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Työterveyskeskuksen organisaatio

Kuntoutusryhmä
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Hankkeen tavoitteista

1. Työkykyarvioiden kehittäminen
2. Kuntoutustarpeen arvioinnin tehostaminen
3. Kuntoutustarpeiden pohjalta haettavien 

kuntoutuskurssien hallittu koordinointi
4. Kuntoutussuunnittelun tehostaminen, 

verkostoyhteistyö, asiakasohjaus, seuranta
5. Vajaakuntoisten seurannan kehittäminen
6. Paluun tuki -toimintamallin tekeminen 
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Kuntoutus ja seuranta
• Kuntoutustahon löytäminen ja palvelun maksajan etsiminen vaikeaa. Lisäksi 

voisi olla joku, joka keskitetysti vastaisi työkykyarvioiden jälkihoidosta ja 
verkostoyhteistyöstä. 

• ” Konsultaatiot ym. lääketieteelliset arviot sujuvat, mutta esim. 
mahdollisen oikean kuntouttavan tahon ja kuntoutuksen maksajan 
löytäminen on vaikeaa. Potilaan etuuksista huolehtiminen ontuu, 
yhteiskumppanit sattumanvaraisia. ”

• Kehittämistä olisi työkyvynarvioinnin jälkeisessä toiminnassa. Mitä tapahtuu 
sille vajaakuntoiselle, joka ei voi palata entiseen työhönsä? 

• ” Ongelmat ovat nimenomaan arvion jälkeisiä. Kyllä arvion saa 
tehdyksi, mutta minne sijoitat sitten sen työntekijän, joka yleensä 
todetaan jollainlailla vajaakuntoiseksi tai ainakin pienvikaiseksi. 
Ryhmänne toiminnassa tulisikin huomioida prosessin jatkuvuus 
työterveyshuollon osuuden jälkeen. Muuten on taas sumppu täynnä 
arvioituja, mutta mitään tekemättömiä asiakkaita.”

– (kysely Työterveyskeskuksen henkilökunnalle keväällä 2007)
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Työhön kuntoutumisen tuki -ryhmä
2007-2009

Työterveyshuollon
asiakkaille

• Syvennetty työkyvyn arvio
• Kuntoutussuunnittelu ja 

palveluohjaus
• Pitkiltä sairaslomilta työhön 

paluun suunnittelu 

Työterveyshuollon
Perustiimille

• Konsultaatioapua
• Koulutusta

Palvelee tilanteissa, joissa 
– halutaan moniammatillinen laajennettu työ- ja toimintakyvyn arvio
– halutaan ” second opinion”
– hoitavan ja arvioivan tahon erottamisesta hyödytään
– työntekijällä on todettu kuntoutustarvetta
– tarvitaan suunniteltu, pidempi/ intensiivisempi seuranta tai esimiestyön 

tuki työntekijän palatessa pitkältä sairauslomalta
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Yhteystiedot
Projektipäällikkö Ritva Teerimäki

ritva.teerimäki@hel.fi
p. 31054224
0400-395108

Työterveyslääkäri Henri Virtanen
henri.virtanen@hel.fi

p. 31054244
Kuntoutussuunnittelija Sari Harju (31.10.08)

sari.harju@hel.fi
p. 31054145
040-3345485

Työterveyshoitaja Leena Haakana
leena.haakana@hel.fi

p. 310 54005
040-3341807

Työterveyspsykologi Mervi Seppälä
mervi.seppala@hel.fi

p. 31064699
040-3341975

mailto:ritva.teerim%C3%A4ki@hel.fi
mailto:henri.virtanen@hel.fi
mailto:sari.harju@hel.fi
mailto:leena.haakana@hel.fi
mailto:mervi.seppala@hel.fi
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OHJAUTUMINEN ASIAKKAAKSI

TKT -ryhmä

Virastojen uudel-
leensijoittajat

HEKE:N uudelleen-
sijoittajat

Työntekijä

Kuntoutuslaitos

Erikoissairaan-
hoito

Verve

Esimies, päällikkö

Luottamusmies

Tyken perus-
tiimi

n~190
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Ongelmakentästä

mielialahäiriö

persoonallisuus-
häiriö

somatisaatio

kipuoireisto

päihteet

heikkolahjaisuus

oppimisen ongelmat

tule-sairaus
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Kuntoutussuunnittelusta
liikutaan missä liikkuu

tunnistetaan ja tunnustetaan toiminnan realistiset mahdollisuudet

kokeillaan – täsmennetään - kokeillaan

seurataan

verkostoyhteistyössä
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Suunnitelman osa-alueista
• päiväsairaalajaksot
• klubitoiminta
• terapia
• kuntoutustutkimus
• masennus/kipu-kuntoutus
• elämänhallintakurssit
• omin voimin 

työmarkkinoille -kurssit
• työklinikka
• mt -kuntoutujien ryhmä-

muotoinen ammatillinen 
valmennus

• oppimisedellytysten 
kartoitus, neurops. 
testaus

• opi oppimaan -projekti
• atk- kurssit
• työkokeilut
• oppisopimus- tai muu 

koulutus
• uudelleensijoitus, 

työvoimaneuvojan tuki
• kompensaatiotuki
• osatyökyvyttömyyseläke
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Alustavia tuloksia (n=68)

• osa irtisanoutuu prosessin ollessa pitkä, 
kuormittava tai omien tavoitteiden vastainen 
(aineistossa 3 henkilöä)

• osa irtisanotaan (aineistossa 1 henkilö)
• osalle ratkaisu on työkyvyttömyyseläke 

(aineistossa 2 hlöä, 8:lla todennäköinen)
• suurimmalle osalle eli n. 80%:lle voitiin tehdä 

suunnitelma kohti työhön paluuta (koulutus, 
työkokeilu, uudelleensijoitus/ tarvittaessa 
kompensaatio, osaTKE)
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Työhön kuntoutumisen tuki
2007-2009

Työterveyshuollon ja psykiatrisen hoitotahon 
yhteistyön kehittäminen - mitä ja miten?

1.Työkykyarviolausunnot - työkykykannanotto
2.Vastaava hoitotaho tth/psyk.pkl? 
3.Tuettu työhön paluu - verkostoyhteistyön   

kehittäminen
- työhön paluusuunnitelmat 
- kuntoutussuunnitelmat


