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Työ- ja toimintakyvyn arvioinnin
menetelmien työkalupakki
Työkalupakissa esitellään lyhyesti erilaisia
menetelmiä ja mittareita, joita monitoimijaisen
työ- ja toimintakyvyn arvioinnin eri vaiheissa
voidaan hyödyntää. Lisäksi pakkiin on koottu lista
verkkosivustoista, joilta löytyy tietoa työkyvyn tuen
erilaisista palveluista ja mahdollisuuksista sekä
ammattilaisille että asiakkaille.

Työ- ja toimintakyvyn
arvioinnissa on tärkeää muistaa:
• Valitun mittarin tai menetelmän
käyttöön on perehdyttävä
• Mittarin käytön on oltava perusteltua ja asiakkaan
tilanteeseen tai asiayhteyteen soveltuvaa
• Mittareiden ja menetelmien avulla saatava
tieto on vain osatekijä asiakkaan kokonaistilanteen
arvioinnissa tai päätöksen teossa
Manssila, Rahikka & Sjöblom 2018. Suositus toimintakykymittareiden
yhdenmukaiseen ja eettiseen käyttöön sosiaalialan asiakastyössä.
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1.

Kykyviisari®

1. Mikä Kykyviisari on?
Kykyviisari® on maksuton työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä kaikille työikäisille. Kykyviisarin
avulla vastaaja voi selvittää omaa tilannettaan, keskeisiä vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan. Kykyviisari
mahdollistaa myös työ- ja toimintakyvyssä tapahtuneen muutoksen tarkastelun, jos arviointi toistetaan.
Kykyviisarin osa-alueet:
• Esitiedot mm. ikä, sukupuoli
• Hyvinvointi mm. yleinen toimintakyky, koettu työkyky
• Osallisuus sosiaalinen toimintakyky ja sosiaalinen kanssakäyminen
• Mieli psyykkinen toimintakyky
• Arki arjesta selviytyminen
• Taidot mm. kognitiivinen toimintakyky, osaaminen
• Keho fyysinen toimintakyky
• Taustatiedot mm. koulutustausta
• Työ ja tulevaisuus mm. työllisyystilanne, muutostoiveet

Kykyviisari-kysely
Kykyviisari-kyselyn voi täyttää verkkosivuilla. Kykyviisariin vastaaminen kestää
10–20 minuuttia ja kyselyyn vastaaminen on ilmaista. Kyselyn täytettyään
vastaaja saa henkilökohtaisen palautteen vastaustensa perusteella.
Kykyviisari on saatavilla usealla eri kielellä.

LÄHDE JA LISÄTIEDOT:
Kykyviisari: www.kykyviisari.fi

2.

TOIMIA-tietokanta

2. Mikä TOIMIA-tietokanta on?
TOIMIA-tietokanta on ilmainen ja avoin työväline kaikille toimintakyvyn mittaamisesta ja
arvioinnista kiinnostuneille asiantuntijoille ja ammattilaisille. TOIMIA-tietokanta on osa Terveysporttia.
Tietokannassa julkaistaan Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kansallisen asiantuntijaverkoston
(TOIMIA) valmistelemia suosituksia ja arviointeja suosituksiin liittyvistä mittareista.
Suosituksissa ohjeistetaan miten toimintakykyä tulisi mitata ja arvioida erilaisissa tilanteissa.
Suositusten tavoitteena on yhtenäistää toimintakyvyn arviointikäytäntöjä Suomessa.
Työikäisten monitoimijaiseen työhön liittyvät erityisesti:
• Suositus toimintakykymittareiden yhdenmukaiseen ja eettiseen käyttöön sosiaalialan työssä
• Työttömän toiminta- ja työkyvyn hyvä arviointikäytäntö terveydenhuollossa

Toimintakykymittarit
TOIMIA-tietokannasta löytyy yli 100 erilaista mittaria, jotka on jaoteltu
toimintakyvyn eri ulottuvuuksien mukaan. Tietokannassa julkaistaan
toimintakykymittareiden perustietoja ja arvioita niiden pätevyydestä,
toistettavuudesta ja käyttökelpoisuudesta. Mittarin valinnassa on aina
varmistuttava sen soveltuvuudesta haluttuun käyttötarkoitukseen,
sillä kukin mittari on yleensä kehitetty vain yhteen tarkoitukseen.

