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Tulkinnasta yleisesti
• Kykyviisarilla voi arvioida VAIN yksilön työ- ja toimintakykyä sen muutosta. Sen rinnalla voi käyttää muita

arviointimenetelmiä!

• Kykyviisari antaa suuntaa näyttävän arvion eli se osoittaa mahdolliset vahvuudet ja haasteet yksilön työ-ja
toimintakyvyssä sekä sosiaalisessa osallisuudessa. Kykyviisari toimii puheeksi ottamisen välineenä, ohjaustyökaluna
ja auttaa tavoitteiden asettamisessa.

• Kykyviisarin tulkinnassa tulee huomioida:
• Kaikista mittareista ei ole vielä saatavana luotettavia raja-arvoja.

• Toimijan tulee käydä vastaukset itse läpi ja tulkita niitä Kykyviisarin käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Hyödynnä
tässä myös Kykyviisari-verkkopalvelun antamaa automaattista osa-aluekohtaista palautetta. Tähän palautteeseen EI ole
huomioitu kaikkia osa-alueen kysymyksiä (ks. lista palautteeseen huomioiduista kysymyksistä viimeiseltä sivulta tai Kykyviisari-
käyttöoppaasta *)

• Keskustele yhdessä vastaajan kanssa palautteesta:
• Positiivisesti, mutta todenmukaisesti

• Kysellen, mikäli haasteita on ilmennyt

• Ratkaisuvaihtoehtoja hakien, lisätietoja etsien esim. muista Kykyviisarin eri osa-alueiden vastauksista.

•
© Työterveyslaitos     |    SOLMU    |     www.ttl.fi



HYVINVOINTI: Elämään tyytyväisyys ja koettu terveys

(B1) Havahduttavat arvot ovat
”Erittäin tyytymätön”– ”En
tyytyväinen, enkä
tyytymätönkään”. Tällöin tulisi
selvittää mistä nämä arviot
johtuvat. Apua tähän saa
muualta Kykyviisarista tai
mahdollisten omien
lisäkysymysten avulla.

(B2) Havahduttavat arvot ovat
”Huono”-”Keskitasoinen” Tällöin
tulisi selvittää mistä nämä arviot
johtuvat. Apua tähän saa
muualta Kykyviisarista (esim. G8,
G9-G12 tai osio D) tai
mahdollisten omien
lisäkysymysten avulla.
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HYVINVOINTI: Yleinen työ- ja toimintakyky

Molemmissa osioissa B3 ja B4, vastausvaihtoehdot 8-10 eivät edellytä erityisiä toimenpiteitä.
Mikäli vastaus sijoittuu luokkiin 0-7, on toimijan hyvä selvittää yhdessä vastaajan kanssa,
mitkä tekijät myötävaikuttavat alhaiseen arvioon, ja mihin tekijöihin huomiota kiinnittämällä
tilannetta voisi parantaa.
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HYVINVOINTI:   Kyky osallistua työelämään
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1. Onko vastaaja työssä vai ei?

Valinta 0= Työelämään osallistuminen saattaa olla hyvin kaukana. Vastaajan ensisijainen palvelun tarve kohdistuu muuhun kuin työllistymiseen
liittyviin toimiin.
Valinta 1-3= Työelämään osallistumiseen liittyy haasteita. Vastaajalla saattaa olla tarvetta monialaiseen tukeen ennen varsinaisia
työllistymiseen liittyviä tukitoimia.
Valinta 4-5= Työelämään osallistuminen voi olla lähellä, mutta vastaaja saattaa tarvita joitain täsmällisiä toimia työhön siirtymisen
edistämiseksi.
Valinta 6-8= Vastaaja on työelämässä ainakin ajoittain, mutta hänellä on haasteita työssä jatkamisessa. Vastaaja saattaa tarvita joitain
täsmällisiä toimia työ- tai henkilökohtaisen tilanteensa parantamiseksi.
Valinta 9-10= Vastaaja on työssä eikä hänellä ole tällä hetkellä tuen tarvetta työelämään liittyen.

• Hyödynnä tässä lisätietona Kykyviisarin osiota I (Työ & Tulevaisuus)

2. Millaiseksi vastaaja kokee
edellytyksensä osallistua työelämään?

3. Kokeeko vastaaja
tarvitsevansa tukea
työllistymiseen tai
työelämässä jatkamiseen?



OSALLISUUS: Kokemus osallisuudesta
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(C1-C8) Vastausvaihtoehdot 4 ja 5 eivät
edellytä erityisiä toimenpiteitä.
Mikäli vastaus sijoittuu luokkiin  1, 2 tai 3 on
toimijan hyvä selvittää yhdessä vastaajan
kanssa, mitkä tekijät vaikuttavat
tilanteeseen tai omaan kokemukseen, ja
pohtia keinoja tilanteen parantamiseksi.



