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Frågor och svar 
 

 
  
Arbetsavtal och personal som överförs 

 
Var eller av vem och när får jag senast veta om jag finns i gruppen av arbetstagare som 
överförs, eller om jag blir kvar i den nuvarande organisationen 

• Personalen inom kommunernas social-, hälso-, och sjukvård, räddningsväsende och 
elevvårdens psykolog- och kuratorstjänster samt personalen på Eteva och Kårkulla 
övergår till välfärdsområdet 1.1.2023. 

• Även de som arbetar med uppgifter inom kommunernas stödtjänster överförs, om 
minst hälften av deras faktiska arbetsuppgifter är stödtjänster inom social-, hälso- och 
sjukvården eller räddningsväsendet i kommunen.  

• För vissa personer som arbetar inom stödtjänster kan det, innan ett beslut kan fattas, 
finnas behov av att föra närmare förhandlingar med den överlåtande organisationen 
om huruvida personen i fråga omfattas enligt kriterierna ovan av gruppen personer 
som överförs.  

• Överlåtande organisationer har kartlagt personalen som omfattas av 
rörelseöverlåtelsen. Om överlåtelsen vad gäller din uppgift inte är helt klar, kan du 
fråga din chef om saken och diskuterar den med denne. 

Är arbetstagarna anställda inom välfärdsområdet, eller endast på någon viss enhet? 
• Alla arbetstagare överförs i tjänst på Östra Nylands välfärdsområde. 

 
Blir allas arbetsplatser kvar? 

• Personalen övergår i tjänst på välfärdsområdet enligt principen om rörelseöverlåtelse, 
vilket innebär att de överförs i tjänst hos den nya arbetsgivaren som så kallade gamla 
anställda. Vid rörelseöverlåtelsen förblir villkoren för anställningsförhållandet i 
huvudsak oförändrade.  
 

• Om ett arbetsavtal är i kraft den 1 januari 2023 hos den överlåtande organisationen 
överförs det automatiskt till välfärdsområdet. 
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Fortsätter arbetena för vikarier? 
• Vikarier överförs i tjänst på välfärdsområdet på samma sätt under principerna för 

rörelseöverlåtelse som den övriga personalen, om arbetsavtalet för viss tid är i kraft 
den 1 januari 2023. 

• Avtalet för viss tid upphör som normalt när tiden löper ut. 

Kan en chef bevilja studieledighet inpå år 2023? 
• Den överlåtande organisationen kan bevilja studieledighet över årsskiftet 2023. 

 
Hör sekreterarna i området till stödtjänsterna? 

• Placeringen av sekreterarna som arbetar inom social-, hälso- och sjukvården på 
välfärdsområdet är beroende av den nuvarande arbetsbeskrivningen, kompetensen 
och respektive persons intresse för olika uppgifter. Placeringen klarnar under hösten 
2022. 
 

Vem producerar företagshälsovårdstjänsterna för välfärdsområdet? 
 

• Producenten av företagshälsovårdstjänster ligger ännu under beredning. Enhetliga 
tjänster inom företagshälsovården ska produceras för personalen. 
 

Semestrar och förmåner 

Överförs semestrar och sparade ledigheter? 
•  Semestrar och sparade ledigheter överförs. Överlåtande organisationer har fått en 

rekommendation om antalet semesterdagar att 10 dagar av semestern som 
ackumulerats 2021–2022 överförs som vintersemester till våren 2023. 
 

•  Semestrarna i kvalifikationsåret som börjar den 1 april 2022 överförs att hållas som 
normalt på välfärdsområdet.   

Fortsätter ackumulationen av semesterdagar? 
• Man övergår till välfärdsområdet som s.k. gamla arbetstagare. Semestrarna 

ackumuleras även framdeles som normalt enligt gällande kollektivavtal. 
 

Borde man göra en särskild lista över återstående semesterdagar? 
 

• De anställda ska ansöka om semester, sparad ledighet, semesterpenningsledighet , 
som hålls före 1.1.2023, så att cheferna ska kunna bevilja dem senast vecka 42 i er 
arbetsgivares personalsystem. 

• Från och med vecka 43 antecknar cheferna manuellt förändringar som gäller nämnda 
ledigheter och meddelar välfärdsområdet genom kontaktpersoner som de nuvarande 
arbetsgivarna har utsett. 
 

