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Till läsaren
Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, närvårdare, ger behörighet i många
olika branscher från småbarnspedagogik till äldreomsorg.
Det behövs allt fler yrkesutbildade personer inom närvården på arbetsmarknaden, för
att människor som behöver tillfällig eller långvarig omsorg och handledning ska kunna leva
ett bra liv. Servicebehovet ökar särskilt inom institutionsvården, hemvården och serviceboendet för äldre, och arbetsgivarna konkurrerar om yrkesutbildade personer.
Som proffs inom närvården förtjänar du arbetsvillkor som motsvarar ditt kunnande och
kravnivån på dina arbetsuppgifter samt en trygg och uppmuntrande arbetsmiljö. Förmåner
uppnås inte med känslomässiga värden utan genom förhandlingar och avtal. Det kräver en
stark vilja, samarbete och fackförbundets skickliga intressebevakare.
Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL har ett heltäckande
nätverk av regionkontor och förtroendemän. Yrkesutbildade personer inom närvården, som
arbetar inom den offentliga eller privata sektorn, kan gå med i vårt förbund.
Personer med examen inom social- och hälsovården i andra stadiet är bland de största
medlemsgrupperna i JHL. Eftersom närvårdarexamen är så bred ger den goda förutsättningar att byta uppgift eller arbetsenhet inom social- och hälsovården. Vårt förbund har gett
stöd till fortbildning och påbyggnadsutbildning för närvårdare genom att påverka utvecklingen av yrkes- och specialyrkesexamina i branschen samt genom att säkerställa studiemöjligheter vid yrkeshögskolorna. Vi har också medverkat till att arbetsgivarens skyldighet
att erbjuda fortbildning utvidgats till alla anställda inom social- och hälsovården och arbetat för att närvårdarnas kompetens utnyttjas fullt ut på arbetsplatserna.
Systematisk hantering av arbetsprocessen är en del av närvårdarens grundläggande
yrkeskompetens.
Utbildningen hjälper den anställda att bedöma hur ändamålsenliga arbetsförfarandena
är och att kontinuerligt utveckla allt smidigare lösningar. Den yrkesutbildade personen är
samtidigt den bästa utvecklaren av sitt arbete.
Såväl de som använder tjänsterna som skattebetalarna och personalen har nytta av
att varje anställd med sitt kunnande bidrar till arbetet med att förbättra organiseringen av
tjänsterna och arbetet.
Arbetet med att leverera resultat kräver insatser av alla – på ett sätt som överskrider
hierarkier och gamla förfaranden.
Arbetsgemenskaperna borde ge tid till detta utvecklingsarbete, och människor borde
belönas för detta arbete.
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Professionalism handlar också om en smula sund själviskhet av det slag som säkerställer att dina egna krafter räcker till och skyddar dig från att ta ansvar på fel sätt. Att sköta
om sin egen arbetshälsa är att ta hand om sin egen arbetsförmåga och sina egna krafter.
I den här handboken för närvårdare finns information om ditt arbete, din arbetsgemenskap och ditt yrke. Vi hoppas att den är till nytta för dig och din arbetsgemenskap.
Handboken kan användas i internutbildning och introduktion i arbetet, vid utveckling av
arbetsgemenskapen eller som hjälp när det gäller att göra närvårdarens arbete bättre känt
i det omgivande samhället.
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Närvårdarens omvärld är i förändring
Många förändringar som sker i samhället i Finland medför också förändringar i den miljö
där närvårdaren arbetar. Befolkningen i Finland blir äldre, multikulturaliteten kommer att
öka och när försörjningskvoten försämras uppstår större utmaningar än någonsin när det
gäller att finansiera servicen. Allt fler finländare bor ensamma till och med livet ut. Det
finns stora sociala och ekonomiska skillnader mellan individerna. Allt detta medför utmaningar för vårt servicesystem. Finland har dock fortfarande förbundit sig till att följa principerna för en välfärdsstat och alla har lika rätt till tjänster. Vi har också välutbildade proffs
som för sin del ser till att det finns tillgång till rätta och högklassiga tjänster.
Under det senaste året har tjänsterna inom äldreomsorgen varit föremål för diskussion.
Målet inom omsorgstjänsterna har sedan länge varit att flytta tyngdpunkten från institutioner till hemmet. Denna trend väntas fortsätta. Det är mänskligare och ekonomiskt lönsammare att vårda seniorer i deras hem så länge som möjligt. Tekniken erbjuder allt bättre
möjligheter att ge service i hemmet och på många ställen har till exempel distanstjänster
redan länge varit en del av rutinerna inom hemvården.
Teknik och smartapparater och smarta hem av olika slag planeras och testas hela tiden.
Med hjälp av dem kan man underlätta livet för många människor, och i bästa fall kan man
med hjälp av dem göra det möjligt för seniorer att bo i sina egna hem så länge som möjligt.
Det gäller dock att komma ihåg att allt fler äldre är minnessjuka eller personer för vilka det
inte är lätt eller ens möjligt att använda tekniska lösningar. Därför är det lika viktigt att se
när det egna hemmet inte längre är den bästa platsen för den äldre. Även då måste tjänsternas kvalitet säkerställas.
Å andra sidan medför tekniken att anställda hela tiden möter nya tekniska lösningar,
programvaror och apparater. När de är som bäst gör de arbetet snabbare och lättare och
frigör tid för det viktigaste, dvs. mötet med klienten. Tyvärr har vi hittills också fått erfara
det motsatta. Alltför ofta får vi höra att tekniken inte fungerar, att system kraschar och att
apparater eller program är långsamma och klumpiga. Robotiseringen och de smarta applikationerna utvecklas emellertid hela tiden.
Läroanstalterna inom teknik och social- och hälsovård samarbetar för att utveckla nya
lösningar. På universitet pågår projekt som undersöker möjligheterna att använda robotik
och digitalisering inom vården och omsorgen. Det är troligt att sjukhusen och vårdhemmen senast om tio år har verksamhetsmetoder som vi ännu inte riktigt kan föreställa oss.
Digitaliseringen har också väckt diskussion om de ändamål för vilka informationen används
och hur informationen har skyddats. Och i sista hand måste vi komma ihåg att tekniken
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aldrig till fullo kan ersätta den personliga kontakten inom vård och omsorg.
Social- och hälsovårdstjänsterna står för en betydande del av kommunernas budgetar,
upp till en tredjedel. Därför är det inte oviktigt hur dessa tjänster sköts. En av anledningarna till social- och hälsovårdsreformen, som länge varit under beredning, var oron för hur
finansieringen ska räcka till. Eftersom de lagstadgade social- och hälsovårdstjänsterna måste ordnas, har många kommuner av ekonomiska skäl blivit tvungna att göra nedskärningar
i många andra uppgifter. Kommunerna befinner sig också i mycket varierande situationer.
Om landskapen i fortsättningen ansvarar för servicen, fördelas kostnaderna jämnare, vilket
ökar medborgarnas jämlikhet oberoende av var de bor. Det behövs tillräckliga resurser för
att tillhandahålla tillräckliga tjänster.
Inom social- och hälsovården planeras nu en omfattande strukturomvandling. När den
genomförs, sker avsevärda förändringar i anordnandet av tjänsterna. Enligt planerna är
det landskapen som ansvarar för anordnandet av social- och hälsovården i stället för kommuner och sjukvårdsdistrikt. Däremot ska kommunerna även i fortsättningen ansvara för
tjänster som främjar hälsa och välfärd, vilket i första hand handlar om förebyggande arbete.
Detta arbete görs ofta tillsammans med föreningar av olika slag. Syftet med arbetet för att
främja hälsa och välfärd är att stödja människornas delaktighet och möjliggöra levnadssätt
som stödjer välbefinnande. Detta omfattar kulturtjänster och motion, men också kostrådgivning och missbrukartjänster.
Ett syfte med social- och hälsovårdsreformen är att förbättra social- och hälsovårdstjänsternas integration. Arbetet med att genomföra reformen har pågått i flera år, och på
vissa områden till och med i flera årtionden. Det nuvarande systemet är till många delar
mycket splittrat och svårt att överblicka. Det lyfter också tydligt fram de ekonomiska skillnaderna mellan kommunerna. En del kommuner har fattat beslut om att lägga ut hela sin
social- och hälsovård på privata företag. Dessa lösningar har till många delar visat sig vara
problematiska, både med tanke på den praktiska verksamheten och på juridiken. Den största
vågen av privatisering verkar ebba ut, och även i regeringsprogrammet år 2019 konstateras
att det i huvudsak är den offentliga sektorn som ansvarar för social- och hälsovårdstjänsterna. Den privata och tredje sektorn behövs med som aktörer, men det är alltid den offentliga sektorn som i sista hand bär ansvaret, såsom kommunerna och i framtiden landskapen.
Genomförandet av social- och hälsovårdsreformen kräver många nya lagar och uppdateringar av gamla lagar. Under de senaste åren har en hel del gott förberedande arbete i
anslutning till försöken att genomföra reformen gjorts. Avsikten är till exempel att slå samman lagen om service och stöd på grund av handikapp och lagen angående specialomsorger
om utvecklingsstörda. Det här arbetet har i stor utsträckning redan gjorts och väntar främst
på att social- och hälsovårdsreformen framskrider. De viktigaste och mest krävande lagarna
gäller anordnandet av service och landskapens uppgifter och finansiering.

