
Monitoimijaisen 
työ- ja toimintakyvyn 

arvioinnin työohje 
 

Työelämän ulkopuolella olevien asiakkaiden työ- ja 
toimintakyvyn arvioinnin palveluprosessi Etelä-Pohjanmaalla 

OSMO Osallisuutta moniammatillisesti -hanke



Monitoimijaisen työ-  
ja toimintakyvyn  
arvioinnin työohje

Tässä työohjeessa kuvataan vaiheittain prosessi, 
jonka tavoitteena on työelämän ulkopuolella 
olevien asiakkaiden monitoimijaisen työkykyarvion 
laatiminen. Työohje toimii perehdytysohjeena 
uusille työntekijöille, samalla se lisää moni-
toimijaista työtä tekevien ammattilaisten 
tietoisuutta toistensa työstä. 

• Monitoimijaisen työ- ja toimintakyvyn arvioinnin  
eri vaiheet  (prosessikuva)

• Työ- ja toimintakyvyn arviointia ohjaava lainsäädäntö

• Työ- ja toimintakyvyn arvioinnin prosessiin liittyviä 
Etelä-Pohjanmaalla käytössä olevia lomakkeita

• Työkalupakista löytyy tietoa erilaisista mittareista ja 
menetelmistä, joita voi hyödyntää työ- ja toimintakyvyn 
arvioinnissa. Siihen on koottu  
myös aiheeseen liittyviä hyödyllisiä sivustoja. 

•  Työkalupakki löytyy:  OSMO hankkeen kotisivuilta

Työohjeessa pääset 
tutustumaan erilaisiin osioihin:

Ennen kuin aloitat työohjeeseen 
tutustumisen, luethan seuraavalla 
sivulla olevat käyttöohjeet.

https://www.eptyp.fi/osmo-hanke
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OHJAUS TERVEYS- 
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SUUNNITELMAN TARKISTUS
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8.2 Muut työ- ja toimintakyvyn selvittelyä 
tukevat palvelut 

• Kuntouttava työtoiminta

• Työkokeilu

• Sosiaalinen kuntoutus

• TE-toimiston hankkimat  
asiantuntija-arviot

• Ammatinvalinnan-ohjaus

Työ- ja toimintakyvyn selvittelyn aikana on tärkeää saada (kirjallinen)  
palaute palveluista, joihin asiakas selvittelyn aikana osallistuu.

•   Kelan kuntoutuspalvelut

• Monialaisen yhteistyön käytännöt:

• Mikrolaboratorio

• TyKe-tiimit

• Yhteisvastaanotot

•   Kokemusasiantuntija tukihenkilönä

Työpaikalla tapahtuva työ- ja toimintakyvyn arviointi: 

ASIAKKAAN 
PALVELUTARPEEN 
ARVIOINTI

ARVIOINTIA TUKEVAT 
PALVELUT

Palaa kohtaan:  
Suunnitelman laatiminen

Työohjeen käyttö Ylänavigaatiosta pääset 
klikkaamalla tiedoston eri 
osiohin nopeasti.

Oranssi väri navigaatiossa 
kertoo, missä osiossa  
olet tällä hetkellä

Tämä ikoni vie sinut 
prosessikaavioon  
(sivulle 7)

Osmo- tunnus vie takaisin 
työohjeen alkuun

Oranssit tekstit ohjaavat 
sinut työohjeen sisällä oleviin 
lisätietoihin.

Siniset ovat hyperlinkkejä:  
ne ohjaavat sinut mainituille 
nettisivuille.

Napit vievät sinut takaisin sivulle, 
josta tulit painettuasi oransseja 
lisätietolinkkejä.

Tämä ikoni vie sinut työ- ja 
toimintakyvyn arviointia 
ohjaaviin lakeihin



Monitoimijaisen työ- ja toimintakyvyn 
arvioinnin työohje on tehty OSMO-hankkeessa. 
Ohjeen työstämisessä on ollut mukana 
asiantuntijoista koostunut työryhmä,  
jonka jäseninä ovat olleet:
• Raili-Helena Kangasluoma | Ky Kaksineuvoinen
• Katja Leppämäki | Kela 
• Anna-Elina Levijoki | E-P:n TE-toimisto
• Tiina Linna | JIK Ky
• Janina Yliluoma | EPSHP/ Toike
• Maija Kaukonen ja Maarit Pasto | OSMO-hanke

Tämän työohjeen pohjana 
ovat monialaista työtä 
ohjaava lainsäädäntö, 
ohjeistukset sekä muu 
laaja lähdemateriaali.  
 
Työohjeen materiaalia on koottu myös  
OSMO-hankkeen toteuttaman moni-
toimijaisen verkoston työpajasarjan 
ryhmätöiden tuotoksista keväällä 2019 . 

Lisäksi alueen ammattilaisia on ollut kommentoimassa 
työohjeen eri osioita. Kokemustoimijoista koostuva 
työryhmä on kokoontunut kaksi kertaa tämän teeman 
äärelle tuoden arvokkaan asiakasnäkökulman työ- ja 
toimintakyvyn arvioinnissa huomioitavista asioista 
käytännön kokemusten kautta. 



Työ- ja toimintakyvyn 
arvioinnin checklist
1. TYÖ- JA TOIMINTAKYVYN  
ARVIOINNIN TARPEEN TUNNISTAMINEN
• Työ- ja toimintakyvyn arviointia voidaan tehdä  

asiakkuuden eri vaiheissa ja erilaisissa palveluissa. 

• Työ- ja toimintakyvyn arvioinnin tarpeen  
tunnistaminen edellyttää:  

• Asiakkaan kuuntelemista ja kohtaamista 
• Asiakkaan ja työntekijän välisen  

luottamuksen syntymistä

 
2. ASIAKASNÄKÖKULMAN HUOMIOIMINEN
Asiakkaalle on tärkeää, että:
• Erilaisista palvelumahdollisuuksista  

on tietoa  saatavilla
• Palveluihin hakeutuminen on helppoa 
• Työskentelyssä huomioidaan asiakkaan  

arki ja elämäntilanne 
• Selvitetään toimeentuloon ja etuuksiin  

liittyvät asiat perusteellisesti

3. ASIAKKAAN JA AMMATTILAISTEN YHTEISTYÖ 
• Työntekijät ovat tukemassa asiakkaan oman  

suunnitelman toteuttamista
• Asiakas on oman elämänsä asiantuntija
• Kunnioitetaan asiakkaan mielipidettä ja valinnan- 

vapautta hänen asioiden käsittelyssä ja suunnittelussa

4. TYÖNTEKIJÄ ASIAKKAAN TUKENA
• Sovitaan selkeästi kuka on asiakkaan omatyöntekijä,  

joka tarjoaa asiakkaalle riittävän tuen työ- ja toimintakyvyn  
arvioinnin ajan, myös käytännön asioissa (ajanvaraukset, 
yhteydenotot, etuuksien hakeminen)

• Työntekijä kulkee asiakkaan rinnalla
 
5. TIEDONKULKU TYÖ- JA TOIMINTAKYVYN  
ARVIOINNIN KAIKISSA VAIHEISSA 
• Kunkin toimijan tuottaman tiedon ja arvion arvostaminen 
• Hyvä ja avoin tiedonkulku – päällekkäisen työn poistaminen

6. TIEDON KOKOAMINEN JA KIRJAAMINEN 
• Yhteenvetojen ja lausuntojen tekeminen  

on tärkeää, siihen on resursoitava aikaa
• On sovittava yhteisistä kirjaamiskäytännöistä 



Sisältö

1. Asiakkaan palvelutarpeen arviointi
 1.1  TE-palveluissa 
 1.2  Työikäisten sosiaalipalveluissa 
 1.3  Työllistymistä edistävässä  
    monialaisessa yhteispalvelussa (TYP)   
 1.4  Kelassa 

2. Työ- ja toimintakyvyn arvioinnin  
 tarpeen tunnistaminen

3. Ohjaus terveystarkastukseen

4. Asiakkaan kokonaistilanteen selvittäminen  
ja asiakastietojen kokoaminen
 4.1  TE-palvelut
 4.2 Työikäisten sosiaalipalvelut  
 4.3 Terveyspalvelut, terveydenhoitaja
 4.4 Kela

5. Suunnitelman laatiminen

6. Monialainen työkykyarvio

7. Arviointi, seuranta ja suunnitelman tarkistus

8. Arviointia tukevat palvelut
 8.1   Terveydenhuollon palvelut
 8.2  Muut palvelut

9. Lomakkeet

10. Työ- ja toimintakyvyn arviointia ohjaavat lait

11. Lähteet
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Työelämän ulkopuolella olevan asiakkaan 
työ- ja toimintakyvyn arvioinnin prosessikaavio

1. Asiakkaan palvelutarpeen 
arviointi

•  TE-palveluissa
• Työikäisten sosiaalipalveluissa
• Työllistymistä edistävässä   

monialaisessa yhteispalvelussa  (TYP)
• Kelassa

2. Työ- ja toimintakyvyn 
arvioinnin tarpeen 
tunnistaminen

3. Ohjaus terveys-
tarkastukseen 

4. Asiakkaan 
kokonaistilanteen 
selvittäminen ja  
asiakastietojen kokoaminen

 5. Suunnitelman laatiminen 6. Monialainen työkykyarvio 7.Arviointi, seuranta ja 
suunnitelman tarkistus

8. Arviointia tukevat palvelut Terveydenhuollon palvelut: 
• Lääkäreiden/ hoitajien vastaanotot
• Kuntoutustutkimus
• Toimintakykykeskus

• Työpaikalla tapahtuva arviointi:  

kuntouttava työtoiminta, työkokeilu
• Sosiaalinen kuntoutus
• Erilaiset asiantuntija-arviot
• Ammatinvalinnanohjaus
• Kelan kuntoutuspalvelut

• Monialaisen yhteistyön käytännöt:   

• Yhteisvastaanotot

• Mikrolaboratorio

• TyKe-tiimit
• Kokemusasiantuntija tukihenkilönä

Muut palvelut
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1. Palvelutarpeen arviointi
Asiakkaan palvelutarpeen arviointi on asiakastyön perusta kaikissa monialaisen 
yhteistyön eri organisaatioissa. Palvelutarpeen arviointi tehdään monialaisesti  
silloin, kun asiakas tarvitsee useita eri palveluita samanaikaisesti.

Palvelutarpeen arvioinnin toteuttaminen ja sen sisältö ovat erilaisia eri organisaatioissa.  
Niistä säädetään useissa monialaista työtä ohjaavissa laeissa.

Palvelutarvetta arvioitaessa  
tulee huomio kiinnittää erityisesti: 
• henkilön omiin tavoitteisiin 

• ammattitaitoon ja osaamiseen 

• käytössä olevaan työkykyyn 

• hoidon ja kuntoutuksen tarpeeseen 

• mahdolliseen erityisen tuen tarpeeseen 
 (OTE-hanke. Osatyökykyisen työllistymisen tuen muistilista 2018.)

Tässä julkaisussa keskitytään palvelutarpeen 
arviointiin työ-ja toimintakyvyn näkökulmasta. 
Palvelutarpeen arviointi:
TE-palveluissa
Työikäisten sosiaalipalveluissa
Työllistymistä edistävässä monialaisessa 
yhteispalvelussa (TYP) 
Kelassa
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ASIAKKAAN 
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TYÖ- JA TOIMINTAKYVYN 
ARVIOINNIN TARPEEN 
TUNNISTAMINEN

2. Työ- ja toimintakyvyn arvioinnin  
tarpeen tunnistaminen
Työ- ja toimintakyvyn arvioinnin tarpeen tunnistaminen 
on tärkeää, jotta asiakkaan kanssa voidaan sopia oikea-
aikainen ja hänen tarpeisiinsa vastaava palvelupolku 
ja palvelukokonaisuus.

Työ- ja toimintakyvyn arvioinnin tarpeen tunnistamiseen 
tulisi paneutua jo asiakkuuden alussa, jotta arvioinnin tarve 
tunnistetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

(OTE-hanke, Osatyökykyisen työllistymisen tuen muistilista 2018.)

Työ- ja toimintakyvyn arvioinnin tarpeen tunnistamiseen 
liittyviä tunnusmerkkejä on koottu taulukkoon, jota on  
työstetty OSMO-hankkeen yhteisissä työpajoissa keväällä 2019. 

Taulukko mukailee aiemmin kehitettyjä 
palvelutarpeen arvioinnin malleja: 
• Parempi arki –hankkeessa luodut mallit  

huolen tunnistamiseen ja yhteisten asiakkaiden 
tunnistamiseen  (Parempi arki hankkeen loppuraportti.2017. Pikassos)  
sekä 

• Soccan PRO SOS-osahankkeen, Kelan ja 
pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyössä   
tehty  Huolen tunnistamisen malli Kelan 
työntekijöille. 

http://www.socca.fi/kehittaminen/pro_sos/kela-yhteistyo/huolen_tunnistamisen_malli
http://www.socca.fi/kehittaminen/pro_sos/kela-yhteistyo/huolen_tunnistamisen_malli


3.
Ohjaus terveystarkastukseen



TYÖ- JA TOIMINTAKYVYN 
ARVIOINNIN TARPEEN 
TUNNISTAMINEN

ASIAKKAAN KOKONAIS- 
TILANTEEN SELVITTÄMINEN

SUUNNITELMAN  
LAATIMINEN

ARVIOINTIA TUKEVAT 
PALVELUT

ARVIOINTI, SEURANTA JA 
SUUNNITELMAN TARKISTUS

MONIALAINEN 
TYÖKYKYARVIO

ASIAKKAAN 
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3. Ohjaus terveystarkastukseen
Työkyvyn selvittelyä tarvitsevat 
asiakkaat ohjataan terveystarkastukseen 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

• Työttömyyden jatkuttua  
yhdenjaksoisesti 3 kuukautta  
(TOIMIA-suositus)

• Viimeistään aktivointi- 
suunnitelmaa laadittaessa

• TYP-palvelun  
kartoitusjaksolla  
(TEM 2011, Vuokko ym.2012)

• Nuorten ohjaamiseen terveys-  
tarkastukseen tulee kiinnittää  
erityistä huomiota! 

Asiakas voidaan ohjata terveystarkastukseen 
TE-palveluista, työikäisten sosiaalipalveluista, aktivointi-
suunnittelusta tai monialaisesta yhteispalvelusta (TYP). 

Terveystarkastuksesta sovitaan TYP-palvelun kartoitusjaksolla 
aina, mikäli asiakas ei ole ollut terveystarkastuksessa viimeisen 
vuoden aikana. TYP-palvelu perustuu lakiin työllistymistä edistä-
västä yhteispalvelusta, joten erillistä  suostumusta tietojen  
vaihtoon ei tarvita TYP-toimijoiden kesken.  

Työelämän ulkopuolella olevia asiakkaille on tärkeää tiedottaa 
maksuttoman terveystarkastuksen mahdollisuudesta 
myös silloin, kun erityistä tarvetta työ- ja toimintakyvyn selvitte-
lylle ei ole ilmennyt. Asiakas voi halutessaan varata itse ajan ter-
veystarkastukseen.
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Ohjaaminen  
terveystarkastukseen
• Asiakkaalta pyydetään kirjallinen suostumus 

tietojen antamiseen. 

• Työntekijä tekee lähetteen terveystarkastukseen. 

• Lähetteeseen kirjataan terveyden-
huoltoon ohjauksen syy: Ohjautuuko asi-
akas perusterveystarkastukseen ilman 
erityisiä huolenaiheita vai onko asiakkaalla 
terveydentilaan tai  työ- ja toimintakykyyn 
liittyviä asioita, joihin terveystarkastuksessa 
toivotaan kiinnitettävän huomiota. 

• Terveystarkastukseen ohjaava työntekijä antaa 
asiakkaalle esitietolomakkeen, tai ajan varaava 
terveydenhoitaja lähettää lomakkeen itse. 

Terveystarkastuksen tavoitteet ja sisältö

• Terveystarkastuksen tavoitteena on työttömän 
terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn arviointi, 
ylläpitäminen ja edistäminen, sairauksien tunnis-
taminen, ehkäiseminen  ja ohjaaminen hoitoon 
sekä lääkinnälliseen, ammatilliseen tai sosiaalisen 
kuntoutukseen. 

• Terveydenhoitajan tekemässä laaja-alaisessa 
terveystarkastuksessa kartoitetaan asiakkaan 
terveyttä, työ- ja toimintakykyä, voimavaroja ja 
kokonaistilannetta.  
(STM2013.)

ASIAKKAAN 
PALVELUTARPEEN 
ARVIOINTI

OHJAUS TERVEYS- 
TARKASTUKSEEN 
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Terveydenhoitajan  
toimet terveys-
tarkastuksen jälkeen

Ohjaus tai tapaamisten käynnistäminen 
uudelleen eri asiantuntijoiden vastaan- 
otolle, kuten
• psykiatrinen sairaanhoitaja,  

depressiohoitaja, päihdetyöntekijä

• psykologi

• diabetes-, astma-, muistihoitaja

• fysioterapia 

Yhteys tai ajanvaraus lääkärille, jos
• asiakkaan sairaus vaatii hoitoa

• tarvitaan arvio asiakkaan työ- ja toimintakyvystä tai 
lääkärin näkemys jäljellä olevasta työkyvystä 

• asiakas tarvitsee lausunnon esimerkiksi 
sairauspäivärahaa tai kuntoutuksen hakemista varten 

Monialaisen työ- ja toimintakyvyn  
arvioinnin suunnittelu
• terveydenhoitaja voi toimia monialaisen yhteistyön 

koordinoijana ja koollekutsujana

• esim. ohjaus Tyke-tiimiin tapahtuu useimmiten 
terveydenhoitajan kautta

ASIAKKAAN 
PALVELUTARPEEN 
ARVIOINTI

OHJAUS TERVEYS- 
TARKASTUKSEEN 

(Vuokko ym. 2012; STM 2013)
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Palaute

Terveydenhoitaja antaa palautteen lähettävälle  
taholle. Etelä-Pohjanmaan alueella on sovittu  
erilaisista palautekäytännöistä:

• Palautelomakkeet (valtakunnallinen sekä  
alueiden omia palautelomakkeita)

• Palautekeskustelu puhelimitse 

• Palautekeskustelut yhteisessä tapaamisessa  
yhdessä asiakkaan kanssa

• Säännölliset tapaamiset TYP-tiimin/ 
TE-toimiston asiantuntijan/aikuissosiaalityön  
työntekijän kanssa 

• TYP-asiakkaiden palaute kirjataan monialaisen  
yhteispalvelun yhteiseen  TYPPI-järjestelmään.

Palautteesta tulisi käydä ilmi 
• Työkykyyn vaikuttavia seikkoja ei tullut esiin 

terveystarkastuksessa; 

• Asiakkaan työkyky vaatii lisäselvitystä ja 
hänet on ohjattu jatkotutkimuksiin;

• Asiakkaalla on työkykyyn vaikuttava sairaus, 
josta hän toimittaa lääkärinlausunnon tai

• Asiakas on ohjattu kuntoutukseen.

