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Työkykytiimin tapaamiseen valmistautuminen 

Ottaessasi yhteyttä Tykykytiimiin, keskustelemme kanssasi tässä lomakkeessa esitetyistä asioista 
auttaaksemme asiakasta ja sinua eteenpäin. Voit halutessasi tehdä etukäteen muistiinpanoja 
lomakkeelle. Sinulla ei tarvitse olla tietoa kaikista näistä asioista, mutta näihin asioihin liittyvä kaikki 
tieto nopeuttaa asian edistämistä. 

Osaaminen ja työhistoria 

Koulutus 

Onko peruskoulu käyty loppuun? 

Mitä ammatillista koulutusta tai 
osaamista asiakkaalla on? 
Onko paljon kesken jääneitä tutkintoja? 

Työhistoria 

Kuinka kauan työttömyys on kestänyt? 

Tärkeimmät /viimeisimmät työsuhteet 

Viimeisimmät suunnitelmat 
(työllistymis-, aktivointi-, kotoutumis-
suunnitelma) 
Asiakkaan käyttämät muut työllisyyttä 
edistävät palvelut  
(kunnan työllisyyspalvelut, ammatin-
valintapsykologin palvelut, TyöDesign, 
hankkeet jne.) 

Sosiaalipalvelut 

Onko palvelutarpeen arviointia tehty? 
Milloin ja missä? 
Onko asumisessa, perhesuhteissa tai 
asioiden hoidossa jotain mainitsemisen 
arvoista? 
Millä etuudella asiakas on? Onko etuuk-
sien saamisessa ollut jotain haasteita? 
Käytössä olevat sosiaalipalvelut? 
(aikuissosiaalityö, TYP, kuntouttava 
työtoiminta, Työ- ja päivätoiminta, 
Ohjaamo jne.) 
Sosiaalityöntekijänä/sosiaaliohjaajana 
toimii (nimi ja puhelinnumero) 
Onko muuta viranomaisyhteistyötä? 
(Rikosseuraamuslaitos, Talous- ja 
velkaneuvonta tms.) 



PL 46  Keski-Uudenmaan hyvinvointialue 
www.keusote.fi 05801 Hyvinkää 

etunimi.sukunimi@keusote.fi 
kirjaamo.hva@keusote.fi  

Nimi: Työkykytiimin tapaamiseen valmistautuminen 
Versio: 1 
Voimassaoloaika: Toistaiseksi

Terveydentila 

Sairaudet ja niiden hoito 

Mitkä sairaudet heikentävät asiakkaan 
terveyttä? 

Missä ja miten niitä hoidetaan/ 
tutkitaan? 

Onko työttömien terveystarkastus/TYP- 
terveystarkastus tehty? 

Työ- ja toimintakyky 

Minkälaisia haasteita sairauksista 
aiheutuu arjessa selviytymiseen? 
(itsestä huolehtiminen, kotityöt, asiointi, 
vapaa-aika, harrastukset) 
Mitä muita työkykyyn vaikuttavia 
asioita, esim.  mielenterveys, 
päihdehaitat? 
Millaiseksi asiakas kokee työkykynsä 
(esim. asteikolla 0–10)? 
Ajatus työelämästä  
(suunta kohti työtä, osa-aikatyötä, 
eläkettä, opiskelua, muu) 

Lääkinnällinen kuntoutus 

Onko kuntoutustarvetta arvioitu? 
(fysioterapia, toimintaterapia, 
psykoterapia, neuropsykologinen 
kuntoutus jne.) 
Mitä kuntoutusta on ollut? Milloin ja 
missä?  
(yksilöllistä, ryhmäkuntoutusta, 
yksilöterapiaa, laitoskuntoutusta, Kelan 
kuntoutuskurssilla?)  

Ammatillinen kuntoutus 

Ammatillinen kuntoutus, kuntoutus-
selvitys, työkokeilu, milloin? 
Eläkevakuutusyhtiö vai Kela? Mitä siinä 
suositeltiin ja toteutuiko se? 

Eläkehaku 

Onko eläkettä haettu, kuinka monta 
kertaa ja mistä? 
Viimeisin B-lausunto? 

Jos hakemus hylättiin, mitkä olivat 
hylkäämisen perusteet? 
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