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Psyykkinen toimintakyky
Psykososiaalinen toimintakyky
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Toimintakyky 

• sisältää useita eri ulottuvuuksia, jotka kytkeytyvät

– toisiinsa 

– ympäristön tarjoamiin edellytyksiin ja vaatimuksiin

– yksilön terveyteen ja muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin

• fyysinen toimintakyky 

• psyykkinen toimintakyky

• kognitiivinen toimintakyky

– Voidaan sijoittaa myös osaksi psyykkistä toimintakykyä

• sosiaalinen toimintakyky
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Psyykkinen toimintakyky

• Liittyy
– elämänhallintaan
– mielenterveyteen
– psyykkiseen hyvinvointiin
– tuntemiseen
– ajatteluun 

• On kykyä
– vastaanottaa ja käsitellä tietoa
– tuntea
– kokea ja muodostaa käsityksiä omasta itsestä ja ympäröivästä maailmasta
– suunnitella elämäänsä ja tehdä sitä koskevia ratkaisuja ja valintoja

• Siihen kuuluvat myös
– persoonallisuuteen liittyvät tekijät
– selviytyminen sosiaalisen ympäristön haasteista
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Psykososiaalinen toimintakyky

• Yksilön psyykkinen toiminta mahdollistuu ja saa 
ilmenemismuotonsa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. 

– Vuorovaikutus kohdistuu sekä ulkoiseen ympäristöön että 
sosiaaliseen maailmaan 

– Sosiaaliset suhteet ja tukiverkot ovat psyykkisen toimintakyvyn 
kannalta ratkaisevia
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Arviointi
(mittaaminen)

ja 
arviointimenetelmät



Erilaisia toimintakyvyn arvioinnin menetelmiä

• Systemaattinen havainnointi
– Strukturoitu kirjaamiskäytäntö

• Itsearviointi
– Strukturoidut kyselyt

• Testi
– Psykometrinen menetelmä

1. Menetelmä, joka perustuu normaalijakaumaoletukseen

• Yksilön tulosta verrataan viitearvoihin/normeihin

– esim. kognitiivinen päättelysuoriutuminen
2. Menetelmä, jossa ei normaalijakaumaoletusta

• Suurin osa yksilöistä saavuttaa tietyn arvon tai suoriutuu tehtävästä

• Poikkeava arvo ovat merkki tietystä ongelmasta

– esim. kognitiivinen erityisvaikeus
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Normaalijakauma ja vino jakauma
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Testi, itsearviointi, havainnointi

• Testi on rakennettu niin että se on toistettavissa eri tilanteissa ja 
eri yksilöille mahdollisimman samalla tavalla
– Tavoitteena on minimoida ylimääräiset väliin tulevat tekijät
– Tarjoaa yhden näkökulman 

• Itsearviointi tuo esiin asiakkaan näkökulman (kyselyt)
– Asiakkaan oman näkemys oireistaan, hyvinvointikokemuksestaan, jne.
– Tulokseen vaikuttavat
– > Tilannetekijät
– > Yksilön sisäiset tekijät
– Tarjoaa yhden näkökulman

• Havainnointi
– Asiantuntijan tai läheisen arvio asiakkaan toimintakyvystä tai oireista
– Tarjoaa toisen osapuolen näkemyksen 
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Seulonta ja seulontamenetelmät

• Seulonnan tavoitteena löytää suuremmasta joukosta ne, 
joilla ilmenee viitteitä poikkeavaan tulokseen arvion 
kohteena olevan ilmiön osalta

• Hyvä seulontamenetelmä: nopea, yksinkertainen alustavan 
seulonnan menetelmä
– Laajalle kohdejoukolle

– Ennalta rajatulle kohdejoukolle

• Seulonnan tulisi aina johtaa näin tunnistettujen riskiryhmien 
tarkempaan tutkimiseen 

8.6.2018 
Kuntoutuspäivät

E.Poutiainen



Seulonta ja seulontamenetelmät

• Seulonnan kulmakivinä menetelmän sensitiivisyyden ja 
spesifisyyden välinen suhde
– Sensitiivinen menetelmä tunnistaa herkästi suhteellisen vähäisetkin 

poikkeavat tulokset - > mukaan tulee väistämättä paljon henkilöitä, joilla 
ei tarkennettaessa havaitakaan seulonnan kohteena ollutta ilmiötä 
(ns.väärät positiiviset tulokset)

