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Beslut 

Landskapsregeringen beslutade, i enlighet med 5 § 2 och 3 mom. landskapslagen om 

tjänstekollektivavtal (1978:22) att ÅHS rätt att avvika från tjänstekollektivavtalet för 

specialistläkare inom pediatrik och barnpsykiatri 1.3. -31.12.2021 enligt vad som står 

nedan.  

 

80 euro per timme för elektivt mottagningsarbete och annat arbete 

50 euro per timme för jour på vardagar 

65 euro per timme för jour på veckoslut från och med kl. 18.00 på fredag till och med kl. 

08.00 på måndag 

65 euro per timme för jour på söckenhelg, midsommarafton och julafton för tiden från 

med kl. 18.00 kvällen innan till kl. 8.00 nästa vardag 

 

Timlönen inkluderar samtliga tjänstekollektivavtalsenliga lönetillägg och 

arbetstidsersättningar samt semesterersättningar. Jourersättningen är den samma 

oberoende av om det handlar om fri jour eller aktiv tid under jouren. 

 

Merkostnaden finansieras inom ramen för ÅHS ordinarie budget. 

 

Motivering 

Läkarbemanningen vid barn- och ungdomskliniken är i ett akut läge. Från mitten av mars 

är tre av fyra tjänster inom den somatiska vården vakanta. Barn- och ungdomspsykiatrin 

har 1,5 specialistläkartjänster som blir vakanta inom de närmaste månaderna. Heikki 

Lukkarinen som är chef för verksamhetsområdet barn och ungdomar vid ÅUCS har 

anlitats att bistå ÅHS i läkarrekryteringen. Den kortsiktiga och akuta planen bygger på att 

externa specialister anlitas i högre utsträckning under tiden rekrytering till vakanta 

tjänster pågår. Den långsiktiga planen bygger på att tillsätta ordinarie tjänster i så hög 
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grad som möjligt och som stöd för de ordinarie läkarna även ha tillgång till externa 

specialister för tillfällig tjänstgöring samt att ÅHS kan garantera tillräcklig jouravlastning. 

Med hjälp av externa specialister som regelbundet tjänstgör kortare perioder vid ÅHS kan 

dessa behov tillgodoses. 

 
Akava-Åland r.f och FOA-Å r.f., har avgett utlåtande i ärendet. 

 

 

 


