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Seurakunnille

Sisältää:

Kevan Kaari-palvelut seurakunnille

Kevan Kaari-palvelut seurakunnille
Kirkon eläkeasioita hoitavan Kevan Kaari-palvelut ovat nyt myös seurakuntien käytettävissä. Kaaripalvelut tarjoavat työnantajille työntekijöiden työhyvinvointia edistäviä palveluita ja työntekijöille
heikentynyttä työkykyä tukevia ratkaisuja. Näiden lisäksi Kaari-palveluista löytyy koko
organisaation käyttöön käytännön työvälineitä, tietoa ja koulutusta.
Kaari-palvelut löytyvät Kevan verkkosivuilta http://www.keva.fi/kaari. Seurakuntatyönantajia niistä
koskevat tällä hetkellä seuraavat:

Aktiivisen tuen kehittäminen:
Aktiivisen tuen toimintatavan kehittämistä käsittelevä aineisto Kevan verkkosivuilla,
konsultointitukea Kevan asiantuntijoilta.
Aktiivisen tuen teemafoorumit ja ammatillisen kuntoutuksen työpajat.
o

Seuraava seurakuntatyönantajille tarkoitettu ammatillisen kuntoutuksen työpaja järjestetään
3.10.2012 klo 8.45 – 13.30. Osallistujamäärä on rajoitettu, max 40 hlöä
ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen Kevan kotisivujen kautta http://www.keva.fi >
Tapahtumat
>
Koulutukset
työnantajille
>
Kuntoutuksen
työpaja
tai
http://www.keva.fi/fi/tapahtumat/Sivut/ilmoittautuminen.aspx?eventid=3A004B01-5094E111-9808-005056BB0046&type=2

o Syksyllä järjestettävien aktiivisen tuen foorumien teemoina ovat seuranta ja arviointi.
Foorumit pidetään Kuopiossa, Joensuussa ja Seinäjoella. Myös näihin
ilmoittautuminen tapahtuu Kevan kotisivujen tai oheisen linkin kautta.
Työterveysyhteistyön kehittäminen:
Kevan asiantuntijat konsultoivat ja kouluttavat työnantajia ja työterveyshuoltoyhteistyön
toimijoita.
Kevan työterveyspäivä, joka järjestetään joka toinen vuosi syksyllä, seuraava 22.11.2012.
Seurakuntatyönantajien lisäksi työterveyshuollon edustajat voivat osallistua.
Koulutuspalvelut:
Kevasta on mahdollista tilata työssä jatkamista käsitteleviä tilausluentoja johdolle ja
esimiehille.
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Käytännön työvälineet:
Kaari-palveluiden käytännön työvälineet ovat helppokäyttöisiä ja suurimman osan niistä saa
heti käyttöönsä Kevan verkkosivuilta, mm.:
o Työyhteisösyke, jonka avulla työyksikön esimies voi nopeasti kartoittaa työyhteisönsä
jäsenten tämänhetkisen työhyvinvoinnin tilan. Palvelu sisältää sähköisen kyselyn ja
vastausraportin.
o Oma työsyke -testi on puolestaan helppo ja nopea työkalu yksilöllisen työhyvinvoinnin
arviointiin.
o Työyhteisötaidot –multimedia kannustaa työyhteisöjä pohtimaan työyhteisötaitoja
yhdessä esimiehen kanssa.
o Työkyvyn heikentyessä –animaatiossa kerrotaan, mitä keinoja on käytettävissä työssä
jatkamisen tukemisessa ja onnistuneen työhön paluun toteuttamisessa.
Tietotuotteet:
Tutkimukset, oppaat ja esitteet ovat saatavilla Kevan verkkosivujen Julkaisut –osiosta.
Ratkaisuja työkyvyn heikentyessä:
Työntekijän työkyvyn heikentyessä on tärkeää työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon
kanssa yhdessä selvittää Kevan tarjoamat työntekijän työssä jatkamista tukevat palvelut
(ammatillinen kuntoutus, osatyökyvyttömyyseläke, osa-aikaeläke, tuki hylkäävän päätöksen
saaneille). Kaari-palveluissa on niistä tarjolla tietoa myös työnantajille.
Työhyvinvointia strategisesti –valmennus:
Valmennukseen osallistujat kehittävät oman organisaationsa työhyvinvointijohtamisen
käytäntöjä ja työssä jatkamista tukevia prosesseja strategisten tavoitteiden mukaisesti. Keva
pilotoi parhaillaan Työhyvinvointia strategisesti –valmennusta kahden seurakunnan kanssa.
Pilotoinnin pohjalta päätetään Työhyvinvointia strategisesti -valmennuksen palvelusta
seurakunnille. Tästä informoidaan loppuvuodesta 2012.
Kaari-palveluista voit saada lisätietoa Kevasta: ylilääkäri Lisbeth Forsman-Grönholm
(työterveysyhteistyö- ja työkyvyttömyyseläkeasiat), työhyvinvointipäällikkö Taina Tuomi
(strategisen työhyvinvointijohtamisen tukeminen), kuntoutuspäällikkö Ulla Palmroos (ammatillinen
kuntoutus) ja asiakkuuspäällikkö Jorma Rautakoski (työssä jatkamisen luennot). Sähköposti:
etunimi.sukunimi@keva.fi.
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