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1. Taustaa 

• kuntoutuskomitean lausunto 

  

• Runen video: http://www.otsaluu.fi/dokumentit 

1. Taustaa 

2. Tunnistaminen 

3. Havaintojen tekeminen ja niiden kirjaaminen näkyviin 

4. Kriteerit ja etuudet 

5. Asiakasohjaus 

http://www.otsaluu.fi/dokumentit
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2. Tunnistaminen 

Työ- ja toimintakyvyn arviointi 

Tarkempi kartoitus / palvelutarpeen arvio 

Tärppejä tunnistamiseen 

• miksi? 

• missä? 

• mihin seikkoihin kiinnitetään huomioita? 

• tavoitteet 

• kyvyttömyys hoitaa asioitaan 

• ongelmia liikkumisessa 

• muistiongelmia 

• esimerkkejä 

• työhistoria, koulutukset, terveydentilanne 

• tietoa työelämän vaatimuksista 

• asiantuntijan arviointi / havainnointi ja itsearviointi 
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3. Havaintojen tekeminen  

ja niiden kirjaaminen näkyviin 

Fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset, kognitiiviset edellytykset/haasteet 

Lausunnot työkokeilusta tai kuntouttavasta työtoiminnasta 

• elämäntilanteen kuormitus 

• päihteidenkäyttö 

• traumat 

• asiakkaan omat asenteet ja motivaatio 

• kulttuuriin liittyvät seikat  

• muut 

• esimerkkejä 

• lausunto  
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4. Kriteerit ja etuudet 

RYHMÄTEHTÄVÄ:  

Työllistymistä estäviä seikkoja / työkykyä heikentäviä seikkoja 
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4. Kriteerit ja etuudet 

Työllistymistä estäviä seikkoja / työkykyä heikentäviä seikkoja 

• fyysiset vaivat (työperäiset, tapaturmista 

aiheutuneet, perinnölliset jne.) 

• muut hoitamattomat sairaudet 

(elintapasairaudet mm. diabetes, astma, 

korkea verenpaine) 

• persoonallisuushäiriöt 

• masennus, muistihäiriöt 

• kaksisuuntainen mielialahäiriö, 

paniikkihäiriöt, pelkotilat 

• heikkolahjaisuus (vaikeus ymmärtää ohjeita, 

kyvyttömyys oppia suomen kieltä) 

• päihdeongelma ja siitä aiheutuneet pysyvät 

muutokset toiminnassa (esim. tasapaino) 

• vaikea perhetilanne (esim. väkivaltainen 

puoliso, lastensuojeluasiakkuus jne.) 

• asunnottomuus (vuokravelat ja häiriöt 

vaikeuttavat asunnon saamista jne.) 

• suuret velat (ei kykyä aloittaa oma-

aloitteisesti velkaselvittelyitä) 

• koulutuksen puute, rikkonainen työhistoria  

• lukihäiriöt ja muut oppimisvaikeudet 

(vaikeuttavat myös kouluttautumista) 



4. Kriteerit ja etuudet 

Mitä työkykyselvittelyssä halutaan arvioida? Mitkä etuudet? 

alentunut työkyky  
(työmarkkinatuki, ansiosidonnainen, 

toimeentulotuki)  

hoitokontaktin tarve esim. 

Mipä, JMT 
(tmt, ttt, s.päiväraha, kuntoutustuki, 

työkyvyttömyyseläke)  

akuutti lääkärin arviota 

vaativa vaiva  
(lyhyt s.päivärahakausi, tmt, ttt…) 
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kuntouttavaan 

työtoimintaan ohjaaminen 
(tmt+ylläpitokorvaus) 

työkokeilu 
(tmt+ylläpitokorvaus, kuntoutusraha- tai 

tuki, työk.eläk.) 

sairausloman tarve 
(s.loma, tmt, ansiosidonnainen, ttt) 

ammatillinen kuntoutus 
(kuntoutusraha, kunt.tuki., työkyv.eläke) 

lääkinnällinen kuntoutus 
(samat kuin amm.kuntoutuksessa) 

kuntoutustuki 
(määräaikainen työkyvyttömyyseläke) 

• Pitäisi osata tunnistaa mihin näistä asiakas on tarkoituksenmukaista ohjata!  

• Eri palveluiden kriteerit siis tunnistettava ennen asiakasohjausta.  

