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1 Johdanto 
 

Syrjäytyminen ja köyhyys aiheuttavat inhimillistä kärsimystä, terveyseroja ja 

eriarvoisuutta. Syrjäytyminen voi olla seurausta esimerkiksi työttömyydestä, 

köyhyydestä, mielenterveysongelmista tai päihdeongelmista. Se kuvaa nykyaikaista 

yhteiskunnallista huono-osaisuutta ja estää ihmisiä osallistumasta normaaleihin 

yhteiskunnan toimintoihin. EU:n strategisena tavoitteena on vähentää suhteellisessa 

köyhyydessä ja syrjäytymisvaarassa elävien määrää merkittävästi vuoteen 2020 

mennessä (STM-verkkosivut).  

Helsingin kaupungissa työskennellään saman syrjäytymisen vähentämisen tavoitteen 

eteen. Sosiaali- ja terveysvirastossa on vuonna 2015 käynnistetty terveys- ja 

hyvinvointi-indikaattoreiden kehittäminen. ”Vuonna 2015 määriteltiin mittarit, joilla 

terveyserojen kehittymistä seurataan. Lisäksi aloitettiin hyvinvointimittareiden 

valmistelu. Tavoitteen on tunnistaa korkean hyvinvointiriskin asiakkaita ja kohdentaa 

voimavaroja heidän palveluihin.” (Toimintakertomus 2015.) Kehittämisen lähtökohtana 

on ollut ajatus, että indikaattoreiden tulee kuvata keskeisiä terveys- ja 

hyvinvointiongelmia, ja niihin tulee olla arkityöhön soveltuva mittari ja interventio. 

Terveysindikaattoreiden näkökulmaksi on valittu kansanterveydelle suuria haasteita 

aiheuttavat kardiovaskulaarisairaudet, ja hyvinvointi-indikaattoreiden näkökulmaksi 

sosiaalinen syrjäytyminen (Tukiala ym. 2016). Terveys- ja hyvinvointierojen 

mittaamisen tavoitteena on tukea viraston strategian toimeenpanoa, parantaa toiminnan 

tuloksellisuutta, suunnata voimavaroja korkeimman vaikuttavuuden suuntaan sekä 

rakentaa Apottiin siirrettävissä oleva tietoperusta (Sosiaali- ja terveysviraston 

johtoryhmän muistiot 21.4.2015 ja 1.9.2015).  

Projektissa tunnistetaan yleisluonteisia mittareita, joiden on tarkoitus soveltua 

käytettäviksi laajasti sosiaalipalvelujen eri sektoreille (Isokuortti 2016). 

Käytäntötutkimukseni on osa tätä projektia kartoittaen työllistymisen tuen 

kuntoutusohjauksen työtekijöiden kokemuksia loppuvuonna 2016 toteutetusta 

toimintakykymittareiden kokeilujaksosta. Kokeilujaksoon valitut kaksi 

toimintakykymittaria (WHODAS 2.0 sekä WHOQOL-BREF) liittyvät elämänlaatu-, 

toimintakyky- ja osallisuus-indikaattorin tunnistamiseen. Käytäntötutkimuksen 

tarkoituksena on tuottaa tietoa siitä, kuinka hyvin kokeillut mittarit soveltuisivat 
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hyvinvointi-indikaattoreiksi. Tällöin olennaisia seikkoja ovat seuraavat: miten 

toimintakykymittarit soveltuvat osaksi kuntoutusohjauksen arkityötä, millä tavalla 

niiden tuottama tieto on käytettävissä työn tukena, miten mittarit soveltuisivat muualle 

sosiaalipalveluihin ja miten ne soveltuvat kuvaamaan toimintakykyä.  

Tutkimusraportti jakautuu seitsemään päälukuun, joista ensimmäinen on johdantoluku. 

Luvussa kaksi esittelen käytäntötutkimuksen lähtökohdat, toimintaympäristön ja 

tutkimustehtävän. Luvussa kolme esittelen erityisesti toimintakyvyn sosiaaliseen 

ulottuvuuteen ja sen mittaamiseen liittyvää tutkimuskirjallisuutta sekä syvennyn 

kokeiltuihin toimintakykymittareihin. Luku neljä kertoo toimintakykymittareiden 

kokeilujakson toteutuksesta ja luku viisi käytäntötutkimusprosessista. Luvussa kuusi 

esittelen tutkimuksen tulokset. Seitsemäs luku on varattu pohdinnalle liittyen 

keskeisimpiin tutkimustuloksiin, tutkimuksen hyödyntämiseen ja tutkimusprosessiin. 

 

 

2 Tutkimuksen lähtökohdat 
 

2.1 Sosiaalityön käytäntötutkimus 
 

Sosiaalityön käytäntötutkimuksessa lähtökohtana tutkimiselle ja kehittämiselle ovat 

asiantuntijoiden tai asiakkaiden toiminnasta tulevat tiedontarpeet. Se ei pelkisty 

yhdenlaiseksi tutkimusmalliksi tai lähestymistavaksi, mutta tavoitteeksi voidaan 

määritellä käytäntörelevantin tiedon tuottaminen kompleksisesta yhteiskunnasta sen 

toimintojen kehittämiseksi (Satka ym. 2016, 9–11). Pääkaupunkiseudun sosiaalialan 

osaamiskeskuksen verkkosivuilla käytäntötutkimus puolestaan määritellään seuraavasti: 

”Sosiaalityön käytäntötutkimus on yhteiskunnallisia käytäntöjä palvelevan tiedon 

suunnitelmallista tuottamista esimerkiksi palvelutoiminnan yhteydessä. --- tyypillistä on 

kokeileva, reflektiivinen ota sekä ongelmalähtöinen toimintatapa, jossa eri osapuolet 

sovittavat yhteen intressejään. Mukana voi olla kuntien edustajia, palvelunkäyttäjiä ja 

tutkijoita. Lähtökohtana on erilaisten osapuolten erityislaadun ja osaamisen 

kunnioittaminen.”(Socca-verkkosivut.) Kyse on siis monitoimijaisesta, yhteisen 

yhteiskunnallisen tavoitteen eteen tehtävästä tutkimusprojektista. 
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Tämän käytäntötutkimuksen lähtökohtana toimii tutkimuksen toimintaympäristön 

asiantuntijoilla esiin noussut kysymys liittyen sosiaalisen toimintakyvyn mittareihin; 

mikä tai mitkä jo olemassa olevista toimintakykymittareista soveltuisivat osaksi 

hyvinvointi-indikaattoreiden kehittämisprojektia? Kartoittamalla kahden mahdollisen 

mittarin kokeilujakson tuloksia, käytäntötutkimukseni tuottaa kysymykseen 

vastaamisessa auttavaa tietoa ja vastaa näin toimintaympäristön asiantuntijoiden 

tiedontarpeeseen. Koska kyseessä on kestoltaan ja laajuudeltaan rajattu melko pieni 

tutkimusprojekti, on tutkimustehtävä tiiviisti rajattu ja jatkotutkimukselle jää runsaasti 

tilaa.  

Toimijoina käytäntötutkimuksen tekemisessä mukana ovat olleet allekirjoittanut tutkijan 

roolissa, toimintaympäristön edustaja eli yhteyshenkilöni sekä kuntoutusohjauksen tiimi 

eli haastateltavat ja heidän esimiehensä. Kuntoutusohjauksen tiimin roolina oli kokeilla 

osana työtään toimintakykymittareita sekä osallistua toteuttamiini haastatteluihin. Tämä 

kokeilujakso eli käytäntötutkimuksen raamit sovittiin yhteyshenkilöni ja 

kuntoutusohjauksen tiimin esimiehen välillä, perustuen tiimin halukkuuteen lähteä 

mukaan toimintakykymittareiden kokeiluun. Oma roolini oli ulkopuolisen tutkijan rooli, 

sillä tutkimustoive tuli yliopistolle Helsingin kaupungilta ja toteutin tutkimuksen sen 

perusteella, itselleni entuudestaan vieraassa työympäristössä. Tämä mahdollisti minulle 

neutraalin ja avoimen roolin luontevuuden, mutta toisaalta vaati paljon perehtymistä 

niin tutkimuksen toimintaympäristöön kuin kokeilujaksoon osallistuneen tiimin 

työympäristöön ja -tapoihinkin.  

 

2.2 Tutkimuksen toimintaympäristö ja tutkimustehtävä 
 

Käytäntötutkimuksen toimintaympäristönä on Helsingin kaupungin sosiaali- ja 

terveysviraston kehittämisen ja toiminnan tuki -yksikkö, ja yhteyshenkilönäni toimi 

sosiaalihuollon suunnittelija. Sosiaali- ja terveysvirastossa on käynnissä vuonna 2015 

aloitettu terveys- ja hyvinvointi-indikaattoreiden kehittäminen, joista jälkimmäisen 

tavoite on tunnistaa korkean hyvinvointiriskin asiakkaita ja kohdentaa voimavaroja 

heidän palveluihin ja lisätä näin hyvinvointihyötyä (Toimintakertomus 2015, Isokuortti 

2016). Kehittämisen lähtökohtana on, että indikaattoreiden tulee kuvata keskeisiä 

terveys- ja hyvinvointiongelmia, ja niihin tulee olla arkityöhön soveltuva mittari ja 
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interventio. Terveysindikaattoreiden näkökulmaksi on valittu kardiovaskulaarisairaudet, 

ja hyvinvointi-indikaattoreiden näkökulmaksi sosiaalinen syrjäytyminen (Tukiala ym. 

2016). 

Jo tunnistettuja hyvinvointi-indikaattoreita ovat toimeentulotuen asiakkuus, 

pitkäaikaistyöttömyys, asunnottomuus, kouluttamattomuus, alkoholin käyttöä mittaavan 

audit-testin tulos sekä masennusoireita kartoittavan BDI-kyselyn tulos. Indikaattoreiden 

valintaa ovat ohjanneet muun muassa seuraavat lähtökohdat: mitattava ilmiö on 

keskeinen hyvinvointiongelma, ilmiö on sosiaalityön keskeistä sisältöä ja sille on 

olemassa sosiaalityön interventio, sen kirjaaminen on luonteva osa työtä sekä 

geneerisyyteen pyrkiminen (Isokuortti 2016, Tukiala ym. 2016.) Geneerisyydellä 

tarkoitetaan tässä yhteydessä yleisluonteisuutta, viitaten saman mittarin soveltuvuuteen 

usealle eri sosiaalialan sektorille. Elämänlaatua, toimintakykyä ja osallisuutta mittaava 

hyvinvointi-indikaattori on vielä valitsematta, ja käytäntötutkimukseni tutkimustehtävä 

liittyy valintaa edeltävään kartoitusprosessiin. 

