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Työkyvyn arvioinnin tiimi 

• Työkykykoordinaattori Suvi Kaipainen (työkyvyn 

arvioinnin etenemisen koordinointi) 

• Työkykykoordinaattori Jarkko Keronen (työkyvyn 

arvioinnin etenemisen koordinointi) 

• Psykologi Hannele Polku (psykologiset testaukset, 

psyykkisen työkyvyn arviointi) 

• Terveydenhoitaja Ritva Rytkönen (terveystarkastukset, 

laboratoriolähetteet, jatkotutkimuksiin ohjaaminen) 

• Asiakkaat pääosin monialaisen yhteispalvelun asiakkaita 

(TYP) 

• Tiimillä käytössä terveydenhuollon tietojärjestelmä 
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Työkyvyn arvioinnin palvelut 

• Tarkoitettu työttömille työnhakijoille, painopisteenä pitkään 

työttömänä olleet työnhakijat, joiden työkykyä on tarpeen 

arvioida työllistymissuunnitelman laatimiseksi tai työkyky ei 

ole riittävä työelämään 

• Työttömyyden pitkittymisen taustalla saattaa olla 

työkyvyttömyyttä aiheuttavia sairauksia ja vammoja 

(mahdollisesti diagnosoimattomia), joiden pysyvyyttä ja 

vaikutuksia kartoitetaan työkyvyn arvioinnin prosessissa 

yhdessä asiakkaan kanssa  

• Ostopalveluna toteutettavat palvelut 

• Konsultoiva lääkäri n. 2x/kk, erikoislääkäreiden palvelut, 

neuropsykologin palvelut, tarpeen mukaan yksittäiset 

ostopalvelut (esim. päihdekuntoutus + työkyvyn 

arviointijaksot) 
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Työkyvyn arvioinnin palvelut 

• Työkyvyn arviointi on yhteistyötä asiakkaan ja asiaa selvittävien 

viranomaisten välillä, esim. oman kunnan sosiaali- ja terveystoimen, 

TE-toimiston tai KELAn kanssa 

• Työkykykoordinaattori koordinoi työkyvyn arvioimisen etenemistä ja 

laatii asiakkaan kanssa jatkosuunnitelman 

• Kelan palvelut yhdessä työkykyneuvojan kanssa tai 

• Eläkevakuutusyhtiön palvelut (ammatillinen kuntoutus) 

• Sairaspäivärahahakemus tai eläkehakemus, tarvittaessa muiden 

palveluiden/etuuksien hakemisessa avustaminen 

• Työkykyä ylläpitävät tai työkyvyn arvioinnissa käytettävät toimet 

kuten kuntouttava työtoiminta tai työkokeilu (saadaan 

konkreettista tietoa työelämässä suoriutumisesta, kun työttömyys 

on pitkittynyt) 

 

 

13.6.2017 Suvi Kaipainen 4 



Sairausloma, 

määräaikainen 

kuntoutustuki 

tai eläke 

Osallisuutta 

tukevat palvelut/ 

sosiaalipalvelut 

Hoito tai kuntoutus 

terveyspalveluissa 

Työelämä-

tavoitteinen 

kuntouttava 

työtoiminta 

Opiskelu tai 

työelämä 

     Koordinointivastuu työkykykoordinaattorilla 

Kuntouttava työtoiminta 

Psykologinen tutkimus 

Lääkärikonsultaatio 

Erikoisalan konsultaatiot 

Terveydenhuollon palvelut 

Kelan kuntoutuspalvelut 

Työkyvyn 

tutkiminen 

Työttömien työkyvyn arviointi Jyväskylässä 
 

 
Palvelutarpeen arviointi 

  Terveystarkastus 

Työllisyys-

palvelut 

Sosiaali-

palvelut 

Oma-

ehtoinen 

Muut 

yhteistyö-

kumppanit 

TE-

palvelut 

Työkykyyn  

ja 

terveyteen 

liittyvän 

tiedon 

kerääminen 

 



Työkyvyn arvioinnin prosessi 

 

• Youtube –video 

• https://www.youtube.com/watch?v=xpz6eAIBFP8 
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Ohjautuminen työkyvyn arviointiin 

• TE-palveluista 

• Sosiaalitoimesta  

• Työllisyyspalveluista sisäisesti 

• Muilta yhteistyökumppaneilta (esim. terveysasemat, 

depressio-/ päihdehoitajat, muut verkostot, esim. 

hankkeet) 

• Omaehtoisesti 

 

• Konsultointimahdollisuus - voidaanko työkyvyn arvioinnin 

palveluilla tuoda lisäarvoa asiakkaan tilanteeseen 

– Onko arviointi ajankohtaista esim. akuutin päihdekäytön vuoksi 

13.6.2017 Suvi Kaipainen 7 



Taustaa 
• Työttömien terveys on heikompi ja he sairastavat enemmän kuin 

muu samanikäinen väestö. Työttömien terveyspalveluiden käyttö on 

vähäisempää ja he syrjäytyvät usein myös kuntoutuspalveluista.  

• Pitkäaikaistyöttömien työkyvyn heikentyminen näyttää jäävän 

tunnistamatta peruspalveluissa, työvoima- sekä sosiaali- ja 

terveyspalveluissa. Tämä johtaa siihen, että myös suuri osa 

sairauksista jää tunnistamatta ja hoitamatta sekä asiakas 

kuntoutukseen ohjaamatta. Työkyvyltään heikentyneen 

pitkäaikaistyöttömän väestönosan yhteiskunnalliset kustannukset 

ovat valtavat. (mm. Kerätär 2016) 

 

• Suurimmalla osalla työkyvyn arvioinnin tiimiin ohjautuneista 

asiakkaista on jonkinasteista psyykkistä oireilua, kuten 

masentuneisuutta tai ahdistuneisuutta. Myös kognition haasteet, 

päihdeongelmat ja tarkkaavuuden ongelmat ovat melko yleisiä. 
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Tuloksia 

• Aktiivisia asiakkuuksia Jyväskylässä tällä hetkellä n. 270 (toukokuu 

2017) 

• Suurin osa asiakkaista iältään 46-59 –vuotiaita, mutta myös nuoria 

alle 30 -vuotiaita ohjautunut paljon 

• Päättyneitä asiakkuuksia 2016-2017 n. 160 (prosessit pitkiä) 

• Jatkopolkuja (päättyneissä prosesseissa) 

– Palveluohjaukseen tai kuntouttavaan työtoimintaan ohjautuu 

prosessin päätteeksi noin 40% asiakkaista 

– Eläke 33 (muutamia odottaa päätöstä) 

– Suoraan työllistynyt 12 

– Opiskelemaan 4 

• Erikoislääkärin ostopalveluista eniten käytettyjä psykiatrin ja 

neurologin arviot sekä neuropsykologin arviot 
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Kiitos! 
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