• Tärkeää pohtia minkälaisesta polusta asiakas hyötyisi lyhyellä tähtäimellä ja miten se vaikuttaa   

pitkän tähtäimen tavoitteeseen! 

työkyvyttömyyseläke 
(työeläke, kansaneläke, takuueläke, ulkomaan eläkkeet) 

osittainen vanhuuseläke  
(ei estä työttömyysturvan saamista, eikä se vähennä 

työttömyyspäivärahan määrää) 
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4. Kriteerit ja etuudet 

Kelan kriteerit työkyvyttömyydestä 

• Työkyvyttömänä pidetään kansaneläkelain mukaan henkilöä, joka sairauden, 

vian tai vamman takia on kykenemätön tekemään tavallista työtään tai muuta 

siihen verrattavaa työtä, jota on pidettävä ikä, ammattitaito ja muut seikat 

huomioon ottaen hänelle sopivana ja kohtuullisen toimeentulon turvaavana. 

• Sairaus ja työkyvyttömyys eivät ole sama asia 

• Kelan asiantuntijalääkäri arvioi jäljellä olevan työkyvyn B-lääkärinlausunnon 

ja hakemuksen tietojen perusteella 

• Ratkaisussa otetaan huomioon ikä, ammatti, koulutus, asuinpaikka ja 

mahdollisuus saada ammattitaitoa vastaavaa työtä ja 

kuntoutusmahdollisuudet 
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4. Kriteerit ja etuudet 

Työeläkelaitosten kriteerit 

• Työkyky on alentunut sairauden tai vamman vuoksi vähintään vuoden ajaksi 

• Kuntoutusmahdollisuudet selvitetään ennen työkyvyttömyyseläkepäätöstä 

• Täyden työkyvyttömyyseläkkeen myöntämisen edellytyksenä vähintään 60% 

työkyvyn alenema 

• Arvioinnissa käytetään B-lääkärinlausuntoa terveydentilasta ja 

eläkehakemuksen kuvausta sairaudesta ja työssä selviytymisestä 

• Yli 60-vuotiailla työkykyä arvioidaan lievemmillä ehdoilla = työhistorian 

mukaiseen työhön 

 

• http://www.tela.fi/tyokyvyn_arviointi 

http://www.tela.fi/tyokyvyn_arviointi
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4. Kriteerit ja etuudet 

Asiakasohjaus 

• Mitä tietoa halutaan ja mikä on asiakkaalle tarkoituksenmukaista? 

• Miten vaihdetaan tietoa toimijoiden kesken? 

• Milla tavalla työntekijä osallistuu esim. lääkärin vastaanotolle asiakkaan 

kanssa? 

• Tietojen dokumentointi? Asiakirjojen arkistointi? 

• Kaikkien asiakkaan asioiden hoitavien tahojen tiedottaminen 

jatkosuunnitelmista (työkkäri, terv.huolto, sos.työ, mipä jne.) 

Moniammatillinen työskentely vaatii kaikilta osapuolilta sitoutumista  

ja aidosti yhdessä tekemistä!  
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4. Kriteerit ja etuudet 

Asiakas case 

Koulutus: kansakoulu, muutamia kursseja ja työpaikan järjestämää koulutusta 

 

Työhistoria: kaikenlaisia töitä nuoresta lähtien: erilaisia rakennustöitä n.15 vuotta, betonityöt, sähkötyöt, portsarin ja baarimikon 

työtehtäviä satunnaisesti 

 

Terveys: olkapää reistaillut, selässä aikoinaan todettu rappeumaa, polvessa vanha urheiluvamma, epäilee ad/hd:ta (ei ole 

tutkittu), masennusta ollut eron jälkeen. Ei hoitokontakteja eikä lääkityksiä. Buranaa ottaa kipuun, joskus tutuilta kokeillut 

Consertaa. Unettomuutta. 

 

Päihdehistoria: Ei päihdehoitoja. Työterveyshuollossa on joskus aikoinaan käynyt hakemassa antabus-kuurin. 

Ei koe enää pärjäävänsä rakennustöissä, ei usko että kukaan palkkaisi enää tämän ikäistä töihin. Haluaisi eläkkeelle.  

 

Tavoite: työkyvyn arvioiminen ja jatkosuunnitelmien tekeminen 

Miten edetään? Mitä asioita pitää selvittää? Kuka/ketkä selvittävät? 

