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1 Johdanto
”Hei, kuinka voin auttaa? Kysymys tiivistää Pohjanmaan hyvinvointialueen strategian ytimen.
On aivan erilainen tuntemus soittaa johonkin yksikköön, jos siellä vastataan kysymällä kuinka
voin auttaa? Toivon samaa asennetta meiltä työntekijöiltä, yhteistyökumppaneilta ja väestöltä
toisiamme kohtaan. Meitä tulee olemaan lähes 7000 työntekijää uudessa organisaatiossa ja
jos kohtelemme toisiamme tuolla asenteella niin uskon vahvasti, että meillä kaikilla on hyvä
paikka olla töissä. Uskon myös siihen, että jos arjessa suhtautuisimme toisiimme samalla
asenteella, saisimme paljon hyvää aikaiseksi.”1

Pohjanmaan hyvinvointialueen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma henkilöstöasioita
varten on työkalu, jolla halutaan taata hyvä kohtelu organisaatiossa. Suunnitelma ei perustu
pelkästään lainsäädäntöön vaan myös hyvinvointialueen arvoihin, joita ovat ihmiseltä
ihmiselle, eteenpäin katsova ja tasa-arvoinen kohtelu.

Tämän suunnitelman avulla haluamme työskennellä sen eteen, että hyvinvointialueen
työntekijöitä kohdellaan tasapuolisesti ammattiryhmien sisällä ja välillä sekä toimintapaikasta
riippumatta. Haluamme myös myötävaikuttaa siihen, että päätöksenteko on kaikilla tasoilla
avointa, perusteltua ja läpinäkyvää. Uskomme, että luottamuksen, tasa-arvoisuuden ja
oikeudenmukaisuuden tunne lisääntyy, kun kaikilla ammattiryhmillä on yhtenäiset periaatteet
ja menetelmät henkilöstöasioiden käsittelyä varten.

Suunnitelma on laadittu yhdessä työnjohdon ja työntekijöiden kanssa, ja olemme kaikki
vastuussa siitä, että sen sisältöä ja henkeä noudatetaan.

Ø Koko henkilöstön on tunnettava toimintaohjelman sisältö, vastuun jakautuminen ja oh-
jelman prosessi.

Ø Esihenkilöt vastaavat siitä, että ohjelma käsitellään yksiköissä tasaisin väliajoin ja että
ohjelma sisältyy uuden henkilöstön perehdyttämiseen.

1 Marina Kinnunen, Pohjanmaan hyvinvointialueen johtaja
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2 Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus laissa
Työelämän tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta säädetään pääasiassa kolmessa eri laissa,
nimittäin tasa-arvolaissa, yhdenvertaisuuslaissa ja työsopimuslaissa, mutta häirinnästä on
määräyksiä myös työsuojelulaissa.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain tarkoituksena on estää sukupuoleen
perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä tässä tarkoituksessa
parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä. Lailla pyritään myös estämään sukupuoli-
identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä. Jos työnantajan palveluksessa
olevan henkilöstön määrä on vähintään 30 työntekijää, työnantajan on laadittava vähintään
joka toinen vuosi erityisesti palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja koskeva tasa-
arvosuunnitelma, jonka mukaisesti toteutetaan tasa-arvoa edistävät toimet (§ 6a). Tämän lain
noudattamista valvovat yhdenvertaisuusvaltuutettu sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-
arvolautakunta.

Yhdenvertaisuuslain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä
tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa. Lain mukaan työnantajalla, jonka
palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, on oltava suunnitelma tarvittavista
toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi (§ 7). Tämän lain noudattamista valvovat
yhdenvertaisuusvaltuutettu, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta sekä
työsuojeluviranomaiset.

Työ- tai virkaehtosopimuksen perusteella valitulla luottamusmiehellä tai, jos tällaista ei ole
valittu, työsopimuslaissa tarkoitetulla luottamusvaltuutetulla tai muulla sellaisella henkilöstön
edustajalla, joka on osallistunut yhdenvertaisuustoimien suunnitteluun, on oikeus pyynnöstä
saada tietää, mihin toimiin työnantaja on ryhtynyt yhdenvertaisuuden edistämiseksi
työpaikalla. Sama oikeus on myös työsuojeluvaltuutetulla.

2.1 Syrjintä
Syrjinnällä tarkoitetaan ihmisten asettamista eriarvoiseen asemaan, esimerkiksi ihmisten
identiteetin perusteella. Syrjintä on laissa kielletty, joten syrjintään eivät saa syyllistyä
esimiehet eivätkä työtoverit. Jos työyhteisön työntekijät syrjivät toisiaan, esimies on velvollinen
puuttumaan asiaan välittömästi.

Lain soveltamisala kattaa koko palvelussuhteen elinkaaren rekrytoinnista palvelussuhteen
päättämiseen. Suoja syrjinnältä on yhtäläinen riippumatta siitä, mihin syrjintäperusteeseen
syrjintä kohdistuu. Syrjintään voi syyllistyä myös tahattomasti. Syrjintä voi olla välitöntä tai
välillistä.

Syrjintä on välitöntä, jos jotakuta kohdellaan henkilöön liittyvän syyn perusteella
epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta on kohdeltu, kohdellaan tai kohdeltaisiin
vertailukelpoisessa tilanteessa. Epäsuotuisa kohtelu voi ilmetä rajoituksina, tiukempina
vaatimuksina tai velvoitteina taikka niin, että henkilö jää ilman etuja tai mahdollisuuksia.

Syrjintä on välillistä, jos näennäisesti yhdenvertainen sääntö, peruste tai käytäntö saattaa
jonkun muita epäedullisempaan asemaan henkilöön liittyvän syyn perusteella, paitsi jos
säännöllä, perusteella tai käytännöllä on hyväksyttävä tavoite ja tavoitteen saavuttamiseksi
käytetyt keinot ovat asianmukaisia ja tarpeellisia.
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2.2 Erilaisia syrjintätapoja

Häirintä ja epäasiallinen kohtelu

Seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä on tasa-arvolaissa tarkoitettua syrjintää.
Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan
seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön
henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava,
nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.

Seksuaalinen häirintä voi ilmetä ainakin seuraavin tavoin:

· sukupuolisesti vihjailevat eleet tai ilmeet
· härskit puheet, kaksimieliset vitsit sekä vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää

koskevat huomautukset tai kysymykset
· pornografiset materiaalit, seksuaalisesti värittyneet kirjeet, sähköpostit, tekstiviestit tai

puhelinsoitot
· fyysinen koskettelu
· sukupuoliyhteyttä tai muuta sukupuolista kanssakäymistä koskevat ehdotukset tai

vaatimukset
· raiskaus tai sen yritys.

Sukupuoleen perustuvalla häirinnällä tarkoitetaan henkilön sukupuoleen, sukupuoli-
identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun liittyvää ei-toivottua käytöstä, joka ei ole luonteeltaan
seksuaalista, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan tämän henkistä tai fyysistä
koskemattomuutta ja jolla luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai
ahdistava ilmapiiri.

Sukupuoleen perustuva häirintä voi ilmetä esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

· halventava puhe henkilön sukupuolesta, mukaan lukien henkilön sukupuoli-identiteetti
ja sukupuolen ilmaisu

· halventava puhe sukupuolivähemmistöistä
· kiusaaminen, joka johtuu kiusatun sukupuolesta.

Epäasiallinen käytös voi olla häirintää, kiusaamista tai muuta sopimatonta käytöstä
työpaikalla. Epäasiallisen kohtelun kohteeksi voivat joutua sekä työntekijät että esimiehet.

Epäasiallinen kohtelu voi ilmetä

· kiusaamisena
· laiminlyönteinä
· vähättelynä ja sivuuttamisena
· eristämisenä
· henkilön yksilöllisten ominaisuuksien, luonteenpiirteiden tai yksityiselämän

mustamaalaamisena
· huutamisena
· uhkailuna
· työnjohtovallan ylityksinä tai nöyryyttävänä kohteluna
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· sovittujen ehtojen yksipuolisena muuttamisena
· syrjimisenä tai suosimisena.

Epäasiallinen kohtelu voi liittyä henkilöön tai työhön. Se on usein järjestelmällistä ja jatkuvaa,
mutta yksittäisiä, lievempiäkin tekoja voidaan pitää epäasiallisena kohteluna. Epäasiallinen
kohtelu voi olla sanallista tai sanatonta. Se voi ilmetä eleinä tai ilmeinä.

Työnantajan menettelyä on pidettävä syrjintänä, jos työnantaja saatuaan tiedon siitä, että
työntekijä on joutunut työssään häirinnän kohteeksi, laiminlyö ryhtyä käytettävissään oleviin
toimiin häirinnän poistamiseksi.

Henkilöön liittyvä syy
Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen,
mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan,
vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
Työntekijää ei saa syrjiä myöskään sen perusteella, onko hänellä toistaiseksi voimassa oleva
vai määräaikainen palvelussuhde, kokoaikainen vai osa-aikainen palvelussuhde.

Noudatamme Pohjanmaan hyvinvointialueella muun muassa seuraavia työhön ja johtamiseen
liittyviä periaatteita:

Ikä:

Ø Työtehtävät mukautetaan mahdollisuuksien mukaan työntekijän ikään liittyviin
edellytyksiin (esimerkiksi voima ja oppiminen). Ikäjohtamisen päämääränä on, että
henkilöstö jaksaisi työelämässä pidempään.

Alkuperä, kansalaisuus:

Ø Koska Suomi kehittyy yhä monikulttuurisemmaksi maaksi, parannamme valmiuttamme
ottaa ulkomaista työvoimaa. Sen vuoksi panostamme kieltenopetukseen, räätälöityyn
perehdyttämiseen ja työssäoppimiseen sekä annamme opetusta siitä, kuinka
kulttuurissamme toimitaan. Panostamme myös siihen, että kehitämme asenteita ja
kohtelua avoimempaan ja suvaitsevaisempaan suuntaan. Emme suvaitse rasismia. Se
voi ilmetä ennakkoluuloina ja syrjintänä sekä kielteisenä asenteena ja halventavana
käytöksenä etnisiä vähemmistöjä, maahanmuuttajia ja ulkomaalaisia kohtaan.

Kieli:

Ø Näemme kaksikielisyyden voimavarana. Kannustamme henkilöstöä käyttämään ja
oppimaan kieliä aktiivisesti osana osaamisen kehittämistä. Sisäisissä kokouksissa,
esimerkiksi henkilöstökokouksissa, jokaisella työntekijällä on oikeus käyttää omaa
äidinkieltään. Palvelemme asiakasta hänen äidinkielellään, mikä edellyttää sitä, että
henkilöstö osaa kotimaisia kieliä toiminnan vaatimalla tavalla.

Uskonto, vakaumus, mielipide:

Ø Hyvinvointialueen kaikilta työntekijöiltä edellytetään suvaitsevaisuutta ja kunnioitusta
toisten mielipiteitä ja vakaumusta kohtaan. Se tarkoittaa sitä, että kohtelemme kaikkia
ihmisiä inhimillisesti ja kunnioitamme jokaisen yksityisyyttä ja henkilökohtaista
vakaumusta, niin kauan kuin se ei häiritse tai estä työn suorittamista.
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Seksuaalinen suuntautuminen, sukupuoli-identiteetti, sukupuolen ilmaisu
Syrjintä on kiellettyä sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella muun muassa
työhönotossa, tehtävään tai koulutukseen valinnassa, palkkauksessa, palvelussuhteen
ehdoista päätettäessä, työnjohdossa, työolojen järjestämisessä ja työsuhteen irtisanomisessa
ja siirrossa ja lomautuksissa.

Kaikilla pitää olla samat oikeudet ja mahdollisuudet seksuaalisesta suuntautumisesta
riippumatta. Tämä merkitsee muun muassa sitä, että henkilön seksuaalista suuntautumista ei
kyseenalaisteta. Seksuaali-identiteetti on nähtävä henkilön yksityisenä asiana. Jokaisella on
oikeus kertoa tai olla kertomatta yksityiselämästään.

Läheissyrjintä
Läheissyrjinnäksi katsotaan menettely, jossa syrjivän menettelyn peruste ei liity syrjityksi
tulleeseen henkilöön itseensä, vaan johonkuhun toiseen, joka on hänelle läheinen. Esimerkiksi
voi olla kyse henkilön asettamista epäedulliseen asemaan, koska hänellä on läheinen suhde
etniseen vähemmistöön kuuluvaan, politiikassa toimivaan henkilöön tai vammaiseen
henkilöön.

