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Onko iällä merkitystä työelämässä?
Kronologinen ikä eli kalenteri-ikä on hyväksytty iän kuvaajaksi sen yksikertaisuuden vuoksi. Työelämän näkökulmasta parempi ja toimivampi mittari fyysisesti raskaissa töissä voisi olla biologinen ikä. Se liitetään usein toimintakyvyssä tapahtuviin muutoksiin iän myötä.
Eri indeksien mukaan biologinen ikä lisääntyy noin %yksikön verran vuodessa
25-30 vuoden iästä alkaen.
Yksilön indeksiarvoja ei voida kuitenkaan luotettavasti
tulkita suhteessa kalenteriikään. Ryhmässä ne voivat
kuvata vanhenemisen keskimääräistä
etenemistä.
Kronologisen iän kanssa
korreloivat parhaiten keuhkojen
toimintamittaukset,
käden puristusvoima, verenpaine sekä kuulon ja
näön tarkkuus.

Tulkintavaikeuksista huolimatta toimintakykyä kuvaamalla iällä on merkitystä
työelämässä.. Esimerkiksi fyysinen toimintakyvyn tarve fyysisesti kuormaa
sisältävissä töissä on ilmeinen iästä riippumatta. Toimintakyvyn ”normaali”
heikentyminen 1%/vuosi merkitsee, että 60-vuotias henkilö kuormittuu keskimäärin 20% enemmän kuin 40-vuotias henkilö samassa fyysisessä työssä.

Tähän vihkoseen on koottu joitain työelämän kannalta ns. keski-ikäiselle ihmiselle tärkeitä asioita työpaikalla tapahtuvan keskustelun pohjaksi ja yleiseksi tiedoksi.
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Työpaikalla tarvittavaa tietoa
Tauot
Mikrotaukojen (½ -3 min) pitäminen heti kuormitushuipun jälkeen edistää tehokkaasti palautumista, niiden lisääminen on erityisen merkittävää iän kasvaessa. Mikrotauot on todettu tehokkaiksi etenkin lihaksen kuormituksen säätelyssä, väsymyksen tunteen vähentäjänä ja raskaassa työssä happivelan syntymisen ehkäisijänä. Lyhyen tauon teho perustuu siihen, että väsymys kasvaa
ponnistuksen alkuvaiheessa vähän, mutta moninkertaistuu ponnistuksen jatkuessa, kun taas elpyminen on aluksi nopea ja hidastuu loppua kohden.
Työehtosopimuksen mukaan kokoaikaisen työntekijän työpäivään kuuluu mahdollisuus nauttia kahvia tai virvokkeita työnteonkannalta sopivana aikana kahdesti työvuorossa. Yli kuusituntia kestävään työvuoroon tulee sisältyä mahdollisuus ruokailuun joko työn lomassa tai erillisellä työvuoroluetteloon merkityllä ruokatunnilla. Ruokatunti voi
olla myös lyhyempi kuin tunti, mutta lyhyimmillään
puoli tuntia, jona aikana työntekijä voi vapaasti
poistua työpaikaltaan.
Kuljetustehtävissä työaikalaki määrää erikseen
päivittäisistä lepotauoista.

Eri yrityksissä on käytössä runsaasti ergonomisia työtä keventäviä ja jaksamista lisääviä apuvälineitä. Joitakin esimerkkejä:
* jakelutyöhön sähköinen jakelukärry ja sähköpolkupyörä
* näyttöpäätetyössä ja jakelun ABC- menetelmällä työskenteleville lääkärin
määräyksestä tarvitseville erityiset työlasit
* seisomatyöhön ergonomiamatot, tarvitseville tukipohjallisia.
* kuljetustyössä raskaita taakkoja portaiden kulkemista helpottavia kiipijöitä ja
erilaisia kuljetuskärryjä. Lisätietoja apuvälineistä saat omalta työsuojeluvaltuutetulta.
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Työelämän joustot
Työelämässä jo 15- 20 vuotta työskennellyt saattaa kaivata uusia haasteita,
huokoisuutta tai jopa taukoa työelämään. Työehtosopimus sekä työelämän
eri lait tuovat meille kaikille mahdollisuuksia kokeilla jotain uutta.