ASIAKKAAN 
PALVELUTARPEEN 
ARVIOINTI

OHJAUS TERVEYS- 
TARKASTUKSEEN 

(TEM9.10)
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ASIAKKAAN KOKONAIS- 
TILANTEEN SELVITTÄMINEN

4. Asiakkaan kokonaistilanteen selvittäminen 
ja asiakastietojen kokoaminen
Eri toimijoilla ja eri tietojärjestelmissä on paljon erilaista tietoa 
asiakkaan tilanteesta. Monialaisen työ- ja toimintakyvyn arvioinnin 
pohjaksi kukin taho perehtyy asiakkaan tilanteeseen ja kokoaa omista 
tietojärjestelmistään asian käsittelyä varten tiedot asiakkaan tilanteesta 
siltä osin, kun ne ovat välttämättömiä asiakkaan kokonaistilanteen 
selvittämiseksi

• Sovitaan yhdessä, kuka on asiakkaan omatyöntekijä työ- ja 
toimintakyvyn selvittelyn aikana. Omatyöntekijä vastaa eri  
tahojen keräämän tiedon kokoamisesta.

•  Asiakas on oman elämänsä asiantuntija.  
Kokonaistilanteen selvittämisessä huomioidaan aina  
asiakkaan oma näkemys ja omat toiveet.

Mallit eri toimijoiden 
keräämästä tiedosta:

• TE-palvelut

• Työikäisten sosiaalipalvelut

• Terveyspalvelut, terveydenhoitaja

• Kela

ASIAKKAAN 
PALVELUTARPEEN 
ARVIOINTI



5.
Suunnitelman  

laatiminen 
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SUUNNITELMAN  
LAATIMINEN

Asiakkaan kanssa laadittavassa suunnitelmassa sovitaan millaisia keinoja ja 
mitä palveluja asiakas tarvitsee työ- ja toimintakykynsä selvittämiseksi.  

Suunnitelmassa sovitaan 
• Työikäisten sosiaalipalveluiden  

(aikuissosiaalityön), 

• TE-palveluiden,

• Kelan järjestämistä palveluista, 

• terveydenhuollon toimista sekä

• muista tarvittavista palveluista. 

5. Suunnitelman laatiminen 

ASIAKKAAN 
PALVELUTARPEEN 
ARVIOINTI

Työelämän ulkopuolella oleville 
monialaista tukea tarvitseville 
asiakkaille laaditaan pääsääntöisesti

• Sosiaalihuoltolain mukainen  
asiakassuunnitelma  
(Sosiaalihuoltolaki 1301/2014)  

• Työllistymissuunnitelma  
(Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 916/2012)   

• Aktivointisuunnitelma  
(laki kuntouttavasta työtoiminnasta 189/2001)  
 

• Monialainen työllistymissuunnitelma tai  
(laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta  1369/2014)   

• Kotoutumissuunnitelma  
(Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010)

 

• Erilaiset   lakisääteiset 
asiakassuunnitelmat on 
koottu OSKU Tie työelämään 
verkkopalveluun  
(Työkyvyn tuen palvelupolku 2019.)

• Kenelle tehdään  
  aktivointisuunnitelma?

• Miten asiakas ohjataan 
työllistymistä edistävään 
monialaiseen yhteispalveluun 
(TYP)? 

Tutustu tarkemmin:

https://polku.tietyoelamaan.fi/palveluiden-ja-toiminnan-suunnittelu/kirjallisuus-ja-linkit/
https://polku.tietyoelamaan.fi/palveluiden-ja-toiminnan-suunnittelu/kirjallisuus-ja-linkit/
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/tyoelamaosallisuus/kuntouttava-tyotoiminta/aktivointisuunnitelma
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Suunnitelman laatimisessa sovitaan yhteydenpidosta 
omatyöntekijän ja  asiakkaan kanssa

• Omatyöntekijän tehtävänä on varmistaa, että asiakas pääsee 
sovittuihin palveluihin ja huolehtia yhdessä asiakkaan kanssa  
siitä, että  sovituista palveluista ja vastaanottokäynneistä  
saadaan (kirjallinen) palaute.

Kirjallisen suunnitelman lisäksi asiakkaalle voidaan antaa 
muistilista työ- ja toimintakyvyn selvittelyyn liittyvistä 
käynneistä

• Muistilista on tarpeellinen siksi, että selvittelyn aikana erilaisia 
tapaamisaikoja voi tulla paljon.

• Lisäksi vastaanottotilanteet voivat olla asiakkaalle jännittäviä  
ja tapaamisten aikana tulee paljon muistettavaa. 

• Työntekijöiden nimet ja yhteystiedot on hyvä kirjata ylös 
muistilistaan. 

Asiakkaan tukena työ- ja toimintakyvyn 
arviointiin liittyvissä tapaamisissa voi 
olla läheinen tai omatyöntekijä. 

• Asiakkaan tukihenkilönä voi toimia myös 
 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 

kouluttama kokemusasiantuntija. 

SUUNNITELMAN  
LAATIMINEN

ASIAKKAAN 
PALVELUTARPEEN 
ARVIOINTI

http://www.epshp.fi/ammattilaiselle_ja_opiskelijalle/koulutus/voimaa_arkeen/kokemusasiantuntijat
http://www.epshp.fi/ammattilaiselle_ja_opiskelijalle/koulutus/voimaa_arkeen/kokemusasiantuntijat
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Monialainen työkykyarvio pohjautuu koottuun monialaiseen tietoon. Siinä lääkäri kuvaa asiakkaan 
tämänhetkisen toimintakyvyn sekä työ- ja toimintakyvyn tukemisen mahdollisuudet ja ennusteen. 
Monialaisessa työkykyarviossa on  keskeistä kuvata asiakkaan jäljellä olevaa työ- ja toimintakykyä sekä 
käytettävissä olevia valmiuksia. 
 (Kerätär 2019; Vuokko ym. 2011)

Lääkärin tehtävänä on

• muodostaa aiemmin kerätyn tiedon pohjalta 
kuvan asiakkaan yleisestä toimintakyvystä ja 
suoriutumisesta koulutus- ja työuralla 

• selvittää onko toimintakyvyn heikkenemisen 
taustalla jokin sairaus, ja mitä ovat tämän sairauden 
hoito- ja kuntoutusmahdollisuudet

• tehdä tulkinta asiakkaan työ- ja toimintakyvystä 
sekä kuntoutustarpeesta  
(Kerätär 2016; 2019)

6. Monialainen työkykyarvio 

Monialainen työkykyarvio sisältää seuraavat tiedot:

• asiakkaan toimintakyvyn historia ja siinä esiin tulleet häiriöt ja 
voimavarat (koulutus- ja työhistoria, sosiaalinen toimintakyky)

• käytännön työssä selviytyminen ja työllistymisyritykset

• aiempi terveydentila, hoito ja kuntoutus

• asiakkaan motivaatio, toiveet sekä asiakkaan  
kokemat ongelmat ja oireet

• toimintakyvyn kliiniset havainnot ja tutkimukset  
(Kerätär 2016; 2019)

ASIAKKAAN 
PALVELUTARPEEN 
ARVIOINTI



Lääkärin kokoamaan monialaiseen työkykyarvioon voidaan liittää muiden asiantuntijoiden 
lausuntoja. Lisäksi lääkäri laatii tarvittavat dokumentit ja lausunnot.

Lääkärinlausunto B on tarpeellinen

• Sairauspäivärahan tai työkyvyttömyys-
eläkkeen hakemista varten 

• Kelan lääkinnällisen  kuntoutuksen  
hakemista varten

• Kelan tai työeläkelaitoksen ammatillisen 
kuntoutuksen hakemista varten

• 16–29-vuotiaat voivat hakeutua  
 nuoren ammatilliseen kuntoutukseen 

ilman lääkärinlausuntoa. 

• Hoidon ja kuntoutuksen kokonaisuus 
suunnitellaan yhdessä hoitavan tahon  
ja muiden toimijoiden kanssa. 

Lääkärin kannanotto terveydentilaan 
soveltuvasta työstä on tarpeellinen TE-
toimistossa, jotta asiakkaalle voidaan tarjota 
hänen terveydentilaansa soveltuvaa työtä tai 
myöntää työntekijän palkkaukseen palkkatukea 
osatyökykyisyyden perusteella.  

 Kelan sivuilta löytyy kattavasti tietoa 
lääkärinlausunnoista ja siitä minkälainen 
lääkärinlausunto eri etuuksien hakemista 
varten tarvitaan.

6. Monialainen työkykyarvio 
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ASIAKKAAN 
PALVELUTARPEEN 
ARVIOINTI

https://www.kela.fi/nuoren-ammatillinen-kuntoutus
https://www.kela.fi/laakarinlausunnot-ja-todistukset


7.
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• Omatyöntekijä on suunnitelman edistymisen ja toteutumisen  
tukena asiakkaalle koko  työ- ja toimintakyvyn selvittelyn ajan

• Omatyöntekijä neuvoo tarvittaessa esim. etuuksien 
hakemisessa ja seuraa asioiden etenemistä.  

• Kun monialainen työkykyarvio on laadittu, sovitaan yhdessä  
asiakkaan tarpeen mukaisista palveluista ja jatkotoimista,  
ja niiden vastuuhenkilöistä. 

• Suunnitelmaa tarkistetaan tarvittaessa eli silloin kun asiakkaan 
tilanteessa tapahtuu olennaisia muutoksia tai kun suunnitelmaa  
on tarkistettava laeissa säädettyjen määräaikojen puitteissa. 

7. Arviointi, seuranta  
ja suunnitelman tarkistus



8.
Arviointia  

tukevat palvelut
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Työttömyyden eri vaiheissa arvioidaan työ- ja toimintakykyä perusterveydenhuollossa  
ja tarpeen vaatiessa erikoissairaanhoidossa.
(STM, työttömien terveyspalvelut)

8.1 Terveydenhuollon palvelut 

Kunta järjestää alueensa asukkaille tarpeelliset 
terveystarkastukset sekä terveysneuvontaa heidän 
terveytensä ja hyvinvointinsa edistämiseksi se-
kä sairauksien ehkäisemiseksi. Terveyskeskus 
on kuntalaisten lähin ja tutuin hoitopaikka, jossa 
tuotetaan kunnan järjestämät terveydenhuollon 
palvelut.

Kuntien järjestämän terveysneuvonnan ja terveys-
tarkastusten tehtävänä on tukea työttömän työ- ja 
toimintakykyä, ehkäistä sairauksia sekä edistettävä 
mielenterveyttä ja elämänhallintaa. Tarvittaessa 

henkilöt on ohjattava hoitoon tai lääkinnälliseen, 
ammatilliseen tai sosiaaliseen kuntoutukseen.  
(STM terveyskeskukset; STM työttömien terveyspalvelut) 

Etelä-Pohjanmaan alueen työnhakijoiden  
terveydenhoitajien, lääkäreiden sekä muiden 
asiantuntijoiden ajanvaraus- ja yhteystiedot 
perusterveydenhuollossa löytyvät maakunnallisen  
ja alueellisten palvelukarttojen kautta.  

Palvelukartat löytyvät Etelä-Pohjanmaan 
TYP:n verkkosivuilta: 

  www.eptyp.fi/palvelut

Lääkäreiden ja hoitajien vastaanotot perusterveydenhuollossa

www.eptyp.fi/palvelut
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Kuntoutustutkimus sisältää eri asiantuntijoiden suorittaman 
arvion tutkimusasiakkaan työ-  ja toimintakyvystä, voimavaroista  
ja kuntoutumisedellytyksistä. 

Kuntoutustyöryhmässä asiantuntijat, tutkimusasiakas ja hänen 
lähiverkostonsa laativat yhdessä ammatillisen ja/tai lääkinnällisen 
kuntoutussuunnitelman sekä sopivat siihen liittyvästä kuntoutus-
ohjauksesta tutkimuksen  jälkeen. 

Seinäjoen keskussairaalassa kuntoutustutkimus toteutetaan 
polikliinisesti. 

Tutkimusasiakkaat tulevat kuntoutustutkimuspoliklinikalle 
lääkärin lähetteellä erikoissairaanhoidosta, terveyskes-
kuksesta, työterveyshuollosta tai yksityislääkärin vastaan-
otolta. Lähettäjänä voi olla myös TE-toimisto tai vakuutusyhtiö.  
(EPSHP, Kuntoutustutkimuspoliklinikalle lähettäminen.)

Kuntoutustutkimus

 
   Kuntoutustutkimuspoliklinikalle lähettäminen
 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Toimintakykykeskuksen työntekijät  
ovat avuksi, kun
• sairaus tai vamma on vienyt osan työkyvystä
• on huoli jatkosta työelämässä 
• on halu jatkaa työelämässä ja siihen  

tarvitaan apua tai ohjausta.

Toimintakykykeskus (TOIKE)

Toimintakykykeskukseen  
ei tarvita erillistä lähetettä. 
TOIKE toimii yhteistyössä mm. terveyskeskusten,  
työterveyshuoltojen, kuntien sosiaalitoimen,  
Kelan ja työelämäpalvelujen kanssa.
(EPSHP, toimintakykykeskus.)

  Toimintakykykeskus

ASIAKKAAN 
PALVELUTARPEEN 
ARVIOINTI

ARVIOINTIA TUKEVAT 
PALVELUT

Palaa kohtaan:  
Suunnitelman laatiminen

http://www.epshp.fi/ammattilaiselle_ja_opiskelijalle/ammattilaiselle/fysiatria_ja_kuntoutus/kuntoutustutkimuspoliklinikalle_lahettaminen
http://www.epshp.fi/ammattilaiselle_ja_opiskelijalle/ammattilaiselle/fysiatria_ja_kuntoutus/kuntoutustutkimuspoliklinikalle_lahettaminen
http://www.epshp.fi/hoitopalvelut/kuntoutus_ja_erityispalvelut/fysiatria_ja_kuntoutus/toimintakykykeskus
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8.2 Muut palvelut 

• Kuntouttava työtoiminta

• Työkokeilu

• Sosiaalinen kuntoutus

• TE-toimiston hankkimat  
asiantuntija-arviot

• Ammatinvalinta- ja uraohjaus

Työ- ja toimintakyvyn selvittelyn aikana on tärkeää saada (kirjallinen) palaute palveluista,  
joihin asiakas selvittelyn aikana osallistuu. Seuraavaan listaan on koottu palveluita, joita  
monitoimijaisen työ- ja toimintakyvyn arvioinnin aikana voidaan käyttää.

•   Kelan kuntoutuspalvelut

• Monialaisen yhteistyön käytännöt:

• Mikrolaboratorio

• TyKe-tiimit

• Yhteisvastaanotot

•   Kokemusasiantuntija tukihenkilönä

ASIAKKAAN 
PALVELUTARPEEN 
ARVIOINTI

ARVIOINTIA TUKEVAT 
PALVELUT

Palaa kohtaan:  
Suunnitelman laatiminen

https://www.kela.fi/kuntoutus
http://www.epshp.fi/ammattilaiselle_ja_opiskelijalle/koulutus/voimaa_arkeen/kokemusasiantuntijat
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Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on auttaa työtoiminnan asiakasta 
pääsemään työhön, koulutukseen tai työvoimapalveluihin parantamalla 
asiakkaan elämänhallintaa ja toimintakykyä. 

Kuntouttavasta työtoiminnasta voidaan sopia asiakkaan kanssa 
aktivointisuunnitelmassa tai työllistymistä edistävässä monialaisessa 
suunnitelmassa silloin, kun asiakkaan työ- ja toimintakyky eivät riitä  
TE-toimiston palveluihin.  
(Kuntouttavan työtoiminnan käsikirja THL:n sivuilla.)

Työikäisten sosiaalipalveluiden työntekijä tekee päätöksen 
kuntouttavasta työtoiminnasta. Etelä-Pohjanmaan alueen kunnissa/
yhteistoiminta-alueilla on käytössä myös kuntouttavan työtoiminnan 
sopimus, johon kirjataan kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvan 
työtehtävät, työaika sekä tavoitteet kuntouttavan työtoiminnan jaksolle. 

Työvalmentajalla / kuntouttavan työtoiminnan ohjaajalla on tärkeä 
rooli työtoimintajakson aikana. Työntekijä toimii asiakkaan tukena sekä 
havainnoi ja arvioi kuntouttavan työtoiminnan sujumista ja asiakkaan 
selviytymistä työtehtävistä työtoimintajakson aikana.  

Kuntouttavan työtoiminnan jakson aikana saadaan ajantasaista  
tietoa  asiakkaan työ- ja toimintakyvystä sekä terveydentilasta.

Työntekijä toimii asiakkaan tukena ohjaten tarvittaessa asiakasta 
kuntouttavaa työtoimintaa tukevien muiden palvelujen piiriin 
(esim. terveys- ja päihdepalvelut).

Palaute kuntouttavasta työtoiminnasta.  
Jakson päättyessä käydään yhteinen keskustelu. Kuntouttavassa 
työtoiminnassa on useimmilla alueilla käytössä kirjalliset palaute-
lomakkeet sekä asiakkaalle että työtoiminnan järjestäjälle. 

Kuntouttavan työtoiminnan palautteissa asiakas ja 
työtoiminnan järjestäjä arvioivat mm.
• asiakkaan taitoja ja työelämävalmiuksia
• vahvuuksia ja onnistumisia 
• haasteita ja kehittämistarpeita työn tekemisessä
• selviytymistä työssä (ymmärtäminen, taidot, ryhmässä/ 

työyhteisössä toimiminen, fyysinen suorituskyky) 

• mahdollisia työn tekemisen esteitä
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Palaa kohtaan:  
Muut palvelut
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Työkokeilu
TE-toimisto voi järjestää työkokeilua ammatinvalinta- ja 
uravaihtoehtojen selvittämiseksi sekä työmarkkinoille 
paluun tueksi. Työ- ja toimintakyvyn selvittelyyn liittyen 
työkokeilu voi olla ajankohtaista silloin, kun aiempi työ tai 
ammatti ei enää ole sairaudesta tai vammasta johtuen 
mahdollinen ja työkokeilun kautta etsitään soveltuvia 
työtehtäviä.

Työkokeiluun hakeutumisesta ja sen tavoitteista sovitaan 
asiakkaan kanssa laadittavassa suunnitelmassa. Ennen 
työkokeilun aloittamista työkokeiluun osallistuva, TE-
toimisto ja työkokeilun järjestäjä tekevät yhdessä 
kirjallisen sopimuksen.

