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TYÖNTEKIJÖIDEN KOKEMUKSIA TOIMINTAKYKYMITTAREIDEN KOKEILUJAKSOSTA

TUTKIMUKSEN 
KONTEKSTI
Tutkimus on osa Helsingin kaupungissa 
käynnissä olevaan terveys- ja 
hyvinvointi-indikaattoreiden 
kehittämisprojektia. Projektissa 
paikannettavien sosiaalialan eri 
sektoreille sopivien hyvinvointi-
indikaattoreiden avulla palveluja on 
tarkoitus tulevaisuudessa suunnata 
erityisesti eniten sosiaalisen 
syrjäytymisen riskissä oleville 
henkilöille, lisäten hyvinvointihyötyä. 
Käytäntötutkimus liittyy elämänlaatua, 
toimintakykyä ja osallisuutta mittaava 
hyvinvointi-indikaattorin valintaa 
edeltävään vaihtoehtoisten mittareiden 
kartoittamiseen.

Kartoitukseen valittiin kaksi laaja-
alaista toimintakykymittaria 
kokeiltavaksi työllistymisen tuen 
kuntoutusohjauksessa. Mittarit ovat 
WHODAS 2.0 ja WHOQOL-BREF. 
WHODAS 2.0  on aikuisille soveltuva 
geneerinen terveyden ja 
toimintarajoitteiden 
arviointimenetelmä, jonka avulla 
voidaan selvittää terveydentilasta 
johtuvia vaikeuksia arjen 
osallistumisessa. Arviointimenetelmä 
soveltuu käytettäväksi käytännön 
työssä ja se mittaa toimintakyvyn 
psyykkistä, sosiaalista, kognitiivista, 
fyysistä ja yleistä osa-aluetta. 
WHOQOL-BREF puolestaan on 
elämänlaatumittari, joka soveltuu 
nopeaan elämänlaadun kartoittamiseen 
sekä toimintakyvyn arvioimiseen ICF-
luokituksen mukaisesti.

TUTKIMUKSEN 
TARKOITUS
Tutkimus vastaa kysymyksiin siitä, 
miten kokeillut 
toimintakykymittaritmittarit WHODAS 
2.0 ja WHOQOL-BREF toimivat 
kuntoutusohjauksen työn tukena. 
Tähän vaikuttavat se, miten 
mittareiden käyttö soveltuu osaksi 
asiakastyötä sekä se, miten mittareiden 
tuottama tieto soveltuu osaksi työtä. 
Lisäksi tutkimus arvioi, kuinka 
kokeillut toimintakykymittarit 
soveltuisivat muualle sosiaalialalle sekä 
kuinka ne soveltuisivat hyvinvointi-
indikaattoriksi.

AINEISTO JA ANALYYSI
Tutkimusaineisto on kerätty kahden 
teemahaastatteluna toteutetun 
ryhmähaastattelun avulla. Toiseen 
haastatteluun osallistui kolme 
työntekijää ja toiseen viisi, ja kumpikin 
haastattelu kesti noin tunnin. Litteroitu 
haastatteluaineisto analysoitiin 
laadullista sisällönanalyysiä 
käyttämällä.

TULOKSET
Tutkimustuloksena voidaan todeta, että 
toimintakykymittareilla on potentiaalia 
toimia kuntoutusohjauksessa tehtävän työn 
tukena, mutta kokeilujakson lyhyestä 
kestosta johtuen potentiaalia ei vielä sen 
aikana päästy kattavasti hyödyntämään.  
Mittareiden kuvattiin kuitenkin sopivan 
melko hyvin osaksi asiakastyötä ja tuottavan 
työskentelyn kannalta hyödyllistä tietoa.

Mittareiden käyttämisen suhteen tärkeinä 
asioina esiin nousivat mittarin lyhyt pituus, 
sekä mittarin käyttäminen haastatellen tai 
keskustellen. Mittareiden nähtiin tuottavan 

tietoa ensisijassa käytön ohessa käytävän 
keskustelun avulla, eikä pisteitä laskemalla ja 
viitearvoihin vertaamalla.

Mittareiden käyttämiseen omassa työssä 
jatkossa suhtauduttiin melko positiivisesti ja 
mittareiden ajateltiin soveltuvan hyvin 
muualle sosiaalipalveluihin, erityisesti 
asiakkaan kokonaistilanteen kartoittamisen 
tilanteisiin sekä pitkäjänteiseen 
suunnitelmalliseen työhön. Esiin nousi myös 
kokemus siitä, että toimintakykymittareiden 
käytön hyödyllisyys on yhteydessä kunkin 
asiakastilanteen ainutlaatuisuuteen.

Toimintakykymittareiden tuottaman tiedon 
laaja-alaisuus antaa viitteitä siitä, että 
sosiaalialalla tasapainoillaan laaja-alaisen 
tiedon hyödyllisyyden ja oman 
toimintasektorin resurssien rajallisuuden 
välillä.  WHOQOL-BREF -mittari vastasi 
paremmin sosiaaliseen toimintakykyyn 
liittyviin kysymyksiin ja sen voi siksi 
alustavasti todeta sopivan paremmin 
hyvinvointi-indikaattoriksi.

IDEAT KEHITTÄMISEEN
Erilaisia toimintakykymittareita tulee 
kokeilla laajemmin, jotta voidaan valita 
sopiva hyvinvointi-indikaattori. Tulosten 
perusteella laaja-alaisten 
toimintakykymittareiden käytölle on 
kuitenkin paikkansa sosiaalialalla. 
Jatkokäyttöä ajatellen tulisi kartoittaa 
sähköisen mittariversion ja sen tuottaman 
tiedon yhdistämistä 
asiakastietojärjestelmään; tämä sujuvoittaisi 
tiedonkulkua ja tekisi mittareiden käytöstä 
helpompaa ja vaivattomampaa.

Mittareiden tuottaman tiedon laaja-
alaisuuteen liittyviin kysymyksiin ja 
haasteisiin olisi mahdollista vastata 
lisäkoulutuksen keinoin, liittyen 
yhteistyökäytäntöihin sekä mittareiden 
tuottaman pistetiedon hyödyntämiseen. 
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