Joustovapaa
Sopimalla ylityöt ja haittakorvaukset joustovapaaksi on mahdollisuus kerryttää
kokonaisia vapaapäiviä omiin harrastuksiin, perheen yhdessäoloon tai vakka
lyhyeen lomaseen.
Joustovapaa on menettely, jossa työnantaja ja työntekijä sopivat tähän työehtosopimukseen perustuvan tai muutoin sovitun etuuden vaihtamisesta annettavaksi myöhemmin palkallisena joustovapaana, tai jossa joustovapaaksi
vaihtaminen perustuu työntekijälle työehtosopimuksessa annettuun oikeuteen
vaihtaa etuus joustovapaaksi taikka työehtosopimuksen määräykseen jolla
työntekijä voi ilmoituksellaan vaihtaa yötyölisät joustovapaaksi Lue lisää joustovapaasta ViLo tessin 22§:n 4. momentista: osoite www.pau.fi .
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Opintovapaa ja aikuiskoulutustuki
Työntekijällä, jonka päätoiminen palvelussuhde työnantajaan yhdessä tai
useammassa jaksossa on kestänyt yhteensä vähintään vuoden, on oikeus
saada opintovapaata saman työnantajan palveluksessa viiden vuoden aikana
yhteensä enintään kaksi vuotta. Opintovapaa myönnetään antamalla työntekijälle etukäteen määrättynä aikana yksi tai yhdenjaksoisesti useampia kokonaisia vapaapäiviä. Opintovapaa voidaan myöntää myös antamalla osia työpäivästä vapaaksi tai muodostamalla se useasta vapaajaksosta, joiden välillä
työntekijä on työssä.
Opintovapaa voidaan myöntää opiskeluun julkisen valvonnan alaisessa koulutuksessa. Opintovapaata voidaan myöntää myös ammattiyhdistyskoulutusta
varten. Tarkista aina ennen vapaanhakemista, että koulutus on sellaista johon opintovapaata voidaan myöntää. Opintovapaata tulee hakea 45 päivää
ennen opintojen aloittamista.
Aikuiskoulutustukea voi saada omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen
osallistuva aikuisopiskelija, joka on työ- tai virkasuhteessa tai toimii yrittäjänä
ja joka






on ollut työelämässä yhteensä vähintään kahdeksan vuotta ja
on ollut nykyisen työnantajan palveluksessa vähintään vuoden ennen
tuettavan opiskelun alkua ja
jää palkattomalle opintovapaalle yhdenjaksoisesti vähintään kahdeksi
kuukaudeksi tai opiskelee lyhyemmillä opintojaksoilla tai osa-aikaisesti
yhteensä vähintään 43 päivän ajan ja
ei saa opiskeluun muuta tukea.
Aikuiskoulutustuen kaikkien
saamisehtojen tulee täyttyä,
jotta tukea voidaan maksaa.
Tukea maksetaan yhteensä
enintään 18 kuukauden ajalta. Tuen määrä vastaa ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan määrää.
Tukea maksaa koulutusrahasto, josta saa lisätietoja
osoite
www.koulutusrahasto.fi

6

Vuorotteluvapaa
Vuorotteluvapaa perustuu vapaaehtoisuuteen. Työnantaja ja työntekijä sopivat vapaasta kirjallisella vuorottelusopimuksella. Vuorotteluvapaan edellytyksenä on, 10 vuoden työhistoria ennen vuorotteluvapaan alkamista ja että
työntekijän kokoaikainen (yli 75 %) tosiasiallinen työssäolo ja palvelussuhde
samaan työnantajaan on kestänyt yhdenjaksoisesti vähintään 13 kuukautta.
Vuorotteluvapaan kesto on vähintään 90 kalenteripäivää yhdenjaksoisesti ja
yhteensä enintään359 kalenteripäivää. Vuorotteluvapaan voi sopia pidettäväksi myös useammassa jaksossa. Jaksottamisesta on aina sovittava vuorottelusopimuksessa ennen vapaan alkamista. Vuorottelijalla on oikeus vapaan
päätyttyä palata ensisijaisesti aikaisempaan työhönsä.

