Työttömien työkyvyn arviointi ja tukeminen
– kaiken viisauden alku on tosiasioiden tunnustaminen
16.2.2022 klo 9–16 webinaari
Työllisyyden hoito elää maassamme suurta mullistustaan. Useilla paikkakunnilla on meneillään Työkykyohjelmaan ja Kuntakokeilu-hankkeisiin liittyvää kehittämistyötä. Näissä kaivataan uusia toimintatapoja myös työttömien työkyvyn arviointiin ja tukemiseen. Terveydenhuoltoa ja lääkäreitä kaivataan mukaan uudenlaiseen monialaiseen yhteistyöhön. Saman aikaisesti mietitään tulevaisuuden Sote-keskusten työkyvyn arvioinnin ja tukemisen
palvelupolkuja.
On arvioitu, että kolmannes työttömistä on todellisuudessa työkyvyttömiä, mutta näitä tiloja ei ole tunnistettu. Työttömät käyttävät terveyspalveluita vähemmän kuin työssä käyvät, vaikka ovat sairaampia. Lisäksi noin
20 %:lla on työkykyä tukevien hoidon tai kuntoutuksen tarvetta, joka ei tule esille tavanomaisissa palveluissa.
Nämä henkilöt eivät tule autetuiksi pelkästään työhön tukemalla. Tarvitaan työllistämispalveluiden, terveydenhuollon ja sosiaalityön uudenlaista yhteistyötä.
Tämä koulutus soveltuu terveyskeskuslääkäreille, työllisyyspalveluiden, oppilashuollon ja työhön valmennuksen
työryhmissä toimiville lääkäreille, psykiatreille ja muille vaativia työkyvyn arvioita tekeville lääkäreille, näiden työryhmien muille jäsenille sekä kaikille asiasta kiinnostuneille.
Koulutuspäivän aikana osallistuja saa kuulla uudesta toiminta- ja työkyvyn arvioinnin teoriasta ja oppii, mitä
monialainen toiminta- ja työkyvyn arviointi tarkoittaa. Hän oppii, mitä toimintakykytietoa on hyvä kerätä vaativassa työkyvyn arvioinnissa ja mistä sitä tietoa voi saada. Hän oppii lääkärin ja psykologin työkyvyn arvioinnin
yhteistyöstä ja saa lisätietoa neuropsykologin roolista työkyvyn arvioinnissa. Lisäksi hän syventää tietojaan ja
osaamistaan psykiatrisesta työkyvyn arvioinnista sekä lausuntojen laatimisesta.
Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään 31.1.2022 koulutus@neural.fi

Tervetuloa!
Tätä kutsua saa vapaasti jakaa.

Ohjelma
9.00

Avaus

9.15

Mitä työkyvyllä oikein tarkoitetaan? Raija Kerätär
Perinteisestä työkyvyttömyyden arvioinnista työkyvyn ja kuntoutustarpeen arviointiin
Mitä lisäarvoa monialaisuus voi tuoda ja miten?

10.45

Tauko

11.00

Psykologin ja lääkärin yhteistyö työkyvyn arvioinnissa Liisa Paavola ja Raija Kerätär

12.00

Lounastauko

12.45

Olisiko toimintakyvyn heikkouden takana neuropsykologinen oirekuva?
Ja miten nämä vaikuttavat työelämässä? Liisa Paavola

13.45

Tauko

14.00

Psykiatrinen työkyvyn arviointi – mitä ja miten? Outi Saarnisaari

15.00

Entä b-lausunnot? Raija Kerätär ja Outi Saarnisaari
-kirjoittajan näkökulma
-lukijan (Kelan) näkökulma

15.45

Yhteenveto ja päätössanat. Raija Kerätär ja Liisa Paavola

16.00

Koulutuspäivä päättyy

Kouluttajat
Raija Kerätär, LT työterveyshuollon erikoislääkäri, kuntoutuslääkäri.
Raija on tavannut vastaanotoillaan n. 8500 pitkäaikaistyötöntä työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvioinnissa. Hän on
tehnyt väitöskirjan työttömien monialaisesta työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvioinnista v. 2016. Hän toimi toisena
selvitysmiehenä Työkykyohjelman taustalla olleessa selvitystyössä STM:lle v. 2018. Raija on pitkään toiminut kouluttajana ja kehittäjäasiantuntijana työttömien työkyvyn arvioinnin ja tukemisen hankkeissa.
Liisa Paavola, FT, neuropsykologian erikoispsykologi
Liisa on toiminut työ-ja kuntoutustarpeen arvioinneissa neuropsykologina parinkymmenen vuoden ajan. Myös suuri
osa neuropsykologiseen kuntoutukseen ohjautuvista henkilöistä on niitä, jotka tarvitsevat erityistä tukea ja ohjausta
työ-ja toimintakyvyn vahvistamisessa ja ylläpitämisessä. Liisa toimii myös kouluttajana, työnohjaajana ja tutkijana.
Outi Saarnisaari, psykiatrian erikoislääkäri, asiantuntijalääkäri Kela

Hinnat
Koulutuksen osallistumismaksu on 245 eur / osallistuja (+ alv 24 %)
Ryhmähinnat: 5 osallistujaa tai enemmän 190 eur / osallistuja
Ryhmähinta on voimassa, kun samasta organisaatiosta osallistuu useampi henkilö (vähintään 5 hlöä) ja
ryhmä laskutetaan samalla laskulla.
Jos koulutuksen ajankohta 16.2.2021 ei sovi sinulle, voit tilata meiltä koulutuksen tallenteen ja
katsoa sen itsellesi / työryhmällesi sopivana aikana. Tallenteen hinta on 1500 eur + (alv 24%).
Tallenteen tilaus: koulutus@neural.fi.

Sinua mahdollisesti kiinnostaa myös tallenne aikaisemmasta koulutuksestamme
Oppimisvaikeudet ja syrjäytymisen uhka 10.2.2021
Kokemusasiantuntija Liisa-Maija
Oppimisvaikeusko lapsen ja nuoren tunne-elämän oireiden taustalla? Päivi Lindholm, lastenpsykiatrian ja
foniatrian erikoislääkäri, apulaisylilääkäri OYS, lastenpsykiatrian klinikka
Oppimisvaikeuden tunnistaminen ja tutkiminen. Liisa Paavola, FT neuropsykologi Neural Oy
Kuntoutuksen ja työhön tukemisen mahdollisuudet. Raija Kerätär, LT kuntoutuslääkäri Oorninki Oy
Yksilöllinen opiskelupolku ja tuki ammatillisessa koulutuksessa. Pirjo Hiltunen, FM ammatillinen erityisopettaja, OSAO
Mitä tästä päivästä kotiin vietäväksi? Raija Kerätär ja Liisa Paavola
Tilaukset: koulutus@neural.fi hinta 1500 eur (+ alv 24%)

