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Mitä toimintakyky on?

Kykyä selviytyä itsenäisesti päivittäisen elämän toiminnoista

Ihmisen omien kykyjen lisäksi on merkitystä mm. ympäristön mahdollisuuksilla ja 
sosiaalisella tuella

Osa-alueita:

• Fyysinen toimintakyky (ADL, IADL, liikkumiskyky)

• Psyykkinen toimintakyky (kognitio, elämänhallinta, psyykkinen hyvinvointi)

• Sosiaalinen toimintakyky (kokemus osallisuudesta, sosiaalinen verkosto, 
sosiaalinen aktiivisuus)

Toimintakyky on muuttuvaa

➢ Keskeistä toimijuus ja voimavaralähtöinen lähestymistapa
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Terveydentila
Esim. muistisairaus, gerastenia

Toimintakyky
ADL, IADL, päivittäisen elämän 
tehtävistä suoriutuminen itselle 

tyydyttävällä tavalla

Kehon rakenne 
ja toiminnat

Kognitio, ravitsemus, uni, 
kivut, jne.

Ympäristö
Mahdollisuudet 

liikkumiseen, palvelut, 
esteettömyys, tuki, 

apuvälineet, ikäpolitiikka 
ja asenteet

Yksilölliset 
tekijät

Sosioekonomiset tekijät, 
toiveet, tarpeet, 

motivaatio,

Osallistuminen
Sosiaaliset suhteet, 
läheiset ja ystävät, 

harrastukset

ICF viitekehys 
(WHO 2001)
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Toimintakyky ja hyvä vanheneminen

Hyvä vanheneminen määritellään yleisesti psyykkisen, fyysisen ja 

sosiaalisen toimintakyvyn säilyttämiseksi vanhuudessa, ilman 

merkittäviä sairauksia (Rowe & Kahn 1987).
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Onnistunut vanheneminen

Modifioitu kirjasta: Fernandez-Ballesteros R. The Concept of successful aging and related terms. In Fernandez-Ballesteros R, 
Benetos A, Robine J-M (Eds.). The Cambridge handbook of successful aging. (pp. 6−22). Cambridge University Press 2019.

Subjektiivinen / Objektiivinen

Biomedikaalinen ulottuvuus Psykososiaalinen ulottuvuus

Fysiologinen 
terveys

Fyysinen 
toimintakyky

Kognitio
Psyykkinen 

toimintakyky
Sosiaalinen 

toimintakyky

Terve vanheneminen Aktiivinen vanheneminen Tuottava vanheneminen

Hyvä vanheneminen
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Sairaudet, 
esim. nivelrikko, 
sydäninfarkti, 
aivohalvaus 
Tapaturmat

Esim. lihaskato,
sydämen toiminnan 
vajaus, kognition 
heikkeneminen

Esim. hidastunut kävely,
hengenahdistus
ponnistellessa,
toiminnanohjauksen
heikentyminen

Liikkumisen ja
päivittäisten 
toimintojen (ADL,
IADL) vaikeudet

Ulkoiset tekijät
-sairauksien hoito ja kuntoutus
-sosiaalinen ja fyysinen ympäristö

Riskitekijät
- perinnölliset
- elämäntavat

Yksilölliset tekijät
-sopeutuminen, elämäntavat
-psykososiaaliset voimavarat

Lähde: Kaisu Pitkälä luennot; The Nagi Model of Disablement; Verbrugge & Jette, Soc Sci Med 1994; ICF, WHO 2001

Miksi toimintakyky heikkenee?

Patologia
Fysiologiset

vauriot
(Impairments)

Toiminnan rajoitukset
(Functional limitations)

Toiminnan
vajaukset
(Disability)

PREVENTIO KUNTOUTUS
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Toimintakyvyn mittaaminen

Terveydenhuolto-lain (2010/1326) mukaan toimintakyvyn sekä kuntoutustarpeen 
arviointi kuuluu osaksi lääkinnällistä kuntoutusta.

Vanhuspalvelulaki (980/2012) edellyttää ikääntyneen henkilön toimintakyvyn 
arviointia monipuolisesti ja luotettavilla arviointivälineillä palvelutarpeita 
selvitettäessä.

➢ Kunnilla velvollisuus käyttää RAI-mittaria iäkkään henkilön palvelutarpeiden ja 
toimintakyvyn arvioinnissa siirtymäajan päättyessä 1.4.2023.