Vuorottelukorvauksen suuruus on 70 tai 80 % siitä työttömyyspäivärahasta,
johon henkilöllä olisi oikeus työttömäksi jäädessään. Korvausta laskettaessa
ei lapsikorotuksia eikä korotettuja ansio-osia oteta huomioon
Vuorotteluvapaa-ajalta kertyy eläkettä. Eläke lasketaan palkasta, joka on
55% ansiosidonnaisen vuorottelukorvauksen perusteena olevasta työansiosta. Korvaus on veronalaista tuloa. Lisätietoja www.esr.fi/mol.fi
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Osa-aikalisä
Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää osa-aikalisää ansionmenetyksen korvauksena työntekijälle, joka siirtyy vapaaehtoisesti kokoaikatyöstä määräajaksi
osa-aikatyöhön. Osa-aikalisää voivat saada työntekijät, virkamiehet ja viranhaltijat. Työnantajan on palkattava osa-aikalisäkauden ajaksi osa-aikatyöhön
työ- ja elinkeinotoimiston osoittama työtön työnhakija.
Osa-aikalisää voidaan maksaa henkilölle, jonka kokoaikainen palvelussuhde
samaan työnantajaan on yhdenjaksoisesti kestänyt vuoden välittömästi ennen osa-aikatyöhön siirtymistä.
Osa-aikalisän määrä on puolet kokoaikatyön ja osa-aikatyön palkan erotuksesta. Enimmillään se on kuitenkin työllistämistuen perustuki korotettuna lisäosalla, joka on 50 % työllistämistuen perustuesta. Osa-aikalisää voidaan
maksaa samalle henkilölle enintään 12 kuukautta. Lisätietoja www.esr.fi/mol.fi

Työterveyshuolto ja sairaanhoito
Työterveyshuollon toimintaa säätelee työterveyshuoltolaki ja hyvä työterveyshuolto käytäntö. Työterveyshuolto jakaantuu lakisääteiseen ja vapaaehtoiseen työterveyshuoltoon = sairaanhoitoon. Työterveyshuollon palvelut on
useimmiten ostettu Mehiläinen Oy:ltä ja Suomen Terveystalo Oy:ltä alihankintana.
Työhönsijoitustarkastukset tehdään uusille työntekijöille, työtehtävien muuttuessa oleellisesti ja pitkien työkykyä alentavien sairausvaiheiden jälkeen. Lisäksi suoritetaan työtehtävien ja ammatin perusteella tarkastuksia, kuten
maantieliikenteen ammattikuljettajien-, yötyötä tekevien-, ajokorttiasetusten
mukaiset terveystarkastukset ja näyttöpäätetyötä tekevien näöntarkastukset.
Lakisääteiset terveystarkastukset ovat työntekijälle pakollisia ja ne ovat työaikaa.