 Työkokeilu TE-palveluiden sivuilla  

Asiakkaan työ- ja toimintakyvyn selvittelyyn liittyen 
työkokeilusta on tärkeää saada palaute 
sekä  asiakkaalta että työkokeilun järjestäjältä.  
Työkokeiluun osallistuva asiakas arvioi miten 
työtehtävät työkokeilussa sujuivat ja tuliko kokeilun 
aikana esiin asioita jotka estivät tai hankaloittivat 
työtehtävien tekemistä. Työkokeilun järjestäjä antaa 
palautetta asiakkaan vahvuuksista ja onnistumisista 
sekä haasteista työn tekemisessä, työtehtävien ja 
alan soveltuvuudesta, työn tekemisen esteistä sekä 
mahdollisesta avutarpeesta työssä.
(TE-palvelut; TEM 2017) 

 Työkokeilun käytännöt ja säännökset 
 sekä linkit sopimus- ja palautelomakkeisiin 
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Palaa kohtaan:  
Muut palvelut

http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/tukea_tyollistymiseen/tyokokeilu/index.html
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/erikoissivut/kaytannot_ja_saannokset/index.html
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/erikoissivut/kaytannot_ja_saannokset/index.html
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Sosiaalinen kuntoutus
Sosiaalisella kuntoutuksella tarkoitetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin 
annettavaa tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen 
torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi. 

Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu 
1.  Sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen; 
2. Kuntoutusneuvonta ja –ohjaus sekä tarvittaessa kuntoutuspalvelujen   

 yhteensovittaminen; 
3. Valmennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan; 
4. Ryhmätoiminta ja tuki sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin; 
5. Muut tarvittavat sosiaalista kuntoutumista edistävät toimenpiteet. 

Nuorten sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan nuorten sijoittumista työ-,  
työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikkaan sekä ehkäistään 
näiden keskeyttämistä (SHL 17§)

Sosiaalisesta kuntoutuksesta voidaan  
sopia asiakkuuden eri vaiheissa. Esim. 
• Työ- ja toimintakyvyn selvittelyn aikana
• Asiakkaan tarvitessa kuntoutusneuvontaa ja 

-ohjausta
• Sosiaalipalveluna työ- ja toimintakyvyn 

arvioinnin jälkeen sosiaalisen kuntoutumisen 
tukena
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SHL 17 § mukaan sosiaalisella kuntoutuksella 
tuetaan asiakkaan sosiaalista toimintakykyä ja 
osallisuutta sekä torjutaan syrjäytymistä

Kun asiakkaan tuen tarve liittyy arki-, yhteisö- ja 
sosiaalisten taitojen vahvistamiseen, on hyvä 
ohjata asiakas työikäisten sosiaalipalveluihin 
sosiaalisen kuntoutuksen palvelutarpeen 
tunnistamiseksi. 

Arkitaidot
• Asiakkaan jokapäiväisessä elämässä tarvitsema osaaminen ja taidot
• Edellyttää järjestelmältä: rinnalla kulkemisen kykyä, jalkautuvaa 

työotetta ja työskentelyä asiakkaan arjen toimintaympäristöissä sekä 
erilaisten toimintamenetelmien tuntemista 

Sosiaaliset taidot
• Vuorovaikutus- ja itseilmaisutaitojen lisääntyminen,  

sosiaalisten tilanteiden parempi hallinta, kyky  liittyä muihin
• Edellyttää järjestelmältä: dialogisuutta, vastavuoroista 

tunnustamista ja arvonantoa, kykyä tunnistaa ja purkaa  
valtasuhteita sekä taitoja rakentaa luottamusta

Yhteisötaidot
• Osallistumis- ja asiointikynnysten madaltuminen, oma- 

ehtoisuuden lisääntyminen, itsen ja ympäristön välisen  
suhteen vahvempaa tiedostamista, tulevaisuusorientaation ja 
sopeutumiskyvyn vahvistumista, koulutus- ja työllistymispolulle  
pääsyä ja siellä pysymistä

• Edellyttää järjestelmältä: yhteiskehittämisen ja palveluita 
yhteen sovittavan johtamisen omaksumista, verkostotyöskentelyä 
rakenteellisen sosiaalityön ja sosiaalisen raportoinnin osaamista, 
vaikutusten arviointikykyä ja sosiaalisesti esteettömien, osallisuutta 
tukevien tilojen mahdollistamista 

Sosiaalisen  
kuntoutuksen palvelu-
tarpeen tunnistaminen  

ASIAKKAAN 
PALVELUTARPEEN 
ARVIOINTI

ARVIOINTIA TUKEVAT 
PALVELUT

(THL/Sosku 2018.) 
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OSMO-hankkeessa on kehitetty   sosiaalisen kuntoutuksen malli, josta löydät yksityiskohtaista 
tietoa sosiaalisen kuntoutuksen prosessista sekä palvelun toteuttamisesta.

sosiaalisen toimintakyvyn 
ja kuntoutustarpeen selvittäminen
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yksilövalmennus

osallisuutta edistävä 
ryhmämuotoinen toiminta

muut tarvittavat sosiaalista 
kuntoutusta tukevat toimenpiteet

kuntoutusneuvonta ja –ohjaus 
sekä tarvittaessa kuntoutuspalvelujen 

yhteensovittaminen

HUOMIOITAVAA: 
päihdekuntoutus on 
päihdepalvelujen 
sosiaalista kuntoutusta

Sosiaalinen 
kuntoutus työelämä-
osallisuuden tukena

Sosiaalisen kuntoutuksen palvelun toteuttaminen

(Anne Timo & Merja Paulasaari 28.8.2019)

ASIAKKAAN 
PALVELUTARPEEN 
ARVIOINTI

ARVIOINTIA TUKEVAT 
PALVELUT

Palaa kohtaan:  
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https://www.eptyp.fi/sosiaalinen-kuntoutus
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TE-toimiston hankkimat asiantuntija-arvioinnit
TE-toimisto voi hankkia ostopalveluna työkyvyn arviointeja sekä muita asiantuntija-arviointeja.  
Nämä arvioinnit liittyvät asiakkaan työllistymisprosessin edistämiseen TE-palveluissa. Arviointien tar-
koituksena ei ole terveydentilan määrittely, sairauden diagnosointi, sairauden hoitaminen, hoidon 
arvioiminen tai lääkinnällisen kuntoutuksen järjestäminen.  

• Tarkoituksena on selvittää asiakkaan työ- ja toi-
mintakykyä suhteessa hänen hakuammattiinsa tai  
suunniteltuun koulutukseen tai uuteen ammattiin

• Voidaan hankkia esim. terveydenhuollon yksiköltä, 
kuntoutuslaitokselta, yksittäiseltä asiantuntijalta  
tai työklinikalta 

• Asiakkaalle, jolla on diagnosoitu vamma tai sairaus, 
jonka arvioidaan vaikuttavan mahdollisuuksiin saada 
työtä

Työkyvyn arviointi 
• Voidaan käyttää esim. soveltuvuuden arviointina 

urasuunnittelun osana, työllistymistä edistävien 
palvelujen suunnittelussa  ja työllistymisprosessin 
ja työllistymistä edistävien palvelujen aikana.

• Voi sisältää esim. psykologisia ja/tai sosiaalisia 
tutkimuksia ja arviointeja, työtehtävien 
kokeilemista ohjatusti sekä eri asiantuntijoiden 
konsultointeja.  
(TEM 2017.)
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TE-toimiston hankkimat asiantuntija-arvioinnit

• Muita asiantuntija-arviointeja voidaan hankkia 
henkilöasiakkaan osaamisen, ammattitaidon, 
soveltuvuuden sekä työ-, yritystoiminta- ja kou-
lutusvaihtoehtojen selvittämiseksi. 

• Esim. kun tarvitaan asiantuntijan näkemystä 
tilanteessa, jossa asiakkaalla kertomansa mu-
kaan on tai hänellä epäillään olevan tarkemmin 
määrittelemättömiä rajoitteita eikä TE -toimisto 

Asiantuntija-arvioinnit

TE-asiantuntija tekee lähetteen sovittuun asiantuntija-arviointiin. Lähetteeseen kirjataan yksilöidysti 
kysymykset, joihin halutaan saada vastaus. Asiakas allekirjoittaa lähetteen. Asiantuntija-arvioinnista 
pyydetään palvelun tuottajalta kirjallinen palaute.  

pysty tekemään kokonaisvaltaista arvio-
ta asiakkaan pärjäämisestä suunnitellussa 
työssä tai koulutuksessa.

•  Asiantuntija-arvioinnin tavoitteena on TE- 
palvelujen toteuttaminen ja asiakkaan pal-
veluprosessin edistäminen, ei asiakkaan 
terveyden-tilan määrittely tai puuttuvan 
diagnoosin hankkiminen.

ASIAKKAAN 
PALVELUTARPEEN 
ARVIOINTI

ARVIOINTIA TUKEVAT 
PALVELUT

 (TEM 2017.)
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TE-toimiston hankkimat asiantuntija-arvioinnit

• Työ- ja toimintakyvyn arviointeja 
tuottaa Terveystalo. TE-palveluiden asian-
tuntija sopii työ- ja toimintakyvyn arvioin-
tiin ohjaamisesta asiakkaan kanssa ja tekee 
päätöksen hankinnasta.   

• Buusti ry toteuttaa IMBA/ Melba työky-
vyn arviointia. IMBA/Melba-työkyvyn 
arviointimenetelmä on tarkoitettu henki-
löille, joilla on sairauden, vamman, elämän-
hallinnan ongelmien, pitkittyneen työttö-
myyden tai muun syyn vuoksi vaikeuksia 
löytää soveltuvaa työelämäratkaisua. Ar-
vioinnin avulla saadaan täsmällistä tietoa 

Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston alueella on tehty yhteisiä hankintasopimuksia erilaisista asiantuntija-arvioinneista. 
Näiden lisäksi TE-toimisto voi tehdä yksittäisiä suorahankintoja asiantuntija-arvioinneista muilta palveluntuottajilta. 

asiakkaan työkyvystä. Palvelun aikana 
laaditaan taitoprofiili ja työtehtävän vaa-
tivuusprofiili. Tavoitteena on tukea asiak-
kaan pääsyä oikea-aikaisesti hänen yksi-
löllisiä tarpeitaan vastaaviin palveluihin ja 
ottaa kantaa esim. työllistymis- ja oppi-
misvalmiuksiin, eläkeratkaisuihin tai kun-
toutuksen tarpeeseen.  

• Koulutuskokeilusta on Etelä-Poh-
janmaan alueella tehty sopimus usean 
oppilaitoksen kanssa. Koulutuskokeilua 
voidaan hankkia Seinäjoen koulutus-
kuntayhtymältä, Suomen Yrittäjäopis-

ton kannatus Oy:ltä, Kirkkopalvelut Oy:ltä 
(Seurakuntaopisto), Seinäjoen Ammat-
tikorkeakoulu Oy:ltä ja Järviseudun kou-
lutuskuntayhtymältä. Koulutuskokeilun 
tavoitteena on selvittää asiakkaan am-
matinvalinta- ja uravaihtoehtoja. Kou-
lutuskokeilussa asiakas kokeilee tiettyä 
koulutusalaa oppilaitoksessa ja tutustuu 
koulutuksen sisältöön ja ammatin vaati-
muksiin. Koulutuskokeilun tarkoituksena 
on kartoittaa asiakkaan soveltuvuutta ja 
motivaatiota alalle sekä opiskeluedellytyk-
siään kyseisessä oppilaitoksessa. Koulu-
tuskokeilu kestää enintään 10 päivää. 

ASIAKKAAN 
PALVELUTARPEEN 
ARVIOINTI

ARVIOINTIA TUKEVAT 
PALVELUT

Palaa kohtaan:  
Muut palvelut
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Ammatinvalinta- ja uraohjaus Etelä-Pohjanmaan 
TE-toimistossa 

• miettii koulutuksen tai ammatin valintaa, 
eikä ala ole selvä tai on monia erilaisia  
kiinnostavia vaihtoehtoja

• aikoo keskeyttää opintonsa tai on  
vaihtamassa koulutusalaa

• on vaihtamassa ammattia tai työtehtäviä 
työttömyysuhan, työttömyyden tai muun 
syyn vuoksi

• hakeutuu uudelleen työhön tai koulutukseen

• haluaa kehittyä ammatillisesti omalla alallaan

• miettii terveydellisiä tai muita ongelmia, mitkä 
rajoittavat mahdollisuuksia työssä, työhön tai 
koulutukseen pääsemisessä

TE-toimiston ammatinvalinta- ja uraohjauksessa psykologi auttaa 
löytämään ratkaisuja, kun asiakas:

(Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto. Ammatinvalinta- ja uraohjaus. Tietoa yhteistyötahoille 28.8.2019.)

ASIAKKAAN 
PALVELUTARPEEN 
ARVIOINTI

ARVIOINTIA TUKEVAT 
PALVELUT



TYÖ- JA TOIMINTAKYVYN 
ARVIOINNIN TARPEEN 
TUNNISTAMINEN

OHJAUS TERVEYS- 
TARKASTUKSEEN 

ASIAKKAAN KOKONAIS- 
TILANTEEN SELVITTÄMINEN

SUUNNITELMAN  
LAATIMINEN

ARVIOINTI, SEURANTA JA 
SUUNNITELMAN TARKISTUS

MONIALAINEN 
TYÖKYKYARVIO

Ammatinvalinta- ja uraohjaus Etelä-Pohjanmaan 
TE-toimistossa 

• Ohjausta tarjotaan monikanavaisesti: kasvokkain  
TE-toimistossa, puhelimitse tai skypen kautta. 

• Asiakas voi valita asiointitavan. 
• Palvelu on luottamuksellista ja maksutonta. 
• Ohjaukseen saa ajan 1-4 viikon sisällä. 
• Eniten jonoa on yleensä yhteishakuaikoina. 

Käyntikertojen määrä vaihtelee asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan.  
Useimmiten asiakas käy ohjauskeskusteluissa 1–5 kertaa.

 Ajan voi varata TE-toimiston infosta, työnvälityksen 
asiantuntijan kautta tai ottamalla suoraan yhteyttä 
psykologeihin puhelimitse tai sähköpostilla: 

   Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston psykologipalvelujen  
 ajanvaraus- ja yhteystiedot 

(Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto. Ammatinvalinta- ja uraohjaus. Tietoa yhteistyötahoille 28.8.2019.)
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http://toimistot.te-palvelut.fi/etela-pohjanmaa/ammatinvalinta-ja-uraohjaus
http://toimistot.te-palvelut.fi/etela-pohjanmaa/ammatinvalinta-ja-uraohjaus


TYÖ- JA TOIMINTAKYVYN 
ARVIOINNIN TARPEEN 
TUNNISTAMINEN

OHJAUS TERVEYS- 
TARKASTUKSEEN 

ASIAKKAAN KOKONAIS- 
TILANTEEN SELVITTÄMINEN

SUUNNITELMAN  
LAATIMINEN

ARVIOINTI, SEURANTA JA 
SUUNNITELMAN TARKISTUS

MONIALAINEN 
TYÖKYKYARVIO

Ammatinvalinta- ja uraohjaus Etelä-Pohjanmaan 
TE-toimistossa 

Ohjauksen aikana
• Jäsennetään asiakkaan työelämään ja koulutukseen  

liittyviä odotuksia ja kiinnostuksia 
• Käydään mm. läpi aiempaa koulutustaustaa,  

työkokemusta, harrastuksia ja elämäntilannetta
• Asiakas voi selvitellä työssä tai koulutuksessa mahdollisesti  

esiintyviä pulmia ja saada apua ammatin tai työn vaihtoon 
 liittyviin pohdintoihin

• Kartoitetaan mahdolliset terveydelliset rajoitteet ja arvioidaan  
niiden merkitystä ammatillisten suunnitelmien kannalta.

• Asiakas voi harkita erilaisia vaihtoehtoja ja saada  
lisätietoja ammateista ja koulutuksista.

• Psykologi tukee ajatusten jäsentämistä sekä  
itsetuntemuksen lisääntymistä

Ohjauksen tavoitteena on selvitellä asiakkaan kiinnostuksia, taipumuksia, mieluisia taitoja ja 
vahvuuksia ja soveltuvuutta koulutuksen ja työelämän alueilla.

(Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto. Ammatinvalinta- ja uraohjaus. Tietoa yhteistyötahoille 28.8.2019.)

Keskusteluiden lisäksi ohjauksessa käytetään apuna 
erilaisia asiakkaan minäkuvaa, elämäntilannetta ja 
kiinnostuksia jäsentäviä kotitehtäviä.  
 
Tarvittaessa voidaan käyttää erilaisia testejä, kuten 
intressi-, persoonallisuus- ja kykytestejä.  
 
Ammatinvalinnanohjauksen yhteydessä käytetään usein 
  AVO-ammatinvalintaohjelmaa, jonka asiakas  
voi täyttää ennen tapaamista tai tapaamisen aikana.

Ohjauksen tukitoimina voidaan järjestää työkokeilua, 
koulutuskokeilua, oppilaitokseen tutustumista sekä 
terveydentilan tutkimuksia ja asiantuntijakonsultaatioita.
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Palaa kohtaan:  
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https://asiointi.mol.fi/avo/responsive/front-page.xhtml
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Monialaisen yhteistyön käytäntöjä

Mikrolaboratorio
Mikrolaboratoriota käytetään erityisesti 
TYP-palvelussa.  
 
Työskentelyssä ovat mukana asiakkaan 
TYP- työntekijät (sosiaaliohjaaja/ -työn-
tekijä, TE-asiantuntija, terveydenhoitaja 
sekä Kelan työntekijä).  
 
Mikrolaboratoriossa käydään yhdessä läpi 
asiakkaan tilannetta  ja kootaan tietoa eri 
tietojärjestelmien kautta.  
 
Työskentelyssä sovitaan kuka tai ketkä 
työtekijät aloittavan asiakkaan tilanteen 
selvittämisen ja tapaavat asiakkaan ensin.

Tyke-tiimit
Etelä-Pohjanmaalla toimii usealla yhteis-
toiminta-alueella Tyke-tiimejä, joissa asiak-
kaan työkykyyn liittyviä asioita käsitellään 
moniammatillisesti.  
 
TyKe-tiimiin osallistuvat asiantuntijat pe-
rehtyvät asiakkaan tilanteeseen etukäteen 
ja tiimissä käydään keskustelua ja annetaan 
suosituksia jatkotoimista.  
 
Asiakas antaa suostumuksen asiansa käsit-
telyyn Tyke-tiimissä ja on pääsääntöisesti 
itse mukana tiimin tapaamisessa.  

Tietoa TyKe-tiimistä ja sinne ohjautumi-
sesta saa oman alueen työnhakijoiden 
terveydenhoitajalta, joiden yhteystiedot 
löydät Etelä-Pohjanmaan TYP:n verkko-
sivuilta  www.eptyp.fi/palvelut

Yhteisvastaanotot
Työ- ja toimintakyvyn selvittelyssä voidaan 
tarpeen mukaan sopia erilaisia yhteisvas-
taanottoja, joissa omatyöntekijä on asiak-
kaan mukana esim. psykiatrisen sairaanhoi-
tajan, depressiohoitajan, päihdetyöntekijän 
tai lääkärin vastaanotolla asiakkaan kanssa 
sovitusti joko koko vastaanottoajan tai esi-
merkiksi tapaamisen alussa ja lopussa.  
 