• Mittaa emotionaalista yksinäisyyttä, johon liittyy kielteisiä tunteita ja jotka eivät välttämättä liity
vuorovaikutussuhteisiin.

• Kysymys korreloi melko voimakkaasti erilaisia kielteisiä kokemuksia ja masentuneisuutta kuvaavien
mittareiden kanssa, mutta yksinäisyys ei ole ilmiönä sama kuin masennus. Se eroaa käsitteellisesti myös
sosiaalisesta eristyneisyydestä.

(C9) Tunnetko itsesi yksinäiseksi?

• En koskaan

• Hyvin harvoin

• Joskus

• Melko usein

• Jatkuvasti

Vastausvaihtoehdot ”en koskaan” tai ”hyvin harvoin” eivät edellytä erityisiä
toimenpiteitä.
Mikäli vastaus on ”joskus – jatkuvasti”, on toimijan hyvä selvittää yhdessä
vastaajan kanssa, mitkä tekijät vaikuttavat yksinäisyyden kokemukseen, ja pohtia
tarvittaessa keinoja tilanteen parantamiseksi.

OSALLISUUS: Yksinäisyys
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OSALLISUUS: Sosiaalisuus, sosiaalinen elämä

(C10) Onko elämässäsi ihminen, jonka kanssa voit keskustella avoimesti
henkilökohtaisista asioistasi ja ongelmistasi?

Vaihtoehtoina: Kyllä, Ei, En osaa sanoa

(C12) Onko sinulla jokin harrastus tai muuta tekemistä, jonka parissa
viihdyt?

Vaihtoehtoina: Kyllä, Ei, En osaa sanoa

(C13) Kuinka usein olet yhteydessä ystäviin, sukulaisiin, tai tuttuihin, jotka
eivät asu kanssasi?

Tällä kartoitetaan muita (ns.
silloittavia) ihmissuhteita, jotka
eivät ole niin läheisiä mutta
liittyvät sosiaaliseen
osallisuuteen.

Tällä kartoitetaan läheisiä (ns.
sitovia) ihmissuhteita ja tuen
saamista

Tällä kartoitetaan sosiaalisten
kontaktien tiheyttä

(C11) Onko sinulla lemmikkiä tai hoitoeläintä, joka tuo iloa elämääsi?

Vaihtoehtoina: Kyllä, Ei, En osaa sanoa

Tällä kartoitetaan mahdollisen
lemmikin antaman sosiaalisen
tuen olemassaoloa

(C10-C12) Vastausvaihtoehto
”kyllä” ei edellytä toimenpiteitä,
vaan kannustamista jatkamaan
samaan malliin.
Mikäli vastaus sijoittuu luokkiin ”ei”
tai ”en osaa sanoa” (poikkeuksena
lemmikkieläin), on hanketoimijan
hyvä selvittää yhdessä vastaajan
kanssa, mistä tilanne johtuu tai
mitkä tekijät vaikuttavat asiaan, ja
pohtia keinoja tilanteen
parantamiseksi.

(C13) Mikäli vastaaja ei ole lainkaan
yhteydessä ystäviin, sukulaisiin tai
tuttaviin, on toimijan hyvä
keskustella vastaajan kanssa asiaan
vaikuttavista seikoista.
Vastausta tulkittaessa on hyvä
huomioida kunkin osallistujan
yksilölliset tarpeet: toiselle voi olla
riittävä tiheys tavata ystäviä
harvemmin kuin kerran
kuukaudessa, toiselle taas 1-2
kertaa viikossa voi olla hänen
tarpeisiinsa nähden liian vähän.

© Työterveyslaitos     |    SOLMU    |     www.ttl.fi



OSALLISUUS: Sosiaalinen toimintakyky
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Mikäli kysymyksissä C14-C17 vastaus
sijoittuu luokkiin 1-3, saattaa vastaajalla
olla haasteita sosiaalisissa tilanteissa ja
ystävyyssuhteiden solmimisessa. Tällöin
toimijan on hyvä keskustella tilanteen
taustalla olevista tekijöistä vastaajan
kanssa, ja pohtia yhdessä, onko tilannetta
tarvetta parantaa, ja jos kyllä, niin millä
keinoilla.
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MIELI: Psyykkinen toimintakyky

(D1-D9) Vastausvaihtoehdot 4 ja 5 eivät edellytä erityisiä
toimenpiteitä vaan kannustamista mielen hyvinvoinnin
ylläpitoon. Mikäli vastaus sijoittuu luokkiin 1-3, on toimijan
hyvä selvittää yhdessä vastaajan kanssa, mitkä tekijät
vaikuttavat ajatukseen/tuntemukseen, ja pohtia keinoja
tilanteen parantamiseksi.