Vapaaehtoiset terveystarkastukset ; Itellan työterveyshuollon puitesuunnitelmassa sovitaan vuosittain eri kohderyhmät, joille suoritetaan suunnatut terve8

ystarkastukset. Tarkastukset tehdään työterveyshoitajan tarkastuksena ja tarvittaessa ohjataan henkilö lääkärin vastaanotolle. Tarkoituksena on, että jokaisella 50- vuotta täyttäneellä työntekijällä olisi mahdollisuus päästä terveystarkastukseen n. 5 vuoden välein. Vaikka suunnatut terveystarkastukset ovat
työntekijöille vapaaehtoisia, on niihin järkevää osallistua. Näin saat tietoa
omasta terveydentilasta ja sen riskitekijöistä.
Itellaa koskien sairaanhoidon järjestämisestä ja tasosta on sovittu työehtosopimuspohjaisesti. Sairaanhoitoon ovat oikeutettuja työntekijät joiden työaika
on vähintään 20 tuntia viikossa Itella järjestää yleislääkäri- ja erikoislääkäritasoista sairaanhoitoa. Sairaanhoidon piiriin kuuluu myös fysikaalinen hoito ja
äkillisen hammassairauden ensiapuluonteinen hoito. Lähetteen hammashoitoon saa omalta esimieheltä, työterveyshuollossa asioidaan henkilökortilla.
Muiden yritysten sairaanhoidosta saat tietoa työsuojeluvaltuutetultasi.
Työterveyshuoltoa sitoo vaitiolovelvollisuus työntekijän terveystiedoista, eikä
kenenkään tietoja ilman suostumusta anneta muille osapuolille.
Työntekijöille ja työyhteisöille, jotka ovat kohdanneet traumaattisen kriisitilanteen, voidaan järjestää jälkihoito siitä erikseen sovittujen ohjeiden mukaan.
Kriisitilanne voi olla esim. väkivalta- tai uhkatilanne, työtoverin kuolema tai
liikenneonnettomuus.

Kuntoutus
Lääkinnällinen kuntoutus
ASLAK-kurssin avulla voit ylläpitää ja parantaa työ- ja toimintakykyäsi ennaltaehkäisevän. Kurssien tavoitteena on
työkyvyn pitkäaikainen parantaminen ja työkyvyn säilyttäminen silloin, kun työkyvyn heikkenemisen riskit ovat jo
todettavissa.
ASLAK-kuntoutus on suunniteltu sellaisille työntekijäryhmille ja ammattialoille, joissa esiintyy työstä johtuvaa fyysistä, henkistä ja sosiaalista kuormittumista, joka johtaa
helposti terveysongelmien kasautumiseen ja työkyvyn
heikkenemiseen.
ASLAK-kurssi on aina ryhmämuotoista kuntoutusta. ASLAK-kurssi toteutetaan kuntoutuslaitoksessa avo- tai laitosmuotoisena tai niiden yhdistelmänä.
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Kurssit toteutetaan kolmessa tai neljässä jaksossa noin vuoden kestoisena
prosessina. Kuntoutuksen kokonaiskesto voi olla 15–22 vuorokautta. Välijaksoille kuntoutujalle suunnitellaan yksilöllinen ohjelma kotona ja/tai työssä tehtäviä harjoituksia varten. Kuntoutuksen ajalta ei makseta palkkaa, mutta Kela
maksaa kuntoutusrahaa. Kuntoutusraha lasketaan kuten sairauspäivärahan
määrä.
TYK-kuntoutus Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus voidaan toteuttaa yksilökohtaisena valmennuksena tai saman työpaikan työntekijöiden tai
samaa työtä tekevien ryhmämuotoisena valmennuksena. Työkykyä ylläpitävä
ja parantava valmennus on kuitenkin aina yksilöllisesti suunniteltua. Tykkuntotuksen ajalta korvaukset maksetaan vastaavalla tavalla kuin ASLAKissa.
Lääkinnälliseen kuntoutukseen haetaan aina työterveyshuollon kautta.

