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Aki Vuokko
Työterveyshuollon erikoislääkäri
Työterveyslaitos

Toimintakyky (ICF) ja mittareiden käyttö arviossa

Työ- ja toimintakyvyn arviointimenetelmät työllistymisen tukena 14.2.2017, Helsinki



Koulutus ja sidonnaisuudet / Aki Vuokko

Koulutus:
• Työterveyshuollon erikoislääkäri
• Työlääketieteen lisäkoulutus
• Vakuutuslääketieteen erityispätevyys

Sidonnaisuudet:
• Työterveyslaitos, erikoislääkäri
• TOIMIA Työikäisten toimintakyky –ryhmä, as.sihteeri. Ei erillistä korvausta

• Kansaneläkelaitos, asiantuntijalääkäri
• Pohjola vakuutus Oy, asiantuntijalääkäri
• Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta, varajäsen
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Näkökohtia toimintakyvyn arvioon
§ Miksi toimintakyky on tärkeä?
§ Toimintakyvyn käsitteitä ja ICF-viitekehys
§ Työkyvyn malleja
§ Arviointi monialaista ja portaittain etenevää
§ Menetetyn arvioinnista vahvuuksien edistämiseen
§ Subjektiivisen arvioinnin merkitys
§ Yksittäisiä toimintakyvyn mittareita/menetelmiä, esim.

• ICF:n käyttömahdollisuuksia
• WHODAS-2
• SOFAS
• Sheehanin toimintakykyvaje-asteikko
• Työhönpaluuvalmius
• Työhönpaluun pystyvyydentunne
• ”Tyypillisen päivän kuvaus” haastattelu
• Verkoston arvio
• Sosiaalinen toimintakyky
• Kykyviisari (+ alustavia tuloksia Kykyviisarilla, ei handout’ssa)

§ TOIMIA-tietokanta
§ Muita tiedonlähteitä mm.: Terveysportti, Omahoitopolut (www.omahoitopolut.fi),

Mielenterveystalo (www.mielenterveystalo.fi), Terveyskylä (www.terveyskyla.fi)
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Toimintakykyä tarvitaan kaikkeen mitä teemme elämässämme!

à Elämänlaadun ja arjessa selviytymisen mittari
à Työ- ja toimintakyvyn ylläpidon ja edistämisen perusta
à Työelämään osallistumisen perusta
à Työkykyarvion (työn vaatimukset) perusta
à Terveydentilan selvitysten, seurannan ja hoidon perusta
à Määrittää kuntoutustarpeen ja - tavoitteet
à Hoito- ja kuntoutusvasteen, terveydenhuollon vaikuttavuus -mittari
à Monialaisen yhteistyön käynnistämisen perusta
à Vaikuttaa kansantalouteen (palvelutarve, sos.etuudet, työn tuottavuus)

Toimintakykyajattelu kaiken päätöksenteon perusta
Miksi toimintakyky on tärkeä?



Toimintakyky (Toimia)

Henkilön valmius suorittaa elämäntilanteensa
ja sen vaatimusten kannalta tarpeellisia
toimintoja

14.2.2017
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Lääketieteellinen käsite, joka kuvaa ihmisen rakenteiden /
koko ihmisen kykyä reagoida ympäristöönsä ja toimia siinä.

Mitä on toimintakyky?

AV 6
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Lääketieteellinen terveydentila (ICD 10)
(häiriö/tauti)

Yksilötekijät

Kansainvälisen toimintakykyluokituksen (ICF)
käsitteet International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)

(WHO, 2001)

kk
Ympäristötekijät

Ruumiin/kehon Suoritukset Osallistuminen
rakenteet ja
toiminnot

AV 7

Sähköinen kirja tulossa: www.thl.fi/icf-koodit
Lisätietoa: www.thl.fi/fi/web/toimintakyky/icf-luokitus
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Toimintakyvyn ja toimintarajoitteiden (ICF)
osa-alueiden vuorovaikutussuhteet (WHO)

ICF: International Classification of Functioning. Disability and health. WHO.