Elämänlaatua, toimintakykyä ja osallisuutta mittaavan hyvinvointi-indikaattorin 

paikantamisprosessissa kehittämisen ja toiminnan tuki -yksikkö on yhteistyössä 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa tunnistanut useampia potentiaalisia 

mittareita, mm. EuroHIS-8-elämänlaatumittarin, WHOQOL-BREF-

elämänlaatumittarin, WHODAS 2.0 – terveyden ja toimintarajoitteiden arviointi 

mittarin sekä Social Provision Scale -mittarin. Näistä kaksi mittaria (WHODAS 2.0 ja 

WHOQOL-BREF) valittiin kokeiltavaksi työllistymisen tuen kuntoutusohjauksessa 

marras-joulukuussa 2016. Molemmista käytetään tässä tutkimuksessa yleistermiä 

”toimintakykymittari”, sillä myös elämänlaatua kartoittavan WHOQOL-BREF mittarin 

osalta kiinnostus liittyy sen kykyyn kuvata asiakkaan toimintakykyä ja ennen kaikkea 

sen sosiaalista ulottuvuutta. Kerron mittareista tarkemmin alaluvussa 3.3. 

Mittareiden käyttö ei ole sosiaalialla yhtä yleistä kuin esimerkiksi terveydenhuollossa. 

Tästä syystä tutkimuksen mielenkiinto kohdistuu siihen, kuinka mittareiden käyttö 

ylipäänsä soveltuu osaksi sosiaalialan työtä ja kuinka mittareiden tuottamaa tietoa 

voidaan hyödyntää osana alan työtä. Tutkin siis valittujen toimintakykymittareiden 

toimivuutta osana kuntoutusohjauksen tiimin työtä ja tulosten perusteella pohdin 

kokeiltujen mittareiden soveltuvuutta hyvinvointi-indikaattoreiksi.  

Tutkimuskysymys on 
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Toimivatko kokeillut toimintakykymittarit kuntoutusohjauksessa tehtävän työn tukena? 

o Sopiiko mittareiden käyttö työn käytäntöihin? 

o Tukeeko mittareiden tuottama tieto työtä?  

Käytäntötutkimuksen ydintehtävä ja kokeilujakson toteutuksesta sopiminen tapahtuivat 

yhteyshenkilöni toimesta, mutta tutkimuksen rajauksesta sekä aineiston keruu- ja 

analyysitavoista neuvottelimme yhdessä. Asiakasnäkökulma mittareiden kokeilukäytön 

suhteen on rajattu tutkimuskysymyksistä pois tutkimuksen rajallisen pituuden takia. 

Asiakkaiden mielipiteistä koostetaan kuitenkin erilliset tulokset yhteyshenkilöni tiimin 

toimesta. 

Kuntoutusohjauksen tiimi valikoitui kokeilujakson toimintaympäristöksi siitä syystä, 

että sen työntekijöiden toimenkuvaan kuuluu tiiviisti asiakkaiden toimintakyvyn 

kartoittaminen ja arviointi. Mittareiden ajateltiin siis soveltuvan osaksi työtä melko 

hyvin. THL:n ja Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston hallinnon asiantuntijat 

kouluttivat kokeiluun osallistuvan kuntoutusohjauksen tiimin työntekijät ennen 

kokeilujakson alkua. 

 

 

3 Sosiaalinen toimintakyky ja toimintakykymittarit 
 

3.1 Sosiaalinen toimintakyky 
 

Toimintakyky-käsite voidaan jakaa seuraaviin osa-alueisiin: fyysinen, psyykkinen, 

kognitiivinen sekä sosiaalinen toimintakyky (THL-verkkosivut). Hyvinvointi-

indikaattoreiden kehittämisprojektissa oltiin aluksi kiinnostuneita nimenomaan 

sosiaalisesta toimintakyvyn ulottuvuudesta ja se valikoitui tutkimuksen käsitteelliseksi 

viitekehykseksi tästä syystä. Toimintakyvyn ja elämänlaadun mittaamisessa on 

kuitenkin perinteisesti painotettu terveydellistä näkökulmaa (esim. Aalto 2016, 2194), 

minkä vuoksi pelkkään toimintakyvyn sosiaaliseen ulottuvuuteen keskittyvän mittarin 

löytäminen osoittautui haasteelliseksi. Kokeilujaksoon valikoituneissa mittareissa onkin 
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huomioitu kaikki edellä mainitut toimintakyvyn ulottuvuudet. (Sosiaali- ja 

terveysviraston johtoryhmä 29.11.16, liite 2.)  

Sosiaalinen toimintakyky määritellään Stakesin (nykyinen THL) julkaisemassa 

sosiaalialan sanastossa seuraavasti 

Kyky tulla toimeen yhteiskunnassa vallitsevien arvojen ja normien 

mukaisesti. 

Sosiaalihuollon näkökulmasta sosiaalinen toimintakyky tarkoittaa ihmisen 

kykyä selviytyä arkipäivän välttämättömistä toiminnoista, 

vuorovaikutussuhteista sekä niistä rooleista, jotka hänellä on omassa 

toimintaympäristössään. Sosiaalista toimintakykyä pyritään ylläpitämään 

ja kohentamaan sosiaalisen kuntoutuksen avulla.  

(Lehmuskoski & Kuusisto-Niemi 2008) 

Se siis kuvaa ihmisen kykyä toimia toisten ihmisten kanssa, niin yksilötasolla erilaisissa 

rooleissa esimerkiksi töissä tai harrastuksissa, kuin myös osallistumista yhteiskunnan 

toimintaan ja tunnetta siitä, että kuuluu johonkin (Työterveyslaitos-verkkosivut). Nyky-

yhteiskunnassa työelämään kuuluminen lienee yksi keskeisistä seikoista, joka liittyy 

yhteiskunnallisen osallisuuden tunteeseen. Työllistymisen tuen kuntoutusohjauksessa 

pyritään lisäämään asiakkaiden hyvinvointia, elämänhallintaa ja työ- ja toimintakykyä 

(Kuntoutusohjaus-esite). Tavoitteet ja työskentelyn kohteet liittyvät siis läheisesti 

sosiaalisen toimintakyvyn teemaan ja erityisesti sen lisäämiseen tai parantamiseen. 

Sosiaalisen toimintakyvyn kahdeksi komponentiksi voidaan määritellä ihminen 

vuorovaikutussuhteissaan sekä ihminen toimijana, osallistujana yhteisöissään ja 

yhteiskunnassa (Heikkinen 1987, ref. Kannasoja 2013, 30). Sosiaalisen toimintakyvyn 

arvioimisessa puolestaan tulee ottaa huomioon viisi eri ulottuvuutta: sosiaalinen 

verkosto ja sosiaalinen eristyneisyys, sosiaalinen yhteisyys, yksinäisyys, sosiaalinen 

aktiivisuus ja osallistuminen sekä sosiaaliset taidot kuten sosiaalinen joustavuus ja 

vuorovaikutusongelmat (Tiikkainen & Heikkinen 2011, 1).  

Sosiaalisen toimintakyvyn eri ulottuvuuksien vaikuttavat suuresti lapsuuden 

kokemukset. Varhaisnuoren kehitystausta selittää jopa 75 % aikuisten miesten ja 52 % 

aikuisten naisten sosiaalisesta toimintakyvystä, mikä tarkoittaa lapsuuden kokemusten 
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vaikuttavan suuresti aikuisiän sosiaaliseen toimintakykyyn. Heikot lähtökohdat 

ennakoivat heikkoa sosiaalista toimintakykyä ja keskimääräistä parempi kehitystausta 

puolestaan ennakoi keskimääräistä parempaa sosiaalista toimintakykyä aikuisiässä. 

Suotuisaan kehitystaustan liittyviksi tekijöiksi on nimetty mm. lapsuusiässä omaksutut 

muita ihmisiä huomioon ottavat sosiaaliset taidot, lapsilähtöinen kasvatusilmapiiri sekä 

vanhempien pidättäytyminen päihteiden käytöstä. Heikompiin lähtökohtiin ja 

riskitekijöihin sosiaalisen toimintakyvyn kehittymisen kannalta puolestaan kuuluvat 

lapsen aggressiivisuus, vanhempien avioero, ruumiillisen kurituksen käyttäminen sekä 

vanhempien alkoholin käyttö. (Pulkkinen 2003, 1801–1802.) 

 

3.2 Sosiaalisen toimintakyvyn mittaaminen ja mittareiden käyttö sosiaalialalla 
 

Maailman terveysjärjestön (WHO) ICF-luokitus (International Classification of 

Functioning, Disability and Health) on keskeisessä osassa toimintakyvyn mittaamisessa. 

Se on toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus, joka 

kuuluu Maailman terveysjärjestön (WHO) kansainväliseen ”luokitusperheeseen”. ICF-

luokituksen käyttökohteita ja pyrkimyksiä tarkastelemalla piirtyy kuva 

kokonaisvaltaisesta luokituksesta, jolla on annettavaa niin terveydenhuollolle kuin 

sosiaalialallekin. Yhtenä luokituksen käyttökohteena on esimerkiksi sosiaalipolitiikan 

välineenä toimiminen; osana sosiaaliturvan suunnittelua sekä korvausjärjestelmien ja 

toimintaohjelmien laatimista ja toteuttamista. (Stakes 2004, 3–5.) Luokituksessa on 

pyritty tarjoamaan tasapainoinen kuva terveyden eri puolista kattaen niin biologisen, 

yksilöpsykologisen kuin yhteiskunnallisenkin näkökulman (Stakes 2004, 20). 

Käytännössä luokitus ei ole kuitenkaan löytänyt paikkaansa näin kokonaisvaltaisena 

toimintakyvyn kuvaajana kuin WHO Stakesin suomentamassa julkaisussa visioi. 

Tutkimuskirjallisuudessa kuvataan luokituksen tarkoituksena olevan toimia terveyden ja 

sairauden mittaamisen välineenä, ja todetaan sen rakentuneen terveydenhuollon, 

sairauden ja vamman näkökulmasta (Ojala 2003, ref. Metsävainio 2013, 13). Tämä 

näkökulma aiheuttaa ongelmia tilanteissa, joissa yksilöllä on vaikeuksia, vaikka hänen 

kyvyt olisivatkin normaalin vaihtelun rajoissa. Terveyden ja sairauden viitekehys ei ole 

tästä syystä tarkoituksenmukainen esimerkiksi laaja-alaisten oppimisvaikeuksien 

kohdalla, joissa taustalla olevan kognitiiviset kyvyt ovat normaalin vaihtelun rajoissa 
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(Kuikka 2010, ref. Metsävainio 2013, 13). Metsävainio (2013, 13) toteaakin, että ICF-

luokitus ei palvele sosiaalisen toimintakyvyn arviointia, sillä arvioinnin kohteena 

olevalla henkilöllä ei välttämättä ole selvää tai diagnosoitua sairautta tai vammaa.  

Sosiaalisen toimintakyvyn arvioiminen on haasteellista myös johtuen sosiaalisen 

toimintakyvyn vahvasta kytköksestä ympäristön ja kulloisenkin tilanteen vaikutuksiinn 

sekä yksilön omaan pystyvyyden ja hyvinvoinnin käsitykseen. Voidaan jopa todeta, että 

sosiaalista toimintakykyä ei voida varsinaisesti mitata, vaan yksilön itsensä tuottaman 

tiedon lisäksi on huomioitava myös lähiympäristö. (Metsävainio 2013, 14–15.) 

Vaikuttaa siltä, että toimintakyvyn sosiaalisen ulottuvuuden paikantamiseen ja 

mittaamiseen liittyy haasteita. Näistä haasteista huolimatta tämän tutkimuksen 

mielenkiinto kohdistuu yhdeltä osin siihen, kuinka kokeillut laaja-alaiset 

toimintakykymittarit tavoittavat asiakkaiden sosiaalista toimintakykyä, tämän 

toimintakyvyn ulottuvuuden ollessa keskeisessä roolissa sosiaalialan työskentelyssä. 