• De uppgifter som finns i de nuvarande arbetsgivarnas system överförs i fråga om 
semestrar, sparad ledighet och semesterpenningsledighet därefter enskilt till 
välfärdsområdets system. 
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Hur går man till väga för att ansöka om semester som infaller genast efter årsskiftet 
(från 2.1)? 

 
• Det uppskattas för tillfället att det i november 2022 ska bli möjligt att införa beviljad 

semester i välfärdsområdets system för personaladministration. Cheferna får i form av 
inspelningar utbildning i och anvisningar för användning av systemet. 

 
Kan det bli ändringar i semesterdagarna? Kan man med andra ord trilla ned från 38 
semesterdagar? 

 
• Den personal som övergår bevarar sin semesterrätt i anslutning till bytet av 

arbetsgivare (överlåtelse av rörelse). Med andra ord minskar semesterätten inte på 
grund av flyttningen till välfärdsområdet. 

 

Välfärdsområdets personalförmåner  

• De gamla förmånerna överförs inte med arbetstagarna från de överlåtande 
organisationerna till välfärdsområdet Områdesstyrelsen har beslutat om följande 
personalförmåner för välfärdsområdet:  

o motions- och kulturförmån som mobillösning 160 eur/ anställd/år 

o Lunchförmån som mobillösning (arbetsgivaren subventionerar 25%) för dem 
som inte har lunchservering på arbetsplatsen 

o HUS-buss (Borgå sjukhus ) för HUS sammanslutningen och välfärdsområdet 

o Välmående-evenemang 60 eur/anställd/år 

o  50- och 60-års jubilarer, kaffeevenemang och blommor, gåva enligt tjänsteår 

• under 5 år 70 €  
• under 10 år 100 € 
• under 20 år 130 € 
• över 20 år 160 €  

o Vid pensionering (som ovan) 
o Förtjänsttecken för kommunal tjänst 

 

Arbetsuppgifter, arbetstid och lönesättning 

Byts chefen ut eller faller chefsuppgifter bort vid pensionering? 

• Man beslutar om välfärdsområdets organisation och ledningssystem under år 2022. 
Troligen kommer merparten av de närmaste cheferna att fortsätta i samma uppgifter 
som de verkade i innan övergången till välfärdsområdet. 
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Ska olika uppgiftsbeteckningar förenhetligas? 

• Det kan bli ändringar i uppgiftsbeteckningarna inom välfärdsområdet. Huvuddelen av 
uppgiftsbeteckningarna förblir som de är.  

• För de flesta chefsuppgifterna är det dock nödvändigt att förenhetliga beteckningarna 
så att organisationens ledningsstruktur är så enkel och klar som möjligt.  

• Inom välfärdsområdet inrättas tjänster enligt behoven som fastställs för det och 
personalen övergår från tjänster i överlåtande organisationer till tjänster som inrättats 
inom välfärdsområdet. 

Kommer lönerna att minska? 

• Personalen överförs till välfärdsområdet enligt principerna för rörelseöverlåtelse och 
behåller lönen som gäller vid överföringen, lönen minskar således inte på grund av 
överföringen.  

• Harmoniseringen av löner verkställs senare efter planer som utarbetas skilt. 

Är det fortfarande möjligt att arbeta på deltid? 

• Om en person arbetar på deltid då överföringen sker, förblir villkoren som de är för 
stunden och så länge avtalet är i kraft.  

Rätten till arbete på deltid regleras i fortsättningen  av lagstiftning, kollektivavtal samt 
praxis för personalen inom Östra Nylands välfärdsområde och av dess anvisningar 

Vem använder kontorstid? 

• Arbetstiderna kommer att harmoniseras inom välfärdsområdet. Kontorstid används 
mest inom administrativa uppgifter. 

 

Om en person är specialist inom någon snäv bransch i en viss kommun, kan 
välfärdsområdet framdeles kräva att denne även ska verka som specialist i övriga 
kommuner inom välfärdsområdet? Kan denne således bli tvungen att ”rotera”? 

• Personen är anställd på välfärdsområdet i fortsättningen. Alla har förstås en primär 
arbetsplats, men det är möjligt att den framtida arbetsgivaren anser det vara 
ändamålsenligt att mer omfattande än hittills dela kompetenser över 
kommungränserna inom arbetsgivarens verksamhetsområde. 

Hur har välfärdsområdet tänkt ut principerna om ”interna” ströjobb? 

• Framdeles är välfärdsområdet en enda arbetsgivare och då påverkas ströjobb av 
bland annat gränserna och ersättningarna för övertidsarbete. 
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Deltagande och möjlighet att påverka 

Hur blir arbetstagarna hörda nu under beredningen? 