LÄHDE JA LISÄTIEDOT:
TOIMIA-tietokanta: www.terveysportti.fi
TOIMIA-tietokanta THL:n Toimintakyky-sivuilla:
thl.fi/fi/web/toimintakyky/etusivu/toimia-tietokanta

3.

Elämäntilanteen selvittämisen
ympyrä –menetelmä (ESY)

3. Mikä ESY-ympyrä on?
ESY-ympyrä on asiakaslähtöinen tilanteen selvittämisen ja arvioinnin menetelmä. Se on suunniteltu työn
ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten sosiaalisen kuntoutuksen työvälineeksi. ESYn tavoitteena on
asiakkaan itseymmärryksen lisääminen, asiakastyön prosessin hallinta ja asiakastyön vaikutusten arviointi.
ESY-ympyrässä asiakas arvioi elämäntilannettaan kymmenellä eri osa-alueella:
• ihmissuhteet
• asiointi ja asioiden hoitaminen
• sosiaaliset tilanteet
• opiskelu, työ, yrittäjyys
• terveys ja elinvoima
• harrastukset ja kiinnostuksen
• arjen sujuvuus
kohteet
• asuminen
• tulevaisuuden tavoitteet ja
• toimeentulo ja rahankäyttö

toiveet

ESY-ympyrä
ESY-ympyrä on itsearviointimittari, jossa arvioidaan eri osa-alueita
arviointiasteikolla 1-10 erilaisten väittämien kautta. Arviointi tehdään
yhdessä työntekijän kanssa ESY-käsikirjasta löytyvän materiaalin kautta.

LÄHDE JA LISÄTIEDOT:
ESY - Elämäntilanteen selvittämisen ympyrä (Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ISO).
www.isonet.fi/documents/10510/108265/ESY-k%C3%A4sikirja/f30ddb30-2ebd-4315-a2e8-99cd91324320

4.

AVAIN-mittari

4. Mikä AVAIN-mittari on?
AVAIN-mittari on aikuissosiaalityön vaikuttavuuden arviointiin kehitetty mittari, jonka avulla ammattilaiset
voivat arvioida omaa työskentelyään ja sen vaikuttavuutta yhdessä asiakkaiden kanssa. Mittari on rakennettu
sosiaalityön omista lähtökohdista käsin ja se on kehitetty Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hankkeessa
v. 2011 – 2012 yhdessä sosiaalityön ammattilaisten ja asiantuntijoiden kanssa.
AVAIN-mittari on verkkopohjainen
mittari, jossa on kolme osiota:
		1. tavoitteet
		2. tilannetekijät
		3. sosiaalityön menetelmät

LÄHDE JA LISÄTIEDOT:
Vaikuttavaa aikuissosiaalityötä – arviointimalleista mittareihin.
Tutkimus- ja kehittämishankkeen loppuraportti. Kivipelto ym. 2013.
Osallistavan sosiaaliturvan kokeilu THL:n sivuilla:
thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/osallistavan-sosiaaliturvan-kokeilu

5.

ICF-luokitus

5. Mikä ICF-luokitus on?
ICF-luokitus on kansainvälinen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokitus. ICF-luokituksessa
toimintakyky ja toimintarajoitteet nähdään moniulotteisena, vuorovaikutuksellisena ja dynaamisena tilana,
joka koostuu terveydentilan sekä yksilön ja ympäristötekijöiden yhteisvaikutuksesta.
ICF:n avulla
• voidaan kuvata miten sairauden ja vamman
vaikutukset näkyvät yksilön elämässä

ICF
• luo rakenteen toimintakyvyn
kuvaamiseen asiakastyössä

• saadaan yksilöllinen ja laaja-alainen kuvaus
yksilön toimintakyvystä

• mahdollistaa rakenteisen kuvaamisen
sähköisissä tietojärjestelmissä

• voidaan seurata yksilön toimintakyvyssä
tapahtuvia muutoksia

• tuo yhtenäisen kielen eri
ammattiryhmien kesken

LÄHDE JA LISÄTIEDOT:
ICF-luokitus THL:n toiminta-kykysivuilla:
thl.fi/fi/web/toimintakyky/icf-luokitus

mm. koottua tietoa ICF-luokituksesta ja sen rakenteesta,
käyttötarkoituksista, sähköisestä ICF-koodien kirjasta sekä koodistopalvelusta.