Toisaalta mielenkiinnon kohteena on myös laaja-alaisen tiedon soveltuminen osaksi 

sosiaalialan työtä.  

Voidaan todeta, että sosiaalisen toimintakyvyn mittaamisen lisäksi haasteita liittyy 

myös mittareiden käyttöön sosiaalialalla. Perinteisesti sosiaalityön tiedontuotanto on 

nimittäin nojannut kokemusperäiseen ja hiljaiseen tietoon, ja mittareiden käyttö on 

nähty jopa negatiivisena ja vanhanaikaisena. Tähän liittyy näkemys asiakastyöstä 

ainutkertaisena ja tilanteittain jäsentyvänä, johon yksilöllisyys ja persoonallisuus 

kuuluvat tiiviisti. (Linnakangas ym. 2015, 406.) Sosiaalisen ulottuvuuden 

tilannesidonnaisuus nousee siis esiin sekä mittaamiseen liittyvien haasteiden että itse 

mittareiden käytön yhteydessä. 

Mittareiden käyttöön liittyvää keskustelua sosiaalialla on käyty etenkin liittyen 

sosiaalityön vaikuttavuuden arviointiin (esim. Linnakangas ym. 2015). Tässä 

tutkimuksessa ei olla kuitenkaan kiinnostuneita siitä miten mittareiden käyttö soveltuu 

vaikuttavuuden arvioinnin tueksi, vaan mittareiden käytön soveltumisesta osaksi 

sosiaalialan työtä hyvin konkreettisella tasolla sekä siitä, miten mittareiden tuottama 

tieto soveltuu osaksi sosiaalialan työtä ja tavoittaa asiakkaan sosiaalista toimintakykyä. 

Sosiaalityön vaikuttavuuden arviointia ja mittareiden käyttöä käsittelevästä 

kirjallisuudesta nostan seuraavassa kappaleessa esiin kuitenkin erään ajatuksen, joka on 
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olennainen hyvinvointi-indikaattoreiden kehittämisprojektin eli käytäntötutkimuksen 

ympäristön kannalta. 

Toiminnan vaikuttavuuden seuranta kuuluu sosiaalityöhön, viimeistään vuonna 2015 

voimaan astuneen uuden Sosiaalihuoltolain (SHL) myötä, sillä lain 15§ määrittelee 

toiminnan vaikuttavuuden seurannan kuuluvan sosiaalityöhön. Linnakangas ym. 

esittävät artikkelissaan, että standardoidut mittarit mahdollistavat hyvinvoinnin 

ulottuvuuksien tunnistamisen sekä hyvinvoinnin muutosten seuraamisen. Tämä 

hyvinvoinnin ulottuvuuksien tunnistaminen ja muutosten seuraaminen yhdistettynä 

tutkittuun tietoon hyvinvoinnin mekanismeista mahdollistaa hyvinvoinnin edistämisen. 

(Linnakangas ym. 2015, 405–406.) Käytäntötutkimukseni sijoittuessa hyvinvointi-

indikaattorien kehittämisprojektin viitekehykseen, huomio siitä että mittareiden käyttö 

yhdistettynä tutkittuun tietoon mahdollistaa hyvinvoinnin edistämistä, on erittäin tärkeä. 

Vaikka sosiaalialalla perinteisesti onkin esiintynyt mittareihin kohdistuvia 

ennakkoluuloja ja kielteisiäkin asenteita, on työhön sopivien mittareiden käyttö ja 

kehittäminen kuitenkin hyvin perusteltua. 

 

3.3 Kokeillut toimintakykymittarit 
 

Kokeilujaksolle valitut toimintakykymittarit WHODAS 2.0 ja WHOQOL-BREF 

sisältyvät verkosta löytyvään THL:n ylläpitämään toimintakyvyn mittaamisen ja 

arvioinnin kansalliseen asiantuntijaverkostoon (TOIMIA). Juuri nämä kaksi mittaria 

valikoituivat kokeiluun kehittämisen ja toiminnan tuki -tiimin sekä THL:n yhteistyössä 

tekemän selvityksen perusteella. Mittarit kartoittavat myös muita toimintakyvyn osa-

alueita kuin sosiaalista toimintakykyä, joka on tutkimuksen kiinnostuksen kohteena. 

THL:n ohjeistuksesta mittareita käytettiin kokeilun aikana kuitenkin 

kokonaisuudessaan. 

WHODAS 2.0 (WHO Disability Assessment Schedule) on Maailman terveysjärjestön 

(WHO) aikuisille soveltuva geneerinen terveyden ja toimintarajoitteiden 

arviointimenetelmä. Sen avulla voidaan selvittää terveydentilasta johtuvia vaikeuksia 

arjen osallistumisessa ja arviointimenetelmä soveltuu käytettäväksi käytännön työssä. 

Arviointimenetelmä mittaa toimintakyvyn psyykkistä, sosiaalista, kognitiivista, fyysistä 

ja yleistä osa-aluetta. (TOIMIA-tietokanta; Aalto ym. 2016, 2194.) Siitä on 
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käytettävissä seitsemän erilaista vaihtoehtoa, joista tässä tutkimuksessa yleisimmin 

käytetty oli 12 kysymyksen lomakeversio (liite 3). Muita WHODAS 2.0 eri versioita 

ovat 12 kysymyksen versio läheisen tekemänä arviona tai haastatteluna, 12 + 24 

kysymyksen versio haastatteluna tai 36 kysymyksen versio itse täytettynä, läheisen 

tekemänä arviona tai haastatteluna. 

WHOQOL-BREF (WHO Quality of Life (WHOQOL) -BREF) puolestaan on WHO:n 

elämänlaatumittari, joka soveltuu nopeaan elämänlaadun kartoittamiseen. Mittari 

soveltuu myös toimintakyvyn arvioimiseen ICF-luokituksen mukaisesti. (TOIMIA-

tietokanta; Aalto ym. 2016, 2194.) Mittaria käytetään itsetäytettävänä lomakkeena (liite 

4). 

 

 

4 Toimintakykymittareiden kokeilujakso kuntoutusohjauksessa 
 

Toimintakykymittareiden kokeilujakso toteutettiin kuntoutusohjauksen 

yhdeksänhenkisen tiimin voimin. Tiimi on osa nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö -

palvelukokonaisuuden työllistymisen tuen organisaatiota. Helsingin kaupungin 

organisaatiossa nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö kuuluu sosiaali- ja terveysviraston 

perhe- ja sosiaalipalvelut -kokonaisuuteen; vammaistyön, lastensuojelun ja 

lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys -osa-alueiden rinnalle. (Helsingin kaupungin 

verkkosivut.) 2016–2017 vuodenvaihteessa nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö -

palvelukokonaisuudessa on käynnissä organisaatiomuutos, mutta tämä tutkimusraportti 

on laadittu vuoden 2016 loppuun saakka voimassa olleen organisaation tiedoin. 

Kuntoutusohjauksen työntekijät perehdytettiin mittareiden käyttöön THL:n ja 

kaupungin kehittämisen ja toiminnan tuki – yksikön toimesta 17.11.2016. Työntekijät 

kokeilivat tämän jälkeen mittareita osana työtään ennen 16. ja 18.1.2017 toteutettuja 

ryhmähaastatteluja. Aikaa mittareiden kokeiluun oli siis noin kaksi kuukautta.  

Kuntoutusohjauksen tiimissä työskentelee viisi kuntoutusohjaajaa, työnjohtaja, kaksi 

erityissosiaalityöntekijää sekä esimies johtava sosiaalityöntekijä, joista esimies pois 

lukien kaikkia haastattelin tutkimusta varten. Tiimi vastaa monenlaisista tehtävistä, 

muun muassa vammaisten henkilöiden työtoiminnan ja työllistymistä tukevan 
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toiminnan asiakkuuksista, kuntouttavasta vankityöstä, työtoiminnan 

kuntoutuksellisuuden kehittämiseen osallistumisesta sekä työ- ja toimintakyvyn, 

työelämävalmiuksien ja – osaamisen arviointiin osallistumisesta yhdessä asiakkaiden, 

työnjohdon ja yhteistyötahojen kanssa. Kuntoutusohjauksen tiimi järjestää myös 

kuntouttavaa työtoimintaa ja kuntoutuksellisia ryhmätoimintoja sekä toteuttaa 

palveluohjausta sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelujen käytössä sekä 

sosiaaliturvaetuuksien hakemisessa. Tiimi toimii yksilö-, ryhmä- ja 

verkostotyöskentelyn keinoin ja tukee kuntouttavan työtoiminnan paikkojen työnjohtoa 

ohjaustyössään. (Kuntoutusohjaus-esite.) 

Kuntoutusohjauksen tavoitteena on edistää työtoiminnassa olevien asiakkaiden 

hyvinvointia, elämänhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä yksilö- ja ryhmätoiminnan 

keinoin. Tavoitteena on myös tukea asiakkaan suunnitelmaa muutosprosessissa, toimien 

asiakkaan kanssa yhteistyössä, työtoiminnan arjessa sekä konkreettisten asioiden 

parissa. Työskentelyn keskiössä ovat asiakkaan vahvuudet, voimavarat, 

kuntoutumisvalmiudet, tavoitteet sekä motivaation vahvistumisen tukeminen. Keskeisiä 

toimintatapoja ovat muun muassa aito kohtaaminen, vuorovaikutuksellisuus, tukeminen, 

oikea-aikaisuus ja joustavuus. (Kuntoutusohjaus-esite.) 

Hakeutuessaan vammaisten henkilöiden työtoimintaan asiakas ottaa yhteyttä 

työllistymisen tuen kuntoutusohjauksen erityissosiaalityöntekijään. Hakeutumisen 

yhteydessä kartoitetaan asiakkaan tilannetta tehden tilannearvio, joka sisältää seuraavat 

kartoitettavat osa-alueet: perhe- ja ihmissuhteet, asuminen, koulutus, työ, taloudellinen 

tilanne, terveys, päihteiden käyttö sekä arkielämä ja vapaa-aika. (Kuntoutusohjaus-

esite.) Kuntoutusohjauksen asiakkaat osallistuvat toimintaan vapaaehtoisesti ja 

prosessin tavoitteena voi olla työelämään siirtyminen tai palaaminen, tai toimintakyvyn 

nostamiseen liittyvä tavoite. Asiakasprosessiin kuuluu myös tilanteen säännöllinen 

arvioiminen koko prosessin ajan. (Oikarinen 2016.) 

Tilannearvion tekeminen kuuluu siis niin asiakasprosessin aloitukseen kuin tiiviisti sen 

muihinkin vaiheisiin. Tilannearvion tekemistä ohjaamaan on koottu vuonna 2007 

Aikuissosiaalityön tilannearvio -opas. Oppaan mukaan tilannearvio tarkoittaa yhdessä 

asiakkaan kanssa tehtyä, hänen elämäntilanteensa ja olosuhteittensa kokonaisjäsennystä, 

jossa huomio kiinnitetään asiakkaan vahvuuksiin, ongelmiin ja toimintaympäristöihin 

(Kuvaja ym. 2007, 3). Tilannearvio toimii varsinaisen sosiaalityön työskentelyprosessin 
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perustana ja tilannearvion pohjalta tavoitteellisessa sosiaalityössä tehdään suunnitelma, 

jonka etenemistä tai toteutumista työskentelyvaiheessa seurataan väliarvioinnein. Myös 

työskentelyn lopettamisvaiheessa on tärkeää toteuttaa tilannearvio. (Kuvaja ym. 2007, 

12–13.) 

