TYÖ SIUN
SOTESSA

Tervetuloa töihin
Siun soteen!
S

iun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelut 14 kunnan alueella. Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut
Pohjois-Karjalassa. Kuntayhtymä aloitti toimintansa 1.1.2017. Siun sotessa työskentelee noin 8 000 työntekijää.
Siun sotessa jokaisella työntekijällä
on mahdollisuus kehittyä sekä vaikuttaa työntekoon liittyviin asioihin. Työntekijöillä on mahdollisuus työskennellä
laaja-alaisesti monipuolisissa ja merkityksellisissä tehtävissä eri palvelualueilla myös maantieteellisestä näkökulmasta.
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Siun sote –
hyvät palvelut
tehdään yhdessä

TEHTÄVÄ, STRATEGIA
JA ARVOT
ORGANISAATIO, PÄÄTÖKSENTEKO
JA VAIKUTTAMINEN
TYÖNTEKIJÄNÄ
SIUN SOTESSA
HENKILÖSTÖEDUT
JA PALKITSEMINEN
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1.

TEHTÄVÄ,
STRATEGIA
JA ARVOT

Turvaamme
arkeasi

S

iun soten tavoitteena on laadukkaiden,
yhdenvertaisten ja yksilöllisiin tarpeisiin
vastaavien palvelujen turvaaminen kustannustehokkaasti koko alueella. Palvelut löytyvät läheltä niiden käyttäjiä ja yhä useammin palvelu tulee kotiin tai sitä voi saada
verkosta. Tehtävänä on turvata alueemme
asukkaiden arkea ja selviytymistä omassa arjessaan.
Lähipalvelujen rinnalla toimivat tehokkaat ja keskitetyt, koko maakunnan laajuiset palvelut. Pohjois-Karjalan keskussairaala on laajan päivystyksen sairaala, joka on jo
pitkään ollut yksi Suomen tuottavimmista
keskussairaaloista. Sairaalan hoidon laatu
ja potilasturvallisuus ovat kansallisissa vertailuissa huippuluokkaa.

STRATEGIA

Siun soten tehtävä on kiteytetty kahteen sanaan:
turvaamme arkeasi.
• painopiste ennalta
ehkäisevissä palveluissa
• palvelut ja hoito läheltä
ja helposti saatavilla
• palvelut ja hoito vaikuttavia,
laadukkaita ja turvallisia
• asiakaskohtaaminen onnistunut
ja asiakastyytyväisyys hyvällä
tasolla

• ammattilaisten osaaminen
ja organisaation johtaminen
kohdallaan
• uusien työntekijöiden
rekrytoinnissa onnistuttu
• sähköisiä palveluja kehitetään ja
digitalisaatio tehostaa työntekoa
• toiminta on kustannustehokasta

• moniammatillinen yhteistyö
toimivan asiakaslähtöisyyden
edellytyksenä

Arvot ovat Siun soten
toiminnan yhteisiä perusperiaatteita,
jotka ohjaavat organisaation
toimintaa suhteessa asiakkaisiin,
henkilöstöön ja sidosryhmiin.
ARVOT

Vastuullisuus
Välittäminen
Asiakaslähtöisyys
Yhdenvertaisuus
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2.

ORGANISAATIO,
PÄÄTÖKSENTEKO JA
VAIKUTTAMINEN

S

iun soten ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto, jonka jäsenet ovat omistajakuntien valtuustojen valitsemia. Yhtymävaltuusto vastaa yleisellä tasolla kuntayhtymän
toiminnasta ja taloudesta. Yhtymävaltuusto
valitsee toimikaudekseen yhtymähallituksen. Yhtymähallituksen tehtävänä on joh-

Valtuusto

Yhteistoiminta ja työsuojelu

Tarkastuslautakunta
Hallitus
Yksilöasiainjaosto

Henkilöstöjaosto

Toimitusjohtaja

Ympäristöterveydenhuollon jaosto

Liikelaitoksen
johtokunta
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Kehittämispalvelut

Pelastuslaitos-liikelaitos

Viestintä

Ympäristöterveydenhuolto

Talous

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Kehittäminen

Ikäihmisten palvelut

Hallinto

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut

YHTEISET PALVELUT

Sisäinen
tarkastus

Henkilöstö

taa kuntayhtymää ja sen hallintoa, huolehtia omistajapolitiikan toteutumisesta sekä
vastata talousarvion toimeenpanosta. Yhtymähallituksen alaisuudessa toimivat henkilöstö-, yksilöasiain- ja ympäristöterveydenhuollon jaostot. Siun soten operatiivisesta
johtamisesta vastaa toimitusjohtaja.

