’

Työ- ja toimintakyvyn
teema
OSMO-hankkeessa

OSMO-hankkeessa
•

Selvitys TyKe-tiimeistä Etelä-Pohjanmaalla

•

Kartoitus alueella käytössä olevista työ- ja toimintakyvyn arvioinnin
menetelmistä aikuissosiaalityössä ja työpajoilla.

•

Verkoston osaamisen vahvistaminen koulutusten ja työpajasarjojen
muodossa
– Keväällä 2019 keskityttiin työ- ja toimintakyvyn arvioinnin prosessiin,
mm. Raija Kerätär, Virpi Heikkinen, Anu Pippola (Soite), Kati Somppi (Keuruu),
Katri Pellinen (Hämeenlinna). Lisäksi alueellisen verkoston tietoutta Kelasta
(Hanna-Mari Raittinen) sekä TOIKEsta sekä kuntoutustutkimuspoliklinikasta
(Mervi Tuunanen ja Maria Rantamäki)
– Syksyllä 2019 koulutussarjassa arvioinnin menetelmiä: ICF-viitekehys, AVAINmittaristo sekä IMBA ja Melba

OSMO-hankkeen hankesuunnitelmassa:

Työohje työelämän ulkopuolella olevien asiakkaiden
monitoimijaiseen työ- ja toimintakyvyn arviointiin
• Mitä työkyvyn arvioinnissa tulee ottaa huomioon?
• Miten työ- ja toimintakyvyn arvioinnin prosessi etenee?
Myös perehdytysohjeena työntekijöille

Työelämän ulkopuolella olevat asiakkaat toimijoina
palveluissa
Toimijuus (agency)
Toimijuudessa on kyse yksilön ja yhteiskunnan välisestä suhteesta.
– Mikä merkitys ihmisen omalla toiminnalla ja omilla valinnoilla on?
– Miten paljon ihmisen toimintaa ohjaavat ulkopuoliset tekijät?
(Eteläpelto, Heiskanen & Collin 2011; Kuusela 2011).

Tutkimuskysymykset
– Millaisena asiakkaat kuvasivat itse omaa toimijuuttaan?
– Mitkä tekijät asiakkaiden kertomana edistävät ja rajoittavat toimijuutta?

Tutkimuksen toteutus
Teemahaastattelut:
11 TyKe-tiimiin osallistunutta asiakasta eri puolilta Etelä-Pohjanmaata

Toimijuuden viitekehys
Jyrki Jyrkämä (2007) on esittänyt toimijuuden mallin, jossa toimijuus jaetaan
kuuteen osa-alueeseen (modaliteettiin):
OSATA, KYETÄ, VOIDA, TÄYTYÄ, HALUTA, TUNTEA
”Se täyttäminen niissä papereissa on tosi kimuranttia, kun sä täytät sellasia itsestäs, niin
täytyy olla ruksit oikein ja että oot ymmärtänyt ne sanankäänteet oikein.
(OSATA)
”Ei ole mitään mahdollisuutta, että pystyisin omalla työllä ansaitsemaan elantoni edes
osa-aikaisesti”
(EI KYETÄ)
”Mä en olisi enää pystyny ja jaksanu, mulla ei ollu enää voimavaroja, että ne ohjas mua
oikiaan.
(EI KYETÄ (asiakas) + OSATA (ammattilaiset)

Tulokset
Toimijuutta rajoittavat
Toimijuutta edistävät
Sisäiset tekijät











Ulkoiset tekijät







6

Oma osaaminen: palvelujärjestelmissä
toimiminen, omassa arjessa toimiminen
Työkykyisyys
Halu toimia: työllistyä, kouluttautua, saada
palveluita
Arjen mielekkyys ja sujuvuus: mielekäs
tekeminen ja arjessa selviytyminen
Mukanaolo omien asioiden käsittelyssä
Itsemääräämisoikeuden toteutuminen
Omat voimavarat
Asenne ja suhtautuminen tilanteeseen:
myönteisyys ja hyväksyminen
Sisukkuus ja tunnollisuus asioiden hoitamisessa