Järjestelmään kirjattava tilannearvio sisältää seuraavat otsikot: johdanto, elämänalueet, 

muut tiedot sekä yhteenveto. Tilannearvion elämänalueet ovat aiemmin mainitut perhe- 

ja ihmissuhteet, asuminen, koulutus, työ, taloudellinen tilanne, terveys, päihteiden 

käyttö sekä arkielämä ja vapaa-aika. Minkään kentän täyttäminen ei ole järjestelmässä 

pakollista, mutta kaikkien elämänalueiden tarkistaminen muutamalla 

avainkysymyksellä on suositeltavaa. (Kuvaja ym. 2007, 13, 15.) 

Toimintakyvyn arvioiminen on tärkeä osa kuntoutusohjauksen työntekijöiden 

toimenkuvaa, heidän työtehtävien liittyessä asiakkaan työ- ja toimintakykyyn sekä 

siihen soveltuvien palvelujen järjestämiseen. Työntekijöillä ei ollut aiemmin ollut 

käytössään mittareita tämän arvioimisen tueksi. Esimerkiksi alkoholinkäytön riskeihin 

liittyvää AUDIT-testiä on kuitenkin voitu käyttää osana asiakastyötä. Ennen 

toimintakykymittareiden kokeilua työntekijöille järjestettiin koulutustilaisuus ja he 

myös harjoittelivat mittareiden käyttöä tiimin kesken.  

Kokeilujaksoon osallistuneet työntekijät saivat itse valita kokeilemansa mittarityypin tai 

-tyypit useiden vaihtoehtojen joukosta; WHODAS 2.0 -mittarista on saatavilla yhteensä 

seitsemän erilaista vaihtoehtoa ja WHOQOL-BREF mittarista puolestaan yhdenlainen 

kyselylomake. Osa työntekijöistä kokeili useaa erilaista mittarivaihtoehtoa ja osa 

puolestaan yhtä. Alle on merkitty kutakin vaihtoehtoa kokeilleiden työntekijöiden 

määrä: 

WHOQOL-BREF    2 

WHODAS 2.0 haastattelu 12+24 kysymystä   2 

WHODAS 2.0 haastattelu 12 kysymystä   1 

WHODAS 2.0 itse täytettävä 36 kysymystä   2 

WHODAS 2.0 itse täytettävä 12 kysymystä  7 
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Tutkimuksen tuloksia tarkastellessa on siis huomioitava, että haastateltavien 

kokemukset perustuvat pääosin WHODAS 2.0 itse täytettävän 12 kysymyksen version 

käyttöön, jota yhtä lukuun ottamatta kaikki työntekijät kokeilivat. Muutama oli 

kokeillut myös muita WHODAS 2.0 -mittarin muotoja ja kummassakin kahdesta 

haastatteluryhmästä yksi henkilö oli kokeillut WHOQOL-BREF-mittaria, joten siihen 

liittyvät huomiot ovat selvästi paitsiossa. Tuloksia esittäessä tuon erikseen esiin, kun 

huomiot koskevat WHOQOL-BREF-mittaria tai kahden eri mittarin vertailua, muulloin 

kyse on pääasiassa WHODAS 2.0 mittarin 12 kysymyksen lomakeversiosta.  

 

 

5 Tutkimuksen toteutus 
 

5.1 Aineiston hankinta ja analyysi 
 

Keräsin tutkimusaineiston kahden ryhmähaastattelun avulla. Kuntoutusohjauksen 

kahdeksan työntekijää osallistuivat ryhmähaastatteluihin niin, että toiseen osallistui viisi 

ja toiseen kolme henkilöä. Toteutin haastattelut teemahaastatteluina, jotka kestivät 

kumpikin noin tunnin. Teemahaastattelussa huomio kohdennetaan tiettyihin teemoihin 

ja oleellista on se, että yksityiskohtaisten kysymysten sijaan haastattelu etenee 

keskeisten teemojen käsittelyn avulla (Hirsijärvi & Hurme 2008, 48). Olin valmistellut 

haastattelua varten teemoihin liittyviä kysymyksiä, joita käytin tarvittaessa apuna 

haastattelun etenemisessä. Haastattelutilanteet muodostuivat kuitenkin vapaamuotoisesti 

keskustelun avulla eteneviksi ja eri teemoihin liittyviä asioita käsiteltiin niiden 

noustessa kulloinkin esiin haastateltavien puheessa luontevasti.  

Keräsin haastatteluaineistot tammikuussa 2017 nauhoittamalla ryhmähaastattelut. 

Litteroin nauhoitetut haastattelut ja litteroitua tekstiä kertyi yhteensä 29 sivua 1,5 

rivinvälillä. Haastattelu valikoitui aineistonkeruumenetelmäksi sen mahdollistaman 

vapaamuotoisuuden ja joustavuuden johdosta; huolellisestikaan laaditut valmiit 

vastausvaihtoehdot harvoin tavoittavat vastaajan ajatusmaailmaa tai tämän 

maailmankuvan olennaisia puolia (Hirsijärvi & Hurme 2008, 37). Tutkimuskysymysten 

myötä kiinnostuksen kohteena oli varsin laajoja teemoja, joiden käsittely 
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kyselylomakkeen avulla olisi ollut jäykkää ja yksinkertaistettua. Haastattelussa 

haastattelijalla puolestaan on mahdollisuus tarvittaessa selventää ilmaisujen 

sanamuotoja, käydä keskustelua tiedonantajan kanssa sekä oikaista väärinkäsityksiä 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 73). 

Aineiston analysointi tapahtui sisällönanalyysin avulla. Sisällönanalyysillä pyritään 

saamaan tutkittavasta ilmiöstä kuvaus tiivistetyssä ja yleistetyssä muodossa. Olennaista 

laadullisessa analyysissä on kiinnostuksen kohdistaminen nimenomaan tutkimuksen 

mielenkiinnon kohteena oleviin kysymyksiin, ja kaiken muun mahdollisesti 

mielenkiintoisen rajaaminen pois. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 91; 92; 103.) 

Tarkoituksena on luoda hajanaisesta aineistosta mielekästä, selkeää ja yhtenäistä 

informaatiota, jotta voidaan tehdä selkeitä ja luotettavia johtopäätöksiä tutkittavasta 

ilmiöstä. Tämä tapahtuu loogisen päättelyn ja tulkinnan avulla, hajottaen aineisto ensin 

osiin, käsitteellistäen ja kooten se sitten uudella tavalla loogiseksi kokonaisuudeksi. 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 108.) 

Etenin aineiston analyysissä litteroinnin jälkeen jakamalla aineiston teemoihin, jotka 

pilkoin pienempiin osiin yhdistämällä tiettyä aihepiiriä koskevat asiat yhteen. Teemat 

muodostuivat luontevasti haastattelurungon teemojen perusteella, painottuen suhteessa 

toisiinsa haastateltavien tuottaman tiedon mukaisesti. Tulokset-luvussa teemat on 

eroteltu erillisiksi alaluvuiksi, joissa suurin piirtein kappale kerrallaan käsitellään 

teeman alakategorioita aineistossa esiin nousseista eri näkökulmista. Sisällönanalyysin 

avulla toteutettuja tutkimuksia on kritisoitu pelkkään aineiston kuvailuun ja 

tiivistämiseen typistymisestä, johtopäätösten ja tulkinnan jäädessä puuttumaan (Tuomi 

& Sarajärvi 2009, 108). Tässä tutkimuksessa pyrin välttämään tätä nostamalla keskeiset 

tutkimustulokset esiin erikseen vielä pohdinnan yhteydessä alaluvussa 7.1. 

 

5.2 Tutkimusetiikka 
 

Olen sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan asettamia ohjeita 

koskien hyvää tieteellistä käytäntöä. Käytäntöä koskevat ohjeet korostavat muun 

muassa rehellisyyden, yleisen huolellisuuden ja tarkkuuden tärkeyttä läpi 

tutkimusprosessin, tietosuojakysymysten huomioimista ja tiedonhankinta-, tutkimus- ja 
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arviointimenetelmien eettisyyttä ja tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisuutta. 

(Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012.) 

Lähetin haastateltaville heidän esimiehensä välityksellä saatekirjeen ennen 

kokeilujakson alkua (Liite 1). Saatekirjeessä kerroin tutkimuksen tarkoituksesta ja 

toteutuksesta, sekä korostin haastatteluihin osallistumisen olevan vapaaehtoista. 

Haastateltavat allekirjoittivat ennen haastatteluja suostumuslomakkeen tutkimukseen 

osallistumisesta (Liite 2) ja ennen haastatteluja kerroin heille tutkimusaineiston 

käsittelyn käytännöistä. Tutkimusluvan käytäntötutkimukselle hain Helsingin 

kaupungilta.  

Huomioin tutkimuseettiset kysymykset käytäntötutkimuksen kaikissa vaiheissa. 

Analysointivaiheessa erityisen huomion kohteena on ollut se, että haastateltavien 

anonymiteetti säilyy. Tutkimusasetelmasta johtuen haastateltavien joukko on hyvin 

pieni ja raportin perusteella on pääteltävissä ketkä tutkimukseen osallistuivat, mikäli 

tietää henkilöiden työskennelleen kuntoutusohjauksen tiimissä kokeilujakson aikana. 

Itse tutkimusaineiston joukosta on kuitenkin mahdotonta tunnistaa yksittäisiä 

työntekijöitä tutkimusraporttia lukemalla, ja tähän haastateltavien anonymiteetin 

säilyttämiseen olen kiinnittänyt erityistä huomiota.  

 

 

6 Tulokset 
 

6.1 Toimintakykymittarit osana arkityötä 
 

Haastateltavista suurin osa toi esiin toimintakykymittareiden kokeilujakson olleen 

melko lyhyt ja heidän toivovan, että olisivat voineet käyttää enemmän aikaa mittareihin 

perehtymiseen ja niiden kokeiluun asiakkaiden kanssa. Kokeiluajankohdan kuvattiin 

olevan kiireistä aikaa töissä, mikä oli tuonut monelle haasteita löytää aikaa kokeilua 

varten. Eräs vastaaja toisaalta toi esiin, että ajankohtaan sijoittuneet useat tapaamiset 

asiakkaiden kanssa mahdollistivat hänelle mittareiden kokeilun.  
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Useimmat haastateltavista kertoivat kokeneensa mittareiden käytön asiakastilanteissa 

luontevaksi ja kuvasivat kokeilujen sujuneen melko helposti ja ongelmitta. Muutamat 

haastateltavat pohtivat valikoineensa kokeiluun mukaan ”niin sanotusti helppoja ja 

suostuvaisia asiakkaita”, mikä on voinut vaikuttaa ongelmattomuuden kokemukseen. 

