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Koulutus ja toimet sekä työhistoria

• Työterveyshuollon erikoislääkäri, lääkärikouluttaja erityispätevyys

• Ylilääkäri, Työterveyslaitos, 2012 

• Piiriylilääkäri, KYS erityisvastuualue, SLL, 2011

• Keski-Suomen Lääkäriyhdistys vara pj

• STM nimeämän palvelutuotannon kehittämisen valmisteluryhmän 
pysyvä asiantuntija 16.12.2015-15.4.2019

• n.10 v kunnallisen työnantajan palveluksessa (Tk-lääkäri ja työterveyslääkäri)

• Yksityissektorilla päätoimisena 4 v ja osa-aikaisena 8 v

• Kliininen opettaja 4 v, UEF

• Ei merkittäviä osakeomistuksia
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Lähde:

CONCENTUS –

seminaari, 

Jan Löfstedt 2014
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SOTE- ja MAKU –muutokseen liittyvä lainsäädäntö

• Tuottaa raamit toiminnalle

• Määrittelee järjestämisen ja 
tuottamisen

• Ketkä saa tuottaa ja kuka järjestää

• Järjestäjällä vastuu suojaverkosta
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Julkiset SOTE -palvelut ja Työterveyshuollon 
palvelujärjestelmä 

Kimmo Tarvainen ym. 2016 mukaillen SOTE uudistuksen julkista mallia (www.alueuudistus.fi)



Yhteistoimijuuden 
parantaminen
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Jaettu tieto ja 

keskinäinen 

vuorovaikutus

Yhteiset tehtävät ja 

yhteensopivat  

tavoitteet

Yhteen sovitetut 

strategiat ja 

päämäärät 

Yhteinen rakenne ja 

kulttuuri

Yhteistoiminta
Koordinoitu 

toiminta
Yhteistyö Yhteistoimijuus

YHTEINEN TOIMIJUUSvähäinen korkea

Mukailtu Lindh Jari, 2013
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Suunnitelmallinen yhteistyö

 vältetään päällekkäisiä 
tutkimuksia ja hoitoja 

 vähennetään kustannuksia

 yhtenäiset hoito- kuntoutus- ja 
palveluketjut
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Onko sovittua 
toimintatapaa tai 

työnjakoa 
työkykyasioiden hoidossa 
eri toimijoiden kanssa ?
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Kansalaisen SOTE -palveluprosessi
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UNA – vaativuusmäärittely

• Miten tietojärjestelmä voisi tukea työ- ja 
toimintakyvyn arviointia, seurantaa ja 
yhteistyötä

• https://www.innokyla.fi/web/tyotila3906
529/materiaalit

• Excel –taulukko (5790 riviä määrittelyjä)

https://www.innokyla.fi/web/tyotila3906529/materiaalit


Toimintakykytiedot  

Järjestelmässä tulee olla rakenteiset toimintakykytiedot, jotka perustuvat 
kansallisiin ja kansainvälisiin luokituksiin laajasti hyvinvointia kuvaaviin 
mittareihin. Potilaan toimintakyvyn arviointi tulee olla systemaattista 
ennen ja jälkeen toimenpiteen, järjestelmän tulee muistuttaa arvioinnista. 
Lisäksi check-lista keskeisten tietojen tarkistukseen kussakin 
hoitotilanteessa. Tiedot yhteisiä kaikille hoitoon osallistuville 
tahoille/organisaatioille. 
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Järjestelmältä vaadittavia asioita toimintakyvyn 
arvioinnin näkökulmasta

• Toimintakykymittari 
Järjestelmään voidaan liittää toimintakykymittari 

• Toimintakykymittarin käyttö 
Asiakkaan lähtiessä jatkohoitoon voidaan käyttää määriteltävää 
toimintakykymittaria (esimerkiksi ICF), josta syntyy jatkohoitopaikkaan 
palveluita ohjaavaa tietoa

• Toimintakyky ja avun tarve 
Järjestelmään pitää voida määrittää potilaan toimintakyky (esimerkiksi 
ICF luokituksella) ja määritellä avun tarve 
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Hoito- kuntoutus ja palvelusuunnitelma

• Suunnitelman laatimisessa on käytössä toimintakyvyn arviointiin liittyvät 
tiedot

• Oma arvio työ-ja toimintakyvystä
Järjestelmä mahdollistaa työkyvyn oma-arvion
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Toimintakyvyn seuranta ja tavoitteet 

• Järjestelmässä olevan toimintakykymittauksen muutoksia pystytään 
arviomaan käynneillä/kontakteissa/oma-arvioinneissa. Näiden tuella 
pystytään esimerkiksi päivystystilanteissa tekemään 
kuntoutumismahdollisuuksien kartoitus ja suunnitelma akuutin episodin 
hoidosta ja tavoitteista 

• Seuranta palveluasumisessa 
Palvelu asumisessa on olemassa toimintakykymittari, lääkehoidon ja 
muun hoidon muutokset voidaan kytkeä toimintakyvyssä ja terveydessä 
tapahtuviin muutoksiin aikajanalla 
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Yhteistyötä helpottaa

• Roolit
Järjestelmässä tulee ilmetä kaikissa palveluissa roolin mukaiset vastuut ja 
oikeudet. Tarpeen mukaan vastuutaho on pystyttävä määrittämään eri 
kohdissa esim. myös  vastuutaho työttömien työkyvyn tuen 
koordinoijaksi ja paljon palveluja käyttäville

• Työterveyshuollon tarvitsemat tiedot muusta sotesta
Järjestelmä näyttää työterveyshuollolle muun sote-ammattilaisen arvion 
toimintakyvystä ja työkyvyttömyydestä. (SvA ja SvB)

• Hälyte työterveyshuoltoon 
Järjestelmä antaa hälytteen työterveyshuoltoon työkyvyn arvioinnin 
tarpeesta (30-60-90 pv-sääntö) 
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Maakuntien tueksi meneillään olevia SOTE 
integraatiota edistäviä hankkeita

• TYÖKE

• TTP

• OTE kärkihanke

• Kunta 10  MK18
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Maakunnan alueen toiminta

Maakunnalliset 

toimintakäytännöt, 

rakenteet, 

hyvät käytännöt

TYÖKE –hanke
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TYÖKE –hanke
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Kiitos!
Tykkää meistä Facebookissa ja seuraa meitä Twitterissä

facebook.com/tyoterveyslaitos

twitter.com/tyoterveys ja twitter.com/fioh


