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Johdanto
Tässä ohjeessa opastetaan TL 5:n hanketoimijaa tai muuta palveluntuottajaa Kykyviisariverkkopalvelun käyttöön. Verkkopalvelun avulla hanketoimija hallinnoi hankkeen osallistujien
kyselyitä ja hankkeensa kyselyvastauksia. Ohjeessa kuvataan myös Kykyviisari-kyselyyn vastaaminen.
Tämän käyttöohjeen lisäksi verkkopalvelun käyttöön opastavat Kykyviisari-koulutuksen video-ohjeet.
Näihin ja muuhun koulutusmateriaaliin pääsee www.kykyviisari.fi –sivustolta (alkaen 27.2.2018).
Työterveyslaitos neuvoo tarvittaessa verkkopalvelun käytössä: ota yhteyttä sähköpostilla
kykyviisari@ttl.fi.

1 Hanketoimijan käyttöliittymä: Kykyviisari-verkkopalvelu
1.1 Sisäänkirjautuminen
Kykyviisari-verkkopalvelun käyttöönottoa varten tarvitset tunnukset, joiden avulla kirjaudut
järjestelmään. Käyttöoikeutta ja tunnuksia organisaatiollesi voit hakea www.kykyviisari.fi –sivustolta
löytyvällä lomakkeella (alkaen 27.2.2018). Muille organisaatioille kuin TL5-hankkeille nimetään yksi
pääkäyttäjä, joka luo tarvittavat tunnukset muille organisaation käyttäjille. Näin voidaan sovittaessa
menetellä myös TL5-hankkeissa.
Jos työskentelet TL5-hankkeessa, voit vaihtoehtoisesti edelleen pyytää tunnuksia sähköpostitse
osoitteesta kykyviisari@ttl.fi. Kerro sähköpostissa hankkeesi tiedot, kuten nimi, S-numero ja
Kykyviisari-verkkopalvelua tarvitsevien hanketyöntekijöiden nimet ja sähköpostiosoitteet.
Kykyviisari-verkkopalveluun pääset osoitteessa www.kykyviisari.fi/solmu-admin.
Käyttäjätunnuksena toimii sähköpostiosoite, ja salasanan saat henkilökohtaisessa sähköpostissa
Työterveyslaitokselta tai oman hankkeesi pääkäyttäjältä. Säilytä salasana tietoturvallisesti, mieluiten
opettele se ulkoa. Mikäli unohdat salasanasi, voit pyytää uuden Työterveyslaitokselta sähköpostitse
tai oman hankkeesi pääkäyttäjältä.
Sisäänkirjautumisen jälkeen näet listassa hankkeen tai hankkeet, joihin sinulla on käyttöoikeus. Tässä
näkymässä voit myös ladata kaikkien näiden hankkeiden kaikki vastaukset taulukkomuodossa.
Haluamasi hankkeen valitsemalla pääset hankkeen pääsivulle.

Kuva 1. Kykyviisarin kirjautumissivu hanketoimijalle

1.2 Hankkeen pääsivu
Hankkeen pääsivulla (kuva 2) näkyvät hankkeelle jo lisätyt osallistujat. Osallistujien tunnisteena
toimii osallistujille luomasi nelinumeroinen henkilönumero (0001-9999). Verkkopalveluun ei tule
anonyymin tunnisteen lisäksi mitään osallistujan tunnistamisen mahdollistavaa tietoa.
Säilytä henkilönumeron ja osallistujan henkilöllisyyden yhdistävät listat tietoturvallisesti!
Tallenna Excel ja Tallenna Csv -painikkeista voit ladata tietokoneellesi xlxs- tai csv –muotoisen
taulukon, joka sisältää kaikkien hankkeesi osallistujien kaikki kyselyvastaukset.
Luo ryhmäraportti –toiminnolla tehtävistä raporteista kerrotaan kappaleessa 1.8.
Mikäli täytätte kyselyitä paperilomakkeella, tyhjän kyselylomakkeen haluamallasi kielellä (suomi,
ruotsi, englanti, selkokieli) voit ladata koneellesi tulostusta varten pdf-muodossa Tulostettava kysely
-kohdasta.