– Spesifi menetelmä tunnistaa vain selkeästi keskimääräisestä poikkeavat 
tulokset - > moni seulottavan ilmiön omaava henkilö jää tunnistamatta 
(ns. väärät negatiiviset tulokset)

• Laajojen joukkojen seulonta: menetelmän tulee on tasapainossa 
sensitiivisyyden ja spesifisyyden suhteen
- > katkaisupisteet

• menetelmä ei ota huomioon taustatekijöiden vaikutusta yksilön 
suoriutumiseen/tapaan tehdä itsearvioita
– menetelmä tavoittaa parhaiten ilmiön suhteen keskivälillä olevat henkilöt 

ja ääripäät jäävät tunnistamatta

• Seulontamenetelmä ei ole muutoksen arvioinnin menetelmä
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Arviointimenetelmän tärkeitä ominaisuuksia

• Luotettavuus, johdonmukaisuus (reliabiliteetti): mm. 
arviointituloksen pysyvyys ja sisäinen yhtenevyys

• Pätevyys (validiteetti): arvioi sitä konstruktiota, jota sen on 
ajateltukin arvioivan

• Vertailustandardit
– Normatiiviset: verrataan tietystä populaatiosta saatuihin viitearvoihin 

tai väestönormeihin

– Yksilölliset: verrataan asiakkaan historiaan tai nykyisiin piirteisiin
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Yksittäinen menetelmä
Miten tuloksia tulkitaan?

• Tulkintaan vaikuttavat:
– Menetelmän psykometriset ominaisuudet

– Menetelmän käyttöala

– Vertailustandardit

– Demografiset ja tilannetekijät 

– Onko menetelmä hyväksyttävä tutkittavan kannalta?
• mm. sujuva tehdä, ymmärrettävä, sopiva pituus, saatavuus, 

kulttuurisidonnaisuus, kieliversiot 

– Onko menetelmä käyttökelpoinen tutkijan kannalta?
• Onko käyttörajoituksia, mitä käyttö edellyttää ympäristöltä, tulosten 

tulkinnan taso, turvallisuus, monikäyttöisyys 

• > Tulkitsijan ammattitaito
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Yksilön psyykkisen toimintakyvyn arviointi

• Psykologisilla tai psykososiaalisilla konstruktioilla (toisin kuin fysikaalisilla 
ilmiöillä) ei ole absoluuttista 0-pistettä
– Arviointi tapahtuu korkeintaan välimatka-asteikolla
– Psykologista/psykososiaalista konstruktiota ei voi mitata suoraan vaan tarvitaan 

otos käyttäytymisestä, joka määrällistetään

• Psyykkinen toimintakyky on monimutkainen kokonaisuus

• Tarkasteltavaa ilmiötä on lähestyttävä useasta eri näkökulmasta ja 
käytössä tulee olla useita psykometrisesti toimiviksi todettuja 
menetelmiä
– Testejä, itsearviointimenetelmiä, systemaattiseen havainnointiin perustuvia 

menetelmiä

• Seuraavaksi esimerkki psyykkisen (kognitiivisen) toimintakyvyn 
arvioinnista:
– Huomaa että , kognitiivinen toimintakyky on vain osa psyykkistä toimintakykyä
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Esimerkki: neuropsykologinen tutkimus 
- psyykkisen (kognitiivisen) toimintakyvyn arviointi

• Oman ja muiden toiminnan arviointi

• Järjestäminen, suunnittelu, ongelmanratkaisu

• Oiretietoisuus

• Persoonalliset toimintatavat 
(persoonallisuuden piirteet)

• Motivaatio ja asenne

• Psykologisen hyvinvoinnin tila (masennus, 
ahdistuneisuus jne.)

• Emootioiden ja sosiaalisten tilanteiden  
hallinta

• Tiedon/ärsykkeiden vastaanotto (eri 
aistikanavien kautta tapahtuva tietoinen 
havainnointi)

• Tuottavat toiminnot (motorinen, kielellinen, 
konstruktionaalinen tuottaminen)

• Muistitoiminnot

• Ajattelutoiminnot

• Aktiivisuus (tietoisuuden taso, vireystaso, 
tarkkaavuus, prosessointinopeus

• Fyysisen toimintakyvyn rajoitteet

• Tilannetekijät

• Kokemustausta (demografiset ja kulttuurilliset 
tekijät)

Fysiologiset ja ulkoiset tekijät Kognitiivinen suoriutuminen

Toiminnanohjaus/Käyttäytymisen 
säätely

Persoonalliset tekijät
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• Psykometriset testit
• Itsearviointimenetelmät
• Havainnointimenetelmät
• Haastattelu, asiakirjat



