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Toimintakyky tarkoittaa ihmisen fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia 
edellytyksiä selviytyä hänelle itselleen merkityksellisistä ja 

välttämättömistä jokapäiväisen elämän toiminnoista – työstä, opiskelusta, 
vapaa-ajasta ja harrastuksista, itsestä ja toisista huolehtimista – siinä 

ympäristössä, jossa hän elää.
Ihmisen toimintakyky riippuu myös ympäristön myönteisistä tai 

kielteisistä vaikutuksista. Asuin- ja elinympäristöön liittyvillä tekijöillä, 
muiden ihmisten tuella tai erilaisilla palveluilla voidaan tukea ihmisen 
toimintakykyä ja selviytymistä arjessa. Toimintakykyä voidaan kuvata 

myös tasapainotilana kykyjen, elin- ja toimintaympäristön sekä omien 
tavoitteiden välillä.

https://thl.fi/fi/web/toimintakyky/mita-toimintakyky-on



WHO:n ICF-luokitus = terveyden osatekijöiden luokitus  

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/77744/ICF_2013_2503verkko.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ruumiin/kehon toiminnot ja 
ruumiin rakenteet

suoritukset osallistuminen

Lääketieteellinen terveydentila 
(häiriö tai tauti)

ympäristötekijät yksilötekijät

Yksilötekijät muodostavat yksilön 
elämän ja elämisen tietyn taustan, 

joka ei kuulu yksilön 
lääketieteelliseen tai toiminnalliseen 
terveydentilaan. Yksilötekijöitä ovat 

mm sukupuoli, rotu, ikä, muut 
terveydentilatekijät, yleiskunto, 

elämäntavat, tottumukset, kasvatus, 
selviytymisstrategiat, sosiaalinen 

tausta, koulutus, ammatti, entiset ja 
nykyiset kokemukset ( aikaisemmat ja 
tämänhetkiset elämäntapahtumat), 

yleinen käyttäytymismalli ja 
luonteenomaiset käytöspiirteet, 
yksilölliset henkiset vahvuudet ja 

muut ominaisuudet, joista kaikki tai 
jokin niistä saattaa vaikuttaa 

toimintarajoitteisiin niiden kaikilla 
tasoilla. Yksilötekijöitä ei luokitella 
ICF-luokituksessa. Ne on kuitenkin 
kuvassa sillä ne saattavat osaltaan 
vaikuttaa erilaisten interventioiden 

lopputulokseen.



TYÖTTÖMIEN TYÖ- JA TOIMINTAKYVYN ARVIOINTI (Auditorio Wilhelm 2. krs) puheenjohtajana palveluohjaaja Kati Somppi

Työkyvyn arviointi terveyskeskuslääkärin vastaanotolla - haasteellinen arvio kokonaisuudesta

• Potilaan arviointi: suunnitelmallisuuden merkitys toiminta- ja työkyvyn arvioinnissa terveyskeskuksessa monialaista 
yhteistyöverkostoa hyödyntäen. 

• Keski-Suomen Seututerveyskeskus, Keuruun terveysasema, terveyskeskuslääkäri Taru Paananen

Pitkäaikaistyöttömien työkyvyn arviointi osana työllisyyspalveluiden asiakasprosessia Jyväskylässä

• Työkykykoordinaattorin rooli asiakasprosessin haltijana

• Jyväskylän työllisyyspalvelut, työkykykoordinaattori Suvi Kaipainen

Molemmissa esityksissä case-esimerkkejä

• Työttömyyden syyt ovat moninaiset: työnpuutteen ja kohtaanto-ongelman lisäksi esteenä ovat mm. somaattiset, psyykkiset ja 
sosiaaliset syyt. Monialaisen yhteistoiminnan tavoitteena on koota monesta eri tietolähteestä peräisin olevat taustatiedot yhteen. 
Näiden taustatietojen perusteella voidaan yhdessä suunnitella työttömän tulevaisuutta. 

• Työkyvyn arvioinnissa on valtakunnallisesti monia eri toimintatapoja, mm. ostopalvelut ja julkisten palveluiden hyödyntäminen. 
Voiko määritellä oikeaa tapaa toimia? 

• Laadukasta työllisyydenhoitoa on vaikeaa tehdä ilman toimivaa lääkäriyhteistyötä. Esittelyssä rinnakkaisseminaarissa kaksi erilaista 
toimivaa käytäntöä. Molemmissa Keski-Suomen malleissa työllisyyspalveluiden työntekijä koordinoi koko asiakasprosessia.
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Keuruun kuntakokeilun asiakkaista kesäkuussa 2014 
tehty koonti: 

- Keneen ottaa yhteyttä

- Koska 
sairauslomatodistus 
työttömälle

- Tukityöllistämismah-
dollisuuksista tieto 
kaupungilla

- Mitä velvoitteita on 
työttömällä



1. terveystarkastukset

2. suuhygienisti, ostopalvelut                Benchmarkkaus Rovaniemi/Kemi: 
Kunnon syyni/lääketieteen tohtori, kuntoutuslääkäri Raija Kerätär
sairauskeskeisyys vrt. monialainen koonti työkyvystä

3. Kesäkuusta 2014:Yksi nimetty yhteistyölääkäri, 
tapaamispäiviä 1-2/kk tarvittaessa. Palveluohjaaja mukaan 
vastaanotolle. Raija Kerätär/ koulutus verkostolle. 
Yhteistyövastaanoton kesto 1-1 1/2h kerta. Sama asiakas voi 
asioida useammankin kerran. 
Sovitut ajanvarausmenetelmät perusterveydenhuollon ja 
erityispalveluyksikön kanssa.

2018: 
Yhteistyölääkäritapaamiset (M-linja ja mt-päihdetoimiston 
psykiatri/lääkäri). Aika varataan/saadaan tarvittaessa.  
Yhteistyövastaanoton kesto 1-1 1/2h kerta.
Terveyskeskus varaa yhteistyöaikoja työllisyyspalveluilta. 
Ryhmätoiminnot yhteistyössä Seututerveyskeskuksen Keuruun 
terveysaseman kanssa.

Palveluohjaaja 
asiakasprosessin 
koordinaatio/seuranta
vastuu!

Asiakas oman 
asiansa aktiivinen 
osallistuja, joka tekee 
päätökset!



Tavoitteena säilyttää hyväksi havaitut 
menetelmät: ”Reseptinä”: esim. työkokeilu/kuntouttava 

työtoiminta         väliarvioinnit. 
Matala kynnys palveluihin= ryhmät. 
Hyvä yhteistyö nimetyn te-toimiston asiantuntijan 
kanssa/monialainen työllistymisuunnitelma sekä 
aktivointisuunnitelma

Paikallinen 
tieto/tavoitettavuus

Tiedon keruu!

YHTEINEN ASIAKAS!
Halu tehdä yhteistyötä= tieto 
kulkee/suostumukset tiedon 

vaihtoon

Säästää pitkällä 
tähtäimellä aikaa= ei 

päällekkäistä palvelua

konsultaatiomahdollisuus
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