vid närserviceställe i
BILAGA 2/§71 12.12.2019.

HRD: förslår att personalsektionen godkänner ersättningsmodellen för läkares när-
servicemottagningar enligt förslaget i bilaga 2. Beslutet gäller för tiden
1.1.2020 till 31.12 .2020.

Ledamot Nils-Johan Englund föreslog att man skulle få en mellanrapport per 31.5.2020.
Förslaget understöddes av Kenneth Pärus.

PS: godkände enhälligt HRD:s förslag samt tillägget om en mellanrapport.
__________

fortsätter
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Personalsektionen 33 17.6.2020
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§ 33 Ersättning till läkare som har mottagning vid närserviceställe: Mellanrapport 31.5.2020

Under perioden 1.1-31.5.2020 har registrerats 67 mottagningsdagar som läkare från centralsjuk-
huset gjort till Jakobstad. Dessutom finns en mottagningsdag som audionomen hållit. Totalt har
55.025 euro blivit utbetalt till de personer som hållit dessa mottagningar. Med arbetsgivaravgifter
blir det en kostnad på c 68.000 euro.

Specialläkarmottagningar har skett inom 11 olika specialiteter. De flesta mottagningsdagarna har
gjorts inom specialiteterna röntgen (13 dagar), gastroentrologin (13 dagar) samt öron-, näs- och
strupsjukdomar (14 dagar). Patientantalet kan variera mellan 5-20 per dag, beroende på specia-
litet och besökstyp. Dessutom förekommer telefonsamtal, utlåtanden och konsultationer. Även i
den här verksamheten syntes coronaläget, så att vissa patienter annullerade sina besök i ett sent
skede.

Sammanställning över mottagningsdagarna i BILAGA 1/§33 17.6.2020.

HRD: föreslår att personalsektionen antecknar mellanrapporten till kännedom.

PS: Personalsektionen diskuterade om mottagningsverksamhet även ska inledas
i Syd-Österbotten och hoppas på en fortsatt behandling i styrelsen. Mellan-
rapporten antecknades till kännedom.
__________

fortsätter
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§ 55 Ersättning till läkare som har mottagning vid närserviceställe

I sjukhusets strategiska målsättningar ingår att ordna specialsjukvårdstjänster för hela regionen
och att försöka minimera att patientströmmarna går till andra sjukvårdsdistrikt. Det är framför
allt köptjänsterna i norr som ökat en längre tid. Specialläkarmottagningar ordnas nu inom 11 spe-
cialiteter i Jakobstad på de villkor som personalsektionen beslutat om på mötet 12.12.2019. Enligt
uppgift  från  ekonomidirektören  har  distriktets  köptjänster  från  Soite  minskat  med  10  %  per
31.8.2020 jämfört med samma tid 2019.

Statistik över mottagningsverksamheten i BILAGA 1/§55 8.10.2020.

Planeringen av välfärdsområdet har inletts och kommer att vara intensivt under nästa år. I det
sammanhanget kommer många personaltillämpningar att gås igenom och granskas, utgående
från den nya samkommunens synvinkel. Mot den bakgrunden förefaller det som mest naturligt
att i det här skedet förlänga beslutet gällande ersättning till läkare som har mottagning vid när-
serviceställe. I planeringen av välfärdsområdet kommer resursanvändningen att vara ett centralt
och viktigt tema, varför frågeställningen då kommer upp i ett senare skede.

Nuvarande ersättningsmodell i BILAGA 2/§55 8.10.2020.

HRD: föreslår att personalsektionen godkänner att beslutet om ersättningar i bilaga
2 förlängs att gälla för tiden 1.1-31.12.2021.

PS: godkände enhälligt HRD:s förslag.
__________
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Personalsektionen 3 27.2.2020
Personalsektionen 56 8.10.2020

§ 3 Ersättning till vård- och undersökningspersonal med egen mottagning
vid närserviceställe

Då de preliminära planerna för centralsjukhusläkarnas patientmottagningar vid närserviceställen
uppgjordes, var utgångspunkten den, att arrangemanget inte berörde vårdpersonalen vid central-
sjukhuset, utan den lokala vårdpersonalen skulle skolas upp till att sköta sjukskötararbetet kring
mottagningen. Den målsättningen gäller ännu för en stor del av verksamheten och det kan för-
verkligas genast eller efter en kortare inskolningsperiod. Det här gäller t.ex. inom ortopedin.

Men, det är nu också klart, att det finns specialsjukskötarmottagningar som inte vårdpersonalen
i t.ex. Jakobstad kan hålla. Det kan vara sjukskötarmottagningar som görs i par med läkaren eller
så kan det vara självständiga sjukskötarmottagningar. Det här gäller t.ex. kärlskötarens mottag-
ning (egna undersökningar innan kärlkirurgen kan ta emot patienten och efter besöket), kardio-
logisk sjukskötarmottagning, onkologisk sjukskötarmottagning och neurologisk sjukskötarmot-
tagning. Behovet och volymen av de här mottagningarna är ännu inte helt klar. Det kan även bli
aktuellt att andra specialmedarbetare (undersökningspersonal) från centralsjukhuset kan ha pati-
entmottagningar i närserviceområden.