Yhteistoiminnan tavoitteena on antaa henkilöstölle mahdollisuus yhteisymmärryksessä työnantajan kanssa osallistua työpaikan toiminnan kehittämiseen sekä työtä ja
työyhteisöä koskevien päätösten valmisteluun. Tällä pyritään edistämään henkilöstön työelämän laatua ja palvelutuotannon
tuloksellisuutta.
Työyhteisötasolla välitön yhteistoiminta
tapahtuu työpaikkakokouksissa, kehityskeskusteluissa ja koulutus- ja tiedotustilaisuuksissa. Välitöntä yhteistoimintaa on myös jokapäiväinen esimiehen ja työntekijöiden
välinen kanssakäyminen. Välittömässä yhteistoiminnassa käsitellään yksittäistä työntekijää tai työntekijäryhmää koskevat asiat.
Edustuksellinen yhteistoiminta tapahtuu yhteistyötoimikunnassa, joka koostuu
työnantajan ja henkilöstön edustajista. Yhteistyötoimikunnassa käsitellään laajakantoiset ja yleisesti koko henkilöstöä koskevat asiat.
Työsuojelu on osa työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa. Työsuojelutoiminnan tavoitteena on turvallisten ja terveellisten työolosuhteiden takaaminen sekä henkilöstön työhyvinvoinnin ja työkyvyn
ylläpitäminen ja edistäminen. Työsuojelun
piiriin kuuluvat yhtälailla sekä fyysisestä että henkisestä työturvallisuudesta ja –hyvinvoinnista huolehtiminen.

Työsuojelun yhteistoiminta tapahtuu
edustuksellisessa muodossa. Jokainen
työntekijä voi myös itse omalta osaltaan
vaikuttaa myönteisesti työpaikan turvallisuuteen ja viihtyvyyteen.

”

Siun sotessa jokaisella
työntekijällä on
mahdollisuus vaikuttaa
työpaikan toimintaan ja
työolosuhteisiin.

HENKILÖSTÖJÄRJESTÖT
Luottamusmiesjärjestelmän
tarkoituksena on edistää
työ- ja virkaehtosopimusten
noudattamista, työnantajan ja
henkilöstön välillä syntyvien
ristiriitojen tarkoituksenmukaista,
oikeudenmukaista sekä nopeaa
selvittämistä ja työrauhan
säilymistä.

Luottamusmiehet valitaan
edustamiensa ammattijärjestöjen jäsenten vaaleilla. Jokaisella
työntekijällä on oikeus kuulua
haluamaansa ammattiliittoon.
Siun sotessa henkilöstöä
edustaa pääsopijajärjestöt, jotka
ovat suuruusjärjestyksessä Tehy,
SuPer, JUKO, JHL ja SPAL.
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3.

TYÖNTEKIJÄNÄ
SIUN SOTESSA
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Henkilöstöstrategia
Siun soten henkilöstöstrategia on henkilöstöjohtamiseen suunniteltu työväline, jonka avulla henkilöstöjohtamista suunnataan kuntayhtymän yhteisen
päämäärän toteuttamiseen. Henkilöstöstrategian toteuttaminen on jokaisen
kuntayhtymän työntekijän asia. Henkilöstöstrategian mukaisesti lähtökohtana
on ajatus hyvinvoivasta henkilöstöstä tuloksellisuuden, tuottavuuden ja laadun aikaansaajana.
Siun soten henkilöstöstrategiaa ohjaavana visiona on olla Itä-Suomen vetovoimaisin sote-työpaikka. Henkilöstöstrategia koostuu viidestä toiminnallisesta tavoitteesta, jotka ovat huippu henkilöstö,
paras pomo, sujuva työ sekä välitän ja vaikutan että innostun, ideoin ja onnistun.

