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Kohti yhtenäisempää 
toimintakyvyn 
mittaamista  
– käyttäjien kokemuksia
TOIMIA-tietokannasta

Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin tietokanta TOIMIA 
perustettiin viisi vuotta sitten. Sen käyttöä, merkitystä ja ke-
hittämistä selvitettiin kyselyllä kesällä 2015. 

Kuvat  Mikko Nikkinen
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Toimintakyvyn mittaaminen ja ar-
viointi kuuluvat monen eri alan am-
mattilaisen työtehtäviin. Arviointikäy-
tännöistä ei kuitenkaan ole olemassa 
kansallisesti yhtenäisiä ohjeita. Jokai-
nen ammattilainen ja työpaikka on voi-
nut kehittää niitä omista lähtökohdis-
taan ja tarpeistaan käsin. Siten käytän-
nöt ovat epäyhtenäisiä, arviointimene-
telmistä on erilaisia versioita ja ohjeis-
tukset vaihtelevat.

Käytössä olevien mittareiden valin-
ta ei aina myöskään perustu tutkittuun 
tietoon mittareiden validiteetista ja re-
liabiliteetista (1). Lisäksi toimintakyvyn 
kuvaamisessa käytetty käsitteistö on kir-
javaa ja ammattilaiset puhuvat samoista 
asioista erilaisilla käsitteillä. Tarve käy-
täntöjen yhtenäistämiselle on siis edel-
leen suuri. 

Toimia-verkosto yhtenäistää 
arviointikäytäntöjä             

TOIMIA- eli Toimintakyvyn mittaa-
misen ja arvioinnin kansallisen asian-
tuntijaverkoston toiminta käynnistyi 
useiden eri tahojen yhteistyönä vuon-
na 2007 (ks. www.thl.fi/fi/web/toimin-
takyky/etusivu/toimia-tietokanta). Sen 
tavoitteena on ollut alusta saakka yhte-

THL:n Toimintakyky-sivustolla (www.
thl.fi/fi/web/toimintakyky). 

Kyselyyn sai vastata 17.6.-30.8.2015 
välisenä aikana. Elokuussa lähetettiin 
sähköpostitse kaksi muistutusviestiä. 
Vastaajien taustatietoja kartoittavien ky-
symysten lisäksi kysely sisälsi kysymyk-
siä tietokannan käytöstä ja TOIMIA-
verkostossa tehdyn työn merkityksestä. 

Käyttäjäkyselyn tuloksia

Kyselyyn vastasi 457 henkilöä (vastaus-
prosenttia ei lasketa julkisten vastaus-
linkkien vuoksi). Suurimmat ammat-
tiryhmät vastaajien joukossa olivat fy-
sioterapeutit (23 %), toimintaterapeu-
tit (19 %), kehittäjät/suunnittelijat (14 
%) sekä lääkärit (10 %) (kuvio 1). 

Vastaajista 44 prosenttia ilmoitti 
työskentelevänsä terveystoimessa, 21 
prosenttia yksityisessä yrityksessä ja seit-
semän prosenttia sosiaalitoimessa. Mui-
ta työpaikkoja olivat muun muassa eri-
laiset oppilaitokset, tutkimus- ja kun-
toutuslaitokset, järjestöt ja valtio. Vas-
taajista kahdeksan prosenttia ilmoit-
ti kuuluvansa johonkin TOIMIA-ver-
koston työryhmään.

TOIMIA-tietokannan 
käyttö ja koettu hyöty

Vastaajien organisaatioista 72 prosenttia 
käyttää TOIMIA-tietokantaa. Vastaajis-
ta 90 prosenttia ilmoitti käyttävänsä sitä 
itse ja suurin osa koki tietokannan käy-
tön erittäin helpoksi tai helpoksi (96 %). 

Yleisimmin tietokannasta etsittiin 
tietoa tiettyyn aiheeseen liittyvistä mit-
tareista (76 %), omaan työhön juuri sil-
lä hetkellä keskeisesti liittyvästä mittaris-
ta (72 %) tai tietoa siitä, mitä mittaria 
suositellaan käytettäväksi tietyssä tilan-
teessa (66 %). Lisäksi etsittiin mittaus-
ohjeita, viitearvoja ja tietoa opiskelun ja 
opettamisen tueksi. 