Kuva 2. Hankkeen pääsivu.

Osallistujan lisääminen tapahtuu Lisää osallistuja –painikkeesta. Tällöin pääset syöttämään
osallistujan tunnisteeksi nelinumeroisen henkilönumeron (kuva 3).

Kuva 3. Osallistujan lisääminen.

1.3 Osallistujan tiedot
Osallistujan tiedot -sivulla (kuva 4) hallitaan osallistujan kyselyitä. Valmiit, jo palautetut kyselyt
näkyvät Täytetyt kyselyt -kohdassa. Keskeneräiset kyselyt -kohdassa näkyvät ne kyselyt, jotka ovat
vielä kokonaan vastaamattomia tai keskeneräisiä.

Kuva 4. Osallistujan tiedot- sivulla hallitaan yksittäisen osallistujan kyselyitä.

1.4 Kyselyn lisääminen ja lähettäminen
Lisää uusi kysely -painikkeesta luodaan uusi kysely, joka ilmestyy näkyviin Keskeneräiset kyselyt kohtaan. Voit nyt kopioida kyselyyn vievän linkin Kopioi linkki -painikkeesta, ja liittää sen esimerkiksi
osallistujalle lähetettävään sähköpostiin. Ilmoituksen nähtyäsi tiedät, että linkin kopiointi onnistui
(kuva 5).
Kyselyyn voidaan vastata myös suoraan hanketyöntekijän käyttöliittymästä Täytä paikallisesti valinnan kautta. Tällöin kysely avautuu välittömästi uuteen välilehteen (kuva 6). Tätä toimintoa voit
käyttää, jos täytät kyselyn yhdessä osallistujan kanssa esimerkiksi haastatellen.
Jos hankkeesi osallistujat täyttävät kyselyn paperilomakkeella, käytä silloin Täytä paikallisesti toimintoa viedäksesi itse lomakkeen vastauksen Kykyviisari-palveluun. Muista tällöin merkitä kyselyn
ensimmäiseen osioon paperilomakkeen täyttöpäivämäärä.

Kuva 5. Kyselylinkin kopioimisen onnistumisesta näytetään ilmoitus.

Kuva 6. Täytä paikallisesti -painike avaa kyselyn uuteen välilehteen. Kysely aloitetaan kielivalinnalla.

1.5 Osallistujan tai kyselyn poistaminen
Poista osallistuja -painikkeella (kuva 7) voidaan tarvittaessa poistaa osallistuja verkkopalvelusta.
Tätä tulee käyttää vain poikkeustapauksissa, koska samalla poistuvat lopullisesti kaikki hänen
kyselyvastauksensa palvelun tietokannasta. Poistaminen voi olla tarpeen välittömästi osallistujaa
luotaessa, jos huomataan, että hänelle annettiin väärä tunnistenumero. Tietojen poistaminen voi
olla myös joskus tarpeen osallistujan omasta pyynnöstä.

Kuva 7. Osallistujan poistaminen.

Poista kysely -painikkeella (kuva 8) voidaan tarvittaessa poistaa osallistujan yksittäinen kysely.
Kyselyn poistaminen poistaa lopullisesti myös kaikki kyselyn vastaukset verkkopalvelusta.

Kuva 8. Kyselyn poistaminen.

1.6 Osallistujan vastausten ja palautteen tarkastelu ja vertailu
Täytetyn kyselyn vastauksia pääset tarkastelemaan Katsele vastauksia -painikkeesta. Tällöin täytetty
kysely avautuu uuteen välilehteen (kuva 9). Ensimmäisenä näkyy kyselystä annettu automaattinen
palaute ja sen perässä on kyselylomake vastauksineen. Tulosta-painikkeesta voit tulostaa palautteen
ja vastaukset esimerkiksi osallistujalle annettavaksi.
Jos haluat tarkastella keskeneräisen kyselyn vastauksia, se onnistuu avaamalla kysely Täytä
paikallisesti -painikkeesta. Muista, että tällöin kaikki lomakkeeseen mahdollisesti tekemäsi
muutokset tallentuvat. Ole siis varovainen, jos tarkoitus on vain tarkistaa vastaamisen tilanne.