Ammattilaisten konkreettiset toimet
Ammattilaisten neuvonta ja ohjaus
Ammattilaisten kohtaamisen taidot
Pysyvän ratkaisun saaminen
(työkyvyttömyyseläke)
Eri palveluvaihtoehdot












Osaamattomuus toimia palvelujärjestelmissä
Työkyvyttömyys
Terveydentilan vaikutukset; terveydentila
rajoittaa toimintaa
Haluamattomuus
Asenne ja suhtautuminen tilanteeseen:
joutunut luopumaan
Pettymys, turhautuminen, pelko, suuttumus,
ihmettely

Ammattilaisten/palvelujärjestelmän
osaamattomuus
Etuuksiin liittyvä byrokratia
Palveluihin pääsyn vaikeudet
Palvelujärjestelmän asettamat velvollisuudet
Etuuksiin liittyvät velvoitteet

Toimijuuden
kokonaisuuden
rakentuminen

2.12.2019

”Että saa itte olla sillä tavalla mukana
mikä on ittelle sopiva, mutta mukana siinä.
Tavalla tai toisella.”

Työ- ja toimintakyvyn arvioinnin työohje
TYÖSKENTELY
– Työpajatyöskentelyt keväällä 2019
– Työryhmä: Raili-Helena Kangasluoma, Katja Leppämäki, Anna-Elina
Levijoki, Tiina Linna, Janina Yliluoma, Maarit Pasto ja Maija Kaukonen
– Kokemustoimijoiden tapaamiset 6/2019 ja 10/2019
– Asiantuntijoiden kommentit
SISÄLTÖ
- Monitoimijaisen työ- ja toimintakyvyn arvioinnin prosessi
- Työskentelyä taustoittava lainsäädäntö
- Lomakkeet
- Työkalupakki
- Tietopankki

Työskentelyn seuraava vaihe:
Laaditaan yhdessä asiakkaiden kanssa esite
työ- ja toimintakyvyn arvioinnista
TYÖOHJE + TYÖSKENTELYN LÄHTÖKOHDAT

Mitä konkreettisesti edellyttää, että työskentelylle
asettamamme lähtökohdat toteutuvat?
Mitä voimme tehdä yhdessä?
Mitä voin itse tehdä?

1. Asiakkaan palvelutarpeen
arviointi
TE-palveluissa
Työikäisten
sosiaalipalveluissa
Monialaisessa
yhteispalvelussa
Kelassa

2. Työ- ja
toimintakyvyn
arvioinnin tarpeen
tunnistaminen

3. Ohjaus terveystarkastukseen

Työ- ja toimintakyvyn arviointia tukevat palvelut
• Työpaikalla tapahtuva • Kelan
arviointi (kuty,
kuntoutuspalvelut
työkokeilu)
• Monialaisen yhteistyön
• Sosiaalinen kuntoutus käytännöt:
• Erilaiset asiantuntija- yhteisvastaanotot
arviot
- Mikrolaboratorio
• Ammatinvalinnan- TyKe-tiimit
ohjaus

7.Arviointi,
seuranta ja
suunnitelman
tarkistus

6. Monialainen
työkykyarvio

Terveydenhuollon
palvelut:
• Lääkäreiden/
hoitajien vastaanotot
• Kuntoutustutkimus
• Toimintakykykeskus

5. Suunnitelman
laatiminen työ- ja
toimintakyvyn
arvioinnin
toteuttamiseksi

Omatyöntekijä suunnitelman edistymisen ja toteutumisen tukena yhdessä asiakkaan kanssa

Palaute ja ohjaus
lähettävälle
taholle ellei
tarvetta työ- ja
toimintakyvyn
arvioinnille

4. Asiakkaan
kokonaistilanteen
selvittäminen ja
asiakastietojen
kokoaminen
- TE-asiantuntija
- Sos.ohjaaja/-tt.
Kelan työntekijä
Terveydenhoitaja

1. Palvelutarpeen arviointi

•

Asiakastyön perusta kaikissa monialaisen yhteistyön eri organisaatioissa.