Kysymyskokonaisuus mittaa yksilön näkemyksiä omasta
mielen hyvinvoinnista.

Hyvällä mielenterveydellä on havaittu voimakas yhteys
työllisyyteen, koulutukseen, sosiaalisiin suhteisiin, terveyteen,
elämään tyytyväisyyteen sekä elintapoihin.



ARKI: Arjen tilanteista selviytyminen
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(E1-E11) Vaikeudet arkipäivän asioista selviytymisessä saattavat
aiheuttaa ongelmia sosiaalisessa osallisuudessa, terveydessä ja
toimintakyvyssä tai ne voivat johtua terveys- tai toimintakyvyn
ongelmista.

Mikäli vastaus sijoittuu luokkiin 1-3 on toimijan hyvä selvittää
yhdessä vastaajan kanssa, mistä vaikeudet johtuvat, ja miten
tilannetta voisi parantaa.

Vastausvaihtoehto 4 tai 5 ei edellytä toimenpiteitä, vaan
kannustamista jatkamaan samaan malliin.
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TAIDOT: Kognitiivinen toimintakyky
Kysymykset antavat viitteitä kognitiivisen toimintakyvyn keskeisten osa-alueiden
itsearvioidusta tasosta. Selkeästi heikentyneellä itsearvioidulla kognitiivisella
toimintakyvyllä saattaa olla yhteyksiä masennukseen ja/tai lievään dementiaan.
Tärkeintä on kuitenkin huomioida, että heikentynyt kognitiivinen toimintakyky
saattaa hankaloittaa yksilön arjesta selviytymistä ja esim. uusien taitojen
oppimista.

(F1-F3) Vastausvaihtoehdot ”erittäin hyvin” ja ”hyvin” eivät edellytä erityisiä
toimenpiteitä, vaan kannustamista jatkamaan samaan malliin. Mikäli vastaus on
”tyydyttävästi”- ”erittäin huonosti/huono”, on toimijan hyvä selvittää yhdessä
vastaajan kanssa, mitkä tekijät vaikuttavat asiaan, ja pohtia keinoja tilanteen
parantamiseksi.

(F4) Vastausvaihtoehdon ”Kyllä” kohdalla kannattaa vastaajan kanssa keskustella,
miten vaikeus vaikuttaa arkielämään, millaista tukea hän on ko. vaikeuteen saanut
ja millaista tukea hän kokee tarvitsevansa jatkossa. Vastausvaihtoehdon ”En osaa
sanoa” kohdalla kannattaa vastaajan kanssa keskustella, mistä tämä arvio johtuu,
epäileekö hän itsellään jotain vaikeutta tai onko sitä mahdollisesti jo selvitetty.
Tämän jälkeen voi yhdessä vastaajan kanssa keskustella tarkemmasta
selvittämisestä tai tutkimuksesta. Vastausvaihtoehto ”Ei” ei edellytä toimenpiteitä.
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TAIDOT: Osaaminen, tavoitteet ja suhtautuminen tulevaisuuteen

(F5-F10) Vastausvaihtoehdot 4 ja 5 eivät
edellytä erityisiä toimenpiteitä, vaan
kannustamista jatkamaan samaan
malliin ja miettimään miten osaamista
voisi jatkossa hyödyntää
kouluttautumisessa tai työssä.

Mikäli vastaus sijoittuu luokkiin
1-3, on toimijan hyvä selvittää yhdessä
vastaajan kanssa, mitkä tekijät
vaikuttavat ajatukseen/kokemukseen, ja
pohtia keinoja tilanteen parantamiseksi.

Myös ARKI-osion kysymyksen E4
”Internetin kautta asioiminen”-
vastausta kannattaa tarkastella yhtenä
osaamisen osatekijänä.
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KEHO: Koettu fyysinen toimintakyky

(G1) Vastausvaihtoehdot ”keskitasoinen” - ”hyvä” eivät edellytä erityisiä toimenpiteitä, vaan
kannustamista jatkamaan fyysinen kunnon ylläpitoa.