Kuva 9. Kyselyvastausten tarkastelu.

Jos haluat vertailla osallistujan kyselykertojen palautteita, valitse täytettyjen kyselyiden listasta kaksi
tai useampia kyselyitä ja paina Vertaile valittuja -painiketta (kuva 10). Tällöin osa-aluekohtainen
muutosraportti avautuu uuteen välilehteen (kuva 11).

Kuva 10. Kahden kyselyn valitseminen vertailtavaksi.

Kuva 11. Muutosraportissa vertaillaan eri kyselykerroilla saatuja osiokohtaisia tuloksia.

1.7 Hankkeen tulosten lataaminen taulukkomuodossa
Hankkeesi kaikkien osallistujien kaikkien palautettujen kyselyiden vastaukset saat ladattua koneellesi
hankkeen pääsivun Tallenna Excel ja Tallenna Csv –painikkeista. Excel-tiedostossa on tulosten lisäksi
omilla välilehdillään kysymysnumeroita vastaavat kysymykset suomeksi ja englanniksi sekä eri
vastausvaihtoehtojen numerointi.
Jos sinulla on oikeudet useampaan hankkeeseen, voit myös ladata kaikkien näiden hankkeiden
vastaukset samaan tiedostoon sisäänkirjautumisen jälkeen avautuvalta hankelista-sivulta.
Taulukoiden sisältö uudistui hieman 14.2.2018 tehdyssä päivityksessä: viiden palautetta antavan
kyselyosion osiokohtaiset prosentit sekä niiden keskiarvo eli palautteen kokonaistilanne on lisätty
taulukoihin, joten taulukoissa on kuusi saraketta enemmän kuin ennen päivitystä ladatuissa
taulukoissa.

1.8 Ryhmäraportit hankkeen tuloksista
Hankkeen pääsivun Luo ryhmäraportti-napista pääset tekemään raportteja. Raportinluontisivulla
(kuva 12) näet kaikki hankkeesi osallistujien palauttamat kyselyt ja voit valita niitä raportille.
Poikkileikkausraportille valitaan yksi kysely kultakin osallistujalta, esimerkiksi hankkeen
alkutilannetta raportoitaessa. Oletuksena on valittu ensimmäinen täytetty kysely. Voit itse vaihtaa
valintaa. Voit myös jättää osallistujia kokonaan pois raportilta.
Muutosraportille valitaan kaksi kyselykertaa kultakin osallistujalta. Oletuksena on valittu
ensimmäinen ja viimeinen, mutta voit vaihtaa valittuja kyselyitä itse. Raportille voidaan ottaa
mukaan vain osallistujia, joilla on vähintään kaksi palautettua kyselyä.
Poista kaikki valinnat –painike poistaa esivalinnat, jolloin voit valita kyselyt kokonaan käsin.
Luo raportti –painike tulostaa raportin näytölle.

Kuva 12. Ryhmäraportin luonti: muutosraportti.

Avautuvalla raportilla näkyy mukaan otetun ryhmän perustiedot, B-osion kysymyskohtaiset tulokset
sekä palautetta antavien osioiden ja niiden keskiarvona laskettavan kokonaistilanteen tulokset

vastaajajoukon keskiarvoina. Raportilla näkyy kunkin kysymyksen tai osion osalta siihen
vastanneiden osallistujien määrä. Yksityisyydensuojasyistä alle kymmenen hengen ryhmien tuloksia
ei näytetä raportilla.