Kohtuulliset mukautukset vammaisia varten
Syrjintää on evätä kohtuulliset mukautukset vammaiselta henkilöltä, jotta hänellä olisi samat
mahdollisuudet saada ja tehdä työtä samoin ehdoin kuin muut. Työnantajan on tehtävä
asianmukaiset ja kulloisessakin tilanteessa tarvittavat kohtuulliset mukautukset, jotta
vammainen henkilö voi yhdenvertaisesti muiden kanssa saada koulutusta ja työtä samoin kuin
suoriutua työtehtävistä ja edetä työuralla. Mukautukset voivat kohdistua fyysiseen ympäristöön
(liikkumisen esteet, työolot), työvälineisiin (mitoitukset, apuvälineet) tai työn järjestelyihin (työn
organisointi, työmenetelmät).

Ø Selvitämme asiat tapauskohtaisesti.

Ohje tai kehotus
Ohje tai kehotus syrjiä on syrjintää. Kyse voi olla esimerkiksi opastuksesta, toimintaohjeista tai
velvoitteista. Jotta ohje tai käsky katsottaisiin syrjinnäksi, tulee ohjeen tai käskyn antajalla olla
oikeus antaa velvoittavia määräyksiä.

Vastatoimien kielto
Henkilöä ei saa kohdella epäsuotuisasti eikä hänelle kielteisiä seurauksia aiheuttavalla tavalla
sen vuoksi, että hän on vedonnut laissa säädettyihin oikeuksiin tai velvollisuuksiin, osallistunut
syrjintää koskevan asian selvittämiseen taikka ryhtynyt muihin toimenpiteisiin
yhdenvertaisuuden turvaamiseksi. Vastatoimet ovat työnantajan reaktio, kun työntekijä tai
viranhaltija perää oikeuksiaan. Kiellettyjä vastatoimia voivat olla esimerkiksi työtehtävien
muuttaminen tai pois ottaminen, työolosuhteiden merkittävä muuttaminen, työnteon ehtojen
muuttaminen, lomauttaminen tai työsuhteen päättäminen.

2.3 Mikä ei ole syrjintää?

Syrjintää ei ole

· jos toimintaan liittyviä asioita tai ongelmia käsitellään yksittäisen henkilön kanssa,
työyhteisössä tai organisaatiossa
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· kun esimies harjoittaa työnjohto-oikeuttaan/-velvollisuuttaan
· että esimies huomauttaa puutteista työntekijän työsuorituksessa (työnjohdon tehtäviin

kuuluu korjata mahdolliset puutteet)
· kun työntekijälle annetaan perusteltu kurinpidollinen huomautus tai rangaistus
· kun esimies ohjaa työntekijän työkyvyn selvitykseen.

2.4 Positiivinen erityiskohtelu on sallittua

Sellainen oikeasuhtainen erilainen kohtelu, jonka tarkoituksena on tosiasiallisen
yhdenvertaisuuden edistäminen taikka syrjinnästä johtuvien haittojen ehkäiseminen tai
poistaminen, ei ole syrjintää. Positiivisen erityiskohtelun tulee olla tavoitteisiin nähden
oikeasuhteista. Erityiskohtelulle on olemassa erilaisia laillisia perusteita.

2.5 Mitä voi tehdä, kun tuntee itsensä syrjityksi?

Jos epäilet tulleesi syrjityksi tai tunnet tulleesi häirityksi, toimi näin:

1. Kerro kiusaajalle tai häiritsijälle, että hänen tekonsa tai puheensa tuntuu pahalta ja
väärältä. Pyydä häntä lopettamaan. Jos se ei lopu, ilmoita kiusaamisesta tai häirinnästä
heti työnantajalle.

2. Keskustele esimiehesi kanssa syrjinnäksi kokemastasi menettelystä ja pyydä sille
perustelut. Jos kyse on häirinnästä, pyydä häntä puuttumaan tilanteeseen. Jos syrjijä tai
häiritsijä on lähiesimiehesi, käänny hänen esimiehensä puoleen.

3. Pyynnöt työnantajalle kannattaa esittää kirjallisesti, jotta voit tarvittaessa jälkikäteen
osoittaa ottaneesi asian puheeksi työnantajan kanssa.

4. Voit myös keskustella asiasta työpaikkasi työsuojeluvaltuutetun tai luottamusmiehen
kanssa. Sen jälkeen viette asian yhdessä esimiehelle. Voit myös ilmoittaa
työterveyshuollolle kiusaamisesta. Työterveyshuolto ilmoittaa luvallasi asiasta
esimiehellesi.

Ohjeita työnantajalle
Syrjintä

1. Mikäli työntekijä tai työnhakija pyytää selvitystä syrjinnäksi katsomistaan tapahtumista tai
teoista, on syrjinnäksi ilmoitettu tilanne selvitettävä puolueettomasti.

2. Tee selvittelyn perusteella johtopäätökset tilanteen luonteesta.
3. Keskustele ilmoituksen tehneen työntekijän tai työnhakijan kanssa ja perustele asiassa

tekemäsi johtopäätökset ja ratkaisut hänelle. Suositeltavaa on antaa selvitys hänelle myös
kirjallisena.

Häirintä

1. Kun työntekijä on ilmoittanut työnantajalle joutuneensa työssään häirinnän kohteeksi,
työnantajalla on velvollisuus ryhtyä käytettävissä olevin keinoin toimiin häirinnän
poistamiseksi.

2. Noudata työpaikalla sovittuja toimintatapoja häirintäasian käsittelyyn.
3. Kuule asianosaisia ja selvitä tapahtumien kulku puolueettomasti.
4. Selvittelyn jälkeen tee asiassa johtopäätökset sekä toteuta toimet, jotka tulee tehdä

tilanteen ratkaisemiseksi.
5. Jos katsot asiassa olevan kyse kielletystä häirinnästä, sinun tulee lopettaa häirintä kaikin

käytettävissä olevin keinoin.
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6. Kerro ilmoituksen tehneelle työntekijälle johtopäätökset ja ratkaisut perusteluineen.
7. Dokumentoiminen on tärkeää jokaisessa vaiheessa. Johtopäätökset, annetut ohjeet ja

mahdolliset määräykset on kirjattava.

Ø Jos syrjintää esiintyy, työnjohto ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin. Syrjintää harjoittava
osapuoli voi saada varoituksen taikka hänet voidaan vapauttaa, siirtää tai irtisanoa
virasta.

3 Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus – tavoitteet ja
toimenpiteet

3.1 Rekrytointi
Työhönottoon liittyvät prosessit eivät saa olla syrjiviä. Työnantaja ei saa avoimesta työpaikasta
ilmoittaessaan edellyttää hakijoilta yhdenvertaisuuslaissa tarkoitettuja henkilöön liittyviä
ominaisuuksia tai seikkoja.

Työnantajan on rekrytointiprosessissa huomioitava ainakin seuraavat seikat:

- Tehtävälle asetettavien vaatimusten pitää olla tehtävän hoitamisen kannalta
relevantteja. Tasa-arvolain mukaan tietyn sukupuolen vaatimiselle on oltava perusteet.

- Kelpoisuusvaatimuksilla on perusteet, jotka eivät ole syrjiviä. Ei-lakisääteiset
kelpoisuusvaatimukset ja mahdolliset lisävaatimukset määritetään niin, että ne ovat
sukupuolineutraalit.

- Tehtävänkuvaus laaditaan sukupuolineutraalilla tavalla.
- Työpaikkahakemusten käsittely suoritetaan syrjimättömin perustein.
- Haastattelussa ei esitetä syrjiviä kysymyksiä.
- Joissakin tapauksissa voidaan arkaluonteisia tietoja hankkia ennen palvelussuhteen

alkamista (esim. rikosrekisteriote lasten kanssa työskenteleviltä).

Työhön valitessaan työnantaja ei saa sukupuolen, iän tai muun yhdenvertaisuuslaissa kielletyn
syyn perusteella syrjäyttää henkilöä, joka on ansioituneempi kuin valituksi tullut henkilö. Tasa-
arvolaki kieltää myös sen, että työhön otettaessa menetellään siten, että henkilö joutuu
raskauden, synnytyksen tai perhesuhteiden perusteella epäedulliseen asemaan. Kaikkien
työhönottopäätösten on siten perustuttava hyväksyttäviin syihin, kuten osaamiseen ja
sopivuuteen, ei sukupuoleen tai perhesuhteisiin liittyviin syihin (niitä ei huomioida lainkaan
henkilöä valittaessa).

Ø Pyrimme rekrytoimaan tasapuolisesti kumpaakin sukupuolta. Joissakin työtehtävissä
sukupuolella voi olla ratkaiseva merkitys. Kun sellaisiin työtehtäviin rekrytoidaan
työntekijää, asia perustellaan ja tehdään selväksi.

Ø Pyrimme kehittämään työolosuhteita niin, että ne soveltuvat eri edellytyksiä omaaville
työntekijöille.
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3.2 Palkat ja edut
Samaa tai samanarvoista työtä tekevien työntekijöiden tehtäväkohtaisen palkan on oltava
sama työntekijöiden sukupuolesta riippumatta. Samanarvoisella työllä tarkoitetaan, että
vaatimukset työn sisällössä, osaamisessa, kuormituksessa ja työoloissa ovat samat.
Palkkajärjestelmän on perustuttava työtehtävien vaativuudesta tehtyyn arvioon.

Myös muita työsuhteeseen liittyviä etuja jaettaessa ne tulee jakaa työntekijöiden sukupuolesta
riippumatta. Kyse voi olla luontaiseduista, virkistyseduista, matkaehdoista, vapaan
ottamisesta, täydennyskoulutuksesta, joustamisesta työehtojen suhteen jne.

Ø Pyrimme tasapuoliseen palkkajärjestelmään. Palkkajärjestelmä perustuu työtehtävien
vaativuudesta tehtyyn arvioon. Samasta työstä maksetaan sama palkka. Myös
henkilökohtaisia lisiä koskeva järjestelmä perustuu tasapuoliseen arvioon.
Henkilökohtaisia lisiä maksetaan työsuoritusten perusteella.

Ø Monet ammattinimikkeet tullaan yhtenäistämään. Pyrimme päivittämään
työnarvioinnit ja harmonisoimaan palkat vuosien 2022–2025 aikana.

Ø Palkkakartoitus tehdään kerran vuodessa. Kartoituksen käsittelevät työnantajan ja
ammattijärjestöjen edustajat vuosittaisen henkilöstöraportin yhteydessä.

3.3 Työ ja perhe-elämä
Hyvät mahdollisuudet työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen tukevat työtä ja urakehitystä
sekä taloudellista tasa-arvoisuutta. Suurin osa sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöistä on
naisia. Pienten lasten hoitaminen aiheuttaa erityisesti naisille katkoksia työuraan.
Perhevapaiden käyttämisessä on merkittävä ero eri sukupuolten välillä.

Hoitovastuun ja perhevapaiden epätasainen jakautuminen ja erityisesti pitkät poissaolot
työelämästä vaikuttavat kielteisesti naisten työuraan ja ylläpitävät osaltaan sukupuolten välistä
palkkaeroa. Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen tasa-arvoisemmin sekä perhevapaiden
tasaisempi jakautuminen sukupuolten kesken parantaa sukupuolten välistä tasa-arvoa ja
kaventaa palkkaeroa.

Työnantajan on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan mahdollistamaan ja helpottamaan työn ja
perhe-elämän yhteensovittamista sekä naisten että miesten osalta. Työssä tai työajoissa
tehtävät järjestelyt työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi eivät saa vaikuttaa kielteisesti
nykyiseen asemaan organisaatiossa tai mahdollisuuteen kehittyä tai edetä uralla.

Ø Pyrimme mahdollisuuksien mukaan järjestämään joustavia työaikajärjestelyitä, jotta
työntekijät pystyisivät yhteensovittamaan työn ja perhe-elämän. Helpotamme pitkillä
vapailla olleiden työntekijöiden paluuta työhön tarjoamalla riittävästi tietoa,
perehdytystä ja täydennyskoulutusta.

Ø Huomioimme myös sen, miten yksikön muita työntekijöitä kohdellaan, kun vastaamme
joidenkin työntekijöiden toiveeseen joustavista työaikajärjestelyistä. Ei ole esimerkiksi
oikein edellyttää, että perheetön työntekijä joustaa aina perheellisiä enemmän.