Handbok för närvårdare

På grund av vår befolkningsstruktur kommer behovet av social- och hälsovårdstjänster att öka ytterligare, samtidigt som antalet personer som arbetar i branschen har minskat
i takt med att arbetskraften minskat. Därför gäller det också att utveckla tjänsterna, inte
bara strukturerna. I framtiden kan en allt större del av tjänsterna genomföras på annat sätt
än i form av traditionella närtjänster. Beroende på situationen kan till exempel distanstjänster och elektroniska tjänster användas. Ett ytterligare syfte med social- och hälsovårdsreformen är att förbättra social- och hälsovårdstjänsternas klient- och patientorientering.
Detta kommer att genomföras bland annat genom att utöka mottagningstiderna och inrätta serviceställen med låg tröskel. Avsikten är också att bättre integrera socialvården i servicenätverket. Inom primärvården kommer det att vara social- och hälsovårdscentralen som
ansvarar för att förnya tjänsterna. Enligt planerna ska arbetsfördelningen utvecklas på så
sätt att klienten får service av multiprofessionella team. På så sätt kan man bäst ge service
till klienter som ofta kan behöva tjänster inom olika områden.
Social- och hälsovårdsbranschen är ett av de områden där det kommer att finnas gott
om arbete även i fortsättningen. Man har länge till och med oroat sig för brist på arbetskraft. Reformer som gjorts under den senaste tiden, till exempel beslutet att öka vårdardimensioneringen inom äldreomsorgen, ökar behovet av arbetskraft ytterligare. De som
arbetar i branschen är dessutom äldre än genomsnittet, vilket betyder att enbart pensionsavgångar orsakar ett betydande personalbehov. Ett ytterligare bekymmer är att unga tyvärr
inte tycker att branschen är särskilt attraktiv. Det är alldeles centralt att branschen görs mer
lockande för att trygga att det även i fortsättningen finns tillräckligt med kompetenta anställda. Om utbildningsområdet inte intresserar, räcker det inte med att enbart öka antalet
utbildningsplatser. Det är viktigt att ta reda på varför arbetet inte intresserar och hur detta
kan åtgärdas. Frågan om personalens ork i arbetet har även regelbundet lyfts fram i JHL:s
egna medlemsenkäter. Det bästa sättet att öka intresset för att söka sig till branschen är
att satsa på arbetshälsan och att på så sätt minska belastningen på personalen. I det allra
enklaste fallet innebär detta en möjlighet att utvecklas och avancera i sitt arbete och att
påverka arbetets innehåll och förfaranden. Arbetets effektivitet och attraktivitet kan också
förbättras genom multiprofessionellt arbete och de nya arbetsmetoder som digitaliseringen möjliggör.
En närvårdare kan arbeta inom flera olika sektorer i social- och hälsovården, och utbudet av varierande uppgifter är stort. Närvårdaren kan efter sitt eget intresse inrikta sig på
barn eller äldre, på handikapparbete eller sjukvård. Det finns väldigt många olika uppgifter
och detta är en av fördelarna med närvårdarutbildningen. Dessutom kan närvårdaren till
exempel arbeta på ett stort sjukhus, i en organisation för mentalvård, eller grunda ett eget
företag för fotvård. Närvårdaren sköter för sin egen del om att alla i Finland som behöver
sakkunnig och människonära vård och omsorg får det.
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Yrkeskompetens och utbildning
Yrkesutbildningen reformerades i början av 2018. I reformen sammanslogs yrkesutbildningen för vuxna och unga under en enda lag, lagen om yrkesutbildning. I dag avläggs alla yrkesexamina genom yrkesprov. Studerande visar således sitt kunnande i alla grund-, yrkesoch specialyrkesexamina genom yrkesprov som ordnas i äkta situationer i arbetslivet, och
på annat sätt endast på motiverade grunder.
Studierna avläggs i allt högre grad i praktiska arbetsuppgifter på arbetsplatserna, dock
flexibelt enligt den studerandes individuella kompetensutvecklingsplan. Utbildning som
sker i anslutning till praktiska arbetsuppgifter kan ordnas på en arbetsplats i form av utbildning som bygger på läroavtal eller utbildningsavtal. Utbildningsanordnaren ansvarar för
den målinriktade och handledda utbildningen.
Läroavtalsutbildning bygger på ett arbetsavtal för viss tid och på ett avtal mellan arbetsgivaren och utbildningsanordnaren. Ett läroavtal kan ingås för hela examen, en examensdel eller en annan utbildning som fördjupar eller kompletterar yrkeskompetensen.
Läroavtalsutbildning är utbildning som berättigar till ekonomiskt stöd. Läroavtalsstuderanden
får lön enligt kollektivavtalet för de studier som sker i arbetet och ekonomiskt stöd för tiden för teoristudier. Till arbetsgivaren betalas i sin tur kostnadsersättning. Ta kontakt med
läroavtalsbyrån i din region och med läroanstalter som ordnar läroavtalsutbildning för mer
information om den här studiemöjligheten.
Ett utbildningsavtal är ett tidsbundet avtal som bygger på studerandens individuella kompetensutvecklingsplan. Av planen ska framgå de praktiska arbetsuppgifter som den studerande ska utföra för att uppnå det kunnande som ställts upp som
mål. Utbildningsanordnaren ingår ett utbildningsavtal med respektive arbetsplats.
Utbildningsavtalet kan gälla en eller flera examensdelar eller omfatta hela examen. För lärande på arbetsplatsen i enlighet med utbildningsavtalet betalas inga ersättningar.
I alla examina uppgörs en individuell plan för utveckling av den studerandes kompetens
(HOKS) på så sätt att den studerande endast förvärvar det kunnande som saknas före yrkesprovet. Målet med reformen var att göra det möjligt för studerande att söka sig till studierna mer flexibelt året om och att göra examina tillräckligt omfattande, så att varje studerande bättre kan utforma en individuell examen för sig själv. Antalet examina har minskats
avsevärt samtidigt som de har blivit mer omfattande än tidigare. Det betyder att en examen
som tidigare var självständig i dag kan ingå som ett kompetensområde i en ny, bred examen.
Yrkesproven bedöms i enlighet med gällande lagstiftning av två parter. Det innebär
att yrkesprovet bedöms av en representant för läroanstalten samt av en företrädare för ar-
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betslivet som utbildningsanordnaren utsett och som kan representera arbetsgivaren eller
arbetstagarna. Betygen utfärdas av läroanstalten. Arbetslivskommissionerna (tidigare examenskommissionerna) fungerar som organ som säkerställer utbildningens kvalitet, utvecklar examina och i sista hand rättar bedömningar.

Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen,
Närvårdare
Närvårdarexamen är en yrkesinriktad grundexamen inom social- och hälsovården på andra
stadiet.
En närvårdare som avlagt examen arbetar med praktiska uppgifter inom vård och omsorg, fostran, rehabilitering och kundservice, beroende på det utbildningsalternativ som
valts.
Utgångspunkten för arbetet i alla uppgifter är att möta kunden på ett övergripande
sätt.
Grundexamen består av obligatoriska yrkesinriktade examensdelar som ingår i varje
kompetensområde samt av valbara examensdelar. I grundexamen ingår också gemensamma
examensdelar, som är kunnande i kommunikation och interaktion, kunnande i matematik
och naturvetenskap och kunnande om samhälle och arbetsliv. Omfattningen på examen är
180 kompetenspoäng. En obligatorisk examensdel för alla, med undantag av kompetensområdet för akutvård på grundnivå, är Att främja utveckling och delaktighet. Det finns åtta
kompetensområden inom närvårdarutbildningen: Arbete med personer med funktionsnedsättning, Sjukvård och omsorg, Mentalhälsoarbete och missbrukarvård, Vård och rehabilitering av äldre, Akutvård på grundnivå och Munhälsovård.
Den som avlägger examen kan välja en examensdel från en annan grund-, yrkes- eller
specialyrkesexamen eller yrkeshögskolestudiehelhet.
Den som har avlagt grundexamen får allmän behörighet för fortsatta studier vid yrkeshögskola eller universitet. Naturliga leder för fortsatta studier är yrkeshögskoleexamina
inom social- och hälsovården. Den som fortsätter studierna vid universitet kan studera till
exempel för en högskoleexamen i vårdvetenskap, hälsovetenskap, folkhälsovetenskap eller
samhällsvetenskap samt medicine eller odontologie licentiatexamen.
Det finns yrkesutbildningar på tre nivåer:
Grundexamen
Yrkesexamen
Specialyrkesexamen
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Grundläggande yrkesexamen – kompetens i branschen
I en yrkesinriktad grundexamen ska den studerande visa att han eller hon har breda grundläggande yrkesfärdigheter för olika uppgifter inom en bransch samt mer specialiserat kunnande och sådan yrkesskicklighet som arbetslivet kräver inom minst ett delområde med
anknytning till en samlad verksamhet inom arbetslivet. Omfattningen på grundexamen är
180 kompetenspoäng (källa: undervisnings- och kulturministeriet).

Yrkesexamen – examen för kompetenta professionella
I en yrkesexamen ska den studerande visa att han eller hon har sådan yrkesskicklighet i
enlighet med arbetslivets behov som är djupare än den som krävs för grundexamen eller
gäller mer avgränsade arbetsuppgifter. Omfattningen på yrkesexamen är 120, 150 eller 180
kompetenspoäng (källa: undervisnings- och kulturministeriet).

Specialyrkesexamen – de mest krävande yrkesuppgifterna i
branschen
I en specialyrkesexamen ska den studerande visa att han eller hon har sådan yrkesskicklighet i enlighet med arbetslivets behov som är djupare än den som krävs för grundexamen
eller gäller mer avgränsade arbetsuppgifter. Omfattningen på specialyrkesexamen är 160,
180 eller 210 kompetenspoäng (källa: undervisnings- och kulturministeriet).

Alla examina som nämns ovan ger behörighet att söka till
högskolor.
Exempel på yrkesutbildningar som lämpar sig för närvårdare:
• Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, närvårdare, olika
kompetensområden
• Yrkesexamen och specialyrkesexamen inom mentalvårds- och rusmedelsarbete
• Yrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda
• Specialyrkesexamen inom äldreomsorg
• Specialyrkesexamen för tolk för talhandikappade
• Specialyrkesexamen i ledarskap och företagsledning
Mer information om yrkesexamina finns på utbildningsstyrelsens webbplats oph.fi.
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Yrkeshögskola
Yrkeshögskolorna ordnar examensinriktad utbildning i form av traditionell närundervisning,
men också som flerforms- och nätutbildning som ofta lämpar sig bra för vuxna. Utbildningen
ordnas som dags-, kvälls-, veckosluts- och flerformsundervisning. Närundervisningen utgör
oftast 30–50 procent av studietiden.
Vuxenutbildning kan också inriktas enbart till en bestämd målgrupp. Till exempel för
personer som avlagt närvårdarexamen kan ordnas utbildning för yrkeshögskoleexamen
inom social- och hälsovårdsbranschen.
Exempel på yrkeshögskoleexamina som lämpar sig för närvårdare
• Hjälpmedelstekniker (YH)
• Fysioterapeut (YH)
• Geronom (YH)
• Fotterapeut (YH)
• Barnmorska (YH)
• Rehabiliteringshandledare (YH)
• Sjukskötare (YH)
• Socionom (YH)
• Munhygienist (YH)
• Hälsovårdare (YH)
• Ergoterapeut (YH)
Mer information:
Finlands utbildningssystem, yrkesutbildning och yrkesprov
Utbildningsstyrelsen www.oph.fi
Läroavtalsutbildning www.oppisopimus.net
Hur man söker sig till studier www.opintopolku.fi

Studiesociala stöd
För de flesta är det inte möjligt att studera utan studiesociala förmåner. Nedan presenteras dessa förmåner i korthet. Det lönar sig att i detalj ta reda på de sociala förmånerna redan innan studierna inleds. Studieledighet och alterneringsledighet behandlas i kapitlet om
sammanpassning av arbetet och privatlivet i denna handbok.
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Vuxenutbildningsstöd
Vuxenutbildningsstöd kan beviljas vuxenstuderande som deltar i yrkesutbildning på eget
initiativ och som har ett tjänste- eller anställningsförhållande eller fungerar som företagare och som
• har varit anställd hos den nuvarande arbetsgivaren eller arbetat som företagare minst
ett år innan studierna som beviljas stöd inleds
• har varit minst åtta år i arbetslivet
• är bosatt i Finland och omfattas av den sociala tryggheten i Finland
• tar studieledighet utan lön i minst två månader
• får högst 250 euro per månad som biinkomster
• får inte annat stöd för studierna.
Vuxenutbildningsstöd kan erhållas för utbildningstid som gäller utveckling och upprätthållande av yrkeskompetens, till exempel för studier som leder till examen eller examensdelar
vid universitet, yrkeshögskolor och yrkesutbildningsinrättningar samt för fortbildning och
påbyggnadsutbildning. Utbildningens längd ska vara minst två månader eller sammanlagt
43 dagar. Under stödperioden ska studierna utföras som huvudsyssla (3 studie- eller kompetenspoäng eller 2 studieveckor eller 20 timmar per vecka).
Arbetshistorian beräknas enligt inkomsterna med en viss divisor för årsinkomsterna. Du
kan kontrollera din egen kalkylmässiga arbetshistoria på Sysselsättningsfondens webbplats.
Mer information:
tyollisyysrahasto.fi > förmåner för vuxenstuderande

Studiestöd
Studiestöd kan beviljas en person som antagits till en läroanstalt, studerar i huvudsyssla och behöver ekonomiskt stöd, då studierna utan avbrott pågår i minst två månader.
Studiestödets belopp bestäms utifrån utbildningsstadiet samt den studerandes ålder, civilstånd och boendeform. Studiestödet består av studiepenning, bostadstillägg och statsgaranti för studielån. Den studerandes beskattningsbara inkomster beaktas för hela kalenderårets kalkylmässiga tid genom att räkna ut en årsinkomstgräns. Den studerande ska själv se
till att årsinkomstgränsen inte överskrids. Formulär för ansökan om studiestöd finns att få
från FPA:s kontor och läroinrättningarna.
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Mer information:
kela.fi > studiestöd

Yrkesexamensstipendium
Yrkesexamensstipendium (400 euro) är en yrkesutbildningspenning som betalas som engångsersättning till en person som avlagt en yrkesinriktad grundexamen, en yrkesexamen eller specialyrkesexamen genom yrkesprov. En förutsättning för utbetalning av stipendiet är att personen vid avläggandet av examen är under 68 år, är permanent bosatt i
Finland och omfattas av den sociala tryggheten i Finland, och att personen senast på dagen för avläggandet av examen har minst fem år med pensionsförsäkrad arbetshistoria.
Yrkesexamensstipendiet är en skattefri förmån. Stöd ska ansökas hos Sysselsättningsfonden
senast inom ett år från avläggandet av examen.
Mer information:
tyollisyysrahasto.fi > yrkesexamensstipendium
tyottomyyskassa.jhl.fi/sv/etusivu/ > alterneringsledighet, utbildningsstöd, utbildningsdagpenning
te-palvelut > arbetskraftsutbildning och ekonomiska förmåner samt utbildningsdagpenning