Käyttäjistä 60 prosenttia oli löytänyt 
vastauksen etsimäänsä ongelmaan. Jos 
vastausta ei ollut löytynyt, tärkein syy 
siihen oli mittarin puuttuminen tieto-
kannasta. Muita syitä olivat muun mu-
assa lomakkeiden, viitearvojen, suomen-
noksen tai ICF-siltauksen puuttuminen. 

Vastaajista 84 prosenttia oli sitä miel-
tä, että tietokannasta oli ollut heille erit-
täin paljon tai paljon hyötyä. Avoimissa 
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näistää ja kehittää toimintakyvyn mit-
taamista ja arviointia Suomessa. Lisäk-
si se pyrkii yhtenäistämään toimintaky-
vyn kuvaamisessa käytettäviä käsitteitä.  

TOIMIA-verkosto koostuu asian-
tuntijaryhmistä. Ne laativat suosituksia 
eri kohderyhmien toimintakyvyn mit-
taamisesta erilaisissa tilanteissa ja arvi-
oivat toimintakyvyn mittareiden sovel-
tuvuutta näihin käyttötarkoituksiin. 
Suositukset ja mittariarviot julkaistaan 
TOIMIA–tietokannassa (www.thl.fi/
toimia/tietokanta), joka on tullut tun-
netuksi sosiaali- ja terveydenhuollon 
sekä opetus- ja tutkimusammattilais-
ten keskuudessa. 

Kesällä 2015 toteutimme kyselyn, 
jossa kartoitettiin käyttäjien näkemyk-
siä tietokannan käytöstä, merkityksestä 
sekä toimintakyvyn mittaamisen ja ar-
vioinnin kehittämisestä. 

Käyttäjäkyselyn toteutus

Kysely toteutettiin Webropol-kysely-
nä, joka lähetettiin noin 1200:lle TOI-
MIA- ja ICF-verkoston uutiskirjeen ti-
laajalle, TOIMIA-asiantuntijaryhmien 
jäsenille sekä joukolle muita asiantun-
tijoita. Kyselystä oli myös yleinen link-
ki TOIMIA:n omalla nettisivulla sekä 

Kuvio1. Kyselyyn vastanneet ammattiryhmät (valmiit vastausvaihtoehdot).
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kysymyksissä mainittiin, että tietokan-
nan avulla toimintakykymittareista saa 
luotettavaa tietoa yhdestä paikasta. Li-
säksi sieltä löytyvät mittareiden lomak-
keet, ohjeet, viitearvot ja muut vastaa-
vat tiedot. Useissa vastauksissa nostet-
tiin esiin tietokannan hyödyt opetuk-
sessa, opiskelussa ja työpaikkojen kou-
lutuksissa sekä käytäntöjen yhtenäistä-
misessä eri ammattialoilla. 

Vastaajia pyydettiin arvioimaan as-
teikolla 0-4 kuinka hyvin seuraavat 
määreet kuvaavat TOIMIA-tietokan-
nan tarjoamaa tietoa: tieto on tarpeellis-
ta, ajantasaista, luotettavaa, laaja-alais-
ta, helposti ymmärrettävää ja käyttökel-
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poista. Vastaajista valtaosa oli sitä miel-
tä, että edellä mainitut määreet kuvasi-
vat erittäin hyvin tai hyvin (vastausvaih-
toehdot 3 ja 4) tietokannan tarjoamaa 
tietoa (kuvio 2). 

TOIMIA-tietokannan hyödyllisyyt-
tä kuvastaa myös se, että suurin osa vas-
taajista suosittelisi sitä työtoverilleen. 
10-luokkaisella asteikolla (1 = en suo-
sittelisi missään tapauksessa, 10 = suo-
sittelisin ehdottomasti) 80 % vastaajis-
ta antoi arvosanan 9 tai 10 (vastausten 
keskiarvo 9.3). Eräät vastaajat peruste-
livat antamaansa arvosanaa seuraavasti: 

”TOIMIA on ainut suomenkielinen 
tämän kaltainen tietokanta ja superhy-

vä ohjaamaan ja opastamaan toiminta-
kyvyn arviointiin luotettavasti”.