Överskötare Lisa Sundman kommer till personalsektionens möte och redogör närmare för pla-
nerna och innehållet för sjukskötarmottagningsverksamheten.

Vid personalsektionens senaste möte, fastställdes en ersättningsmodell för läkare vid Vasa cen-
tralsjukhus som har närservicemottagning ute i regionen. Eftersom vissa läkarmottagningar är
beroende av att vårdpersonal från centralsjukhuset medverkar, efterlyses nu ett beslut på hur
vårdpersonalen ska ersättas. Någon sjukskötarmottagning har redan hållits i Jakobstad.

På tjänstemannanivå har beretts ett förslag till ersättningsmodell som utgår från att personalen
gör normala arbetsdagar på närservicemottagningen, att resorna görs som tjänste-/arbetsresa
och att en skild engångsersättning betalas per mottagningsdag.

Förslag till ersättningssystem för vård- och undersökningspersonal med patientmottagning på
närserviceställe i BILAGA 1/§3 27.2.2020.

HRD: föreslår att personalsektionen godkänner förslaget i bilaga 1 och följer upp
beslutet med en mellanrapport enligt läget 31.5.2020.

PS: Beslöt höja ersättningsbeloppet till 125 euro och godkände till övriga delar
HRD:s förslag. Personalsektionen föreslår ytterligare till styrelsen, att ersätt-
ningssystemet skulle gälla endast mottagningar i Jakobstad och på ett ställe i
Sydösterbotten.
_________

fortsätter
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Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Personalsektionen 56 8.10.2020

§ 56 Ersättning till vård- och undersökningspersonal med egen mottagning vid närser-
viceställe.

Samtidigt som läkarnas närservicemottagningar inleddes, planerade man även att inleda vårdar-
nas närmottagningar. De här planerna har på grund av corona-läget ännu inte förverkligats. Inom
palliativa vården har nätverksarbete inletts för att bygga upp samarbetet. Fotterapeuten har bör-
jat bygga upp samarbetet i distriktet via nätverksbesök, i syfte att öka kompetensen och att för-
bättra det förebyggande arbetet för att hindra svåra fotproblem.

För vårdpersonalen finns även en ersättningsmodell, som personalsektionen godkänt 27.2.2020.
Här gäller i likhet i med läkarmottagningarna, att verksamheten behöver granskas utgående från
den nya samkommunens synvinkel.  Det mest naturliga torde i  det här skedet vara att  förlänga
beslutet gällande ersättning till vård- och undersökningspersonal som har mottagning vid närser-
viceställe. I planeringen av välfärdsområdet kommer resursanvändningen att vara ett centralt och
viktigt tema, varför frågeställningen då kommer upp i ett senare skede.

Nuvarande ersättningsmodell i BILAGA 1/§56 8.10.2020.

HRD: föreslår att personalsektionen godkänner att beslutet om ersättningar i bilaga
1 förlängs att gälla för tiden 1.1-31.12.2021.

PS: godkände enhälligt HRD:s förslag.
__________



Ärendesida 14(18)

Organ § Sammanträdesdag

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Personalsektionen 57 8.10.2020

§ 57 Villkor för överläkare som även arbetar som professor

Sjukvårdsdistriktet har under flera år målmedvetet satsat på forskning och utveckling, och lyfter
fram dess betydelse för kompetens, verksamhetsutveckling och rekrytering. Det motiverar speci-
alläkare att välja Vasa som arbetsort, då det finns möjligheter att forska och utveckla sin speciali-
tet. Inrättande av donationsprofessurstjänster till universitet som ger läkarutbildning, har gett
centralsjukhuset vida utbildningsrättigheter inom flera specialiteter. Härigenom kan de speciali-
serande läkarna få sin arbetstid på Vasa centralsjukhus godkänd till specialiseringen och behöver
inte alls, eller under endast en kortare tid tjänstgöra vid ett universitetssjukhus.

Den läkare som innehar professorstjänsten är vanligtvis anställd i huvudsyssla av universitetet
och har en bisyssla till centralsjukhuset. Undantag från det här utgör onkologin där professors-
tjänsten är en bisyssla. I läkaravtalet och i lagen om specialiserad sjukvård regleras arrange-
manget specifikt för universitetssjukhus. Modellen kan i tillämpliga delar användas även här.

Vasa centralsjukhus har avtal  om sex tidsbundna donationsprofessurer och en professor inom
neurologi är under planering. De övriga sex finns inom psykiatri, inre medicin, onkologi, kirurgi,
patientsäkerhet och röntgen. Rekryteringarna och arrangemangen har gjorts i olika utgångslägen,
och det finns nu ett behov av att strukturera både arbetstidersfrågor och lönefrågor för den här
gruppen.