Ø Haluamme mahdollisuuksien mukaan helpottaa työn ja perhe-elämän yhteen-
sovittamista, ennen kaikkea kiinnittämällä huomiota työjärjestelyihin.
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3.4 Työolot ja työsuojelu
Työolojen, työvälineiden, työjärjestyksen ja hankintojen tulee soveltua kaikille sukupuolesta
riippumatta ja niissä tulee ottaa huomioon työsuojelun näkökohdat. Niin fyysiset kuin
psyykkiset seikat huomioidaan. Työpaikan fyysiseen ympäristöön tehdään kohtuulliset
mukautukset saavutettavuuden näkökulmasta. Esimiehet vastaavat työsuojelusta
yksiköissään.

Hyvinvointialueella työskentelee työsuojeluvaltuutettuja ja työsuojelupäällikkö, joihin voi
tarvittaessa olla yhteydessä.

Ø Pyrimme mukauttamaan työolot niin, että ne soveltuvat kaikille ammattiryhmille ja
työntekijöille. Jotta esimiehillä olisi työsuojelutyön hoitamiseen vaadittavaa osaamista,
heille järjestetään jatkuvasti koulutusta.

3.5 Henkilöstöjohtaminen, osallistuminen ja osaamisen
kehittäminen
Kaikkia on kohdeltava samalla tavalla palvelussuhteen ehtojen sekä erilaisten etujen ja
velvollisuuksien suhteen. Kaikille on myöskin annettava mahdollisuus kehittyä työssä sekä
samat mahdollisuudet edetä uralla sukupuolesta tai muista henkilökohtaisista tekijöistä
riippumatta.

Ø Haluamme vaikuttaa siihen, että naisten ja miesten osuus olisi tasaisempi
organisaation kaikilla tasoilla.

Ø Tuemme ja kannustamme kaikkia työntekijöitä tasavertaisella tavalla ottamaan
vastuuta, harjoittamaan henkilöstökiertoa työpaikalla, jatkokouluttautumaan sekä
hyödyntämään omia taitojaan ja valmiuksiaan.

Ø Henkilöstölle annetaan mahdollisuus osallistua tasapuolisella tavalla suunnitteluun,
valmisteluun ja päätöksentekoon.

Ø Panostamme osaamisen kehittämiseen tarjoamalla henkilöstölle mahdollisuuden
osallistua ulkoiseen ja sisäiseen täydennyskoulutukseen. Vuosittaisissa
kehityskeskusteluissa käsitellään kunkin työntekijän osaaminen ja mahdolliset
koulutustarpeet. Samassa yhteydessä keskustellaan myös mahdollisesta työtehtävien
vaihtamisesta.

Ø Puutumme tasavertaisella ja oikeudenmukaisella tavalla epäkohtiin tai
sääntörikkomuksiin organisaatiossa.
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Sanasto2

Binäärinen sukupuolikäsitys

Binäärinen eli kaksijakoinen sukupuolikäsitys tarkoittaa ajattelutapaa, jossa sukupuolia
katsotaan olevan vain kaksi, naiset ja miehet. Esimerkiksi muunsukupuoliset identifioituvat
tämän kahtiajaon ulkopuolelle.

Cissukupuolinen

Cissukupuolinen tai cisihminen on henkilö, joka identifioituu ja on tyytyväinen syntymässä
määriteltyyn sukupuoleensa ja yleensä myös ilmaisee sukupuoltaan sen mukaisesti.
Sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu eivät tarkoita samaa asiaa, ja myös cisihmiset
voivat ilmaista sukupuoltaan moninaisin tavoin. Cis-etuliite on latinaa ja tarkoittaa tällä tai
samalla puolella olevaa. Se on vastakohta sanalle trans, eli tuolla tai toisella puolella olevalle
tai puolen ylittävälle.

Heteronormatiivisuus

Heteronormatiivisuus (tai hetero-oletus) tarkoittaa normia, jonka mukaan ihmisten oletetaan
jakautuvan kahteen toisilleen vastakkaiseen ja toisiinsa vetoa tuntevaan sukupuoleen, naisiin
ja miehiin. Tämän ajattelutavan seurauksena heteroseksuaalisuus nähdään muita
seksuaalisia suuntautumisia normaalimpana, luonnollisempana ja toivotumpana.

Intersektionaalisuus

Intersektionaalisuudella tarkoitetaan tarkastelutapaa, jossa monien tekijöiden katsotaan
vaikuttavan samanaikaisesti yksilön identiteettiin ja asemoitumiseen yhteiskunnallisissa
valtasuhteissa. Intersektionaalisen ajattelutavan mukaan vain yhtä tekijää, kuten esimerkiksi
sukupuolta, yhteiskuntaluokkaa, ikää, etnistä taustaa, toimintakykyä tai seksuaalista
suuntautumista ei voida analysoida erillään muista. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden
edistäminen edellyttää, että eri tekijöiden vaikutusta tarkastellaan myös suhteessa toisiinsa.
Intersektionaalisuus voidaan suomentaa risteävinä eroina tai risteävänä eriarvoisuutena.

Moniperusteinen syrjintä

Moniperusteisesta syrjinnästä on kyse, jos ihminen joutuu syrjityksi samassa tilanteessa
useammalla eri syrjintäperusteella tai eri perusteilla eri tilanteissa. Välttämättä yksi tekijä ei
edes yksinään selitä syrjinnän olemassaoloa. Syrjinnän poistamiseksi tarvitaan usein
sukupuolen ohella myös muiden tekijöiden, kuten rodullistamisen, hetero- tai
cisnormatiivisuuden tai toimintakykyerojen tarkastelua.

Muunsukupuolinen

Muunsukupuolinen on henkilö, joka ei koe olevansa nainen tai mies, vaan esimerkiksi
sukupuoleton, sukupuolirajat ylittävä, niiden ulkopuolella oleva tai monisukupuolinen. Osa
muunsukupuolisista kokee tarvitsevansa lääketieteellisiä korjaushoitoja, osa ei.

Positiivinen erityiskohtelu

Tasa-arvolaissa mahdollistetaan positiivinen erityiskohtelu, jossa vähemmistössä olevan
sukupuolen edustajat voidaan tietyin edellytyksin asettaa etusijalle. Tasa-arvolaissa (9 §)

2 Ett urval taget från Centrets för jämställdhetsinformation, Institutet för hälsa och välfärd, ordlista.
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tämä on ilmaistu syrjintäkiellon rajauksena: syrjintänä ei pidetä väliaikaisia, suunnitelmaan
perustuvia erityistoimia tosiasiallisen tasa-arvon edistämiseksi ja lain tarkoituksen
toteuttamiseksi.

Seksuaalinen häirintä

Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan tasa-arvolain mukaan sanallista, sanatonta tai fyysistä,
luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti
loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava,
vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. Usein seksuaalinen häirintä
liittyy häirintään sukupuolen perusteella. Seksuaalinen häirintä on tasa-arvolain mukaan
syrjintää.

Samapalkkaisuus

Samapalkkaisuuden periaate tarkoittaa sitä, että kaikille maksetaan sama palkka samasta ja
samanarvoisesta työstä eikä palkkaus ole sukupuolen tai siihen liittyvän syyn takia syrjivä.
Samapalkkaisuusperiaate on osa kansallista ja kansainvälistä perus- ja ihmisoikeuksien
järjestelmää.

Sukupuoleen perustuva häirintä

Sukupuoleen perustuvalla häirinnällä tarkoitetaan henkilön sukupuoleen liittyvää ei-toivottua
käytöstä, joka ei ole luonteeltaan seksuaalista ja jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti
loukataan tämän henkistä tai fyysistä koskemattomuutta ja jolla luodaan uhkaava,
vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. Sukupuoleen perustuva häirintä
voi olla esimerkiksi sukupuoleen liittyvää halventavaa nimittelyä. Sukupuoleen perustuva
häirintä on tasa-arvolain mukaan syrjintää.

Sukupuolen ilmaisu

Sukupuolen ilmaisu tarkoittaa sukupuolen tuomista esiin pukeutumisella, käytöksellä tai
muulla vastaavalla tavalla. Sukupuolen ilmaisu voi olla pukeutumista tietylle sukupuolelle
tyypillisinä pidettyihin vaatteisiin tai käyttäytymistä tai elehtimistä sellaisilla tavoilla, joita
pidetään eri sukupuolille ominaisina. Sukupuolen ilmaisu voi saada erilaisia muotoja sekä
cis- että transihmisillä. Ne voivat noudattaa perinteisiä sukupuolinormeja tai erota niistä.
Syrjintä sukupuolen ilmaisun perusteella on kielletty tasa-arvolaissa.

Sukupuoli-identiteetti

Sukupuoli-identiteetillä tarkoitetaan henkilön käsitystä omasta sukupuolestaan. Sukupuoli-
identiteetti on yksilöllinen, eikä se välttämättä vastaa henkilölle syntymässä määriteltyä
sukupuolta tai rajaudu vain kahteen juridiseen sukupuoleen. Yksilötasolla itse määritelty
sukupuoli-identiteetti on suositeltavin tapa ymmärtää sukupuoli. Syrjintä sukupuoli-
identiteetin perusteella on kielletty tasa-arvolaissa.

Sukupuolineutraali

Sukupuolineutraali-termiä käytetään eri merkityksissä, esimerkiksi silloin kun jokin on kaikille
sukupuolille tarkoitettu tai soveltuva, kuten esimerkiksi sukupuolineutraalit wc-tilat.
Sukupuolineutraaliutta voidaan myös tavoitella esimerkiksi kielenkäytössä.
Sukupuolineutraalius voi joskus tarkoittaa myös sitä, ettei sukupuolen merkitystä tai
vaikutuksia lainkaan tunneta tai havaita. Silloin sukupuolineutraaliksi ajateltu toiminta voi olla
ulossulkevaa tai jopa syrjivää.
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Sukupuolten tasa-arvo

Sukupuolten tasa-arvolla tarkoitetaan sukupuolten yhtäläisiä oikeuksia ja mahdollisuuksia
sekä vallan ja resurssien tasapuolista jakautumista. Usein puhutaan sekä muodollisesta
tasa-arvosta, eli syrjimättömyydestä ja yhdenvertaisista oikeuksista ja kohtelusta, että
tosiasiallisesta tasa-arvosta eri tilanteiden ja niiden lopputulosten suhteen. Sukupuolten tasa-
arvoon vaikuttavat sukupuolen ohella myös muut yhteiskunnallista eriarvoisuutta aiheuttavat
tekijät. Tästä syystä sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi tarvitaan nämä risteävät tekijät
huomioonottavaa intersektionaalista tarkastelua.

Syrjintä

Syrjintää on se, että ihmistä kohdellaan perusteettomasti huonommin jonkin henkilökohtaisen
ominaisuuden perusteella. Yleinen syrjintäkielto on määritelty Suomen perustuslaissa (6 §).
Sen mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä, eikä ketään saa ilman hyväksyttävää
perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen,
mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Transihminen

Transihminen on yleistermi henkilöille, joiden sukupuoli-identiteetti tai sukupuolen ilmaisu
eroaa siihen sukupuoleen liitetyistä odotuksista, johon heidät on syntymähetkellä määritelty.
Transihmisiin kuuluvat esimerkiksi transsukupuoliset, muunsukupuoliset sekä transvestiitit.
Monet transihmiset ovat yksinkertaisesti naisia tai miehiä. Toisille on tärkeää tehdä
näkyväksi oma sukupuoli-identiteettinsä ja määritellä itsensä esimerkiksi transnaiseksi,
transmieheksi, transfeminiiniksi tai transmaskuliiniksi. Se, että henkilö on transihminen, ei liity
millään tavalla seksuaaliseen suuntautumiseen, vaan ainoastaan sukupuoleen. Etuliite trans
tarkoittaa tuolla tai toisella puolella olevaa tai puolen ylittävää.

Yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta
heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään,
kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään,
vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön
liittyvästä syystä. Lainsäädännössä ihmisten yhdenvertaisuus määritellään muun muassa
perustuslaissa. Käytännössä yhdenvertaisuudella tarkoitetaan erityislainsäädännössä tehdyn
jaottelun vuoksi syrjimättömyyden ja tasavertaisten mahdollisuuksien varmistamista muun
henkilöön liittyvän syyn kuin sukupuolen suhteen (sukupuolten tasa-arvoa käsitellään tasa-
arvolaissa).
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1 Työkyky ja aktiivinen tuki

Aktiivinen tuki on osa esimiehen normaalia työhyvinvointiin ja työkykyyn liittyvää johtamista.