Läkemedelsbehandling
Social- och hälsovårdsministeriet har utarbetat den riksomfattande handboken Säker läkemedelsbehandling (Turvallinen lääkehoito, på finska). Användning av handboken rekommenderas i verksamhetsenheter inom social- och hälsovården och i alla verksamhetsenheter i vilka läkemedelsbehandling ges. Handboken omfattar därigenom även de enheter
i vilka läkemedelsbehandling inte är enhetens egentliga huvudsakliga uppgift, till exempel
daghem och läroanstalter.
Genomförandet av läkemedelsbehandlingen bygger på en plan för läkemedelsbehandling som utarbetats i arbetsenheten och som definierar:
1. Läkemedelsbehandlingens innehåll och förfaranden
2. Säkerställandet och upprätthållandet av kunnandet inom läkemedelsbehandling
3. Personalens ansvar, skyldigheter och arbetsfördelning
3. Tillståndsförfarandena
4. Läkemedelsförsörjning: beställning, förvaring, tillverkning, iordningställande och returnering av läkemedel samt läkemedelsinformation, handledning och rådgivning
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5. Distribution och administrering av läkemedel
6. Information och rådgivning till patienter
7. Utvärdering av läkemedelsbehandlingens effektivitet
8. Dokumentation och information
9. Uppföljnings- och responssystem
Ledningen för verksamhetsenheten inom social- eller hälsovård ansvarar för organiseringen
av uppgörandet, genomförandet och uppföljningen av planen för läkemedelsbehandling.
Legitimerade yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som fått utbildning i
läkemedelsbehandling bär helhetsansvaret för genomförandet av läkemedelsbehandlingen och varje person som genomför eller deltar i läkemedelsbehandling bär ansvaret för sin
egen verksamhet. Cheferna leder och övervakar genomförandet av läkemedelsbehandlingen i enlighet med planen för läkemedelsbehandling och beslutar om arbetsfördelningen
och samarbetet inom olika personalgrupper på så sätt att varje yrkesgrupps kunnande utnyttjas på bästa möjliga sätt.
Nya anvisningar om läkemedelsbehandling kommer att publiceras år 2020.

Lagen om smittsamma sjukdomar
Syftet med lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) är att skydda klienterna och patienterna. 48 § i denna lag gäller de verksamhetsenheter inom social- och hälsovården som
vårdar klienter eller patienter som utifrån en medicinsk bedömning är utsatta för allvarliga
följder av smittsamma sjukdomar.
Institutet för hälsa och välfärd THL har tagit fram exempel på skydd i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar på olika verksamhetsställen inom social- och hälsovården.
Exempel från socialvården
Boendeservice för äldre
Barnhem, familjehem
Boendeservice för personer
med funktionsnedsättning
Dagverksamhet, servicecentraler
för äldre

MPR
X
6)
X

Vattkoppor
X
6)
X

Influensa
X
6)
X

X

X

X

Kikhosta
6)

6) Vaccineringsbehovet beror på anstaltens klientel. Vaccinationer behövs sannolikt om
det till exempel är fråga om mödra- eller skyddshem där det kontinuerligt finns barn
under 1 år.
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Närvårdarens ansvar
Ansvarsfrågor diskuteras alltid när yrkesutbildade personer inom social- och hälsovårdsbranschen möts.
Det är inte alltid lätt att bestämma vem som har ansvaret, men den som är närvarande har
alltid ett stort ansvar.
Ansvar diskuteras i många olika sammanhang, och ofta i olika betydelser. Arbetsgivare definierar ofta den person eller det organ i organisationen som ansvarar för olika ärendehelheter.
Ansvar diskuteras också som en faktor som påverkar lönen på det sätt som avtalas i arbetsoch tjänstekollektivavtalen. Här behandlas ansvarsfrågor i ett juridiskt perspektiv utifrån
den gällande lagstiftningen. Den juridiska ansvaret för arbetstagare kan indelas i tre delområden:
1 ansvar som uppkommer genom arbetsavtalsförhållandet
2. skadeståndsansvar
3. straffrättsligt ansvar

Ansvar som följer av arbetsförhållandet
Arbetstagarens centrala rättigheter och skyldigheter definieras i arbetsavtalet, kollektivavtalet och arbetslagstiftningen (t.ex. arbetsavtalslagen, semesterlagen, arbetstidslagen).
Då arbetstagarens arbetsrättsliga ansvar bedöms är det möjligt att beakta de rättigheter och skyldigheter för arbetstagaren som definieras i dessa normativa källor. Huvudregeln
är att var och en ansvarar för att på ett ändamålsenligt sätt utföra de arbetsuppgifter som
enligt arbetsavtalet ankommer på honom eller henne.
Utifrån arbetsgivarens direktionsrätt ska arbetstagaren iaktta arbetsgivarens direktiv
om utförandet av arbetet som arbetsgivaren ger i enlighet med sin behörighet.
I ett tjänsteförhållande har arbetsgivaren i princip en något mer omfattande direktionsrätt.
Arbetsgivarens direktiv kan ha stor betydelse då man bedömer huruvida en arbetstagare fullgjort sin omsorgsplikt. Om arbetet utförs på det sätt som omsorgsplikten förutsätter,
kan inga arbetsrättsliga påföljder meddelas. Då en arbetstagare försummar eller bryter mot
sina skyldigheter som anknyter till anställningsförhållandet kan det arbetsrättsliga ansvaret
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konkretiseras i form av en anmärkning eller varning eller i sista hand genom att arbetsavtalet upphävs.
En arbetstagare kan definitionsmässigt vägra utföra arbetsuppgifter som inte är förenliga med personens arbetsavtal. Då en arbetstagare vägrar utföra en arbetsuppgift finns
dock alltid risken att arbetstagaren samtidigt bryter mot skyldigheter som följer på personens arbetsförhållande. I arbetsavtalet kan finnas extra föreskrifter t.ex. om arbetstagarens
skyldighet att tillfälligt övergå till andra uppgifter (t.ex. AKTA I kap. 10 §), och det kan bli
nödvändigt att bedöma detta i det aktuella sammanhanget.

Skadeståndsansvar
Bestämmelserna om en arbetstagares skadeståndsansvar finns i 3 och 4 kap. i skadeståndslagen. Enligt huvudregeln är arbetsgivaren skyldig att ersätta en skada som en arbetstagare förorsakat i sitt arbete (den s.k. kanaliseringsregeln eller regeln om husbondens
ansvar). Den som yrkar på skadestånd för ett fel som en arbetstagare begått ska rikta yrkan
i rätten till arbetsgivaren. Om arbetsgivaren åläggs att betala ersättningar till en tredje part
och arbetstagaren också är ansvarig för skadan har arbetsgivaren rätt att i efterhand yrka
att arbetstagaren betalar sin andel. Arbetsgivaren kan även avstå från krav av detta slag.
Arbetstagaren är skyldig att ersätta en skada som han eller hon orsakat genom fel eller
försummelse till ett skäligt belopp. Har arbetstagaren endast gjort sig skyldig till lindrigt
vållande, åläggs han eller hon inte att betala något skadestånd. Om skadan har orsakats
uppsåtligen, ska arbetstagaren i regel betala fullt skadestånd. Samma principer gäller då en
arbetstagare vållar arbetsgivaren skada.
Huvudprincipen i skadeståndslagen är att var och en ansvarar för skada som han eller
hon förorsakat uppsåtligen eller av förvållande (2 kap. 1 §). Om någon snubblar och ramlar omkull, och skadar sig genom detta, är principen att personen ska ansvara för skadorna
själv. Om skadan orsakats av en annan persons vårdslöshet eller uppsåt, tar man vid prövningen av ersättningsskyldigheten hänsyn bl. a. till om den som orsakat skadan iakttagit
den omsorg och försiktighet som situationen förutsatte.
Försummelse av övervakningsskyldigheten kan medföra skadeståndsansvar:

HD 1995-125
”Den svarande, som var 29 år och vars intellektuella funktionsnivå till följd av en medfödd
kromosomavvikelse (Downs syndrom) motsvarar nivån hos en 6–7-åring, hade lagt en brinnande cigarett i soptunnan. Soporna fattade eld med den följden att kioskbyggnaden som
stod bredvid brann ned. Den svarande, som knappt ett år tidigare tänt på soptunnan och
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även vid andra tillfällen hotat att bränna upp soptunnor ansågs ha förorsakat eldsvådan
och skadorna av sådan grov oaktsamhet som avses i 25 § 1 mom. i lagen om försäkringsavtal (132/33).”
Om en arbetstagare blir skadad till följd av misshandel som sker i arbetet har personen
rätt att få ersättning i enlighet med olycksfallsförsäkringslagen. Dessutom kan ett offer för
misshandel kräva att få ersättningar av misshandlaren med stöd av skadeståndslagen.

Straffrättsligt ansvar
Arbetstagarens straffrättsliga ansvar fastställs utifrån strafflagen på samma sätt som i fråga om alla andra.
En förutsättning för straffansvar i enlighet med strafflagen är att gärningsmannen är
tillräknelig och har fyllt 15 år vid gärningstidpunkten. Under dessa förutsättningar kan till
exempel en patient på ett sinnessjukhus, en klient på en vårdanstalt för utvecklingsstörda
eller en grundskoleelev dömas till straff för misshandelsbrott. Frågan om personalens ansvar i situationer i vilka man påstår att arbetstagare använt olagliga maktmedel är däremot
mer problematisk.
Grundlagen skyddar individens rätt till fysisk integritet. Den gällande lagstiftningen
utgår från att maktmedel endast får användas av vissa personer i situationer som separat
föreskrivs i lag. Om en person inte uttryckligen ges rätt att använda maktmedel i lag, är användning av maktmedel förbjuden.
Lagstiftningen om barnskyddet förbjuder uttryckligen kroppslig aga.
Detta förbud har också godkänts i högsta domstolens avgörande praxis i ett domslut som
visar hur även ett lindrigt ingripande i barnets fysiska integritet uppfyller brottsrekvisiten.

HD:1988:34
”Läkaren, assisterad av sjukskötaren, gav av misstag en leukemipatient ett läkemedel som
var avsett att administreras intravenöst i patientens ryggrad med den påföljd att patienten
förlamades.
Läkaren och sjukskötaren dömdes till straff för tjänstefel och vållande av personskada
i en gärning eftersom de, trots att de blivit tvungna att utföra läkemedelsbehandlingen i
fråga i stället för den läkare som tidigare försökt utföra behandlingen och den sjukskötare
som tidigare förberett behandlingen, själva borde ha försäkrat sig om det rätta sättet att
administrera läkemedlet.”
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Lagstiftningen om yrkesutbildade personer
Lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) är äldre lagstiftning, och lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården trädde i kraft för några
år sedan.
Lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015)
Lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården trädde i kraft 1.3.2016. Syftet med
lagen är att främja klientsäkerheten och socialvårdsklienters rätt till socialvård av god kvalitet och till gott bemötande.
1) genom att säkerställa att de yrkesutbildade personer inom socialvården som avses i
denna lag har sådan utbildning som yrkesutövningen förutsätter, tillräcklig yrkeskompetens och sådana färdigheter som yrkesutövningen förutsätter samt möjlighet
att utveckla och upprätthålla sin yrkesskicklighet;
2) genom att främja samarbetet mellan yrkesutbildade personer inom socialvården och
en ändamålsenlig uppgiftsstruktur med beaktande av klienternas servicebehov;
3) genom att organisera tillsynen över yrkesutövningen i fråga om yrkesutbildade personer inom socialvården.
Legitimerade yrkesutbildade personer:
• Socialarbetare
• Geronom
• Socionom
•

Rehabiliteringshandledare

Yrkesutbildade personer med skyddad yrkesbeteckning:
• Närvårdare
• Hemvårdare
• Vårdare av utvecklingshämmade
Vissa yrkesutbildade personer inom socialvården registreras i Valviras register från och med
1.3.2016
I lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården föreskrivs bl.a. om legitimeringen,
registreringen och övervakningen av yrken.
I registret över yrkesutbildade personer inom socialvården registreras personuppgifter, examensuppgifter och information om yrkesutövningsrätt.
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Mer information finns på Valviras sidor och på JHL:s yrkesområdessidor

Ekonomiska
förändringar

Sociala
förändringar

Teknologiförändringar

Ekologiska
förändringar

Arbetslöshet, brist på arbetskraft
Behov av arbetskraftsorienterad invandring
Sysselsättning av personer med nedsatt arbetsförmåga
Andelen unga och personer i arbetsför ålder av befolkningen
minskar
Ökade inkomstskillnader
Ökat företagande
Bildande av nätverk, den privata och offentliga sektorn bildar
nätverk både på nationell och internationell nivå.
Individualism / gemenskap inom hälso- och socialvårdstjänster
Mångprofessionellt teamarbete
Informationsteknologi: distans- och nätbaserade tjänster vid
sidan av personlig kontakt
Välfärdsteknologi: smarta kläder, smarta hem
Geroteknologi: alarmapparater och apparater för kontroll av
närmiljön
Sjukhusteknologi
Främjande av ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt
hållbar utveckling
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Anställningsvillkor
Grundläggande förtrogenhet med villkoren för ett anställningsförhållande hör till de medborgarfärdigheter som var och en ska ha om arbetslivet.
Professionalism och ett professionellt grepp om arbetet bygger på att du är informerad
om de rättigheter och skyldigheter som ditt anställningsförhållande medför. När anställningsförhållandena är välskötta och välordnade, kan personalen arbeta produktivt och med
god arbetshälsa. Då är det möjligt för oss att fokusera på vår grundläggande uppgift och
på att utveckla servicen.
På arbetsplatsen får du stöd av förtroendemannen och den arbetarskyddsfullmäktige.
De ger dig information och råd i frågor som gäller anställningsvillkoren och arbetshälsan.
Om din arbetsplats inte har dessa företrädare för personalen, är det bra att ta upp valet av
dem för diskussion på arbetsplatsen.