Aineistossa esiintyi myös muutamia kokemuksia mittareiden käytön epäluontevuudesta, 

mihin oli vaikuttanut kokemus siitä, että asiakkaat kuuluivat väärään kohderyhmään. 

Tällä tarkoitettiin WHODAS 2.0 mittarin keskittymistä laajalti fyysisiin 

toimintarajoitteisiin, joita asiakkailla ei ollut. Osa informanteista myös kuvasi 

asiakkaiden suhtautuneen mittarin käyttämiseen esimerkiksi naureskellen tai skeptisesti, 

mikä saattoi vaikuttaa myös heidänkin kokemukseensa tilanteen luontevuudesta. 

Asiakkaan itse täyttämä lomakekysely oli ehdottomasti useimmiten käytetty mittarin 

käyttömuoto ja lomakeversioiden suosimiseen oli vaikuttanut niiden helppokäyttöisyys. 

Kolme informanttia oli kokeillut myös haastatellen käytettävää versiota. Haastateltavat 

kertoivat, että heidän kokeillessaan tiimin kesken mittareiden käyttöä, oli käynyt ilmi 

WHODAS 2.0 12+24 haastattelun olevan monimutkainen ja kertoivat päätyneensä siksi 

käyttämään kokeilujaksolla lomakeversioita. Tätä haastatteluversiota asiakkaiden 

kanssa käyttäneet työntekijät toivatkin ilmi, että käyttö oli ollut hankalan tuntuista 

asiakastilanteessa monimutkaisista ohjeista johtuen.  

Ajankäytön suhteen haastateltavat arvostivat lyhyttä mittaria. Lyhyen mittarin kuvattiin 

olevan helposti niin yksilö- kuin ryhmätapaamisillekin sopiva, sillä asiakkaiden 

kärsivällisyys riitti täyttämiseen myös ryhmässä ja täyttämisen kuvattiin olleen nopeaa 

ja vaivatonta. Tämän kuvattiin mahdollistavan keskustelu mittarin käsittelemistä 

asioista saman tapaamisen aikana, mikä nähtiin olennaisena työskentelyn kannalta. Vain 

vähän aikaa vievä lyhyt mittari koettiin myös sellaiseksi, jota olisi helppo käyttää 

jokaisen asiakkaan kanssa. 

Aineiston joukossa oli muutamia kokemuksia myös siitä, että WHODAS 2.0 12 

kysymyksen lomake vei paljon aikaa ja vaati työntekijältä runsaasti opastusta. Tähän 

liittyen nousi esiin myös ajatuksia siitä, että mittarit eivät lomakemuodossa sovellu 

hyvin esimerkiksi heikkolahjaisille, luku- ja kirjoitusongelmia omaaville tai muuta kuin 

suomea äidinkielenään puhuville asiakkaille. Informantit jakoivat keskenään 

näkökulman siitä, että mittarin käyttöön kuluva aika riippuu asiakkaasta; osa asiakkaista 

on todella puheliaita ja osa taas ei. Eräällä pitkää lomakekyselyä (WHODAS 2.0 36 



17 
 

 

kysymystä) käyttäneellä työntekijällä oli myös kokemus siitä, että lomakkeen käyttö 

sujui ongelmitta, mikä puoltaa asiakkaiden välisten erojen merkitystä ajankäytön ja 

sujuvuuden suhteen. 

Molempia toimintakykymittareita kokeilleet työntekijät toivat esiin kokeneensa 

WHOQOL-BREF-mittarin olleen positiivissävytteisempi ja olleen mukavampi käyttää 

sen keskittyessä asiakkaan vahvuuksiin. Sen osalta myös kyselylomakkeen kuvattiin 

olevan selkeämpi ja valoisampi visuaalisesti, mikä koettiin hyväksi. WHODAS 2.0 

mittarin osalta tuotiin esiin termin ”vaikea” toistuminen, mikä koettiin ikävänä, sillä 

termiä ei haluttu toistaa asiakkaalle ja kiinnittää näin huomiota ongelmiin. Toisaalta 

WHODAS 2.0 mittarin ajateltiin kuitenkin selvittävän tärkeitä, terveyteen liittyviä 

asioita. 

Keskustelevuus oli asia, jonka lähes kaikki haastateltavat toivat esiin tärkeänä liittyen 

mittareiden käyttöön. Mittarin käyttäminen samalla keskustellen nähtiin ensisijaisena 

käyttötapana, jota moni kertoi aikovansa jatkossa käyttää. Monet haastateltavat 

kuvasivat mittarin käyttämisen tuovan asiakastapaamisten kulkuun kattavan rakenteen, 

ja toimivan näin työn tukena ja apuvälineenä. 

 

6.2 Mittareiden tuottama tieto ja sen käyttö 
 

WHODAS 2.0 mittari kuvattiin aineistossa laajasti toimintakykyä mittaavaksi. Sen 

tuottama tieto koettiin hyödylliseksi ja asiakkaan kokonaistilannetta valaisevaksi ja 

mittarin kuvattiin mahdollistavan huomion kiinnittämisen sinne, missä asiakkaan itsensä 

mielestä on ongelmia. Varsinkin ei niin puheliaiden asiakkaiden kohdalla tämä nähtiin 

hyväksi asiakasi ja mittarit uudenlaisiksi työvälineiksi, joilla heidän kanssaan voi 

kartuttaa tietoa aiempaa helpommin.  

Toisaalta laaja-alainen toimintakyvyn kartoittaminen herätti haastateltavien keskuudessa 

myös paljon kysymyksiä siitä, miten toimia tiedon kanssa, joka ei koske työtoiminnan 

alaa. Haastateltavat kertoivat näkevänsä tässä eettisen kysymyksen; kun kysyy jostain 

asiasta, tulee olla vastauksia ja mahdollisuuksia auttaa asiassa. He kertoivat että heillä ei 

ole valmiuksia auttaa esimerkiksi seksuaaliterveyteen liittyvissä ongelmissa ja toisaalta 

myöskään resursseja käsitellä kaikkia toimintakyvyn ongelmia. Työtoiminnan 
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korostettiin olevan vain yksi ympäristö asiakkaan elämässä ja esitettiin ajatus siitä, ettei 

kaikkia asioita ole hedelmällistä käsitellä siellä. Laaja-alaisen tiedon asiakkaan 

toimintakyvystä nähtiin siis toisaalta olevan hyödyllistä ja taustoittavaa, mutta toisaalta 

pelättiin sen kartoittamisen luovan asiakkaalle väärän mielikuvan siitä, missä asioissa 

kuntoutusohjauksen toiminnan puitteissa voidaan toimia. 

Yksi olennainen tulos aineistossa oli se, että toimintakykymittareiden tuottaman tiedon 

nähtiin kertyvän mittareiden käytön yhteydessä käytävien keskustelujen myötä, eikä 

mittareiden tuottamia pisteitä laskemalla. Kokeilujakson lyhyen keston vuoksi mittaria 

ei käytetty useampaa kertaa saman ihmisen kanssa, jolloin olisi syntynyt vertailtavissa 

olevia pisteitä. Haastateltavat kertoivatkin, että eivät kokeilujakson aikana laskeneet 

pisteitä ja vertailleet näitä viitearvoihin.  

Pisteiden laskemiseen suhtauduttiin koko aineistossa melko varauksella, sillä pisteiden 

ei ajateltu välittävän todenmukaista kuvaa asiakkaan toimintakyvystä. Eräs syy tähän oli 

se, että haastateltavien mukaan monet lomakekyselyyn vastanneet asiakkaat olivat 

merkinneet lomakkeeseen poikkeuksetta parhaan tai toisiksi parhaan vaihtoehdon, 

kertoen kuitenkin samalla verbaalisesti, etteivät asiat ole niin hyvällä tolalla 

todellisuudessa. Eräs haastateltava toi esiin, että ei pelkän toimintakykymittarin 

tuottaman tiedon perusteella voisi tehdä päätöksiä työssään, vaan haluaisi mittarin 

tuottaman tiedon tueksi asiakkaan lähityöntekijän arvion toimintakyvystä. 

Aineistossa nousi esiin myös kokemus siitä, että työtoimintaan hakeutuvat asiakkaat 

saattavat haluta antaa toimintakyvystään todellisuutta paremman kuvan, päästäkseen 

mukaan työtoimintaan. Ratkaisuksi pulmaan ehdotettiin sitä, että jo työtoiminnassa 

olevan asiakkaan lähityöntekijä voisi käyttää mittaria arvioimaan asiakkaan 

toimintakykyä, mikä sulkisi ongelmien aliarvioinnin pois. Mahdollisena ratkaisuna 

näihin pulmiin tuotiin esiin myös haastattelemisen käyttö lomakekyselyn käyttämisen 

sijaan tai keskusteleva ote myös lomakekyselyä käyttäessä.  

Pisteiden laskemiseen liittyen useampi haastateltava kertoi haasteeksi sen, että ei halua 

antaa asiakkaille arvosanoja ja välittää niin kokemusta siitä, että asiakkaita arvioidaan. 

Pisteiden laskemisessa ja vertailemisessa nähtiin kuitenkin mahdollisuus ongelmien 

näkyväksi tekemiselle ja puheeksi ottamiselle. Pisteiden laskemisen ajateltiin myös 

olevan potentiaalisesti tärkeää tiimiä korkeammalle tasolle organisaatiossa, eräänlaisen 

yhteiskunnallisen tiedon tuottajana. 
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Mittareiden käyttäminen itsessään tuotti tietoa käytyjen keskustelujen lisäksi myös 

siten, että joissain haastattelutilanteissa paljastui ongelmia asiakkaan luku- ja 

kirjoitustaidossa. Nämä olivat uusia asioita, jotka eivät olleet aiemmin asiakkuuden 

aikana tulleet esille asiakkaan toimintakykyä. Mittareiden kuvattiin useimmiten 

toimineen olemassa olleiden käsitysten vahvistajina, mutta myös haastaneen niitä 

paikoitellen.  

Molempia mittareita kokeilleet informantit kuvasivat WHODAS 2.0 keskittyvän 

enemmän fyysiseen ulottuvuuteen ja WHOQOL-BREF:in puolestaan kartoittavan 

elämänlaatua positiivisesta lähtökohdasta. Jälkimmäisen ajateltiin ehdottomasti 

kuvaavan sosiaalista toimintakykyä paremmin, mutta WHODAS 2.0 mittarin olevan 

kuitenkin tarpeellinen kokonaistilanteen kartoittamisessa. Molempien mittareiden 

kuvattiin olevan tarpeellisia jo käytössä olevien työkalujen rinnalle ja aineistossa nousi 

esiin näkemyksiä siitä, että sosiaalisen toimintakyvyn mittarit ovat tervetullut työväline 

osaksi asiakastyötä.  

 

6.3 Asiakkaiden kokemuksia kokeilujaksolta 
 

Mittareiden kokeilukäytön yhteydessä asiakkailta kerättiin palautelomakkeella tietoa 

kokeiluun ja sen herättämiin ajatuksiin liittyen. Kehittämisen ja toiminnan tuki -yksikkö 

koostaa kerättyjen lomakkeiden perusteella erilliset tulokset kokeilujaksoa koskien 

asiakasnäkökulmasta. Haastatteluiden aikana nousi kuitenkin esiin joitain asiakkaiden 

kokemuksia ja näkökulmia työntekijöiden kuvaamina ja käsittelen niitä lyhyesti tässä 

alaluvussa. 