Aktiiviseen tukeen kuuluvat varhainen tuki, työhönpaluun tukeminen ja tehostettu tuki.

Työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtaminen koskee koko henkilöstöä, sillä jokaisella on vastuu

omasta työhyvinvoinnistaan. Aktiivisen tuen mallista on tukea myös silloin, kun työntekijän

työkyky on heikentynyt.

Työkyvyllä tarkoitetaan työntekijään ja työhön liittyvien tekijöiden kokonaisuutta, jossa

osatekijät muuttuvat ajan ja tilanteiden myötä. Terveys, työkyky ja ammatillinen osaaminen

ovat työntekijän voimavaroja, joihin vaikuttavat myös omat arvot, asenteet, motivaatio ja

työtyytyväisyys. Työympäristö ja työyhteisö vaikuttavat siihen, miten hyvin tai huonosti

työntekijä pystyy käyttämään voimavarojaan. Jokaisella työntekijällä on sekä vastuu että

velvollisuus huolehtia työkyvystään ja tunnistaa omat mahdollisuutensa ja rajoituksensa.

Työnantajan tulee turvata henkilöstön hyvinvointi ja terveys työssä, harjoittaa

ennaltaehkäisevää toimintaa sekä laatia ohjeet henkilön heikentyneestä työkyvystä tai

työsuorituksesta aiheutuvien ongelmien käsittelyyn (työturvallisuuslaki § 8).

Ø Koko henkilöstön on tunnettava toimintaohjelman sisältö, vastuun jakautuminen ja oh-
jelman prosessi.

Ø Esihenkilöt vastaavat siitä, että ohjelma käsitellään yksiköissä tasaisin väliajoin ja että
ohjelma sisältyy uuden henkilöstön perehdyttämiseen.
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Aktiivinen tuki ei tarkoita ainoastaan sairauslomien valvontaa tai työkyvyttömyydestä johtuvien

kulujen seurantaa. Aktiivinen tuki liittyy paitsi yksilönäkökulmaan myös koko työpaikan

toimintaan. Se kattaa terveyden lisäksi myös muut työhön liittyvät tekijät, kuten sopivat ja

motivoivat työtehtävät sekä osaamisen.

Aktiivisen tuen mallin eri vaiheet
· Varhainen tuki: Ennaltaehkäisevää toimintaa. Edistää työntekijän ja työpaikan

hyvinvointia. Reagoidaan, kun ongelmia havaitaan.
· Tehostettu tuki: Haetaan ratkaisua verkostoyhteistyön avulla.

· Työhönpaluun tukeminen: Tuetaan työntekijää pitkän poissaolon ja työhönpaluun

aikana.

Varhainen tuki on aktiivisen tuen perusta: se pohjautuu työntekijän ja koko työpaikan

hyvinvoinnin ja työn sujumisen turvaamiseen. Tehokkaalla varhaisella tuella ja eri toimijoiden

välisellä yhteistyöllä ehkäistään työkykyyn liittyviä ongelmia ja säästetään kustannuksissa.

On tärkeää, että työntekijä tuntee selviävänsä perustyötehtävistään. Jos niin on, hänelle jää

enemmän voimia hoitaa työtään ja hän kykenee myös paremmin kohtaamaan muutokset.

Varhaisella tuella tarkoitetaan sitä, että työkykyyn ja työtehtävien suorittamiseen liittyviin

ongelmiin puututaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Esimies voi toimintaa ja

työtuloksia säännöllisesti arvioimalla muodostaa käsityksen siitä, kuinka hyvin työyhteisö on

onnistunut työssään ja samalla havaita mahdolliset ongelma-alueet.

Haluamme edistää luottamuksellista ilmapiiriä joka mahdollistaa avoimen keskustelun ja

tarvittaessa avun pyytämisen. On luonnollista, että työyhteisössä säännöllisesti keskustellaan

asioista, jotka liittyvät työntekijän työhön, työnkuvaukseen, työmäärään ja

kehittymismahdollisuuksiin. Vuosittaisissa kehitys-keskusteluissa esimies seuraa työntekijän

työhyvinvointia ja henkilökohtaisia voimavaroja. Henkilökohtaisia keskusteluja voi myös pitää

tarvittaessa. Sekä työntekijästä että esimiehestä on tunnuttava, että kaikenlaisista asioista voi

keskustella, myös sellaisista, jotka tuntuvat hankalilta tai vaikeilta. Esimiehen tulee huolehtia

työntekijöiden työkyvystä ja työsuorituksista pitämällä heihin säännöllisesti yhteyttä

henkilöstökokousten, kehityskeskustelujen jne. avulla.

Tehostettua tukea tarvitaan, kun työpaikan omat keinot eivät riitä ratkaisemaan työstä

selviämiseen liittyviä ongelmia. Jos työkykyyn vaikuttavat terveydelliset syyt, tarvitaan

työterveyshuollon arviota työkyvystä sekä kuntoutuksen ja hoidon tarpeesta.
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Tukemalla työhön paluuta voidaan ehkäistä toistuvia sairauslomia ja lyhentää

poissaoloaikaa. Työhön paluun tukeminen kuuluu esimiehen työhön. Sujuva paluu työhön

vaatii hyvää suunnittelua ja valmistautumista esimieheltä, työhön palaavalta työntekijältä ja

työtovereilta. Koko työyhteisö voi vaikuttaa siihen, että työhönpaluu onnistuu.

Eläkevakuutusyhtiö Kevan Aktiivisen tuen toimintamalli
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2 Aktiivinen tuki on yhteistyötä

2.1 Varhainen tuki

Esimies

• seuraa työkykyä ja miten työntekijät selviävät työtehtävistään
• tarkastelee työtehtäviä ja työn sisältöä
• ottaa aktiivisesti asioita keskusteltavaksi
• luo työilmapiirin, joka edistää avoimuutta ja luottamusta
• järjestää kokouksia sekä osallistuu kokouksiin ja verkostokokouksiin.

Työntekijä

• ottaa esiin omaan työkykyynsä vaikuttavia tekijöitä
• tekee itse keskustelualoitteen (varhainen tuki)
• osallistuu keskusteluihin.

Työtoveri

• ottaa huolta aiheuttavat asiat puheeksi oman esimiehen tai huolen kohteena
olevan työntekijän kanssa

• voi ottaa asian puheeksi työsuojeluvaltuutetun kanssa.

Työnantaja

• luo turvallisen toimintakulttuurin
• edistää osaamisen kehittämistä ja valmiutta suoriutua muuttuvassa työelämässä
• tiedottaa käytännöistä ja mahdollisista muutoksista sekä sitoutuu noudattamaan

niitä
• seuraa vaikutuksia.

Työterveyshuolto

• tukee aktiivisen tuen mallin laatimista
• osallistuu (työkykyä koskeviin) verkostokokouksiin
• auttaa ratkaisujen löytämisessä, esim. työn uudelleenmuotoilussa
• seuraa ja raportoi.

Miksi pitäisi reagoida?

Varhainen puuttuminen ehkäisee tarpeettomia ongelmia ja työntekijän kärsimystä sekä

vähentää työyhteisöön liittyvien ongelmien syntymistä. Varhaisella puuttumisella voi myös

olla merkittävä taloudellinen merkitys, kun pitkät sairauslomat ja mahdollisesti myös

varhaiseläkkeelle jääminen voidaan välttää.
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Mitä aikaisemmin ongelmat havaitaan, sitä suurempi on mahdollisuus löytää sekä työntekijän

että työnantajan kannalta hyvä ratkaisu.

Ongelma voi liittyä työntekijän terveyteen, mutta sen taustalla voi olla myös muita syitä,

esimerkiksi tyytymättömyyttä työhön, työyhteisöön tai työn organisointiin, koettu ristiriita

suoritusvaatimusten ja suorituskyvyn välillä, riittämätön osaaminen, päihteitten käyttö tai

muutoin ongelmallinen elämäntilanne.

Esimies johtaa työyhteisön toimintaa. Varhainen tuki ja puuttuminen ongelmiin kuuluvat

esimiestyöhön. Keskustelemalla säännöllisesti työntekijöiden työstä esimies voi pitää itsensä

ajan tasalla työpaikan tilanteesta. Vuosittaiset kehityskeskustelut ovat yksi keino seurata

työhyvinvointia, työilmapiiriä, jaksamista ja osaamista. Ongelmatilanteet ratkaistaan

ensisijaisesti esimiehen ja työntekijän kesken.

Esimiehen voi joskus olla vaikea tunnistaa työkykyyn liittyviä ongelmia, erityisesti silloin, kun

henkilöstöryhmä on suuri, henkilöstö on sijoitettuna useisiin eri toimintapisteisiin tai

toimintapiste sijaitsee kaukana esimiehestä. On kuitenkin olemassa erityyppisiä merkkejä

ongelmista eli varoitusmerkkejä, jotka esimiehen tulee tietää ja huomioida.

Esimerkkejä varoitusmerkeistä:

· työkyvyn heikentyminen, vaikeuksia työssä jaksamisessa

· työsuorituksen heikentyminen, työn laadun ja tehokkuuden huonontuminen

· käytöksen muuttuminen, huono tai häiritsevä käyttäytyminen, välinpitämättömyys,

syrjintä

· sairauspoissaolot

· myöhästymiset

· työtovereiden huoli työntekijästä.

Heikentynyt työkyky ilmenee usein niin, että työntekijä ei

· fyysisistä tai psyykkisistä syistä selviä aiemmista työtehtävistään (valvominen,

nostaminen jne.)

Milloin on reagoitava?

Kun työtoverit, esimies, työterveyshuolto tai muu asiantuntija huomaa muutoksen
työntekijän työkyvyssä. Työntekijä voi myös itse ottaa asian puheeksi.
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· selviä työn psykososiaalisista vaatimuksista (yhteistyö, johtaminen, asiakaspalvelu

jne.)

· eri syistä selviä työtehtävistään, esim. päihdeongelmat, ristiriidat työpaikalla,

epäsosiaalinen käytös tai riittämätön osaaminen.

Jos esimies huomaa, että sairauslomia on paljon tai niissä on tietynlainen kaava, hän kutsuu

työntekijän keskustelemaan selvittääkseen sairauslomien syyt ja niiden taustalla mahdollisesti

olevat syyt. Esimiehen on myös harkittava, tarvitseeko työntekijä jonkinlaista tukea työstä

selviämiseksi. On tärkeää, että esimies kirjaa koko prosessin ajan sen, mistä on keskusteltu

ja sovittu. Esimies voi erityisestä syystä pyytää todistuksen jokaisesta sairauspoissaolosta.

Asian ottaminen puheeksi voi joskus tuntua vaikealta, mutta mitä aiemmin se tapahtuu, sitä

parempi. Kun esimies on päättänyt puuttua asiaan ja ottaa sen puheeksi, on tärkeää, että

· keskusteluun varataan riittävästi aikaa

· kerrotaan tarkasti, miksi keskustelu käydään

· työntekijä kohdataan kunnioittavasti ja pyritään luomaan turvallinen ilmapiiri

· kuunnellaan sitä, joka puhuu, ja yritetään olla positiivisia

· jatkotoimenpiteet suunnitellaan ja kirjataan se, mistä on keskusteltu ja sovittu.

Työntekijällä on oikeus päättää, mitä hän haluaa esimiehelleen kertoa. On kuitenkin hyvä

muistaa, että auttaminen tai tukeminen on vaikeaa, ellei tiedä, mistä on kyse.

Selvitetään erilaisia mahdollisuuksia huomioiden toiminta ja yksikkö sekä työvälineet:

· työn uudelleenjärjestely (työaika, määrä, tehtävät jne.)

· työolojen parantaminen (tilat, varusteet, ergonomia jne.)

· työyhteisön olosuhteiden parantaminen (työilmapiiri, vuorovaikutus, kommunikointi

jne.)

· perehdytys, koulutus, työnohjaus

· uudelleensijoittaminen, ensisijaisesti omaan yksikköön

· työkierto.

Liitteessä olevan prosessikuvauksen lisäksi on olemassa muitakin ohjeita, joita voidaan

hyödyntää asiassa eteenpäin pääsemiseksi ongelmasta riippuen.

Kuinka toimitaan?

