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Terveydeksi-hanke

• Työttömien Keskusjärjestö ry (päätoteuttaja)  +  Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

• ESR- rahoitus / Sosiaali- ja terveysministeriö, 8/2016 - 7/2019 

Toimintalinja 5. erityistavoite 10.1: Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn
parantaminen. 

• Hanketta rahoittaa myös STEA

• Kaksi palveluohjaajaa, osa-aikainen kouluttaja, hankepäällikkö



Terveydeksi-tavoitteet

• Mahdollisimman moni työtön tietää oikeudestaan maksuttomaan
terveystarkastukseen

• Työttömät ohjautuvat / osaavat käyttää oman kuntansa sosiaali- ja 
terveyspalveluita.

• Yhdistysten kohentunut osaaminen palveluihin ohjaamisessa sekä

• Selkeämmät ja monipuolisemmat käytännöt sekä toimiva yhteistyö
viranomaisten kanssa



Kenelle?

Yli 30-vuotiaille työttömille
Työttömien Keskusjärjestön jäsenyhdistyksissä, 
EHYTin Elokoloissa ja muissa kohtaamispaikoissa

Kohderyhmänä erityisesti ruoka-apua hakevat

Työttömien yhdistysten ja EHYTin kohtaamispaikkojen
vapaaehtoiset ja työntekijät



Tiedottaminen, palveluohjaus, koulutus

• Infotilaisuudet työttömien oikeudesta maksuttomaan
terveystarkastukseen ja palveluihin

• Palvelukooste sosiaali- ja terveyspalveluista

• Henkilökohtainen ja tarpeenmukainen palveluohjaus + Kykyviisari

• Tuki paikallisten yhteistyöverkostojen rakentamisessa

• Kouluttaminen puheeksi ottamisessa ja palveluihin opastamisessa:

• Ota huoli puheeksi ja opasta palveluihin  –käsikirja



Hankekäynnit

154 käyntiä, 56 kuntaa

Työttömien yhdistykset 100
EHYT ry:n toimipaikat 41
Muut 13
Yhteensä 154

Ruokajaot 40

Asiakkaita 523 henkilöä

(Tavoite 588 as. /120 käyntiä)



Kenttätyön lisäksi: 

• Kannanotoissa ja lausunnoissa konsultointi, 
tiedottaminen, mielipidekirjoitukset

• Tiedonkeruuta kuntien terveyspalveluista

• Yhteistyö THL:n (Sokra) ja TTL:n (Solmu) hankkeiden 
kanssa

• FEAD-verkosto

• 2 opinnäytetyötä (DIAK): 

”Työttömien terveystarkastukset pääkaupunkiseudulla”

”Työttömien kokemuksia terveystarkastuksista”



Tavatut työttömät (n.530 henkilöä)

• Miehiä n. 40 %

• Keski-ikä 47 v.

• Työttömänä yli 12 kk n. 80 %

• Useilla tavatuilla on haasteita selviytyä terveys- ja talousasioissa.

Esim. edellisestä terveystarkastuksesta saattanut vierähtää aikaa   

useampi vuosi, mitattu myös vaarallisen korkeita verenpainelukemia

• Lisäksi ulosotto- ja muita velkoja, monilla mielialan laskua ja 
uniongelmia

• Positiivisina huomioina: yhteisöllisyys ja vertaistuki on korostunut 
yhdistyksen toiminnassa mukana olevilla, perhe ja läheiset tärkeitä



Kykyviisari-vastauksia



Pitkäaikainen fyysinen tai psyykkinen sairaus, oire tai vamma



Muutoksen toive:



Havaintoja palveluohjauksesta:

• Kansansairaudet, kuten kakkostyypin diabetes ja verenpainetauti ylikorostuvat

• Erityisesti hampaat huonossa kunnossa

• Lääkkeitä jätetään ostamatta 

• Asiakasmaksulakia ei tunneta

• Palveluohjauksen tarve huomattava, myös akuutteja tilanteita

• Yksinäisyys, turhautuneisuus tilanteeseen / viranomaisiin

• Tuen tarvetta on



Havaintoja terveystarkastuksista:

• Työttömien terveystarkastukset tunnetaan huonosti lähes kaikilla 
tahoilla

• Tarkastukseen pääsy joskus vaikeaa, myös tiedottaminen ontuu

• Terveystarkastusten teko haastavaa erityisosaamisen vaateen takia

(mm. työ- ja toimintakyvyn arviointi, kuntoutukset, moniammatillisuus)

• Jatkohoidon käytännöt vaihtelevat ja asiakasmaksulain soveltaminen 
on kunnissa kirjavaa

• N. 30 % tavatuista asiakkaista hakeutunut terveystarkastukseen



Työttömien terveystarkastukset, % työttömistä (Sotkanet)

2015 2016 2017

Koko maa yhteensä 1,3 1,7 2,5

Etelä-Pohjanmaa 4,9 7,5 13,5

Pohjois-Savo 0,3 0,4 0,8

Pohjois-Karjala 1,5 6,5 7,0





Hyvät esimerkit ja kuntien toimintamallit käyttöön 

• Tehostettu tiedotus ja yhteistyö tarkastuksiin ohjaamisessa (kunta + TE-
palvelut)

• Riittävä koulutus työttömien tarkastuksia tekeville terveydenhoitajille, sekä 
tarkempi ohjeistus kunnan terveystarkastuksille + jatkopoluille

• Moniammatillisen yhteistyön tehostaminen

• Jalkautuva työ ja rinnalla kulkeminen, järjestöt ja vertaistuki avuksi 
palveluihin ohjautumisessa



Osallisuuden puu
Osallisuus
• Koettu hyvinvointi
• Riittävä terveys
• Itsensä arvokkaaksi tunteminen
• Päätösvaltaisuus, vaikuttaminen
• Mukanaolo, tasavertaisuus
• Yhteisöllisyys
• Elämä, jota voit itse ohjata

Tieto: Työtön ja hänen elämäntilanteensa

Palvelut
• Toimeentulo

• Sosiaali- ja terveyspalvelut
• Moniammatillinen yhteistyö ja 

palvelujen yhteensovittaminen

• Järjestöjen palvelut > 
osallistuminen, yhteisöllisyys

• Joku ottaa kopin
• ammattilainen, 
• järjestö/rinnalla kulkija



Kiitos!

Katriina.lehtovaara@tyottomat.fi

Ulla-maija.kopra@tyottomat.fi

Veera.Luoto@tyottomat.fi