Informantit kertoivat asiakkaiden kokeneen mittareiden olleen pääosin loogisia ja 

helppokäyttöisiä, mutta muutaman asiakkaan tarvinneen runsaasti ohjausta ja sanallista 

vahvistusta täyttämisen tueksi. Eräs pitkän WHODAS 2.0 -lomakkeen täyttänyt asiakas 

oli pitänyt täyttämistä hankalana, eikä osannut sanoa oliko siitä hyötyä. Koska kokeillut 

mittarit painottuvat vahvasti WHODAS 2.0 12 kysymyksen lomakeversioon, ei sen ja 

pidemmän version eroista ja yhtäläisyyksistä kuitenkaan voi esittää yleistettäviä 

tuloksia. 
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Asiakaspalautelomakkeessa kysyttiin yhtenä kysymyksenä sitä, miten hyvin asiakkaat 

kokivat mittareiden auttaneen heitä ilmaisemaan tarpeitaan ja toimintakykyään. Eräs 

työntekijä kertoi haastattelussa, että hänen saamiensa palautteiden mukaan WHOQOL-

BREF oli ollut melko helppokäyttöinen ja auttanut myös ilmaisemaan tarpeita ja 

toimintakykyä. WHODAS 2.0:n taas arvioitiin useamman asiakkaan toimesta olevan 

hankala ja ei-hyödyllinen tarpeiden ja toimintakyvyn ilmaisemisen kannalta.  

Osa asiakkaista oli tuonut kokeilukäytön yhteydessä esiin ajatuksia liittyen 

koulusuorituksiin ja arvioinnin kokemuksiin, ja ilmaissut kokeneensa mittareiden 

käyttötilanteen epämiellyttävänä tai -luontevana. Luontevuuteen liittyen haastateltavat 

kuvasivat osan asiakkaista suhtautuneen mittarin käyttöön naureskellen ja skeptisesti, ja 

tilanteen olleen tällöin työntekijällekin ei-niin-luonteva. Esiin nousi myös kokemus 

siitä, että vaikka asiakas olisikin alkuun suhtautunut mittarin käyttöön epäluuloisesti, 

antoi sen käyttäminen kuitenkin mahdollisuuden hyviin ja antoisiin keskusteluihin 

asiakkaan kanssa.  

WHODAS 2.0 mittarin käyttämän kielen suhteen asiakkaiden puheessa oli noussut esiin 

ajatuksia vaikea-termin toistumisesta ja eräs kokemus siitä, että kieli olisi saanut olla 

kansanläheisempää. Vastausvaihtoehtojen koettiin myös olevan suppeita, mikä ilmeni 

siinä, että useat asiakkaat halusivat täydentää lomakkeeseen merkitsemiään asioita joko 

suullisesti mittarin täyttämisen tilanteessa tai kirjoittamalla lisätietoa lomakkeelle.  

 

6.4 Ajatuksia jatkokäytöstä ja mittareiden soveltumisesta muualle 
 

Vaikka lomakeversioiden käyttö oli kokeilujaksolla haastattelua suositumpi mittareiden 

käyttömuoto, jatkokäyttöä ajatellen haastattelu nähtiin kuitenkin ennen kaikkea 

mahdollisuutena ja jopa ensisijaisena mittareiden käyttötapana useimpien mielestä. 

Haastattelun suosimista jatkossa tukivat haastateltavien jakamat mielipiteet siitä, että 

mittareiden käyttötarkoitus on toimia ennen kaikkea keskustelun virittäjänä ja että 

työskentelyn kannalta olennainen tieto tulee esiin keskustelun avulla pisteiden 

laskemisen sijaan. Toisaalta haastattelun käyttämisessä nähtiin uhkana keskustelun 

rönsyäminen ja rajaamisen vaikeus, kun tapaamisaika on kuitenkin rajattu pituudeltaan. 

12 kysymyksen WHODAS 2.0 lomake saikin kiitosta lyhyytensä ansioista.  
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Kuntoutusohjauksen työntekijöiden omat, sosiaalihuoltolain mukaiset vastuuasiakkaat 

nostettiin esiin yhtenä kohderyhmänä, jonka kanssa työskentelyyn mittareiden käytön 

ajateltiin sopivan erityisesti. Esimerkkinä sopivista käyttötilanteista esiin nousivat 

kuntouttavaan työtoimintaan sijoituspäätösten uusimiset vuosittain. Toisaalta usea 

haastateltava myös kannatti mittareiden jatkokäyttöä puhtaasti harkinnan mukaan, 

korosti työntekijän asiantuntijaroolia sopivien käyttötilanteiden tunnistamisessa eikä 

nähnyt mittareiden käyttöä kaikkien asiakkaiden kanssa tarkoituksenmukaisena. 

Moni haastateltava mainitsi kaivanneensa toimintakykymittareiden kaltaista 

kokonaisvaltaista mittaria työssään. Puolet haastateltavista kertoi aikovansa käyttää 

kokeiltuja mittareita jatkossakin, ja loputkin suhtautuivat melko positiivisesti käytön 

mahdollisuuteen jatkossa. Yksi työntekijä ilmaisi aikovansa käyttää 

toimintakykymittareita vain jos käytön aloittamisesta tehdään päätös häntä ylemmällä 

tasolla eli jos työnantaja siihen ohjeistaa. Muilla informanteilla varaukselliseen 

suhtautumiseen vaikuttivat kokemukset siitä, ettei toimintakykymittareiden käytön 

nähty sopivan omaan työnkuvaan, esimerkiksi akuuttiluonteisen työskentelyn tai 

vähäisen asiakastyön vuoksi. Toisessa haastatteluryhmässä WHODAS 2.0 mittarin 

käyttö haastatellen sai kannatusta jatkokäyttöä ajatellen ja toisessa haastatteluryhmässä 

WHOQOL-BREF taas näyttäytyi potentiaalisempana vaihtoehtona jatkokäytön suhteen. 

Aineistossa nousivat esiin myös toivomukset sähköisestä mittariversiosta, joka olisi 

suoraan yhteydessä asiakastietokantaan sekä tarve paremmin juuri työtoiminnan 

kysymyksiin tarkentuvalle toimintakykymittarille.  

Haastateltavat kertoivat ajattelevansa mittareiden soveltuvan hyvin kuntoutusohjauksen 

lisäksi myös muualle sosiaalipalveluihin. Mittareiden tuottaman laaja-alaisen tiedon 

ajateltiin sopivan erityisesti alueella toteutettavaan sosiaalityöhön, -ohjaukseen ja 

palveluohjaukseen, joissa asiakkaan kokonaistilanteen kartoittaminen on tarpeellista. 

Eräs nimeltä mainittu toimi, johon mittareiden käyttöä aineistossa suositeltiin, olivat 

SAS-sijoittajat, jotka työskentelevät Selvitys, arviointi ja sijoitus -toimistossa. 

Kokeiltujen mittareiden ajateltiin sopivan ennen kaikkea suunnitelmalliseen työhön. 

Pitkissä asiakasprosesseissa mittarin käyttämisen ajateltiin olevan mahdollista, kun taas 

akuuttiluonteisempaan työskentelyyn mittareiden käytön ja niiden tuottaman tiedon ei 

niinkään koettu sopivan. Ensisijaisesti haastateltavat nostivat muualle soveltumisen 

yhteydessä kuitenkin esiin sen, että soveltuminen on niin työntekijästä kuin 
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asiakkaastakin kiinni – joillekin työntekijöille mittareiden käyttö on luontevaa ja 

samaten osalle asiakkaista niiden käyttö työtapana sopii hyvin, osalle taas ei. 

 

 

7 Pohdinta 

 

7.1 Keskeiset tutkimustulokset 

 

Haastateltavat suhtautuivat pääosin myönteisesti toimintakykymittareiden 

käyttöönottoon oman työnsä tueksi ja kuvasivat monilta osin toimintakykymittareiden 

kokeilujakson sujuneen hyvin. Kuntoutusohjauksessa käytettävien mittareiden toivottiin 

aineiston perusteella olevan lyhyitä ja nopeita käyttää ja joko haastatellen tai 

keskustellen käytettäviä. Mittarin käyttöön kuluvan ajan lyhyt kesto yhdistettiin mittarin 

helppokäyttöisyyteen. WHODAS 2.0 12 kysymyksen kyselylomake sai kiitosta 

lyhyytensä johdosta, pidemmät versiot 12+24 kysymyksen haastattelu ja 36 

kysymyksen lomake taas olivat aiheuttaneet joitain kokemuksia käytön hankaluudesta. 

Tärkeäksi nähtiin se, että mittarin käytön yhteyteen jää aikaa keskustella asiakkaan 

kanssa esiin nousevista asioista. Keskusteleva mittareiden käyttäminen nähtiin 

olennaisena seikkana mittareiden jatkokäyttöä käsiteltäessä ja mittareiden tuottaman 

tiedon kuvattiin kertyvän ennen kaikkea tilanteessa syntyvän keskustelun avulla, eikä 

pisteitä laskemalla. Pisteiden laskemiseen ja mittareiden käyttöön viitearvoja 

hyödyntäen liittyikin aineistossa paljon varauksellista suhtautumista. Haastateltavat 

jakoivat käsityksen siitä, että asiakkaat eivät vastanneet totuudenmukaisesti 

lomakekyselyihin, vaan arvioivat omaa toimintakykyään lomakkeelle paremmaksi kuin 

mitä puheessaan samalla kertoivat. Pisteytykseen liittyi aineistossa myös ajatuksia siitä, 

etteivät haastateltavat halunneet ”pisteyttää asiakkaita” tai antaa asiakkaalle kokemusta 

siitä, että heitä arvioidaan. Pisteiden laskeminen ja sanallisen tuloksen saaminen nähtiin 

toisaalta kuitenkin osan haastateltavien mielestä mahdollisuutena tehdä ongelmia 

näkyväksi ja välittää tietoa ylöspäin organisaatiossa.  



23 
 

 

WHODAS 2.0 kyselyn todettiin haastatteluissa tuottavan paljon työllistymisen tuen 

kuntoutusohjauksen alan ulkopuolista tietoa. Tämän tiedon kuvattiin olevan hyödyllistä, 

valaisevaa ja taustoittavaa. Haastateltavat toivat kuitenkin esiin epäilyksiä 

mahdollisuuksistaan tarttua esiin nouseviin toimintakyvyn ongelmiin niiden ollessa 

oman työkentän ulkopuolella, tarkoittaen niin aikaresurssin puutetta kuin 

asiantuntemuksenkin puutetta. Tämä antaa mielestäni viitteitä siitä, että sosiaalialalla 

tasapainoillaan seuraavan asian kanssa: asiakkaan kokonaistilanteen tunteminen olisi 

hyödyllistä työskentelyn kannalta, mutta toisaalta kullakin rajatulla toimintasektorilla on 

vain tietty määrä resursseja ja mahdollisuus auttaa lähtökohtaisesti vain oman toiminnan 

raameissa. 

