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Tänään…

• Työttömien työkykyongelmat jäävät 
tunnistamatta

• Mitä työkyvyllä oikein tarkoitetaan?

• Työkyvyttömyyden arviointia vai työkyvyn ja 
kuntoutustarpeen arviointia?

• Mitä hyötyä on monialaisesta 
toimintakykytiedosta?



Pitkäaikaistyöttömät ovat hyvin heterogeeninen
ryhmä (Aho, Mäkiaho 2016)

Kroonisesti (2v.) 
työttömät,

n. 1/3 kaikista 
työttömistä

1/3 1/3 1/3

• 1/3 vaihtuu vuosittain,
• Runsas 10% palaa vakaalle 

työuralle
• 36%:lla jatkuu 5v. kuluttua

Työelämän
ulkopuolella

• Vajaa ½ yli 5v. työttömänä
• 10% ei ole ollut koskaan 

töissä



Monialaisessa työkyvyn arvioinnissa todetut 
työkyvyn tukitoimien tarpeen ja työkyvyttömien 

määrä (Kerätär 2016)

Osatyö tutkitut Työkykyiset, 
n (%)

Työkykyiset 
tukitoimien 

jälkeen, n (%)

Työkyvyttömät 
avoimille 

työmarkkinoille, 
n (%)

Osatyö I, 
n=225

Oulun, Raahen 
ja Kainuun TYP 

asiakkaita

10 (4) 167 (74) 48 (21)

Osatyö II, 
n=223

Paltamon 
työttömät

121 (53) 47 (20) 62 (27)



30 vuoden kokemuksen perusteella:

• Työtön ajautuu työkyvyn 
selvittelyyn sattumanvaraisesti

• Työkyvyn ongelmat ovat 
näkyneet jo paljon 
aikaisemmin (5-10-40 v.), 
mutta ne ovat jääneet 
huomaamatta oppilaitoksissa, 
te-palveluissa, sosiaalityössä, 
terveydenhuollossa

• Työllistymisen tukitoimia on 
kyllä yritetty paljon

• Paljon todella sairaita 
henkilöitä ilman asianmukaista 
hoitoa (myös nuoria)



Miksi pitkäaikaistyöttömälle ei riitä 
perinteinen työkyvyn arvio?

• Healthy worker effect
– Terveet valikoituvat töihin, sairaat työttömiksi. Sairaissa 

työttömissä runsaasti tiloja, joita ei ole totuttu 
tunnistamaan/hoitamaan/ohjaamaan kuntoutukseen. Esim. 
neuropsykiatriset häiriöt ja kehitykselliset häiriöt

– Yksilön häpeä ja syyllisyys. Ei hakeuduta hoitoon.

• Poikkeava asiakaskunta
– Palveluissa (ml. terveydenhuolto) ei tunnisteta työttömien usein 

vaikeitakaan toimintakyvyn häiriöitä

• Työ- ja toimintakyvyn teoria on muuttunut
– Käytäntö on edelleen suurelta osin vanhaan teoriaan 

pohjautuvaa  (sairauslähtöistä)
– Työkyvyttömyyden arvioinnin lisäksi pitäisi myös arvioida 

työkyvyn tukitoimien tarvetta



Toimintakyvyn käsitteen muutos

Sairaus,
vamma

Vaurio

Toiminnan vajavuus
(fyysisen tai psyykkisen
Toimintakyvyn rajoitukset

(Sosiaalinen) 
Haitta
Vajaakuntoisuus

WHO, 1980 International Classification of Impairments, 
Disabilities and Handicaps, ICIDH

Sairauslähtöinen työkyvyn arviointi keskittyy sairauden/vamman hoitoon
ja kuntoutukseen sekä sairauden/vamman aiheuttamiin fyysisiin rajoituksiin. 



Työttömien toimintakyvyn arvioinnin kohteita (Kerätär 2016)



Työkyky ja terveys (Tengland 2011)

• Täysi terveys ei riitä 
työkykyisyyteen
– vaikka olisi täysin terve, ei ole 

työkykyinen kaikkiin töihin

• Työkykyisyys ei vaadi täyttä 
terveyttä 
– kohtuu terveys riittää

– terveys niillä alueilla, jota 
ammatillisen kompetenssin 
toteuttaminen edellyttää, on 
tarpeen



Työkyky käsitteenä?

• Työkyvyttömyyden arviointia? 
Lääketieteellinen lähtökohta

• Työkyvyn kohentamisen näkökulma? 
Yksilön rajoitteet ja voimavarat sekä 
ympäristön muokkaamisen 
mahdollisuudet

• Työllistymisen näkökulma? 
Työmarkkinoiden mahdollisuudet 

• Työnantajien työkykykäsite?   
Psykososiaalisella toimintakyvyllä 
suuri painotus



Työkyvyn arvioinnin intressi?