Professorerna, oberoende av hur stor professorsandelen är, föreslås nu stå utanför arbetstidsla-
gen. I en situation där man kombinerar huvudsyssla och bisyssla, två arbetsgivare inom samma
lokaliteter och med uppgifter som flyter in i varandra, måste man konstatera att det är omöjligt
att ha en tillförlitlig arbetstidsuppföljning. De båda uppdragen skiljs nu från varandra. Som mot-
vikt skulle de heltidsanställda professorerna som gör kliniskt arbete som bisyssla/överläkare, ges
ett uppgiftstillägg, för att motverka risken att lönen sjunker om man blir professor. För överläkare
som har professuren som bisyssla, frångås nuvarande system med 10 % lönepåslag på överläkar-
lönen, samtidigt som man frångår utjämning av bisysslalönen.

Modellen gås igenom på mötet.

HRD: föreslår att personalsektionen besluter att

- överläkare som även arbetar som professor konstateras stå utanför arbets-
tidslagen. Inga tilläggs-, övertids- eller arbetstidsersättningar betalas.

fortsätter



Ärendesida 15(18)

Organ § Sammanträdesdag

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Personalsektionen 57 8.10.2020

- lönen för överläkarbisysslan fastställs enligt sjukvårdsdistriktets lönesätt-
ningsmodell och överenskommen arbetstidsprocent. Dessutom ges ett upp-
giftstillägg på 1000 euro för bisysslan.

- för överläkare som sköter professuren som bisyssla ändras lönesättnings-
modellen så att påslaget på överläkarlönen på 10 % frångås samtidigt som
man upphör med den utjämning som gjorts mot bisysslan.

PS: godkände enhälligt HRD:s förslag.
__________



Ärendesida 16(18)

Organ § Sammanträdesdag

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Personalsektionen 58 8.10.2020

§ 58 Lokalt kollektivavtal för fältchefernas arbetstidsarrangemang

Fältchefernas arbetstider är nu ordnade via ett lokalt kollektivavtal. Avtalet har förlängts vid två
tillfällen i väntan på att det skulle bli klart hur den nya arbetstidslagen eventuellt skulle inverka
på ärendet. I nya arbetstidslagen omformulerades texten gällande periodarbete, så att det kunde
tillämpas om nattarbete förutsätts inom social- och hälsovårdstjänster. I det nya allmänna kom-
munala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2020-2021, finns dock ännu gällande tillämpningen av
periodarbete hänvisningen till den gamla arbetstidslagen, där man använder begreppet ”på sjuk-
hus”. Det här betyder att fältcheferna kvarstår i allmän arbetstid och att det finns behov av att
förnya avtalet gällande de lokala arbetstidsarrangemangen.

Avtalsmodellen har gåtts igenom med Tehys förtroendemän och representant för arbetsgruppen.
I avtalstexten har vissa tekniska korrigeringar gjorts och arbetsskiftets maximala längd har för-
längts till 13 timmar från tidigare 12 timmar 15 minuter. Utjämningsperioden föreslås nu vara 3-
6 veckor, mot nuvarande 3-4 veckor. Avtalet föreslås gälla till 31.3.2022.

Förslag till lokalt kollektivavtal om arbetstidsarrangemang för fältchefer i
BILAGA 1/§58 8.10.2020.

HRD: föreslår att personalsektionen godkänner avtalsförslaget i bilaga 1. Avtalet
träder i kraft 1.11.2020 och gäller till 31.3.2022.

PS: godkände enhälligt HRD:s förslag.
__________



Ärendesida 17(18)

Organ § Sammanträdesdag

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Personalsektionen 59 8.10.2020

§ 59 Information, meddelanden, initiativ, frågor

- HR-direktören informerade om planeringen av välfärdsområdet.
- Barbro Kloo frågade om coronainformationen i Vasa stad / Vasa sjukvårdsdistrikt.
- Chefsöverläkare Peter Nieminen redogjorde för samarbetet.
__________



Ärendesida 18(18)

Organ § Sammanträdesdag

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Personalsektionen 60 - 61 8.10.2020

§ 60 Nästa möte

Nästa möte hålls torsdagen 10.12.2020 kl. 9.30.
__________

§ 61 Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet kl. 11.50.
__________



Anvisningar om hur man begär omprövning

Sammanträdesdatum
Personalsektionens sammanträde 8.10.2020

Besvärsförbud

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet,
kan enligt 136 § kommunallagen begäran om omprövning framställas eller
kommunalbesvär anföras över beslutet

Paragrafer:

§ 50, § 51, § 59, § 60, § 61

Anvisningar om hur man begär omprövning
Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan skriftligt begära om
omprövning.

Paragrafer:

§ 52, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57, § 58

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.

Begäran om omprövning ska lämnas in till xx kommuns registratur senast
under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte

något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av

beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat

visas.

En kommunmedlem anses ha fått del av ett beslut sju 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.

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Vasa

sjukvårdsdistrikts registratur (kontaktuppgifter nedan).

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet 11.11.2020.

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

mailto:registrator@vshp.fi


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