Yleensä aloitetaan ottamalla asia puheeksi ensimmäistä kertaa. Keskustelu käydään
esimiehen ja työntekijän kesken.
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2.2 Tehostettu tuki

Jos työpaikan omat voimavarat eivät riitä työkyvyn palauttamiseen, on pyrittävä ratkaisuun

verkostoyhteistyön kautta. Terveydenhuoltolaki ja työterveyshuoltolaki edellyttävät

työterveyshuollon ja työnantajan aktiivista tukea, kun työntekijän työkyvyttömyys alkaa

pitkittyä.

Lain mukaan työnantajan on puututtava varhaisessa vaiheessa pitkiin työkyvyttömyysjaksoihin

sekä parannettava työkyvyn arviointiprosessin toimivuutta työntekijän, työnantajan ja

työterveyshuollon yhteistyönä. Tässä osiossa kuvataan sairauspoissaolon ilmoittaminen

työterveyshuollolle sekä pitkiin sairauslomiin liittyvien asioiden käsittely esimiehen

näkökulmasta.

2.2.1 Sairauspoissaolojen seuranta

Kun työntekijälle on kertynyt 30 päivää sairauslomapäivää, tehdään sairauspoissaoloilmoitus

työterveyshuoltoon. Esimiehen on ilmoituksenteon yhteydessä selvennettävä, onko tilannetta

syytä selvittää aktiivisen tuen ohjelman mukaisesti. HR-yksikkö raportoi työntekijää koskevista

tiedoista ja hänen sairauspoissaolopäivistään lomakkeella, jonka se lähettää asianomaiselle

esimiehelle. Esimies täydentää loput tiedot ja lähettää lomakkeen edelleen

työterveyshuoltoon. Ilmoituksen saatuaan työterveyshuolto ottaa yhteyttä työntekijään.

Viimeistään tässä vaiheessa selvitetään, onko kolmikantaneuvottelulle tarvetta.

Jos työntekijälle on kertynyt 90 sairauspäivärahapäivää, joko yhtäjaksoisesti tai useana

lyhytaikaisena jaksona kahden kalenterivuoden aikana, työterveyslääkäri arvioi työntekijän

työkyvyn ja tekee ilmoituksen Kelalle.

2.2.2 Kolmikantaneuvottelu

Kolmikantaneuvottelun eli työterveysneuvottelun tavoitteena on

· löytää ratkaisut ja yhteinen näkemys toimenpiteistä, joiden avulla työntekijä voi jatkaa

työssään tai palata työhön sairausloman jälkeen ilman vaaraa työkyvyn uudelleen

heikentymisestä

· tukea yhteisvoimin työntekijää mukauttamalla työ siten, että se hyödyttää sekä

työntekijän hyvinvointia että työpaikkaa.
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Kolmikantaneuvottelu voidaan järjestää työntekijän, esimiehen tai työterveyshuollon

aloitteesta. Aloite voi joskus tulla myös työsuojeluvaltuutetulta, pääluottamusmieheltä, muusta

terveydenhuollosta tai kuntoutustaholta.

Kolmikantaneuvotteluihin osallistuvat yleensä sairastunut työntekijä, työnantajan edustaja

(useimmiten esimies) ja työterveyslääkäri tai terveydenhoitaja. Työntekijällä on oikeus saada

tieto kolmikantaneuvotteluun kutsutuista henkilöistä. Työntekijällä on myös oikeus kutsua

tukihenkilön, esim. luottamusmiehen, mukaan neuvotteluihin. Työterveyshuolto ei saa kertoa

työntekijän sairaudesta neuvotteluun osallistuvalle esimiehelle eikä muille työnantajan

edustajille. Työterveyshuolto voi kertoa esimerkiksi yleisellä lääketieteellisellä tasolla

sairauden vaikutuksesta työkykyyn. Jos sairauslomatodistuksessa edellytetään diagnoosia,

työnantajalla on jo tieto siitä, mikä sairaus työkykyä alentaa. Halutessaan työntekijä voi itse

kertoa sairaudestaan. Usein työntekijä sopii etukäteen työterveyshuollon kanssa, mitä

sairaudesta kerrotaan työnantajalle. Kolmikantaneuvottelussa sovitaan aina asian

seurannasta ja kuka tekee mitäkin seurannassa. Se, mistä on keskusteltu ja sovittu kirjataan

ja työntekijä sekä työnantajan edustaja (esimies) allekirjoittavat dokumentin.

Kolmikantaneuvottelussa arvioidaan, onko oman yksikön puitteissa mietitty riittävästi kaikkia

tarpeellisia/mahdollisia toimenpiteitä työkyvyn tukemiseksi. Jo tehdyt toimenpiteet arvioidaan.

Neuvottelun aikana käydään läpi mahdolliset jatkotoimenpiteet.

2.2.3 Luettelo käytännön toimenpiteistä aktiivisen tuen yhteydessä

· Esimies ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon kolmikantaneuvottelua varten, kun

työntekijälle on kertynyt 30 sairauslomapäivää viimeisen 12 kuukauden aikana.

Neuvottelu voidaan järjestää jo ennen kuin 30 päivän poissaolo täyttyy, mikäli esimies

tai työntekijä on huolissaan työkyvyn heikkenemisestä.

· Tarvittaessa käydään kolmikantaneuvottelu (aloitteen voi tehdä esimies, työntekijä,

työterveyshuolto, työsuojelu). Kokoukseen voi osallistua myös muita henkilöitä.

· Työjärjestelyt työpaikalla – työn uudelleenorganisointi / uudet työtehtävät / uudet

työvälineet.

· Osasairauspäiväraha, osa-aikatyö (ota yhteyttä työterveyshuoltoon).

· Kuntoutus (ota yhteyttä työterveyshuoltoon tarkempien tietojen saamiseksi).

· Lääkinnällinen kuntoutus

o Varhaiskuntoutus (Kela)

o Psykoterapia (Kela)

o Kuntoutus- tai sopeutumisvalmennuskurssi (Kela)

o Yksilökuntoutusjakso (Kela)
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o Kuntoutustuki, osa- tai kokoaikainen, 6–12 kk (Keva)

· Ammatillinen kuntoutus

o Työkokeilu (Keva)

o Jatkokoulutus/uudelleenkoulutus/oppisopimus (Keva)

· Uudelleensijoittaminen

o Omassa yksikössä/toimialalla (esimies + päällikkö)

o Muilla toimialoilla

· Virkavapaa (henkilö hakee muuta työtä hyvinvointialueen ulkopuolelta ja työskentelee

virkavapaalla).

· Työsuhteen päättäminen

· Eläkkeet

o Osittainen varhennettu vanhuuseläke – ei lääketieteellisin perustein

o Osatyökyvyttömyyseläke (Keva)

o Työkyvyttömyyseläke

2.3 Tuki sairausloman aikana ja työhön palatessa

Pitkän sairausloman aikana työntekijästä voi tuntua, että yhteys työpaikkaan katkeaa tai

työpaikka tuntuu etäiseltä. Hän huolestuu sairautensa lisäksi siitä, kykeneekö hän palaamaan

työtehtäviinsä.

Esimies

• sopii työntekijän kanssa yhteydenpidosta sairausloman aikana. Yleisesti hyväksytty

menettelytapa on, että esimies ottaa työntekijään yhteyttä 3–4 viikkoa sairausloman

alkamisen jälkeen ja sen jälkeen noin kerran kuukaudessa. Säännöllinen yhteydenpito

on tärkeää keskinäisen luottamuksen ylläpitämiseksi, ja se helpottaa työntekijän

palaamista työhön.

• keskustelee työhönpaluusta. Jotta paluu onnistuisi, vaaditaan työntekijältä, esimieheltä

ja työyhteisöltä sitoutumista. Esimiehen tuki on tärkeä.

• valmistelee työyhteisön työntekijän paluuseen ja ilmoittaa, miksi mahdollisesti on tehty

joitakin sopimuksia yksittäisten henkilöiden kanssa. Huomioi, että sairausloman syy tai
diagnoosit ovat luottamuksellista tietoa.

• on, jos mahdollista, paikalla sinä päivänä, kun työntekijä palaa työhön ja järjestää

tarvittaessa perehdytystä

• seuraa paluun onnistumista.
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On tärkeää varmistautua, ettei työntekijän sairausloma jatku sellaisesta syystä, johon olisi voitu

erilaisin yhteistyömuodoin vaikuttaa. Tätä kutsutaan työhönpaluun tukemiseksi. Työhön voi

palata usealla eri tavalla:

• Työntekijä palaa aiempaan työhönsä ilman mitään erityisjärjestelyitä.

• Työntekijä palaa aiempaan työhönsä väliaikaisten tai pysyvien järjestelyiden avulla

(esim. työtehtäviä on rajoitettu, työvälineet tai apuvälineet ovat paremmat, ergonomiaa

on parannettu, työaikaa lyhennetty tai työtehtäviä korvattu toisilla).

• Nopeutettu paluu työhön työjärjestelyiden avulla tai uudelleensijoituksella omassa

työpisteessä.

• Ammatillinen kuntoutus oman työpaikan ulkopuolella.

3 Pitkät sairauslomat ja työ-/virkasuhteen päättäminen

Työnantajan ei voida olettaa jatkavan työ- tai virkasuhdetta, jos työntekijän työkyky on pysy-

västi alentunut tai hänen sairauspoissaolonsa on pitkä tai jatkuva. Kun työntekijä on saanut

kuntoutustukea kaksi vuotta eikä sinä aikana ole ilmennyt mitään konkreettista, joka osoittaisi

tilanteen muuttuneen, käynnistetään irtisanomisprosessi. Sama koskee työntekijää, joka on

jatkuvasti työkyvytön, mutta jolle siitä huolimatta ei myönnetä eläkettä tai kuntoutustukea (voi

saada työttömyyskorvausta). Irtisanomisprosessi aloitetaan kahden vuoden poissaolon

jälkeen.

Työ-/virkasuhteen päättäminen harkinnanvaraisesti edellyttää, että toimenpiteitä työkyvyn

palauttamiseksi ja/tai työsuhteen ylläpitämiseksi on tehty. Ennen kuin työntekijä sanotaan irti,

työnantajan on selvitettävä, voidaanko irtisanominen välttää siirtämällä työntekijä sellaisiin

tehtäviin, jossa hänellä on koulutuksensa, osaamisensa, ammattitaitonsa ja kokemuksensa

perusteella edellytykset selvitä. Kolmikantaneuvottelut työkyvystä on pidettävä ensin.

Työntekijä ja esimies tekevät tämän jälkeen suunnitelman työn muuttamisesta/järjestämisestä

senhetkisen työkyvyn mukaisesti. Myös työkokeilu, uudelleensijoittaminen, työaikajärjestelyt

yms. voivat tulla kyseeseen. Tehdyistä toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista on laadittava

asiakirjat, joista ilmenee, että työntekijää on kuultu ja että työkyvystä on keskusteltu

työterveyshuollon, Kevan ja muiden vastaavien tahojen kanssa.

4 Yksityisyyden suoja ja salassapito
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Työntekijän yksityisyyden suojaa kunnioitetaan aktiivisen tuen prosessin kaikissa vaiheissa.

Kaikki henkilön terveydentilaan liittyvät tiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä saavat käsitellä

ainoastaan henkilöt, jotka valmistelevat palvelussuhteeseen liittyviä asioita tai päättävät niistä.

• Kaikki keskustelut ja neuvottelut ovat luottamuksellisia. Kaikilla aktiivisen tuen

prosessiin osallistuvilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus esille tulevista asioista.

• Esimies säilyttää kaikki alkuperäiset kirjalliset asiakirjat lukittavassa kaapissa tai

kirjoituspöydän laatikossa. Asiakirjojen säilytysaika on voimassaoloaika + 10 vuotta.

• Työntekijälle annetaan kopiot kaikista asiaan liittyvistä asiakirjoista.

• Työterveyshuollolla on pääsy niihin asiakirjoihin, joita se tarvitsee arvioinnissaan.
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Liite 1 (Prosessikuvaus)

Keskustelu 1
Työntekijä ja esimies
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Lomake 1

Työ jatkuu
tehtyjen
järjestelyiden
mukaisesti.
§ Seuranta-

keskustelu

Keskustelu 2/Kolmikantakeskustelu
§ Työntekijä, linjaorganisaatio
§ Vaihtoehdot tutkitaan, esim. lisäselvitykset,

kuntoutus, työkokeilu, työkyvyn arviointi
§ Esimies harkitsee, mihin toimenpiteisiin työpaikalla

ryhdytään

Eläkevakuutuksen tarjoamat tukimuodot (Keva)
Siirto oman yksikön
ulkopuolelle

§ Selvitetään
mahdollisuuksia siirtoon

Työterveyshuolto

Esimies huolehtii työntekijän työkyvystä säännöllisen yhteydenpidon avulla,
esim. työpaikkakokoukset, kehityskeskustelut.