”Suosittelisin, koska yhtenäistää toi-
mintakyvyn arviointia, yhteisten mitta-
reiden käyttöä, parantaa kuntoutustoi-
minnan laatua yhtenäistämällä mittarei-
ta ja mittauskäytäntöjä. Tämä on ns. yh-
den luukun periaate toimintakyvyn mit-
taamiseen. Kiitos tästä.” 

”Pitkään sote-alalla työskennelleenä 
tätä sivustoa olen kaivannut kauan. Jo-
kainen kohtaaminen on arvioivaa. Kuin-
ka arvioimme, jos emme osaa. Kiitos erit-
täin hyvistä sivuista.”

Kuvio 2. TOIMIA-tietokannan tarjoaman 
tiedon kuvaavuus asteikolla 0 – 4.

Kuvio 3. TOIMIA-verkostossa tehdyn työn 
vaikutus toimintakyvyn mittaamisen käy-
täntöjen yhtenäistymiseen ja laatuun as-
teikolla 0 – 4. 
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Tietokannan kehittämisehdotuksia

Tietokannan kehittämiseen ja täyden-
tämiseen liittyviä kommentteja tuli 
runsaasti. Kaksi kolmasosaa vastaajista 
kaipasi lisää suosituksia toimintakyvyn 
mittaamisesta ja arvioinnista (64 %). 
Runsaat puolet toivoi lisää mittariarvi-
ointeja (57 %) ja konkreettisia ohjeita 
toimintakyvyn mittaamisesta ja arvioin-
nista (55 %). 

Avoimeen kysymykseen tulleissa 
vastauksissa toivottiin edellisten lisäksi 
muun muassa koulutuksia mittareiden 
käyttämiseen, tietoa arvioitavana ja ke-
hitteillä olevista mittareista, sähköistä 
pääsyä mittarilomakkeisiin, kieliversi-
oita ja mittareiden ICF-siltauksia.

TOIMIA-verkostossa 
tehdyn työn merkitys

Vastaajista runsas 60 prosenttia oli sitä 
mieltä, että TOIMIA-verkostossa teh-
dyllä työllä on ollut erittäin paljon tai 
paljon vaikutusta (vastausvaihtoehdot 3 
ja 4) toimintakyvyn mittaamisen käy-
täntöjen yhtenäistymiseen ja laatuun 
(kuvio 3). Reilu viidennes vastaajista ei 
kuitenkaan osannut arvioida tätä asiaa 
(vastausvaihtoehto 0 = en osaa sanoa). 
Alla muutama esimerkki siitä, miten yh-
tenäistyminen tai laatu on näkynyt vas-
taajien mielestä käytännössä: 

”Valtakunnallisesti mittareiden käyt-
täminen on yhtenäistynyt”.

”Pyrkimyksenä omalla työpaikalla 
on noudattaa Toimian ohjeistuksia kai-
ken sellaisen osalta kun se on mahdollis-
ta. Prosessikuvauksia on Toimian myö-
tä muutettu.”

”Ennen haalimme mittareita siel-
tä täältä (edellisessä työpaikassa käyttä-
miämme, koulutuksista saatuja, Sanfyn 
jäsenkirjeistä kopioituja jne.). Nyt kaik-
ki mittarit saadaan samasta ”pankista”. 
Kelalle täytyi monistella ja selvitellä, mitä 
mittareita on käytössä. Nyt laitamme yk-
sinkertaisesti, että käytössä on TOIMIA-
mittarit.” 

”Asiakkaan toimintakyvyn etenemi-
nen tai tilanteen muuttuessa vertailta-
vuus ja luotettavuus on parantunut eten-

kin kun asiakas siirtyy erikoissairaanhoi-
dosta perusterveydenhuoltoon tai päinvas-
toin. Tällaisissa tilanteissa ammattihenki-
löt puhuvat samaa kieltä.”