• Det utförs samarbete på många olika nivåer.  

• De överlåtande organisationerna utför enligt principerna för kontinuerliga 
samarbetsförhandlingar samarbete inom arbetsenheterna, och informerar personalen 
om hur reformen framskrider samt hör personalens tankar och bekymmer i fråga om 
överföringen till välfärdsområdet.  

• Representativt samarbete utförs inom ramarna för samarbetsorgan. Material och 
instruktioner kring förfaranden avseende samarbetsförhandlingar har skickats till 
organisationerna. 

• Välfärdsområdets samarbetsorgan behandlar lagstadgade frågor att behandla under 
samarbete. 

Vad sker i årsskiftet 1.1.2023? 

• Östra Nylands välfärdsområde inleder sin verksamhet 

• Personalen överförs som så kallade gamla arbetstagare genom rörelseöverföring till 
välfärdsområdet 

• Rättigheter och skyldigheter i fråga om arbetsförhållanden överförs till den nya 
arbetsgivaren, Östra Nylands välfärdsområde 

• Arbetsförhållandena fortsätter utan avbrott under de tidigare villkoren för 
anställningsförhållandena, bland annat semesterförmåner och uppsägningstider 
kvarstår 

• Nya arbetsavtal ingås inte – de gamla finns kvar, såvida inte arbetsuppgifterna 
förändras. 

Utveckling och förberedelser inför förändringen 

Vilka praktiska metoder används i en organisation under förändring för att främja att 
arbetstagarna binder sig för sin basuppgift och att de utvecklar innehållet i arbetet? 

• För de flesta arbetstagarna, när de överförs till välfärdsområdet, förblir arbetets 
innehåll mycket likadant som innehållet innan överföringen.  

• Det är även framdeles en viktig del av ens arbete att det utvecklas, liksom även för 
arbetshälsan och servicen till klienterna, också hos den nya arbetsgivaren.  

Hur utvecklar man arbetstagarnas färdigheter i arbetslivet, i en organisation under 
expansion? Och hur är det med utvecklingen av färdigheterna i chefsarbete och 
ledarskap? 
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• Förändringen gäller inte endast överföringsstunden, den är kontinuerlig och behovet 
av stöd är starkast under välfärdsområdets första verksamhetsår.  

• Förändringsträningen fortgår även efter organisationsförändringen, och metoder 
utvecklas med vilka kulturförändringen och olika färdigheter i arbetsliv och ledarskap 
stöds och stärks. 

Räknas jämna år i tjänst efter årsskiftet 2023? 
 

• Välfärdsområdet kommer att uppmärksamma hur länge arbetstagarna har varit 
anställda hos de nuvarande arbetsgivarna då de uppvaktas. 
 
 

Finns det begränsningar för beviljande av tjänstledighet, om man är tjänstledig från sin 
egen uppgift (övergår till välfärdsområdet) och har en uppgift som också den flyttas 
över till välfärdsområdet? Arbetar med andra ord vid samma organisation, och efter 
årsskiftet byts arbetsgivaren inte (nu staden, i fortsättningen välfärdsområdet). 

 
• Chefen fattar beslut om beviljande av tjänst- eller arbetsledighet. Flera sådana 

anställda som är befriade från sin egen uppgift övergår i välfärdsområdets tjänst, så 
det finns med andra ord inga begränsningar.  

• Arbets- och tjänstledighet som börjar 1.1.2023 eller senare beviljas genom 
välfärdsområdets system för personaladministration. 
 
 
 

Ledigheter som beviljas på basis av långvarig tjänstgöring. Avskaffas de? 
 

• Ledighet som beviljas för långvarig tjänstgöring är den överlåtande organisationens 
personalförmån. Den överförs inte till välfärdsområdet. Välfärdsområdet har ingen 
sådan förmån. 
 

Kan någons lön sjunka från nuvarande? 
 

• Ingens lön sjunker på grund av omställningen i samband med överlåtelse av rörelse 
(byte av arbetsgivare). Om uppgiften i fortsättningen ändras och arbetets 
svårighetsgrad minskar, så kan det leda till förändringar i avlöningen. 
 

Kommer arbetsställena att ändra? 
 

• Vårt arbete fortsätter 1.1.2023 precis som förut, i huvudsak med samma 
arbetskamrater och samma chef, i samma lokaler. Ju närmare kunden du jobbar, 
desto mindre blir förändringarna i ditt arbete och ditt team. 
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Ändras löneutbetalningsdagarna? 
 