Förtroendemannen som personalens företrädare
Förtroendemannen fungerar som personalens företrädare. Förtroendemannen företräder
arbetstagarna och tjänsteinnehavarna på arbetsplatsen som tillhör ett fackförbund i frågor
som gäller anställningsförhållandet. Han eller hon förhandlar med arbetsgivaren, avtalar
bl.a. om lokal flexibilitet i arbetstiderna och andra arbetsvillkor samt förmedlar information
mellan arbetsgivaren och personalen. Förtroendemannen bevakar personalens intressen när
det sker stora förändringar på arbetsplatsen, till exempel när tjänsterna eller arbetet organiseras om.
Förtroendemannen är förtrogen med detaljerna i tjänste- och kollektivavtalet och arbetslagstiftningen. Han eller hon har den bästa och senaste informationen om aktuella
frågor på din arbetsplats. Du kan be om råd eller hjälp av förtroendemannen i problemsituationer.
Valet av förtroendeman bygger på arbets- och tjänstekollektivavtalen. Fackförbundets
medlemmar väljer förtroendemannen bland sig. När du deltar i din förenings verksamhet,
kan du påverka. Samtidigt får du information om frågor som gäller ditt anställningsförhållande.

Arbets- eller tjänsteförhållande
I den privata sektorn är anställningarna alltid arbetsavtalsförhållanden. Ett anställningsförhållande är ett privaträttsligt förhållande som arbetsgivaren och arbetstagaren avtalar om
med varandra med ett arbetsavtal. Ingåendet av ett arbetsavtal regleras i arbetsavtalslagen.
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I den offentliga sektorn kan anställningarna vara antingen anställningsförhållanden
eller tjänsteförhållanden. Arbetsavtalslagen gäller också arbetsavtal i den offentliga sektorn. Tjänsteförhållanden regleras separat i lagen om kommunala tjänsteinnehavare. Ett
tjänsteförhållande är en offentligrättslig anställning som bygger på utnämning eller tjänsteförordnande. För att en tjänst ska kunna tillsättas, ska i allmänhet ett offentligt ansökningsförfarande ordnas.
I enlighet med kommunallagen utförs uppgifter i vilka offentlig makt utövas på kommuninvånarnas ärenden i tjänsteförhållande. De övriga uppgifterna i den kommunala sektorn är arbetsavtalsförhållanden.
En tjänsteinnehavare kan anställas i tjänsteförhållande tills vidare eller för viss tid. Ett
tjänsteförhållande för viss tid ska dock ha en grundad anledning, i likhet med ett arbetsavtal för viss tid (se avsnittet om ingående av arbetsavtal).
Många kommuner och samkommuner organiserar om funktioner med stöd av kommunallagen, och till följd av detta ändras tjänsteförhållanden till arbetsförhållanden. De
principer som ska iakttas vid sådana åtgärder ska behandlas i ett samarbetsförfarande mellan arbetsgivaren och personalen. Övergången från ett tjänsteförhållande till ett arbetsavtalsförhållande i enlighet med kommunallagen påverkar inte anställningens villkor. Det är
dock bra att anteckna i arbetsavtalet att övergången till arbetsavtalsförhållande sker på de
villkor som gällde i den tidigare anställningen.
Om en anställd övergår till ett aktiebolag som ägs kommunalt eller till någon annan
privat arbetsgivare, omvandlas tjänsteförhållandet alltid till ett arbetsavtalsförhållande.
Sådana förändringar sker bland annat i anslutning till servicesstrukturreformer.
Övergången till ett arbetsavtalsförhållande påverkar inte uppgiftsbeteckningen eller
arbetsuppgifterna. Även personens placering förblir oförändrad. Se också till att den uppgiftsrelaterade lönen antecknas tydligt specificerat i ditt arbetsavtal och att dina erfarenhetstillägg, årstillägg och eventuella andra tillägg också finns kvar.
Om du inte kan godkänna ett villkor för anställningen som står i det nya arbetsavtalet
är du inte tvungen att underteckna arbetsavtalet. En kommun eller samkommun kan emellertid med ensidigt beslut omvandla ett tjänsteförhållande till ett arbetsavtalsförhållande.
Det är möjligt att söka ändring i detta beslut.
Kontrollera alltid arbetsavtalet innan du undertecknar det. Om det finns någonting i
avtalet som du inte kan godkänna eller som du är osäker på, fråga om det av din förtroendeman.
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Fastställandet av anställningsförhållandets villkor
Ett anställningsförhållande är således antingen att arbets- eller tjänsteförhållande. Villkoren
för dessa två olika slag av anställningar fastställs på olika sätt. Nedan presenteras en kort
översikt över skillnaderna.
Fastställandet av villkoren för en anställning
Anställningens villkor fastställs utifrån tre olika källor:
1. arbetslagstiftningen,
2. kollektivavtalen och
3. arbetsavtalet.
Anställningsförhållandets övergripande villkor fastställs på ett mångsidigt sätt i arbetslagstiftningen. som omfattar bland annat arbetsavtalslagen, arbetstidslagen, semesterlagen
och pensionslagarna. Dessutom iakttas arbetarskyddslagen och många andra bestämmelser
som gäller arbetarskyddet och arbetshälsan. Det finns också lagstiftning som gäller bland
annat unga arbetstagare.
Alla arbetslagar och avtal reglerar både arbetsgivarens och arbetstagarens rättigheter
och skyldigheter. Arbetsgivaren ska hålla den centrala arbetslagstiftningen samt tjänsteoch kollektivavtalen framlagda för personalen på ett lämpligt ställe.
Kollektivavtalen ingås mellan riksomfattande arbetsmarknadsorganisationer som representerar arbetsgivare och arbetstagare och dessutom på lokal nivå. I lokala avtal är
parterna i allmänhet arbetsgivaren och föreningarna i de fackförbund som representerar
arbetstagarna.
Ingåendet av arbetsavtal regleras i arbetsavtalslagen. Parterna i ett arbetsavtal är arbetsgivaren och arbetstagaren, dvs. du. Med ett arbetsavtal är det inte möjligt att avtala om
villkor som är sämre än villkoren enligt lagen och kollektivavtalet. Största delen av de villkor
som gäller ett anställningsförhållande finns i allmänhet i kollektivavtalet.

Fastställandet av tjänsteförhållandets villkor
Kommunala tjänster regleras med separata lagar. Om ett tjänsteförhållande ingås inte ett
avtal av samma typ som arbetsavtalet eftersom tjänsten tillsätts genom arbetsgivarens förordnande eller utnämning.
Villkoren för ett tjänsteförhållande fastställs utifrån tjänstekollektivavtalet och preciserande tjänstekollektivavtal. Det är huvudavtalsorganisationerna som ingår tjänstekollektivavtalen.

Handbok för närvårdare

Känner du villkoren för ditt eget anställningsförhållande?
Enligt vilket tjänste- och/eller kollektivavtal bestäms villkoren för ditt anställningsförhållande? Om du inte vet det, fråga förtroendemannen på din arbetsplats eller förbundet om
det.
Om du har ett problem som gäller ditt anställningsförhållande eller om du behöver information, gör så här:
• Ta kontakt med din närmaste chef och utred saken med honom eller henne. När du
frågar får du svar, och det är också viktigt att försöka lösa problem genast.
• Om du inte får klarhet i saken när du talar med chefen eller om ni har meningsskiljaktigheter om en fråga som anknyter till ditt anställningsförhållande, ta kontakt med
förtroendemannen. Förtroendemannen bevakar dina intressen på arbetsplatsen.
Oftast hittas de rätta svaren nära dig, dvs. på din arbetsplats. Det är också lättast att
lösa problemen där de uppkommer.
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Arbetsavtalet
Det är viktigt att alla har grundläggande kunskaper om arbetsavtal, men särskilt viktiga är
dessa kunskaper för unga som börjar på sin första arbetsplats. Avtalet ska ingås med omsorg. Om någonting är oklart för dig ska du ta reda på det på förhand. Innan du undertecknar arbetsavtalet är det bra att kontrollera ytterligare en gång att du har en gemensam
uppfattning med arbetsgivaren om det som ni kommit överens om. På det sättet är det
möjligt att undvika meningsskiljaktigheter som ofta är svåra och arbetskrävande att utreda
i efterhand.
Parterna i ett arbetsavtal är:
• arbetstagaren
• arbetsgivare
Arbetstagaren förbinder sig till att personligen utföra arbete under arbetsgivarens ledning
och övervakning. Arbetsgivaren förbinder sig till att betala lön för arbetet. De här är parternas huvudsakliga skyldigheter i ett anställningsförhållande. Arbetsavtalet medför också
många andra skyldigheter. Innan du ingår ett arbetsavtal, kontrollera med arbetsgivaren
vilket kollektivavtal som används för att fastställa villkoren för ditt arbetsavtal.
Innan du undertecknar ett arbetsavtal, kontrollera att följande uppgifter framgår av det:
• om arbetsavtalet gäller tills vidare eller för viss tid
• den tidpunkt då arbetet inleds
• grunden till ett arbetsavtal för viss tid (grundad anledning)
• avtalets giltighetstid om avtalet ingås för viss tid
• om prövotid tillämpas i början av anställningen
• stället där arbetet utförs eller en redogörelse över hur arbetstagaren arbetar på olika
ställen
• vilket kollektivavtal som tillämpas
• lönen för arbetet, med specifikation av den uppgiftsrelaterade lönen, personliga til�lägg och övriga tillägg
• lönebetalningsperioden och -dagen
• den ordinarie arbetstiden (timmar/dygn, timmar/vecka, timmar/period)
• kontrollera också vilket pensionssystem du tillhör

Handbok för närvårdare

När du börjar på en ny arbetsplats har både arbetsgivaren och arbetstagaren många
förväntningar och önskemål som inte antecknas i arbetsavtalet. Det är bra att tala om dem
redan när arbetsavtalet ingås. Sådana frågor är till exempel inskolning, utbildningsmöjligheter, möjligheter att avancera i karriären och olika förfaranden och spelregler på arbetsplatsen.

Skriftligt arbetsavtal
Det är alltid bra att ingå ett skriftligt arbetsavtal. Det finns ingen fastslagen form för arbetsavtal. Ett arbetsavtal kan ingås skriftligen, muntligen eller elektroniskt. Ett elektroniskt
arbetsavtal avser ett avtal som ingåtts per e-post eller telefax. Problemet med ett muntligt
arbetsavtal är att det är svårt att bevisa vad parterna kommit överens om.
Arbetsgivaren ska ge skriftlig information om de centrala villkoren i arbetet. Om ett
arbetsavtal som gäller tills vidare eller under en tidsbestämd period som är längre än en
månad ingåtts muntligen eller om de centrala villkoren som gäller arbetet inte framgår av
avtalet ska arbetsgivaren ge skriftlig information om villkoren i arbetet senast före utgången av den första lönebetalningsperioden. I ett skriftligt arbetsavtal kan arbetsgivaren i fråga
om arbetsvillkoren hänvisa till ett kollektivavtal, till exempel till AKTA. Kollektivavtalet ska
vara framlagt till påseende för personalen.