Meillä on
huippu
henkilöstö
Me innostumme,
ideoimme ja
onnistumme

SIUN SOTE
Itä-Suomen
vetovoimaisin
sote-työpaikka

Me välitämme ja
vaikutamme

Meillä on
parhaat
pomot

Meillä työt
sujuvat

9

Palvelussuhteessa Siun sotessa
Ennen työn aloittamista solmit esimiehesi kanssa työsopimuksen (työsuhteinen työntekijä) tai saat viranhoitomääräyksen (virkasuhteinen työntekijä eli viranhaltija). Työsopimuksessa
ja viranhoitomääräyksessä on
maininnat mm. tehtävistä, palvelussuhteen alkamisajankohSuurin osa Siun
dasta sekä kestosta, mahdolsoten työntekijöistä
lisesta koeajasta, palkan määtyöskentelee työsuhteessa. räytymisperusteista, työajasta
sekä irtisanomisajasta. Alle 13
päivää kestävissä määräaikaisissa työsuhteissa työsopimus
annetaan kirjallisesti työntekijän sitä pyytäessä, muissa tapauksissa työsopimus annetaan aina kirjallisesti.
Ennen toistaiseksi voimassa olevan palvelussuhteen alkua työntekijän on esitettävä lääkärintodistus terveydentilastaan
(T-todistus). Työntekijä hankkii todistuksen itse joko julkiselta tai yksityiseltä palveluntuottajalta ja toimittaa sen työnantajalle ennen palvelussuhteen alkua.
Yli kahden kuukauden palvelussuhteeseen tulevat työntekijät ohjataan ottamaan
yhteyttä oman alueen työterveyshuollon
palveluyksikköön työhöntulotarkastusta
varten. Työterveyshuolto tekee sähköisen
hyvinvointi- ja terveystarkastuksen ja arvioi kyselyn perusteella vastaanottokäynnin tarpeen. Työhöntulotarkastus tehdään
koeaikana ja sen tarkoituksena on arvioida terveydentilaasi ja työkykyäsi suhteessa omaan työtehtävääsi.
Jos työhösi liittyy erityistä sairastumiseen vaaraa, tehdään työhöntulotarkastus
lakisääteisenä alkutarkastuksena kuukauden sisällä työn aloittamisesta.

”
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Työterveystarkastus on sinulle maksuton ja voit käydä tarkastuksessa työajalla.
Palvelussuhteen alussa on yleensä
koeaika. Tieto koeajasta ja sen pituudesta käy ilmi työsopimuksesta tai viranhoitomääräyksestä. Koeajan tarkoituksena on
selvittää työntekijän sopivuus tehtävään.
Koeajan aikana sekä työntekijällä että työnantajalla on oikeus purkaa palvelussuhde
välittömästi ilman irtisanomisaikaa asiallisin perustein.
Palvelussuhteen alussa sinun tulee toimittaa oma verokorttisi palkanlaskentaan
sekä kopiot opinto- ja työtodistuksistasi
HR-sihteerille. Opinto- ja työtodistuksia
tarvitaan palkanlisien ja vuosilomaoikeuden laskemista varten.
Esimies tarkastaa uudeksi työntekijäksi
tulevan terveydenhuollon tai sosiaalihuollon ammattihenkilön ammatinharjoittamisoikeudet Terhikistä.
Työaikamuoto ja työajan pituus määräytyvät tehtäväsi mukaisesti. Tarkemmat
tiedot noudatettavasta työajasta ja sen
suunnittelu- ja toteutuskäytännöistä saat
esimieheltäsi.
Voit tutustua sinua koskevaan virkatai työehtosopimukseen KT Kuntatyönantajat www.kt.fi.
Palvelussuhteen palkkaus muodostuu
useasta palkkatekijästä. Pääosa palkastasi muodostuu tehtäväkohtaisesta palkasta, joka määräytyy tehtävän vaativuuden
perusteella. Tämän lisäksi maksetaan työkokemuslisää, joka myönnetään kertyneen
työkokemuksen perusteella.
Palvelusuhteen alussa saat käyttöösi tarvittavat kulkuluvat, henkilökortit, työvaatteet ja muut tarvikkeet.