Päihdeongelmat
Päihdeohjelma

Tarvitaanko yhteystyökumppaneita?

Työ jatkuu tehtyjen
järjestelyiden
mukaisesti.
§ Seuranta-

keskustelu

Siirto muihin
tehtäviin omassa
yksikössä.

Onnistunut ratkaisu, työ
jatkuu.

Vaihtoehtoista ratkaisua ei löydy.
§Siirto epäonnistui.
§Ei ole muuta sopivaa työtä.

Lomake 2

Työterveyshuolto tai
muut asiantuntijat
huomaavat
muutoksen
työntekijän
työkyvyssä.

Esimies
huomaa
muutoksen
työntekijän
työkyvyssä ja
ottaa asian
keskus-
teltavaksi.

Työntekijä
kokee
työkykynsä
muuttuneen ja
ottaa asian
itse esille
keskustelussa.

Työtoverit
huomaavat
muutoksen
työntekijän
työkyvyssä.

Työtoverit
huomaavat
muutoksen
työntekijän
työkyvyssä.

Työterveyshuolto
tai muut asian-
tuntijat huomaavat
muutoksen
työntekijän
työkyvyssä.

Muut ongelmat
Terveydelliset

ongelmat
Esimiestyö
(ohjeet)

Tarvitaanko työpaikan ulkopuolista tukea?

Irtisanominen

Tämä on malliprosessikuvaus, jota voi käyttää kokonaisuudessaan tai osittain.
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Toimintaohjelma päihderiippuvuutta epäiltäessä

HR-yksikkö
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Tiivistelmä

Päihteiden väärinkäytön aiheuttamien haittojen ehkäisemiseksi ovat työnantajan ja
työntekijöiden edustajat hyväksyneet tämän toimintaohjelman, joka käsittää ehkäise-
vän toiminnan, varhaisen puuttumisen, hoitoonohjauksen sekä rikkomuksia seuraavat
kurinpitotoimet.

Lainsäädännön mukaan työnantajalla tulee olla päihdeohjelma, jos työntekijöille on tar-
koitus tehdä huumausainetestejä (työterveyshuoltolain 11 §).

Tavoitteena on päihteetön työpaikka. Haluamme luoda ilmapiirin, jossa päihde- tai riip-
puvuusongelmista kärsivät voivat hakeutua hoitoon myös oma-aloitteisesti.

Kun kaikki työpaikalla tuntevat ohjelman, tietävät kaikki pelisäännöt. Miten tulee toimia,
jos joku tulee päihtyneenä töihin? Miten asia ratkaistaan ja miten työntekijää tuetaan?
Tämä toimintaohjelma vastaa näihin kysymyksiin.
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Johdanto

Toimintaohjelman tarkoitus

Päihteet ja työ eivät kuulu yhteen. Päihteet aiheuttavat työpaikalla työturvallisuusriskin ja joh-
tavat työkyvyn heikkenemiseen, poissaoloihin ja konflikteihin työtiimissä. Ne aiheuttavat hyvin-
vointialueella myös potilas- ja asiakasturvallisuusriskin.

Pohjanmaan hyvinvointialueella on päihteille nollatoleranssi. Se tarkoittaa sitä, että työpaikalla
ei saa olla alkoholin, huumeiden tai muiden päihteiden vaikutuksen alaisena eikä myöskään
tulla krapulaisena työhön. Kun työntekijä edustaa Pohjanmaan hyvinvointialuetta tilaisuu-
dessa, jossa tarjotaan alkoholipitoisia juomia, alkoholia nautitaan yleisesti hyväksyttyjen hy-
vien käytöstapojen mukaisesti. Humalahakuinen juominen on kiellettyä.

Toimintaohjelmalla pyritään tukemaan esihenkilöiden ja työntekijöiden, työterveyshuollon,
luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen työtä päihteiden väärinkäytön ehkäisemisessä,
varhaisessa puuttumisessa ja kuntoutuksessa.

Työntekijöillä tarkoitetaan tässä ohjelmassa sekä viranhaltijoita että työsopimussuhteessa ole-
via.

Ø Koko henkilöstön on tunnettava toimintaohjelman sisältö, vastuun jakautuminen ja oh-
jelman prosessi.

Ø Esihenkilöt vastaavat siitä, että ohjelma käsitellään yksiköissä tasaisin väliajoin ja että
ohjelma sisältyy uuden henkilöstön perehdyttämiseen.

Päihteistä ja päihteiden väärinkäytöstä (käsitteet ja tausta)

Päihteillä tarkoitetaan huumausainelain (373/2008), huumausaineasetuksen ja kuluttajamark-
kinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista annetun asetuksen mukaisia aineita ja valmisteita.

Alkoholiksi ja huumeiksi lasketaan alkoholin ja varsinaisten huumeiden lisäksi myös tärkeim-
mät väärinkäytettävät lääkkeet, jotka luokitellaan yleisesti myös huumeiksi.   Näiden yhteydes-
sä käytetään usein käsitettä huumausainetesti, vaikka testi tavallisesti käsittää myös vaih-
televan määrän huumausaineeksi luokiteltuja lääkkeitä, kuten unilääkkeet ja kipua lievittävät
opioidilääkkeet.

Perinteisten huumeiden rinnalle on viime vuosina tullut yhä suurempi ja jatkuvasti muuttuva
ryhmä, nimittäin psykoaktiiviset aineet eli niin sanotut muuntohuumeet, jotka muistuttavat vai-
kutukseltaan perinteisiä huumeita.

Päihdeongelmalla tarkoitetaan sitä, kun aiemmin mainittuja aineita väärinkäytetään ja/tai se-
kakäytetään päihtymistarkoituksessa. Jos työntekijällä on mukanaan laittomia lääkkeitä ja/tai
huumeita taikka hän säilyttää niitä tai myy niitä, esihenkilön tai työtoverin on ilmoitettava
asiasta poliisille.
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Kun epäilet päihdeongelmaa

Päihdeongelman varhainen tunnistaminen ja asiaan puuttuminen väärinkäytön ehkäisemi-
seksi ja poistamiseksi on tärkeää. On jokaisen vastuulla ottaa asia puheeksi, jos väärinkäyttöä
epäillään (työntekijä itse, työtoverit, esihenkilö, työterveyshuolto, työsuojeluvaltuutettu ja luot-
tamusmies).

Varoitusmerkit

Vastuunjako

Päihdeongelmiin puuttuminen on jokaisen työntekijän velvollisuus kollegoja ja työpaikkaa koh-
taan. Esihenkilö, työkaveri, työsuojeluhenkilöstö tai luottamusmies voi ottaa päihdeongelman
puheeksi kyseisen henkilön kanssa. Jos ongelmat jätetään huomiotta tai salataan, voi päih-
deongelmaisen tilanne heikentyä nopeasti. Pidä huolta työkaverista!

Työntekijä

Kollegoilla on myös velvollisuus puuttua päihteiden väärinkäyttöön keskustelemalla lähiesi-
henkilön tai vastuuhenkilön kanssa, jos työkaveri tavataan päihtyneenä tai epäillessään, että
työkaveri käyttää väärin alkoholia, huumausaineita ja/tai psykoaktiivisia aineita.

Jos esihenkilö on päihtyneenä työpaikalla tai jos hänellä on tai epäillään olevan päihdeongel-
ma, tulee työntekijöiden ottaa yhteys esihenkilön päällikköön, työsuojelupäällikköön tai
henkilöstön edustajaan.

Esihenkilö

Esihenkilön tulee reagoida ja puuttua asiaan, jos epäillään alkoholin tai muiden päihteiden

Päihteiden väärinkäytöllä voi olla seuraavia varoitusmerkkejä, vaikka ne yksinään eivät
välttämättä tarkoita, että työntekijällä on päihdeongelma.

· Toistuvat lyhytaikaiset poissaolot ja/tai myöhästymiset, työaikojen noudattamatta jät-
täminen ja huonot selitykset poissaoloille.

· Toistuvat työvuorojen vaihdot, työntekijän on vaikea selittää vuoronvaihdon syytä.
· Mielenkiinto työtä kohtaan on heikentynyt.
· Työsuorituksen huonontuminen.
· Poikkeava käytös, häipyy työpaikalta.
· Mielialavaihtelut, keskittymisvaikeudet, epävakaa käytös, levottomuus, ärtyneisyys,

alakulo, hermostuneisuus.
· Luo levottomuutta ja ärtymystä työpaikalla.
· Tapaturma-alttius.
· Alkoholin haju, krapulainen, kädet vapisevat, pistosten jälkiä.
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käyttöön liittyviä ongelmia, jotka vaikuttavat työntekijän sosiaaliseen elämään tai
terveydentilaan ja työkykyyn ja aiheuttavat turvallisuusriskin työntekijälle itselleen, kollegoille
tai työtovereille tai potilaille/ asiakkaille. Esihenkilö on velvollinen käsittelemään asian tämän
ohjeen mukaisesti.

Ø Esihenkilö vastaa aina siitä, että työntekijä ei vaaranna omaa tai muiden työturvalli-
suutta.

Ø Esihenkilö on velvollinen poistamaan työpaikalta työntekijän, joka on tullut töihin päih-
tyneenä tai jonka epäillään olevan päihtynyt.

Ø Ellei esihenkilö ole paikalla, vastuu siirtyy hänen sijaiselleen tai työvuorosta vastaavalle
henkilölle.

Ø Ellei esihenkilö ryhdy käsittelemään asiaa tämän toimintaohjelman mukaisesti, tulee
työpaikan työntekijöiden, luottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun viedä asia eteen-
päin ylemmälle esihenkilölle, jonka tulee ottaa vastuu jatkotoimenpiteistä.

Ø Esihenkilö, joka jättää asian käsittelemättä, syyllistyy työtehtävien laiminlyöntiin.

Työterveyshuolto

Työterveyshuoltolain mukaan työterveyshuollon velvollisuutena on edistää sairauksien ja työ-
kyvyttömyyden ehkäisyä ja tunnistamista.

Ø Lakisääteisten työpaikkakäyntien ja terveystarkastusten yhteydessä työterveyshuolto
ottaa puheeksi ja selvittää työpaikan päihdeongelmien tunnistamistarpeet sekä neuvoo
ja tukee ehkäisevää toimintakulttuuria päihdeongelmien osalta.

Ø Työterveyshuolto neuvoo ja opastaa työntekijöitä ja työnantajaa päihdeongelmien eh-
käisyyn ja varhaiseen tunnistamiseen liittyvissä asioissa.

Ø Työterveyshuollolla on hyvät mahdollisuudet edistää terveellisiä elintapoja ja päihteet-
tömyyttä terveystarkastusten ja sairauksien hoidon yhteydessä.

Ø Työterveyshuolto laatii hoito- ja kuntoutussuunnitelman sekä lausunnon hoitoon
ohjauksen toteutumisesta.

Työsuojelu ja luottamusmies

Kun työpaikalla tehdään riskianalyysi, tehdään arviointi väärinkäytön riskeistä. Työsuojelu te-
kee yhteistyötä työterveyshuollon ja työnantajan kanssa ehkäistäkseen ja poistaakseen vää-
rinkäytön aiheuttamia haittoja työpaikalla.

Ø Henkilöstön edustaja:
· Osallistuu päihdeohjelman laatimiseen ja päivittämiseen.
· Antaa neuvoja ja ohjeita ohjelman sisällöstä sekä osallistuu tarvittaessa tukihenki-

lönä työntekijän ja esihenkilön väliseen keskusteluun.
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Toimenpiteet – miten toimia, kun työntekijän epäillään
työskentelevän päihtyneenä
Jos kollegan epäillään olevan työpaikalla päihtyneenä, on asiasta ilmoitettava heti lähiesihen-
kilölle tai työvuorovastaavalle. Esihenkilö on velvollinen ryhtymään välittömästi seuraaviin toi-
menpiteisiin:

Ø Epäillyn työntekijän työskentely keskeytetään ja häneltä kysytään, työskenteleekö
hän päihtyneenä.

Ø Jos työntekijä myöntää, esihenkilö auttaa työntekijää varaamaan ajan työterveys-
huoltoon terveystarkastukseen ja hoidon tarpeen arviointiin.

