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Case: Keski-UudenmaanTYP 

Hyvinkää 
+ Nurmijärvi 

Järvenpää  
+ Tuusula, Kerava 

Mäntsälä-
Pornainen  

Kumppanuuslähtöinen kehittämisprosessi ja Toimintakyvyn edistäminen 2016 - 2018 

Kartoitusjakso 
3kk 



Kartoitusjakso 3kk 
Kartoitusjakso ( te, kunta, kela): 

 

 Työ- ja toimintakyvyn kartoitus    

 Ammatillisen osaamisen kartoitus      

 Terveydentilan kartoitus 

 Työllistymiseen vaikuttavan sosiaalisen tilanteen kartoitus    

   

 TYP-laki: Kartoitusjaksoon sisältyy ohjausta, joka 1) motivoi 2) sitouttaa asiakasta työllistymisen 

kannalta  tarkoituksenmukaisiin palveluihin! 

  

 Kartoitusjakson aikana laaditaan monialainen työllistymissuunnitelma   

 Korvaa aktivointisuunnitelman ( laki kuntouttavasta työtoiminnasta)  

” Tätä lakia sovelletaan kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen sellaiselle 1 ja 2 momentissa 

tarkoitetulle henkilölle, joka on ohjattu työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 

annetussa laissa (1369/2014) tarkoitetulla tavalla monialaiseen yhteispalveluun ja jonka kanssa 

laaditaan mainitun lain 4 §:ssä tarkoitettu monialainen työllistymissuunnitelma. Monialainen 

työllistymissuunnitelma korvaa tässä laissa tarkoitetun aktivointisuunnitelman. (30.12.2014/1372) ”

       

Kartoitusjakso  



Kartoitusjakso jatkoa… 

 

 

 Monialaisen työllistymissuunnitelman toteutumista on seurattava!  Suunnitelmaa on tarkistettava: 

1)palvelutarpeen edellyttämällä tavalla 2) kuitenkin vähintään kuuden (6) kuukauden välein  3)työttömän sitä 

erikseen pyytäessä ( ellei ilmeisen tarpeetonta) 

 

 

 Kartoitusjakso päättyy : 1) Sujuva siirtyminen Typissä joustavalle palvelupolulle 2) Asiakkaalla ei monialaisen 

yhteispalvelun tarvetta – > ohjataan muualle -> Typin asiakkuus päättyy  

 

 

 TEM ei linjaa kartoitusjakson sisältöjä tarkemmin! 

 

 



TYP TERVEYSTARKASTUS 

 Esitiedot 

 tausta, historia, diagnoosit, lääkitys 

 rokotukset 

 hammashuolto 

 Nykytilanne 

 voimavarat, tavoitteet, motivaation taso 

 sos.elämän kartoitus 

 elämänrytmi, vuorokausikello 

 harrastukset 

 tarv. mittaukset (RR, pituus, paino, vyötärö, PEFF) 

 labrat, jokainen oman organisaation mukaan. Huom! CDT 

 Testit esim. BDI, AUDIT, oppimisvaikeuksien tunnistaminen, FINNRISKI, DM 2 riskitesti 

 Suunnitelma 

 tarvittaessa työkykyarvio 

 yhteystyö KELA 

 tarvittaessa ohjus esim. mielenterveys- ja päihdepalveluihin 

 



 
 

Palvelupolkujen (esimerkki)palveluita  
– siirtymiä koulutukseen, työhön ym. – 

 
 

 
 
  
 
  

 Kunta 
 
Osaamisen edistäminen: 
-Opinnollistaminen ( ktt, paja) 
- Sote-ohjaustyö 
-Sivi-palvelut? 
 