Mikäli vastaus sijoittuu luokkiin ”huono” tai ”melko huono”, on toimijan hyvä selvittää
yhdessä vastaajan kanssa, mitkä tekijät vaikuttavat vastaajan kokemukseen heikosta
fyysisestä kunnosta, ja pohtia keinoja tilanteen parantamiseksi.

Toimijan on tärkeää tietää, johtuuko heikoksi koettu kunto mahdollisesti 1) jostakin
sairaudesta, oireesta tai vammasta vai 2) liian vähäisestä liikunnasta. Tässä kannattaa
hyödyntää kysymyksen G2, G8 sekä tarvittaessa G9-G12 vastauksia.
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KEHO: Liikunta-aktiivisuus

(G2) Mikäli vastaaja harrastaa liikuntaa vähemmän kuin kolme kertaa viikossa, kannattaisi hänen kanssaan
keskustella liikunnan lisäämisen mahdollisuuksista terveyden ja fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi tai
parantamiseksi. Keskustelun tukena voi hyödyntää Kykyviisari-verkkopalvelun antamaa palautetta ja oheisia
liikuntasuosituksia.

Aikuisten liikuntasuositukset Suomessa (UKK- Liikuntapiirakka)

• Paranna kestävyyskuntoa liikkumalla useana päivänä viikossa yhteensä ainakin
2 t 30 min reippaasti TAI 1 t 15 minuuttia rasittavasti.

• Kohenna lihaskuntoa ja kehitä liikehallintaa ainakin 2 kertaa viikossa.



© Työterveyslaitos     |   SOLMU     |     www.ttl.fi

KEHO: Liikunta-aktiivisuus

(G2) Mikäli vastaaja harrastaa liikuntaa vähemmän kuin kolme kertaa viikossa, kannattaisi hänen kanssaan
keskustella liikunnan lisäämisen mahdollisuuksista terveyden ja fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi tai
parantamiseksi. Keskustelun tukena voi hyödyntää Kykyviisari-verkkopalvelun antamaa palautetta ja oheisia
liikuntasuosituksia.

Aikuisten liikuntasuositukset Suomessa (UKK- Liikuntapiirakka)

• Paranna kestävyyskuntoa liikkumalla useana päivänä viikossa yhteensä ainakin
2 t 30 min reippaasti TAI 1 t 15 minuuttia rasittavasti.

• Kohenna lihaskuntoa ja kehitä liikehallintaa ainakin 2 kertaa viikossa.
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KEHO: Fyysinen toimintakyky
(G3) Mikäli vastaus on Kyllä, tulisi seuraavaksi vastata kysymyksiin G5 ja G7, jotka on
tarkoitettu liikkumisen apuvälinettä käyttäville. Mikäli vastaus on Ei, vastataan seuraavaksi
kysymyksiin G4 ja G6. Kykyviisari-verkkokyselyssä vastausvaihtoehdot ohjautuvat
vastaajalle automaattisesti.
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• Kysymyksissä G4-G7: Vastausvaihtoehto ”pystyn siihen vaikeuksitta” ei edellytä erityistä, vaan kannustamista jatkamaan samaan
malliin. Osallistujalta voi kysyä lisää liikunnan harrastamisesta  ja voisiko hän mahdollisesti haluta lisätä tai monipuolistaa
liikkumistaan. Hyödynnä tässä kysymyksen G2 tietoja liikunta-aktiivisuudesta.

• Kysymyksissä G4 ja G6: Mikäli vastaus sijoittuu ”en pysty siihen lainkaan” – ”pystyn siihen, mutta vaikeuksia on jonkin verran”, on
toimijan hyvä selvittää yhdessä vastaajan kanssa, mitkä tekijät vaikuttavat vaikeuksiin kävelyssä tai juoksussa, ja miten tilannetta
voisi parantaa.

• Toimijan on tärkeää tietää, johtuuko vaikeus mahdollisesti 1) jostakin sairaudesta, oireesta tai vammasta, vai 2) liian vähäisestä liikunnasta. Tässä kannattaa
hyödyntää kysymyksen G2, G8 sekä tarvittaessa G9-G12 vastauksia.

• Kysymyksissä G5 ja G7: Mikäli vastaus sijoittuu ”en pysty siihen lainkaan” – ”pystyn siihen, mutta vaikeuksia on jonkin verran”, on
toimijan hyvä selvittää yhdessä vastaajan kanssa, mitkä tekijät vaikuttavat liikkumisvaikeuksiin, miten tilannetta voisi parantaa ja
mihin tahoihin olisi hyvä olla yhteydessä.