Yksilö

Ympäristö

Ruumiin taso (rakenteet ja toiminnot)

Suoritukset

Osallistuminen

ICF- viitekehys

Toimintakykyyn
vaikuttaminen

Toimintakyky
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Työkykymalleja toiminta- ja
työkyvyn edistämiseen

§ Lääketieteellisen käsitystyypin mukaan työkyky
on yksilöllinen terveydentilaan liittyvä työstä
riippumaton ominaisuus.

§ Työkyvyn tasapainomallin mukaan työkyky
riippuu yksilöllisen toimintakyvyn riittävyydestä
työn asettamiin vaatimuksiin nähden.

§ Laaja-alaisissa työkykymalleissa
arvioinnissa siirrytään laajemmin
työkyvyn edistämisen näkökulmiin.

9
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Työkykymalli – Yksilön ja ympäristön väliset vuorovaikutukset
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§ Työnhakijan omassa arviossa (koettu työkyky)
painottuu työllistymiskyky työssä selviytymisen ohella

Mihin työttömien toimintakykyä verrataan?

§ Työttömän työkyvyn arviointia vaikeuttaa
puuttuva työ, johon toimintakykyä
suhteutetaan.

§ Työ ja työelämän osaamisvaatimukset
muuttuvat.

§ Työllistymistä suhteuttaessa vain aiempaan
työhön arvio todellisista mahdollisuuksista voi
jäädä puutteelliseksi.



Työkyvyttömyyden ”areena” Lähde: Tarvainen ym.
Alueellisella
yhteistyöllä… 2015
mukaillen Loisel et al,
J Occup Rehabil, 2005
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Matti Meikäläinen 51 v

AV

Polven
nivelrikko

Lapsilla
vakavia
sairauksia

Puoliso
työttömänä

Työssä ollessa
ristiriitoja lähimpien
työkaverien kanssa

Alko-ongelma

Hoitamaton
astma

I tyypin
diabetes

Motivaatio
hukassa

14.2.2017 13

Golf tauolla
polven vuoksi

Omilla
vanhemmilla
muistiongelmia

Liian vähän
unta

Jäänyt
työttömäksi
vuosi sitten

Työllistyminen
tuntuu vaikealta

Työhistoria
fyysisesti
kuormittavassa
työssä

Kuva: Kimmo Tarvainen



14.2.2017 AV 14

Työttömyys on monitekijäinen ilmiö
(www.toimia.fi)

Työllistymiseen vaikuttavat mm.

§ Terveydentila
§ Jäljellä oleva toiminta- ja työkyky

(tarkastelun kohde)
§ Ikä
§ Sosiaaliset taidot
§ Elämänhallinta, elämäntilanteeseen ja

motivaatioon liittyvät tekijät
§ Osaaminen, ammattitaito
§ Työnsaantimahdollisuudet
§ Työttömyyden kesto ja toistuvuus

à Arviossa ja neuvonnassa on huomioitava muutkin kuin terveystekijät

Työttömien paluu avoimilla

työmarkkinoille vaikeutuu

jo kolmen kuukauden

työttömyyden jälkeen
(Heponiemi 2008, Saikku 2010, TEM 2011)



Näkökulmia monialaiseen työ- ja toimintakyvyn arviointiin
(mukailtu: Kerätär ym., Duodecim 2014)

§ Toiminta- ja työkyky elämän aikana
• Kouluaikainen, opiskeluaikainen ja armeijan aikainen selviytyminen
• Koulutusura ja työvoimaura (salpautunut, katkennut, epävakaa)

§ Toimintakyky arkielämässä
• Elämäntilanne, sosiaalinen verkosto, perhe, talous, asunto-olot jne

§ Toiminta- ja työkykyisyys
• Työllistymistoimissa, työelämävalmiudet, toiminta työssä jne

