Työkykypalvelu

Työkykypalvelussa tavoitteena on
tukea asiakkaita kuntoutumaan
työelämään esim. ammatillisen
kuntoutuksen avulla

Ohjaukset ja
konsultoinnit
Työkykypalveluun

Työkykypalvelun lääkäri laatii B-lausunnon ammatillisen
kuntoutuksen ja kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssien hakua
varten. Lausunto sisältää yhteenvedon tutkimustuloksista,
kannanoton asiakkaan työ- ja toimintakyvystä jatkosuosituksineen
ja terveysperusteiseen palkkatukeen. Jäljellä olevaa työ- ja
toimintakykyä arvioidaan suhteessa suunniteltuun työhön,
ammattiin tai koulutukseen.
Työkykypalvelun
moniammatillinen
tiimi

Lähete työkykypalveluun
sähköpostilla
tykypalvelu@tampere.fi

Painopiste jäljellä olevassa työkyvyssä ja
asiakkaan työllistymisen tavoitteissa
huomioiden työkyvyn terveydelliset
rajoitteet

Asiakkaat ovat TYP-asiakkaita.
Asiakas jatkaa OMA-valmentajan
asiakkaana.

Suunnitelma
kuntoutuksesta

Työkykypalvelun lääkäri
Tiimi arvioi käynnistyykö palvelu
Suositus vaihtoehtoisesta palvelusta
tarvittaessa

Työkykypalvelu
käynnistyy

Psykologi

Ammatillisen kuntoutuksen
päätös
Muut palvelut

Työkykypalvelu
päättyy

Työ- ja toimintakyvyn arvioinnin
palvelut
Terveystarkastus
työkyvyn
näkökulmasta

Sosiaalityöntekijä
Terveydenhoitaja

YHTEISTYÖ KELAN KANSSA

Työ
Opiskelu

Työkykypalvelu aloittanut toiminnan
syksyllä 2017, tästä lähtien noin
2000 asiakasta ja lisäksi
konsultaatioita useita satoja.
Asiakasmäärä 400/vuosi.

Jokaisella asiakkaalla on yksilöllinen polku Työkykypalvelussa
1.9.2022

Våra klienter är de som har varit utanför
arbetsliv ett tag och har nedsatt
arbetsförmåga t.ex. p.g.a funktionsnedsättning
eller sjukdom.
Vårt mål är att hjälpa klienter vidare mot
arbetsliv t.ex. via FPA:s yrkesinriktad
rehabilitering.

Konsulteringar,
remiss till
teamet

Team möte
varje vecka

TYÖKYKYPALVELU
Läkaren skriver B-intyg/ läkarutlåtande för yrkesinriktad
rehabilitering eller / och habilitering, anpassningskurs.
Vid behov ställning för lönesubvention. Noggran
sammanfattning av hälsotillstånd och bedömning av den
aktuella arbets-och funktionsförmågan. Motivering och
behovet.
Teamet kollar är vår tjänst/ service den
rätta för klienten. Om inte, så hjälper vi
vidare till en annan service.

Läkare

Utvärderings period i arbetsverksamhet
(rehabiliteringssyfte, en sekundär service).
Information om klientens arbets-och
funktionsförmåga.

Servicen
börjar

Plan för
habilitering,
rehabilitering

Psykolog

Hälsovårdare

Hälsokontroll

•
•
•

Arbetsprövning
Arbetsträning
Utbildning till ett helt
nytt yrke

Beslut fr. FPA
yrkesinriktad rehabilitering
eller en annan service

Servicen
slutar
Jobb
Studier

vid behov

Socialarbetare

Egen personlig-tjänsterådgivare
( sk. oma-valmentaja)

Samarbete med FPA

Individuella besök, individuell plan

Vår team startade på hösten 2017.
Haft ca 2000 klienter hittills.
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Työkykypalvelu
• Sosiaalityöntekijä Virva Karttunen
puh. 050 501 2420
• Sosiaalityöntekijä, Työkykykoordinaattori
Mia Valtatie puh. 040 406 4017
• Terveydenhoitaja, Työkykykoordinaattori
Sari Vornanen puh. 040 806 2623
• Terveydenhoitaja Pia Nordenswan
puh. 040 163 0641
• Lääkäri Jussi Mäkinen
• Psykologi
• etunimi.sukunimi@tampere.fi

• Tampereen kaupungin työllisyys- ja
kasvupalvelut
Työkykypalvelu
Tullikatu 6, 33100 Tampere
Tullintorin kauppakeskus 3. krs.
Työkykypalvelun yhteissähköposti:
tykypalvelu@tampere.fi
Työkykypalvelun esite:
https://tamperetyonhakijoille.fi/vahvis
ta-tyokykyasi/
1.9.2022
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