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Maailman terveysjärjestö (WHO) on julkaissut tämän luokituksen vuonna
2001 nimellä International Classification of Functioning. Disability and
Health: ICF

© World Health Organization 2001

Maailman terveysjärjestön WHO:n pääjohtaja on antanut Sosiaali- ja 
terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakesille julkaisuoikeuden
suomenkieliseen laitokseen, jonka nimi on Toimintakyvyn, toimintarajoit-
teiden ja terveyden kansanvälinen luokitus
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4. painos

Ensimmäinen painos tehty Sosiaali- ja 
terveysalan tukimus- ja kehittämiskeskuksen,  
Stakesin kustantamana v. 2004. 

Juvenes Print – Suomen Yliopistopaino  Oy
Tampere 2013

6. painos

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201303252595










































































































































































































































































































































































































































































































































































































	ICF
	Saatesanat
	Sisällysluettelo
	Johdanto
	1 Tausta
	2 ICF-luokituksen tavoitteet
	3 ICF-luokituksen ominaisuudet
	4 ICF-luokituksen osa-alueet
	5 Toimintakyvyn ja toimintarajoitteiden käsitteellinen malli
	6 ICF-luokituksen käyttö

	Yksiportainen luokitus
	Ruumiin/kehon toiminnot
	Ruumiin rakenteet
	Suoritukset ja osallistuminen
	Ympäristötekijät

	Kaksiportainen luokitus
	Ruumiin/kehon toiminnot
	Ruumiin rakenteet
	Suoritukset ja osallistuminen
	Ympäristötekijät

	Ykisityiskohtainen luokitus ja määritelmät
	Ruumiin/kehon toiminnot
	Mielentoiminnot
	Aistitoiminnot ja kipu
	Ääni- ja puhetoiminnot
	Sydän- ja verenkierto-, veri-, immuuni- ja hengitysjärjestelmän toiminnot
	Ruoansulatus-, aineenvaihdunta- ja umpieristysjärjestelmän toiminnot
	Virtsa- ja sukuelin- sekä suvunjatkamisjärjestelmän toiminnot
	Tuki- ja liikuntaelinmistöön ja liikkeisiin liittyvät toiminnot
	Ihon ja ihoon liittyvien rakenteiden toiminnot

	Ruumiin rakenteet
	Hermojärjestelmän rakenteet
	Silmä, korva ja niihin liittyvät rakenteet
	Ääneen ja puheeseen liittyvät rakenteet
	Sydän ja verenkierto-, immuuni- ja hengitysjärjestelmän rakenteet
	Ruoansulatus-, aineenvaihdunta- ja umpieritysjärjestelmän rakenteet
	Virtsa- ja sukuelin- sekä suvunjatkamisjärjestelmän rakenteet
	Liikkeeseen liittyvät rakenteet
	Ihon rakenne ja ihoon liittyvät rakenteet

	Suoritukset ja osallistuminen
	Oppiminen ja tiedon soveltaminen
	Yleisluonteiset tehtävät ja vaateet
	Kommunikointi
	Liikkuminen
	Itsestä huolehtiminen
	Kotielämä
	Henkilöiden välinen vuorovaikutus ja ihmissuhteet
	Keskeiset elämänalueet
	Yhteisöllinen, sosiaalinen ja kanslaiselämä

	Ympäristötekijät
	Tuotteet ja teknologia
	Luonnonmukainen ympäristö ja ihmisen tekemät ympäristömuutokset
	Tuki ja keskinäiset suhteet
	Asenteet
	Palvelut, hallinto ja politiikat

	Untitled
	Liite 1
	Liite 2
	Liite 3
	Liite 4
	Liite 5
	Liite 6
	Liite 7
	Liite 8
	Liite 9
	Liite 10

	Asiahakemisto Luokitushakemisto
	Hakemiston käyttäjälle
	Asiahakemisto
	Luokitushakemisto