Välfärdsområdet har följande löneutbetalningsdagar: 

• den 15. varje månad, då arbetsförhållandet varar mer än 6 månader 
• den sista varje månad, då arbetsförhållandet varar mindre än 6 månader 
• den 22. varje månad för närståendevårdare och motsvarande 

 
 
Då arbetsförhållandet är kortare än 13 kalenderdagar, utbetalas lön enligt utförda 
arbetstimmar och utbetalas enligt tidtabellen i Titania; antingen den 15. eller den sista i 
månaden. 
 
Vilket program används för arbetstidsplanering och – uppföljning? 
 
Välfärdsområdet använder Titania programmet för arbetstidsplanering och 
arbetstidsuppföljning. 
 
Vad händer med de nuvarande lokala avtalen? 
 
De överlåtande organisationerna har sagt upp sina lokala avtal, till den del de berör den 
personal som överförs. Välfärdsområdet förhandlar om nya lokala avtal. 
 
 
 
 
 
Förmännens frågetimme 
 
 
  
Vikarier – Sarastia Rekry 
 
Varifrån rekryteras vikarier till korta anställningar, under 22 dagar? 
 
Fr o m 1.1.2023 rekryteras vikarier till boendeenheterna inom äldreomsorgen och inom 
tjänster för personer med funktionsnedsättning i första hand från Sarastia Rekry gällande 
arbetsförhållanden som räcker under 22 dagar. Detta gäller ockå enheten Wilhemina i Borgå. 
 
Om det inte hittas vikarier via Sarastia kan vikarier anställas från annat håll. 
 
Får man anställa från annat håll än Sarastia gällande vikarier till övriga 
serviceområden? 
Jo – tex vikarie till hemvården får anställas från annat håll. 
Flera privata företag och firmanamn erbjuder vikarietjänster. Helheten konkurrensutsätts av 
Hansel och närmare instruktioner är på kommande. 
Obs! Det krävs avtal mellan välfärdsområdet och utomstående aktörer före dessa tjänster kan 
utnyttjas. 
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Hantering av förändringar i personuppgifter, anställningsförhållanden, 
semestrar osv under 2022 
 
Förmannen antecknar förändringar, som sker efter vecka 42,  gällande personalen, 
anställningar och semestrar i den excel tabellen för förändringar enligt separata direktiv. 
Efter ibruktaganden av välfärdsområdets HRM system införs förändringarna direkt i det 
elektroniska systemet. HRM systemet testats som bäst och tas i bruk i början av december. 
 
HPK Palvelut Oy ordnar utbildningar i HRM Hertta-systemet. Skolningen finns inspelad och 
hittas i organisationernas Intra. Efter ibruktagandet av HRM-systemet kommer det att ordnas 
fler skolningstillfällen. Om dessa informeras mera inom kort.  
Välfärdsområdet betalar de anställda enligt arbetsturlistorna i Titania (19.12.2022 – 8.1.2023) 
och fakturerar senare de överlåtande organisationerna för deras andel. 
 
Skall fullmakter för insamling av fackföreningsavgift skickas till arbetsgivaren? 
Ja – fullmakterna skickas till HPK Palvelut Oy. Obs! Tehy och Super levererar sina 
medlemmars fullmakter till arbetsgivaren. 
 
Personer som har arbetsförhållande i två kommuner – vad förändras? 
Ärendet utreds och närmare instruktioner är på kommande. Enligt arbetstidslagstiftningen får 
man inte planera övertid och två arbetsavtal med samma arbetsgivare kan inte ingås. Detta 
gäller speciellt ett antal av räddningsverkets anställda som lyder under Avis specialtillstånd 
samt vårdpersonal. 
 
Arbetshälsovården vad förändras? 
 
Mehiläinen Oy producerar arbetshälsovårdstjänster till välfärdsområdet fr o m 1.1.2023 
Mottagningarna finns i Lovisa och Borgå. En tredje mottagning på området öppnas i Sibbo 
senast den 1.3.2023 
Mehiläinen får personregistret genom elektronisk överföring från HPK Palvelut Oy. Detta 
behövs för att- de anställda skall kunna få arbetshälsotjänster. Om den anställda i Kanta.fi har 
gett sitt samtycke till överlåtande av hälsouppgifter, kan den nya arbetshälsoproducenten 
hämta personen hälsouppgifter från Kanta. 
 