 

Työhön kuntoutuminen:  
- k-työtoiminta 
-Sosiaalityö/-ohjaus 
-Päihde- ja mt-palvelut 
-Terveystarkastukset  
 

Työllistyminen: 
-Sosiaalityö/-ohjaus 
-Työterveyshoitajan palvelut 
- Välityömarkkinahankkeet 
- Kuntien yritysyhteistyö 
 
 
 
 





Asiakasohjaus: Miten asiakkaaksi pääsee 

16.5.2017 



Ohjaus monialaiseen yhteispalveluun 

 TE-toimisto, kunta, Kela , asiakas itse, Rise 

 

 TYP-asiakkuus velvoittaa , TYP-laki 5§ :  

” Työtön on velvollinen osallistumaan monialaisen 

työllistymissuunnitelman laatimiseen ja tarkistamiseen, toteuttamaan hänen 

kanssaan laadittua suunnitelmaa… Työttömän 1 momentissa tarkoitettujen 

velvollisuuksien laiminlyönnin vaikutuksesta hänen oikeuteensa saada 

työttömyysetuutta säädetään työttömyysturvalaissa ja  vaikutuksesta hänen 

oikeuteensa saada toimeentulotukea toimeentulotuesta annetussa laissa.” 

 



Asiakaskriteerit 

Arvioitava onko työttömällä monialaisen yhteispalvelun tarve, kun 

 

• saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää työttömyyden perusteella 

• täyttänyt 25-vuotta ja on ollut työtön yhtäjaksoisesti 12 kk 

• alle 25-vuotias ja on ollut työtön yhtäjaksoisesti 6 kk 

 

• hänen työllistymisensä edistäminen edellyttää TE-toimiston, kunnan ja Kelan 

järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen yhteensovittamista 

• hänellä on sellaisia työllistymiseen vaikuttavia työ- ja toimintakyvyn rajoitteita tai 

elämänhallintaan liittyviä ongelmia, jotka eivät ratkea yksinomaan viranomaisten välisellä 

konsultaatiolla vaan edellyttävät monialaista yhteistyötä 

HUOM! 

• eri viranomaisten tarjoamien palveluiden tai etuuksien samanaikainen tarve ei automaattisesti 

merkitsisi monialaisen yhteispalvelun tarvetta 

• myös sellaisten työttömien, jotka eivät täytä edellä mainittuja kriteerejä, palvelutarve voi 

kuitenkin edellyttää TE-toimiston, kunnan ja Kelan monialaista yhteistyötä 

  



Asiakaskriteerit 2 

Ei monialaisen yhteispalvelun tarvetta: 

 

• terveydentilaan vaikuttava sairaus tai vamma on tunnistettu eikä sillä ole vaikutusta hänen 
työnhakuunsa 

• tiedossa on miten terveydelliset rajoitteet tulee ottaa huomioon työnhaussa ja 
työllistymisessä 

 

• henkilölle järjestetään ammatillisena kuntoutuksena koulutus uuteen ammattiin koska hän 
on työkyvytön aiemman ammattinsa mukaiseen työhön 

• henkilö saa työttömyydestä johtuen samanaikaisesti useampaa etuutta, mutta hänen 
palvelutarpeeseensa voidaan vastata julkisilla työvoimapalveluilla 

 

• henkilön työttömyys on pitkittynyt, koska työmarkkinatilanteesta johtuen hänelle ei ole 
tarjolla soveltuvaa työtä, mutta henkilön osaaminen ja työmarkkinavalmiudet ovat ajan 
tasalla eikä hänellä ole sosiaali-, terveys- tai kuntoutuspalveluiden tarvetta 

• on saanut työmarkkinatukea työttömyyden perusteella vähintään 300 päivältä, mutta 
henkilön tarpeeseen voidaan vastata julkisilla työvoimapalveluilla 

 

• henkilöllä on sellaista hoitoa vaativa päihde- tai mielenterveysongelma, mistä johtuen hän 
ei kykene osallistumaan työllistymistä edistävään palveluun 

 



Monialainen yhteispalvelu – 
yhteistyöllä tuulimyllytkin voitetaan! 