Ordinarie arbete och arbete för viss tid
Ett arbetsavtal gäller tills vidare (ordinarie anställning), om det inte ingås för viss tid av
grundad anledning. Orsaken till att ett arbetsavtal ingås för viss tid kan vara en grundad
anledning som gäller arbetsgivarens verksamhet eller uppgift, t.ex. vikariat, praktik, ett
specificerat arbete eller projekt av engångskaraktär och behovet av särskild expertis för en
bestämd uppgift. Ett arbetsavtal kan ingås för viss tid på arbetstagarens begäran.
Om en person anställs för viss tid som vikarie för en annan anställd behöver personen
inte ges samma arbetsuppgifter som den ordinarie anställda, utan arbetsgivaren kan organisera uppgifterna efter sina egna önskemål. Även i detta fall ska arbetsgivaren kunna specificera vikariatets anledning och längd på så sätt att grunden för visstidsanställningen är
att en annan person är frånvarande.
Om ett enskilt arbetsavtal eller flera upprepade arbetsavtal efter varandra ingåtts för
viss tid utan grundad anledning ska arbetsavtalen betraktas som gällande tills vidare.
Ett arbetsavtal som gäller tills vidare (ordinarie arbetsavtal) gäller fortlöpande och
upphör att gälla när någon av parterna säger upp avtalet.
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Prövotid
När arbetsgivaren och arbetstagaren ingår ett arbetsavtal kan de avtala om prövotid.
Prövotiden träder inte i kraft automatiskt, utan parterna ska uttryckligen avtala om det när
de ingår ett arbetsavtal.
Prövotidens längd kan vara högst sex månader. I anställningsförhållanden för viss tid
får prövotiden jämte förlängningar utgöra högst hälften av arbetsavtalets giltighetstid,
dock inte mer än sex månader. Under prövotiden kan både arbetsgivaren och arbetstagaren
häva arbetsavtalet utan uppsägningstid och -grund. Det ska dock finnas en saklig grund för
att häva anställningsförhållandet. Syftet med prövotiden är att parterna kan försäkra sig
om att arbetsavtalet motsvarar de krav som ställs på det.
Prövotiden förläggs i allmänhet till anställningsförhållandets början. Om samma arbetsgivare och arbetstagare ingår flera på varandra följande arbetsavtal om samma uppgifter, förläggs prövotiden till början av det första arbetsavtalet. Om arbetstagarens arbetsuppgifter förändras i väsentlig grad, kan en prövotid komma i fråga också senare under det
pågående anställningsförhållandet. Om du råkar i en sådan situation, utred prövotidens
grunder mer ingående med förtroendemannen.

Uppsägning av ett arbetsavtal
Uppsägningstiderna fastställs utifrån det kollektivavtal som iakttas i branschen. Om branschen inte har ett bindande kollektivavtal, fastställs uppsägningstiderna utifrån arbetsavtalslagen. Uppsägningstidens längd är bunden till anställningens längd.
Ett arbetsavtal som ingåtts för viss tid upphör när den avtalade tiden löper ut eller när
det avtalade arbetet blivit färdigt. Ett arbetsavtal för viss tid binder parterna under den tid
som avtalas i arbetsavtalet, om inte arbetsgivaren och arbetstagaren separat avtalat om
uppsägningsvillkoret.
Giltighetstiden av ett arbetsavtal för viss tid kan bindas till en kalenderperiod eller till
utförandet av ett visst arbete. I fråga om vikariat kan den utsatta tiden vara till exempel
frånvarotiden för den person som den visstidsanställda vikarierar för. Då går arbetsavtalet
för viss tid ut när den ordinarie anställda återvänder till jobbet.
Ibland kan anställningen fortsätta på grund av så kallad tyst förlängning av avtalsförhållandet. Detta avser en situation där arbetsgivaren tillåter arbetstagaren att fortsätta arbeta sedan avtalsperioden löpt ut. Då omvandlas anställningen till en anställning som gäller
tillsvidare och som upphör först när någondera parten säger upp den.

Handbok för närvårdare

Arbetstid
Arbetstagarens arbetstid regleras i arbetstidslagen och i de kollektivavtal som gäller branschen.
Den allmänna arbetstiden meddelas som arbetstid per dygn och vecka. Periodisk arbetstid används vid inrättningar som fungerar dygnet runt, t.ex. på daghem, sjukhus, hälsocentraler och vårdinrättningar.
Utöver föreskrifterna om arbetstiden i de riksomfattande tjänste- och kollektivavtalen
kan det också finnas lokala avtal om arbetstiderna. Kontakta din förtroendeman för att
kontrollera föreskrifterna om arbetstiden.

Arbetsskiftsförteckning
Arbetsskiftsförteckningen meddelar den regelbundna arbetstidens begynnelse- och sluttid
och de dagliga vilotiderna. Den görs upp skriftligen och meddelas arbetstagaren senast en
vecka innan den avsedda arbetsskiftsperioden börjar. Efter detta kan förteckningen ändras
endast med den anställdas samtycke eller av motiverad anledning som orsakas av arbetet. I
periodarbete varierar arbetsskiften och arbetsskiftsförteckningen görs i regel upp för samma tidsperiod som utjämningsperioden. Periodarbetstid kan ordnas på så sätt att arbetstiden jämnas ut till den regelbundna arbetstiden under en, två eller tre arbetstidsperioder.
Den anställda ska i sin tur underrätta arbetsgivaren utan dröjsmål om den anställda är
förhindrad att komma till arbetet.

Mertids- och övertidsarbete
Vid behov kan arbetsgivaren förordna om mertids- eller övertidsarbete. Förutsättningen
för mertids- och övertidsarbete är arbetstagarens samtycke. Samtycke till mertidsarbete
kan man ge i arbetsavtalet, men till övertidsarbete ska samtycket i regel ges separat varje
gång. Om det dock är nödvändigt för att kunna organisera arbetet, kan samtycke till övertidsarbete ges för en period i taget. En kommunal tjänsteinnehavare får inte vägra utföra
mertids- och övertidsarbete om det är nödvändigt för arbetets kvalitet och av synnerligen
tvingande skäl.
Mertidsarbete är arbete som på arbetsgivarens initiativ görs utöver den regelbundna
arbetstiden, men som ännu inte är övertidsarbete. Mertidsarbete uppkommer således när
den regelbundna arbetstiden underskrider övertidsgränsen. För mertidsarbete betalas enkel
timlön.
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Övertidsarbete är arbete som på arbetsgivarens initiativ och med arbetstagarens samtycke görs utöver den regelbundna arbetstiden på så sätt att gränsen för övertidsarbete
överskrids.
Som ersättning för övertidsarbete betalas övertidsersättningar i enlighet med kollektiv- och tjänsteavtalen, som är lönen med en förhöjning om 50 eller 100 procent. Om arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om att övertidsersättningarna ges i form av
fritid, ges fritiden med motsvarande förhöjning.
Ta del av arbetstidsföreskrifterna för din egen avtalsbransch och om någonting är
oklart, fråga förtroendemannen om råd. Utred med din chef hur övertidsarbetet ersätts redan innan du gör övertidsarbetet.

Handbok för närvårdare

Lönesättning
Olika tjänste- och kollektivavtal innehåller olika lönesystem, lönedelar och begrepp som
används om olika lönedelar.
JHL:s professionella inom socialvård, hälso- och sjukvård och fostran arbetar i kommunala och privata avtalsbranscher som har sina egna lönesystem.
Ett bra och fungerande lönesystem:
• stödjer organisationens mål och strategier och hjälper organisationen att uppnå
framgång
• är en del av organisationens ledning
• främjar utvecklingen av verksamheten och verksamhetssätten
• har lönedelar som står i ett logiskt förhållande med varandra
• motiverar
• tar hänsyn till alla personalgrupper
• innehåller konsekventa, kända och gemensamt godkända principer för fastställandet
av lönen
• uppfyller principerna om lika lön i jämställdhetslagen och diskrimineringslagen
Förtroendemannen är din bästa företrädare. Han eller hon ger dig information om
din arbetsgivares lokala lönesystem. Du får också mer information på förbundets webbplats
jhl.fi.
Lönen består av flera lönedelar, som kan vara
• uppgiftsrelaterad lönedel (grundlön)
• individuell lönedel (arbetserfarenhetstillägg, tjänsteårstillägg, individuellt tillägg)
• resultatdel (resultatlön eller resultatarvode)
• olika tillägg, såsom motivationstillägg, språktillägg, fjärrortstillägg osv.

Uppgiftsrelaterad lön
Den uppgiftsrelaterade lönen, som utgör största delen av arbetstagarens lön, definieras i
första hand utifrån uppgifternas kravnivå. Bedömningen av uppgifternas kravnivå bygger
på en aktuell uppgiftsbeskrivning, som beskriver uppgiftens syfte, väsentliga innehåll och
centrala uppgiftshelheter.
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Lönesystemets delar
Lönesystemets delar

Grund för fastställande

Uppmuntrande budskap

Resultatdel

Organisationens, enhetens,
gruppens eller individens
resultat

Vi levererar resultat,
kvalitet, bra service

Individuell
lönedel

Arbetsprestation och behörighet (tjänstgöringstid).

Utveckla dig själv, gör ett
högklassigt jobb.

Arbetets kravnivå.
Lönedel som fastställs
utifrån arbetets kravnivå.
Uppgiftsrelaterad lönedel
(kommun).
Lön enligt kravnivå (staten).
Grundlön.

Skaffa kompetens, använd
din kompetens, sök
dig till krävande uppgifter.

Individuellt tillägg
Individuellt tillägg betalas i regel utifrån en utvärdering av arbetstagarens arbetsprestation. Grunder för betalning av individuellt tillägg kan vara behärskningen av yrket och arbetsprestationerna, men också till exempel resultat, mångsidighet och kreativitet, specialkunskaper och -färdigheter, samarbetsförmåga, ansvarskänsla, förmåga att ta initiativ och
förmåga till utveckling. Arbetsprestationen utvärderas till exempel i samband med utvecklingssamtalet, som förs årligen.

Arbetserfarenhetstillägg (årsbundet tillägg, tjänsteårstillägg)
Ett tillägg som betalas utifrån den anställdas arbetserfarenhet eller anställningsförhållandets längd.

Resultatarvode
Resultatarvodet baseras på hur de mål som slagits fast för att förbättra tjänsternas resultat
uppnås och upprätthålls. Grunderna kan vara till exempel tjänsternas lönsamhet och kostnadseffektivitet, deras mervärde och serviceförmåga med tanke på klienten.