Avoimella kysymyksellä pyydettiin 
ehdotuksia toimintakyvyn arvioinnin 
kehittämiseksi Suomessa. Vastaajat eh-
dottivat erityisesti TOIMIA-tietokan-
nan ja sen sisältöjen kehittämistä mo-
nipuolisemmaksi ja kattavammaksi. Li-
säksi tietokannan tunnettuutta tulisi 
edelleen parantaa. 

Kehittämistyön vastuunkantajaksi 
ehdotettiin julkista tahoa, kuten Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitosta tai TOI-
MIA-verkostoa. Kehittämistyön edelly-
tyksenä moni nosti esiin myös riittävi-
en voimavarojen takaamisen. 

Mitä tulokset tarkoittavat?

Käyttäjäkyselyn tulokset osoittavat sel-
keästi, että TOIMIA-verkostossa tehdyl-
lä työllä koetaan olevan suuri merkitys 
toimintakyvyn mittaamisen ja arvioin-
nin käytäntöjen yhtenäistämiselle. TOI-
MIA-tietokanta on vakiinnuttanut ase-
mansa tärkeänä ja hyödyllisenä työväli-
neenä monien ammattilaisten päivittäi-
sessä työssä. 

Yksi merkittävä syy TOIMIA-tieto-
kannan suosioon on sen käytön koettu 
helppous. Toinen merkittävä asia on se, 
että toimintakyvyn arviointimenetelmiä 
on olemassa tuhansia, mutta menetelmi-
en kuvauksia, ohjeita ja tarvittavia lo-
makkeita ei ole ollut aikaisemmin saa-
tavilla yhdestä paikasta. 

Näihin päiviin asti jokaisen ammat-
tilaisen on täytynyt itse etsiä tarvitse-
mansa mittarit, kopioida ja arkistoida 
niitä kansioihin parhaaksi katsomallaan 
tavalla. Vaikka tietokannassa on kuvat-
tu ja arvioitu vasta murto-osa olemas-
sa olevista mittareista, niin jo nyt se on 
korvannut monessa työpaikassa van-
hat kansiot. 

Vastaajat esittivät myös monia toi-
veita tietokannan kehittämiseksi. Useissa 
vastauksissa toivottiin esimerkiksi puut-
tuvia lomakkeita, viitearvoja ja kieliver-
sioita. Näihin pyritään kiinnittämään 
huomiota, mutta käyttäjien tulee muis-
taa, että kaikkia maksullisia tai tekijän-
oikeuksilla suojattuja lomakkeita ei voi-

da koskaan julkaista tietokannassa. Vi-
ralliset käännökset taas vaativat taloudel-
lisia resursseja ja isoihin, mielellään vä-
estötutkimuksiin pohjaavia viitearvoja 
on kovin vähän saatavilla.    

Tietokannan sisältöä täydentämällä 
ja laajentamalla se palvelisi varmasti vie-
lä paremmin eri ammattilaisia. Tämä tie-
dostetaan TOIMIA:ssa, mutta toiminta-
kyvyn mittaamisen ja arvioinnin kenttä 
on laaja ja resursseja tarpeeseen nähden 
kovin vähän. TOIMIA-ryhmissäkin asi-
antuntijat työskentelevät vapaaehtoisesti 
oman työnsä osana tai ohella. 

Huolellinen mittareiden arviointi 
tarjoaa erinomaista näyttöön perustu-
vaa tietoa mittareiden ominaisuuksista, 
mutta hyvin tehtynä se on myös haas-
teellinen ja asiantuntemusta vaativa teh-
tävä. Tähän ei ole kaikilla asiantuntijoil-
la mahdollisuutta sitoutua.   