1.Kuvata toimintakyky 
sosiaalivakuutuksen etuuksien 
hakemista varten

•Yhteiskunnan järjestelmästä 
lähtevä kontrollointi ja säätely 
taustalla

•Lähtee diagnoosista: ”vika, 
vamma, sairaus”

•Tavoitellaan objektiivista 
havainnointia (luonnontiede), 
asiakas on kohde

2. Tunnistaa toimintakyvyn 
heikkoudet ja vahvuudet 
kuntoutussuunnitelman pohjaksi

• Biopsykososiaalinen ihminen

•Tavoitellaan asiakkaan tilanteen 
ymmärrystä (ihmistieteet) 
jatkosuunnitelmia ajatellen

•Ohjauksellinen ote, asiakas on 
yhteistyökumppani

•Lääkäri: Onko heikentyneen 
toimintakyvyn taustalla jokin 
sairaus?



Työ- ja toimintakyvyn tukeminen prosessina 
järjestelmästä nähtynä

Tunnistetaan 
heikentynyt 

toimintakyky

Selvitetään 
kuntoutustarve 

ja 
mahdollisuudet

Tehdään 
hoito-, 

kuntoutus ja 
palvelu-

suunnitelmat

Toteutetaan 
suunnitel-

ma(t)

Arvioidaan ja 
seurataan

Lähiohjaus ja kannattelu

Ketkä?
Miten?

Ketkä?
Miten?

Ketkä?
Miten?

Ketkä?
Miten?

Arvioinnin vaihe Tukemisen vaihe



Tarvitaan paradigman, ajattelutavan muutos

• Vanha: Työkyvyn arviointi lähtee asiakkaan/ 
potilaan oireista tai sairaudesta

• Uusi: Työkyvyn arviointi lähtee asiakkaan 
toimintakyvystä. 



Asiakasesimerkki Niina 24 v. 

• Laitoshuoltaja, ei työkokemusta. Somaattisesti terve. 
Terveystarkastuksen rutiineissa löydökset hieman 
ylipainoa ja saa ohjantaa. Töihin haluaa. 
– Johtopäätös: Työkykyinen.

• 2 vuoden kuluttua sosiaaliohjaajan kanssa vo:lla. 
Vanhempien kanssa asuu, vanhemmat hoitavat 
asioinnit. Ei ikäisiä ystäviä, ei harrastuksia. 
Kuntouttavassa työtoiminnassa ahdistuu, ei pysty 
käymään kuin 1pv/vko.

• Johtopäätös? Mitä eroa näissä kahdessa?



Asiakkaan toimintakykytiedon tulkinta

Koulusuoriutuminen

Elämänkulku

Varusmiespalvelus

Työvoimaura

Sosiaalinen 
toimintakyky

1. Ymmärrys: Miten 
tähän on tultu?

2. Ymmärrys: 
Miten on nyt?

Toiminta työssä
Sosiaalinen verkosto
Terveydentila
Talous 
Toimintakykytutkimukset

3. Mikä voi olla 
mahdollista?

Hoidon, 
kuntoutuksen ja 

muiden 
palveluiden 
tuntemus

Työmarkkinoiden 
tuntemus

Kerätär 2016



Tietoa asiakkaan 
toimintakyvystä on verkostossa



Huolten harmaa vyöhyke

• Kaikissa asiakastapaamisissa silmät ja korvat 
auki asiakkaan toimintakykyyn

– Poikkeavat, huolta aiheuttavat omat havainnot

– Työ- ja koulutushistorian piirteet

– Miten kuntouttava työtoiminta sujuu?

– Sosiaalinen toimintakyky, sos. verkosto, kyky 
hoitaa asioitaan vrs. ”normaali”

– Erityishavainnot nuorella



Omat havainnot, esimerkkejä

• Asiakas ei sitoudu eikä tule sovitusti paikalle

• Herättää oudon vaikutelman

• Palveluissa kierretään kehää

• En keksi, miten edetä

• Työnhaku mennyt usein poikki

• Asiakas ei ole pystynyt hoitamaan asiointejaan

• Vaikuttaa siltä, ettei asiakas aina ymmärrä



Työvoimaura

Työvoimaura
(Sepponen K. sovell)

Salpautunut työvoimaura

=Umpikuja jo työuran alkaessa

Katkennut työvoimaura 

=Pitkän työuran jälkeen stoppi eikä paluu työmarkkinoille tahdo enää onnistua

Epävakaa työvoimaura 

=Työura lyhyt ja katkonainen, tuettuja työllistymisiä paljon

Vakaa työvoimaura

= ei merkittäviä katkeamia opinto- ja työuralla, työttömyyttä alle 1 v.



