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Mitä toimintakyky on?

 Toimintakyky tarkoittaa ihmisen fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia edellytyksiä 
selviytyä 

 hänelle itselleen merkityksellisistä ja välttämättömistä jokapäiväisen elämän 
toiminnoista 

 siinä ympäristössä, jossa hän elää.
 työstä, opiskelusta, vapaa-ajasta ja harrastuksista, itsestä ja toisista 

huolehtiminen
 Toimintakykyä voidaan kuvata myös tasapainotilana kykyjen, elin- ja 

toimintaympäristön sekä omien tavoitteiden välillä.



Toimintakyvyn ulottuvuudet

 fyysinen toimintakyky
 psyykkinen toimintakyky

 kognitiivinen toimintakyky (usein luetaan kuuluvaksi psyykkiseen 
ulottuvuuteen)

 sosiaalinen toimintakyky



Fyysinen toimintakyky

 Kyky liikkua

 Kyky liikuttaa itseään

 Fysiologisia edellytyksiä:
 lihasvoima- ja kestävyys

 kestävyyskunto

 nivelten liikkuvuus

 kehon asennon ja liikkeiden hallinta

 sekä näitä koordinoiva keskushermoston toiminta



Psyykkinen toimintakyky

 Ihmisen voimavarat
 Liittyy elämänhallintaan, mielenterveyteen ja psyykkiseen hyvinvointiin 

 kykyä vastaanottaa ja käsitellä tietoa,

 kykyä tuntea,

 kykyä kokea ja muodostaa käsityksiä omasta itsestä ja ympäröivästä 
maailmasta,

 kykyä suunnitella elämäänsä ja tehdä sitä koskevia ratkaisuja ja valintoja.



Kognitiivinen toimintakyky

 Kognitiivinen toimintakyky käsittää muun muassa:
 muistin
 oppimisen

 keskittymisen
 tarkkaavuuden
 hahmottamisen

 orientaation
 tiedon käsittelyn
 ongelmien ratkaisun

 toiminnanohjauksen
 kielellisen toiminnan



Sosiaalinen toimintakyky

 Käsittää kaksi ulottuvuutta

 ihminen vuorovaikutussuhteissaan

 ihminen aktiivisena toimijana, osallistujana yhteisöissä ja yhteiskunnassa



Väestön toimintakyky – mihin tietoa 
tarvitaan?

 terveys- ja hyvinvointipolitiikan suuntaamiseen ja arviointiin

 hyvinvointia edistävien toimenpiteiden suunnittelussa ja vaikutusten 
arvioinnissa

 palveluiden tarpeen arvioimiseksi ja voimavarojen suuntaamiseksi



Miten tietoa kerätään?

 Terveyden ja hyvinvoinninlaitos kerää tietoja väestötutkimuksilla terveyden 
ja hyvinvoinnin muutoksista lapsista ja nuorista, työikäisistä ja ikääntyneistä 
kansalaisista



Lapset ja nuoret

 Kouluterveyskysely
 4. ja 5. luokan oppilaille ja heidän huoltajilleen,

 8. ja 9. luokan oppilaille 

 lukion ja ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. luokan opiskelijoille

 Lasten ja nuorten terveysseurantatutkimus (LATE)
 11-vuotiaiden lasten ja nuorten terveys, hyvinvointi ja lapsille suunnatut 

terveyspalvelut 

 Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut tutkimus (LTH)
 3–4 kuukauden ja 4-vuotiaiden lasten toimintakyky.



Aikuisten toimintakyky

 Kansallinen FinTerveys-tutkimus

 Kansallinen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus FinSote-tutkimus



Toimia -verkosto

 Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kansallisen asiantuntijaverkosto
 Tavoitteena on

 yhtenäistää ja kehittää toimintakyvyn mittaamista ja arviointia Suomessa sekä

 yhtenäistää toimintakyvyn käsitteitä

 Mitä verkosto tekee?
 laatii suosituksia toimintakyvyn arvioinnista erilaisiin käyttötarkoituksiin

 arvioi mittareiden soveltuvuutta erilaisiin käyttötarkoituksiin niiden 
mittausominaisuuksien ja käytettävyyden perusteella

 yhdistää toimintakykymittareiden kysymykset ICF-luokituksen

 Toimintaa koordinoi THL
 Osaksi Terveysporttia 2019



Tulevaa

 Kuti-hanke - Kuntoutuksen tietopohja

 Mahdollistaa 
 toimintakykytiedon hyödyntämisen kuntoutusprosessien vaikutusten seurannassa 

ja johtamisessa

 kuntoutuksen vertailutiedon koostamisen yli organisaatiorajojen
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