Tiedote

Maatalousalan työterveyshuolto
Miksi maatalousyrittäjä tarvitsee myös työterveyshuoltoa?
Työn menestyksellinen hoitaminen vaatii hyvää työkykyä, koska maataloustyön
vaatimukset ovat suuremmat kuin monella muulla toimialalla. Työterveyspalvelujen hyödyntäminen on tärkeä osa yrityksen johtamista. Työterveyshuolto on työterveyden ja työkyvyn asiantuntija, joka tukee yrittäjiä ja työntekijöitä työkyvyn
ylläpitämisessä ja kehittämisessä.
Työterveyshuolto tukee maatalousyrittäjää työhyvinvoinnin kehittämisessä ja työperäisten vaarojen ehkäisyssä. Yrittäjälle työterveyshuollon järjestäminen on vapaaehtoista, mutta sen järjestäminen kannattaa. Maatalousyrittäjän toimiessa
työnantajana hänellä on velvollisuus järjestää työntekijöilleen työterveyspalvelut.
Tämä koskee myös kausityöntekijöitä, joiden päätyönantajana yrittäjä toimii.
Työterveyshuolto on ennen kaikkea ennaltaehkäisevää toimintaa, jonka tarkoitus
on puuttua ajoissa mahdollisiin terveyttä ja työkykyä uhkaaviin tekijöihin työssä ja
työympäristössä.

Mitä palveluita työterveyshuolto tarjoaa?
• Työn ja työolojen terveydellisen merkityksen arvioiminen (työpaikkaselvitys
eli tilakäynti)
• Terveystarkastukset perustellusta syystä ja työkyvyn seuraamiseksi ja tukemiseksi
• Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus terveyteen ja työkykyyn vaikuttavista asioista ja työkykyä tukevista toimintatavoista
• Ensiapuvalmiuden järjestämiseen osallistuminen
• Työkyvyn seuranta ja ohjaus kuntoutukseen tarvittaessa.
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Sinä tunnet parhaiten oman työsi ja sen kuormitustekijöitä. Työterveyshuolto auttaa sinua tiedostamaan, mitä terveydellistä merkitystä työllä ja työolosuhteilla voi
olla. Voit hyödyntää työterveyshuollon osaamista työolojen riskien arvioinnissa.
Työterveyshuolto tuntee altisteita ja työn kuormitustekijöitä eri toimialoilta ja voi
hyödyntää tätä osaamista maataloudessa. Parhaimmillaan työterveydellä on
kokemusta lukuisista maatiloista ja he voivat jakaa parhaita käytäntöjä myös
sinulle.

Työterveyshuolto
• auttaa työolojesi kehittämisessä
• tukee työkykysi ylläpitämistä
• tuntee työperäiset sairaudet ja osaa havaita ne ajoissa sekä viedä
hoitoprosessin eteenpäin
• osaa mitoittaa mahdolliset sairauslomat työsi mukaan
• ohjaa kuntoutukseen, jos uhkana on työkyvyn aleneminen, tai työkykysi on jo
alentunut

Maatalousyrittäjä työnantajana
Kun maatalousyrittäjä toimii työnantajana, hänen tulee järjestää työterveyshuoltolain mukaiset ennaltaehkäisevät työterveyspalvelut työntekijöilleen. Sairaanhoidon
järjestäminen on vapaaehtoista.
Työn alisteet ja riskit määrittävät työterveyshuollon sisällön. Aina ei tarvita perusteellisia terveystarkastuksia, joskus riittää neuvonta ja ohjaus työn tekemisestä terveellisesti ja turvallisesti.
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Työterveyshuolto on edullista
Yrittäjällä, joka on järjestänyt itselleen työterveyshuoltolaissa tarkoitetun ehkäisevän työterveyshuollon ja sairaanhoitopalveluja, on oikeus saada korvausta kustannuksista. Käytännössä yrittäjä maksaa kustannuksista noin puolet ja Kela korvaa
toisen puolen. Poikkeuksena on työterveyshuollon tekemä tilakäynti, joka on tiettyyn euromäärään saakka MYEL-yrittäjälle maksuton palvelu. MYEL-vakuutettu
yrittäjä saa työajan tapaturmavakuutusmaksuunsa 20 % alennuksen, kun on ostanut työterveyspalvelut ja on sopinut työolojen kartoittamiseksi tehtävästä tilakäynnistä. Yrittäjä ja työnantaja saavat vähentää työterveyshuollon kustannusten
omavastuuosuudet verotuksessa.
Kela korvaa myös osan työnantajalle työntekijöiden työterveyshuollon järjestämisestä aiheutuneista kustannuksista. Ennaltaehkäisevistä ja työkyvyn tukipalveluista
Kela korvaa tällä hetkellä 60 % työnantajalle tilikauden päätyttyä. Työterveyshuollon palveluntuottaja lähettää yrittäjälle Kelan työnantajan korvaushakemuksen tilikauden päätyttyä. Työnantajalla on aikaa ½ vuotta hakea Kelan korvaukset.

Miten työterveyspalvelut hankintaan?
Maatalousyrittäjien työterveyspalveluja voi ostaa 18 – 67 -vuotias maatalousyrittäjien eläkelain (MYEL) mukaisesti vakuutettu henkilö.
Kun hankit työterveyspalvelut, toimi näin:
• Selvitä alueesi työterveyspalvelun tarjoajat. Löydät ne www.tyoterveydeksi.fi
• Ota yhteyttä haluamiisi toimijoihin ja kerro tarpeesi: haluatko vain ennaltaehkäisevän eli lakisääteisen työterveyshuollon vai myös sairaanhoidon?
• Pyydä tarjous.
• Arvioi tarjoukset ja vertaile hintoja.
• Valitse sopivin toimija ja tee sen kanssa kirjallinen sopimus.
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Siun työterveys Oy:llä on maatalouden työterveyshuollon osaajia. Olemme kouluttaneet Työterveyslaitoksella työterveyshoitajia maatalousalan työterveyshuollon
pätevöitymiskoulutuksella. Tarjoamme työterveyspalveluja koko maakunnan alueella sekä yrittäjille että työnantajille. Voit laittaa tarjouspyynnön nettisivujemme
kautta ja soittaa alla olevaan numeroon.

Ota yhteyttä ja neuvottele kanssamme!

Satu Myller
asiakkuuspäällikkö
Siun työterveys Oy
puh. 013 245 6013 tai 013 245 6007 (palvelusopimukset)
satu.myller@siuntyoterveys.fi
www.siuntyoterveys.fi
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