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S20769, Terveydeksi
Hankkeen nimi, S-numero ja

S20769, Terveydeksi, 1.8.2016 – 31.1.2020 (hanke RR-tietopalvelussa)

toteutusaika
Rahoittaja ja toteutunut

Sosiaali- ja terveysministeriö, 635 935 €

julkinen rahoitus
Toteuttajat

Päätoteuttajana Työttömien Keskusjärjestö ry ja osatoteuttajana Ehkäisevä päihdetyö
EHYT ry
Pitkäaikaistyöttömät, ikääntyvät työttömät ja huono-osaiset syrjäytymisvaarassa olevat

Varsinaiset kohderyhmät

työttömät työnhakijat sekä työvoiman ulkopuolelta työelämään palaavat henkilöt sekä
hakijaorganisaatioiden matalan kynnyksen kohtaamispaikat, jäsenyhdistykset ja niiden
henkilöstö.
Pitkään työttömänä ja työelämän ulkopuolella olevilla huono-osaisuus yhdistyy usein

Hankkeen tausta

epäterveellisiin elintapoihin ja päihteiden riskikäyttöön. Työttömät eivät tiedä
oikeudestaan maksuttomaan terveystarkastukseen. Myös kunnat tuntevat huonosti
velvollisuutensa järjestää terveystarkastuksia.
Parantaa huono-osaisten ja vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työttömien
ohjautumista sosiaali- ja terveyspalveluiden piiriin, erityisesti terveystarkastuksiin;
vahvistaa kohderyhmän osallisuutta, työ- ja toimintakykyä sekä elämänhallintaa;
kehittää malli, jossa kansalaisjärjestöjä voidaan hyödyntää terveystarkastuksista ja
sosiaalipalveluista tiedottamisessa, niihin ohjaamisessa sekä elämänmuutoksiin

Tavoitteet

kannustamisessa; kehittää yhteistyötä kansalaisjärjestöjen ja viranomaisten välillä;
vahvistaa pää- ja osatoteuttajan paikallisten toimijoiden osaamista ja tietoisuutta
kohderyhmän ohjaamisessa terveys- ja sosiaalipalveluihin sekä elämänmuutoksiin
kannustamisessa; aktivoida tiedottamaan terveystarkastuksista sellaisia kuntia, jotka
eivät vielä tiedota työttömien oikeudesta niihin sekä raportoida kunnille puutteista, joita
havaitaan terveystarkastuksista tiedottamisessa ja ohjautumisessa
Käynnit eri paikkakunnilla jalkautuvalla työotteella; avoimet infotilaisuudet; Kykyviisarin
ja verenpainemittarin käyttö ohjauksen ja puheeksioton tukena; verkostotapaamiset

Toimintatapa

kansalaisjärjestöjen ja viranomaisten välillä; paikallisten viranomaisten tai sotehenkilöstön vierailut hankekäynneillä; kahden seminaarin järjestäminen; puheeksiottokoulutus; kuntien informoiminen puutteista; yhteistyö Sydänliiton kanssa

Tuotokset
Lupaavat osallisuuden

Julkaisut: Lindqvist ym. (Diak, 2019), Malanin (Diak, 2019), Terveydeksi-käsikirja
(tyottomat.fi)
Työttömille tietoa terveystarkastuksista jalkauttamalla (innokyla.fi)

käytännöt ja palaset
Noin 40 prosenttia tavatuista työttömistä hakeutui terveystarkastukseen; kolme
Muut tulokset ja vaikutukset

eritasoista toimintamallia kansalaisjärjestöjen hyödynnettäväksi terveystarkastuksista ja
sosiaalipalveluista tiedottamisessa; yhdistysten osaamisen ja tietoisuuden
vahvistuminen: erityisesti terveystarkastuksista osataan kertoa aiempaa enemmän

Levittäminen ja juurrutus

Toiminta jatkuu STEA-rahoitteisessa Terveydeksi 2.0 -hankkeessa (tyottomat.fi)

Erityishuomioita, kehittä-

Omarahoitusosuuteen on saatu STEAn avustus (C 2226). Viranomainen on merkinnyt

mistyön ongelmia

hankkeen esimerkkihankkeeksi.

