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TOIMIA

• TOImintakyvyn MIttaaminen ja 

Arviointi -asiantuntijaverkosto

• TOIMIA –verkkosivut: 

• www.toimia.fi

• TOIMIA –tietokanta: 

• www.thl.fi/toimia/tietokanta
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Toimintakyky tarkoittaa…

• kykyä selviytyä itseään tyydyttävällä tavalla jokapäiväisen elämän 

toiminnoista omassa elinympäristössä.

• tasapainotilaa omien kykyjen ja tavoitteiden sekä elin- ja 

toimintaympäristön kanssa.

• Toimintakyky on keskeinen osa ihmisen hyvinvointia!
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Sosiaalinen

Fyysinen

Psyykkinen

Ympäristö



Ympäristön merkitys

• Toimintakyky ei ole vain ihmisen 

ominaisuus, vaan se riippuu 

myös ympäristön myönteisistä tai 

kielteisistä vaikutuksista

• Fyysinen ympäristö: esim. 

kaiteet, hiekoitus, 

matalalattiabussit  vs. liukkaus, 

lumikinokset

• Sosiaalinen ja asenneympäristö: 

esim. kannustus, motivointi vs. 

mitätöinti, syrjintä, kiusaaminen
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Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja 

terveyden kansainvälinen luokitus*
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Ruumiin/kehon 

rakenteet ja 

toiminnot  

Lääketieteellinen terveydentila

Yksilötekijät

OsallistuminenSuoritukset

Ympäristötekijät

*ICF = International Classification of Functioning, Disability and Health (WHO 2001)



Tiedätkö….

• Miten työpaikassasi mitataan ja arvioidaan toimintakykyä?

• Mittaatko ja arvioitko sinä toimintakykyä samalla tavalla kuin 

työtoverisi?

• Miksi teillä käytössä olevat toimintakyvyn mittaamisen käytännöt on 

valittu ja mihin tietoon ja tutkimusnäyttöön ne perustuvat?

• Miten päteviä ja luotettavia käyttämänne toimintakyvyn mittaamisen ja 

arvioinnin mittarit ovat? 

• Ovatko mittaamisen käytännöt samat koko hoitoketjun läpi?
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Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin 

ongelmat

• Erilaisia versiota ja vaihtelevia ohjeita

• Ei näyttöä soveltuvuudesta juuri kyseisessä tarkoituksessa 

• Mittaus- ja arviointikäytännöt epäyhtenäisiä 

• Pätevyys-, toistettavuus- ja soveltuvuustiedot puutteellisia tai niistä ei ole 

tietoa

• Toimintakyvyn kuvaamisessa käytetty käsitteistö on kirjavaa

 Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin yhdenmukaistamisen ja 

kehittämisen tarve on erittäin suuri. Tarvitaan kansallisesti sovittuja 

hyviä käytäntöjä ja mittareita!
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TOIMIA-verkoston tavoitteet

• Kehittää ja yhtenäistää 

toimintakyvyn 

mittaamisen ja 

arvioinnin käytäntöjä

• Yhtenäistää 

toimintakyvyn 

kuvaamisessa käytettyä 

käsitteistöä
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TOIMIA:n organisaatio
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Miten TOIMIA-verkosto toimii?

• Yhteisesti sovitut periaatteet

• TOIMIA:n käsikirja 

• TOIMIA:n toimintakykymittareiden arviointiopas

• Moniammatilliset asiantuntijaryhmät kehittävät toimintakyvyn 

mittaamista omilla aihealueillaan 

• Vastaavat aihealueidensa kehittämistarpeiden tunnistamisesta

• Laativat toimintakyvyn mittaamisen suosituksia

• Kartoittavat aihealueen toimintakyvyn mittareita ja arvioivat 

niiden soveltuvuuden valitussa käyttötarkoituksessa
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Suositusten laatimisen ja 

mittareiden arvioinnin prosessi

• Suunnitelma suosituksesta

• Tiedonhaku tutkimuksista arvioitavien mittareiden 

validiteetin, reliabiliteetin ja muutosherkkyyden osalta

• Tutkimusten läpikäynti ja em. tietojen kerääminen

• Laaditaan soveltuvuusarviot kaikista suositukseen 

liitettävistä mittareista 

• Laaditaan suositus 
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31.1.2014