§ Oma arvio
• Huolet, toiveet, tavoitteet, pystyvyys, motivaatio jne

§ Verkoston näkökulmat/arvio
§ Tutkimustulokset ja havainnot

• Vuorovaikutus, defenssit, fyysinen/kognitiivinen/psyykkinen
toimintakyky

• Oireet ja sairaudet ja niiden aiheuttamat haitat (subjektiiviset ja
objektiiviset)
Kokonaistilanteen määrittely ja jatkotoimet

14.2.2017 15AV

Laaja-alainen lähestyminen
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Terveydenhuollossa arviointi toteutuu
parhaiten moniammatillisesti ja
edellyttää monesti verkostoyhteistyötä

à Haastattelu ja havainnointi
à Kyselyt ja lomakkeet tiedon keruussa
à Arviota täydennetään tutkimuksilla
àMonialaisella yhteistyöllä lisätietoa
à Kokonaistilanteen määrittely ja jatkotoimet

Työttömyyden kesto huomioitava

Toiminta- ja työkyvyn tietoa kartoitettava eri tavoin
(www.toimia.fi)

Etenemistapa oleellisempaa kuin yksittäinen mittari

Työttömillä voidaan tarvita:
§ Enemmän diagnostisia

tutkimuksia ja ohjausta
jatkohoitoon kuin työssä
käyvillä.

§ Laajempaa ja tiiviimpää
yhteistyötä eri
palvelutahojen kanssa,
verkostoyhteistyötä.
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Ajattelumalli ”Fit Note", jossa menetetyn arvioinnista siirrytään
mahdollisuuksien arvioon ja voimavarojen tukemiseen.

à Valmiuksien, vahvuuksien ja selviytymiskeinojen kartoittaminen
à Työkykyä, työllistymistä edistävien toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus

Toimintakyvyn vahvuudet ja valmiudet

Huomio jäljellä olevaan toimintakykyyn (www.toimia.fi)

§ Perinteisesti päähuomio ollut toimintavajavuuksissa, työkyvyn
puutteissa ja työkyvyttömyyden osoittamisessa

§ Työssä jatkamisen, työllistymisen ja kuntoutuksen näkökulmasta
rajoitteiden ohella tärkeää on tieto:
§ Jäljellä olevasta työ- ja toimintakyvystä, toimintakyvyn

edellytyksistä ja vahvuuksista
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Oma arvio työkyvystä ennustaa työssä jatkamista / työhönpaluuta!

Itsearviointimittarit antavat keinoja pohtia eriäviäkin näkökulmia!
Henkilön kuuleminen ja osallistaminen olennaista!

Subjektiivisen näkemyksen merkitys
(Vuokko & Tuisku, Uudet itsearviointimittarit työ- ja toimintakyvyn arvioon, Duodecim 2017, hyväksytty julkaistavaksi)

Itsearviointimittarit toimintakyvyn arviossa

àAuttavat tunnistamaan työhönpaluun esteitä sekä
omia voimavaroja ja mahdollisuuksia.

à Saadaan keskustelun piiriin, mihin henkilön näkemykset perustuvat?
Lääketieteellisten syiden lisäksi mm. sosiaaliset tekijät, selviytymiskeinot,
aiemmat kokemukset, haitalliset selviytymisyritykset, työllisyystilanne,
terveyskäyttäytyminen, sairaan-/työttömän rooli…

à Motivaatiotekijöiden tarkastelu.
àPyritään yhteiseen näkemykseen ongelmista ja tavoitteista.
à Omat (konkreettiset) toimintakykyyn liittyvät tavoitteet ja

asteittainen eteneminen.