Omatyöntekijä on asiakkaan tukena var-
mistamassa tiedonkulkua ja asiakkaan 
oman suunnitelman edistämistä. 
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Palaa kohtaan:  
Muut palvelut

Palaa kohtaan:  
Asiakkaan palvelutarpeen arviointi 

monialaisessa yhteispalvelussa (TYP)

www.eptyp.fi/palvelut
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ASIAKKAAN KOKONAIS- 
TILANTEEN SELVITTÄMINEN

Työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa  
käytettäviä lomakkeita Etelä-Pohjanmaalla

Tässä on koottuna työ- ja toimintakyvyn 
arvioinnissa käytettäviä lomakkeita. 
Työohjeessa esillä olleet mallit ja 
valtakunnalliset lomakkeet näkyvät linkitettyinä. 

• Työikäisten sosiaalipalveluissa kerättävä tieto (malli)
• TE-palveluissa kerättävä tieto (malli) 
• Kelassa kerättävä tieto (malli)
• Terveydenhoitajan keräämä tieto (malli) 
• Muistilista asiakkaalle (malli KY Kaksineuvoinen)
• Terveystarkastuksen esitietolomake asiakkaalle  

(E-P:n alueen terveydenhoitajien 2019 yhdessä tekemä)
• Terveystarkastuksen palautelomake (TEM9.10)
•  Työkokeilusopimus ja palautelomakkeet  

  työkokeilijalle ja työkokeilun järjestäjälle 

• Suostumus tietojen antamiseen terveystarkastukseen
• Lähete terveystarkastukseen
• Kuntouttavan työtoiminnan sopimus
• Kuntouttavan työtoiminnan palautelomake asiakkaalle
• Kuntouttavan työtoiminnan palautelomake työtoiminnan 

järjestäjälle

ASIAKKAAN 
PALVELUTARPEEN 
ARVIOINTI

ARVIOINTIA TUKEVAT 
PALVELUT

A L A S I V U

Arvioinnissa käytetään myös seuraavia 
lomakkeita. Etelä-Pohjanmaan alueen 
kunnilla/ yhteistoiminta-alueilla on näistä 
käytössä omat lomakkeet.

http://www.te-palvelut.fi/te/fi/erikoissivut/kaytannot_ja_saannokset/index.html
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/erikoissivut/kaytannot_ja_saannokset/index.html


10.
Lainsäädäntö



TYÖ- JA TOIMINTAKYVYN 
ARVIOINNIN TARPEEN 
TUNNISTAMINEN

OHJAUS TERVEYS- 
TARKASTUKSEEN 

ASIAKKAAN KOKONAIS- 
TILANTEEN SELVITTÄMINEN

SUUNNITELMAN  
LAATIMINEN

ARVIOINTI, SEURANTA JA 
SUUNNITELMAN TARKISTUS

MONIALAINEN 
TYÖKYKYARVIO

10. Työ- ja toimintakyvyn arviointia  
ohjaava lainsäädäntö

Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaan kunnan 
on järjestettävä terveysneuvontaa ja terveystarkastukset  
opiskelu- tai työterveyshuollon ulkopuolelle jääville nuorille 
ja työikäisille. Lain mukaan kunnan perusterveydenhuollon 
on vastattava potilaan hoidon kokonaisuuden yhteensovit-
tamisesta, jollei siitä muutoin erikseen sovita.  
 
Lain mukaan kunta vastaa myös potilaan lääkinnällisen 
kuntoutuksen suunnittelusta siten, että kuntoutus muo-
dostaa yhdessä tarpeenmukaisen hoidon kanssa toimin-
nallisen kokonaisuuden Terveydenhuoltolaki korostaa 
myös monialaisen yhteistyön merkitystä sosiaali- ja tervey-
denhuollon toteuttamisessa.

Terveydenhuolto Kela

Työterveyshuoltolaki (1383/2001) ja asetus 
(708/2013) ohjaavat työterveyshuoltoa antamaan tietoa, 
neuvontaa ja ohjausta työntekijöille ja työnantajalle työnte-
kijän työttömyyden uhatessa.

Laissa Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja 
kuntoutusrahaetuuksista (566/ 2005) kuvataan Kelan 
tehtävää järjestää työ- ja ansiokyvyn tukemiseksi tai paran-
tamiseksi tai työkyvyttömyyden estämiseksi ammatillista 
kuntoutusta silloin kun sairaus, vika tai vamma on aiheutta-
nut tai sen arvioidaan aiheuttavan lähivuosina työ- tai opis-
kelukyvyn ja ansio-mahdollisuuksien olennaisen heikenty-
misen. 
 
Arvioitaessa otetaan huomioon vakuutetun kokonaisti-
lanne sekä vakuutetun jäljellä oleva kyky hankkia itselleen 
ansiotuloja työllä. Lisäksi huomioidaan johtaako haettu 
kuntoutus todennäköisesti vakuutetun terveydentilaan so-
pivassa työssä jatkamiseen, työhön palaamiseen tai työelä-
mään siirtymiseen.
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Sosiaalihuoltolain (1301/2014) tehtävänä 
on edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosi-
aalista turvallisuutta, vähentää eriarvoisuutta 
ja edistää osallisuutta, turvata yhdenvertaisin 
perustein tarpeenmukaiset, riittävät ja laaduk-
kaat sosiaalipalvelut sekä muut hyvinvointia 
edistävät toimenpiteet. Lain tarkoituksena on 
edistää asiakaskeskeisyyttä sekä asiakkaan 
oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sosi-
aalihuollossa. Laki ohjaa myös yhteistyön pa-
rantamiseen sekä monialaiseen yhteistyöhön 
palvelutarpeen arvioimiseksi, päätöksen teke-
miseksi ja sosiaalihuollon toteuttamiseksi.

Sosiaalihuoltolaissa säädetään sosiaalipal-
veluista ja niiden toteuttamisesta. Palvelu-
tarpeen arviointi ja asiakassuunnitelma ovat 
keskeinen osa sosiaalihuollon toteuttamista ja 
niiden sisältö on määritelty sosiaalihuoltolais-
sa. 

Sosiaalihuoltolaissa säädetään monialaisen 

Sosiaalihuolto
yhteistyön toteuttamisesta ja muiden viran-
omaisten velvollisuudesta osallistua sosiaa-
lihuoltolain mukaisen palvelutarpeen arvi-
oinnin tekemiseen ja asiakassuunnitelman 
laatimiseen silloin kun muiden viranomaisten 
toimet ovat tarpeellisia henkilön tarpeiden ar-
vioinnissa ja niihin vastaamisessa.

Lain sosiaalihuollon asiakkaan asemasta 
ja oikeuksista (812/2000) tarkoituksena on 
edistää asiakaslähtöisyyttä ja asiakassuhteen 
luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta 
hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuol-
lossa. Laissa  säädetään myös salassapidosta 
ja tietojen vaihdosta. 

Lain sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 
(254/2015) tarkoituksena on toteuttaa yh-
denmukaisia menettelytapoja sosiaalihuollon 
asiakasta koskevien tietojen käsittelyssä ja 
siten edistää sosiaalihuollon tehtävien asian-

mukaista hoitamista. Laissa säädetään sekä 
sosiaalihuollon toimintayksikön sisäisestä että 
monialaisessa yhteistyössä tapahtuvasta or-
ganisaatioiden välisestä kirjaamisesta.   
 
Lain mukaan monialaiseen yhteistyöhön osal-
listuvat henkilöt voivat salassapitosäännösten 
estämättä:  
1. kirjata edustamansa organisaation asiakir-
joihin sellaiset yhteistyössä saamansa sosiaa-
lihuollon asiakastiedot, jotka ovat tarpeellisia 
yhteisen asiakkaan asian hoitamiseksi sano-
tussa organisaatiossa;  

2. tallettaa yhteistyön perusteella laaditun 
asiakassuunnitelman, muistion tai vastaavan 
asiakirjan sanotussa organisaatiossa, jos se on 
asiakkaan kannalta tarpeellista siinä asiassa, 
jonka hoitamiseksi asiakirja on laadittu.
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Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalve-
lusta (916/2012) ohjaa työnhakijan palvelu-
tarpeen arvioimista sekä työllistymissuunni-
telman laatimista. Työllistymissuunnitelmassa 
sovitaan työnhakijan palvelutarpeen mukai-
sista julkisista työvoima- ja yrityspalveluis-
ta ja muista työllistymistä edistävistä palve-
luista sekä asiantuntija-arvioinneista sekä 
tarvittaessa muista osaamista, työmarkki-
navalmiuksia ja toimintakykyä parantavista 
palveluista tai työkyvyn tai terveydentilan sel-
vittämiseen liittyvistä toimista.

Asetus julkisesta työvoima- ja yrityspal-
velusta (1073/2012) määrittelee työllistymis- 
suunnitelman ja sitä korvaavan suunnitelman 
muodostuvan kartoituksesta ja toimintasuun-
nitelmasta. Kartoitukseen kuuluu työnhakijan 
arvioitu palvelutarve sekä yhteenveto työn-
hakijan tilanteesta. Toimintasuunnitelmaan 
merkitään yhteenveto työnhakijan tavoitteis-

TE-palvelut
ta sekä yksilöidyt sovitut toimet ja palvelut ta-
voitteen saavuttamiseksi, toimien ja palvelui-
den aikataulu sekä seurantatapa.

Työ- ja elinkeinoministeriön ohje TE-toi-
miston tehtävistä työttömyysturvajär-
jestelmän toimeenpanossa  (20.12.2018 
TEM/2414/03.01.04/2018) määrittää, että 
työnhakijan työnhaun voimassaolo lakkaa, jos 
työnhakija ei osallistu työkyvyn tutkimuksiin ja 
arviointeihin, jotka ovat välttämättömiä hänen 
palvelutarpeensa selvittämiseksi.
Työkyvyn tutkimuksilla ja arvioinneilla tarkoi-
tetaan JTYPL-laissa (916/2012) tarkoitettuja 
asiantuntija-arviointeja tai esimerkiksi kunnan 
järjestämiä terveystarkastuksia 

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeen jul-
kisesta työvoima- ja yrityspalvelusta an-
netun lain ja asetuksen soveltamisesta  
(19.12.2017 TEM/2376/00.03.05.02/2017) 
mukaan asiakkaan palvelutarpeen edellyttä-
essä muita kuin julkisia työvoima- ja yrityspal-
veluja, on asiakkaalle annettava tietoa ja oh-
jattava muihin palveluihin.
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Laissa kuntouttavasta työtoiminnasta 
(189/2001) säädetään aktivointisuunnitel-
man laatimisesta yhdessä TE-toimiston, kun-
nan ja henkilön kesken.  

Aktivointisuunnitelmassa selvitetään mahdolli-
suus tarjota työtä tai julkisia työvoimapalveluja. 

Suunnitelma sisältää myös työllistymis- 
mahdollisuuksia parantavia sosiaali-, terveys-, 
kuntoutus- ja koulutuspalveluja. Jos arvioi-
daan, että henkilö ei työ- ja toimintakykynsä 
asettamien rajoitusten vuoksi voi osallistua 
julkisiin työvoimapalveluihin tai työhön, akti-
vointisuunnitelmaan tulee sisältyä kuntoutta-
va työtoiminta tai sellaisia sosiaali-, terveys- ja 
kuntoutuspalveluja, jotka parantavat henkilön 
työ- ja toimintakykyä

Aktivointisuunnitelma
Lain työllistymistä edistävästä monialai-
sesta palvelusta (1369/2014)  tavoitteena 
on edistää työttömien työllistymistä tarjoamal-
la heille heidän palvelutarpeensa mukaisia julki-
sia työvoimapalveluja sekä sosiaali-, terveys-  
ja kuntoutuspalveluja. 

Laissa säädetään: 
• monialaiseen palveluun ohjautumisesta; 
• kartoitusjaksosta, jossa työttömän kanssa 

selvitetään tämän ammatillinen osaaminen, 
työllistymiseen vaikuttava sosiaalinen tilan-
ne, terveydentila ja työ- ja toimintakyky sekä

• monialaisen työllistymissuunnitelman laati-
misesta, seurannasta ja tarkistamisesta.

Monialainen yhteispalvelu (TYP) Kotoutuminen
Lain kotoutumisen edistämisestä 
(1386/2010) mukaan kunta ja työ- ja elin- 
keinotoimisto laativat kotoutumissuunnitel-
man yhdessä maahanmuuttajan kanssa. 

Kunta sopii kotoutumissuunnitelmassa maa-
hanmuuttajan kanssa kotoutumista ja työl-
listymistä edistävistä kunnan palveluista tai 
muista toimenpiteistä, jos maahanmuuttaja  
ei terveydentilansa, ikänsä, perhesyiden  
taikka näihin rinnastettavien syiden vuoksi  
voi osallistua kotoutumista tukeviin työvoima- 
poliittisiin toimenpiteisiin.
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www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/tukea_
tyollistymiseen/tyokokeilu/index.html 
 
Työkokeilun  käytännöt ja säädökset http://www.
te-palvelut.fi/te/fi/erikoissivut/kaytannot_ja_
saannokset/index.html
 
Kysymyksiä TE-palveluille palvelutarpeen 
arviointiin. ELY-keskusten ja TE-toimistojen 
kehittämis- ja hallintokeskus.  

Tukea ammatinvalintaan ja uraohjaukseen. Etelä-
Pohjanmaan TE-toimiston psykologipalvelut.
http://toimistot.te-palvelut.fi/etela-pohjanmaa/
ammatinvalinta-ja-uraohjaus 

Työikäisten sosiaalipalvelut / THL

Aktivointisuunnitelma. 
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-
edistamisen-johtaminen/osallisuuden-
edistaminen/tyoelamaosallisuus/kuntouttava-
tyotoiminta/aktivointisuunnitelma 
 
Kuntouttava työtoiminta.
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-
edistamisen-johtaminen/osallisuuden-
edistaminen/tyoelamaosallisuus/kuntouttava-
tyotoiminta 
 
Palvelutarpeeen arviointi Pro SOS-hankkeessa
http://www.prosos.fi/karkiteemat/palvelutarpeen-
arviointi/  
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Lähteet:

http://www.epshp.fi/ammattilaiselle_ja_opiskelijalle/ammattilaiselle/fysiatria_ja_kuntoutus/kuntoutustutkimuspoliklinikalle_lahettaminen
http://www.epshp.fi/ammattilaiselle_ja_opiskelijalle/ammattilaiselle/fysiatria_ja_kuntoutus/kuntoutustutkimuspoliklinikalle_lahettaminen
http://www.epshp.fi/ammattilaiselle_ja_opiskelijalle/ammattilaiselle/fysiatria_ja_kuntoutus/kuntoutustutkimuspoliklinikalle_lahettaminen
http://www.epshp.fi/ammattilaiselle_ja_opiskelijalle/ammattilaiselle/fysiatria_ja_kuntoutus/kuntoutustutkimuspoliklinikalle_lahettaminen
http://www.epshp.fi/hoitopalvelut/kuntoutus_ja_erityispalvelut/fysiatria_ja_kuntoutus/toimintakykykeskus
http://www.epshp.fi/hoitopalvelut/kuntoutus_ja_erityispalvelut/fysiatria_ja_kuntoutus/toimintakykykeskus
https://www.kela.fi/kuntoutus
https://www.kela.fi/nuoren-ammatillinen-kuntoutus
https://www.kela.fi/laakarinlausunnot-ja-todistukset
https://www.kela.fi/sairastaminen
https://www.kela.fi/tyottomat
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/TYP_palvelumuotoilun-loppuraportti.pdf
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/TYP_palvelumuotoilun-loppuraportti.pdf
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/TYP_palvelumuotoilun-loppuraportti.pdf
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/TYP_palvelumuotoilun-loppuraportti.pdf
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/TYP_palvelumuotoilun-loppuraportti.pdf
https://asiointi.mol.fi/avo/responsive/front-page.xhtml
https://asiointi.mol.fi/avo/responsive/front-page.xhtml
http://toimistot.te-palvelut.fi/etela-pohjanmaa/paikalliset-palvelut
http://toimistot.te-palvelut.fi/etela-pohjanmaa/paikalliset-palvelut
https://asiointi.mol.fi/omaasiointi/?kieli=fi
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/index.html
https://ohje.te-palvelut.fi/hloasiakas/fi/tyoelamatutka
https://ohje.te-palvelut.fi/hloasiakas/fi/tyoelamatutka
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/tukea_tyollistymiseen/tyokokeilu/index.html
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/tukea_tyollistymiseen/tyokokeilu/index.html
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/tukea_tyollistymiseen/tyokokeilu/index.html
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/erikoissivut/kaytannot_ja_saannokset/index.html
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/erikoissivut/kaytannot_ja_saannokset/index.html
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/erikoissivut/kaytannot_ja_saannokset/index.html
http://toimistot.te-palvelut.fi/etela-pohjanmaa/ammatinvalinta-ja-uraohjaus
http://toimistot.te-palvelut.fi/etela-pohjanmaa/ammatinvalinta-ja-uraohjaus
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/tyoelamaosallisuus/kuntouttava-tyotoiminta/aktivointisuunnitelma
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/tyoelamaosallisuus/kuntouttava-tyotoiminta/aktivointisuunnitelma
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/tyoelamaosallisuus/kuntouttava-tyotoiminta/aktivointisuunnitelma
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/tyoelamaosallisuus/kuntouttava-tyotoiminta/aktivointisuunnitelma
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/tyoelamaosallisuus/kuntouttava-tyotoiminta
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/tyoelamaosallisuus/kuntouttava-tyotoiminta
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/tyoelamaosallisuus/kuntouttava-tyotoiminta
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/tyoelamaosallisuus/kuntouttava-tyotoiminta
http://www.prosos.fi/karkiteemat/palvelutarpeen-arviointi/
http://www.prosos.fi/karkiteemat/palvelutarpeen-arviointi/


Sosiaalihuollon asiakirjarakenteiden ja metatietojen palvelu 
SOSMETA. https://sosmeta.thl.fi/sosmeta-publish-ui/ 

Suositus työikäisten sosiaalisen kuntoutuksen järjestämisen 
laatukriteereiksi. THL/ SOSKU 2018. 

LAIT JA ASETUKSET 
• Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012) 
• Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010)
• Laki kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001)
• Laki sosiaalihuollon  asiakasasiakirjoista (254/2015)
• Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta palvelusta (1369/2014)
• Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja 

kuntoutusrahaetuuksista (566/2005)
• Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)
• Sosiaalihuoltolaki (1301/2014)
• Terveydenhuoltolaki (1326/2010)
• Työterveyshuoltolaki (1383/2001) 
• Asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (1073/2012)
• Asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, 

työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja 
asiantuntijoiden koulutuksesta (708/2013)
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Asiakkaan palvelutarpeen arviointi TE-palveluissa
Työnhakijaksi ilmoittautuminen tapahtuu   TE-palveluiden verkkosivuilla.   Oma asiointiin tunnistaudutaan  
verkkopankkitunnuksilla tai varmennekortilla (sähköinen henkilökortti edellyttää kortinlukijalaitteen ja –ohjelmiston). 