Handbok för närvårdare

Semester
Semestern fastställs utifrån semesterlagen och det tjänste- och kollektivavtal som iakttas
på arbetsplatsen.
Enligt semesterlagen anses som full kvalifikationsmånad en kalendermånad för vilken
arbetstagaren kan räkna sig till godo minst 35 arbetstimmar eller 14 arbetade dagar under
förutsättning att anställningsförhållandet fortgått utan avbrott i minst 16 kalenderdagar.
Enligt semesterlagen intjänar arbetstagaren semester under 2 vardagar för varje full
kvalifikationsmånad, om anställningsförhållandet har fortgått utan avbrott en kortare tid
än ett år och semester under 2,5 vardagar om anställningsförhållandet har fortgått i mer
än ett år.
De kollektivavtal som iakttas i branschen kan innehålla avtal om bättre semesterförmåner än semesterlagen.
Kvalifikationsåret för semestern är en tidsperiod som börjar 1.4 och slutar 31.3.
Semesterperioden är perioden mellan 2.5 och 30.9. Huvuddelen av semestern ska ges under
semesterperioden. Semestern får inte indelas i fler delar än två utan arbetstagarens samtycke.
Arbetstagaren har rätt till sin ordinarie lön under semestern. När tjänste- eller anställningsförhållandet upphör har arbetstagaren rätt att få semesterersättning för de semesterdagar som personen tjänat in men inte tagit ut. De tjänste- och kollektivavtal som iakttas i
branschen innehåller föreskrifter om hur semesterersättningen beräknas.
Grunden för fastställandet av semesterpenningen och semesterpenningens betalningstidpunkt varierar beroende på avtalsbransch. Till exempel semesterpenningen enligt kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen är 50 procent av lönen för semestertiden.
Däremot intjänar AKTA-arbetstagare och -tjänsteinnehavare hos kommuner och samkommuner för varje full kvalifikationsmånad en semesterpenning som utgör 6, 5 eller 4 procent
för varje kvalifikationsmånad.
Till en tjänsteinnehavare och arbetstagare vars arbetstid regelbundet omfattar söndags-, kvälls- eller nattjobb betalas en genomsnittlig ersättning för dem även för semestertid. I lönespecifikationen kan denna post ha rubriken semestertillägg. Tillägget till semesterlönen kan utgöra högst 35 procent.
Arbetstagaren har rätt till sin ordinarie lön under semestern. När tjänste- eller anställningsförhållandet upphör har arbetstagaren rätt att få semesterersättning för de semesterdagar som personen tjänat in men inte tagit ut. De tjänste- och kollektivavtal som iakttas i
branschen innehåller föreskrifter om hur semesterersättningen beräknas.
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Arbetshälsa
Syftet med arbetshälsofrämjande verksamheten på arbetsplatsen är att hålla de anställda
friska och arbetsförmögna på jobbet ända tills de når åldern för ålderspension. Det är möjligt att uppnå detta mål, när personalen arbetar på en trygg och trivsam arbetsplats och
man månar om arbetstagarnas arbetsförmåga, ork och kunnande. Arbetstagaren kan också
stärka sina resurser på eget initiativ för att förbättra sin arbetshälsa. Vid behov kan arbetstagarens arbete anpassas när det sker förändringar i hans eller hennes arbetsförmåga.

Arbetsgivaren ansvarar för personalens säkerhet på
arbetsplatsen
Arbetet får inte medföra olägenhet för arbetstagarnas hälsa eller fara för sjukdom.
Arbetsomständigheterna, arbetsredskapen och de personliga skyddsutrustningarna ska vara
i ordning och lämpliga för arbetstagaren. Arbetsgivarens ansvar för säkerheten fördelas på
hela linjeorganisationen från den högsta ledningen till arbetsledningsnivån.
Arbetsgivaren och arbetstagarna ska upprätthålla och förbättra arbetarskyddet på arbetsplatsen med gemensamma åtgärder. Om brister eller riskmoment observeras i arbetet
ska arbetstagaren underrätta chefen om dem. När chefen blir informerad, ska han eller hon
berätta vilka åtgärder man vidtar eller avser att vidta för att åtgärda missförhållandet.
Om arbetet medför allvarlig fara för dig själv eller andra arbetstagare har du rätt att
avhålla dig från att utföra det farliga arbetet. Underrätta alltid din chef om en allvarlig fara
eller farlig situation snarast möjligt.

Med bra inskolning kan man undvika problem
Inskolning ingår i chefens arbetsuppgifter. Chefen ska sköta om att arbetstagaren får inskolning och introduktion till arbetsplatsen och nya arbetsuppgifter. Handledning ska också ges i hur arbetet utförs på ett tryggt sätt. Arbetstagaren ska informeras om trygga arbetsmetoder, om risker som förknippas med arbetet och om beredskapen till första hjälpen.
Arbetstagaren ska också få introduktion efter en lång frånvaro och när arbetsuppgifterna
och -metoderna förändras.
I anslutning till inskolningen ska nya arbetstagare också informeras om anställningsförhållandets villkor, t.ex. om prövotidens betydelse, om lönen, intjäningen av semestern
och utbetalningen av semesterersättningarna samt om förfarandet vid sjukdomsfall och om
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företagshälsovårdstjänsterna. Det är alltid bra att ingå ett skriftligt arbetsavtal av vilket de
centrala villkoren i arbetet som man kommit överens om framgår.

Arbetarskyddet är ett viktigt element i det dagliga arbetet på
arbetsplatsen
Arbetarskyddsverksamheten på arbetsplatsen främjar personalens säkerhet på jobbet.
Syftet med arbetarskyddsverksamheten på arbetsplatsen är att förbättra omständigheterna
för arbetet på arbetsplatsen, dvs. att förebygga och åtgärda missförhållanden och hjälpa
med att lösa problem med anknytning till arbetet.
Chefer och medarbetare löser problem som anknyter till arbetet på arbetsplatsen varje
dag, och vi kommer sällan att tänka på denna verksamhet som arbetarskyddsarbete eller
som främjande av arbetarskyddet. De planer som görs upp och åtgärder som vidtas tillsammans på arbetsplatsen är ändå det främsta sättet att förbättra säkerheten och trivseln på
jobbet.
De möten som hålls på arbetsplatsen varje vecka eller månad är viktiga. På mötena
diskuteras hur arbetet går, eventuella förbättringsförslag som gäller arbetet och eventuella störningar i arbetet och möjligheterna att åtgärda dem. Om framsteg inte uppnås med
arbetsplatsens egna resurser, kan arbetstagarna be om hjälp av organisationens arbetarskyddsfullmäktiga eller arbetarskyddsombud, som är arbetstagarnas företrädare i samarbetet inom arbetarskyddet. Vid sidan av missförhållanden är det bra att också diskutera sådana faktorer som ger personalen mer ork i arbetet och att tänka på de välfungerande och
positiva delområdena i arbetet och arbetsgemenskapen.
Utvecklingssamtal är ett bra tillfälle att diskutera hur jobbet löper och hur det går på
arbetsplatsen i allmänhet. Chefens uppgift är att förmedla information som erhållits vid utvecklingssamtalen vidare i linjeorganisationen, särskilt förslag på utveckling av arbetet som
arbetsgemenskapen inte har resurser att genomföra på egen hand.

Den arbetarskyddsfullmäktige representerar arbetstagarna
Den arbetarskyddsfullmäktige är arbetstagarnas företrädare på arbetsplatsen. Den arbetarskyddsfullmäktiges uppgift är att hjälpa när arbetstagarna har frågor i ärenden som gäller
arbetarskyddet eller arbetshälsan på arbetsplatsen. Arbetstagarna ska alltid välja en arbetarskyddsfullmäktig när det finns fler än tio anställda på arbetsplatsen. På arbetsplatser i
den statliga och kommunala sektorn kan dessutom finnas arbetarskyddsombud, som definieras i avtalen för branschen. De stödjer den arbetarskyddsfullmäktiga genom att fungera
som hans eller hennes lokala representant. På arbetsgivarens sida är det arbetarskyddsche-
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fen som ansvarar för samarbetet inom arbetarskyddet. Arbetarskyddschefen ska också hjälpa cheferna att skaffa information om arbetarskyddet.
Arbetsplatser som har fler än tjugo anställda ska välja en arbetarskyddskommission
eller ett motsvarande samarbetsorgan som gör upp planer och lägger fram förslag för att
förbättra säkerheten på arbetsplatsen och sköter bl.a. om att riskbedömning utförs på arbetsplatsen. Arbetarskyddskommissionen kan också kombineras med arbetsplatsens samarbetsorganisation.

Lagarna om arbetarskyddet har stiftats för att skydda
arbetstagaren
Arbetarskyddslagen är en central lag i arbetslivet. Den föreskriver om hur arbetarskyddet
ska säkerställas på arbetsplatserna och vilka faktorer som ska beaktas i olika arbetsuppgifter.
Lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen definierar arbetarskyddsmyndigheternas verksamhet och ordnandet av arbetsplatsernas eget samarbete inom arbetarskyddet. Regionförvaltningsverkens ansvarsområden för
arbetarskydd är statliga myndigheter som övervakar säkerheten på arbetsplatserna genom
att inspektera arbetsplatser och ge arbetstagare och arbetsgivare råd om arbetarskyddet.
Kompletterande bestämmelser om samarbetet inom arbetarskyddet på arbetsplatsen
finns även i branschspecifika avtal om arbetarskyddet och andra avtal. Lagen om företagshälsovård innehåller föreskrifterna om företagshälsovårdens verksamhet.

Faror kan avlägsnas systematiskt genom riskbedömning
På varje arbetsplats ska göras en riskbedömning, och det är arbetsgivaren som ansvarar för
att utföra den. I allmänhet är det ändå arbetsgivaren och arbetstagarna som utför riskbedömningen i samarbete. Med riskbedömning avses att faror och olägenheter som förekommer i arbetet identifieras och registreras och att deras sannolikhet och allvarlighetsgrad,
dvs. risk, bedöms. När faromomenten på arbetsplatsen har bedömts, ska man dra slutsatserna på arbetsplatsen, dvs. besluta när åtgärder vidtas för att avlägsna och minska farorna
och hur detta ska göras. När man gör upp ett tidschema för de korrigerande åtgärderna och
utser ansvariga personer för dem blir det lättare att följa upp åtgärdernas genomförande.
Om det inte är möjligt att helt avlägsna alla faror och olägenheter ska man planera hur de
återstående farorna och olägenheterna begränsas till ett minimum på arbetsplatsen.
För att åtgärda problem till exempel med inomhusluften kan man åtgärda konstruktionsmässiga fel (t.ex. fukt- och mögelskador), men också minska orenheterna i luften ge-
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nom att effektivisera städningen, förbättra temperaturförhållandena (kyla, värme, drag),
rengöra ventilationskanalerna och kontrollera att ventilationsanläggningarna fungerar rätt
och har de rätta inställningarna.
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De vanligaste faromomenten inom vård
och omsorg
1. Faktorer som orsakar arbetsolycksfall:
Halk-, snubbel- och fallolyckor, sår, slag och stötar, lyft och förflyttningar
2. Fysisk belastning:
Svåra arbetsställningar, lyft och förflyttningar
3. Psykisk belastning:
Brådska, arbetets krav (ökat tankearbete), arbete ensam, etisk belastning, förändringar på arbetsplatsen, hot om våld, trakasserier och osakligt bemötande, skiftarbete,
dåligt fungerande växelverkan på arbetsplatsen, auktoritärt ledarskap, försummelse
att ingripa i ärenden som kräver åtgärder.
4. Fysikaliska faktorer:
Drag, kyla, värme, dålig inomhusluft, dålig belysning, trängsel och buller
5. Kemiska och biologiska faktorer:
Sekret, bakterier och virus, infektioner, damm, mögelsporer

Belastande faktorer i arbetet ska åtgärdas i tid
Arbete medför alltid belastning, vilket inte är negativt i sig. Om belastningen däremot fortsätter länge och den anställda inte hinner återhämta sig från den, blir belastningen skadlig.
De belastande faktorerna kan vara fysiska – till exempel dålig ergonomi – eller gälla psykiska och sociala (psykosociala) faktorer – till exempel en stor arbetsmängd och en hektisk
arbetstakt på arbetsplatsen samt etisk belastning. De enskilda belastande faktorerna behöver inte vara stora var för sig, men när de ansamlas kan de medföra en stor belastning som
helhet.
För att det ska vara möjligt att förebygga överbelastning gäller det att identifiera de
belastande faktorerna och att ingripa i dem i ett så tidigt skede som möjligt. Arbetet ska
planeras så att det motsvarar den anställdas egenskaper och kunnande. Det uppnås genom
att anpassa arbetet, utveckla personalens kompetens, organisera om arbetet eller skaffa till
exempel hjälpmedel och redskap.
Om du som anställd upplever negativ belastning ska du diskutera det med din chef.
Även chefen kan ta upp saken för diskussion. Om samtalet inte leder till åtgärder och du
som anställd upplever att din hälsa blir äventyrad, ska du söka dig till företagshälsovården,
där saken kan utredas. På din begäran kan företagshälsovården göra en belastningsutred-
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ning som kan användas för att vidta åtgärder för att rätta till situationen på arbetsplatsen.
Arbetstagarens individuella krafter påverkar hur han eller hon upplever belastningen
till följd av arbetet. Om det är möjligt för dig att anpassa och reglera ditt arbete på så sätt
att det ger fler positiva upplevelser som ger krafter, till exempel upplevelser av att lyckas,
blir de tråkiga momenten som tär på krafterna i arbetet inte för tunga.