➢ RAI (Resident Assessment Instrument) on standardoitu havainnoinnin ja 
tiedonkeruun välineistö, joka on tarkoitettu vanhus- tai vammaispalvelun 
asiakkaan palvelutarpeen arviointiin sekä hoito-, kuntoutus- ja 
palvelusuunnitelman laatimiseen.

➢ Tietoa kerätään mm. arkisuoriutumisesta, kognitiivisesta ja psyykkisestä 
toimintakyvystä, sosiaalisesta osallisuudesta, kuntoutumisen voimavaroista 
sekä asiakkaan lähipiiriltä saamasta tuesta.
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Toimintakyvyn mittaaminen
• Miksi mitataan?, Mitä mitataan?, Miten mitataan?, Mitä tulokset kertovat? Mihin 

tietoa käytetään?
➢ Validoidut, luotettavat mittarit
➢ Seuranta

• Toimintakyvyn eri osa-alueiden kartoittaminen
➢ Fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen
➢ Subjektiiviset ja objektiiviset mittarit

• Voimavaralähtöinen näkökulma
➢ Huomioitava ihminen kokonaisuutena -> toimijuus
➢ Toiminnan rajoituksia jollain osa-alueella mahdollista kompensoida toisen osa-

alueen vahvuuksilla (sopeutumiskyky, resilienssi)
(SOC – selective optimisation with compansation, Baltes & Baltes 1990)
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Ikä-SIB hanke

Kohderyhmänä: 

70+ ikäiset, joilla alkavia liikkumiskyvyn vaikeuksia sekä lisäksi muita 
riskitekijöitä (vähäinen liikkuminen, yksinäisyys, heikentynyt terveys)

Vaikuttavuustavoite:

Vuonna 2025 (2030)  94% 75 vuotta täyttäneistä asuu kotona tai 
kodinomaisessa ympäristössä.
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Haasteet, joihin puuttumalla voidaan edistää toimintakykyistä 
ja hyvää vanhuutta Ikä SIB hankkeessa

1. Toiminnanvajeiden riskissä olevien varhainen tunnistaminen ja oikea-aikainen 
palveluohjaus edellyttävät yhtenäisiä käytäntöjä sekä moniammatillista ja 
poikkisektorista yhteistyötä

2. Heikentynyt liikkumiskyky, vajaaravitsemus, alkavat muistiongelmat ja 
masennus, sekä mm. omaishoitajana toimiminen vähentävät aktiivisuutta ja 
lisäävät avun tarvetta

3. Yksinäisyys sekä heikentynyt osallisuuden kokemus lisäävät palvelujen käyttöä 
(riskiryhmässä esimerkiksi juuri leskeksi jääneet)
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Ehdotukset vaikutustavoitteiksi

SIB-hankkeeseen osallistuvat kokevat terveytensä 
hyväksi (%) ja selviytyvät päivittäisistä toiminnoista 
vaikeuksitta (%) intervention päätyttyä.

SIB-hankkeeseen osallistuvien fyysinen 
suorituskyky paranee (%) ja 500 m kävely 
onnistuu vaikeuksitta (%) intervention ansiosta.

SIB-hankkeeseen osallistuvilla on vähemmän 
kaatumisia (%) intervention ansiosta.

SIB-hankkeeseen osallistuvien elämänlaatu paranee 
(%) alkutilanteeseen verrattuna.

SIB-hankkeeseen osallistuvien osallisuus paranee 
(%) ja yksinäisyyden kokemus vähenee (%) 
intervention ansiosta.

• Hyvä koettu terveys (SRH)%,  

• Päivittäisistä toiminnoista 
selviytyminen vaikeuksitta (ADL, 
IADL) %

Mittarit

• SPPB-mittaukset, muutos %

• 500 metrin kävely ilman vaikeuksia %

• seurannassa MNA (ravitsemus)

• Kaatumisten määrä, vertailu 
samanikäisiin maakunnan / koko 
väestön tasolla (%)

• Elämänlaatunsa hyväksi arvioivien 
osuus  (WHOQoL-BREF) %, 
muutos%

• Koettu osallisuus paranee % (THL 
indikaattori)

• Koettu yksinäisyys vähenee 
(UCLA)%

Fyysinen

Fyysinen

Fyysinen

Fyysinen 
Psyykkinen 
Sosiaalinen

Sosiaalinen
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