Muutoksen arviointi

• Vaikuttavuustietoa tarvitaan:
– Resurssien kohdentamiseen yhdenvertaisesti ja kustannustehokkaasti 
– Priorisointiin

• OECD pitää tärkeänä, että kaikissa jäsenmaissa olisi
• kattavasti käytössä olevat julkiset terveydenhuollon laaturekisterit

– Tavoitteena kansainvälisesti vertailukelpoiset laaturekisterit (ICHOM-
standardi)

– Esim. Ruotsissa laaturekisterit ovat käytössä

• Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on kerännyt PERFECT-
hankkeessaan tietoa erikoissairaanhoidon hoitoketjuihin 
sisältyvistä palveluista ja niiden vaikuttavuudesta ja 
kustannusvaikuttavuudesta sairaaloissa ja sairaanhoitopiireissä.

• SOTE-palveluihin rakennettavat tietojärjestelmät helpottavat 
tiedon keräämistä 8.6.2018 
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Muutoksen arviointi ja tulkinta

• Vaikutus = konkreettinen muutos yksilön toiminnassa tai esim. 
palvelun rakenteissa

• Vaikuttavuus = intervention tuottamaa terveysvaikutusta, ’hyvää 
elämää’ (esim. terveyden edistymistä, sairauden vähenemistä, 
palvelujärjestelmän kehittymistä), jne.

• Muutoksen tulkinta
– Menetelmän on sovelluttava muutoksen arviointiin

– Merkittävä muutos: 
• Tekninen: Pienin kyseisellä menetelmällä havaittava muutos (määritellään 

mittauksen keskivirheen ja menetelmän reliabiliteetin perusteella)

• Käytännöllinen: Pienin merkittävä muutos: pienin muutos jonka asiantuntija 
tai tutkittava kokee merkittäväksi

8.6.2018 
Kuntoutuspäivät

E.Poutiainen



Muutoksen arviointi ja tulkinta
Monimuotoiset interventiot

• Mm. terveyskäyttäytymisen muutokseen tähtäävä 
interventio, useimmat kuntoutusinterventiot
– Useat yksilöön liittyvät tekijät vaikuttavat tulosmuuttujiin

– Toimintaympäristön muutokset vaikeasti kontrolloitavissa niin että 
eivät vaikuttaisi lopputulokseen 

> On tärkeää päättää mitä tietoa kerätään, miten sitä 
kerätään ja miten tietoa tulkitaan (myös kuka sitä tulkitsee)
– Yksi tulosmuuttuja ei riitä

– Käytettyjen menetelmien tulee soveltua kohdejoukkoon, 
interventioon ja arviointitilanteeseen 

• Mm. eri menetelmiä eri kohderyhmille
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Yhteenveto
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Psyykkisen/psykososiaalisen toimintakyvyn 
arviointi

Psykososiaalisten ilmiöiden arviointi ja menetelmät:
• Psykososiaalisia konstruktioita ei voi arvioida suoraan, tarvitaan otos käyttäytymisestä ja se tulee 

määrällistää asianmukaisesti
• Psyykkinen toimintakyky on monimutkainen kokonaisuus
• Tarvitaan useita eri toiminnan aspekteja tavoittavia valideja ja reliaabeleita menetelmiä

– testit, itsearviointi ja havainnointi   
– Seulontamenetelmä ei sovellu ilmiön tarkkaan kuvaamiseen

Tiedettävä miksi arvio tehdään?
• Palvelutarpeen tunnistaminen, soveltuvuus tiettyyn palveluun tai työhön/koulutukseen, 

toimenpiteiden vaikutusten dokumentointi (hoito, kuntoutus), jne.
Muutoksen arviointi - > vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointi:
• Kuntoutuksessa on useimmiten kyse hyvin monimuotoisesta interventiosta

– Muutoksen arviointi edellyttää monenlaisia, psykometrisesti valideja ja reliaabeleita menetelmiä
– Menetelmä on  sovelluttava kyseessä olevan muutoksen arviointiin

• Seulontamenetelmiä ei ole tarkoitettu muutoksen arviointiin

> Arviointi on tärkeää, mutta on tiedettävä mitä ollaan tekemässä

> Kuka päättää mitä tietoa kerätään, millä menetelmillä sitä kerätään ja
mihin tietoa käytetään? 
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www.kuntoutussaatio.fi/oppimisentuki

Kiitos !

http://www.kuntoutussaatio.fi/oppimisentuki