Perehdytys alkaa siitä hetkestä, kun tiedät tulevasi töihin Siun soteen. Palvelusuhteen alkuun kuuluu työntekijän perehdytys. Tehtävään perehdyttämisestä vastaa
esimies vai muu vastuuhenkilö. Perehdy-

tys tapahtuu työntekijän kanssa läpikäydyn perehdytyssuunnitelman mukaisesti.
Perehdytyksellä on tärkeä merkitys osaamiselle ja turvallisuudelle, mutta myös työhyvinvoinnille.

Työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet
Keskeisimmät velvollisuutesi työntekijänä
on suorittaa sinulle annetut työtehtävät
huolellisesti ja noudattaa työnantajan antamia ohjeita ja määräyksiä. Velvollisuutesi
on myös osaltasi huolehtia työturvallisuudesta sekä asiallisesta käytöksestä työtovereitasi sekä asiakkaita kohtaan. Vastineeksi työnteosta sinulla on oikeus palkkaan,
muihin työnantajan tarjoamiin etuihin kuten työterveyshuoltoon sekä ansaitsemiisi vuosilomiin. Sinulla on myös oikeus irtisanoa palvelussuhteesi irtisanomisaikaa
noudattaen.
Työntekijöiden tulee pidättäytyä työnantajan kanssa kilpailevasta toiminnasta.
Jos olet virkasuhteessa ja sinulla on sivu-

toimi, tee sivutoimi-ilmoitus. Jos aiot käyttää työaikaasi sivutoimen hoitamiseen, hae
sivutoimilupaa.
Työnantajan velvollisuuksia ovat mm.
palkanmaksuvelvollisuus, yhteistoimintavelvoite, työntekijöiden syrjimätön ja tasapuolinen kohtelu, työturvallisuuden huolehtiminen ja työilmapiirin edistäminen
sekä työntekijän työssä suoriutumisen ja
ammatillisen kehityksen tukeminen. Keskeisin työnantajan oikeus on työnjohto-oikeus eli oikeus johtaa työtä ja antaa työnjohdollisia ohjeita ja määräyksiä työntekijöille. Työnantajalla on myös oikeus lain
sallimissa tilanteissa lomauttaa, irtisanoa
ja purkaa palvelussuhde.
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Työturvallisuus, työhyvinvointi ja yhdenvertaisuus
Työturvallisuudesta ja hyvästä työilmapiiristä huolehtiminen on kaikkien työpaikalla toimivien yhteinen asia. Työpaikan turvallisuudesta ja ilmapiiristä on vastuussa
jokainen työntekijä asemansa mukaisesti.
Työnantajan on työturvallisuudesta huolehtimisen lisäksi pidettävä huolta
työntekijöiden yhdenvertaisesta ja tasa-

Siun sotessa noudatetaan varhaisen välittämisen havahu – Havaitse varhain ja
pidä huolta toimintaperiaatetta. Tämän
avulla avulla voidaan havaita työyhteisön ja
työntekijän työkykyä uhkaavat asiat mahdollisimman varhain, jotta toimenpiteisiin
voidaan ryhtyä ajoissa.

puolisesta kohtelusta.

Viestintä, salassapito ja julkisuus
Jokainen työntekijä vaikuttaa omalla toiminnallaan ja viestinnällään työ- ja vapaaajalla siihen, millainen mielikuva Siun
sotesta syntyy asiakkaillemme, kollegoille
ja yhteistyökumppaneille.

Viestintä työnantajan ja
työntekijöiden välillä

Esimiehesi on keskeisin tiedonvälittäjäsi
työpaikalla. Muista kuitenkin olla myös itse aktiivinen etsimään, kysymään ja välittämään tietoa. Siun soten intranetistä löydät mm. työpaikan ohjeet ja tuoreimmat
työpaikan uutiset.