ICF:n käyttömahdollisuudet

Toimintakyvyn
kuvaaminen Asiakastyössä

Kunnan palveluissa
ja etuuksissa

Kyselyissä ja
selvityksissä

Oppimisessa ja
kouluissa

Politiikassa ja
politiikkaohjelmissa

Oikeuksien
ajamisessa ja

voimaantumisen
välineenä

Toimintakyvyn
ymmärtämisessä ja

jäsentämisessä

AV

How to use the ICF. Practical Manual
Exposure draft for comment. October 2013.
Functioning and Disability Reference Group.
WHO-FIC Network.
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Lähde: Heidi Anttila, THL



Toimintakyky (Toimia)

Henkilön valmius suorittaa elämäntilanteensa
ja sen vaatimusten kannalta tarpeellisia
toimintoja

ICF - kohti yksilöllistä toimintakyvyn kuvausta

14.2.2017

kkk

• Systemaattinen apuväline esim. kuntoutuksen suunnittelussa ja
vaikuttavuuden arvioinnissa

• Ymmärrä yksilön toimintakyvyn ongelmat ja vahvuudet
• Hoito- ja kuntoutustarpeen taustalla olevien ongelmien tai esteiden

paikallistamiseen
• Elämäntilanteeseen sekä yksilö- ja ympäristötekijöihin liittyvien

vahvuuksien analysoimiseen

• Listauksien ICF-luokituksen ydinkohteista (core sets ja check list) avulla
arviointi yhdenmukaistuu, on laaja-alaisempaa ja kaikki toimintakyvyn
osa-alueet tulevat huomioiduiksi
• Ydinlistat noudattelevat diagnostisia tai toiminnallisia tilanteita
• ICF-ydinlistoja mm. tules-, sydän- ja verenkiertoelin-, neurologisista

sairauksista

AV 20
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ICF Yleinen ydinlista (N=7)
Liikkuminen d450 Käveleminen

d455 Liikkuminen paikasta toiseen
Kipu b280 Kipuaistimus
Uni ja energia b130 Henkinen energia ja viettitoiminnot
Tunteet b152 Tunne-elämän toiminnot

d230 Päivittäin toistuvien tehtävien tekeminen ja toimien suorittaminen
d850 Vastikkeellinen työ

Kuntoutus ydinlista – lisäkuvauskohteet (N=15)
Liikkuminen b455 Rasituksen sietotoiminnot

b710 Nivelten liikkuvuustoiminnot
b730 Lihasvoiman ja tehon tuottotoiminnot
d470 Kulkuneuvojen käyttäminen

Itsestä
huolehtiminen

d510 Peseytyminen
d540 Pukeutuminen
d570 Omasta terveydestä huolehtiminen

Ihmissuhteet d710 Henkilöiden välinen perustava vuorovaikutus
d920 Virkistäytyminen ja vapaa-aika

Uni ja energia b134 Unitoiminnot
b640 Seksuaalitoiminnot
d770 Intiimit ihmissuhteet
d240 Stressin ja muiden psyykkisten vaateiden käsitteleminen
d640 Kotitaloustöiden tekeminen
d660 Muiden henkilöiden avustaminen 21Lähde: Heidi Anttila, THL
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Ympäristötekijöiden lyhyt ydinlista (N=12)
www.thl.fi/toimintakyky

e110 Syötävät ja juotavat tuotteet ja aineet henkilökohtaiseen kulutukseen
e115 Päivittäisen elämän tuotteet ja teknologiat henkilökohtaiseen

käyttöön

e120
Henkilökohtaisen liikkumisen ja liikenteen tuotteet ja teknologiat
sisä- ja ulkokäyttöön

e135 Työssä käytettävät tuotteet ja teknologiat

e150
Julkisten rakennusten arkkitehtuuri- ja rakennussuunnittelun sekä
rakentamisen tuotteet ja teknologiat

e155
Yksityisrakennusten arkkitehtuuri- ja rakennussuunnittelun sekä
rakentamisen tuotteet ja teknologiat

e225 Ilmasto
e310 Lähiperhe
e320 Ystävät

e355 Terveydenhuollon ammattihenkilöt

e450 Terveydenhuollon henkilöstön asenteet

e580 Terveydenhuolto  - palvelut, hallinnointijärjestelmät ja politiikka 22
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ICF-ydintoiminnot sosiaalivakuutukseen liittyvässä toimintakyvyn arvioinnissa
"Keskeiset työssä tarvittavat toiminnot" (N=21)