Kuva 13. Ryhmäraportti: poikkileikkausraportti. Kaikki eivät ole vastanneet keho-osioon ja sen
vastaajamäärä jää alle vaadittavan kymmenen.

Muutosraportilla on allekkain ensimmäisen ja toisen mukaan otetun mittauskerran tulokset (kuva
14). Kunkin kysymyksen tai osion tuloksissa ovat mukana vain ne osallistujat, jotka ovat vastanneet
siihen sekä ensimmäisellä että toisella kerralla.

Kuva 14. Muutosraportti

Raporttisivun voi printata verkkoselaimen print-toiminnolla (usein Ctrl + P). Julkaisukelpoisempia
kuvia raportista esimerkiksi powerpoint-esityksiin saa kuitenkin kuvankaappauksena, esimerkiksi
Windowsin Snipping Tool –työkalulla (kts. Kykyviisari-koulutuksen video-ohje).

1.9 Hankkeen pääkäyttäjän toiminnot
Joillakin TL5-hankkeilla ja kaikilla muilla organisaatioilla on palvelussa yksi pääkäyttäjä, joka lisää
muut tarvittavat työntekijät käyttäjiksi.
Jos toimit hankkeesi pääkäyttäjänä, voit lisätä itse hankkeesi muut käyttäjät palveluun. Tällöin sinulla
näkyy hankkeen pääsivulla myös Hankekäyttäjät-osio (kuva 15). Käyttäjä lisätään syöttämällä
käyttäjätunnukseksi työntekijän email-osoite ja keksimällä hänelle salasana (vähintään kuusi
merkkiä). Nämä voit toimittaa käyttäjälle esimerkiksi sähköpostilla. Sähköpostiin on hyvä liittää myös
sisäänkirjautumisosoite: www.kykyviisari.fi/solmu-admin.
Huom! Salasanaa ei enää näe Lisää käyttäjä –napin painamisen jälkeen, joten kirjoita se ylös
esimerkiksi käyttäjälle lähtevään sähköpostiin ennen napin painamista.
Jos haluat vaihtaa käyttäjän salasanaa, kirjoita uusi salasana olemassa olevan käyttäjän salasanakenttään ja paina Tallenna-painiketta.
Voit myös poistaa käyttäjän hankkeestasi.
Jos yrität lisätä käyttäjää, jolla on jo oikeudet johonkin muuhun hankkeeseen Kykyviisariverkkopalvelussa, järjestelmä kehottaa ottamaan yhteyttä Työterveyslaitokseen oikeuksien
antamista varten. Laita tällöin sähköpostia kykyviisari@ttl.fi ja kerro kenelle ja mihin hankkeeseen
oikeudet tarvitaan.

Kuva 15. Hankekäyttäjien lisääminen

2 Osallistujan käyttöliittymä: Kykyviisari-verkkokysely
2.1 Pääsy kyselyyn
2.1.1 Henkilökohtainen linkki
Osallistuja voi avata sähköpostilla tai esimerkiksi SMS-viestillä lähettämäsi henkilökohtaisen linkin
Kykyviisari-verkkokyselyyn tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Vastaaminen vaatii internetyhteyden. Tietokoneella kysely toimii ainakin yleisimmissä verkkoselaimissa (esim. Firefox, Internet
Explorer 9 ja uudemmat, Google Chrome, Apple Safari). Tabletissa tai älypuhelimessa suositellaan
iOS tai Android-käyttöjärjestelmää, myös uudemmat Windows-versiot toimivat.