•

Tehdään monialaisesti silloin, kun asiakas tarvitsee useita eri palveluita
samanaikaisesti.

•

Toteuttaminen ja sen sisältö ovat erilaisia eri organisaatioissa. Niistä säädetään
useissa monialaista työtä ohjaavissa laeissa.

Palvelutarpeen arviointi
TE-toimistossa
Työikäisten sosiaalipalveluissa
Kelassa
Monialaisessa yhteispalvelussa

Mitä tarkoittaa?
Miten tehdään?
Millaisia
työkaluja?

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.
(OTE-hanke, osatyökykyisen työllistymisen tuen muistilista 2018.)
Tavoitteena tulee olla, että työ- ja toimintakyvyn arvioinnin tarve tunnistetaan ajoissa.
Tämän vuoksi tähän tulee paneutua jo asiakkuuden alussa.

Työ- ja toimintakyvyn arvioinnin tarpeen tunnistamiseen liittyviä seikkoja on koottu taulukkoon, jota on
työstetty yhteisissä työpajoissa.

Työ- ja toimintakyvyn arvioinnin tarpeen tunnistaminen

Osaaminen ja
työllistyminen
• 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

Terveydentila
•Työssä sinnittelevät, joilla
monia terveydellisiä
ongelmia (työttömyyden
uhka)
•Työsuhteen aikana
alkaneet terveydelliset
ongelmat (työttömyyden
alkaessa
työterveyshuollon palvelut
päättyneet)
• Oppimisvaikeudet,
heikkolahjaisuus
• Monia sairauksia
• Kognitiivisissa taidoissa
puutteita
• Riippuvuudet (päihteet,
peli, seksi ym.)
• Mielenterveyden haasteet
• Paljon erilaisia oireita
• Hoitamattomia sairauksia
• Toistuvat sairauslomat
•Työkyvyttömyyseläke-haut
• Käyttämättömät
ajanvaraukset
• Asiakas ei sitoudu
palveluihin, hoitosuhteet
katkenneet
• Asiakas ei käytä
terveyspalveluita lainkaan

Arjen hallinta ja
sosiaalinen tilanne
• Asiakkaana monissa eri

palveluissa, asiakkuus
jatkunut pitkään
• 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

Taloudellinen tilanne
• 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

3. Ohjaus terveystarkastukseen
Työkyvyn selvittelyä tarvitsevat asiakkaat ohjataan terveystarkastukseen mahdollisimman
varhaisessa vaiheessa.
• Työttömyyden jatkuttua yhdenjaksoisesti 3 kuukautta (TOIMIA-suositus);
• Viimeistään aktivointisuunnitelmaa laadittaessa;
• TYP-palvelun kartoitusjaksolla;
(TEM 2011, Vuokko ym.2012)

Kaikilla työttömillä on oikeus terveystarkastukseen.
•
•
•

Ohjautuminen terveystarkastukseen ja siihen liittyen suostumus tietojen antamiseen, lähete,
esitietolomake
Terveystarkastuksen sisältö
Toimet terveystarkastuksen jälkeen
o Ohjaus tai tapaamisten käynnistäminen uudelleen tarvittavien tahojen kanssa
o Yhteys tai ajanvaraus lääkärille
o Monialaisen työ- ja toimintakyvyn arvioinnin suunnittelu
o Palaute: erilaiset palautekäytännöt Etelä-Pohjanmaalla

4. Asiakkaan kokonaistilanteen selvittäminen ja asiakastietojen kokoaminen

Eri toimijoilla ja eri tietojärjestelmissä on erilaista tietoa asiakkaan tilanteesta.
Monialaisen työ- ja toimintakyvyn arvioinnin pohjaksi kootaan yhteen asiakastiedot
siltä osin, kun ne ovat välttämättömiä asiakkaan kokonaistilanteen selvittämiseksi.

