
 
 

Kykyviisarilla asiakasta arvostavaa työ- ja toimintakyvyn arviointia 

Kykyviisari www.kykyviisari.fi on Työterveyslaitoksella kehitetty työ- ja toimintakyvyn 

itsearviointimenetelmä kaikille työikäisille. Kykyviisarin avulla vastaaja voi selvittää omaa 

tilannettaan, keskeisiä vahvuuksiaan ja kehittämisen kohteitaan. Menetelmä mahdollistaa 

myös työ- ja toimintakyvyssä tapahtuneen muutoksen tarkastelun, mikäli arviointi toistetaan.  

Kykyviisari on kattava, kannustava ja hyvin helppokäyttöinen. Se soveltuu työvälineeksi eri 

ammattiryhmille palveluihin, joissa pyritään vaikuttamaan yksilöiden työ- ja toimintakykyyn. 

Tärkeää on sovittaa Kykyviisari osaksi toimivaa palveluprosessia. Parhaimmillaan Kykyviisari 

toimii asiakkaan ja ammattilaisen yhteisenä työkaluna tavoitteiden asettamisessa, 

palvelutarpeen arvioinnissa ja muutoksen seurannassa.  

Kykyviisari nyt myös ForeAmmatissa! 

ForeAmmatti on verkkopohjainen sovellus, joka auttaa mm. uraohjauksessa, työnhaussa, 

kartoittaa osaamista ja tukee alueellista työllisyydenhoitoa. Kykyviisarin voi tehdä nyt myös 

ForeAmmatissa. Tällöin vastaaja saa Kykyviisarista henkilökohtaisen palautteen ja suuntaa-

antavan työ- ja toimintakykyarvion osaksi omaa profiiliaan. Lisäksi ammattilainen voi tuottaa 

Kykyviisarista oman organisaationsa Kykyviisari-aineistosta anonyymeja poikkileikkaus- ja 

muutosraportteja sekä luvituksen kautta myös yksilötasolla. Lue lisää: 

https://www.foreammatti.fi/  

Kykyviisari on väline asiakastyöhön ja palvelutarpeen arvioimiseen 

Kykyviisarin käyttömahdollisuudet ovat laajat. Sitä voi hyödyntää niin terveyspalveluja, 

työelämäpalveluja, sosiaalipalveluja, kuntoutuspalveluja ja koulutuspalvelujakin tuottavat 

toimijat. 

 

Kykyviisari-kyselyn voi tehdä helposti sekä paperilomakkeella että verkossa. Vastaaminen 

kestää keskimäärin 15-20 minuuttia. Vastaaja saa välittömästi henkilökohtaisen palautteen ja 

suuntaa-antavan työ- ja toimintakykyarvion, kun Kykyviisarin täyttää verkossa tai sen 

vastaukset tallennetaan Kykyviisari-palveluun. Kykyviisari-palvelussa palvelujärjestelmän 

ammattilainen voi tuottaa oman organisaationsa Kykyviisari-aineistosta poikkileikkaus- ja 

muutosraportteja sekä yksilö- että ryhmätasolla. Kykyviisari hyödyttää myös päättäjiä, sillä se 

kerryttää arvokasta työ -ja toimintakykytietoa päätöksenteon tueksi sekä alueellisella että 

valtakunnallisella tasolla.  

Kykyviisaria voidaan hyödyntää myös osana palveluiden vaikutusten ja vaikuttavuuden 

arviointia. Kykyviisari varmistaa, että kertyvä tieto pitää sisällään asiakkaan äänen. 

Onnistumisen mahdollisuudet kasvavat, kun palvelut suunnitellaan asiakkaan ja 

ammattilaisen vuorovaikutuksessa yksilön lähtökohdat ja toimintaympäristö huomioiden.  

http://www.kykyviisari.fi/
https://www.foreammatti.fi/


 
Kykyviisari on kehitetty Työterveyslaitoksen Solmu-koordinaatiohankkeessa. Kykyviisarin 

kehittämistyötä on tehty yhdessä Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) rahoittamien toimintalinja 

5:n hankkeiden kanssa, joiden kohteina ovat vaikeassa työmarkkina-asemassa olevat 

työikäiset. Erityistä huomiota on kiinnitetty Kykyviisarin yksinkertaisuuteen, positiiviseen 

mutta todenmukaiseen otteeseen sekä vastaajan voimaantumisen mahdollistamiseen.   

Kykyviisarin saa maksutta oman organisaation tai hankkeen käyttöön tilaamalla tunnukset 

Kykyviisari-palveluun osoitteesta www.kykyviisari.fi/ota-kykyviisari-tyovalineeksi. 

Helmikuun lopussa 2019 Kykyviisari oli käytössä 280 eri organisaatiossa tai hankkeessa. 

Niiden joukossa oli työikäisten palveluja tuottavia julkisen, yksityisen ja järjestösektorin 

tahoja.   

Kykyviisari.fi ja Työterveyslaitos tukevat Kykyviisarin käytössä 

Kykyviisarin laadukkaan ja turvallisen hyödyntämisen edellytys on riittävä osaaminen. 

Kykyviisarin käyttöoppaaseen ja muihin Kykyviisarin käyttöä tukeviin maksuttomiin 

materiaaleihin sekä koulutusvideoihin voi tutustua 

https://sivusto.kykyviisari.fi/koulutusmateriaalit/. Materiaali perehdyttää ammattilaisen 

Kykyviisari-menetelmän sisältöön, käyttöönottoon, vastausten tulkintaan ja Kykyviisari-

palvelun käyttöön.  

Työterveyslaitoksen kautta on myös mahdollista tilata Kykyviisarin hallitun 

käyttöönottamisen tukipalvelua, joka räätälöidään organisaation tarpeiden mukaisesti. 

Palvelua kehitetään parhaillaan ja se avataan 2019 aikana. Lisää tietoa: 

https://www.ttl.fi/palvelu/kykyviisarin-kayttoonottokoulutus/ 

 

Lisätietoa Kykyviisarista www.kykyviisari.fi   

Ota yhteyttä kykyviisari@ttl.fi  

Kykyviisarilla kerättyä työ-ja toimintakykytietoa löytyy www.työelämätieto.fi 

Lisätietoa työkyvystä ja sen tukemisesta: https://polku.tietyoelamaan.fi 
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