6.

Työelämätutka

6. Mikä Työelämätutka on?
Työelämätutka on kehitetty TE-palveluiden ohjauspalvelujen seurantaa ja arviointia varten. Menetelmän
avulla voidaan seurata työn tai koulutuksen löytämiseen vaikuttavia tekijöitä ja asiakkaan työelämäsuhteen
etenemisen onnistumista.
Työelämätutka on visuaalinen työkalu, jolla yksilö voi jäsentää
omaa tilannettaan yhdeksällä ulottuvuudella:
• tavoitteiden selkeys

• työkyky ja terveys

• luottaminen omiin mahdollisuuksiin

• läheistuki

• työn ja koulutuksen haun aktiivisuus

• toimeentulo

• työ- ja koulutusvaihtoehtojen joustavuus

• ”avoin vaihtoehto”, johon voi kirjoittaa
itse tilanteessaan vaikuttavan asian

• osaaminen

Työelämätutka
Kunkin ulottuvuuden kohdalla arvioidaan tilannetta
asteikolla 1 (ei lainkaan näin) - 5 (olen täysin samaa mieltä).
Lisäksi Työelämätutkaan voi kirjoittaa kommentteja tekemästään
arvioinnista sekä tarkentaa, missä tilanteessa on täyttänyt kyseisen
Työelämätutkan. Työelämätutkan voi täyttää TE-palveluiden
Oma asiointi-palvelussa. Eri ajankohtina tallennettuja
Työelämätutkia voi vertailla.

LÄHDE JA LISÄTIEDOT:
Ohje Työelämätutkan käyttöön
TE-palveluiden verkkosivuilla:
ohje.te-palvelut.fi/hloasiakas/fi/tyoelamatutka

7.

Palvelukartat (Google Maps)

7. Mitä Palvelukartat (Google Maps) ovat?
OSMO-hankkeessa on luotu Etelä-Pohjanmaan monialaisen yhteispalvelun palvelukartta,
johon on koottu TYP:n, Kelan, TE-palveluiden, työikäisten sosiaalipalveluiden (aikuissosiaalityö)
sekä työnhakijoiden terveydenhoitajien toimipaikat.
Lisäksi Etelä-Pohjanmaan alueelta on koottu kahdeksan alueellista työikäisten palveluiden palvelukarttaa.
Palvelukartoissa:
• voi tutustua alueiden eri palveluihin
• löytyy linkit eri palveluiden/organisaatioiden omille verkkosivuille
• voi tarkastella karttanäkymää ja saada reittiohjeet toimipaikkoihin
Kartat toimivat tietokoneella ja tabletilla.
LÄHDE JA LISÄTIEDOT:
Palvelukartat löytyvät Etelä-Pohjanmaan
monialaisen yhteispalvelun verkkosivuilta:
www.eptyp.fi/palvelut

8.

Hyödyllisiä verkkosivustoja

Kykyviisari®-sivustolta löytyy laaja lista
erilaisista työkaluista ja menetelmistä. Ne on
jaoteltu sivuilla Kykyviisarin osa-alueiden mukaan.
PROSOS uudenlaista sosiaalityötä
kehittämässä -hankkeen verkkosivuille on
koottu valtakunnallisen kehittämishankkeen
aikana kehitetyn aikuissosiaalityötä kuvaavien
dokumenttien arkisto.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
tutkii ja seuraa väestön hyvinvointia ja terveyttä
ja kehittää toimenpiteitä niiden edistämiseksi.
THL:n verkkosivuilta löytyy paljon tietoa ja
julkaisuja aiheittain jaoteltuna.
Aihealueina mm.

• mielenterveys ja toimintakyky
• Sosiaaliportti-verkkopalvelu on osa thl.fi-sivustoa.