Ø Jos työntekijä kieltää päihtymyksen, on esihenkilöllä oikeus pyytää vapaaehtoista
alkoholi-, lääkeaine- ja/tai huumausainetestiä. Työntekijän kieltäytyessä esihenkilö
arvioi, että työntekijä on päihtynyt eikä hän ole työkykyinen.

Ø Työntekijä voidaan poistaa työpaikalta, vaikka hän kieltäytyisi testistä.
Ø Jos työntekijän poistamisessa ilmenee ongelmia, kutsutaan paikalle vahtimestari

vartija tai viime kädessä poliisi.
Ø Työntekijän poistaminen työpaikalta johtaa poissaoloon työstä. Poissaolotyyppi

riippuu testituloksesta. Testituloksen ollessa positiivinen tai työntekijän
kieltäytyessä tekemästä testin, esihenkilö tekee päätöksen luvattomasta
palkattomasta poissaolosta (koodi 400), ja testituloksen ollessa negatiivinen
tehdään päätös sairauslomasta (koodi 050). Rekisteröinti tehdään Almassa.

Ø Esihenkilö dokumentoi tapahtumien kulun tätä tarkoitusta varten laaditulle
lomakkeelle.

Ø Puhallustesti tehdään työterveyshuollossa tai omilla välineillä.
Ø Huumaus- ja/tai lääkeainetesti tehdään Fimlabissa. Jos todennetaan huumeiden

käyttö, asiasta ilmoitetaan aina poliisille.
Ø Työterveyshuoltolain mukaan humaltuneeksi tai huumeiden vaikutuksen alaiseksi

epäillyn on suostuttava terveystarkastukseen työterveyshuollossa (tai muulla hoi-
totaholla).

Ø Jos on perusteltu syy epäillä huumeiden aiheuttamaa päihtymystä tai krapulaa, voi-
daan tehdä yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) ja työter-
veyshuoltolain (1383/2001) mukaiset huumausainetestit. Huumetestauksella tar-
koitetaan työntekijän testaamista sen selvittämiseksi, onko kyseinen työntekijä
käyttänyt lääkkeitä tai huumausaineita muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin.
Työnantaja vastaa huumausainetestitodistuksen kustannuksista.

Ø Kun työntekijä saapuu seuraavaan työvuoroon pidetään selvityskeskustelu.
Työntekijällä voi olla mukana tukihenkilö. Esihenkilö tiedottaa työntekijälle
kuntoutusmahdollisuuksista.

Ø Työntekijälle annetaan kirjallinen varoitus.
Ø Selvitetään hoidon tarve ja harkitaan hoitoonohjaussopimuksen tekemistä.
Ø Katso prosessikuvaus liitteenä 1.

Hoitoonohjaus ja kuntoutus

Päihteiden väärinkäyttö on sairauteen verrattava tila, josta voi parantua hoidon avulla.
Hoitoonohjaus on mahdollisuus työntekijälle kuntoutua riippuvuudesta ja jatkaa työssään.



8

Hoitoonohjauskokous pidetään työterveyshuollossa. Kokoukseen osallistuvat esihenkilö,
terveydenhoitaja (ja lääkäri) ja työntekijä, jolla on oikeus ottaa mukaan tukihenkilö. Laaditaan
kirjallinen hoitoonohjaussopimus, joka sisältää hoito- ja kuntoutussuunnitelman.

Seurantakeskusteluja käydään hoitosopimuksen aikana ja hoidon päättyessä.

Huumausaineiden ja lääkkeiden väärinkäytön osalta lisätään vaatimus puhtaiden
testituloksien näytöstä ennen työhön paluuta.

Työnantaja ei aloita hoitojakson aikana irtisanomisprosessia, jos hoito etenee hoitoonohjaus-
sopimuksen mukaisesti.

Avohoito tulee mahdollistaa työvuorojärjestelyin. Jos työntekijä hakeutuu oma-aloitteisesti hoi-
toon ja sopii asiasta esihenkilön kanssa, maksetaan työntekijälle sairauspoissaolon mukaista
palkkaa.

Työnantaja hakee kuntoutusrahaa palkanmaksun ajalta. Työntekijä hakee Kelalta kuntoutus-
rahaa niiltä päiviltä, joilta työnantaja ei maksa palkkaa. Samalle työntekijälle maksetaan palk-
kaa uuden päihdehoito- tai kuntoutusjakson ajalta vasta 2 vuoden kuluttua edellisestä palkal-
lisesta hoitojaksosta.

Seudulla on kaksi Kelan hyväksymää päihdekuntoutuslaitosta: Pixne-klinikka Maalahdessa ja
Esperi Ventusranta Kruunupyyssä. Lisää vaihtoehtoja on Kelan verkkosivulla: Hyväksytyt
päihdekuntoutuslaitokset - Yhteistyökumppanit - kela.fi

Väärinkäytön seuraukset

Näissä tapauksissa esihenkilöllä on oikeus vaatia sairauslomatodistus jokaisesta
sairauspoissaolosta. Sairauspoissaolon ajalta ei makseta palkkaa, ellei työntekijä ole
toimittanut lääkärintodistusta poissaolon syystä. Jos sairauslomatodistus osoittaa
sairauspoissaolon johtuvan päihteistä, ei palkkaa makseta.

Varoitus

Varoitus annetaan, kun työntekijä poistetaan työpaikalta epäiltäessä hänen työskentelevän
päihtyneenä. Jos esihenkilöllä ei ollut mahdollisuutta antaa työntekijälle kirjallista varoitusta,
kun hänet poistettiin työpaikalta, esihenkilö antaa sen keskustelutilaisuudessa, joka järjeste-
tään työntekijän palattua työhön tai hoitoonohjauskeskustelussa.

Kirjallisessa varoituksessa ilmoitetaan, että rikkomuksen toistuessa seurauksena on irtisano-
minen.

Katso myös hyvinvointialueen ohjeet varoituksista.

Irtisanominen tai palvelussuhteen purkaminen

Lain ja virka- ja työehtosopimuksen määräysten mukaan palvelussuhde voidaan päättää joko
purkamisella tai irtisanomisella.

Palvelussuhde puretaan ilman irtisanomisaikaa, jos rikkomus voidaan luokitella törkeäksi. Tör-
keiksi rikkomuksiksi luokitellaan tilanteet, joissa työntekijä esiintyy voimakkaasti päihtyneenä

https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-paihdekuntoutus-hyvaksytyt-paihdekuntoutuslaitokset?inheritRedirect=true
https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-paihdekuntoutus-hyvaksytyt-paihdekuntoutuslaitokset?inheritRedirect=true
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työpaikalla tai jos päihtymiseen liittyy muuta sopimatonta käytöstä, kuten vahingonteko,
väkivaltaisuus, potilaan tai työtoverin saattaminen vaaraan, lääkevarkaus tai muu törkeä
rikkomus.

Jos työntekijä ei noudata hoitoonohjaussopimusta, kieltäytyy vastaanottamasta hoitoa, jos
päihteiden käyttö jatkuu tai jos keskustelutilaisuudessa todetaan, ettei palvelussuhteen jatka-
miselle ole edellytyksiä, on esihenkilön ryhdyttävä toimenpiteisiin palvelussuhteen irtisanomi-
seksi.

Valvira

Jos palvelussuhde joudutaan irtisanomaan päihdeongelman vuoksi terveydenhuollon ammat-
tihenkilöistä annetun lain mukaisesti, esihenkilö/palvelussuhteesta päättävä taho ilmoittaa
irtisanomisesta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon (Valvira).

Valviraan on ilmoitettava myös niissä tapauksissa, joissa työntekijä irtisanoutuu meneillään
olevien päihdeselvitysten aikana.

Lääkevarkaus

Lääkevarkauksissa voi olla kyse kertaluontoisesta lääkkeiden ottamisesta työpaikan lääkekaa-
pista. Toisaalta kyse voi olla pitkään jatkuneesta voimakkaiden kipu- ja/tai rauhoittavien lääk-
keiden tai unilääkkeiden anastamisesta.

Lääkevarkaus johtaa aina rikosilmoitukseen ja Valviraan tehtävään ilmoitukseen.

Tietosuoja, salassapito

Kaikki henkilön terveydentilaan liittyvät tiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä saavat käsitellä
ainoastaan henkilöt, jotka valmistelevat palvelussuhteeseen liittyviä asioita tai päättävät niistä.

Ø Kaikki keskustelut ja neuvottelut ovat luottamuksellisia. Kaikilla prosessiin osallistuvilla
on vaitiolovelvollisuus esille tulevista asioista.

Ø Esihenkilö säilyttää kaikki alkuperäiset asiakirjat lukitussa kaapissa/kirjoituspöydän
säilytystilassa tai vaihtoehtoisesti sähköisessä muodossa. Asiakirjojen säilytysaika on
voimassaoloaika + 10 vuotta.

Ø Työntekijälle annetaan kopiot kaikista asiaan liittyvistä asiakirjoista.
Ø Työterveyshuollolla on pääsy niihin asiakirjoihin, joita se tarvitsee arvioinnissaan.

Hoitoonohjaukseen osallistuvat eivät saa antaa tietoa hoidosta ulkopuolisille ilman työntekijän
lupaa. Hoitoonohjauskeskustelujen yhteydessä sovitaan työntekijän kanssa siitä, miten asiaa
käsitellään työyhteisössä.

Työnantajan tulee säilyttää työntekijän terveystietoja koskevat asiakirjat erillään muista kerä-
tyistä henkilötiedoista.
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Lähteet

Lainkohdat

Suomen perustuslaki 731/1999 – Finlands grundlag 731/1999
Tietosuojalaki 1050/2018 - Dataskyddslag 1050/2018
Huumausainelaki 373/2008 – Narkotikalag 373/2008
Laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta 304/2003 – Lag om tjänsteinnehavare i
kommuner och välfärdsområden 304/2003
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 – Lag om patientens ställning och rättigheter
785/1992
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 759/2004 – Lag om integritetsskydd i arbetslivet
759/2004
Työterveyshuoltolaki 1383/2001 – Lag om företagshälsovård 1383/2001
Valtioneuvoston asetus huumausainetestien tekemisestä 218/2005 - Statsrådets förordning
om utförande av narkotikatester 218/2005
Valtioneuvoston asetus terveystarkastuksista erityistä sairastumisen
vaaraa aiheuttavista töissä 1485/2001 - Statsrådets förordning
om hälsoundersökningar i arbete som medför särskild fara för ohälsa 1485/2001
Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista
543/2008 - Statsrådets förordning om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika
543/2008
Valtioneuvoston asetus kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista 1130/2014 -
Statsrådets förordning om för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen 1130/2014
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Työntekijän epäillään tulevan
päihtyneenä työpaikalle

Päihdetesti

1. vaihe: Selvityskeskustelu

Kehotus hoitoon hakeutumisesta,
kirjallinen varoitus

Päihdeongelman epäily

Positiivinen
tulos

Työntekijä poistetaan työpaikalta

Hoitosopimus
solmitaan

Palvelussuhteen irtisanominen/purkaminen
ja terveydenhuoltohenkilöstön osalta

ilmoitus Valviraan.

Hoitosopimusta ei
solmita

Hoitosopimusta
rikotaan

3. vaihe: Työntekijän
kuuleminen palvelussuhteen

jatkumisedellytysten
selvittämiseksi

Päihdeongelma jatkuu
tai uusiutuu

Työntekijä pääsee eroon
päihdeongelmastaan ja työnteko

jatkuu.

2. vaihe: Hoitoonohjauskeskustelu

Kirjoitetaan
sairauslomaa
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ETÄTYÖ POHJANMAAN HYVINVOINTIALUEELLA 1.1.2023

Etätyöstä voi olla hyötyä sekä työnantajalle että työntekijälle. Se voi parantaa henkilöstön hyvinvointia,
helpottaa tilanpuutetta, mahdollistaa työ- ja yksityiselämän yhdistämisen ja vähentää työmatkoja, mikä
säästää sekä aikaa että rahaa ja on hyväksi ympäristölle.

1. Etätyö - määritelmä ja yleiskuvaus

Etätyöllä tarkoitetaan työtä, joka tehdään muualla kuin työnantajan tiloissa.

Etätyö

- on tapa organisoida työtä
- on vaihtoehto, jota varten on laadittu pelisäännöt
- on vapaaehtoista sekä työnantajalle että työntekijälle
- perustuu työnantajan ja työntekijän väliseen molemminpuoliseen luottamukseen
- on työtä, jota sekä viranhaltijat että työntekijät voivat tehdä

Milloin etätyö on mahdollinen vaihtoehto?