Monialaista työ- ja toimintakykyarviota varten kukin taho perehtyy asiakkaan tilanteeseen ja kokoaa
omista tietojärjestelmistään asian käsittelyä varten tarvittavat tiedot asiakkaan tilanteesta.
Mallit eri toimijoiden keräämästä tiedosta
TE-asiantuntija
Työikäisten sosiaalipalveluiden työntekijä
Terveydenhoitaja
Kelan asiantuntija

TE-palveluiden keräämä tieto monialaiseen työ- ja toimintakyvyn
arvioon
•

Ammattitaito ja osaaminen

•

Työhistoriatiedot: Palkkatyö, työkokeilut

•

Koulutustiedot (suoritetut opinnot, keskeytyneet opinnot, mukautetut opinnot)

•

Selviytyminen aiemmissa työsuhteissa, työpajalla, työkokeilussa, kuntouttavassa työtoiminnassa

(tieto keskeytymisistä ja niiden syistä)

(kirjalliset palautteet näistä tärkeitä!)

•

Tieto työnhaun / asiakkuuden voimassaolosta

•

Tieto/ palaute ammatinvalinnanohjauksesta.

Työikäisten sosiaalipalveluiden keräämä tieto monialaiseen työ- ja
toimintakyvyn arvioon
Arjen toimintakyvyn ja sosiaalisen tilanteen kuvaus
•

Asiakkaan taustatiedot, mahdollinen edunvalvonnantiedot, palvelutarpeen arvioinnin vireille tulon syyt ja
huolenaiheet sekä asiakkaan voimavarat ja vahvuudet

•

Koulutus (miten koulutus, työelämään kohdistuvat toiveet ja työelämän vaativuus kohtaavat?)

•

Sosiaalinen verkosto (perhetilanne, ihmissuhteet, sosiaalisiin tilanteisiin liittyvät valmiudet ja vaikeudet)

•

Asuminen, arjen sujuminen, asiointi ja vapaa-aika (voimavarat sekä mahdolliset haasteet ja tukimuodot)

•

Terveydentila, mahdolliset sairaudet ja vammat sekä niiden vaikutus arkeen

•

Päihteiden käyttö, muut riippuvuudet, tuomiot, rangaistukset

•

Nykyiset palvelut ja asiakkuudet (tämän hetken suunnitelmat) sekä aikaisemmat toimenpiteet ja
vaikuttavuuden arvio näistä

•

Kuntouttavan työtoiminta (jaksot ja palaute) sekä sosiaalinen kuntoutus (erityisesti sosiaalisen
toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen. Kts. OSMO-hanke: Sosiaalisen kuntoutuksen malli)

•

Kuntoutustarve (kuntoutustarpeet ja kuntoutusvaihtoehtojoen kartoittaminen

•

Taloudellinen tilanne (tulot, menot, velat ulosotossa ja muualla)

•

Työntekijän arvio asiakkaan toimintakyvystä, tuen ja palvelujen tarpeesta

•

Työntekijän ehdotus jatkotoimenpiteistä asiakkaan kokonaistilanteen edistämiseksi

•

Asiakkaan näkemys omasta tilanteestaan ja toimintakyvystään

(Mukaillen mm. Kerätär 2019, Somppi 2019, THL/Sosmeta, Vuokko ym. 2011)

Terveydenhoitajan keräämä tieto monialaiseen työ- ja toimintakyvyn
arvioon
•

Asiakkaan terveydentila (työ- ja toimintakykyä haittaavat fyysiset ja psyykkiset oireet ja vaivat)