Tie työelämään on sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama
verkkopalvelu osatyökykyisten tueksi. Verkkopalvelu sisältää
tietoa, keinoja ja ratkaisuja osatyökykyisten työssä jatkamiseen
ja työllistymiseen. Verkkopalvelussa esitellään yksityiskohtaisesti
laaja keinovalikoima osatyökykyisten palveluista, etuuksista,
keinoista ja niiden vaikuttavuudesta, tutkimuksesta ja
ajantasaisesta lainsäädännöstä. Lisäksi sivuilta löytyy
ammattilaisille suunnattu verkkokoulutus-materiaali.
Kuntoutussäätiö vastaa palvelun rakentamisesta yhdessä
Vates-säätiön kanssa. Palvelu perustuu Osatyökykyiset työssä
(Osku) -ohjelman toimintakonseptin keinovalikoimaan.
Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, jonka
sivuilta löytyy tietoa työn, työyhteisöjen, työympäristöjen
sekä työkyvyn kehittämisestä ja tutkimuksesta.
Yhteisömedia (kuntoutusportti) kokoaa

• Kokemustarinoita

Sosiaaliportin keskeiset sisällöt, kuten sähköiset

• Tietoa sopeutumisvalmennuskursseista

käsikirjat ovat siirtyneet osaksi thl.fitä.

• Tutkittua tietoa kuntoutuksen hyödyistä ja vaikutuksista

• Monialaista tutkimus-, kehittämis- ja tilastotietoa
sekä erilaisia julkaisuja

SOSTEN sivuilla on hakutoiminto, jolla voi hakea
valtakunnallisia sosiaali- ja terveysjärjestöjä. Niiden kautta
löytyy tietoa paikallisista ja alueellisista järjestöistä.
Tässä poimintoja SOSTEN jäsenjärjestöistä, jotka
liittyvät työikäisten monitoimijaiseen palveluun:
A-klinikkasäätiö tarjoaa ammattilaisille työkaluja
päihde- ja riippuvuusasioissa. Sivuilla on luotettavaa
tietoa, ajankohtaisia tutkimuksia ja julkaisuja, tietoa
erilaisista työmenetelmistä ja -välineistä, kiinnostavia
uutisia ajassa olevista päihdeilmiöistä ja alan vaikuttajien
puheenvuoroja.
Autismisäätiön toiminta koostuu monipuolisista
asumiseen, työ- ja päivätoimintaan, ohjausja valmennustoimintaan, terveydenhuollon
vastaanottopalveluihin sekä kehittämis- ja
tutkimustoimintaan liittyvistä palveluista.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toimii koko maassa ja koko
väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi.
Työ ulottuu lapsista ja nuorista työ- ja eläkeikäisiin.
Alkoholiin, tupakkaan ja huumeisiin liittyvän ehkäisevän työn ohella
EHYT ry ehkäisee pelaamisesta syntyviä haittoja.
Irti huumeista ry tarjoaa valtakunnallisia vertais- ja ammattitukipalveluita huumeongelmaisten läheisille, toipuville käyttäjille
ja huumeriippuvaisille. Toiminnan tarkoituksena on vähentää ja
ehkäistä huumeiden käytöstä aiheutuvia haittoja sekä yksilölle että
yhteiskunnalle.
Mielenterveyden keskusliitto kokoaa sivuillaan tietoa erilaisista
neuvontapalveluista, mielenterveysyhdistysten toiminnasta
ympäri Suomen, kurssitoiminnasta, tarinoita elämästä.
MIELI Suomen mielenterveys ry:n sivuilla on tietoa
ja harjoituksia sekä tukea elämän eri tilanteisiin. Mieli ry:n
perustehtävänä on mielenterveyden edistäminen ja ongelmien
ehkäisy.
Sininauhaliiton ja sen noin sadan ympäri Suomen toimivan
jäsenyhteisön erityisosaamista ovat päihde- ja pelihaitat,
riippuvuudet, mielenterveysongelmat, pitkäaikaisasunnottomuus
sekä sosiaalinen työllistäminen.

