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Marraskuinen tervehdys!
Syksy kääntyy pikkuhiljaa talveen ja on taas aika lähestyä teitä tiedotteen merkeissä. Emme ole lähettäneet
kirjettä työntekijöille, vaan työnantajan on velvollisuus tiedottaa asioista työntekijäänsä.

VAMMAISPALVELUN HENKILÖSTÖMUUTOKSIA
Vammaispalvelussa on tapahtunut henkilöstömuutoksia syksyn aikana. Vammaispalvelupäällikkö Pekka Heiskanen
ja palkka-asioita hoitanut Sinikka Luiro-Pakarinen ovat jääneet eläkkeelle ja sosiaalityöntekijä Johanna Paljakka on
siirtynyt toisiin tehtäviin. 26.10.2020 vammaispalvelun ja aikuissosiaalityön johtavana sosiaalityöntekijänä aloitti
Minna Marjakangas. Lisäksi vahvuuteemme on liittynyt sosiaalityöntekijä Mirja Veentaus.

TUNTIEN ITSESYÖTTÖ OIMA-SIJAISMAKSAJAPALVELUSSA
SuoraTyö-sijaismaksajapalvelu on muuttanut nimensä OIMA-sijaismaksajapalveluksi. Kesäkuun (12.6.2020)
tiedotteessa kerroimme tuntien itsesyötön alkavan mahdollisesti 1.9.2020 alkaen. Olemme lähteneet liikkeelle
satunnaisesti valitulla testijoukolla 1.10.2020 alkaen. Muilla on mahdollisuus aloittaa tuntien itsesyöttö 1.1.2021
alkaen. Kirjeen mukana ovat ohjeet kiinnostuksen ilmoittamisesta tuntien itsesyöttöön. Pyydämme huomioimaan
seuraavat asiat kiinnostusta ilmoittaessa:
 Tuntien itsesyöttö edellyttää laitetta (älypuhelin, tabletti, tietokone) ja sähköpostiosoitetta
 Perustietoteknisiä taitoja, hyvä verrokki haastavuudelle on esimerkiksi kyky käyttää verkkopankkia
 Tuntien itsesyöttöön on kaksi eri vaihtoehtoa:
A) Avustaja syöttää tunnit ja vahvistaa pakkajakson omalta osaltaan --> Työnantaja vahvistaa
palkkajakson --> Sijaismaksaja hyväksyy maksuun
B) Työnantaja syöttää tunnit ja vahvistaa palkkajakson --> Sijaismaksaja hyväksyy maksuun

TYÖTERVEYSHUOLTO
Työterveyshuoltosopimus Sosterin työterveyshuollon kanssa päättyi 31.8.2020 ja uusi työterveyshuoltosopimus
on astunut voimaan 1.9 Terveystalo Savonlinnan kanssa. Sopimus on sisällöltään samanlainen kuten aiemminkin
ts. lakisääteinen sopimus sisältäen työpaikkaselvityksiä, terveystarkastuksia ja työkyvyn arviointia ja selvityksiä.
Työnantajana toimiville henkilökohtaisen avun käyttäjille tiedoksi, että Kelan ohjeistuksen mukaisesti jokaisella
työnantajalla tulee olla oma työterveyshuollon sopimus ja toimintasuunnitelma. Tästä syystä loppuvuoden ja ensi
kevään aikana on tarkoitus lähteä ohjeistamaan ja auttamaan oman työterveyshuoltosopimuksen tekemisessä.
Teemme tässä yhteistyötä Terveystalon työterveyshoitajan kanssa ja teihin ollaan yhteydessä ja kanssanne
käydään läpi kyseistä sopimusta ja suunnitelmaa.
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Itä-Savon sairaanhoitopiiri maksaa kaikki sopimuksesta ja toimintasuunnitelmasta aiheutuvat kulut.
Työterveyshuolto lähettää laskun suoraan Itä-Savon sairaanhoitopiirille. Muilta osin Itä-Savon sairaanhoitopiiri
huolehtii avustajien lakisääteisestä työterveyshuollosta aivan kuten tähänkin saakka. Kirjeen mukana on
Terveytesi Terveystalossa -esite, jonka voi kiinnittää työpaikalle näkyvälle paikalle.

SUOJAINTEN KÄYTTÖ
Avustajakeskukseen saapuu jatkuvasti palautetta siitä, että henkilökohtaisen avun käyttäjien työntekijät toimivat
työssään ilman asianmukaisia suojaimia. Haluamme muistuttaa siitä, että vastuu työntekijöiden suojaimien
käytöstä on työnantajalla. Emme halua uskoa, että yksikään työnantaja haluaa riskeerata itseään tai
työntekijäänsä ja olla huolehtimatta tästä asiasta. Voimassa oleva ohjeistus on annettu 28.4.2020 ja se on
toimitettu teille kaikille sekä on luettavissa Avustajakeskuksen nettisivuilta. Täydennyksiä voi hakea
Avustajakeskukselta etukäteen sovittuna aikana.

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TUTKINTO
Haluamme muistuttaa, että Savonlinnassa ammattiopisto SAMIedu kouluttaa henkilökohtaisia avustajia.
Henkilökohtaisen avustajan tutkinnon mukanaan tuomista hyödyistä on varmasti iloa niin työntekijälle kuin
henkilökohtaisen avun käyttäjällekin. Lue lisää liitteenä olevasta esitteestä.

AVUSTAJAKESKUKSEN NETTISIVUT
Avustajakeskuksen nettisivujen polku on muuttunut. Sivut löytyvät seuraavasta osoitteesta:
https://www.sosteri.fi/palvelut/sosiaalipalvelut/sosiaalipalvelut-vammaisille/henkilokohtainenapu/avustajakeskus/
Sivut löytyvät myös helposti kirjoittamalla Avustajakeskus Sosterin nettisivujen etusivun oikeaan yläkulmaan
kohtaan ”Hae sivustolta”.
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