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Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Maria Ohisalon aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Ilkka Haahtela, maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö, puhelin: 310 25565

ilkka.haahtela(a)hel.fi
Jaana Vuorela, palvelupäällikkö, puhelin: 310 79789

jaana.vuorela(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.06.2019 § 143
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Esitys

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan lausunnon valtuutettu 
Maria Ohisalon ym. valtuustoaloitteeseen koskien työttömien työkyvyn 
ylläpitämistä:

"Työkyky- ja terveysneuvonta

Terveydenhoitolain mukaan (1326/2010) kunnan tehtävänä on järjestää 
työttömien terveyspalvelut. Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi ohjekir-
jeen asiasta 19.8.2013 STM, Työttömien-terveyspalvelut. Kuntien jär-
jestämän terveysneuvonnan ja terveystarkastusten on tuettava työttö-
män työ- ja toimintakykyä, ehkäistävä sairauksia sekä edistettävä mie-
lenterveyttä ja elämänhallintaa. Tarvittaessa henkilöt on ohjattava hoi-
toon tai lääkinnälliseen, ammatilliseen tai sosiaaliseen kuntoutukseen. 

Sosiaali- ja terveystoimessa työkyky- ja terveysneuvontaa tekee seit-
semän työterveyshoitajaa päätyönään. Asiakkaat ohjautuvat työkyky- ja 

https://stm.fi/tyottomien-terveyspalvelut
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terveysneuvontaan pääasiassa Työllistymistä edistävästä monialaises-
ta yhteispalvelusta (TYP) ja Ohjaamo Helsingistä.

Vuonna 2017 työkyky- ja terveysneuvonnassa oli asiakkaita 2 054 ja 
vastaava luku vuonna 2018 oli 2 350. Tänä vuonna työkyky- ja terveys-
neuvonnassa on ollut tammikuun alusta maaliskuun loppuun 748 asia-
kasta. Tämän vuoden asiakkaista 29,5 prosenttia oli alle 31-vuotiaita, 
29,1 prosenttia 31–45-vuotiaita ja 41,3 prosenttia yli 45-vuotiaita.

Myös terveysasemilla tehdään jossain määrin työttömien terveystarkas-
tuksia. On sovittu, että TYP ohjaa terveysasemille tarkastuksiin alle 30-
vuotiaita, yli 300 päivää työttömänä olleita ja maahanmuuttajia. Työt-
tömät voivat käyttää myös sähköistä terveystarkastusta, josta poimi-
taan tarkempaan tarkastukseen ne asiakkaat, jotka sitä tarvitsevat. 

Paljon palveluja tarvitsevat asiakkaat

Paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden palveluja on parannettu osana 
terveys- ja hyvinvointikeskus -toimintamallia niin, että asiakas saa tar-
vitsemansa palvelut joustavasti moniammatillisella yhteistyöllä. Palve-
lukonsepti lisää aikuissosiaalityön ja terveysasemien yhteistyötä, mikä 
parantaa myös palvelujen kohdentumista paremmin pitkäaikaistyöttö-
mille.

Tiedottaminen

Työttömien terveystarkastuksista löytyy tietoa sosiaali- ja terveystoimen 
nettisivuilla, missä kerrotaan, että työttömillä on oikeus terveystarkas-
tukseen ja yhteistiedot terveysasemille. Suurin osa työttömien terveys-
tarkastuksiin tulevista ohjautuu kuitenkin palveluun TYP:n tai Ohjaamo 
Helsingin kautta. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Työttömän terveyden ja hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että hänellä 
on mahdollisuus päästä työttömien terveystarkastukseen ja työkykyar-
vioon. Osa työttömistä ei ole kuitenkaan tietoisia oikeudestaan. Sosiaa-
li- ja terveystoimi parantaa viestintää niin, että kaikki työkyky- ja ter-
veysneuvontaa tarvitsevat osaavat hakeutua palveluun."

04.06.2019 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
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https://www.hel.fi/helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/itsehoito/sahkoinen-terveystarkastus/
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