Sähköisessä ilmoittautumislomakkeessa kysytään asiakkaan osaamisesta, 
työnhakutaidoista, koulutustarpeesta ja kiinnostuksesta yrittäjyyteen. 
Asiakkaan terveydentilaa kartoitetaan kysymyksellä:
  
Vaikuttaako terveydentilani* hakemaani 
työhön tai koulutukseen?
 * Lääkärin arvion mukaan terveydentilani vaikuttaa työhön tai koulutukseenhakeutumiseen

Lisäksi asiakas määrittelee itse tarvitsemansa  
ensisijaisen palvelun:
1.  tietoa työmarkkinoista tai apua työpaikan saamiseen
2. neuvoa yritystoiminnan käynnistämiseen tai yritystoiminnan tukemiseen
3. apua ja ohjausta koulutukseen ja työllistymiseen liittyvissä kysymyksissä
4. TE-toimiston palvelujen lisäksi muuta palvelua, esim.           

 neuvontaa kuntoutuspalveluissa tai eläkemahdollisuuksien    
 selvittämisessä 

Digitaalinen työkalu arvioi asiakkaan 
palvelutarpeen ja ohjaa asiakkuuden 
etenemistä TE-palveluissa. 
Asiakas ohjataan tuetun työllistymisen palveluihin 
silloin kun sähköisessä ilmoittautumisessa tai 
henkilökohtaisen asioinnin aikana ilmenee, että 
terveydentila vaikuttaa työnhakuun. 

ASIAKKAAN 
PALVELUTARPEEN 
ARVIOINTI

ARVIOINTIA TUKEVAT 
PALVELUT

A L A S I V U

http://www.te-palvelut.fi/te/fi/index.html
https://asiointi.mol.fi/omaasiointi/?kieli=fi


TYÖ- JA TOIMINTAKYVYN 
ARVIOINNIN TARPEEN 
TUNNISTAMINEN

OHJAUS TERVEYS- 
TARKASTUKSEEN 

ASIAKKAAN KOKONAIS- 
TILANTEEN SELVITTÄMINEN

SUUNNITELMAN  
LAATIMINEN

ARVIOINTI, SEURANTA JA 
SUUNNITELMAN TARKISTUS

MONIALAINEN 
TYÖKYKYARVIO

Asiakkaan palvelutarpeen arviointi TE-palveluissa
Kun asiakas ohjataan hänen palvelutarpeensa mukaisesti tuetun työllistymisen palveluihin,  TE-asiantuntija ottaa 
asiakkaaseen yhteyden puhelimitse tai sopii ajanvarauksesta. TE-toimiston tehtävänä on tunnistaa ne työttömät 
työnhakijat, joiden työkykyä on syytä arvioida ja ohjata asiakkaat tarvittaessa terveystarkastukseen. 

• Koulutus- ja työhistoria  
(keskeytyneet työ-suhteet ja opinnot)

• Asiakkaan terveydentila, työ- ja toimintakyky  
ja muu kokonaistilanne

• Terveystilanne sairauden tai vamman  
vaikutukset työ- ja toimintakykykyyn

(Ohje Kelan kuntoutuspalveluiden ja TE-palveluiden 
osatyökykyisten työttömien asiakasohjaukseen.) 

TE-asiantuntija voi selvittää asiakkaan palvelutarvetta esimerkiksi kysymyspankin avulla.  
Oman tilanteensa arvioimiseksi asiakas voi täyttää Työelämätutkan. Asiakkaan kokonaistilannetta ja  
palvelutarvetta voidaan arvioida myös  asiakkaan täyttämän  Kykyviisarin avulla.
 
Asiakas voi tehdä Työelämätutkan tai Kykyviisarin ennen tapaamista TE-toimistossa tai ne voidaan  
täyttää tapaamisen aikana.

• Sosiaalinen tilanne perhetilanne, asumistilanne,  
taloudellinen tilanne esim.  velkakierre, ulosotto,  
hoitamaton päihteiden käyttö

• Mahdollinen aiempi kuntoutus
• Muut asiakkaan kokonaistilanteeseen  

vaikuttavat tekijät 

Palvelutarpeen selvittäminen alkaa asiakkaan kokonaistilanteeseen tutustumalla:
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https://sivusto.kykyviisari.fi/
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Asiakkaan palvelutarpeen arviointi TE-palveluissa
Työ – ja toimintakyvyn selvittelyn tarve voi ilmetä jo työnhakijaksi ilmoittautumisen yhteydessä, 
mutta tarvetta on arvioitava viimeistään työllistymissuunnitelmaa laatiessa (TEM2011).

Työllistymissuunnitelma laaditaan  
haastattelussa, jossa
• tarkistetaan ja täydennetään työnhakutiedot
• arvioidaan palvelutarve
• laaditaan työllistymissuunnitelma 
• sovitaan asiointitavasta ja yhteydenpidosta  

TE-toimiston ja työnhakijan välillä. 

Haastattelun yhteydessä TE-asiantuntija tarjoaa työnhakijalle soveltuvia työpaikkoja ja koulutusta sekä  
muita palvelutarpeen mukaisia palveluja. Osana palvelutarpeen arviointia arvioidaan työttömän työnhakijan  
valmiuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille sekä työttömyyden pitkittymisen todennäköisyyttä. 
(Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 916/2012)
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Asiakkaan palvelutarpeen arviointi  
työikäisten sosiaalipalveluissa 
Työikäisten sosiaalipalvelut eli aikuissosiaalityö on sosiaalihuollon palvelutehtävä, jonka tavoitteena on 
tukea työikäisiä asiakkaita elämänhallintaan, työhön, toimeentuloon tai opiskeluun liittyvissä asioissa 
sekä vähentää eriarvoisuutta. Työikäisten palveluissa annettavia sosiaalipalveluja ovat esimerkiksi  
sosiaalityö, sosiaaliohjaus, asiakkaan raha-asioiden hoitaminen, työllistymistä tukeva toiminta, 
kuntouttava työtoiminta, asumisen tuen palvelut ja sosiaalinen kuntoutus. 
(THL, Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit)

Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen 
arviointi käynnistyy asian vireille tulosta,   

A) kun henkilö hakee kirjallisesti tai suullisesti 
sosiaalihuollon palveluja tai  

B) hänen mahdollinen palvelujen tarpeensa on muulla 
tavoin tullut sosiaalihuollon työntekijän tietoon.  

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen  
arvioimiseksi voi tapahtua eri yhteistyötahoilta 

1) henkilön suostumuksella  

2) Ilman henkilön suostumusta: Jos henkilön suostumusta ei voida 
saada, laki velvoittaa kuitenkin olemaan yhteydessä sosiaalihuollosta 
vastaavaan viranomaiseen salassapitosäännösten estämättä, jos  
henkilö on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolen-
pidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan.
(Sosiaalihuoltolaki 1301/2014, 35 §)
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Asiakkaan palvelutarpeen arviointi  
työikäisten sosiaalipalveluissa 
Palvelutarpeen arvioinnin tekemisestä vastaavan työntekijä on arvioitava kiireellisyys ja 
huolehdittava siitä, että käytettävissä on riittävästi asiantuntemusta ja osaamista.  Muiden 
tahojen on osallistuttava työntekijän pyynnöstä palvelutarpeen arvioinnin tekemiseen  
ja asiakassuunnitelman laatimiseen. Kiireellisen arvioinnin lisäksi henkilöllä on oikeus saada 
palvelutarpeensa arvioiduksi kokonaisvaltaisesti 

Palvelutarpeen arvioinnissa määritellään onko asiakas erityistä tukea tarvitseva 
Asiakkaalle nimetään omatyöntekijä, ellei se ole ilmeisen tarpeetonta. 
(Sosiaalihuoltolaki 1301/2014)

Tutustu tarkemmin palvelutarpeen arviointiin: 
Palvelutarpeen arviointi (SHL 36§)

Palvelutarpeen arvioinnin sisältö  
sosiaalihuoltolain mukaan (SHL 37§)

Ehdotus palvelutarpeen arvioinnin kulkuun
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Asiakkaan palvelutarpeen arviointi  
monialaisessa yhteispalvelussa (TYP)  
Asiakkuuden arviointi ja palvelun  
käynnistyminen  
TE-toimisto, kunta ja Kela ohjaavat monialaiseen yhteis-
palveluun potentiaalisia asiakkaita. Myös muut tahot voi-
vat ohjata tai asiakas voi hakeutua itse.

Palvelutarpeen kartoitus (enintään 3kk)
Kartoitusjakson tavoitteena on selvittää monialaisesti ja 
perusteellisesti asiakkaan tilanne ja palvelutarve. Palve-
lutarpeen arviointiin osallistuvat kaikki toimintamallissa 
mukana olevat tahot. Palvelutarpeen arvioinnissa huomi-
oidaan muiden tahojen tekemät palvelutarpeen arvioin-
nit, asiakkuus muissa palveluissa sekä tieto aiempien pal-
veluiden toteutumisesta.

Kartoitusjakson aikana selvitetään asiakkaan ammattitai-
to ja osaaminen sekä työllistymiseen vaikuttava sosiaali-
nen tilanne, terveydentila ja työ- ja toimintakyky. Kartoi-
tusjakso voi sisältää myös kuntoutustarpeen arvioinnin. 

Kartoitusjakson aikana voidaan hyödyntää 
 Kykyviisaria tai mikrolaboratorio-työskentelyä.

Kartoitusjakson pohjalta muodostetaan asiakkaan  
TYP-lain mukainen palvelutarvearvio viimeistään kolmen 
kuukauden kuluessa palvelun alkamisesta. Asiakkuus  
voidaan lopettaa, mikäli asiakkaalla ei ole kartoitusjakson 
perusteella monialaisen yhteispalvelun tarvetta.
 
(Etelä-Pohjanmaan monialaisen  yhteispalvelun asiakaskriteerit, hyväksytty  
johtoryhmässä 19.9.2019.)

TYP-asiakasprosessi Etelä-Pohjanmaalla

Asiakkaan palvelutarpeen arviointi TYP-palvelussa
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ASIAKKAAN 
PALVELUTARPEEN 
ARVIOINTI

TYP-asiakasprosessi 
Etelä-Pohjanmaalla

KUNTA

TE-TOIMISTO

KELA

Asiakkaan kirjaus  
Typpi-järjestelmään 

(esiarviointi)

Työtiimin nimeäminen  
ja tietojen yhdistäminen 

(mikrolaboratorio)

Ajanvaraus 
(asiakkuusehdokas)

Kartoitusjakso 
max. 3 kk
• Aktiivinen asiakkuus alkaa
• Tiiviit tapaamiset

Palautearvio
• Kykyviisari
• Taloudellinen tilanne
• Sosiaalinen tilanne
• Terveys
• Työ- ja toimintakyky
• Kuntoutusmahdollisuudet
• Ammatillinen osaaminen 
• Työnhaku; työllisyysvalmiudet

Ajanvaraus 
terveydenhoitajalle

Ulkopuolisen 
verkoston 
kokoaminen
mm. päihdepalvelut

TYP-tiimin sisäinen 
vastuunjako 
tarkastaminen

Monialainen 
työllistymis-
suunnitelma

(päivitetään  
väh. 6 kk välein)

Palvelujakso

• Työllistymistä edistävät palvelut 
(kuty, tyko jne.), kuntoutuspalvelut 
(Nuotti jne.)

• Työ- ja toimintakyvyn arviointi
• Terveydenhuollon palvelut 

(perusterveydenhuolto ja 
ostopalvelut)

• Muut palvelut
• Palvelutarpeen arviointia
• Tavoitteiden tarkistaminen

(Tikkala, A. 2019.)

Asiakkuuden päättyminen
Loppuarvion kirjaaminen

• Työ
• Koulutus
• Sosiaali- ja terveyspalvelut
• Eläke
• Kelan kuntoutuspalvelut
• Monialaisen palvelun tarve päättyy
• Muutto paikkakunnalta
• Muu pitkäkestoinen tilannemuutos 

(vanhempainvapaa, armeija jne.)

Palaa kohtaan:  
Asiakkaan palvelutarpeen arviointi 

monialaisessa yhteispalvelussa (TYP)

A L A S I V U



TYÖ- JA TOIMINTAKYVYN 
ARVIOINNIN TARPEEN 
TUNNISTAMINEN

OHJAUS TERVEYS- 
TARKASTUKSEEN 

ASIAKKAAN KOKONAIS- 
TILANTEEN SELVITTÄMINEN

SUUNNITELMAN  
LAATIMINEN

ARVIOINTI, SEURANTA JA 
SUUNNITELMAN TARKISTUS

MONIALAINEN 
TYÖKYKYARVIO

Asiakkaan palvelutarpeen arviointi  
monialaisessa yhteispalvelussa

Asiakkaan palvelutarpeen   
arviointi TYP-palvelussa 

(Monialaisen yhteispalvelun palveluprosessi. Työllistymistä edistävän monialaisen 
yhteispalvelun (TYP) palvelumuotoilu.  Loppuraportti.) 

• Asiakkaan henkilökohtainen työllistymistavoite 
ja palvelutarve tunnistetaan oikeiden 
palveluiden löytämiseksi. 

• TYP-työntekijät auttavat asiakasta tavoitteiden 
ja palvelutarpeen tunnistamisessa sekä 
tarvittaessa ohjaa asiakkaan kunnan, Kelan, 
TE-hallinnon tai muiden kumppanien 
lisäpalveluihin, mikäli palvelutarvetta tulee 
selvittää tarkemmin.

Sosiaalinen  
tilanne

Terveys

Työ- ja  
toimintakyky

Ammatillinen  
osaaminen ja  
työnhaku

• Sosiaaliset haasteet
• Asuminen
• Velkaantuneisuus
• Toimentulon ongelmat
• Sairaudet

• Mielenterveys
• Päihteet
• Koulutus
• Työkokemus
• Työnhakutaidot

ASIAKKAAN 
PALVELUTARPEEN 
ARVIOINTI

ARVIOINTIA TUKEVAT 
PALVELUT

Palaa kohtaan:  
Asiakkaan palvelutarpeen arviointi 

monialaisessa yhteispalvelussa (TYP)

Palaa kohtaan:  
Palvelutarpeen arviointi

A L A S I V U



TYÖ- JA TOIMINTAKYVYN 
ARVIOINNIN TARPEEN 
TUNNISTAMINEN

OHJAUS TERVEYS- 
TARKASTUKSEEN 

ASIAKKAAN KOKONAIS- 
TILANTEEN SELVITTÄMINEN

SUUNNITELMAN  
LAATIMINEN

ARVIOINTI, SEURANTA JA 
SUUNNITELMAN TARKISTUS

MONIALAINEN 
TYÖKYKYARVIO

Asiakkaan palvelutarpeen arviointi Kelassa 
Asiakas voi ottaa itse yhteyttä tai ohjaava taho suosittelee yhteydenottoa Kelaan. Ohjauksen  
Kelaan voi tehdä esim. terveydenhuolto, kunnan sosiaalitoimi, TE-toimisto  ja oppilaitokset.

Palvelutarpeen arviointi ja kuntoutusasian selvittäminen alkavat tarpeen mukaan. Kelassa pyritään selvittämään asiakkaan 
kokonaistilanne ja hänen/perheen tilanteeseen sopivien etuuksien ajankohtaisuus. Asiakkaan taloudellisen 
tilanteen selvittäminen on keskeistä, sillä taloudellisen tilanteen turvaaminen edesauttaa esimerkiksi kuntoutuksen 
toteutumista ja sen myötä asiakkaan sitoutuminen kuntoutuksen vahvistuu.  

Asiakkaan kuntoutustarve on selvitettävä aina, mikäli asiakkaan sairaus sitä vaatii. Kelan asiantuntija selvittää asiakkaan 
kuntoutus- ja palvelutarvetta tutustumalla asiakkaan kokonaistilanteeseen.

(Ohje Kelan kuntoutuspalveluiden ja TE-palveluiden 
osatyökykyisten työttömien asiakasohjaukseen; TEM 2011.)

• Asiakkaan terveydentila, työ- ja toimintakyvyn  
tausta Kelassa olevista asiakirjoista

• Olennaiset tiedot eri etuuksista, kuten sairaus-
päivärahasta, kuntoutustuesta, toimeentulotuesta, 
työkyvyttömyyseläkkeestä, lääkeostoista 

• Kuntoutukseen ohjaava taho

• Kelan ja muiden tahojen järjestämä aiempi kuntoutus
• Asiakkaan haastattelu toteutuu pääsääntöisesti puhelimitse 

ja sen kautta selvitetään tulevaisuuden suunnitelmia, toiveita 
sekä motivaatiota. Haastattelussa kartoitetaan asiakkaan 
tilannetta Kelan palvelutarpeen kartoituksen mukaisesti.

Kuntoutus- ja palvelutarpeeseen liittyen tarkistetaan:

ASIAKKAAN 
PALVELUTARPEEN 
ARVIOINTI

ARVIOINTIA TUKEVAT 
PALVELUT

A L A S I V U



TYÖ- JA TOIMINTAKYVYN 
ARVIOINNIN TARPEEN 
TUNNISTAMINEN

OHJAUS TERVEYS- 
TARKASTUKSEEN 

ASIAKKAAN KOKONAIS- 
TILANTEEN SELVITTÄMINEN

SUUNNITELMAN  
LAATIMINEN

ARVIOINTI, SEURANTA JA 
SUUNNITELMAN TARKISTUS

MONIALAINEN 
TYÖKYKYARVIO

Asiakkaan palvelutarpeen arviointi Kelassa 
Kelan palvelutarpeen arvioinnissa selvitetään keinoja työkyvyttömyyden uhan poistamiseksi,  
asiakkaan tutkimus- ja kuntoutustarpeen selvittämiseksi sekä tutkimuksiin tai kuntoutukseen 
ohjaamiseksi.

Asiakas voidaan ohjata hakeutumaan hoitavalle taholle tutkimuksiin, hoitoon ja työkyvyn ja kuntoutusmahdollisuuksien 
arviointiin, mikäli asiakkaan terveydentilaa ei ole selvitetty riittävästi. (TEM2011)

Kelassa on käytössä sairauspäivärahan työkykypuheluiden malli.
Asiakkaalle soitetaan tilanteen mukaan, jos sairausloma pitkittyy ja sen hetkiseen työhön palaaminen viivästyy.  
Työkykypuhelut koskevat myös työelämän ulkopuolella olevia. Kelan asiantuntija arvioi asiakkaan tilanteen ja ottaa 
tarvittaessa yhteyden asiakkaaseen 60, 150 ja 300 sairauspäivän lähestyessä. Puhelussa arvioidaan onko asiakkaalla 
tarvetta kuntoutuspalveluille ja kerrotaan Kelan eri kuntoutusmahdollisuuksista, kuten kuntoutuskursseista tai 
kuntoutuspsykoterapiasta.

