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Työttömän varhaisen tuen
tarpeen tunnistaminen terveyden
ja toimintakyvyn edistämiseksi
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Miksi varhaisen tuen tarpeen
tunnistaminen on tärkeää?
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• Työttömyyden pitkittyminen heikentää terveyttä ja toimintakykyä (Heponiemi ym.,
2008)

• Terveysinterventioiden ja tukitoimenopiteiden vaikuttavuudesta löytyy jonkin verran
tutkimusnäyttöä (Kreuzfeld 2012; Rothländer 2015; Horns, 2012 ja Vuori 2002, Rueda
ym. 2012)

• Työkyvyttömyyden polut on nähtävissä jo useita vuosia taaksepäin ja kuntoutuksen
toimenpiteet ovat olleet vähäisiä (Juopperi & Lampi, 2012.)

• Terveydenhuollon resurssit tulisi kohdentaa niihin työttömiin, jotka raportoivat
alentunutta työkykyä, huom. nuoret (Axelsson, ym. 2002, 2005, Niiranen, ym. 2014.)

• Terveydenhuollon ja TE-toimiston välinen yhteistyö vaatii kehittämistä-
perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon yhteistyö vaatii toimintamalleja.
(Niiranen ym. 2014.)

• Irtisanomistilanteissa ja työterveyshuollon päättyessä puuttuvat pysyvät
toimintamallit työkyvyn tukemisen kannalta (vrt. hallituksen esitys).



TUOTE-, PROSESSI- JA MENETELMÄKÄYTÄNNÖN
KUVAUSLOMAKE
1. Hyvän käytännön nimeäminen ja kuvaaminen
Työttömän varhaisen tuen tarpeen tunnistaminen terveyden ja toimintakyvyn edistämiseksi

2. Toimintaympäristön  ja toimijoiden kuvaus
Tarve tunnistetaan TE hallinnossa, terveydenhuollossa, sosiaalihuollossa ja soveltuvin osin muissa toimijoissa.

3. Resurssit
Osa normaalia toimintaa.

4. Prosessi(kuvaus)
1. Ilmoittautuminen työttömäksi, lomakkeeseen (työelämätutka) kysymys terveydentilan vaikutuksesta
työkykyyn ja työllistymiseen? Validoitu mittari. 2. Yhteydenotto, mikäli ilmoitettu terveysongelmia. 3. TE
hallinnon alkuhaastattelu 14 vrk kuluttua sen jälkeen 3 kk välein a) terveydenhuollon tarpeeseen liittyvät
kysymykset – kysymykset, joiden perusteella ohjataan tarvittaessa terveydenhuollon arvioon. Tavoitteena
on varhaisen tuen tarpeen tunnistaminen. Terveydenhuollon tavoitteena on arvioida terveydentila työn
hakua ajatellen sekä jatkohoito/kuntoutustarve. Ohjausmekanismi TE hallinnon ja terveydenhuollon välille
– kuljettaako asiakas? b) Seuranta 3 kk päästä TE hallinnon haastattelussa. Asiakas katsoo tiedot
virkailijan/haastattelijan kanssa KANTA-palvelusta. Lähete-palaute käytäntö.

5. Näyttö
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Asiakashaasteluista poimittua varhaisen
tunnistamisen näkökulmasta
• Hyvin erilaisia henkilöitä ja elämäntilanteita
• Osalla selkeä suunnitelma työllistymiseen
• Osalle Party-hanke on oikein ajoitettu
• Osalla vakavia terveysongelmia ja työllistyminen ei
ajankohtaista-> pallotellaan hankkeissa?

• Kuntoutuksen oikea-aikaisuus tai puute ongelma joidenkin
kohdalla

• Ennaltaehkäisevien terveyspalvelujen merkitys- monilla ei
useaan vuoteen käyntejä, joku taas todella tyytyväinen
palveluun, osalle ei merkitystä

• Joillekin nuorille varhaisempi tuki olisi ollut tarpeen
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