Mielentoiminnot b164 Vaativat kognitiiviset toiminnot
Aistitoiminnot b280 Kivun aistiminen
Liikkuminen b455 Rasituskestävyystoiminnot
Aistikokemus d110 Katseleminen

d115 Kuunteleminen
Oppiminen ja tiedon
soveltaminen

d155 Taitojen hankkiminen
d160 Tarkkaavuuden kohdentaminen

Tehtävät ja vaateet d210 Yksittäisten tehtävien tekeminen
d220 Useiden tehtävien tekeminen
d230 Päivittäin toistuvien tehtävien ja toimien tekeminen
d240 Stressin ja muiden psyykkisten vaateiden käsitteleminen

Kommunikointi d399 Kommunikointi (suullinen ja kirjallinen)

Liikkuminen d410 Asennon vaihtaminen
d415 Asennon ylläpitäminen

Kantaminen,
liikuttaminen ja
käsitteleminen

d430 Nostaminen ja kantaminen
d440 Käden hienomotorinen käyttäminen
d455 Käden ja käsivarren käyttäminen

Käveleminen,
liikkuminen

d450 Käveleminen
d470 Kulkuneuvojen käyttäminen (matkustaminen)

Itsestä huolehtiminen d598 Itsestä huolehtiminen
Ihmissuhteet d720 Henkilöiden välinen monimuotoinen vuorovaikutus

23

Kehon
toiminnot

Suoritukset ja
osallistuminen

Brage S. et al. 2008
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ICF-e-
kuvauslomake
ICF-ydinlistat suomeksi:

www.thl.fi/toimintakyky

www.icf-core-sets.org/fi/page0.php

Esim. ICF-ydinlistasta
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Toimintakyvynarvioinnin mittareita

WHODAS-2 (World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0)
- TOIMIA / Suositus osallistumisen yleisluonteisista arviointimenetelmistä aikuisilla

§ Haastattelu, itsearviointi tai läheisen arvio
§ Alueet: 1) Ymmärtäminen ja kommunikointi, 2) Liikkuminen, 3) Itsestä huolehtiminen,

4) Ihmissuhteet, 5) Arjen toiminnot, 6) Yhteisöllinen osallistuminen
§ Taustalla ICF
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Toimintakyvynarvioinnin mittareita

SOFAS (Social and Occupational Functioning Assessment Scale)
- TOIMIA / mm. Mielenterveysongelmiin liittyvän toimintakyvyn arviointi

§ Hoitotaho täyttää, numerointi 0-100
§ Yleisarvio alueista: 1) Työ/opiskelu, 2) Harrasteet, 3) Perhe ja ystävyyssuhteet, 4)

Itsestä huolehtiminen
§ Taustalla DSM-IV
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Sheehanin
toimintakykyvaje-
asteikko (TOIMIA, tulossa 2017)

kkkk

kkk

AV

§ Oma arvio
§ Jana-asteikko 0-10, käänteinen!
§ Alueet: 1) Työ/koulu,

2) Sosiaalinen elämä,
3) Perhe ja kotityöt

Alustava soveltuvuusarvio:
Soveltuu terveydenhuollon käyttöön
arvioitaessa sairauden aiheuttamaa
toimintakykyvajetta erityisesti
mielenterveyshäiriöissä.
Osana kliinistä kokonaisarviota,
voidaan käyttää myös hoitovasteen
seurantaan psykiatrisissa ja
somaattisissa häiriöissä.