Asiakkaan palvelutarpeeseen liittyvä ohjaus ja neuvonta

ASIAKKAAN 
PALVELUTARPEEN 
ARVIOINTI

ARVIOINTIA TUKEVAT 
PALVELUT

A L A S I V U



TYÖ- JA TOIMINTAKYVYN 
ARVIOINNIN TARPEEN 
TUNNISTAMINEN

OHJAUS TERVEYS- 
TARKASTUKSEEN 

ASIAKKAAN KOKONAIS- 
TILANTEEN SELVITTÄMINEN

SUUNNITELMAN  
LAATIMINEN

ARVIOINTI, SEURANTA JA 
SUUNNITELMAN TARKISTUS

MONIALAINEN 
TYÖKYKYARVIO

ASIAKKAAN 
PALVELUTARPEEN 
ARVIOINTI

ARVIOINTIA TUKEVAT 
PALVELUT

Asiakkaan palvelutarpeen arviointi Kelassa

Asiakkaan asian valmistelu
  Asiakkaan palvelutarpeeseen liittyvä  

  ohjaus ja neuvonta puhelimessa

Otetaan asiakas mukaan hänen  
oman asian hoitamiseen   
– ohjataan ja neuvotaan
• Halu auttaa
• Osoita kiinnostus
• Kysy
• Kuuntelu
• Yhteinen ymmärrys
• Kasvata motivaatiota

Tunnekokemus

(Kela 2018. Ratkaisutyön malli.)

Asiakas mukana 
oman asian 

hoitamisessa

Opiskelu, työ  
ja yrittäjyys

Tulevaisuuden
toiveet ja
tavoitteet

Ihmissuhteet
ja sosiaaliset

tilanteet

Terveys ja 
elinvoima

Arjen 
sujuvus

Asuminen

Toimeentulo
ja rahan-

käyttö

Asiointi
ja asioiden

hoitaminen

Tuleva

Nyt

Mennyt

Palaa kohtaan:  
Asiakkaan palvelutarpeen  

arviointi Kelassa

Palaa kohtaan:  
Palvelutarpeen arviointi

A L A S I V U



ASIAKKAAN 
PALVELUTARPEEN 
ARVIOINTI

OHJAUS TERVEYS- 
TARKASTUKSEEN 

ASIAKKAAN KOKONAIS- 
TILANTEEN SELVITTÄMINEN

SUUNNITELMAN  
LAATIMINEN

ARVIOINTIA TUKEVAT 
PALVELUT

ARVIOINTI, SEURANTA JA 
SUUNNITELMAN TARKISTUS

MONIALAINEN 
TYÖKYKYARVIO

TYÖ- JA TOIMINTAKYVYN 
ARVIOINNIN TARPEEN 
TUNNISTAMINEN

Työ- ja toimintakyvyn arvioinnin tarpeen tunnistaminen
OSAAMINEN JA 

TYÖLLISTYMINEN TERVEYDENTILA ARJEN HALLINTA JA 
SOSIAALINEN TILANNE

TALOUDELLINEN  
TILANNE

•  Keskeytyksiä  
(opinnot, armeija, työ)

• Tukea tarvitsevat vastavalmistuneet

• Pitkittynyt työttömyys

• Terveydentila vaikeuttaa  työllistymistä

• Ei selviydy kuntouttavassa 
työtoiminnassa tai työkokeilussa

• Suunnitelmat eivät toteudu/ etene, 
palveluista huolimatta asiakas ei työllisty

• Epärealistiset suunnitelmat
• Katkonainen työnhaku, käyttämättömät 

ajanvaraukset

•  Asiakas ei sitoudu palveluun

• Työssä sinnittelevät, joilla monia 
terveydellisiä ongelmia  
(työttömyyden uhka)

• Työsuhteen aikana alkaneet 
terveydelliset ongelmat  
(työttömyyden alkaessa työ-
terveyshuollon palvelut päättyneet)

•  Oppimisvaikeudet, heikkolahjaisuus

•  Monia sairauksia

•  Kognitiivisissa  taidoissa puutteita

•  Riippuvuudet (päihteet, peli, seksi ym.)

•  Mielenterveyden haasteet

•  Paljon erilaisia oireita

•  Hoitamattomia sairauksia

•  Toistuvat sairauslomat

•  Työkyvyttömyyseläkehaut

•  Käyttämättömät ajanvaraukset

•  Asiakas ei sitoudu palveluihin, 
hoitosuhteet katkenneet

•  Asiakas ei käytä terveys- 
palveluita lainkaan

• Asiakkaana monissa eri palveluissa 

• Pitkään jatkunut asiakkuus monissa 
palveluissa

• Arjenhallinnan ongelmat  
(esim. unirytmi, rahankäyttö)

• Puutteellinen oman elämän hallinta

•  Tuen tarve,  esim. muistuttelu että asiat 
hoituisivat

• Elämä jumittaa

• Työnhaku katkeilee

• Etuuksia hakematta

• Etuuksien hakeminen vaikeaa

• Kulkemisen haasteet: autottomuus, 
ajokortittomuus,  toimintakyvyn haasteet 
kulkemiseen liittyen

• Asunnottomuus

• Epärealistiset suunnitelmat

• Käyttämättömät ajanvaraukset

•  Asiakas ei sitoudu palveluihin

• Pitkään jatkunut toimeentulotukiasiakkuus

• Hylätyt sairauspäivärahat ja eläkkeet

• Ei ole varaa ostaa lääkkeitä ja ruokaa tai 
maksaa terveydenhuollon maksuja

• Maksamattomia laskuja

• Vuokrarästit

• Velat, ulosotot, luottotiedot menneet

• Etuudelta toiselta siirtyminen, etuuksien 
odottaminen – taloudellinen tilanne  
muuttuu entistä haastavammaksi

Palaa kohtaan:  
Työ- ja toimintakyvyn tarpeen 

tunnistaminen

A L A S I V U



TYÖ- JA TOIMINTAKYVYN 
ARVIOINNIN TARPEEN 
TUNNISTAMINEN

OHJAUS TERVEYS- 
TARKASTUKSEEN 

ASIAKKAAN KOKONAIS- 
TILANTEEN SELVITTÄMINEN

ARVIOINTI, SEURANTA JA 
SUUNNITELMAN TARKISTUS

MONIALAINEN 
TYÖKYKYARVIO

SUUNNITELMAN  
LAATIMINEN

Työikäisten sosiaalipalvelut  
asiakkaan suunnitelmassa
Työikäisten sosiaalipalveluiden tehtävänä on arvioida mitkä sosiaalihuollon palveluista 
ovat tarpeen työ- ja toimintakyvyn selvittelyssä ja mitkä palvelut tukevat asiakkaan työ- ja 
toimintakykyä. 

OSMO-hankkeen sosiaalisen kuntoutuksen mallissa (Paulasaari & Timo 2019) on koottu kuvaksi 
sosiaalihuollon palveluprosessin mukaiset työikäisten sosiaalipalvelut (THL 2019).
  

ASIAKKAAN 
PALVELUTARPEEN 
ARVIOINTI

ARVIOINTIA TUKEVAT 
PALVELUT

Palaa kohtaan:  
Suunnitelman laatiminen

A L A S I V U



TYÖ- JA TOIMINTAKYVYN 
ARVIOINNIN TARPEEN 
TUNNISTAMINEN

OHJAUS TERVEYS- 
TARKASTUKSEEN 

ASIAKKAAN KOKONAIS- 
TILANTEEN SELVITTÄMINEN

SUUNNITELMAN  
LAATIMINEN

ARVIOINTI, SEURANTA JA 
SUUNNITELMAN TARKISTUS

MONIALAINEN 
TYÖKYKYARVIO

TE-palvelut asiakkaan  
suunnitelmassa
TE-palveluiden  tehtävänä on  sopia asiakkaan palvelutarpeen mukaisista  julkisista työvoima- ja 
yrityspalveluista ja muista  työllistymistä edistävistä palveluista   sekä asiantuntija-arvioinneista. 
Tarvittaessa suunnitelmassa sovitaan muista osaamista, työmarkkinavalmiuksia ja toimintakykyä 
parantavista palveluista tai työkyvyn tai terveydentilan selvittämiseen liittyvistä toimista. (JTYPL 916/2012.) 

 Etelä-Pohjanmaan alueen paikalliset palvelut on koottu TE-palveluiden verkkosivuille. 

ASIAKKAAN 
PALVELUTARPEEN 
ARVIOINTI

ARVIOINTIA TUKEVAT 
PALVELUT

Palaa kohtaan:  
Suunnitelman laatiminen

A L A S I V U

https://tem.fi/palvelut-kansalaisille
https://tem.fi/palvelut-kansalaisille
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/erikoissivut/palvelut_ja_kulukorvaus/index.html
http://toimistot.te-palvelut.fi/etela-pohjanmaa/paikalliset-palvelut


TYÖ- JA TOIMINTAKYVYN 
ARVIOINNIN TARPEEN 
TUNNISTAMINEN

OHJAUS TERVEYS- 
TARKASTUKSEEN 

ASIAKKAAN KOKONAIS- 
TILANTEEN SELVITTÄMINEN

SUUNNITELMAN  
LAATIMINEN

ARVIOINTI, SEURANTA JA 
SUUNNITELMAN TARKISTUS

MONIALAINEN 
TYÖKYKYARVIO

Kelan palvelut asiakkaan suunnitelmassa
Kelan tehtävänä on järjestää kuntoutuspalveluita silloin kun asiakkaalla on vähäinen 
työhistoria tai työttömyys on jatkunut  pitkään    (Kelan kuntoutusvaihtoehdot).  

Myös asiakkaan toimeentulo turvataan pääsääntöisesti Kelan eri etuuksilla 
  sairauden ja kuntoutuksen aikana sekä työkyvyttömyyden pitkittyessä  sekä    

  työttömyysaikana. Kela tarkistaa asiakkaan oikeuden työeläkeyhtiön kuntoutus-
palveluihin ja –etuuksiin ja ohjaa asiakkaan tarvittaessa näihin palveluihin.

• Kelan tietojärjestelmissä on paljon ajankohtaista tietoa asiakkaasta eri palveluiden ja eri 
etuuksien osalta. Yhteydenotto Kelaan asiakkaan suunnitelmaa laadittaessa voi selvittää 
tilannetta paljon.  

• Asiakas voi varata  toimisto- tai puhelinpalveluajan, jolloin Kela ottaa yhteyttä 
asiakkaaseen tai tapaamisessa voidaan käyttää monialaisessa verkostossa yhteisesti 
sovittuja konsultointitapoja. 

ASIAKKAAN 
PALVELUTARPEEN 
ARVIOINTI

ARVIOINTIA TUKEVAT 
PALVELUT

Palaa kohtaan:  
Suunnitelman laatiminen

A L A S I V U

https://www.kela.fi/kuntoutus
https://www.kela.fi/sairastaminen
https://www.kela.fi/tyottomat
https://ajanvaraus2.kela.fi/?lang=fi


TYÖ- JA TOIMINTAKYVYN 
ARVIOINNIN TARPEEN 
TUNNISTAMINEN

OHJAUS TERVEYS- 
TARKASTUKSEEN 

SUUNNITELMAN  
LAATIMINEN

ARVIOINTI, SEURANTA JA 
SUUNNITELMAN TARKISTUS

MONIALAINEN 
TYÖKYKYARVIO

ASIAKKAAN KOKONAIS- 
TILANTEEN SELVITTÄMINEN

TE-palveluiden kokoama tieto monialaiseen 
työ- ja toimintakyvyn arvioon
• Ammattitaito ja osaaminen

• Työhistoriatiedot: Palkkatyö, työkokeilut  
(tieto keskeytymisistä ja niiden syistä)

• Koulutustiedot  
(suoritetut opinnot, keskeytyneet opinnot, mukautetut opinnot)

• Selviytyminen aiemmissa työsuhteissa, työpajalla, työkokeilussa,  
kuntouttavassa työtoiminnassa (kirjalliset palautteet näistä tärkeitä!)

• Tieto työnhaun / asiakkuuden voimassaolosta

• Tieto/ palaute ammatinvalinnanohjauksesta.

ASIAKKAAN 
PALVELUTARPEEN 
ARVIOINTI

ARVIOINTIA TUKEVAT 
PALVELUT

Palaa kohtaan:  
Asiakkaan kokonaistilanteen 

selvittäminen

Palaa kohtaan:  
Arvioinnissa käytettäviä lomakkeita

A L A S I V U



TYÖ- JA TOIMINTAKYVYN 
ARVIOINNIN TARPEEN 
TUNNISTAMINEN

OHJAUS TERVEYS- 
TARKASTUKSEEN 

SUUNNITELMAN  
LAATIMINEN

ARVIOINTI, SEURANTA JA 
SUUNNITELMAN TARKISTUS

MONIALAINEN 
TYÖKYKYARVIO

ASIAKKAAN KOKONAIS- 
TILANTEEN SELVITTÄMINEN

Työikäisten sosiaalipalveluiden kokoama tieto 
monialaiseen työ- ja toimintakyvyn arvioon 
Työikäisten sosiaalipalveluiden kokoama tieto asiakkaasta pohjautuu yhdessä asiakkaan kanssa 
laadittavaan palvelutarpeen arvioon. Palvelutarpeen arvioista kootaan tarpeellinen tieto työ- ja 
toimintakyvyn arviointia  varten.

ASIAKKAAN 
PALVELUTARPEEN 
ARVIOINTI

ARVIOINTIA TUKEVAT 
PALVELUT

A L A S I V U



TYÖ- JA TOIMINTAKYVYN 
ARVIOINNIN TARPEEN 
TUNNISTAMINEN

OHJAUS TERVEYS- 
TARKASTUKSEEN 

SUUNNITELMAN  
LAATIMINEN

ARVIOINTI, SEURANTA JA 
SUUNNITELMAN TARKISTUS

MONIALAINEN 
TYÖKYKYARVIO

ASIAKKAAN KOKONAIS- 
TILANTEEN SELVITTÄMINEN

Työikäisten sosiaalipalveluiden kokoama tieto 
monialaiseen työ- ja toimintakyvyn arvioon 

(THL, sosmeta, sosiaalihuollon asiakirjarakenteiden ja metatietojen palvelu.)

Työikäisten palvelutarpeen arvio
• Asiakkaan taustatiedot  

mm. mahdolliset edunvalvonnantiedot 

• Läheisverkoston kartoittaminen  
ja sosiaaliset suhteet  
perhe- ja ihmissuhteet,  sosiaalisiin tilanteisiin  
liittyvät valmiudet ja vaikeudet

• Asuminen, arkielämä ja vapaa-aika asumistilanteen 
kuvaus, arjen sujuminen, asiointi ja vapaa-aika, voimavarat 
sekä mahdolliset haasteet ja tuen tarve arjessa

• Terveydentila, mahdolliset sairaudet ja vammat 
vaikutus arkeen, asiakkaan oma kokemus, huolenaiheet 
tähän liittyen 

• Koulutus  
arvio siitä miten koulutus, työelämään kohdistuvat  
toiveet ja työelämän vaativuus kohtaavat

• Työ/ työttömyys  
Kuntouttava työtoiminta (huom. palautteet)  
sekä sosiaalinen kuntoutus (Kts. OSMO-hanke, 

 sosiaalisen kuntoutuksen malli) 

• Taloudellinen tilanne  
tulot, menot, velat ulosotossa ja muualla

• Mahdolliset riippuvuudet  
kuvaus päihde- ja/tai muista riippuvuuksista,  
asiakkaan omat kokemukset, mahdolliset hoito- 
ja kuntoutusjaksot, tuomiot, rangaistukset

• Asiakkaan voimavarat, osaaminen ja  
vahvuudet, myönteiset tekijät

• Asiakkaan aikaisemmat ja nykyiset  
palvelut, aikaisemmat toimenpiteet ja  
arvio niiden vaikuttavuudesta 

• Kuntoutustarpeet ja kuntoutus- 
vaihtoehtojoen kartoittaminen

• Asiakkaan näkemys omasta  
tilanteestaan ja  toimintakyvystään,  
myös asiakkaan läheisen näkemys  
mahdollinen

• Työntekijän arvio asiakkaan  
toimintakyvystä, tuen ja palvelujen  
tarpeesta

• Työntekijän johtopäätökset ja  
yhteenveto asiakkaan kokonais- 
tilanteesta sekä sosiaalipalvelujen  
ja erityisen tuen tarpeesta 

ASIAKKAAN 
PALVELUTARPEEN 
ARVIOINTI

ARVIOINTIA TUKEVAT 
PALVELUT

Palaa kohtaan:  
Asiakkaan kokonaistilanteen 

selvittäminen

Palaa kohtaan:  
Arvioinnissa käytettäviä lomakkeita

A L A S I V U

https://www.eptyp.fi/sosiaalinen-kuntoutus


TYÖ- JA TOIMINTAKYVYN 
ARVIOINNIN TARPEEN 
TUNNISTAMINEN

OHJAUS TERVEYS- 
TARKASTUKSEEN 

SUUNNITELMAN  
LAATIMINEN

ARVIOINTI, SEURANTA JA 
SUUNNITELMAN TARKISTUS

MONIALAINEN 
TYÖKYKYARVIO

ASIAKKAAN KOKONAIS- 
TILANTEEN SELVITTÄMINEN

Terveydenhoitajan kokoama tieto monialaiseen 
työ- ja toimintakyvyn arvioon
• Asiakkaan terveydentila  

työ- ja toimintakykyä haittaavat 
 fyysiset ja psyykkiset oireet ja vaivat

• Asiakkaan arvio omasta työ- 
kyvystä ja motivaatiosta

• Aikaisemmat kuntoutustoimenpiteet 
ja eläkehaut, toistuvat tai pitkittyneet 
sairauslomat

• Elintavat ja terveystottumukset  
ravitsemus, liikunta, uni,  
vuorokausirytmi, päihteiden käyttö

• Koulu- ja opiskelumenestys  
oppimisvaikeudet, keskeytykset 
opinnoissa, koulun sujuminen, 
mukautetut opinnot, armeijan 
suorittaminen/ keskeyttäminen

• Sosiaaliset suhteet
• Muisti
• Mieliala
• Osallisuus ja 

osallistuminen, 
harrastukset

• Muut asiakkaan hyvin-
vointiin liittyvät asiat

ASIAKKAAN 
PALVELUTARPEEN 
ARVIOINTI

ARVIOINTIA TUKEVAT 
PALVELUT

Palaa kohtaan:  
Asiakkaan kokonaistilanteen 

selvittäminen

Palaa kohtaan:  
Arvioinnissa käytettäviä lomakkeita

A L A S I V U



TYÖ- JA TOIMINTAKYVYN 
ARVIOINNIN TARPEEN 
TUNNISTAMINEN

OHJAUS TERVEYS- 
TARKASTUKSEEN 

SUUNNITELMAN  
LAATIMINEN

ARVIOINTI, SEURANTA JA 
SUUNNITELMAN TARKISTUS

MONIALAINEN 
TYÖKYKYARVIO

ASIAKKAAN KOKONAIS- 
TILANTEEN SELVITTÄMINEN

Kelan kokoama tieto monialaiseen  
työ- ja toimintakyvyn arvioon 

• Asiakkaan terveydentila, työ- ja toimintakyvyn  
tausta Kelassa olevista asiakirjoista

• Olennaiset tiedot eri etuuksista 
kuten sairauspäivärahasta, kuntoutustuesta, 
toimeentulotuesta, työkyvyttömyyseläkkeestä, lääkeostoista 

• Kelan ja muiden tahojen järjestämä aiempi kuntoutus

• Palvelutarpeen kartoituksessa saatu tieto  
asiakkaan tilanteesta, tulevaisuuden suunnitelmista,  
toiveista sekä motivaatiosta

Kelan asiantuntija selvittää asiakkaan kuntoutus- ja palvelutarvetta 
tutustumalla asiakkaan kokonaistilanteeseen. 