•

Asiakkaan arvio työkyvystä ja motivaatiosta

•

Aikaisemmat kuntoutustoimenpiteet ja eläkehaut

•

Elintavat ja terveystottumukset (ravitsemus, liikunta, uni, vuorokausirytmi, päihteiden käyttö)

•

Koulu- ja opiskelumenestys (oppimisvaikeudet, keskeytykset opinnoissa, koulun sujuminen,
mukautetut opinnot)

•

Muisti

•

Mieliala

•

Muut asiakkaan hyvinvointiin liittyvät asiat

Kelan keräämä tieto monialaiseen työ- ja toimintakyvyn arvioon

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

Työ- ja toimintakykyarviota varten kootaan seuraavat tiedot:
•

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

(Ohje Kelan kuntoutuspalveluiden ja TE-palveluiden osatyökykyisten työttömien asiakasohjaukseen ; TEM2011)

5. Suunnitelman laatiminen työ- ja toimintakyvyn arvioinnin toteuttamiseksi

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

Suunnitelmassa sovitaan
-

Työikäisten sosiaalipalveluiden (aikuissosiaalityön),

-

TE-toimiston,

-

Kelan järjestämistä palveluista

-

Terveydenhuollon toimista sekä

-

muista tarvittavista palveluista

Työ- ja toimintakyvyn selvittelyä tukevat palvelut
Terveydenhuollon palvelut:
• Lääkäreiden/ hoitajien vastaanotot
• Kuntoutustutkimus
• Toimintakykykeskus
• Työpaikalla tapahtuva työ –ja toimintakyvyn arviointi
– kuntouttava työtoiminta
– työkokeilu
• Sosiaalinen kuntoutus
• TE-toimiston asiantuntija-arviot
(mm. E-P:n alueella yhteisesti hankitut)
• Ammatinvalinnan-ohjaus
• Kelan kuntoutuspalvelut
• Monialaisen yhteistyön käytännöt:
- yhteisvastaanotot
- Mikrolaboratorio
- TyKe-tiimit

Työ- ja
toimintakyvyn
selvittelyn aikana on
tärkeää kerätä
kirjallinen palaute
palveluista, joista
selvittelyn aikana
sovitaan.

6. Monialainen työkykyarvio

Monialainen työkykyarvio pohjautuu koottuun monialaiseen tietoon.
Lääkäri kokoaa monialaisen työkykyarvion ja 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.
Lääkäri laatii tarvittavat dokumentit ja lausunnot. Lääkärinlausunnon lisäksi monialaiseen
työkykyarvioon voidaan liittää muiden asiantuntijoiden lausuntoja.
(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)

7. Arviointi, seuranta ja suunnitelman tarkistus

Omatyöntekijä on suunnitelman edistymisen ja toteutumisen tukena yhdessä asiakkaan kanssa koko
työ- ja toimintakyvyn selvittelyn prosessin ajan.
Monialaisen työkykyarvion jälkeen sovitaan yhdessä jatkotoimista ja asiakkaan tarpeen mukaisista
palveluista.

Työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa tarvittavan tiedon kokoaminen ja käytössä
olevia lomakkeita Etelä-Pohjanmaalla
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Työikäisten sosiaalipalveluissa kerättävä tieto (malli)
TE-toimistossa kerättävä tieto (malli)
Kelassa kerättävä tieto (malli)
Terveydenhoitajan keräämä tieto (malli)
Suostumus tietojen antamiseen terveystarkastukseen
Lähete terveystarkastukseen / lääkärille
Terveystarkastuksen esitietolomake asiakkaalle
Terveystarkastuksen palautelomake (TEM), alueiden omia
Muistilista asiakkaalle
Kuntouttavan työtoiminnan sopimus
Kuntouttavan työtoiminnan palautelomake asiakkaalle
Kuntouttavan työtoiminnan palautelomake työtoiminnan järjestäjälle
Työkokeilun palautelomakkeet työkokeilijalle ja työkokeilun järjestäjälle
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