Ammatillinen kuntoutus
Ammatillinen kuntoutus on esimerkiksi työkokeilua, työhön valmennusta, koulutusta tai kurssitusta. Ammatillista kuntoutusta järjestävät työeläkeyhtiöt.
Kuntoutukseen on oikeus työntekijällä, jota uhkaa työkyvyttömyys seuraavan
viiden vuoden aikana. Ammatillisen kuntoutuksen ajalta sinulle maksetaan
kuntoutusrahaa. Sen määrä on työkyvyttömyyseläke korotettuna 33 prosentilla.
Itella maksaa Itellassa toteutettavan työkokeilun ajalta normaalia kuukausipalkkaa. Ammatillisesta kuntoutuksesta saa tietoa työterveyshuollosta ja
omalta ja työeläkeyhtiöltä josta kuntoutusta myös haetaan.
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Lomatuet
Kuntoon liiton tuella - Kuntoremonttiloma
Kuntoremonttiloma on viiden vuorokauden aktiiviloma, joka tukee työikäisten
työ- ja toimintakykyä motivoimalla ja antamalla välineitä terveellisiin elämäntapoihin, säännölliseen liikuntaan ja muuhun fyysiseen aktiivisuuteen.

Kuntoremontti on mainio startti kohti terveellisiä elämäntapoja. Remontissa olleilla on mahdollisuus osallistua myös seurantaviikonloppuun,
jolloin tarkistetaan kunnossa tapahtuneet muutokset.
PAU tarjoaa nyt jäsenilleen loistavan mahdollisuuden huippuedullisiin
kuntoremonttilomiin.
Vuonna 2011 paikkoina olivat mm
Saariselän, Imatran, Yyterin Turun
Caribian kylpylät.
Kuntoremonttiloman omakustannus vaihtelee hiukan paikoittain ollen noin 125 – 150
euroa sisältäen puolihoidon.

SAL-lomatuki
PAU on Suomen Ammattiliittojen Lomajärjestö SAL:n jäsen. Vuosittain liitto
saa kiintiön ohjatuille lomaviikoille kotimaassa. SAL-lomatukia myönnetään
ensisijaisesti taloudellisin ja terveydellisin perustein. Lomatuki on viikon lomalta 170 euroa aikuisille ja 85 euroa lomalla mukana oleville 6-16-vuotiaille
lapsille. Loman pituuden pitää olla vähintään 5 yöpymisvuorokautta.
SAL yhdistyy 1.1.2012 muiden palkansaajalomajärjestöjen kanssa. Lisätietoja www.sal-lomat.fi.
Jotta useammat jäsenet voisivat osallistua edullisille lomaviikoille, jaamme
myös liiton omaa, SAL-lomatuen suuruista tukea jäsenillemme.
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Perheloma
Perheloma on suunnattu lapsiperheille. Ohjatulle kesäiselle täysihoitolomaviikolle pääsee parikymmentä lapsiperhettä. Lapset lomailevat ilmaiseksi ja aikuiset maksavat vain joitain kymppiä tältä täysihoitolomaviikolta.

Hotelli Heimari
Hotelli- ja koulutuskeskus Heimari sijaitsee Saimaan rannalla vain reilut 10
kilometriä Mikkelin ja Ristiinan keskustasta aivan laivareitin varrella. Heimaria
ympäröi rauhallinen eteläsavolainen luonnonkaunis järvimaisema, joka mahdollistaa monenlaiset luontoharrastukset.

Heimarin kodikkaissa tiloissa on vaihtoehtoja ja valinnanvaraa. Hotellissa on
30 huonetta, joihin mahtuu mukavasti suurempikin ryhmä. Heimari on varustettu asianmukaisilla toimivilla tiloilla sekä asiansa osaavalla ja palvelualttiilla
henkilökunnalla. PAU:n jäsenet saavat Heimarin hinnoista jäsenalennuksen.
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Lomatuen hakeminen
Hae lomatukea viimeistään kaksi kuukautta ennen lomaa. Lomatukea haetaan SAL -lomatukihakemuksella. Hakemuksia saa PAU:n toimistosta tai
osoitteesta www.salry.net.
Hakemukset tulee lähettää osoitteella: PAU ry/Lomatuki, John Stenbergin
ranta 6, 00530 Helsinki.
Lomavastaavien yhteystiedot Vuokko Malinen, vuokko.malinen(at)pau.fi,
puh: 09 6131 1719 tai 040 821 5832 ja Tarja Känsäkangas, tarja.kansakangas(at)pau.fi, puh: 09 6131 1717 tai 040 831 2963. Heiltä saa lisätietoja liiton lomatuista.

