TYÖIKÄISTEN PALVELUTARPEEN ARVIO (asiakirjaLUONNOS)

Vireilletulon syyt (tekstinä)
Vireilletulopäivä (pvm)
Palvelutarpeen arviontikerrat (eritellään tapahtumat)
Osallistujat
Erityinen tuki (onko er.tukea tarvitseva, jos on, mitä tukea tarvitsee)

Kotoutuminen (tekstinä, onko kotoutumiseen liittyvää tarvetta)

Asuminen
Erityistarpeet
Ongelmat (haitat, puutteet, velka, häätö, epävirallisesti asuvat muut henkilöt)
Asunnonhaun tilanne

Koulutus
Koulutuksen ja osaamisen kuvaus
Koulutus (tutkinnot ja suorittamisaika)
Arvio koulutuksesta

Työ
Ammatti ja työtilanne
Viimeisimmät työsuhteet (kesto, laatu)
Työttömyys

Työnhaun suunnitelmat (Työnhakuun liittyvät tiedot)
Työllistämistoimenpiteet (toteutuneet, keskeytyneet, kesto)
Työssäoloehto (Karenssi ja työssäoloehto)

Talous
Taloudellinen tilanne (tulot, velat, varallisuus, erityismenot, asiakkaan oma näkemys,
edunvalvonnan/välitystilin tarve)
Luottotietojen tilanne

Terveydentila (psyykkinen, fyysinen, diagnoosit, sairaudet, lääkitys, hoitosuhteet,
vammat/kehva)
Päihteet (kuvaus mahdollisesta liika- tai väärinkäytöstä/milloin alkanut, mitä päihteitä,
päihdehoitohistoria, haitat, halu muutokseen)
Päihteiden käyttö (mitä ja miten usein)
Päihdeongelman hoito (nykyiset ja aiemmat toimenpiteet)
Johtopäätökset päihteidenkäytöstä (Tavoitteena on tehdä kokonaisarvio päihteiden
käytöstä ja käytön vaikutuksista, esimerkiksi haitat, hyödyt, halu ja valmiudet muutokseen
sekä omat ratkaisuyritykset)

Sosiaaliset suhteet
Perhesuhteet (ongelmat, väkivalta, sitova verkosto, yksinäisyys, omaishoitajuus..)
Muut ihmissuhteet
Valmiudet ja vaikeudet (ongelmat, väkivalta, sitova verkosto, yksinäisyys, voimavarat
Vanhemmuus (yksinhuoltajuus, tapaamis/elatusasiat)

Arkielämä ja vapaa-aika (millaista asiakkaan arkielämä on ja miten mielekkääksi hän sen
kokee. Arkielämän ja ajankäytön kuvaus voi sisältää tietoa asiakkaan vuorokausirytmistä,
hänen kodistaan ja itsestä huolehtimisesta. Tässä voi kuvata myös asiakkaan
harrastuksia, vapaa-ajan viettoa, vapaaehtoistoimintaa yhteisöissä tai järjestöissä sekä
asioiden hoitamisen sujumista (esim. virastoissa). Tähän kirjataan asiakkaan kannalta
myönteisiä tekijöitä sekä kuvataan, mitä tukea tai apua asiakas arjessaan tarvitsee.)
Arkielämän sujuvuus (vrk-rytmi, kodista, itsestä, asioista huolehtiminen)
Vapaa-ajan vietto (harrastukset, vapaaehtoistoiminta)
Tuen tarve (mitä saa, mitä tarvitsee)
Myönteiset tekijät

Muutokset elämäntilanteessa (työllistymisen kannalta merkittävät asiakkaan ja hänen
perheensä elämäntilanteeseen liittyvät tekijät kuten vapausrangaistuksen tai
yhdyskuntapalvelun suorittaminen, varusmies- tai siviilipalveluksen suorittaminen)

Muut tiedot (esimerkiksi työllistymisen tai kuntouttavan työtoiminnan kannalta merkittävät
asiat, kuten asiakkaan liikkumismahdollisuudet: onko ajokorttia, autoa, asuuko julkisten
liikenneyhteyksien varrella, ja tarvittaessa kielitaito, lukihäiriö tmv.)

Muu osaaminen ja vahvuudet
Aikaisemmat toimenpiteet ja niiden vaikuttavuuden arviointi
Te-toimisto (tieto toiminnoista, ja arvio)
Sosiaalipalvelut (tieto ja arvio)
Asiakas (omat toimet ja arvio)
Kuntoutustarve

Läheisverkoston kartoittaminen

Arvioinnin yhteenveto

Arvio palvelujen tarpeesta
Asiakkaan toiveet
Tarkenne
Asiakkaan läheisen mielipide palvelutarpeesta

Arvio tarvittavan tuen luonteesta (tilapäinen, toistuva, pitkäaikainen)

Ammattihenkilön johtopäätökset (esimerkiksi työhallinnon toimet, kuntoutus,
sosiaalipalvelut kuten esimerkiksi kuntouttava työtoiminta. Mikä on seuraava konkreettinen
askel kohti työmarkkinoita ja parempaa elämänhallintaa.)
Omatyöntekijän tarve
Omatyöntekijä

Asiakkuuden jatko

Aktivointisuunnitelman tarve kyllä/ei
Monialaisen työllistymissuunnitelman tarve kyllä/ei
Asiakassuunnitelman tarve kyllä/ei
Perustelut (erityisesti, jos asiakassuunnitelmalle ei ole tarvetta)

