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Hyvä työterveysasiakkaamme!

Työterveys Aalto haluaa olla
yhdessä esimiesten kanssa edistämässä työntekijöiden
terveyttä ja työkykyä. Osa tätä toimintaa on myös influenssojen
ennaltaehkäisy. Rokotusajankohdat ovat kohta käsillä.
Työterveyshuollossa rokotamme heidät,
jotka työnsä puolesta kuuluvat riskiryhmään sekä heidät,
joiden rokottamisesta on sovittu työnantajan kanssa.

Työterveys Aallon tulevaisuus
Yhtiöittämishanke etenee vauhdikkaasti. Tavoitteena on, että 1.1.2019 syntyy Keski-Suomen maakuntaan
kaksi julkisen sektorin työterveysyhtiötä.
Toinen on inhouse –tyyppinen konserniyhtiö, joka voi tuottaa työterveyshuollon palvelut vain julkisen sektorin
omistaja-asiakkailleen. Näitä palveluja ei tarvitse kilpailuttaa. Konsernin valtakunnallinen emoyhtiö on perustettu ja Keski-Suomen tytäryhtiötä on emoyhtiö paraikaa perustamassa. Halukkaat julkisen sektorin organisaatiot voivat liittyä näihin yhtiöihin. Liittyvien kuntien työntekijöiden työterveyshuolto voi kunnan niin
halutessa jatkaa entisenlaisena, uusi sopimus palvelun tuottamisesta tietysti tarvitaan.
Toinen yhtiö on markkinoilla toimiva valtakunnallinen työterveyspalveluja tuottava yhtiö, joka voi tuottaa laajoja työterveyspalveluja yksityissektorin yrityksille tai kilpailutuksen jälkeen julkisen sektorin organisaatioille.
Tämä yhtiö voi tuottaa kunnan järjestämisvastuun piiriin kuuluvan työterveyshuollon. Yhtiö voi toimia myös
sellaisten kuntien alueella, joissa kunta ei ole siirtänyt sille järjestämisvastuutaan, mikäli alueella on riittävä
määrä yrityksiä, jotka haluavat palvelut tältä yhtiöltä ostaa.
Eli yhteistyön jatkuminen tällaisenaan on mahdollista myös kaikkien asiakkainamme olevien yksityisen sektorin organisaatioiden kanssa. Uudet sopimukset palvelutuotannosta tarvitaan ja olemme
kaikkiin asiakasyrityksiimme yhteydessä tämän syksyn aikana. Yhtiöittämisprosessi täytyy kuitenkin
olla pidemmälle viety ennen kuin sopimuksia voidaan tehdä.
Tiedotamme yhtiöittämisasiasta heti, kun tiedotettavaa on, kuitenkin viimeistään lokakuun 2018 lopussa.
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Seutukuntien toimipisteiden uusi palvelupäällikkö on aloittanut
Hei kaikille!
Olen aloittanut Työterveys Aallossa seudun palvelupäällikkönä 3.9.2018. Siirryin nykyiseen tehtävään psykiatrisen asumispalvelun puolelta. Haluan omalta
osaltani olla mukana kehittämässä laadukasta ja vaikuttavaa työterveystoimintaa sekä palveluiden digitalisaatiota.
Pyrin syksyn ja ensi kevään aikana tapaamaan Teitä jäsenkunnissamme toimivia päättäjiä mahdollisimman paljon ja tutustumaan sitä kautta organisaatioiden
toimintaan.
Olen mielelläni avuksi kaikissa Työterveyteen liittyvissä kysymyksissä. Minut
tavoittaa numerosta 014-266 0973 tai sähköpostitse tomi.kotilainen@jkl.fi
Toivotan kaikille mukavaa alkanutta syksyä!

Laajennamme internetajanvarausta
Maanantaista perjantaihin kello 8–10.30 ilman ajanvarausta toiminut työterveyshoitajan sairausvastaanotto tulee muuttumaan toimipaikoissamme tämän syksyn aikana internet –ajanvarauksella toimivaksi.
Työterveyslääkärin, –hoitajan, -psykologin ja työfysioterapeutin
vastaanottoajat ovat edelleen varattavissa myös asiakaspalvelun
kautta. Työterveyspsykologin ja työfysioterapeutin vastaanotoille
tarvitaan työterveyslääkärin tai –hoitajan lähete ennen ajanvarausta.

Asiakaspalvelumme vastaan puheluihin maanantaista torstaihin klo 8.00–16.00 ja
perjantaisin klo 8.00–15.00, puhelinnumerosta 014 266 0111.
Verkkoajanvaraus toimii osoitteessa: www.tyoterveysaalto.fi.
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Löydät meidät nyt myös sosiaalisesta mediasta
Työterveys Aaltoa voi nyt seurata myös Facebookissa ja Linkedinissä. Tulemme julkaisemaan juttuja,
videoita, kuvia ja linkkejä meneillään olevista ajankohtaisista asioista, Työterveys Aallon henkilöstöstä sekä työterveyshuollon arjesta. Käythän katsomassa esittelyvideomme ja kommentoimassa millaisista aiheista sinä haluaisit kuulla.

Hyvää syksyn jatkoa asiakkaillemme toivottaen,
Irja Korhonen
Liikelaitosjohtaja

Pia Petäjäaho
Asiakkuuspäällikkö