Itsearviointimittarit toimintakyvyn arviossa
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Työhönpaluuvalmius
(TOIMIA, tulossa 2017)

kkkk

kkk

Miltä tuntuu? Miten valmis olet palaamaan työhön?
Ympäröi sopivalta tuntuva numero

Mikä estää tai haittaa nyt eniten työhön paluuta?

Mikä auttaisi työhön paluussa?

1.
2.
3.

1.
2.
3.

En
lainkaan
Valmis

Täysin
Valmis

Valmius palata työhön

AV

Henkilön oma arvio ja
odotukset:
§ Huolet,
§ Toiveet,
§ Tavoitteet,
§ Pystyvyys,
§ Motivaatio jne.

Itsearviointimittarit toimintakyvyn arviossa

Alustava soveltuvuusarvio:
Soveltuu sosiaali- ja
terveydenhuollon ja
työllistämispalveluiden
käyttöön arvioitaessa
työstä poissa olevan
henkilön ajankohtaista
valmiutta palata töihin.
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Työhönpaluun pystyvyydentunne (TOIMIA, tulossa 2017)

kkkk

kkk

AV

Itsearviointimittarit toimintakyvyn arviossa

Alustava soveltuvuusarvio:
Soveltuu terveydenhuollon käyttöön työhönpaluun
pystyvyydentunteen arvioimiseen työstä poissaolon yhteydessä.
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Haastattelu toimintakyvyn arviossa

Lääkäri arvioi, miten oireet ja toimintarajoitteet ovat yhteydessä:
1) Tavallisista toiminnoista selviytyminen suhteessa
2) Lääketieteelliseen tietoon (löydökset, kliininen tutkimus/havainnot)
Hyödynnettävissä mm. B-lausuntojen toimintakyky-osion kuvauksessa

Haastatella jokapäiväistä elämää ”Kuvaile tavallista päivääsi”:
mm. unta, kotiasioiden hoitoa ja sairauden vaikutusta niihin;
mihin kykenee, missä vaikeuksia, mistä joutunut luopumaan.
Haastatella avoimin kysymyksin.

• Miten selviytyy tavallisista toiminnoista, joita tarvitaan
päivittäisessä elämässä?

• Mihin kykenee, missä vaikeuksia, mistä joutunut
luopumaan?

à Antaa tietoa toimintakyvystä

Tyypillisen päivän kuvaus (www.toimia.fi)
- Henkilön suositukset, osallistuminen ja selviytyminen
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Verkoston näkökulmat/arvio:
Palveluverkostosta saatava tieto
selviytymisestä ja havaitusta tukitarpeesta
tuo näkökulmia toimintakykyarvioon.

Toiminta- ja työkykyisyys esim.:
Työllistymistoimissa, työelämävalmiudet,
toiminta työssä jne.

Verkoston arvio - Palvelujen käyttö
Työllistymistä ja kuntoutumista
tukevat palvelut (www.toimia.fi)

Palveluiden käyttö arvioida suhteessa
toimintakykyarvion pohjalta syntyvään hoito- ja
kuntoutus-tarpeeseen.

Huom. mahdollinen vähäinen palveluiden käyttö
voi johtua joko todellisesta vähäisestä tarpeesta
tai passivoitumisesta ja syrjäytymisestä.

(Vuokko ym., SLL 2011)



§ Verkosto, aktiivisuus,
osallistuminen, sosiaaliset taidot

Tärkeää tunnistaa

§ Sosiaalinen passiivisuus,
vetäytyminen ja vaikeus huolehtia
asioista

§ Tilanne, jolloin voimavarat liian
vähäiset työllistämistoimenpiteisiin
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Lahti 9.11.2011 – Työttömien toimintakyvyn arviointi – A. Vuokko

Sosiaalinen toimintakyky

Osa-alueiden kartoitus
Sosiaalista toimintakykyä
kartoittavia osa-alueita:
Henkilötiedot
§ Ikä, suomen/ruotsin kielen taito,

asuinpaikka, perhe jne.
Koulutus-, työ- ja
työttömyyshistoria ja toimeentulo
§ Ammatti ja aiempi työkokemus,

koulutus, työsuhteiden kesto,
päättymisen syyt, toimeentulo jne.