Ilahduttavaa oli, että TOIMIA:ssa 
tehdyllä työllä koettiin olevan merki-
tystä toimintakyvyn arviointi- ja mittaa-
miskäytäntöjen yhtenäistymiseen ja laa-
tuun. Vaikka tällä työllä on ollut vaiku-
tusta, paljon on vielä tehtävää. Laaduk-
kaiden mittaamiskäytäntöjen edistämi-
seksi tarvitaan kaikkien niiden panos-
ta, joiden työhön toimintakyvyn arvi-
ointi jollain tavoin kuuluu. Esimerkiksi 
työnantajat voivat antaa asiantuntijoil-
leen aikaa kehittää työpaikkojen käy-
täntöjä ja osallistua TOIMIA-työhön. 
Opettajat voivat ohjata tulevia ammat-
tilaisia ymmärtämään mittareiden mit-
tausominaisuuksia ja niiden merkitystä 
entistä paremmin. 

Tutkijat voivat luoda tutkimuksiin-
sa asetelmia, joissa mittareiden mitta-
usominaisuuksia on mahdollista tutkia 
luotettavasti. Esimiehet voivat ohjeistaa 
työntekijöitään käyttämään yhtenäisiä 
arviointimenetelmiä, jotta tulosten ver-
tailtavuus mahdollistuisi eri alueiden vä-
lillä ja kansalaiset olisivat tasa-arvoises-
sa asemassa eri puolilla Suomea. Myös 
tutkimusten rahoittajat voivat kiinnittää 
enemmän huomiota hakemuksissa mai-
nittuihin mittausmenetelmiin ja niiden 
reliabiliteettiin ja validiteettiin.

TOIMIAssa tehtävä työ on tärkeää 
ja sille on tarve suomalaisessa terveyden- 
ja sosiaalihuollon kentässä sekä moni-
en muiden ammattilaisten työtehtävis-
sä. Monien etuisuus-, palvelu-, hoito- ja 
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kuntoutuspäätösten pohjaksi tarvitaan 
laaja-alaista tietoa asiakkaan toiminta-
kyvystä. ICF-luokitus (2) auttaa hah-
mottamaan mitä tietoa tarvitaan, mutta 
se ei kuitenkaan määritä, miten ja millä 
menetelmillä toimintakykyä tulisi arvi-
oida. Mittareiden valinta ja oikea, luo-
tettava käyttö jäävät edelleen jokaisen 
ammattilaisen ratkaistavaksi. 

TOIMIA-tietokanta helpottaa mit-
tareiden valintaa ja ohjaa pätevien me-
netelmien käyttöön. Se myös lisää ym-
märrystä toimintakyvyn luotettavan ja 
laadukkaan arvioinnin edellytyksistä. 

Käyttäjäkyselyn tulokset osoitta-
vat, että TOIMIAssa on tehty hienoa 
ja merkityksellistä työtä innostuneiden 
ja osaavien asiantuntijoiden panostuk-

Tietokanta 
ohjaa pätevien ja 
luotettavien 
arviointi-
menetelmien 
käyttöön. 
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Summary | Towards more uniform measurement 
of functionin  – User experiences of the TOIMIA 
database

The Finnish TOIMIA database for the measurement and assessment of functioning 
was founded five years ago. It was developed in the national TOIMIA network and 
is maintained by the National Institute for Health and Welfare.

The database has become established as a useful tool in the daily work of many 
professionals. It is experienced as easy to use, in addition to which it provides meth-
od descriptions, instructions and the necessary forms in one place.

Although the database describes and assesses only a fraction of the existing 
indicators, it has already replaced the old practices in many workplaces. Moreover, 
the work of the TOIMIA network is considered to be meaningful for the harmonisa-
tion and quality of assessment and measurement practices. 

Although the work on behalf of TOIMIA has had an impact, the promotion of 
high-quality measurement practices requires the input of everyone whose work in-
volves the assessment of functioning in some way. 
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sella. Kiitos siis kaikille tähän mennes-
sä osallistuneille asiantuntijoille! Talou-
dellinen resursointi tehostaisi toimin-
taa, mutta sitäkin suurempi merkitys 
on yhteisellä tahdolla ja halulla edistää 
toimintakyvyn mittaamisen ja arvioin-
nin käytäntöjä yhtenäisemmiksi. 
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