Työttömien keskusjärjestö ry on työttömien ja heikossa
työmarkkina-asemassa olevien edunvalvontajärjestö. Järjestö
on mm. yhteistyössä EHYT ry:n kanssa toteuttanut Terveydeksi
-hankkeen, jossa on tarjottu maksutonta palveluneuvontaa ja
pyritty tavoittamaan erityisesti pitkäaikaistyöttömiä ja ohjaamaan
heitä hyvinvointia ja työ- ja toimintakykyä vahvistaviin terveys- ja
sosiaalipalveluihin.
VAMLAS - Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön –
sivuilla on esitelty työkaluja ja menetelmiä, joiden avulla luodaan
hyvät edellytykset rekrytoinnissa ja työssä onnistumiselle. Sivuilla
esitellään mm. esteetonrekrytointi.fi, Työnmuotoilumenetelmä
RATKO sekä työn vaativuuden arviointi IMBA ja Melba.
VATES-säätiö on vammaisjärjestöjen perustama asiantuntijaorganisaatio, joka toimii vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja
osatyökykyisten henkilöiden yhdenvertaiseksi työllistymiseksi.
Sen verkkosivuilta löytyy tietopaketteja mm. työelämän
esteettömyydestä ja työllistymisen tuen keinoista, VATES-säätiön
julkaisuja sekä tietoa tutkimus- ja kehittämistoiminnasta.

9.

Linkit ja lähteet

Lähteet:
• A-klinikkasäätiö.
https://a-klinikkasaatio.fi/
• Autismisäätiö.
https://www.autismisaatio.fi/
• Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry.
http://ehyt.fi/
• ESY – Elämäntilanteen selvittämisen ympyrä (Itä-Suomen
sosiaalialan osaamiskeskus ISO). Saatavana: https://www.
isonet.fi/documents/10510/108265/ESY-k%C3%A4sikirja/
f30ddb30-2ebd-4315-a2e8-99cd91324320
• Etelä-Pohjanmaan monialainen yhteispalvelu. Palvelukartat.
https://www.eptyp.fi/palvelut
• ICF-luokitus THL:n toimintakyky-sivuilla.
https://thl.fi/fi/web/toimintakyky/icf-luokitus
• Irti huumeista ry.
https://irtihuumeista.fi/
• Kivipelto, M., Blomgren, S., Karjalainen, P. & Saikkonen, P. (toim.)
2013. Vaikuttavaa aikuissosiaalityötä – arviointimalleista
mittareihin.. THL raportti 8/2013. Saatavana: https://www.
julkari.fi/bitstream/handle/10024/104473/URN_ISBN_978952-245-864-3.pdf?sequence=1&isAllowed=y%20
• Kykyviisari.
https://sivusto.kykyviisari.fi/

• Manssila, J., Rahikka, A. & Sjöblom, S. 2018. Suositus
toimintakykymittareiden yhdenmukaiseen ja eettiseen käyttöön
sosiaalialan asiakastyössä. TOIMIA-suositus.
Saatavana: http://www.julkari.fi/handle/10024/136612
• Mielenterveyden keskusliitto.
https://www.mtkl.fi
• Mieli Suomen Mielenterveys ry.
https://mieli.fi/fi
• Ohje Työelämätutkan käyttöön TE-palveluiden verkkosivuilla.
https://ohje.te-palvelut.fi/hloasiakas/fi/tyoelamatutka
• Osallistavan sosiaaliturvan kokeilu, THL.
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/
osallistavan-sosiaaliturvan-kokeilu
• PRO SOS –hanke.
http://www.prosos.fi/
• Sininauhaliitto.
https://www.sininauhaliitto.fi/
• SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry.
https://www.soste.fi/
• SOSTEn jäsenet.
https://www.soste.fi/sosten-jasenet/

Lähteet:
• Tie työelämään.
https://tietyoelamaan.fi/osku/
• Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
https://thl.fi/fi/etusivu
• Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, sähköiset käsikirjat.
https://thl.fi/fi/julkaisut/sahkoiset-kasikirjat
• TOIMIA-tietokanta.
https://www.terveysportti.fi/dtk/tmi/koti
• TOIMIA-tietokanta THL:n Toimintakyky-sivuilla.
https://thl.fi/fi/web/toimintakyky/etusivu/toimia-tietokanta
• Työterveyslaitos.
https://www.ttl.fi/
• Työkyvyn tuen palvelupolku. Tie työelämään verkkokoulutus.
https://polku.tietyoelamaan.fi/
• Työttömien keskusjärjestö ry.
https://tyottomat.fi/
• VAMLAS. Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö.
https://vamlas.fi/
• VAMLAS. Työkaluja ja menetelmiä.
https://vamlas.fi/tyokalut-ja-menetelmat/

• VATES.
https://www.vates.fi/vates.html
• Yhteisömedia
https://yhteisomedia.fi/