Päivä-/viikkorytmi, arjen sosiaaliset
suhteet
§ Herääminen, vastuulla olevat

tehtävät, harrastukset, sosiaaliset
tilanteet jne.

Omat odotukset
§ Huolet, toiveet, tavoitteet,

motivaatio jne. (Lähde: Vuokko ym., SLL 2011)

(www.toimia.fi)



Miksi terveydenhuolto ohjaa henkilön TE-toimistoon
Henkilön perustiedot, koulutus ja työhistoria
Kuvaus ja arvio toiminta- ja työkyvystä mm.

• Viimeiset työtehtävät ja niissä suoriutuminen
• Tieto työpaikalla tehdyistä mahdollisista työjärjestelyistä
• Työllistymisessä huomioitavat mahd. terveyden/toimintakyvyn rajoitukset

Jatkosuositukset mm.
• Arvio työkyvystä ja kuntoutustarpeesta
• Arvio oppimiskyvystä, ongelmaratkaisutaidoista, tuen tarpeesta jne
• Onko työkyvyttömyyden uhkaa selvitelty, jos on niin miten
• Arvio mahdollisesta oikeudesta ammatilliseen kuntoutukseen

Tuleeko TE-toimiston ottaa yhteyttä terveydenhuollon yksikköön
Terveydenhuollon yhteystiedot Tietojen siirto tarvitaan henkilön lupa
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TE-toimisto tarvitsee tiedon miten työnhakijan työ- ja toimintakyky vaikuttaa
työllistämistoimenpiteisiin.

Työllistämistoimenpiteitä varten…
Terveydenhuollon lähete TE-toimistolle (www.toimia.fi)



Kykyviisari –kehitteillä oleva
arviointimenetelmä työttömän työ- ja

toimintakyvyn muutosten arviointiin

Solmu-koordinaatiohanke
- Sosiaalinen osallisuus ja työ- ja toimintakyvyn muutos (10/14-9/2017)



Solmu-koordinaatiohanke
- Sosiaalinen osallisuus ja työ- ja toimintakyvyn muutos (10/14-9/2017)
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§ Tarjoaa ja yhteiskehittää koordinoitavien ESR TL 5* hankkeiden
käyttöön työ- ja toimintakyvyn arviointimenetelmän Kykyviisarin

§ Koordinoitaviin hankkeisiin osallistujina työelämän ulkopuolella
olevat työikäiset

§ Kouluttaa, ohjaa, neuvoo ja tukee hankkeiden vetäjiä
§ Arvioi ohjelmatason vaikuttavuutta työ-ja toimintakyvyn

muutosten suhteen

* Toimintalinja 5 = Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta.
Tällä hetkellä noin 160 hanketta.

Lähde: Minna Savinainen, TTL

Kykyviisari

AV



Mikä on Kykyviisari?
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1. Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä
§ Kyselylomake, jolla henkilö voi arvioida omaa työ- ja toimintakykyään.
§ Kykyviisarin kehittämistyössä taustalla on Työkyvyn talomalli (ks. Juhani Ilmarinen, ttl.fi) eli

työkyvyn arvioinnissa huomioitavia asioita:
o Terveys ja toimintakyky, osaaminen, arvot asenteet ja motivaatio sekä yksilön

toimintaympäristö

2. Kykyviisarin avulla voi
§ Tehdä tilannearvion asiakkaan tilanteesta,
§ Asettaa työskentelyn tavoitteita,
§ Käyttää ohjaustyökaluna, mutta ennen kaikkea
§ Seurata työ- ja toimintakyvyssä tapahtuvaa muutosta

kykyviisari@ttl.fi (voit pyytää linkin demoversioon)