Mikä voisi olla järkevä tapa saada tietoa työkyvystä? Mihin asiakas pitäisi ohjata?  

Asiakas:  55-vuotias mies, joka on ollut työttömänä vuodesta 2007 lähtien. Sitä ennen pätkätöitä, viimeisin työsuhde 

rakennusalan yritykseen (rakennusapumiehen työtehtävät). Määräaikaista työsopimusta ei tuolloin enää jatkettu. 

Työttömänä työnhakijana ollut sen jälkeen, työllisyyskoulutuksia pari takana. Työssäolovelvoite tullut v. 2011, työtarjous tuli 

kivitöihin, mutta ei ottanut vastaan. Tulona toimeentulotuki sen jälkeen. 
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Asiakas case 

 

 

 

 

 

 

Asiakas:  55-vuotias mies, joka on ollut työttömänä vuodesta 2007 lähtien. Sitä ennen pätkätöitä, viimeisin työsuhde rakennusalan yritykseen 

(rakennusapumiehen työtehtävät). Määräaikaista työsopimusta ei tuolloin enää jatkettu. Mitä työtehtäviin kuului? Miksi työsopimusta ei jatkettu? 

Miksi ei hakenut uutta työtä sen jälkeen? Miksi on tehnyt pätkätöitä? Mikä on pisin työsuhde? 

Työttömänä työnhakijana ollut sen jälkeen, työllisyyskoulutuksia pari takana. Millaisia? Atk-taidot? Työssäolovelvoite tullut v. 2011, työtarjous 

tuli kivitöihin, mutta ei ottanut vastaan. Miksi ei? Tulona toimeentulotuki sen jälkeen. Mitä on tapahtunut vuodesta 2011 vuoteen 2017?  

Koulutus: kansakoulu, muutamia kursseja ja työpaikan järjestämää koulutusta. Miten kouluaika sujui? Keskittyminen? Onko ohjattu 

kouluaikoina joihinkin tutkimuksiin? Pystyisikö vielä opiskelemaan? Jos pystyisi niin mitä alaa ja millä tavalla? 

 

Työhistoria: kaikenlaisia töitä nuoresta lähtien: erilaisia rakennustöitä n.15 vuotta, betonityöt, sähkötyöt, portsarin ja baarimikon työtehtäviä 

satunnaisesti Kaikki työtehtävät läpi tarkasti?  

 

Terveys: olkapää reistaillut Onko tutkittu/kuvattu? Miten oireilee?, selässä aikoinaan todettu rappeumaa Missä tutkittu? Miten oireilee?, 

polvessa vanha urheiluvamma Sama kuin edelliset?, epäilee ad/hd:ta (ei ole tutkittu) Koulu- ja työhistoriakertomuksesta saa lisätietoja tästä. 

Tarkentavia kysymyksiä, miten ad/hd:n oireet voivat näkyä? , masennusta ollut eron jälkeen Tarkentavia kysymyksiä, mikä tilanne nyt, miten 

kokee? Muisti, mieliala, mitä läheiset sanovat?. Ei hoitokontakteja eikä lääkityksiä. Buranaa ottaa kipuun, joskus tutuilta kokeillut Consertaa 

Päihdetarkoituksessa? Miten vaikutti?. Unettomuutta Mistä syystä? (masennus, uniapnea, tules-vaivat, asuntotilanne, ahdistus, huolet…). 

 

Päihdehistoria: Ei päihdehoitoja. Työterveyshuollossa on joskus aikoinaan käynyt hakemassa antabus-kuurin Milloin? Menikö itse vai 

lähettikö työnantaja? Työterveyshuollon paperit käyttöön. 

Ei koe enää pärjäävänsä rakennustöissä, ei usko että kukaan palkkaisi enää tämän ikäistä töihin. Haluaisi eläkkeelle. 

 

Jatkosuunnitelma:  Kokoaisin kaiken saamani tiedon yhteen, tilaisin ehkä asiakirjoja ja selvittelisin tarvitseeko hoitokontaktia aloittaa 

(masennus, univaikeudet, ad/hd). Sairausloma? Ohjaisin kuntouttavaan työtoimintaan tai työkokeiluun, jotta saataisi käytännön työtehtävissä 

tietoa työkyvystä, mahdollisesta päihdeongelmasta jne.  
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