TOIMIA-

tietokanta

www.thl.fi/toimia/tietokanta/
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TOIMIA-tietokanta numeroina

• Ilmainen TOIMIA-tietokanta avattiin 2011

• Nyt 15 suositusta/menettelytapaohjetta

• Noin 80 mittaria taustatietoineen ja soveltuvuusarvioineen

• Jatkuvasti laajeneva ja päivittyvä

• Käyntejä tietokannassa
• Vuonna 2011: 50 000 käyntiä

• Vuonna 2012: 68 000 käyntiä

• Vuonna 2013: 102 000 käyntiä 
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Syksyn 2013 aikana julkaistut 

suositukset

• Väestö/Elämänlaatu –ryhmä:

• Aikuisten geneeriset elämänlaatumittarit väestötutkimuksissa 

ja arvioitaessa interventioiden vaikutuksia elämänlaatuun

• Vaikeavammaisten toimintakyky –ryhmä:

• Arjessa suoriutumisen arviointi henkilöille, joilla on toiminnan 

rajoitteita

• Ikääntyneiden toimintakyky –ryhmä:

• Suositus toimintakyvyn arvioinnista iäkkään väestön 

hyvinvointia edistävien palveluiden yhteydessä 
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Tiedätkö….

• Miten työpaikassasi mitataan ja arvioidaan toimintakykyä?

• Mittaatko ja arvioitko sinä toimintakykyä samalla tavalla kuin 

työtoverisi?

• Miksi teillä käytössä olevat toimintakyvyn mittaamisen käytännöt on 

valittu ja mihin tietoon ja tutkimusnäyttöön ne perustuvat?

• Miten päteviä ja luotettavia käyttämänne toimintakyvyn mittaamisen ja 

arvioinnin mittarit ovat? 

• Ovatko mittaamisen käytännöt samat koko hoitoketjun läpi?
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Jos…

• Esitettyihin kysymyksiin joudutaan vastaamaan EN 

TIEDÄ…
• ”en tiedä meillä olevia käytäntöjä”

• ”en ole varma mittaanko samalla tavalla kuin työtoverini”

• ”en tiedä miksi meillä mitataan niin kuin mitataan”

• ”en tiedä miten luotettavia mittarimme ovat”

…niin mitä silloin pitäisi ajatella toimintakyvyn 

mittaustuloksista kuntoutuksen yhteydessä? Onko 

toteutettu kuntoutus ollut vaikuttavaa? 
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Miten hyödynnän TOIMIA:a?

• Selvitä, mitä haluat mitata ja miksi?

• Onko olemassa TOIMIA-suositus?

• Onko sopivia mittareita ko. käyttötarkoitukseen?

• Tiedot reliabiliteetista, validiteetista ja muutosherkkyydestä

• Soveltuvuusarviot 

• Viite- ja raja-arvot

• Kysely- ja mittauslomakkeet  sekä suoritusohjeet 

• Yhdenmukaistaa toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin 

käytäntöjä!
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Miten hyödynnän TOIMIA:a? 

• Palvelujärjestelmä ja rahoittajat

• TOIMIA-suositukset: Miten toimintakykyä tulisi mitata ja arvioida?

• TOIMIA-tietokanta: Mitkä ovat päteviä ja soveltuvia mittareita? 

Toimenpiteiden ja voimavarojen kohdennus

• Lainsäädäntö, kehittämis- ja toimenpideohjelmat

• Sähköiset asiakas- ja potilastietojärjestelmät 
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Lopuksi

• Näyttöön perustuva hoito, kuntoutus ja mittaaminen ja 

arviointi läpi koko hoitoketjun 

• Kansalaisten yhdenvertaisuus 

• Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin käytänteet ja 

terminologia yhtenäistyy meidän kaikkien yhteistyöllä ja 

yhteisellä tahdolla! 
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KIITOS!