Sosiaalinen toimintakyky

• Elämänkulku ja nykytilanne

• Sosiaalinen verkosto

• Arkiselviytyminen ja asiointi

• Asiakkuudet

• Toimeentulo ja taloudellinen tilanne

• Päihteiden käyttö 



Työssä selviytyminen, esimiehen havainnot
1 2 3 4 5

Työelämävalmiudet 

Työaikojen noudattaminen x
Työpaikalle sopiva ulkoasu X
Käyttäytyminen ja toisten kohtaaminen X
Työpaikan pelisääntöjen noudattaminen /alaistaidot X
muu (mikä?)

Toiminta työssä

Ohjeiden ymmärtäminen X
Ohjeiden noudattaminen X
Oma-aloitteisuus X
Kyky itsenäiseen työskentelyyn X
Kyky tehdä työ tavanomaisen perehdytyksen jälkeen X
Työtaidot X
Työmotivaatio ja aktiivisuus X
Stressinsieto X
Muu (mikä?)

Työssä näkyvä terveys

Työssä vaadittava fyysinen suorituskyky X
muu (mikä?)

Käsitykseni selviytymisestä vastaavassa avointen työmarkkinoiden työssä

Työelämävalmiudet X
Toiminta työssä X
Terveys / työkunto X
muu (mikä?)



Miten toimintakykytietoa saadaan 
asiakasverkostosta?

1. Tarvitaan luottamuksellinen ohjaussuhde 
asiakkaan kanssa

– Aikuissosiaalityö? Yksilövalmentaja? Kuntouttavan 
työtoiminnan ohjaaja? Työkykykoordinaattori? Muu?

– Asiakkaan suostumus tietojen vaihtoon

2. Tarvitaan eri sektoreiden kesken sovittu 
yhteinen toimintamalli ja rakenne

3. Tarvitaan valikoidun tiedon välittämiseen sopiva 
työkalu



Lääkärin tehtävät työkyvyn arvioinnissa?

• Onko Niinan toimintakyvyn rajoitteissa 
mahdollisesti kysymys jostain sairaudesta tai 
vammasta?

• Mistä? (=diagnostiset tutkimukset)

• Miten sitä/niitä sairauksia hoidetaan?

• Kuntoutuksen mahdollisuudet?

• Johtopäätökset työkyvystä ja 
kuntoutustarpeesta sekä suunnitelma

• Hoidon ja kuntoutuksen koordinointi muihin 
palveluihin / monialainen yhteistyö

• Lausunnot sosiaalivakuutuksen etuuksia varten

(Laaja lausunto ei ole useinkaan HETI tarpeen)



Maslowin tarvehierarkia työttömän henkilön näkökulmasta

Itsensä 
toteuttamisen 

tarpeet

Arvostuksen tarpeet

-itsekunnioitus ja itsetunto, 
osaaminen ja onnistuminen

-toisten osoittama arvostus ja 
luottamus

Sosiaaliset tarpeet

-kuuluminen joukkoon, oikeudet yhteiskunnan 
jäsenenä ja palveluiden käyttäjänä, läheiset 

ihmissuhteet, työyhteisön jäsenyys

Turvallisuuden tarpeet esim.

-tuttu ympäristö ja ihmiset, tapahtumien ja asioiden 
ennakoitavuus, mahdollisuus saada tukea ja apua tarvittaessa, 

epäonnistumisten ja pahan olon välttäminen, terveys

Fysiologiset tarpeet

-ravinto, asunto, toimeentulo, vaatetus, hygienia

Ammatillinen kehittyminen, oman työn hallinta, ja ura

Kerätär 2021



Terveydenhuollon ja lääkärin rooleista
• Terveydenhuollon paikallinen strategia?

– Väestössä on huonosti voiva /enemmän sairastava ryhmä, 
joka ei ole asianmukaisten palveluiden piirissä ja on lisäksi 
kunnille kallis

– Aktiiviset toimet ovat tarpeen

• Lääkäri on keskeinen toimija työttömien työkyvyn ja 
kuntoutustarpeen arviossa

• ”Kun on työryhmä, ei tarvitse tuntea 
osaamattomuutta” -kollegan kokemus

• Monialaisella työlle luotava rakenteet. Ei onnistu 
normaalin vastaanottotyön puitteissa.



Lopuksi 

• Kaiken viisauden alku on 
tosiasioiden tunnistaminen

– Työkyvyn arviointi on osa työ-
ja toimintakyvyn tukemista

– Diagnosointi ja hoito sekä 
lakien mukaisten etuuksien 
varmistaminen asiakkaalle on 
osa työ- ja toimintakyvyn 
tukemista

• Monialaiseen tiedon 
keruuseen tarvitaan 
rakenteet ja sovitut 
toimintatavat
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