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VERKSAMHETSPRINCIPER FÖR AFFÄRSVERKET HELSINGFORS STADS
FÖRETAGSHÄLSA
Godkända av stadsstyrelsen den 15 september 2008

1
Tillämpningsområde

Företagshälsovårdstjänster ordnas för Helsingfors stads
anställda i enlighet med lagen om företagshälsovård, god företagshälsovårdspraxis och dessa verksamhetsprinciper.

2
Företagshälsovårdens uppgifter
Företagshälsovården har till uppgift att i samråd med företrädare
för ledningen, personaladministrationen, arbetarskyddet och personalen utvärdera arbetsförhållandena, arbetshälsan och de anställdas hälsobehov och att ordna behövliga effektiva och verkningsfulla företagshälsovårdstjänster som baserar sig på utvärderingen.
Företagshälsovården ska främja
1) förebyggandet av sjukdomar och olycksfall i anslutning till eller
som följd av arbetet
2) hälsa och säkerhet i arbetet och arbetsmiljön
3) arbetstagarnas hälsa och arbets- och funktionsförmåga i olika
arbetslivsskeden
4) verksamheten bland de anställda.
Den sjukvård som företagshälsovården ordnar ska främja och
stödja hälsa och arbetsförmåga hos de anställda och bedöma
behovet av och förutsättningarna för vård och rehabilitering med
hjälp av nödvändiga undersökningar och utredningar.
3
Hur företagshälsovården ordnas
Företagshälsovårdstjänsterna för de anställda ordnas av affärsverket Helsingfors stads företagshälsa. Innehållet i tjänsterna baserar sig på ett tjänsteavtal mellan affärsverket företagshälsa och
den förvaltning eller det affärsverk som köper tjänster och på
verksamhetsplanen för företagshälsovården.
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(24.6.2013) Affärsverket företagshälsa tjänster är avgiftsfria för
personer som har rätt att använda dem. En enskild användare
som inte har annullerat en reserverad mottagnings- eller undersökningstid innan fristen gått ut faktureras för den outnyttjade tiden. En användarförvaltning eller ett användaraffärsverk faktureras för en tid som reserverats för verksamhet, besök eller rådplägning på en arbetsplats men blivit outnyttjad på grund av användaren, om tiden inte annullerats innan fristen gått ut. Outnyttjade tider faktureras enligt den prislista som gäller för tillfället.
4
Innehåll i företagshälsovårdstjänsterna
Företagshälsovårdstjänsterna omfattar
–

tjänster som stöder ledningen och personaladministrationen, såsom nyanställningsundersökningar i samband med anställning, hälsouppgifter och -rapporter
som hänför sig till bevarande av arbetsförmågan och
statistik och utredningar inom sjukfrånvarohanteringen

–

arbetsplatsutredningar och -besök som främjar arbetshälsa och arbetarskydd

–

sådana konsultationer för chefer och arbetsgemenskaper som stöder de anställda i verksamheten och i
fråga om arbetsförmågan

–

hälsoundersökningar som främjar hälsa och funktionsförmåga hos de anställda

–

mottagning med tidsbeställning som stöder arbetsförmågan och i anslutning till mottagningen behövliga
specialistundersökningar och andra utredningar

–

behövlig snabb och effektiv sjukvård på allmänläkarnivå vid akuta sjukdomar som hotar arbetsförmågan.

5
Rätt att använda företagshälsovårdstjänster
Stadsanställda som får lön från staden har rätt att använda företagshälsovårdstjänster, dock inte de som staden anställt med
sysselsättningsanslag.
En person som inte får lön men får tidsbegränsat rehabiliteringsstöd eller är sjukledig på grund av en långvarig sjukdom eller ett
olycksfall i arbete har dock rätt till företagshälsovårdstjänster tills
180 dagar av en 12 månaders sjukledighetsperiod förflutit. Där-
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efter har personen rätt till företagshälsovårdstjänster med syftena
rehabilitering till arbete och rehabilitering tillbaka till arbete.
Dessutom är rätten att använda företagshälsovårdstjänster förbunden med villkoret att den regelbundna genomsnittliga veckoarbetstiden ska vara minst 14 timmar, i fråga om lärare 10 timmar.
De ovannämnda arbetstidsbegränsningarna gäller inte för
lagstadgad användning av företagshälsovårdstjänster eller vid
användning föreskriven av arbetsgivaren eller baserad på en remiss.

Stadsstyrelsen beslöt samtidigt upphäva de av stadsstyrelsen
21.2.1994 godkända verksamhetsprinciperna för stadens personalhälsovård.

Teknisk justering 1.1.2016, företagshälsovårdscentralen till affärsverket företagshälsa.

Kanslia XII 2015
Stn 24.6.2013

