




















Työkyvyn tuki Konneveden kunnassa 

1 Sairauspoissaolojen ilmoitus- ja raportointikäytännöt 

1.1 Ilmoituskäytäntö 

Työntekijän on ilmoitettava sairauspoissaolosta välittömästi esimiehelle/työnjohdolle soittamalla 

tai käymällä esimiehen luona. Myös työyksikköön on ilmoitettava välittömästi vanhuspalveluissa. 
Tekstiviesti ei käy. 

Flunssan, maha taudin tai aiemmin todetun migreenin vuoksi voi olla esimiehen luvalla ( = 
omailmoitteinen sairauspoissaolo) pois 1-3 paivaa, minkä jälkeen vaaditaan 
sairauspoissaolotodistus. Todistus toimitetaan (lähi)esimiehelle. 

Työterveyshoitajalta hyväksytään sairauspoissaoloksi maksimissaan 3 päivän sairauspoissaolo. 
Työfysioterapeutti voi suositella 1-3 päivän sairauspoissaoloa tuki- ja liikuntaelinvaivan vuoksi. 

Muista sairauspoissaoloista vaaditaan lääkärintodistus, joka suositellaan haettavaksi omasta 
nimetystä työterveyshuollon toimipisteestä. 

Esimies kirjaa työntekijän poissaolon ESS-tallennus-ohjelmaan tai Pihlajalinnan 
TyöterveysPortaaliin ( omailmoitteiset). 

1.2 Raportointikäytäntö 

Työnantaja ilmoittaa kaikki työterveyshuollon ulkopuoliset sairauspoissaolotiedot 
työterveyshuoltoon kattavan seurannan takaamiseksi Työterveysportaalin kautta / 

Työterveyshuollon ulkopuoliset sairauspoissaolotiedot viedään automaattisesti Pihlajalinnan 
järjestelmään säännöllisin väliajoin kattavan sairauspoissaoloseurannan onnistumiseksi. 

Työterveyshuolto raportoi työkykyasioiden ohjausryhmässä sairauspoissaoloista ja 
työkykytilanteesta ryhmätasolla 2 kertaa vuodessa. Työnantaja voi myös itse käyttää raportoinnin 

tukena Pihlajalinnan Työterveysportaalia. 

Puolivuosittain yhdessä työterveyshuollon kanssa suunnitellaan Työkyvyn tuen sovelluksen 
tilannekuvan pohjalta työkykyriskejä vähentävät toimenpiteet sekä arvioidaan jo tehtyjen toimien 
vaikuttavuutta. 

1.3 Seuranta 
Työterveyshuolto keskustelee ja raportoi työkyvyn tukitoimista ja sairauspoissaoloista kerran 

vuodessa myös työsuojelutoimikunnassa/luottamushenkilöpäivässä/tms. 
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Tarjous
M2-matkanhallintajärjestelmä

30.12.2021
Monetra Keski-Suomi Oy
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Tarjouksen perusteet ja keskeiset
olettamukset sekä rajoitukset
§ Konneveden kunta on pyytänyt tarjousta M2-

matkanhallintajärjestelmästä syksyllä 2021
§ Matka- ja kululaskujen yhteismäärä vuodessa max 2 000 kpl,

asiakkaan henkilöstömäärä (matkahallinnan käyttäjät) enintään
400 henkilöä
§ Tarjous perustuu olettamukseen, että M2-matkahallintajärjestelmä

otetaan käyttöön ilman asiakaskohtaisia muutoksia
§ Tarjouksessa esitetty hinta edellyttää, että asiakkuus voidaan

perustaa yhteiseen MONKS-kantaan, jossa asiakkaina muita kuntia.



Matkanhallintapalvelun sisältö:
§ Toimittaja hoitaa järjestelmän pääkäyttäjätehtävät ja asiakastuen

Asiakkaan matkustuksen yhteyshenkilöille.

§ Pääkäyttäjätehtävä sisältää käyttövaltuushallinnan, perustietojen
ylläpidon, maksatuksen, kirjanpitosiirrot ja niihin liittyvät
täsmäytykset, lakisääteiseen arkistointiin liittyvät tehtävät
järjestelmässä, virhetilanteiden selvittelyn, järjestelmän sisäisten
tiedostosiirtojen valvonnan, matkahallintajärjestelmästä muihin
järjestelmiin toteutettujen liittymien toiminnan virhetilanteiden
selvittelyn matkahallintajärjestelmässä sekä
järjestelmätoimittajasuhteen hallinnan.



Liittymät
§ M2-järjestelmään varten tarvitaan mm.

§ Asiakaskohtainen henkilötietoliittymä, Personec
§ Maksatusliittymä, Banking
§ Asiakaskohtainen kirjanpitoliittymä, ProEconomica

§ Kaikki mainitut liittymät edellyttävät Asiakkaan, Toimittajan ja Järjestelmätoimittajan välisiä
tarkentavia keskusteluja, ennen kuin täsmälliset työmääräarviot voidaan vahvistaa.
Vakioituihin liittymiin ei tehdä asiakaskohtaisia muutoksia.

§ Kaikki liittymät pohjautuvat tiedostosiirtoihin (pl. Tulorekisterisiirto).

§ Tarjous ei sisällä mahdollisia Järjestelmätoimittajan tuotekehityksen vaatimia töitä tai
kustannuksia, joita määrittelyssä voi ilmetä johtuen asiakaskohtaisista tarpeista. Näistä
sovitaan aina erikseen.

§ Toimittaja varaa oikeuden muuttaa tässä tarjouksessa mainittuja kustannuksia, kun
määritykset ja täsmentävät keskustelut toteutuksesta ja työnjaoista on läpikäyty.

§ Lisäliittymät ja -ominaisuudet tarjotaan määrittelyn ja suunnittelun jälkeen erikseen

§ Työmääräarviot ja tarjous on tehty tämän hetkisten tietojen ja tilannearvion mukaisena.



Hintatarjouksemme
§ Lopullinen palveluiden sisältö ja hinnoittelu määräytyy palvelusopimusneuvotteluissa

tarkentuvien tietojen pohjalta . Tämä tarjous on indikatiivinen ja sitoumuksetta.

§ M2-järjestelmän käyttöönotto, edellyttäen että voidaan perustaa olemassa olevaan
MONKS-kantaan

Käyttöönotto 6000 euroa
Jatkuvat palvelut 5,00 euroa / matkalasku

§ Hinnat eivät sisällä muiden järjestelmätoimittajien eli ns. kolmansien osapuolten työtä
(esim. liittymät) eikä näistä Toimittajalle mahdollisesti aiheutuvaa työtä.

§ Käyttöönottoaikataulu: sovitaan Asiakkaan, Toimittajan ja Järjestelmätoimittajan
kanssa. Tavoitteena on käyttöönotto 2022 huhtikuussa
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