Aineistossa kävi ilmi asiakkaiden ja työntekijöiden välisten erojen suuri vaikutus 

mittareiden käyttökokemuksiin. Asiakkaiden välisten erojen kuvattiin vaikuttavan niin 

ajankäyttöön, opastuksen tarpeeseen, asiakastilanteiden luontevuuteen kuin mittarin 

käytön soveltuvuuteenkin kuhunkin tilanteeseen. Tämä mielestäni alleviivaa 

sosiaalialan tilannesidonnaisuutta ja sitä, että kuhunkin asiakastilanteeseen vaikuttavat 

aina niin asiakkaan kuin työntekijänkin persoona sekä muut hetkeen liittyvä tekijät – ei 

siis voida todeta, mikä versio ja käyttötapa olisivat aukottomasti kaikille parhaiten 

sopivat. Yhdeksi olennaiseksi tulokseksi nostaisinkin haastateltavien kokemuksen 

mittareiden tilannesidonnaisuudesta ja siihen liittyen työntekijän kuvaamisen 

asiantuntijaksi, joka valitsee kulloinkin sopivat työvälineet työnsä tueksi. 

Toimintakykymittareiden nähtiin soveltuvan myös muualle sosiaalipalveluihin, ennen 

kaikkea paikkoihin, joissa asiakkaan kokonaistilanteen arvioiminen on olennaista 

työskentelyn kannalta ja työtapa suunnitelmallinen. Muualle sosiaalipalveluihin 

soveltumisen yhteydessä korostettiin sitä, että mittareiden tuottaman arvon nähtiin 

olevan nimenomaan niiden käyttämisessä keskustelun apuna, ei pisteiden laskemisessa. 

WHODAS 2.0 ja WHOQOL-BREF-mittareiden vertailu on aineiston perusteella hyvin 

alustavaa johtuen jälkimmäisen vähäisistä kokeilukerroista ja aineiston pienestä koosta. 

Toisessa haastatteluryhmässä WHODAS 2.0 mittaria aiottiin käyttää jatkossakin, mutta 

haastatellen lomakekyselyn sijaan. Toisessa ryhmässä WHOQOL-BREF taas näyttäytyi 

todennäköisempänä vaihtoehtona jatkokäytön suhteen, johtuen siitä että ryhmä arvioi 

sen olevan sisällöllisesti sosiaalialalle soveltuvampi ja paremmin sosiaalista 

toimintakykyä mittaava. WHODAS 2.0 mittarin koettiin keskittyvän lähinnä fyysiseen 
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ja terveydelliseen ulottuvuuteen. Jatkokäytön suhteen nousivat esiin toiveet sähköisesti 

käytettävästä toimintakykymittarista sekä paremmin työtoimintaan kohdistuvasta 

mittarista.  

Vastauksena tutkimuskysymykseen aineiston perusteella voidaan todeta, että 

toimintakykymittareilla on potentiaalia toimia kuntoutusohjauksessa tehtävän työn 

tukena, mutta kokeilujakson lyhyestä kestosta johtuen potentiaalia ei sen aikana päästy 

kattavasti hyödyntämään. Mittareiden kuvattiin kuitenkin sopivan melko hyvin työn 

käytäntöihin sekä tuottavan työskentelyn kannalta hyödyllistä tietoa. Mittareiden 

tuottaman tiedon laaja-alaisuuteen liittyviin kysymyksiin ja haasteisiin olisi mielestäni 

mahdollista vastata lisäkoulutuksen keinoin. Tämä lisäkoulutus voisi koskea esimerkiksi 

sitä, mihin asiakas tulee ohjata eteenpäin toimintakyvyn eri osa-alueissa ilmenevien 

ongelmien suhteen ja sitä, miten mittareiden tuottamaa pistetietoa voitaisiin käyttää työn 

tukena. 

 

7.2 Mittareiden soveltuminen hyvinvointi-indikaattoriksi 

 

Mittareiden soveltuminen hyvinvointi-indikaattoriksi liittyy osaltaan siihen, kuinka 

hyvin mittarit soveltuvat kuvaamaan asiakkaan sosiaalista toimintakykyä. Tämän 

tarkastelua hankaloitti se, että kokeilujakson aikana valtaosa haastatelluista kokeili vain 

WHODAS 2.0 mittaria, joka on ensisijaisesti suunniteltu terveyden ja 

toimintarajoitteiden kuvaajaksi. Kokeilujakson aikana yleisemmin käytössä ollut 12 

kysymyksen kyselylomake sisältää kyllä myös toimintakyvyn sosiaalista ulottuvuutta 

käsitteleviä kysymyksiä, mutta enemmän fyysiseen ulottuvuuteen liittyviä kysymyksiä. 

Kysyin kuntoutusohjauksen työntekijöiltä haastatteluissa, miten hyvin haastateltavat 

kokivat mittareiden tuottaman tiedon vastaavan olemassa olevaa kuvaa asiakkaan 

sosiaalisesta toimintakyvystä. Suurin osa haastateltavista kertoi, että mittareiden käyttö 

ei tuottanut yllätyksiä tämän suhteen, vaan tuki jo olemassa olevaa kuvaa. 

Toimintakykymittareiden kykyä kuvata asiakkaiden sosiaalista toimintakykyä en tämän 

tutkimuksen puitteissa saanut tarkemmin selville. Aineiston tieto aihepiiriin liittyen 

rajoittui siihen, että WHOQOL-BREF mittarin nähtiin toisessa haastatteluryhmässä 
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vastaavan sosiaaliseen toimintakykyyn liittyviin kysymyksiin ehdottomasti paremmin 

kuin WHODAS 2.0 mittarin. 

Hyvinvointi-indikaattoreiden kehittämistyötä kuvaavassa luvussa 2.2 kerron, että 

indikaattoreiden valintaa ovat ohjanneet ainakin seuraavat lähtökohdat: mitattava ilmiö 

on keskeinen hyvinvointiongelma, ilmiö on sosiaalityön keskeistä sisältöä ja sille on 

olemassa sosiaalityön interventio, sen kirjaaminen on luonteva osa työtä ja 

geneerisyyteen pyrkiminen (Tukiala ym. 2016).  Näistä lähtökohdista kaksi 

jälkimmäistä ovat olennaisia tämän tutkimuksen puitteissa. Ilmiön keskeisyys on 

nimittäin todettu toimintakykymittareiden valintaprosessissa jo ennen tätä 

käytäntötutkimusta. Interventioksi puolestaan voi nähdä esimerkiksi koko 

kuntoutusohjauksen toiminnan, jonka tavoitteena on lisätä asiakkaiden hyvinvointia, 

elämänhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä (Kuntoutusohjaus-esite). Indikaattorin 

valinnan kannalta olennaiset seikat ovat siis toimintakykymittarin kirjaamisen 

luontevuus osana työtä sekä kokemus mittarin geneerisyydestä. 

WHODAS 2.0 12 kysymyksen kysymyslomakkeen ja WHOQOL-BREF lomakkeen 

käyttöä kuvattiin aineistossa pääosin luontevaksi, WHODAS 2.0 12+24 kysymyksen 

haastattelun ja 36 kysymyksen kysymyslomakkeen käyttöä ei niinkään. Kummankin 

mittarin ajateltiin soveltuvan muualle, eli geneerisyyden suhteen aineistossa oli 

positiivisia viitteitä. Näiden tulosten perusteella totean WHODAS 2.0 lyhyen version 

sekä WHOQOL-BREF mittarin voivan potentiaalisesti soveltua hyvinvointi-

indikaattoreiksi. Koska WHOQOL-BREF mittarin nähtiin kuvaavan sosiaalista 

toimintakykyä huomattavasti WHODAS 2.0 mittaria paremmin, se on tutkimuksen 

perusteella soveltuvampi sosiaalista toimintakykyä kuvaavaksi hyvinvointi-

indikaattoriksi. On kuitenkin huomattava, että WHOQOL-BREF mittarin kokeilukäyttö 

oli aineistossa verrattain harvinaista, mistä johtuen sen käyttämisestä ei kertynyt 

tarkempaa tietoa. 

 

7.3 Tutkimuksen hyödyntäminen 

 

Käytäntötutkimus on tuottanut tietoa siitä, että kuntoutusohjauksen tiimissä on ollut 

tarvetta kokeiltujen kaltaisille laaja-alaisille toimintakykymittareille ja että intoa näiden 

käyttöön jatkossakin löytyy. Tämä on hyödyllinen tieto hyvinvointi-indikaattoreiden 
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kehitystyön kannalta, ja antaa positiivisia viitteitä siitä, että mittareiden käytön 

tuominen sosiaalialan työskentelyn arkeen on hyvin mahdollista ja kannattavaa. 

Tutkimuksen tulosten perusteella olen alustavasti arvioinut kokeiltujen mittareiden 

soveltumista hyvinvointi-indikaattoreiksi alaluvussa 7.2. 

Esittelen käytäntötutkimuksen tulokset tutkimuksen toimintaympäristön tiimille sekä 

toimintakykymittareiden kokeilutiimille maaliskuussa 2017. Tilaisuudessa käydään 

myös keskustelua kokeilujakson kokemuksesta sekä tulosten hyödyntämisestä. Tapa, 

jolla tutkimuksen tuloksia hyödynnetään toisaalta hyvinvointi-indikaattoreiden 

kehittämisprojektissa ja toisaalta kokeilujakson työtiimissä, tulee jäsentymään vasta 

tässä tilaisuudessa. Tutkijan näkökulmasta arvioin käytäntötutkimuksen tuottaneen 

hyödyllistä tietoa molempien ympäristöjen hyödynnettäväksi ja eritoten hyvinvointi-

indikaattoreiden kehittämisprojektin tueksi.  

 

7.4 Tutkimusprosessi 
 

Tutkimusprosessi käynnistyi lokakuussa 2016 ja tulee päättymään maaliskuussa 2017 

järjestettävään esittelytilaisuuteen. Monista eri toimijoista koostunut prosessi on 

edennyt suunnitelman mukaan. Tutkimustehtävä annettiin Helsingin kaupungilta 

selkeänä ja hyvin rajattuna, ja sen tarkentaminen sujui hyvässä yhteistyössä 

toimintaympäristön, tutkijan ja yliopiston välillä. Yhteydenpito eri tahojen välillä 

tapahtui pääosin sähköpostitse ja eri tahot olivat läpi prosessin hyvin tavoitettavissa. 

Huolellisesti laaditun tutkimussuunnitelman merkitys kirkastui tutkimusprosessin 

myötä, sillä palasin siihen monesti vielä analyysivaiheessakin selkeyttääkseni 

ajatuksiani tutkimuksen tarkoituksesta ja painopisteistä.  