Etätyö soveltuu joihinkin työtehtäviin hyvin ja toisiin huonosti.

- Esihenkilö päättää etätyöstä yksikön toiminnan, työn luonteen ja työntekijän edellytysten
pohjalta. Työntekijällä ei ole itsestään selvää oikeutta etätyöhön.

- Työntekijän etätyö ei saa kuormittaa yksikön muuta henkilöstöä. Se ei saa myöskään syn-
nyttää tarvetta sijaisen hankkimiseen tai aiheuttaa lisäkuluja työnantajalle.

- Etätyö voi olla mahdollista, kun työtehtävät eivät vaadi fyysistä läsnäoloa tai muita henki-
löitä ja kun työtulos on mitattavissa ja arvioitavissa.

Pohjanmaan hyvinvointialueella suurin osa työtehtävistä vaatii työntekijöiden fyysistä läsnäoloa. Etätyö
soveltuu lähinnä työntekijöille, jotka tekevät hallinnollista työtä tai itsenäisiä asiantuntija-, suunnittelu- tai
kirjallisia tehtäviä hallinnossa.

Etätyötä tekevä esihenkilö ei voi siirtää johtamisvastuuta toiminnan ja henkilöstön osalta sijaiselleen,
vaan hoitaa tätä tehtävää myös etätyössä.

Etätyötä ei voida soveltaa seuraavissa tilanteissa:

- uusia ohjelmia tai järjestelmiä otetaan käyttöön.
- uusia työntekijöitä perehdytetään työhön.

Potilas- ja asiakasturvallisuus tulee voida varmistaa potilaiden etävastaanotoilla tai VideoVisit-
käynneillä.
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2. Etätyösopimus

Etätyö perustuu aina työntekijän ja esihenkilön väliseen kirjalliseen sopimukseen. Etätyö asettaa vaa-
timuksia kummallekin sopijapuolelle, joiden on harkittava sovitut asiat huolellisesti. Sopimus sitoo mo-
lempia osapuolia sen voimassaoloajan.

On sovittava ainakin seuraavista asioista:

- työtehtävät ja työjärjestelyt
- etätyön laajuus, kesto ja paikka
- tavoitettavuus (esihenkilö ja työtoverit)
- työvälineet

Etätyössä työntekijän työmäärä ja suoritusvaatimukset ovat samat kuin siinä tapauksessa, että työtä
tehtäisiin fyysisesti työpaikalla. Ennen etätyösopimuksen solmimista on varmistettava, että

- etätyö ei vaikuta kielteisesti asiakaspalveluun tai yksikön toimintaan
- yksikön työntekijöitä kohdellaan tasapuolisesti
- yhteydenpidon tavoista on sovittu
- että työntekijä on tavoitettavissa omasta matkapuhelimestaan, ellei hänellä ole työtehtä-

viensä vuoksi käytössään työpuhelinta

Irtisanominen

Kumpikin sopijapuoli voi sanoa sopimuksen irti sopimuskauden aikana. Irtisanomisaika on 14 päivää.
Irtisanominen tehdään kirjallisesti.

3.  Etätyön laajuus

- Kertaluonteinen etätyö. Kesto ilmoitetaan sopimuksessa.
- Säännöllinen etätyö. Edellytyksenä on, että keskimäärin vähintään 40 % työstä tehdään

fyysisesti työpaikalla. Sopimus tehdään enintään vuodeksi kerrallaan.
- Erityistilanteissa esihenkilö ja työntekijä voivat sopia poikkeuksellisesta järjestelystä enin-

tään vuodeksi kerrallaan.

Suunnittelu ja aikataulutus

Etätyötä on mahdollista suunnitella ja aikatauluttaa. Tällä tarkoitetaan sitä, että suunnittelussa huomioi-
daan työ ja tilankäyttö. Esimerkiksi kaksi ihmistä voi jakaa saman fyysisen tilan, jos he tekevät etätyötä
vuorotellen. Pohjanmaan hyvinvointialueella on lähtökohtana, että jokaisella on työpiste ja että kukaan
ei tee pelkästään etätyötä (erityistilanteita lukuun ottamatta). Katsomme, että kaikkien työntekijöiden
tulee työskennellä välillä varsinaisessa työpisteessään. Tällä haluamme saavuttaa muun muassa seu-
raavat edut: esimiestyö helpottuu, työntekijöiden yhteenkuuluvuus ja sitoutuneisuus lisääntyvät ja toi-
mintaa on helpompi kehittää.
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4. Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet

Etätyöntekijää koskevat samat palvelussuhteen ehdot kuin työntekijää, joka työskentelee työpaikalla.

- Vuosilomat, sairauslomat yms. käsitellään samoin periaattein.
- Etätyöntekijää koskevat samat lait, määräykset, oikeudet (esim. työsuojelu ja työterveys-

huolto) ja yksityisyyden suoja kuin työnantajan tiloissa työskenteleviä työntekijöitä.
- Työntekijä osallistuu työpaikkakokouksiin, kehityskeskusteluihin ja koulutuksiin varsinai-

sella työpaikallaan tai Teamsin kautta.

5. Esihenkilö organisoi ja seuraa työskentelyä

Etätyö on itsenäistä työtä ja vaatii organisointia.

- Esihenkilö ja työntekijä sopivat työn organisoinnista, suorittamisesta ja seuraamisesta.
- Etätyöstä keskustellaan työyhteisössä, jotta kaikki ovat tietoisia siitä, kuka tekee etätyötä

ja missä laajuudessa.
- Avoimuus, tiedonkulku ja viestintä on tärkeää.
- Esihenkilö käy pelisäännöt läpi yksikössä.
- Esihenkilö johtaa työtä varsinaisella työpaikalla ja etätyöpaikalla, ja hänellä on tärkeä rooli

työn organisoinnissa ja yhteishengen luomisessa.
- Esihenkilö vastaa siitä, että kaikkia työntekijöitä kohdellaan, informoidaan jne. samalla

tavalla riippumatta siitä, missä työ tehdään.

6.  Etätyöpiste, työvälineet ja ergonomia

Työntekijä ja esihenkilö sopivat etätyön suorittamispaikasta. Paikka voi olla työntekijän koti, vapaa-ajan
asunto tai muu kiinteä rakennus Suomessa.

- Varsinainen työntekopaikka on jokin Pohjanmaan hyvinvointialueen tiloista.
- Etätyön suorittamispaikka määritellään sopimuksessa. Paikan vaihtumisesta ilmoitetaan

esihenkilölle kirjallisesti.
- Mahdolliset matkat etätyöpisteen ja Pohjanmaan hyvinvointialueen tilojen välillä maksaa

työntekijä.
- Esihenkilöllä on oikeus kutsua työntekijä varsinaiselle työntekopaikalle toiminnan niin vaa-

tiessa.
- Hyvinvointialue vastaa työntekijän elektronisista laitteista ja IT-sovelluksista. Työvälineet

määritellään sopimuksessa.
- Työntekijä noudattaa huolellisuutta työvälineiden suhteen ja ilmoittaa esihenkilölle vioista

ja puutteista.
- Vain työntekijä saa käyttää työvälineitä, ja hän saa käyttää niitä ainoastaan työtehtävien

suorittamiseen.
- Työntekijä vastaa siitä, että työolosuhteet ja muut varusteet etätyöpisteessä ovat hyvät,

ergonomiset ja tarkoituksenmukaiset.
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7. Työaika ja tavoitettavuus etätyössä

Etätyöpäivät ovat yleensä saman pituisia kuin normaalit työpäivät. Jos työpäivien pituus poikkeaa
normaalista, ilmoitetaan asiasta esihenkilölle sekä Timeconiin tai Fleximiin (leimausjärjestelmästä riip-
puen). Etätyötä on myös mahdollista tehdä vain osan päivästä. Tulevaisuudessa pyrkimyksenä on ot-
taa käyttöön mobiiliratkaisuja työaikojen kirjaamista varten.

Jos on sovittu ylityöstä, ilmoitetaan asiasta erillisellä lomakkeella.

Etätyössä on tärkeää olla tietoinen seuraavista seikoista:

- Työntekijällä ei ole työajanseurantajärjestelmää eikä valvontaa.
- Etätyö leimataan tulevaksi poissaoloksi (syy: etätyö).
- Asunnon ja työpaikan väliset matkat eivät ole työaikaa eikä niitä voi kirjata työajaksi.

8. Vakuutukset

Hyvinvointialueen työntekijöillä on työtapaturmavakuutus sekä vakuutus, joka kattaa etätyön Suomessa.
Vakuutuksen piiriin kuuluvia etätyöpaikkoja ovat työntekijän koti, vapaa-ajan asunto tai muu kiinteä ra-
kennus. Ajoneuvoja ei katsota kiinteiksi rakennuksiksi. Vakuutus on voimassa etätyöpaikalla tai sen
piha-alueella työskenneltäessä, tavanomaisten taukojen aikana, lapsia päivähoitopaikkaan vietäes-
sä/sieltä haettaessa sekä mahdollisten kävelykokousten aikana.

9. Tietosuoja

- Työntekijä on velvollinen noudattamaan hyvinvointialueen tietoturvamääräyksiä ja käyttä-
mään ohjelmia ainoastaan sovittuihin tehtäviin ja sovitulla tavalla.

- Hyvinvointialueella on oikeus katkaista sähköiset yhteydet välittömästi, jos ohjelmat tai tie-
toturva vaarantuvat.

- Jos tietoliikenneyhteyksissä on häiriöitä, työntekijä kutsutaan varsinaiselle työntekopaikal-
le.

- Tietokoneohjelmista ja datasiirroista huolehtii 2M-IT.
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Huomionosoitukset henkilökunnalle

50-vuotispäivä

Työntekijän/viranhaltijan 50-vuotispäivä huomioidaan kukkakimpulla ja lahjalla, joka on arvoltaan noin
160 euroa. Jos on tiedossa, että vastaanottaja on allerginen kukille, voidaan kukkakimpun sijasta antaa
jotain muuta samaan hintaluokkaan kuuluvaa. HR valitsee viranhaltijajohdon kanssa yhteistyössä tietyt
vakiolahjat, joista työntekijät voivat valita mieluisan. Niiden joukossa on myös lahjoja, jotka liittyvät
hyvinvointiin. Jos lahjaa ei luovuteta työntekijän merkkipäivänä, esimies voi antaa sen toisessa sopivassa
tilaisuudessa.

Jos työntekijä ei halua lahjaa, hänen toivettaan kunnioitetaan, mutta mitään korvaavaa etua ei anneta.

Jos 50-vuotispäivä sattuu vapaapäivälle tai työntekijän lomapäivälle, saa työntekijä ylimääräisen
vapaapäivän, joka tulee pitää viikon sisällä.

Eläkkeelle siirtyminen

Eläkkeelle siirtyvää työntekijää onnitellaan muistolahjalla, jonka työntekijä saa valita lahjavalikoimasta
sekä kukkakimpulla. Jos on tiedossa, että vastaanottaja on allerginen kukille, voidaan kukkakimpun
sijasta antaa jotain muuta samaan hintaluokkaan kuuluvaa. Lisäksi työntekijälle järjestetään
läksiäiskahvit, johon osallistuvat omat työtoverit siitä työyhteisöstä, josta hän siirtyy eläkkeelle.
Tilaisuutta järjestettäessä otetaan tulevan eläkeläisen toiveet huomioon mahdollisuuksien mukaan.
Tilaisuudessa tarjotaan täytekakkua, kuivakakkua ja pikkuleipiä.

Jos työntekijä ei halua lahjaa tai läksiäiskahveja, hänen toivettaan kunnioitetaan, mutta mitään
korvaavaa etua ei anneta.

Suruliputus ja osallistuminen hautajaisiin

Jos hyvinvointialueen palveluksessa työskentelevä henkilö kuolee, hänen muistoaan kunnioitetaan
suruliputuksella kuolinpäivänä tai sinä päivänä, kun esimies saa tietää kuolintapauksesta. Hautajaisissa
työnantajaa edustaa lähiesimies ja ne työtoverit, jotka haluavat osallistua hautajaisiin. Hautajaiset
luetaan työajaksi, jos ne osuvat työpäivään. Työnantaja muistaa vainajaa kukkatervehdyksellä. Jos
vainaja haudataan hiljaisuudessa, hänen muistoaan voidaan kunnioittaa adressilla.


	Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma
	Aktiivisen tuen ohjelma
	Päihteetön työpaikka -ohjelma
	Etätyöohjeet
	Huomionosoitukset henkilökunnalle

