
 
 

 
Toimintakykyosaamista sinunkin parhaaksi 
 
 
 
”Lähtisinkö illalla lenkille vai katsoisinko sittenkin illan jakson suosikkisarjastani…? Vai oliko se 
koulun vanhempainilta tänään…? Se työsähköpostikin täytyy muistaa hoitaa jossain välissä…”  
 
Millaiset asiat ovat tärkeitä sinulle arkielämän jaksamisessa? Miten sinä pidät huolta omasta 
itsestäsi, toimintakyvystäsi?  
 
 
Toimintakyky on jokapäiväistä elämää 
Toimintakyvyn sanotaan olevan edellytyksiä selviytyä välttämättömistä ja itselle tärkeistä 
jokapäiväisen elämän toiminnoista - työstä, opiskelusta, vapaa-ajasta ja harrastuksista, itsestä ja 
muista huolehtimisesta. Nämä toimintakyvyn edellytykset voivat olla luonteeltaan fyysisiä, 
psyykkisiä ja sosiaalisia.1 
 
Toimintakyvystä puhuttaessa on hyvä tunnistaa, että toimintakykyymme vaikuttavat myös 
rakennetun ja luonnollisen ympäristömme tekijät (luonto, asuinympäristö, teknologiat sekä erilaiset 
tuotteet ja palvelut) sekä sosiaalinen ympäristömme (lähipiiristä saamamme tuki, keskinäiset 
suhteet ja asenteet).2 Jos haluat parantaa toimintakykyäsi, mieti mahdollisuuksiasi vaikuttaa myös 
arkeesi vaikuttaviin ympäristötekijöihin.  
 
 
Suositus toimintakykyosaamisesta 
Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan (SoTeHy) ennakointiryhmä on työelämän ja koulutuksen 
asiantuntijoista koostuva SoTeHy-alan osaamisen ennakoinnin asiantuntijaelin.3  Se on tuottanut 
toimialansa palveluntuottajille suunnatun suosituksen henkilöstön toimintakykyosaamisen 
vahvistamisesta.4  
 
Toimintakykyosaamista tarvitaan kaikissa SoTeHy-palveluissa, kun ammattilaiset kohtaavat 
asiakkaita ja potilaita. Tätä työtä tehdään sairaaloiden osastoilla, terveydenhuollon eri alueiden 
ammattilaisten vastaanotoilla, kaikilla sosiaalipalveluiden osa-alueilla sekä liikunta- ja 
hyvinvointipalveluissa. 
 
Suosituksessa halutaan nostaa esille tarve varmistaa ja vahvistaa SoTeHy-palveluntuottajien 
henkilöstön osaamista toimintakykymme arvioinnissa, tukemisessa ja seurannassa. Suosituksessa 
korostetaan myös palvelutuottajien ja SoTeHy-alan koulutuspalveluiden tuottajien välistä 
yhteistyötä osaamisen vahvistamisen käytännöissä.  
 
Ennakointiryhmä haluaa suosituksessaan kiinnittää huomiota myös siihen, että SoTeHy-toimialalla 
on tarvetta yhtenäistää ammattilaisten toimintakyvyn työkäytäntöjä. Käyttämällä erilaisia 
arviointivälineitä ja menetelmiä yhdenmukaisesti asiakkaiden ja potilaiden palvelun eri vaiheissa, 
saadaan toimintakyvyn muutoksista luotettavaa tietoa. Tämä myös auttaa saamaan palvelut 
kohdennettua jokaisen asiakkaan tai potilaan tärkeäksi nimeämille toimintakyvyn osa-alueille. 
 
  
 

 
1 https://thl.fi/web/toimintakyky/mita-toimintakyky-on  
2 https://thl.fi/fi/web/toimintakyky/icf-luokitus  
3 https://www.oph.fi/fi/palvelut/osaamisen-ennakointifoorumi-oef  
4 https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/osaamisen-ennakointifoorumi_-sotehy_suositus-

toimintakykyosaamisesta-2.12.2019.pdf  
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Toimintakykyosaaminen tuottaa asiakaslähtöistä palvelua sinun tarpeisiisi 
SoTeHy- ammattilaisten työn tarkoituksena on tukea sinua toimintakykysi edistämisessä ja 
ylläpitämisessä. Toimintakykytyö on aina asiakaslähtöistä. Asiakkaana ja potilaana ollessasi 
kanssasi keskustellaan siitä, miten sinä pärjäät arjessa, miten sinua voidaan auttaa ja tukea 
asettamissasi tavoitteissa. Ota rohkeasti puheeksi omat tarpeesi arjen toimintakyvyn 
parantamiseksi.  Toivottavasti koet saavasi laadukasta toimintakykyosaamista, kun seuraavan 
kerran tarvitset SoTeHy-alan palveluita. Silloin kenties koet samoin kuten eräs toimintakykyynsä 
moniammatillista tukea saanut henkilö kuvasi ”En aluksi tiennytkään, että minä olisin se tähti tässä 
asiassa.”  
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