Det finns många sätt att förbättra ergonomin
Dålig arbetsergonomi tar sig uttryck i form av olika muskuloskeletala symtom, såsom värk i
nacken och skuldrorna, ryggont eller smärtsymtom i extremiteternas leder. Symtomen kan
orsakas av arbetsredskap som är fel dimensionerade och inställda, trånga utrymmen, upprepade arbetsrörelser, lyft och förflyttningar, roterande rörelser och felaktig inlärning av
arbetsmetoderna.
Arbetarskyddslagen förutsätter att de platser där arbetet utförs ska planeras och byggas så att de är så ergonomiska som möjligt. Det är nödvändigt att ingripa i missförhållanden även på existerande platser där arbetet utförs och sköta om att de åtgärdas. Vid
planeringen av platserna där arbetet utförs ska följande faktorer beaktas som minimikrav:
• Arbetstagaren ska ha tillräckligt med utrymme att utföra arbetet och möjlighet att
byta arbetsställning.
• Arbetet underlättas vid behov med hjälpmedel.
• Lyft och förflyttningar som måste utföras manuellt och som är skadliga för hälsan
görs så säkra som möjligt, om de inte kan undvikas eller underlättas med hjälpmedel.
• Sådana olägenheter som medför upprepad påfrestning för arbetstagaren undviks eller, om det inte är möjligt, görs så små som möjligt.
De vanligaste faktorerna som påverkar ergonomin inom vård och omsorg är förbättring
av ergonomin vid lyft och förflyttning och användning av arbetsställningar som medför
mindre belastning. Det är bra att ordna utbildning för arbetstagarna inom trygga lyft- och
förflyttningstekniker och arbetsställningar till exempel inom ramen för företagshälsovårdens verksamhet.

Att skydda sig på rätt sätt är en del av arbetarskyddet
Arbetsgivaren ansvarar för att arbetsplatsen är trygg och sund för personalen, klienterna
och patienterna. Efter riskbedömning bestämmer arbetsgivaren i samarbete med företagshälsovården och arbetarskyddsaktörerna på arbetsplatsen de personliga skyddsutrustningar
som ska användas i arbetsenheterna och i vilka situationer de ska användas. Arbetsgivaren
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ansvarar också för att skydden är ändamålsenliga och lämpliga för varje arbetstagare. Varje
arbetstagare har rätt till skyddskläder som passar honom eller henne och till den skyddsutrustning som behövs i arbetet, t.ex. till skyddshandskar och andningsskydd. Arbetsgivaren
måste se till att arbetstagarna vet hur skydden ska användas. Arbetstagaren ska iaktta arbetsgivarens föreskrifter och överenskomna anvisningar även i frågor som gäller skyddsutrustning.

Det är förbjudet att bete sig osakligt på arbetsplatsen
Arbetarskyddslagen förbjuder osakligt beteende på arbetsplatsen. Arbetstagaren ska iaktta
omsorg i sitt arbete och de föreskrifter och anvisningar som arbetsgivaren meddelar. Dessa
föreskrifter och anvisningar kan också gälla beteendet i arbetet. Arbetstagaren är också
skyldig att informera arbetsgivaren om omständigheter som äventyrar hälsan, till exempel
om osakligt beteende. Arbetsgivaren ska i sin tur se till att det dåliga beteendet i arbetet
inte fortsätter.
Åtgärder i situationer där det förekommer osakligt beteende
Arbetstagaren
1. Säg klart och tydligt till den som trakasserar eller mobbar att du upplever hans eller
hennes beteende som osakligt och uppmuntra personen att sluta.
2. Om detta inte har effekt, be att den arbetarskyddsfullmäktige, förtroendemannen eller en arbetskamrat kommer med dig, gå till den som mobbar eller trakasserar och säg
att du fortsättningsvis upplever att hans eller hennes beteende är osakligt. Berätta att
du vänder dig till chefen nästa gång.
3. Om det dåliga bemötandet fortsätter, ta kontakt med din närmaste chef. Om det
är chefen som mobbar eller trakasserar, ta kontakt med hans eller hennes chef.
Arbetsgivaren är i enlighet med arbetarskyddslagen skyldig att ingripa i situationen
genast när arbetsgivaren fått kännedom om den.
4. Om chefen inte är villig eller förmögen att hantera situationen eller låter bli att vidta
åtgärder för att rätta till situationen, flyttas ansvaret för hanteringen av ärendet till
den följande högre chefen.
•

•

Du kan vända dig till den arbetarskyddsfullmäktiga eller förtroendemannen i varje skede av processen. Det finns anledning att göra anteckningar om varje situation
där mobbning eller trakasserier ske. Anteckningarna är till nytta vid behandlingen av
ärendet. Du kan också alltid vända dig till företagshälsovården.
Om arbetsgivaren inte ingriper i situationen eller om situationen inte rättas till trots
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alla åtgärder som överenskommits på arbetsplatsen, kan du göra en anmälan till arbetarskyddsmyndigheten vid regionförvaltningsverket. Vid behov kan också den arbetarskyddsfullmäktige ta kontakt med regionförvaltningsverket.
Arbetsgivaren
Arbetsgivaren ska utreda situationen tillsammans med parterna så snabbt som möjligt efter
att arbetsgivaren fått kännedom om saken och sköta om att det osakliga bemötandet inte
fortsätter. Arbetsgivaren har också skyldighet att följa upp läget efter överläggningen och
de gemensamt överenskomna åtgärderna.

Våldsamma situationer ska fås under kontroll
I syfte att minska hotet av våld från klienterna och anhöriga ska arbetsplatsen vidta åtgärder för att minska de faror som observerats vid riskbedömningar. Arbetsplatsen ska utarbeta
instruktioner för våldsamma och hotfulla situationer.
I instruktionerna beskrivs hur man på arbetsplatsen:
• säkerställer att inskolning och säkerhetsutbildning ges regelbundet,
• upprätthåller den tekniska och strukturella säkerheten, t.ex. lokalarrangemang, lokalernas möblering och utrymningsvägar,
• sköter om god belysning och sikt,
• sköter om kontakthållning och möjligheterna att larma hjälp,
• sköter om arbets- och pausarrangemangen,
• undviker arbete ensam; främjar arbete i par,
• säkerställer tillgången till hjälp,
• registrerar hotfulla och våldsamma situationer och behandlar dem i samarbete med
personalen,
• vid behov ordnar möjligheterna till behandling i efterhand tillsammans med företagshälsovården.
Åtgärderna för hantering av våldsamma situationer ökar alltid också klientsäkerheten!

Företagshälsovården hjälper om du blir sjuk av
arbetsrelaterade orsaker
Arbetsgivaren ska ordna företagshälsovård för sina arbetstagare. Syftet med företagshälsovårdsverksamheten är att förebygga belastning och sjukdomar till följd av arbetet.
Arbetstagaren kan gå till överenskomna yrkesutbildade personers mottagning vid arbetsgivarens företagshälsovård (företagsläkaren och företagshälsovårdaren) om arbetstagaren
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misstänker att han eller hon blivit sjuk av orsaker som anknyter till arbetet eller om han
eller hon blivit skadad på väg till eller från jobbet eller på jobbet. Den lagstadgade företagshälsovårdsverksamheten omfattar inte behandling av vanliga sjukdomar som inte har en
anknytning till arbetet. Arbetsgivaren kan dock på eget initiativ ordna företagshälsovårdstjänsterna för arbetstagarna på så sätt att de också omfattar sjukvårdstjänster.
Företagshälsovårdsverksamheten bygger på arbetsplatsutredningar, utifrån vilka yrkesutbildade personer inom företagshälsovård i samarbete med arbetsgivarens företrädare bedömer arbetsomständigheternas hälsoeffekter och de behov av uppföljning av hälsan hos
personalen som effekterna medför. Vid behov ger företagshälsovården också information,
handledning och råd till arbetstagare och hela arbetsgemenskapen om trygga sätt att utföra lyft och förflyttningar.
När en ny anställd börjar på arbetsplatsen, görs i allmänhet en hälsokontroll vid företagshälsovården under personens prövotid. På en del av arbetsplatserna görs hälsokontroller också med jämna intervaller.