2.1.2 Täyttäminen hanketoimijan käyttöliittymästä
Verkkokyselyyn pääsee vastaamaan myös hanketoimijan käyttöliittymästä Täytä paikallisesti painikkeesta. Tätä toimintoa voit käyttää ainakin seuraavassa kolmessa tapauksessa.
1. Mikäli täytätte kyselyä osallistujan kanssa yhdessä, esimerkiksi haastatellen.
2. Jos vastaajat täyttävät kyselyä itsenäisesti tietokoneella tai esimerkiksi tabletilla
toimipaikassasi, voit kirjautua sisään hanketoimijan käyttöliittymään, avata oikean kyselyn
uuteen välilehteen Täytä paikallisesti -painikkeesta ja antaa tietokoneen tai tabletin
kyseiselle osallistujalle vastaamista varten. Huom! Kirjaudu itse ulos Kykyviisariverkkopalvelusta kyselyn avaamisen jälkeen, ennen kuin annat laitteen osallistujalle, jotta
järjestelmässä oleva tieto ei vaarannu.
3. Jos osallistuja on täyttänyt kyselyn paperilomakkeella, vie itse vastaukset palveluun Täytä
paikallisesti -toiminnon avulla. Huom! Muista kirjata kyselyn ensimmäiselle sivulle oikea
vastauspäivämäärä paperilomakkeelta.

2.2 Kyselyn täyttäminen
Kyselyn aluksi valitaan haluttu kieli (tätä ohjetta julkaistaessa suomi, englanti, ruotsi ja selkokieli).
Kielivalinnan jälkeen kerrotaan kahdella sivulla mm. kyselyn sisällöstä ja tietosuojasta ja annetaan
ohjeita kyselyn täyttöön (kuva 16).

Kuva 16. Kyselyn infosivut.

Kyselyn osiot näkyvät yläreunan yläpalkissa (kuva 17). Osiosta toiseen voi liikkua vapaasti yläpalkista
valitsemalla, tai kunkin sivun alareunan Edellinen- tai Seuraava-painikkeilla. Aktiivinen osio näkyy
yläpalkissa tummansinisenä, keskeneräiset osiot vaaleansinisenä ja täytetyt osiot vihreinä.
Kyselyyn vastataan valitsemalla hiirellä tai kosketusnäytöillä sormella oikea vaihtoehto. Useimmissa
kysymyksissä valitaan vain yksi kohta. Muutamassa kysymyksessä on mahdollista valita useita
vaihtoehtoja. Vain ikää ja tarvittaessa vastauspäivämäärää täytettäessä tarvitaan muunlaisia
vastauksia.

Kuva 17. Kyselyssä eteneminen.

2.3 Kyselyn palauttaminen ja palaute
Kysely palautetaan alareunan Palauta kysely -painikkeesta. Jos kaikkiin kysymyksiin ei ole vastattu,
vastaaja saa näytölleen muistutuksen (kuva 18). Jotta viidestä automaattista palautetta antavasta
osiosta saa henkilökohtaisen palautteen, näiden osioiden on oltava täytetty. Kysely on kuitenkin
mahdollista palauttaa vajaanakin.
Hyvinvointi-osion kysymyksiin B3 ja B4 on kuitenkin pakollista vastata: ilman tätä kyselyä ei voi
palauttaa. Tästä huomautetaan vastaajaa erikseen.

Kuva 18. Kyselyn palauttaminen.

Palauttamisen jälkeen näytölle aukeaa automaattinen palaute: työkyvyn ja toimintakyvyn
kysymykset (B3 ja B4) sekä osiot Osallisuus, Mieli, Arki, Taidot ja Keho ja niiden keskiarvona laskettu
Kokonaistilanne (kuva 19). Palautteen perässä on muistutus selaimen sulkemisesta ja välimuistin
tyhjentämisestä tarvittavine ohjeineen (kuva 20). Vastaaja voi myös halutessaan tulostaa palautteen
tai sekä palautteen että kyselyvastauksensa (kuva 20). Tulostus pdf-tiedostoksi toimii myös
useimmilla Android-puhelimilla, muilla käyttöjärjestelmillä ei välttämättä. Tällöin hanketoimija voi
tulostaa palautteen vastauksineen vastaajalle Vastausten katselu –näkymästä, jos vastaaja haluaa
itselleen tulosteen.

Kuva 19. Automaattinen palaute.

Kuva 20. Ohjeet jatkoa varten ja tulostusvaihtoehdot.