• Toimijan on tärkeää tietää, kuinka vakava mahdollinen sairaus, oire tai vamma vastaajalla ja miten se vaikutta hänen arkeensa ja liikunnan harrastamiseen. Tässä
kannattaa hyödyntää kysymyksen G2 ja G8 sekä tarvittaessa G9-G12 vastauksia.

KEHO: G4-G7 tulkinnasta



© Työterveyslaitos     |   SOLMU     |     www.ttl.fi

KEHO:  Pitkäaikaisen (≥6kk) sairauden, oireen tai vamman vaikutukset

(G8) Mikäli vastaajalla on jokin pitkäaikainen fyysinen tai
psyykkinen sairaus, oire tai vamma, tulee tämä ottaa huomioon
tulkitessa vastauksia muissa Kykyviisarin kysymyksissä.

Kysymysten G9-G12 kuvailevat vastaajan kokemusta sairauden,
oireen tai vamman vaikutuksista arkeen, työntekoon ja
ihmissuhteisiin.

Vastausvaihtoehdot 0-3 eivät edellytä erityisiä toimenpiteitä.
Mikäli vastaus sijoittuu luokkiin 4-10, on toimijan hyvä selvittää
yhdessä vastaajan kanssa, mitkä tekijät vaikuttavat haitan
kokemukseen, onko haitta samanlainen eri toiminnoissa ja voiko
tilannetta jollakin tavalla parantaa.

Kykyviisari-verkkokyselyssä G9-G12 vastausvaihtoehdot ohjautuvat
vastaajalle automaattisesti, mikäli G8 = Kyllä



• Näiden osioiden vastaukset on tarkoitettu toimijan käyttöön, eivätkä ne vaikuta Kykyviisarin tulosten analysointiin tai
osallistujan saamaan henkilökohtaiseen Kykyviisari-palautteeseen.

• Kysymysten avulla toimija voi paremmin tutustua osallistujaan ja löytää yhdessä keskusteltavia asioita yhteistyön ja
tavoitteiden asettamisen tueksi

• TAUSTATIEDOT osion kysymykset H1-H4 kartoittavat osallistujan kotitalouden tilannetta, taloudellista toimeentuloa ja
koulutustaustaa.

• TYÖ & TULEVAISUUS osion kysymysten I1-I2 avulla voi kartoittaa osallistujan työtilannetta ja työttömyyshistoriaa.

• TYÖ & TULEVAISUUS osion kysymykset I3-I11 käsittelevät osallistujan kokemia työllistymisen esteitä (I3-I11) ja työllistymisuskoa
(I12-I13). Näitä vastauksia voi hyödyntää keskusteltaessa osallistujan elämäntilanteesta sekä omista muutostarpeista,
tavoitteista sekä valmiudesta mahdollisiin muutoksiin.

• TYÖ & TULEVAISUUS osion kysymyksen I14 avulla voi keskustella henkilön omista muutostarpeista, tavoitteista sekä
valmiudesta mahdollisiin muutoksiin. Muutoksiin päästään askel askeleelta, joten lähitavoitteet kannattaa olla hyvin
konkreettisia ja saavutettavissa olevia.
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TAUSTATIEDOT sekä TYÖ & TULEVAISUUS



Kykyviisari verkkopalvelun antamassa palautteessa huomioidaan
osioittain seuraavat kysymykset:
• Hyvinvointi: B3-B4
• Osallisuus: C1-C8 ja C14-C17
• Mieli: D1-D9
• Arki: E1-E11
• Taidot: F1-F3, F5-F10 ja E4
• Keho: G1, G8 sekä vaihtoehtoisesti G4 & G6 tai G5 & G7
• Kokonaistilanne:  B-G osioiden prosenttien summan keskiarvo (20-100%)
HUOM! Kykyviisarin antamassa osa-aluekohtaisessa palautteessa ei huomioida kunkin osion kaikkia
kysymyksiä. Vastaajan saama palaute voi siis olla myönteisempää tai heikompaa kuin mitä osa-alueen
kokonaisuus on. Tämän takia toimijan on tärkeää käydä läpi myös osa-alueiden yksittäisiä kysymyksiä
varsinaisen palautteen lisäksi.
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tyoterveyslaitos@tyoterveys
@fioh

Tyoterveyslaitostyoterveysttl.fi

Lisätietoja: www.kykyviisari.fi

Tiedustelut: kykyviisari@ttl.fi