Itellan työhyvinvointisäätiö
Itella-konsernin työhyvinvointisäätiön toimintaa johtaa Itellan ja PAUn nimeämistä henkilöistä koostuva hallitus. Hallituksella on apuelimenä yrityksen
ja henkilöstön edustajista koostuva neuvottelukunta, joka valmistelee esitykset hallitukselle.
Itella-konsernin työhyvinvointisäätiön toiminta jakaantuu kahteen osaalueeseen tutkimustoimintaan ja henkilöstön työhyvinvointia parantaviin toimiin. Tutkimustoiminta on pitkäjänteistä toimintaa ja sillä pyritään vaikuttamaan työhön ja työolosuhteisiin. Työhyvinvoinnin parantamiseksi säätiö järjestää liikunta- ja lomanviettomahdollisuuksia, kuntotestauksia ja terveystapahtumia sekä aktiiviperhelomia.
Säätiön jo päättyneitä tutkimus- ja kehittämishankkeita tutkimushankkeista
ovat olleet mm. Työn ergonomian ja fyysisen työkyvyn arvioinnin kehittäminen Suomen Posti Oyj:ssä eli ErgoPosti-projekti. Projektissa tutkittiin ja kehitettiin postin jakelun ja lajittelun sekä asiakaspalvelutehtävien ergonomiaa ja
fyysistä kuormittavuutta. Säätiön kotisivuilta kohdasta hankkeet löydät työhyvinvoinnin työkalut, jossa on runsaasti ohjeita niin esimiehille kuin työntekijöillekin.

Säätiön toimintaa henkilöstölle
Viikonloppuisin kaikille yrityksen palveluksessa oleville järjestettävää toimintaa ovat:
Talviliikuntakarnevaalit, jossa tutustutaan erilaisiin talviliikunta muotoihin
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Antin askel keväisen viikonlopun ohjelmassa on liikuntaa, luentoja, tuoteesittelyä
Syysliikuntatapahtuma, viikonlopun aikana tutustutaan sekä sisäliikuntalajeihin että ulkoharrasteisiin
Sisäliikuntafestivaali, viikonlopun ohjelmassa on tutustumista eri liikuntamuotoihin ja -lajeihin, paljon iloista yhdessäoloa sekä hauskaa illanviettoa
Tilaisuudet ovat ilmaisia säätiö vastaa ruokailuista ja majoituksesta sekä järjestää kuljetukset suurimmilta paikkakunnilta.
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Aktiiviperheloma lapsiperheille
Säätiö järjestää lapsiperheille suunnattuja aktiiviperhelomia Hotelli Heimarissa Ristiinassa.
Ohjelmassa on luentoja hyvinvointiin liittyvistä asioista ja ohjattua liikuntaa.
Lapsille järjestetään hoito aktiviteettien ajaksi.
Työhyvinvointisäätiö maksaa koko loman, vain matkakulut jäävät osallistujan
maksettavaksi.
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Aktiiviperheloma pariskunnille
Aktiiviperheloma on pariskunnille, joilla ei ole lapsia.

Ohjelmassa on luentoja hyvinvointiin ja terveyteen liittyvistä asioista sekä ohjattua liikuntaa. Työhyvinvointisäätiö maksaa majoituspaikan ja aktiviteettien
kustannukset. Osallistuja maksaa matkakustannukset
Työhyvinvointisäätiön tilaisuuksiin hakeudutaan säätiön kotisivujen kautta
osoitteessa www.tyohyvinvointisaatio.fi
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