Potilas- ja asiakasviestintä

Muodollinen yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että
kaikkia kohdellaan samassa tilanteessa samalla tavoin
ilman syrjintää. Samanlainen eli tasapuolinen kohtelu ei
kuitenkaan usein johda samaan lopputulokseen.
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Tosiasiallisen yhdenvertaisuuden saavuttaminen voi
tarkoittaa poikkeamista samanlaisen kohtelun periaatteesta.
Tavoitteena on, että syrjinnän vaarassa olevilla henkilöillä tai
ryhmillä on muiden kanssa yhdenvertaiset mahdollisuudet.

Viestintä potilaille ja asiakkaille, kuten
myös ammatillisille sidosryhmillemme ja
kollegoille, on osa jokapäiväistä työtämme.
Asiakasviestinnässä meidän tulee käyttää
selkeää ja ymmärrettävää kieltä. Vuorovaikutustilanteissa toimimme aina asiallisesti ja ymmärrettävästi.

Median kanssa toimiminen

Jokaisella työntekijällä on oikeus esiintyä
mediassa asiantuntijana omassa työroolissaan. Varsinaiset lausunnot organisaation toiminnasta antaa kuitenkin aina toiminnasta vastaava johto. Kuntayhtymän
nimissä medialle tiedotetaan keskitetysti
viestintäyksikön kautta.

Salassapito ja julkisuus

Terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa korostuu vahvasti salassapito- ja vaitiolovelvollisuus. Ammattihenkilö ei saa ilmaista
sivulliselle luvatta potilaan tai asiakkaan
asioita, jotka hän asemansa tai tehtävänsä
perusteella on saanut tietoonsa. Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus säilyvät palvelussuhteen päättymisen jälkeenkin.
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4.

HENKILÖSTÖEDUT JA
PALKITSEMINEN

T

yölainsäädäntö asettaa palvelussuhteen
ehdoille minimitason. Käytännössä palvelussuhteen ehtoja on säännelty lain tasoa
korkeammaksi neuvotelluissa sopimuksis-

Henkilöstöedut
Siun sote järjestää henkilöstön verovapaan
liikunta- ja kulttuuriharrastusten tukemisen ePassi-maksutavalla. Lisätietoja henkilöstöeduista saat omalta esimieheltäsi.
Siun sote tarjoaa henkilöstölleen kokonaisvaltaisen työterveyshuollon, joka sisältää hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti tuotetun ehkäisevän työterveyshuollon ja työterveyspainotteisen sairaanhoidon palvelut.
Työntekijöille palvelut ovat maksuttomia.
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Osaamisen
kehittäminen

sa. Työntekijöiden palkitseminen ja henkilöstöedut perustuvat Siun sotessa sovellettaviin työ- ja virkaehtosopimuksiin sekä Siun
sotessa sovittuihin paikallisiin sopimuksiin.