Hur ska man göra om arbetshälsoprocesser för persons arbetsförmåga är på gång? 
Det är förmannens uppgift att se till att arbetshälsoprocesserna fortsätter oavbrutna också 
efter övergången till välfärdsområdet. Mer detaljerade instruktioner är på kommande. 
Långa sjukfrånvaron som sträcker sej över årsskiftet anmäls via exceltabellen för 
förändringar.  
 
 
 
Förmännens frågetimme 25.11.2022 
 
Vad är läget med de lokala avtalen? 
 
Organisationerna som skall förhandla, har denna vecka utsett sina förhandlare och de lokala 
förhandlingarna börjar 1.12.2022. Till först förhandlas om grundandet av 
arbetsskyddsorganisation för välfärdsområdet och man kommer överens om principerna för 
arbetsskyddet. 
Efter detta förhandlar man om överlånga arbetsturer i skiftesarbete, förkortandet av dygnsvila 
samt utryckningspenning. Avsikten är att avhandla om dessa under december. 
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Fortsätter de terapeutiska måltiderna / exempelmåltiderna inom äldrevårdens 
intensifierade serviceboende, där den anställda äter tillsammans med kunden? 
 
Priset för och utvidgandet av de terapeutiska måltiderna att gälla alla intensifierande 
serviceboenden för äldre avtalas lokalt. 
 
Får man köpa hem överbliven mat? 
 
För att minska matsvinnet kan överbliven mat köpas hem. 
 
Kommer välfärdsområdet att ha en arbetstidsbank? 
 
Om detta förhandlas lokalt med arbetstagarorganisationernas representanter 
 
 
Hur beaktas årsskiftets arbetsturer i Titania?  
 Se sid 6. 
 
Vad händer med saldot för flexibel arbetstid? 
 
De överlåtande organisationerna har gett instruktioner till sin personal om detta. Kontrollera 
saken med HR avdelningen hos din arbetsgivare. Rekommendationen till de överlåtande 
organisationerna är, att saldot borde vara noll vi övergången till välfärdsområdet. 
 
Vad sker med gammal outtagen semester? 
 
Välfärdsområdets rekommendation till de överlåtande organisationerna är att 10 dagar sk. 
gammal semester överförs till den nya arbetsgivaren 1.1-30.4.2023. Arbetstagarens 
semestrar och semesterrätt överförs till den nya arbetsgivaren. 
 
 
Tidsbundna kontakt 
 
Hur långa tidsbundna kontrakt får förmannen ingå? 
 
Tjänste- och arbetskollektivavtalet ger regler för de tidsbundna kontakten och deras längd. 
I de fall då det inte finns sökande till ordinarie tjänster, kan person som uppfyller 
behörighetskrav anställas för viss tid om personen själv så önskar. Detta skall antecknas i 
kontrakten som orsak till tidsbundenheten. 
 
 
Vilka regler har välfärdsområdet för vikarier och inhoppare? 
 
Välfärdsområdet kommer att utarbeta instruktioner för detta. 
 
 
Beviljande av studieledighet 
 
Får man bevilja studieledighet för nästa år? 
 
Ja, det får man så att villkoren i tjänste- och arbetsavtalsgens ” beviljande av studieledighet 
fylls. (Lag om studieledighet 273/79 och förordning om studieledighet  864/79) 
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ICT / Vad händer med telefonerna? 
 
Uppgifter om telefonernas livscykel och andra ICT ärenden har insamlats. Närmare uppgifter 
om telefoner och övriga ICT ärenden hittar du här:  

Link till ICT-frågornas Q&A-tavla: https://miro.com/app/board/uXjVOyHLA10=/ lösenordet är 
!ICT2023 

 

Annat aktuellt: 

Välfärdsområdet tar i bruk lunchförmåner för de anställda som inte har möjlighet till 
arbetsplatsluncher. Arbetsgivaren subventionerar med 25% andel. 

Att arbeta med flera arbetsavtal för samma arbetsgivare är, från och med början av januari, inte 
längre möjligt. I början av året kommer därför samarbetsförhandlingar att föras med berörda 
personer. 

I går har vi fått arbetsavtalsbotten av HPK Palvelut Oy. Det finns i TEAMS mappen Yleiset. 
Tjänsteförordning har vi inte ännu fått, ej heller svenska versioner av blanketterna. 

HRM systemet är i bruk i början av december, så vi rekommenderar att avtalen görs elektroniskt. 
V kommer att ordna skolning om detta. 
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