Lähde: Minna Savinainen, TTL

Kykyviisari

AV



Kykyviisari 2.0 (voimassa 15.9.2016 alkaen)

Osa-alueet:
a) Esitiedot
b) Hyvinvointi (elämään tyytyväisyys, koettu työkyky ja terveys)

c) Osallisuus (onko ystäviä, saako käytännön apua, osallisuuden tunne)

d) Mieli (toiveikkuus, itsensä kokeminen hyödylliseksi ym.)

e) Arki (esim. asioiminen, arkitoimet, julkisten kulkuvälineiden, internetin käyttö)

f) Taidot (miten pystyy keskittymään asioihin, uuden tiedon omaksuminen ym.)

g) Keho (millainen on fyysinen kunto, pystyykö kävelemään tietyn matkan, entä
juoksemaan)

h) Taustatiedot (kuten sukupuoli, koulutustausta, kuinka hyvin tulee toimeen
nykyisillä tuloilla, muutostoiveet)

i) Työ ja Tulevaisuus (työllisyystilanne, oma arvio työllistymisestä ja sen
esteistä, työllistymisusko)
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Lähde: Minna Savinainen, TTL

Kykyviisari
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Missä nyt mennään?

§ 2.0- versio 15.9.2016 ja verkkopalvelu 9.1.2017 alkaen
§ Videokoulutukset ja käyttöopas/-ohje
§ Englanninkielinen ja selkokielinen versio
§ Verkkopalvelu mahdollistaa välittömästi palautteen saamisen/

hanke saa tulokset itse
§ Käyttäjien kokemuksia Kykyviisarista kerätään
§ Webropol- kysely hanketoimijoille Kykyviisari 2.0 -

käytettävyyttä
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Lähde: Minna Savinainen, TTL

Kykyviisari

AV
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15.2.2017

•

Yksittäisiä
arviointimenetelmiä

Laajempia menettelytapa-
suosituksia

Arvio mittarin
soveltuvuudesta



TOIMIA Työikäisten asiantuntijaryhmän suosituksia

• Työkyvyn heikkenemisen varhainen tunnistaminen (UUSI, julkaistu 28.9.2016)

• Työikäisten kognitiivisen toimintakyvyn hyvä arviointikäytäntö
(julkaistu 7.4.2014)

• Työttömän toiminta- ja työkyvyn hyvä arviointikäytäntö
terveydenhuollossa (tarkistettu 12.1.2016)

• Mielenterveysongelmiin liittyvä toimintakyvyn arviointi (julkaistu 7.1.2012)

• Suositus tuki- ja liikuntaelinten ja motorisen toimintakyvyn
mittaamisesta osana työkyvyn arviointia ja seurantaa (julkaistu 26.11.2011)

• Päihdeongelmaisen neurologisen ja kognitiivisen toimintakyvyn
hyvä arviointikäytäntö (julkaistu 25.1.2011)

• Menettelytavat hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintakyvyn
arvioinnissa (julkaistu 25.1.2011)
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TOIMIA / Sosiaalialan arviointiverkoston tapaaminen:
Mittarit matriisiin

• Aika: Maanantai 27.03.2017, klo 12:00 - 16:00, THL, Mannerheimintie 166,
F-talo

• Tavoitteet: Koota yhteen sosiaalialalla käytössä olevia
arviointimenetelmiä vaikuttavuuden arvioinnissa.

• Osallistujat: Sosiaalialan tutkijat ja muut työntekijät, jotka omassa
työssään käyttävät/kehittävät/ tutkivat sosiaalialan
arviointimittareita.

• Ilmoittautuminen: sähköpostitse viimeistään 15.3.
osoitteeseen maija.kaivonurmi@thl.fi.

• Tilaisuus yhteistyössä DIAKin ja TOIMIA-verkoston kanssa.

14.2.2017 AV 41



Kiitos!
tyoterveyslaitos@tyoterveys

@fioh
Tyoterveyslaitostyoterveysttl.fi