Niin tutkimusluvan saaminen kuin haastatteluaikojen sopiminenkin sujuivat ongelmitta, 

eikä prosessissa ilmennyt muitakaan suuria haasteita. Eri tekijöistä syntynyt 

aikataulullinen paine toki tuntui niin toimintakykymittareita kokeilleilla haastateltavilla 

kuin tutkijallakin tutkimusprosessin loppusuoralla. Toimintakykymittareiden kokeiluun 

liittyvien käytännön asioiden ja esimerkiksi koulutustilaisuuden sopimiseen kulunut 

aika vaikuttivat kokeilujakson alkuajankohdan siirtymiseen alun perin kaavailtua 

myöhäisemmäksi. Tämä puolestaan vaikutti haastattelujen aikatauluttamiseen 

sopimiseen ja analysointiin jäävään ajanjaksoon. 
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Käytäntötutkimuksen toteuttaminen tuotti minulle arvokasta uutta kokemusta ja 

prosessin puitteissa pääsin toteuttamaan ensimmäiset tutkimushaastatteluni sekä näin 

laajan haastatteluaineiston analyysin. Opin, että haastattelurungon ja apukysymysten 

tekemisen lisäksi voisi olla hyödyllistä järjestää harjoitushaastattelu, mikäli vain 

mahdollista. Nyt ensimmäinen ryhmähaastattelu tuotti paljon oivalluksia sen suhteen, 

mitä kannattaa tehdä toisella tavalla toisen haastattelun kohdalla. Mikäli kummatkin 

haastattelukerrat olisivat olleet yhtä hyvin suunniteltuja kuin jälkimmäinen, olisi 

tutkimus voinut tuottaa fokusoidumpaa ja eritellympää tietoa.  
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Liite 1. 
 

Saatekirje haastatteluun osallistuville 

Hyvä kuntoutuksen ohjauksen työntekijä, 

Olen sosiaalityön opiskelija Noora Kivioja ja suoritan Helsingin yliopiston 

valtiotieteelliseen tiedekuntaan sosiaalityön maisteriopintoihin liittyvää 

käytäntötutkimusjaksoa. Opintojakson tavoitteena on tuottaa käytännön työtä 

hyödyttävää tietoa pienimuotoisen tutkimuksen avulla. Toive tutkimukselleni on tullut 

Helsingin kaupungin henkilöstö- ja kehittämispalveluista.  

Tutkimukseni käsittelee toimintakykymittarien käyttöä osana sosiaalialalla toteutettavaa 

työskentelyä ja vastaa kysymykseen siitä, miten työllistymisen tuen 

kuntoutusohjauksessa kokeiltavat toimintakykymittarit WHODAS 2.0 ja WHOQOL-

BREF toimivat työn tukena. Tutkimuksen tuottamaa tietoa käytetään sosiaalihuollon 

suunnittelussa kehiteltävien hyvinvointi-indikaattoreiden valinnassa. Helsingin 

kaupungin Sosiaali- ja terveysviraston käyttösuunnitelman mukaan hyvinvointi-

indikaattoreiden kehittämistyön tavoitteena on kohdentaa palveluja niitä eniten 

tarvitseville hyvinvointihyödyn lisäämiseksi, kaventaen terveys- ja hyvinvointieroja. 

Toivon valmistuvan tutkimuksen tuottavan hyödyllistä tietoa myös tiimissänne 

käytettäväksi koskien mittareiden käyttöä työskentelyn tukena. 

Tarkoituksenani on haastatella tiiminne kaikkia kahdeksaa työntekijää kahtena neljän 

hengen ryhmähaastatteluna. Haastattelut on tarkoitus toteuttaa vuodenvaihteessa joulu-

tammikuun aikana. Haastattelut nauhoitetaan ja nauhat tuhotaan niiden analysoinnin 

jälkeen. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja osallistuminen on mahdollista 

keskeyttää koska tahansa ilmoittamalla siitä tutkimuksen tekijälle. Haastattelutietoja 

käsitellään anonyymisti ja luottamuksellisesti ja tutkimuksen raportoinnissa häivytetään 

kaikki tunnistettavissa olevat tiedot. Halutessanne teillä on mahdollisuus saada 

tutkimussuunnitelma luettavaksi ennen haastattelua, olettehan tällöin yhteydessä 

minuun sähköpostitse tai puhelimitse. 

Vastaan mielelläni tutkimusta koskeviin kysymyksiin, olettehan yhteydessä puhelimitse 

tai sähköpostitse. Kiitos osallistumisestanne! 

Ystävällisin terveisin, Noora Kivioja (puhelinnumero, sähköpostiosoite) 
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Liite 2. 
 

Suostumus tutkimukseen osallistumisesta 

Tutkimus: Mittareiden käyttö sosiaalialan työssä – työntekijöiden kokemuksia 

työllistymisen tuen kuntoutusohjauksessa kokeilluista toimintakykymittareista 

Tutkimuksen tekijä: Noora Kivioja, VTK, sosiaalityön pääaineopiskelija, Helsingin 

yliopisto 

Tutkimuksen julkaisu: Tutkimusraporttia käytetään Helsingin kaupungin hyvinvointi-

indikaattoreiden kehittämistyössä. Tutkimusraportti voidaan myös julkaista 

pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccan verkkosivuilla.  

Minulle on selvitetty yllä mainitun tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuksessa käytettävät 

tutkimusmenetelmät. Olen tietoinen siitä, että tutkimukseen osallistuminen on 

vapaaehtoista. Olen myös tietoinen siitä, että tutkimukseen osallistuminen ei aiheuta 

minulle minkäänlaisia kustannuksia, henkilöllisyyteni jää vain tutkijan tietoon ja 

nauhoitettu aineisto hävitetään tutkimuksen valmistuttua.  

Suostun siihen, että osallistun haastatteluun ja haastattelussa antamiani tietoja käytetään 

kyseisen tutkimuksen tarpeisiin. Voin halutessani keskeyttää tutkimukseen 

osallistumisen milloin tahansa ilman, että minun täytyy perustella keskeyttämistäni tai 

että se vaikuttaa työsuhteeseeni.  

Paikka ja aika 

____________________  

Tutkittavan allekirjoitus ja nimenselvennys  

_______________________________________ 

Toivon, että tutkimusraportti lähetetään minulle sähköpostitse tutkimuksen 

valmistuttua: 

____Kyllä  ____Ei 

Sähköpostiosoitteeni ______________________________________________  



33 
 

 

Liite 3. 

 

WHODAS 2.0 
WORLD HEALTH ORGANIZATION 
DISABILITY ASSESSMENT SCHEDULE 2.0    

 
  

 

ID 053_01 / 30.3.2016 Sivu 1 / 2 (12 kysymyksen versio – itse 
täytettävä) 
 

 
 

Itse täytettävä 
 

12 

12 kysymyksen versio, itse täytettävä  
 
Kysely selvittää terveydentilasta johtuvia vaikeuksia. Terveydentilalla tarkoitetaan sairauksia, tauteja 
ja muita lyhyt- tai pitkäaikaisia terveysongelmia, vammoja sekä mielenterveys-, tunne-elämän, 
alkoholi-, huume- tai lääkkeenkäytön ongelmia.  
 
Vastatessasi mieti, kuinka isoja vaikeuksia sinulla oli kussakin suorituksessa tai toimessa viimeisten 
30 päivän aikana. Ympyröi jokaisen kysymyksen kohdalta vain yksi vastausvaihtoehdoista. 
 
 

Kuinka vaikeaa sinun oli viimeisten 30 päivän aikana: 

S1 
Seistä pidempään, esimerkiksi 30 
minuuttia? 

Ei lainkaan 
vaikeaa 

Hieman 
vaikeaa 

Kohtalaisen 
vaikeaa 

Huomattavan 
vaikeaa 

Erittäin vaikeaa 
tai en pystynyt 

S2 Hoitaa kotityöt? Ei lainkaan 
vaikeaa 

Hieman 
vaikeaa 

Kohtalaisen 
vaikeaa 

Huomattavan 
vaikeaa 

Erittäin vaikeaa 
tai en pystynyt 

S3 
Oppia uutta, esimerkiksi löytää 
reitti uuteen paikkaan? 

Ei lainkaan 
vaikeaa 

Hieman 
vaikeaa 

Kohtalaisen 
vaikeaa 

Huomattavan 
vaikeaa 

Erittäin vaikeaa 
tai en pystynyt 

S4 

Osallistua tapahtumiin (esim. 
juhliin tai muihin tilaisuuksiin) 
samaan tapaan kuin muut 
ihmiset? 

Ei lainkaan 
vaikeaa 

Hieman 
vaikeaa 

Kohtalaisen 
vaikeaa 

Huomattavan 
vaikeaa 

Erittäin vaikeaa 
tai en pystynyt 

S5 Kuinka paljon terveydentilasi on 
vaikuttanut tunteisiisi? Ei lainkaan Hieman Kohtalaisesti Huomattavasti Erittäin paljon 

 
 
 
 
Ole hyvä ja jatka seuraavalle sivulle … 
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Kuinka vaikeaa sinun oli viimeisten 30 päivän aikana: 

S6 
Keskittyä johonkin tekemiseen 
 10 minuuttia? 

Ei lainkaan 
vaikeaa 

Hieman 
vaikeaa 

Kohtalaisen 
vaikeaa 

Huomattavan 
vaikeaa 

Erittäin vaikeaa 
tai en pystynyt 

S7 Kävellä pitkä matka, esimerkiksi 
kilometri 

Ei lainkaan 
vaikeaa 

Hieman 
vaikeaa 

Kohtalaisen 
vaikeaa 

Huomattavan 
vaikeaa 

Erittäin vaikeaa 
tai en pystynyt 

S8 Peseytyä? Ei lainkaan 
vaikeaa 

Hieman 
vaikeaa 

Kohtalaisen 
vaikeaa 

Huomattavan 
vaikeaa 

Erittäin vaikeaa 
tai en pystynyt 

S9 Pukeutua? Ei lainkaan 
vaikeaa 

Hieman 
vaikeaa 

Kohtalaisen 
vaikeaa 

Huomattavan 
vaikeaa 

Erittäin vaikeaa 
tai en pystynyt 

S10 Olla tekemisissä tuntemattomien 
ihmisten kanssa? 

Ei lainkaan 
vaikeaa 

Hieman 
vaikeaa 

Kohtalaisen 
vaikeaa 

Huomattavan 
vaikeaa 

Erittäin vaikeaa 
tai en pystynyt 

S11 Pitää yllä ystävyyssuhteita? Ei lainkaan 
vaikeaa 

Hieman 
vaikeaa 

Kohtalaisen 
vaikeaa 

Huomattavan 
vaikeaa 

Erittäin vaikeaa 
tai en pystynyt 

S12 Hoitaa päivittäinen työsi / 
opiskelusi? 

Ei lainkaan 
vaikeaa 

Hieman 
vaikeaa 

Kohtalaisen 
vaikeaa 

Huomattavan 
vaikeaa 

Erittäin vaikeaa 
tai en pystynyt 

 
 
 

H1 
Kuinka monena päivänä 30 päivän aikana näitä vaikeuksia 
kaikkiaan esiintyi? 

 
Päivien lukumäärä    

H2 
Kuinka monena päivänä 30 päivän aikana olit täysin 
kykenemätön tekemään tavallisia askareitasi tai työtäsi 
terveydentilan takia? 

 
Päivien lukumäärä    

H3 
Kuinka monena päivänä 30 päivän aikana, kun ei lasketa päiviä 
jolloin olit täysin kykenemätön, jouduit vähentämään tavallisia 
askareitasi tai työtäsi terveydentilan takia? 

 
Päivien lukumäärä    

 
 
 
 
Kysely on valmis, kiitos vastaamisesta! 
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Liite 4. 

 



36 
 

 

 



37 
 

 

 



38 
 

 

 



39 
 

 

 



40 
 

 

 