TYÖTERVEYSPALVELUJEN SISÄLTÖ
• työpaikkaselvitykset
• työterveystarkastukset

• ensiapuvalmiuden arviointi
ja ohjaus

• työhyvinvointia tukeva
toiminta ja työkyvyn seuranta

• päihdehaittojen ehkäisy ja
savuttomuuden tukeminen

• työkyvyn ja työhön paluun tuki

• työterveyspainotteinen
sairaanhoito

• tietojen anto, neuvonta ja
ohjaus

• rokotukset

OSAAMISEN KEHITTÄMISEN
MENETELMIÄ SIUN SOTESSA

Siun sotessa osaamisen kehittämisen tavoitteena on vahvistaa henkilöstön osaamista
koko työuran ajan ja edistää osaavan henkilöstön joustavaa liikkumista organisaatiossa.
Osaamisen vahvistaminen voi olla osaamisen päivittämistä, syventämistä tai kokonaan uudelleen suuntaamista.
Suurin osa osaamisen kehittämisestä tapahtuu työssäoppimisena osana päivittäistä
työtä. Lisäksi osaamista vahvistetaan osaamisen jakamisella ja erilaisilla koulutuksilla. Suunnitelmallinen osaamisen johtaminen vahvistaa työntekijöiden työn hallinnan
tunnetta ja lisää työhyvinvointia.
Jokainen työntekijä sitoutuu oman osaamisen kehittämiseen omassa työssään sekä jakaa omaa osaamistaan työyhteisössä.
Tarjoamme työntekijöille koulutuksia sekä
muita osaamisen kehittämisen keinoja, kuten verkko-opintoja, työyhteisössä tapahtuvia simulaatioharjoituksia ja mentorointia.
Vuosittaisissa kehityskeskusteluissa arvioidaan esimiehen kanssa osaamistasoa
suhteessa organisaation ja työyksikön tavoitteisiin. Keskustelussa selvitetään osaa-

• henkilöstön työssä oppiminen ja osaamisen jakaminen
• valmentaminen
• täydennyskoulutus
- Siun soten sisäinen täydennyskoulutus
- ulkopuolisen järjestämät koulutukset, seminaarit ja konferenssit
- kansainvälinen koulutus (tieteelliset kongressit ja opintomatkat)
- työssä tarvittavien lupien suorittamiseen tähtäävä koulutus
- verkkokoulutus
- oppisopimus- ja oppisopimustyyppinen koulutus
- projektit ja kehittämishankkeet, mikäli niissä on koulutuksellisia osioita
• verkko-oppiminen
• simulaatio-oppiminen
• perehdyttäminen
• tavoitteellinen työkierto
• mentorointi

misen nykytilannetta, vahvuuksia ja kehitystarpeita. Jokainen saa oman osaamisen
kehittämissuunnitelman, joka antaa suuntaa
oman osaamisen kehittämiselle sekä urapolun hahmottamiselle.

”

Siun sotessa osaamisen vahvistamisen ja täydennyskoulutuksen
tavoitteena on kehittää henkilöstön osaamista koko työuran ajan ja
edistää osaavan henkilöstön joustavaa liikkumista organisaatiossa.

Siun sote toimii opetusorganisaationa
Siun sotessa sosiaali- ja terveysalan sekä
lääketieteen opiskelijat suorittavat opintoihinsa liittyviä käytännön harjoittelu- ja
opetusjaksoja. Saamamme opiskelijapalaute on erittäin hyvää.
Positiivinen suhtautuminen opiskeli-

joihin auttaa heitä kehittymään sosiaalija terveydenhuollon ammattilaisiksi, joilla
on vahva käytännön kokemus asiakkaiden
kohtaamisesta ja hoitamisesta. Siun soten
työntekijänä olet omalta osaltasi edistämässä tulevaisuuden ammattilaisten osaamista.
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Maantieteellisesti Siun soten alue on
jaettu neljään alueeseen, joita johtavat
kunkin toimialueen palvelujohtajat.
Aluejako on:

Nurmes

POHJOINEN ALUE
Nurmes, Juuka, Lieksa
LÄNTINEN ALUE
Polvijärvi, Outokumpu, Heinävesi, Liperi
KESKINEN ALUE
Kontiolahti, Joensuu

Lieksa
Juuka

ETELÄINEN ALUE
Rääkkylä, Tohmajärvi, Kitee, Ilomantsi

Ilomantsi

Polvijärvi
Outokumpu

Kontiolahti

Liperi

Joensuu

Heinävesi
Rääkkylä

Tohmajärvi

Kitee

SIUN SOTE – POHJOIS-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN
KUNTAYHTYMÄ TIKKAMÄENTIE 16, M-TALO, 4. KERROS, 80210 JOENSUU
Y-TUNNUS 2732095-2 PUHELINVAIHDE (013) 3300
VIRALLINEN SÄHKÖPOSTIOSOITE KIRJAAMO@SIUNSOTE.FI
HENKILÖKUNNAN SÄHKÖPOSTIOSOITTEET ETUNIMI.SUKUNIMI@SIUNSOTE.FI,
ETUNIMI.SUKUNIMI@PKPELASTUSLAITOS.FI WWW.SIUNSOTE.FI