Työ- ja toimintakykyarviota varten  
kootaan seuraavat tiedot:

ASIAKKAAN 
PALVELUTARPEEN 
ARVIOINTI

ARVIOINTIA TUKEVAT 
PALVELUT

Palaa kohtaan:  
Asiakkaan kokonaistilanteen 

selvittäminen

Palaa kohtaan:  
Arvioinnissa käytettäviä lomakkeita

A L A S I V U



ASIAKKAAN 
PALVELUTARPEEN 
ARVIOINTI

TYÖ- JA TOIMINTAKYVYN 
ARVIOINNIN TARPEEN 
TUNNISTAMINEN

OHJAUS TERVEYS- 
TARKASTUKSEEN 

ASIAKKAAN KOKONAIS- 
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ARVIOINTI, SEURANTA JA 
SUUNNITELMAN TARKISTUS

MONIALAINEN 
TYÖKYKYARVIO

SUUNNITELMAN  
LAATIMINEN

Työikäisten palvelujen sosiaalipalvelut
Työikäisten palvelujen sosiaalipalvelut koostuvat palvelutehtävistä, joiden tavoitteena on tukea työikäisiä asiakkaita  
elämänhallintaan, työhön, toimeentuloon tai opiskeluun liittyvissä asioissa sekä vähentää eriarvoisuutta

(Kuva: Paulasaari , M. & Timo, A. 2019, Sosiaalisen kuntoutuksen malli. Kuvan lähteenä THL 2019. Kanta. Sosiaalihuollon palveluprosessit ja niissä syntyvät asiakirjat.)

Asiakkaan 
raha-asioiden 

hoitaminen

Liikkumista 
tukeva palvelu

Sijaishoito

Tehostettu 
palvelu- 

asuminen

Kotihoito

Lomanvietto-
palvelu

Sosiaalinen 
kuntoutus

Tilapäinen 
asuminen

Kotipalvelu

Läheistään 
hoitavan vapaa

Sosiaalinen 
luototus

Toimeentulo-
tukipalvelu

Vammaisten 
henkilöiden 

työllistymistä 
tukeva toiminta

Kriisityö

Palvelu- 
asuminen

Sosiaali- 
päivystys

Tukisuhde- 
toiminta

Kuntouttava 
työtoiminta

Päivätoiminta

Sosiaalityö

Turvakoti- 
palvelu

Kotoutumisen 
edistäminen

Omaishoidon- 
tuki

Sosiaali- 
ohjaus

Tuettu 
asuminen

Vammaisten 
henkilöiden 
työtoiminta

Palaa kohtaan:  
Työikäisten sosiaalipalvelut  
asiakkaan suunnitelmassa
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SUUNNITELMAN  
LAATIMINEN

Ohjaus työllistymistä edistävään monialaiseen 
yhteispalveluun (TYP) Etelä-Pohjanmaalla

Ohjaus monialaiseen yhteispalveluun
Kela, TE-palvelut, sosiaali- ja terveystoimi, oppilaitokset sekä muut työllistymistä 
edistävien palveluiden toimijat voivat ohjata asiakkaan monialaiseen yhteispalve-
luun. Myös asiakas voi itse hakeutua TYP-asiakkuuteen. 

Useimmiten ohjaus TYP-palveluun tehdään suoralla yhteydenotolla puhelimitse 
asiakkaan ollessa lähettävän tahon tapaamisella. TE-palvelut voi tehdä ohjauk-
sen myös kirjauksella URA-järjestelmän muistilistalle suoraan TYP-palveluiden 
TE-asiantuntijalle. 

Asiakkuuskriteerit  
TYP-palvelut on suunnattu henkilöille, joilla on tavoitteena työllistyä tai hakeutua koulu-
tukseen ja he tarvitsevat eri palveluiden yhteensovittamista. Lakisääteisten kriteerien 
täyttyessä tiedonvaihto tarvittavista asiakastiedoista on sallittua mutta mahdollis-
ten muiden asiakkaiden kohdalla tarvitaan asiakkaan suostumus tiedonvaihtoon.

Työttömyysaika 
• yli 12 kk yhdenjaksoista työttömyyttä  

yli 25–vuotiaiden asiakkaiden osalta 

• yli 6 kk yhdenjaksoista työttömyyttä 
alle 25–vuotiaiden asiakkaiden osalta 

• asiakas saanut työmarkkinatukea 
työttömyyden perusteella vähintään 
300 päivää. 

Huom. aikarajoissa voidaan  
tarvittaessa joustaa  

esim. nuorten kohdalla  
ja Seinäjoen Aimo –palvelussa. 

(Etelä-Pohjanmaan monialaisen  yhteispalvelun asiakaskriteerit, hyväksytty johtoryhmässä 19.9.2019.)

ASIAKKAAN 
PALVELUTARPEEN 
ARVIOINTI

ARVIOINTIA TUKEVAT 
PALVELUT
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Ohjaus työllistymistä edistävään monialaiseen 
yhteispalveluun (TYP) Etelä-Pohjanmaalla

Työttömyysajan lisäksi asiakkuuskriteerinä on monialaisen yhteispalvelun tarve,  
joka voi tarkoittaa esimerkiksi jotain seuraavista:

• Työnhakija-asiakkaan tilanteen edistäminen edellyttää 
tiivistä yhteistyötä TE- ja sosiaali- ja terveyspalveluiden 
ja/tai KELAn kanssa. Tarvitaan palveluiden räätälöintiä.

• Asiakkaan suunnitelmat eivät etene tai asiakkaalla on 
useita karensseja tai työnhaun katkeamisia ja tilanne 
vaatii tarkempaa selvittelyä.

• Asiakkaalla on jäljellä olevan työ- ja toimintakyvyn 
selvittelyn tarvetta.

• Asiakas on saanut 300 päivää sairauspäivärahaa, 
 ja hänellä on pyrkimys takaisin työmarkkinoille ja  
TE-palvelut eivät riitä kattamaan palvelutarvetta.

• Sosiaalinen kuntoutus tai kuntouttava työtoiminta on 
edennyt niin, että asiakas pystyy ottamaan vastaan 
työllistymistä edistäviä palveluita ja TYP-palvelua.

• Työnhakija-asiakkaalla on sosiaaliohjauksen tarvetta, esim. 
elämänhallinnan haasteita, taloudellisia tai velkaongelmia.

• Asiakas on ammattikouluttamaton tai taustalla 
keskeytyneitä opintoja tai mukautettuja opintoja.

• Asiakkaalla on niukka työhistoria tai on jäänyt työttömäksi 
tehtävistä, joita ei enää ole tarjolla.

(Etelä-Pohjanmaan monialaisen  yhteispalvelun asiakaskriteerit, 
hyväksytty johtoryhmässä 19.9.2019.)

ASIAKKAAN 
PALVELUTARPEEN 
ARVIOINTI

ARVIOINTIA TUKEVAT 
PALVELUT

A L A S I V U
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Ohjaus työllistymistä edistävään monialaiseen 
yhteispalveluun (TYP) Etelä-Pohjanmaalla

Milloin ei ohjausta TYP:

• Henkilön palvelutarpeeseen voidaan vastata 
 julkisilla työvoimapalveluilla eikä hänellä ole  
sosiaali-, terveys- tai kuntoutuspalvelujen tarvetta  
(vastuu työllistymisprosessista TE- palveluilla)

• Henkilön terveydentilaan vaikuttava sairaus tai  
vamma on tunnistettu eikä sillä ole vaikutusta  
hänen työnhakuunsa (TE- palvelut)

• Henkilölle järjestetään ammatillisena kuntoutuksena 
koulutus uuteen ammattiin, koska hän on työkyvytön 
aiemman ammattinsa mukaiseen työhön (vastuu 
ammatillisen kuntoutuksen prosessista Kelalla tai 
työeläkelaitoksella)

• Henkilö saa työttömyydestä johtuen samanaikaisesti 
useampaa etuutta (esim. työttömyysetuutta, 
toimeentulotukea ja asumistukea) mutta hänen 
palvelutarpeeseensa voidaan vastata julkisilla 
työvoimapalveluilla (vastuu työllistymisprosessista  
TE- palveluilla)

• Henkilön työttömyys on pitkittynyt, koska työ-
markkinatilanteesta johtuen hänelle ei ole tarjolla 
soveltuvaa työtä, mutta henkilön osaaminen ja työ-
markkinavalmiudet ovat ajan tasalla eikä hänellä ole 
sosiaali-, terveys tai kuntoutuspalvelujen tarvetta  
(vastuu työllistymisprosessista TE- palveluilla)

(Etelä-Pohjanmaan monialaisen  yhteispalvelun asiakaskriteerit, hyväksytty johtoryhmässä 19.9.2019.)

ASIAKKAAN 
PALVELUTARPEEN 
ARVIOINTI

ARVIOINTIA TUKEVAT 
PALVELUT

Palaa kohtaan:  
Suunnitelman laatiminen
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Palvelutarpeen arviointi (SHL 36§)

• Kun kunnallisen sosiaalihuollon palveluk-
sessa oleva on tehtävässään saanut tietää 
sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henki-
löstä, hänen on huolehdittava, että henki-
lön kiireellisen avun tarve arvioidaan  
välittömästi.  
 
Lisäksi henkilöllä on oikeus saada palvelu-
tarpeen arviointi, jollei arvioinnin tekeminen 
ole ilmeisen tarpeetonta.

• Arviointi tehdään asiakkaan elämäntilan-
teen edellyttämässä laajuudessa yhteis-
työssä asiakkaan ja tarvittaessa hänen 
omaisensa ja läheisensä sekä muiden  
toimijoiden kanssa.  
  
Arviointia tehtäessä asiakkaalle on selvi-
tettävä hänen yleis- ja erityislainsäädän-
töön perustuvat oikeutensa ja velvollisuu-
tensa sekä erilaiset vaihtoehdot palvelujen 
toteuttamisessa ja niiden vaikutukset sa-
moin kuin muut seikat, joilla on merkitystä 
hänen asiassaan. 

• Palvelutarpeen arvioinnin tekemisestä vas-
taavalla henkilöllä on oltava palvelutarpeen 
arvioimisen kannalta tarkoituksenmukainen 
sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön 
kelpoisuusvaatimuksista annetussa laissa 
tarkoitettu kelpoisuus, ellei muualla laissa 
toisin säädetä.  
 
Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja muiden 
erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden pal-
velutarpeen arvioinnin tekemisestä vastaa-
valla viranhaltijalla on oltava mainitun lain 
3 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoi-
suus.

ASIAKKAAN 
PALVELUTARPEEN 
ARVIOINTI

ARVIOINTIA TUKEVAT 
PALVELUT

Palaa kohtaan:  
Palvelutarpeen arviointi  

työikäisten sosiaalipalveluissa
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Palvelutarpeen arvioinnin sisältö (SHL 37§)
Palvelutarpeen selvittämisen perusteella arvioidaan, onko henkilöllä tuen tarvetta. 
Jos henkilö tarvitsee tukea, arvioidaan, onko tuen tarve luonteeltaan tilapäistä, 
toistuvaa tai pitkäaikaista. 

Palvelutarpeen arviointi sisältää:
1. yhteenvedon asiakkaan tilanteesta sekä sosiaali- 

  palvelujen ja erityisen tuen tarpeesta;
2. sosiaalihuollon ammattihenkilön johtopäätökset       

 asiakkuuden edellytyksistä;
3. asiakkaan mielipiteen ja näkemyksen palvelutarpeestaan,    

 ellei palvelutarpeen arvioimiseen yhteistyössä asiakkaan  
  kanssa ole ilmeistä estettä;

4. asiakkaan ja sosiaalihuollon ammattihenkilön arvion  
 42 §:n mukaisen omatyöntekijän tarpeesta.

ASIAKKAAN 
PALVELUTARPEEN 
ARVIOINTI

ARVIOINTIA TUKEVAT 
PALVELUT

Palaa kohtaan:  
Palvelutarpeen arviointi  

työikäisten sosiaalipalveluissa
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Ehdotus palvelutarpeen arvioinnin kulkuun
Palvelutarpeen arviointi  36§ (3kk vireilletulosta)
Prosessin aikana arvioidaan erityisen tuen tarve ja sovitaan omatyöntekijä

1. Alkutapaaminen
• Vireille tulleen asian läpikäynti
• Asiakkaan tilanne
• Työskentelyvaiheen  

suunnitelmasta sopiminen

2. Työskentelyvaihe
• Tapaamiset, kotikäynti
• Verkostot, yhteistyö sekä  

asiakkaan lähiverkosto että  
viranomaisverkosto huomioiden

• Asiakirja- ja tietopyynnöt,  
selvitykset, tutkimukset

• Riittävässä laajuudessa,  
määräajassa

3. Lopetusvaihe
• Keskustelu palvelutarpeen arvioinnista ja 

asiakkaan näkemyksistä palvelutarpees-
taan

• Sovitaan käynnistettävistä palveluista tai 
muutoin asian etenemisestä ja saatetaan 
asiakas palvelujen piiriin

• Tehdään päätökset annettavista palveluista
• Ei tuen/palvelun tarvetta  

 shl – asiakkuus päättyy
• Todennettu tuen/palvelun tarve 

 shl –asiakkuus jatkuu

Pro Sos-hanke on kehittänyt aikuisten palvelutarpeen arviointia valtakunnallisesti.  
Tutustu tarkemmin:   prosos.fi/karkiteemat/palvelutarpeen-arviointi 

ASIAKKAAN 
PALVELUTARPEEN 
ARVIOINTI

ARVIOINTIA TUKEVAT 
PALVELUT

Palaa kohtaan:  
Palvelutarpeen arviointi  

työikäisten sosiaalipalveluissa

A L A S I V U
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Omatyöntekijä

Omatyöntekijä  (SHL 42§):

• Nimetään sosiaalihuollon asiakkuuden ajaksi ellei asiak-
kaalle ole jo nimetty muu palveluista vastaava työntekijä 
tai nimeäminen ole muusta syystä ilmeisen tarpeetonta.

• Lähtökohtaisesti on sosiaalihuollon ammattihenki-
löistä annetun lain 3 §:ssä tarkoitettu ammatti- 
henkilö (voi toimia terveydenhuollon ammattihenkilö, 
jos asiakkaan palvelukokonaisuuden kannalta perustel-
tua.)

• Arvioi palvelujen ja tukitoimien vaikuttavuutta, päivittää 
tarvittaessa arviointi tai suunnitelmaa sekä neuvoo ja  
ohjaa asiakasta tarpeen mukaan. 

• Monialaisessa työskentelyssä sovittaa yhteen asiakkaan pal-
velu ja tukiverkostoa, tukee asiakasta asetettujen tavoittei-
den saavuttamisessa sekä asiakkaan omien voimavarojen 
saavuttamisessa ja käyttämisessä 

• Tehtävänä on asiakkaan tarpeiden ja edun mukaisesti  
edistää SHL 38 2 & 3 mom.  toteutumista eli järjestää palvelut, 
kun:

  1. tuen tarve on jatkuvaa/toistuvaa: tavoitteena asiakkaan  
  itsenäinen selviytyminen ja tuen tarpeen päättyminen 
  asiakkaan kanssa tavoitteeksi asetetun määräajan jälkeen
  2. tuen tarve pysyvä/ pitkäaikainen: tuki siten, että turvataan 
  palvelujen jatkuvuus, ellei palvelujen muuttaminen ole  
  asiakkaan edun mukaista

ASIAKKAAN 
PALVELUTARPEEN 
ARVIOINTI

ARVIOINTIA TUKEVAT 
PALVELUT
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Omatyöntekijä

• Omatyöntekijällä on kokonaisvaltainen vastuu asiakkaan 
prosessista 
     työskenneltävä sosiaalihuollon järjestämisestä  
   vastaavassa organisaatiossa (SHL 38§, 39§, 45§) 

• Kokonaisvaltainen ja asiakaslähtöinen vastuu asiakas-
työstä edellyttää valtuuksia toimia siten, että esimerkiksi 
päätöksentekoa ei tarvitse irrottaa työprosessista.  
     omatyöntekijä sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja  
    vastaa sekä palvelutarpeen arvioinnista että siihen  
   liittyvästä päätöksenteosta. 

• Erityistä tukea tarvitsevan henkilön omatyön- 
tekijän tai hänen kanssaan asiakastyötä tekevän 
työntekijän on oltava sosiaalityöntekijä  
    Turvaa kaikkein haavoittuvimmassa  
    asemassa olevien asiakkaiden oikeussuojan 
       toteutumisen 
    Mikäli erityisen tuen tarve ilmenee työs- 
   kentelyn aikana eikä omatyöntekijä ole  
   sosiaalityöntekijä  sosiaalityöntekijä  
   otetaan mukaan työpariksi, omatyöntekijä  
   ei vaihdu 

• Luottamussuhde ja henkilökohtainen vuoro- 
vaikutus omatyöntekijän ja asiakkaan kesken  
ovat olennaisen tärkeitä sekä palvelutyössä  
että viranomaistehtävissä (STM 2019:47).

ASIAKKAAN 
PALVELUTARPEEN 
ARVIOINTI

ARVIOINTIA TUKEVAT 
PALVELUT

Palaa kohtaan:  
Palvelutarpeen arviointi  

työikäisten sosiaalipalveluissa
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Erityistä tukea tarvitseva henkilö (SHL3§)

• Henkilö, jolla on erityisiä vaikeuksia hakea ja saada tarvitsemiaan 
sosiaali- ja terveyspalveluja kognitiivisen tai psyykkisen vamman tai 
sairauden, päihteiden ongelmakäytön, usean yhtäaikaisen tuen tar-
peen tai muun vastaavan syyn vuoksi (SHL 3§) 

• Erityistä tukea tarvitsevat henkilöt on otettava huomioon mm. annet-
taessa ohjausta ja neuvontaa, hyvinvoinnin seuraamisessa ja edistä-
misessä sekä palvelutarpeen arviointia tehtäessä ja omatyöntekijää 
valittaessa (STM/Palola 2016). 

• Erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden palvelutarpeen arvioinnin  
tekemisestä vastaa aina virkasuhteessa oleva sosiaalityöntekijä  
(SHL 36§ 5mom, muutettu SHL 292/2016) 

  erityisen merkityksellisten ja erityisasiantuntemusta edellyttävien   
  palvelujen tarpeen arviointi edellyttää riittävää kokemusta  
  ja koulutusta

ASIAKKAAN 
PALVELUTARPEEN 
ARVIOINTI

ARVIOINTIA TUKEVAT 
PALVELUT

Palaa kohtaan:  
Palvelutarpeen arviointi  

työikäisten sosiaalipalveluissa

A L A S I V U
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Työelämätutka
Työelämätutka on kehitetty TE-toimistojen ohjauspalvelujen seurantaa ja arviointia varten. 
Menetelmän avulla voidaan seurata työn tai koulutuksen löytämiseen vaikuttavia tekijöitä  
ja asiakkaan työelämäsuhteen etenemisen onnistumista.

• tavoitteiden selkeys
• luottaminen omiin mahdollisuuksiin
• työn ja koulutuksen haun aktiivisuus
• työ- ja koulutusvaihtoehtojen joustavuus
• osaaminen

Työelämätutka on TE-palveluiden  Oma asiointi -palvelussa täytettävä visuaalinen 
työkalu, jolla asiakas itse voi jäsentää tilanteensa yhdeksällä ulottuvuudella:

• työkyky ja terveys
• läheistuki
• toimeentulo 
• ”avoin vaihtoehto”, johon voi kirjoittaa  

itse tilanteessaan vaikuttavan asian

  Asiakas arvioi tilannettaan kunkin ulottuvuuden kohdalla asteikolla 1 (ei lainkaan näin) - 5 (olen täysin samaa mieltä).

 Lisäksi Työelämätutkaan voi kirjoittaa kommentteja tekemästään arvioinnista sekä tarkentaa, missä tilanteessa on  
 täyttänyt kyseisen Työelämätutkan.  Työelämätutkan voi halutessaan poistaa 24 h kuluessa tallennuksesta. 

  Eri ajankohtina tallennettuja Työelämätutkia voi vertailla. 

  Ohje Työelämätutkaan   TE-palveluiden sivuilla. 

ASIAKKAAN 
PALVELUTARPEEN 
ARVIOINTI

ARVIOINTIA TUKEVAT 
PALVELUT

Palaa kohtaan:  
Palvelutarpeen arviointi  

TE-palveluissa
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https://asiointi.mol.fi/omaasiointi/?kieli=fi
https://ohje.te-palvelut.fi/hloasiakas/fi/tyoelamatutka
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Kysymyksiä TE-asiantuntijalle  
asiakkaan palvelutarpeen arviointiin
(Lähde: ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus)

Työmarkkinat

1. Työkokemus

2. Koulutus

3. Osaaminen

4. Työnhakutaidot

5. Terveydentila

6. Liikkuvuus

7. Elämäntilanne

8. Tavoitteet ja suunnitelmat

ASIAKKAAN 
PALVELUTARPEEN 
ARVIOINTI

ARVIOINTIA TUKEVAT 
PALVELUT
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Työkokemus
• Missä työtehtävissä olet ollut?

• Avaisitko työtehtävän sisältöä tarkemmin?

• Ovatko työtehtävät vastanneet koulutustasi?

• Kuinka paljon työkokemusta?

• Onko riittävä osaaminen ko. työhön?

• Mistä pidit / et pitänyt ko. työssä?

ASIAKKAAN 
PALVELUTARPEEN 
ARVIOINTI

ARVIOINTIA TUKEVAT 
PALVELUT

Kysymyksiä TE-asiantuntijalle asiakkaan 
palvelutarpeen arviointiin 1/8
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Koulutus

Kysymyksiä TE-asiantuntijalle asiakkaan 
palvelutarpeen arviointiin 2/8

• Mikä on pääkoulutuksesi? 

• Entä  muut koulutukset?

• Pääaine / gradun aihe?

• Tutkinnon rakenne / 

• sivuaineet?

• Työssäoppimispaikat?

• Kielitaito?

• Tietotekniikkaosaaminen?

ASIAKKAAN 
PALVELUTARPEEN 
ARVIOINTI

ARVIOINTIA TUKEVAT 
PALVELUT

Palaa kohtaan:  
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Osaaminen
• Mitä erityisosaamista / vahvuuksia sinulla on?

• Minkälaista osaamista aiemmissa töissä on vaadittu?

• Missä olet pärjännyt hyvin?

• Työskentelytaidot (yksin / ryhmässä)?

• Henkilökohtaiset ominaisuudet?

• Harrastusten kautta syntynyt osaaminen?

ASIAKKAAN 
PALVELUTARPEEN 
ARVIOINTI

ARVIOINTIA TUKEVAT 
PALVELUT

Kysymyksiä TE-asiantuntijalle asiakkaan 
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Työnhakutaidot
• Milloin olet viimeksi hakenut töitä?

• Oletko päässyt haastatteluihin?

• Miten olet onnistunut haastatteluissa?

• Tarvitsetko apua työnhakuasiakirjojen tekoon?

• Mitä kanavia käytät työnhaussa?

• Onko sinulla tällä hetkellä työpaikkahakemuksia vireillä? 

ASIAKKAAN 
PALVELUTARPEEN 
ARVIOINTI

ARVIOINTIA TUKEVAT 
PALVELUT

Kysymyksiä TE-asiantuntijalle asiakkaan 
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Palaa kohtaan:  
Kysymyksiä TE-asiantuntijalle 

palvelutarpeen arviointiin

A L A S I V U



TYÖ- JA TOIMINTAKYVYN 
ARVIOINNIN TARPEEN 
TUNNISTAMINEN

OHJAUS TERVEYS- 
TARKASTUKSEEN 

ASIAKKAAN KOKONAIS- 
TILANTEEN SELVITTÄMINEN

SUUNNITELMAN  
LAATIMINEN

ARVIOINTI, SEURANTA JA 
SUUNNITELMAN TARKISTUS

MONIALAINEN 
TYÖKYKYARVIO

Terveydentila
• Onko terveydentilassasi työnhakuun  

vaikuttavia seikkoja?

ASIAKKAAN 
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ARVIOINTI

ARVIOINTIA TUKEVAT 
PALVELUT

Kysymyksiä TE-asiantuntijalle asiakkaan 
palvelutarpeen arviointiin 5/8
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Liikkuvuus
• Kuinka laajalta alueelta haet töitä?

• Onko sinulla auto käytössä?

• Oletko valmis muuttamaan työn perässä toiselle 
paikkakunnalle / ulkomaille?

• Onko alan työtehtäviä alueella tarjolla? 

ASIAKKAAN 
PALVELUTARPEEN 
ARVIOINTI

ARVIOINTIA TUKEVAT 
PALVELUT

Kysymyksiä TE-asiantuntijalle asiakkaan 
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(Elämän)tilanne
• Minkälainen on tilanteesi?

• Mitkä seikat mahdollisesti estävät koulutukseen tai                                                                    
työhön hakeutumista?

• Motivaatio hakea työtä / koulutusta?

• Onko sinulla verkostoja, joilta saat tukea?

Elämäntilanne-teema voi toimia koko  
keskustelun avauksena tai loppukiteytyksenä.
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Kysymyksiä TE-asiantuntijalle asiakkaan 
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Palaa kohtaan:  
Kysymyksiä TE-asiantuntijalle 

palvelutarpeen arviointiin

A L A S I V U



TYÖ- JA TOIMINTAKYVYN 
ARVIOINNIN TARPEEN 
TUNNISTAMINEN

OHJAUS TERVEYS- 
TARKASTUKSEEN 

ASIAKKAAN KOKONAIS- 
TILANTEEN SELVITTÄMINEN

SUUNNITELMAN  
LAATIMINEN

ARVIOINTI, SEURANTA JA 
SUUNNITELMAN TARKISTUS

MONIALAINEN 
TYÖKYKYARVIO

Tavoitteet ja suunnitelmat
• Millaista työtä / koulutusta haet?

• Oletko kiinnostunut yrittäjyydestä?

• Oletko kiinnostunut ulkomailla työskentelystä?

• Millaisia suunnitelmia sinulla on?

• Minkälaista apua tarvitset TE-toimistolta?

ASIAKKAAN 
PALVELUTARPEEN 
ARVIOINTI

ARVIOINTIA TUKEVAT 
PALVELUT

Kysymyksiä TE-asiantuntijalle asiakkaan 
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ASIAKKAAN 
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ARVIOINTI

ARVIOINTIA TUKEVAT 
PALVELUT

Lomake:
TEM9.10 03/2013
Palaute terveystarkastuksesta

Palaa kohtaan:  
Arvioinnissa käytettäviä lomakkeita

TEM9.10  03//2013   Sivu 1 / 1 

        
 
 
Palaute työ- ja elinkeinotoimistolle tai työvoiman palvelukeskukselle asiakkaan 
terveystarkastuksesta terveyskeskuksessa 
 
Asiakkaan nimi 
      

Henkilötunnus 
      

  
Terveydenhoitajan/lääkärin palaute 

 Terveystarkastuksessa ei tullut esiin työkykyyn vaikuttavia seikkoja 

 Asiakkaan työkyky vaatii lisäselvitystä, asiakas ohjattu jatkotutkimuksiin 

 Asiakkaalla on työkykyyn vaikuttava sairaus. Asiakas toimittaa lääkärinlausunnon TE-toimistoon/ 
työvoiman palvelukeskukseen  

 Asiakas ohjattu kuntoutukseen  

 
Lisätietoja 
      

Paikka ja aika 
 
 

Terveydenhoitajan/lääkärin allekirjoitus ja nimen selvennys 
 
             

 
Palaute tallennetaan TE-toimiston/työvoiman palvelukeskuksen asiakaspalvelun 
tietojärjestelmään. 
Lomakkeen palautus 

 Palautan lomakkeen henkilökohtaisesti TE-toimistoon/työvoiman palvelukeskukseen 

 
Suostun siihen, että terveystarkastuksen tekijä postittaa lomakkeen TE-toimistoon/työvoiman 
palvelukeskukseen (yhteystiedot alla) 

Paikka ja aika                 
 
      

Asiakkaan allekirjoitus ja nimen selvennys 
 
      

  
 Lisätietoja antaa   

Nimi        

TE-toimisto/TYP       

Osoite       

Puhelin       

Sähköposti       

 



TYÖ- JA TOIMINTAKYVYN 
ARVIOINNIN TARPEEN 
TUNNISTAMINEN

OHJAUS TERVEYS- 
TARKASTUKSEEN 

ASIAKKAAN KOKONAIS- 
TILANTEEN SELVITTÄMINEN

SUUNNITELMAN  
LAATIMINEN

ARVIOINTIA TUKEVAT 
PALVELUT

ARVIOINTI, SEURANTA JA 
SUUNNITELMAN TARKISTUS

MONIALAINEN 
TYÖKYKYARVIO

ASIAKKAAN 
PALVELUTARPEEN 
ARVIOINTI

Malli:
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen 
alueella käytössä oleva 
muistilista asiakkaalle

Palaa kohtaan:  
Arvioinnissa käytettäviä lomakkeita
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ASIAKKAAN 
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E-P:n alueen työnhakijoiden 
terveydenhoitajien yhdessä 
tekemä esitietolomake 2019

Palaa kohtaan:  
Arvioinnissa käytettäviä lomakkeita

Työnhakijan terveystarkastuksen esitietolomake 
  Kaikki terveyteesi liittyvät tiedot ovat luottamuksellisia ja jäävät terveydenhuoltohenkilöstön käyttöön. 

HENKILÖ- JA YHTEYSTIEDOT 
Sukunimi  
 

Etunimet                                          Henkilötunnus   

Osoite 
 

Puhelin 

Sähköposti Huollettavien lasten lukumäärä 

Siviilisääty     naimaton     avoliitto     avioliitto     rekisteröity parisuhde     eronnut/asumusero     leski 
Lähin omainen                                                          Puhelin                                             Asuinpaikkakunta 

KOULUTUS, TYÖKOKEMUS JA TOIMEENTULO 
Koulutus 
 kansakoulu/peruskoulu       ammatillinen koulutus 
 lukio/ylioppilas                      korkea-asteen koulutus 
 muu koulutus tai kurssi, mikä? 
______________________________________________________ 
 keskeytynyt/keskeytyneitä koulutuksia 

Asevelvollisuus 
 suoritettu 
 suorittamatta 
 lykkäys 
 vapautettu 
 ei koske minua 

Olen ollut työttömänä   
 alle 6 kk     
 6-12 kk     
 yli 1 vuosi     
 yli 5 vuotta 

Millainen on ollut koulu- ja opiskelumenestyksesi? 
 hyvä 
 minulla on ollut oppimisvaikeuksia 
 olen käynyt mukautettuja opintoja 
 minulla on ollut paljon poissaoloja koulussa 
 olen suorittanut jonkin luokan kahteen kertaan 

Toimeentulosi tällä hetkellä 
 ansiosidonnainen / työttömyyspäiväraha     
 työmarkkinatuki     
 toimeentulotuki     
 sairauspäiväraha/kuntoutustuki                    
 ei tuloja                    
 muu tulo, mikä?  

Millaisia töitä olet tehnyt? 

TYÖKYKY, TERVEYDENTILA JA LÄÄKITYS 
Onko sinulla työllistymiseesi vaikuttavia asioita, joista haluaisit keskustella terveystapaamisessa? 
 
 
Millaiseksi arvioit tämän hetkisen terveydentilasi?     hyvä     melko hyvä     kohtalainen     huono     erittäin huono 
 
Onko sinulla esiintynyt viimeisen puolen vuoden aikana työ- ja toimintakykyäsi haittaavia oireita? Millaisia? 
 
 
Oletetaan että työkykysi on parhaimmillaan saanut 10 pistettä. Minkä pistemäärän antaisit nykyiselle työkyvyllesi  
asteikolla 1-10? 
0                  1                2                3                4                5                6                7               8                9                10 
täysin                                                                                                                                                                                              työkyky 
työkyvytön                                                                                                                                                                                     parhaimmillaan    

Mitä pitäisi tapahtua, jotta kokisit työkykysi paremmaksi?    

Millaiseksi koet halusi päästä työhön tai koulutukseen tällä hetkellä asteikolla 1-10? 
0                1               2                3                4                 5               6                 7                8                    9               10           
ei lainkaan                                                                                                                                                                                         kiinnostus 
kiinnostusta                                                                                                                                                                                      parhaimmillaan   
Oletko ollut kuntoutuksessa tai kuntoutustutkimuksissa? Missä / milloin?  
 
 
Oletko hakenut työkyvyttömyyseläkettä? Milloin? 
 
Uskotko, että terveyden puolesta pystyt vielä kahden vuoden kuluttua työskentelemään nykyisessä ammatissa tai 
hakemassasi työssä?    melko varmasti     en ole varma     tuskin 
Onko sinulla hoitosuhde terveydenhuollossa tällä hetkellä? Mihin? 
 

Mitä lääkkeitä tai luontaistuotteita käytät ja millä annoksella?  
 
Milloin olet viimeksi ollut hammaslääkärin/suuhygienistin vastaanotolla? 
 
Kysymyksiä naisille 

Tutkitko rintasi säännöllisesti?  

Milloin sinulle on tehty viimeisin gynekologinen tarkastus? 

Onko sinulla vaihdevuosioireita? Mitä? 

 

Kysymyksiä miehille 

Onko sinulla eturauhasvaivoja 
(esim. virtsaamisongelmia)? 
 
Onko sinulla erektio-ongelmia? 

Onko lähisuvussasi esiintynyt seuraavia sairauksia?  allergia          astma     diabetes     verenpainetauti    syöpä     
                                                                                              aivoinfarkti   sydänsairaus     en tiedä   muu, mikä? 

ELINTAVAT JA TERVEYSTOTTUMUKSET 
Ravitsemus Syötkö säännöllisesti?     aamupala     lounas     välipala     päivällinen     iltapala 

Noudatatko jotakin erityisruokavaliota?      en     kyllä, mitä? 
Oletko tyytyväinen painoosi?        kyllä     en, miksi? 

Liikunta ja 
harrastukset 

Kuinka usein kuntoilet/liikut?    ________  kertaa viikossa     en lainkaan 
Harrastuksesi? 

Päihteet ja  
riippuvuudet 

Tupakoitko tai käytätkö nuuskaa?     en     olen lopettanut                                                                                                  
                                                                 kyllä_  savuketta/vrk      kyllä, nuuskaa      
Käytätkö alkoholia?    en käytä 
                                       kyllä, kuinka monta annosta juot kerralla? _____ kuinka usein? ___________ 
                                          1 annos = pullo (0,33 l) keskiolutta/siideriä, 12 cl viiniä, 8 cl väkevää viiniä tai 4 cl viinaa 
Käytätkö huumausaineita?                                                 en   käytän   olen kokeillut  olen lopettanut 
Käytätkö lääkkeitä muuhun kuin sairauden hoitoon?    en  käytän   olen kokeillut  olen lopettanut 
Tunnetko olevasi riippuvainen jostakin (esim. alkoholi, netti, rahapelit, seksi)?    en     kyllä, mistä? 
 

ELÄMÄNTILANNE JA HYVINVOINTI 

Mieliala ja 
lepo 
 
 

Millainen mielialasi on ollut viime aikoina? Oletko kokenut olleesi esimerkiksi yksinäinen, alakuloinen,  
ahdistunut tai pelokas? 

Miten nukut yösi? 
 

Sosiaaliset  
suhteet 

Ketä kuuluu perheeseesi? 

Onko sinulla ystäviä, joiden kanssa vietät aikaa tai olet yhteydessä? 

Onko sinulla hankaluuksia ihmissuhteissa? 

Voitko halutessasi keskustella asioistasi jonkun kanssa? 

Hyvinvointiin 
vaikuttavat 
asiat 

Onko asunto-olosuhteissasi tai taloudellisessa tilanteessasi haasteita? 
 
Onko sinulla ollut elämässäsi jokin kriisitilanne (esim. kiusaaminen, läheisen kuolema, vakava 
onnettomuus, väkivaltatilanne), joka on jäänyt painamaan mieltäsi ja josta haluaisit puhua jonkun 
kanssa? 
 
Mitkä ovat elämässäsi tärkeitä ja iloa tuottavia asioita? 
 
Miten hoidat terveyttäsi? 

Onko sinulla muita hyvinvointiisi liittyviä asioita, joista haluaisit keskustella terveydenhoitajan 
kanssa? 
 

 



OSMO Osallisuutta moniammatillisesti -hanke


