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Vaativia työkykyarvioitavia

• Erilaisista kehitys- ja neuropsykiatrisista 
häiriöistä kärsivät

• Krooniset kipupotilaat

• Somatoformiset tilat

• Monisairaat, kaksoisdiagnoosin omaavat

• Persoonallisuushäiriöiset

• Päihderiippuvaiset

o Näitä kaikkia on työttömissä paljon



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 osaamattomuus ahdista niin 
paljoa” -kollegan kokemus

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



Uusi asiakas, ei tietoa sairauksista…

• Käytä hyödyksi tieto asiakasverkostosta:
– Selvitä menestyminen työ- ja koulutusuralla

– Yleinen toimintakyky (arjessa, sosiaalinen verkosto,
asioimiset, talous, asunto ym.)

– Sairauskertomuksista voi saada viitteitä siitä, mistä 
on kysymys, mutta ei koko totuutta
• Peruuttamattomia aikoja? 

• Suurkäyttäjä vai palveluista syrjäytynyt?

• Onko toimintakykyä heikentämässä jokin 
sairaus tai vamma?



Päihderiippuvaisen työkyvyn arviointi

• Työhistoria yleensä epävakaa, lyhyitä työsuhteita, 
pitkiä työttömyysjaksoja

• Sitoutuminen työllisyyden tukitoimiin usein heikkoa

• Verkostossa usein tieto riippuvuudesta, mutta ei
avoimesti tuoda esille

• Riippuvuuden tyyppi?
– Ryyppyputkia ja sitten taas raittiina?

– Jatkuva käyttö?

• Vain osalta tiedon saa haastattelussa

• Alkoholismihabitus vastaanotolla, ei aina



Päihderiippuvaisen työkyvyn arviointi

Arvioinnin näkökulmia

1. Päihdekäyttöön liittyvä häiriö, yleensä ei sv-

päivärahaa tai eläkettä myönnetä, jos pelkästään 
tämä

2. Päihdekäytön aiheuttamat elimelliset 
sairaudet (kohde-elinvauriot), etsi näitä, jos 

suunta eläkkeelle

3. Samanaikainen mielenterveydenhäiriö, 
diagnostinen ja hoidollinen haaste

4. Muut yhtäaikaiset sairaudet syytä 
huomioida



1. Päihdekäyttö

• Riippuvuuden vaikeusasteen ja 
elämänaikaisen ”annoksen ”arvio

– käytön kesto, taajuus, kertamäärät ja sietokyvyn 
kasvu, vieroitusoireet, lopetusyritykset, raittiit 
jaksot

– Haastattelu on vuorovaikutusosaamisen haaste

• Havainnot vastaanottotilanteessa, puhallus

• Laboratoriotutkimukset: MCV, ALAT, G-Gt, CDT



2. Kohde-elinvauriot?

• Aivojen ja hermoston sairaudet
– Neuropsykologinen oireisto
– Pikkuaivoatrofia
– Polyneuropatia
– Wernicken-oireyhtymä, amnestinen 

muistihäiriö
– Alkoholin aiheuttama 

tajuttomuuskouristus

• Maksan ja haiman sairaudet
• Kardiomyopathia
• Psykiatriset sairaudet:

hallusinoosi, amnesiat



3. Kaksoisdiagnoosi?

• Ahdistus- ja masennusoireet 
yleisiä yhtä aikaa

• Persoonallisuushäiriöt, ADHD

• Kaksisuuntainen mielialahäiriö

• Vakuutuslääketieteen kannalta
tärkeä selvittää, kumpi oli ensin



Päihderiippuvaisen arviointi käytännössä

• Ei onnistu pelkästään lääkärin toimin

• Suunnitelma ja kannattelu tarvittavan päihteettömän
jakson järjestämiseksi tärkeää
– Sosiaalityö-, päihdehoito-yhteistyö

• Neuropsykologinen tutkimus 2 kk pituisen 
dokumentoidun päihteettömän jakson jälkeen
– Onnistumisen tuki

• Muut kohde-elinvauriot, helpompi järjestää

• Hyödynnä päihdekuntoutusjakso, vankilassaoloaika 
ym.



Neuropsykiatrinen oireisto / 
oppimisen vaikeus?

• Pyydetään tiedot syntymästä ja neuvola-ajalta

• Kehitykselliset vaikeudet näkyneet usein jo 
varhain

• Koulu- , opiskelu- ja työuralla ongelmia

• Sosiaalinen toimintakyky

• Osalla päihteet mukaan jo nuorena

• Autismin kirjon häiriö, eri asteisia työkykyhäiriöitä

• Neuropsykologinen tutkimus syytä tehdä niin 
varhain kuin mahdollista



Neuropsykiatrinen oireisto / 
oppimisen vaikeus?

• Erotusdiagnostiikka on tehtävä tarkasti
– Yksilölliset ja vaikuttavat hoidon ja kuntoutuksen 

menetelmät

• Älä lähde ensimmäisenä kirjoittamaan B-
lausuntoa kuntoutusrahaa varten.

• Tutki ensin! Lähetä erityistason tutkimuksiin, jos 
tarvetta!

• Nuorella käyttäytymisen ja tunne-elämän 
häiriöistä kärsivällä on oppimisen vaikeus, jos ei 
toisin ole todistettu!



Virta-hanke Oulu

• Alle 30-vuotiaiden työttömien palvelu- ja kuntoutustarpeen 
arvioinnin kehittämishanke 2011-13, Kaste-rahoitus

• 53:sta työllistymisen uralla jumiutuneesta nuoresta (TYP-asiakkuus)
– 16 (30%) työkyvytön. 
– Heistä 7:llä todettiin lievä älyllinen kehitysvamma, F70 ja yhdellä 

keskivaikea kehitysvamma, F71 .
– suurella osalla kehityksellinen häiriö oli jossain vaiheessa, usein koulun 

aloitusvaiheessa todettu, mutta seuranta oli jäänyt. 
– 8:lla työkyvyttömyyden syy oli muu mielenterveyden häiriö
– 17 (32%) ohjattiin mtt:oon dg:a ja hoidon suunnittelua varten

• Palvelujärjestelmässä aukkoja, vastuu nuorten palveluihin 
ohjaamisesta puuttuu ja nuori joutuu luukutuksen uhriksi

• Tarvitaan monialaisen yhteistyön parempaa johtamista ja rakenteita 
(sosiaalitoimi, perusterveydenhuolto, Kela, te-toimi, esh)



Kehitysvammaisuus?

• Koulutus mukautettuna?

• Itsenäistyminen tyssännyt?

• Kuntouttavassa työtoiminnassa ei ole kykyä itsenäiseen 
ja omatoimiseen työskentelyyn

• Ammattitutkinto voi ihan hyvin olla olemassa

• Toimintakyky eri elämän osa-alueilla vaatimaton?

• Dg: psykologin tutkimus + heikko toimintakyky
– voidaan tehdä perusterveydenhuollossa, mutta

suositeltava olisi tehdä se kehitysvammahuollon yksikössä

• Toimintakyky ohjaa tulkintaa, onko työkyvytön



B-lausunnosta

• Mikä (mitkä) sairaus (sairaudet) heikentää 
toimintakykyä? Dg

• Mistä niin päättelet?

• Miten heikentynyt toimintakyky on 
havaittavissa? Konkretiaa!

• Onko tilaa mahdollista kohentaa?

• Jos on, miten?

• Jos ei, pysyvä työkyvyttömyys