Det lönar sig att själv vara aktiv för att upprätthålla sin
arbetsförmåga
Den som har en god fysisk kondition orkar bättre med sitt jobb. Arbetet inom vård och omsorg är relativt tungt både fysiskt och psykiskt, men ett tungt arbete höjer inte den fysiska
konditionen, trots att många tror så. Tvärtom: ett fysiskt och psykiskt tungt arbete kräver
att arbetstagaren sköter om sin kondition. Även humöret är bättre när man inte känner sig
för trött efter jobbet.
Dessutom påverkar vår egen attityd, dvs. hur vi förhåller oss till olika saker, hur vi orkar.
När vi är förtrogna med våra egna starka sidor och tänker på allt som är positivt, kan också
svåra saker kännas mindre tunga. Till exempel förändringar som sker i arbetet och arbetsgemenskapen är ofta skrämmande, men det hjälper oss att orka bättre om vi kan förhålla
oss positivt till att saker förändras och med tiden till och med acceptera förändringarna.
Vid förändringar är det särskilt viktigt med yrkeskompetens. Det är alltid nyttigt att
utbilda sig vid sidan av jobbet, oavsett om utbildningen ordnas av arbetsgivaren eller om
studierna sker på eget initiativ. JHL ordnar fortbildning och fördjupande utbildning som
utvecklar deltagarnas yrkeskompetens och kunskaper om arbetarskydd, samarbete och arbetshälsa både på JHL-institutet i Helsingfors och regionalt. Vid utbildningarna behandlas
bl.a. aktuella frågor i branschen och olika sätt att påverka arbetsomständigheterna och
främja bl.a. arbetarskyddet genom samarbete på arbetsplatserna. När du upprätthåller och
utvecklar ditt kunnande kan du också själv bidra till att ditt eget arbete blir innehållsmässigt smidigare och löper bättre.
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I frågor som gäller arbetshälsan, gör så
här
1. Om du har frågor om ditt arbete och din arbetsmiljö och om du upplever svårigheter
som gäller din arbetsförmåga, ork, hälsa eller säkerhet på arbetsplatsen, prata först
med din chef.
2. Om du upplever att du inte får tillräckliga svar av din chef eller om du tycker att
den aktuella omständigheten inte åtgärdas, eller om du upplever att du behöver mer råd och stöd, ska du kontakta organisationens arbetarskyddsfullmäktige.
Arbetarskyddsfullmäktige utses på arbetsplatser där minst tio arbetstagare arbetar
regelbundet.
3. Om du upplever att omständigheten påverkar din hälsa och du har symtom, eller om
du vill ha mer information och stöd i frågor som gäller din hälsa, kontakta företagshälsovården på din arbetsplats.
4. Om åtgärder inte vidtagits för att inleda behandlingen av ditt ärende trots att du
gjort de försök som nämns ovan, eller om du behöver mer råd och information, kan
du kontakta jouren hos arbetarskyddet vid närmaste regionförvaltningsverk. Du kan
också be att den arbetarskyddsfullmäktige kontaktar regionförvaltningsverkets arbetarskyddsinspektör på dina vägnar. Regionförvaltningsverket har till uppgift att övervaka att arbetsgivarna fullgör sina skyldigheter inom arbetarskyddet på arbetsplatserna.
5. Du kan också kontakta JHL:s regionkontor och förbundskontor för råd och instruktioner.
De centrala bestämmelserna om arbetarskyddet på din arbetsplats finns i statens författningsdatabank finlex.fi
• Arbetarskyddslag (738/2002)
• Lag om företagshälsovård (1383/2001)
• Statsrådets beslut om manuellt utförda lyft och flyttningar i arbetet (1409/1993)
• Lag om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006).
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JHL – Ditt förbund!
JHL:s cirka 200 000 medlemmar arbetar inom kommunerna, staten och församlingar samt i den privata sektorn. JHL är en medlemsorganisation i Finlands Fackförbunds
Centralorganisation FFC. Förbunden i FFC har sammanlagt cirka en miljon arbetstagare som
medlemmar.
JHL samlar både dem som är i arbetslivet och dem som studerar för ett yrke eftersom
studerande kan ansluta sig till förbundet med samma förmåner som andra medlemmar.
Det finns en egen förening för studerande i JHL, Julkisten ja hyvinvointialojen opiskelijat ry
(föreningen verkar på finska).
JHL förhandlar om arbets- och tjänstekollektivavtal inom både de offentliga och privata välfärdsbranscherna. Med avtalen avtalas bland annat om anställningstryggheten, lönen,
arbetstiderna och rätten till semester och sjukledighet.
Kommunikation
JHL:s tidning Motiivi skickas till alla medlemmar. Motiivi utkommer också som webbpublikation. I varje nummer av tidningen behandlas även yrkesrelaterade frågor. På förbundets
webbplats www.jhl.fi finns tjänsten MittJHL, som är avsedd för medlemmarna.
Ditt förbund, JHL, finns även på Facebook och Twitter. För social- och hälsovårdsbranschen finns en egen Facebook-sida (på finska) och ett eget Twitter-konto (på finska).
Utbildning
JHL:s utbildningar är avsedda för alla medlemmar. Förbundet ger utbildning både till förtroendeuppdrag och i yrkesrelaterade frågor. Det ordnas flera yrkesinriktade studiedagar
varje år, och de går av stapeln antingen i regionerna eller på JHL-institutet. Även föreningarna ordnar utbildning om organisationsarbetet och yrkesinriktad utbildning för sina
medlemmar.
I samarbete med riksomfattande professionella nätverk producerar vi handböcker och
annat studiematerial för olika yrkesområden.
Yrkesrelaterade frågor vid intressebevakningen
JHL:s medlemmar är professionella och studerande inom den offentliga och privata sektorn
för omsorgstjänster, och de representerar ett stort antal olika branscher.
Mångfalden av yrken är förbundets styrka och utmaning. Många arbetslivsrelaterade frågor på arbetsplatserna är gemensamma för alla, oberoende av yrket, och tjänster
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produceras i mångprofessionella team. Samtidigt finns det också frågor som endast gäller
enskilda branscher. Syftet med den yrkesområdesspecifika verksamheten är att parallellt
med intressebevakningen också behandla specialfrågor och främja personalens deltagande
i samarbetet på arbetsplatsen.
Arbetet och serviceproduktionen står inför många nationella och internationella utmaningar. Sådana utmaningar är bland annat förändringarna i servicestrukturerna, resultat- och produktivitetskraven, konkurrensutsättningen och utläggningen av tjänster samt
nätverksbygget och informationssamhällets snabba utveckling. Allt detta gör att även kraven på yrkeskompetens förändras och vi måste kontinuerligt uppdatera våra professionella
kunskaper och färdigheter.
JHL:s mål är att
- yrkesområdenas specialfrågor blir beaktade vid utvecklingen av arbets- och tjänstekollektivavtalen, vid utvecklingen av den lagstiftning som gäller arbetet och yrket och
i den övriga intressebevakningen.
- den yrkesinriktade utbildningen motsvarar behoven i arbetslivet och att våra medlemmar har möjlighet att utvecklas i sina yrken och delta i utbildningen
- yrkesutbildade personer kan använda sitt kunnande mångsidigt i arbetet genom att
delta i utvecklandet av sitt arbete, sin arbetsgemenskap och tjänsterna tillsammans
med arbetsgivaren
- avtalens innehåll utvecklas på så sätt att för arbete som kräver yrkeskompetens betalas en rättvis lön som motsvarar uppgifternas kravnivå.
JHL:s verksamhet i olika yrkesbranscher
Den yrkesinriktade verksamheten är avsedd både för dem som redan är i arbetslivet och för
medlemmar som studerar för ett yrke. Syftet med verksamheten är att förstärka medlemmarnas professionella identitet, uppmuntra medlemmarna att sköta om sin yrkeskompetens
och använda sin yrkeskompetens i arbetet samt att ge medlemmarna stöd så att de kan ta
ansvar för de rättigheter och skyldigheter som anknyter till anställningsförhållandet.
JHL:s yrkesinriktade verksamhet är indelad i sex större helheter. En av dem är socialoch hälsovårdsbranschen. Mer information finns på förbundets webbplats.
Riksomfattande nätverk för yrkesområdena
JHL samlar yrkesutbildade personer i olika branscher för att skapa samarbete i nätverk för
de olika yrkesområdena. I förbundet finns yrkesområdesvisa nätverk som får stöd genom
elektronisk kommunikation.
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Nätverken behandlar yrkesområdenas specialfrågor, utarbetar förslag som gäller utbildningens och den övriga intressebevakningens innehåll och utbyter information och erfarenheter om aktuella frågor i yrkesområdena. Nätverken förmedlar information och medlemmarna deltar också som sakkunniga i produktionen av förbundets publikationer. I nätverken möts erfarna proffs och unga experter i branschen. Mer information om nätverken
för yrkesområdena och om yrkesområdenas specialfrågor hittar du på adressen www.jhl.fi..
Där kan du också ta del av förbundets medlemsförmåner, utbildning och verksamhet.
Det finns en separat broschyr för riksomfattande yrkesnätverk. Du hittar den i materialbanken på förbundets webbplats.
Kontrollera dina medlemsuppgifter!
Är din uppgiftsbeteckning och de övriga uppgifterna aktuella? Du kan kontrollera och rätta
dina medlemsuppgifter i tjänsten MittJHL. Logga in i medlemstjänsten på startsidan.
Grattis till din examen!
JHL delar ut examensbroscher till alla som slutför sin yrkesutbildning. Läroinrättningsagenterna
eller föreningarnas företrädare delar ut broscherna på examensfesten. Kontakta regionkontoret i din region för mer information. Du kan också kontakta närmaste regionkontor för
att fråga om stipendier som är avsedda för studerandegrupper.

JHL:s medlemsförmåner
Intressebevakning och
avtalssäkerhet
JHL erbjuder sina medlemmar effektiv intressebevakning och ingår arbets- och
tjänstekollektivavtal i de offentliga och
privata omsorgsbranscherna.
Förtroendemannen ger stöd
Förtroendemannen är den lokala experten
som ger dig råd och hjälp i ärenden och
tvister som gäller anställningen.
Arbetslöshetsskydd
Arbetslöshetskassan för den offentliga
sektorn och välfärdsområdena inledde sin
verksamhet 1.1.2006 och är en av de störs-

ta branschspecifika arbetslöshetskassorna i
Finland. Kassan erbjuder sina medlemmar
tidsenliga tjänster och medlemsförmåner,
helt elektronisk dokumentförvaltning och
flexibel utbetalning av förmåner. På arbetslöshetskassans webbplats finns också
en handbok om arbetslöshetsskyddet. Du
skickar din ansökan om arbetslöshetsskydd
snabbast genom Webbkassan eWertti.
Avgiftsfri rättshjälp
Via din förening kan du söka avgiftsfri
rättshjälp av förbundets jurister i ärenden
som gäller anställningsförhållandet och arbets- och tjänstevillkoren.
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Förmånlig utbildning
JHL erbjuder sina medlemmar intressebevaknings- och organisationsutbildning,
men också yrkesinriktad utbildning i form
av studiedagar. Utbildning ordnas både vid
JHL-institutet i Helsingfors och på regionala evenemang. I utbildningskalendern på
webbplatsen kan du också anmäla dig till
kurser.

Medlemskort och fickkalender
Du får ett medlemskort vart tredje år.
Kortet är samtidigt ditt försäkringskort.
Medlemskalendern kan beställas via tjänsten
MittJHL.

Medlemsförsäkring

Förbundet betalar för en medlemsförsäkring
som reseförsäkring och olycksfallsförsäkring
för bestående invaliditet. De försäkrade i resenärsförsäkringen är förbundets medlemmar
Semesterstöd och medlemsrabatter
Du får rabatter och stöd för semestrar. och medresande familjemedlemmar under 15
JHL har semesteraktier i Holiday Club år. Mer information turva.fi/jhl
Resorts Oy som medlemmarna kan använda. Förbundet ordnar semesterveckor med Rekreation och samvaro
stöd och handledning för medlemmarna. Du kan delta i lokala, regionala och riksomInformation om förbundets semester- och fattande evenemang. För unga ordnas egna
stugförmåner får du på vår webbplats jhl. evenemang och aktiviteter.
fi.
Föreningens verksamhet
Information om din egen bransch till din Medlemmar har rätt att delta i verksamhet
som föreningen ordnar.
hemadress
Du får tidningen Motiivi hem till dig 8
gånger om året. Tidningen utkommer ock- Skatteförmån
Förbundets och arbetslöshetskassans medså som webbpublikation.
lemsavgift är avdragsgill i beskattningen.
Förbundets webbplats jhl.fi
Tjänsten MittJHL är endast avsedd för förbundets medlemmar. I tjänsten MittJHL
kan medlemmar bl.a. uppdatera sina egna
uppgifter och anmäla sig till kurser.

Rabatt på bränsle
Med JHL:s medlemskort får du rabatt på kontantköp på Teboil. Du får dessutom rabatt
bl.a. på smörjmedel, biltvätt och gasol.
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Bra betjäning överallt i Finland
JHL:s medlemmar har tillgång till tio regionkontor med kompletta tjänster runt om i landet jhl.fi
Enklast går det att ansluta sig elektroniskt på jhl.fi/blimedlem. Du kan också fråga vem som
är JHL:s förtroendeman i din arbetsgemenskap.
Förtroendemannen ger dig ett anslutningsformulär och ett formulär för fullmakten för
medlemsavgiften. Returnera det ifyllda formuläret till förtroendemannen. Föreningens styrelse godkänner dig som medlem och sköter om att avtalet om debitering av medlemsavgiften går till arbetsgivaren. Efter detta får du ett medlemskort från förbundet, förbundets
tidning och alla de övriga förmånerna till ditt förfogande.
Du kan också ringa till JHL:s medlemsservice, tfn 010 7703 430. Läs mer på adressen jhl.
fi/sv/om-jhl/kontakt/. Telefontjänsten informerar dig om en lämplig JHL-förening och om
föreningens kontaktperson. Regionkontoren ger också mer information.

JHL:s regionkontor
Adresserna till JHL:s regionkontor

ROVANIEMI

ULEÅBORG

VASA
KUOPIO
JOENSUU

BJÖRNEBORG

TAMMERFORS
VILLMANSTRAND

ÅBO
HELSINGFORS
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SYDÖSTRA FINLANDS REGIONKONTOR
Kauppakatu 40 D, 53100 Villmanstrand
tfn 010 7703 550
LAPPLANDS REGIONKONTOR
Rovakatu 20–22 A, 96200 Rovaniemi
tfn 010 7703 600
ULEÅBORGSREGIONENS REGIONKONTOR
Kontoret i Uleåborg
Mäkelininkatu 31, 90100 Uleåborg
tfn 010 7703 610
INRE FINLANDS REGIONKONTOR
Rautatienkatu 10, 33100 Tammerfors
tfn 010 7703 620
ÖSTERBOTTENS REGIONKONTOR
Vasaesplanaden 17, 7 vån., 65100 Vasa
tfn 010 7703 640
FÖRBUNDET FÖR DEN OFFENTLIGA
SEKTORN OCH VÄLFÄRDSOMRÅDENA JHL
JHL:S CENTRALKONTOR
Sörnäs strandväg 23, 00500 Helsingfors
växel: 010 77031

ÖSTRA FINLANDS REGIONKONTOR
Joensuu kontor
Yläsatamakatu 7 B 13, 80100 Joensuu
tfn 010 7703 650
Kuopio kontor
Puistokatu 6, 70110 Kuopio
tfn 010 7703 650
SÖDRA FINLANDS REGIONKONTOR
Sörnäs strandväg 23
00500 Helsingfors
tfn 010 770 3 331
SATAKUNTA REGIONKONTOR
Isolinnankatu 24, 5. vån., 28100 Björneborg
tfn 010 7703 670
EGENTLIGA FINLANDS REGIONKONTOR
Allégatan 6A, 20100 Åbo
tfn 010 7703 700
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Proffs inom socialfostran och handledning

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL
består av proffs i många olika branscher: våra medlemmar har
sammanlagt fler än 2 500 yrkesbeteckningar. Olika yrkesgrupper
har olika behov och varierande önskemål på förbundet, och därför
har förbundet yrkesområdesverksamhet av många olika slag.
Yrkesområdesverksamheten handlar om att bygga närverk, få och
ge kamratstöd och information samt förstärka det professionella
greppet om arbetet. De största yrkesområdena i JHL är:

Proffs inom
kosthåll och rengöring
Proffs inom
pedagogik och handledning
Proffs inom
teknik och trafik
Proffs inom
säkerhetsbranschen
Proffs inom
informationsarbete och administration
Proffs inom socialfostran och handledning
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