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YLEISOHJEET 

KYKYVIISARI (kykyviisari.fi)

Kykyviisari on työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä, joka
perustuu vastaajan omaan arvioon tilanteestaan. Se on kyselylomake,
jonka voi täyttää joko paperilla tai verkossa. Asiakas voi myös täyttää
sen työntekijän kanssa yhdessä.

Kykyviisari arvioi suuntaa-antavasti vastaajan koettua työ- ja
toimintakykyä, osallisuutta ja hyvinvointia. Menetelmä mahdollistaa
myös työ- ja toimintakyvyssä tapahtuneen muutoksen tarkastelun, jos
mittaus toistetaan. 

Kykyviisarin helpottaa oman tilanteen näkyväksi tekemistä, jolloin
jatkopolkujen suunnittelu voi olla helpompaa. Kykyviisari on kehitetty
Sosiaalinen osallisuus ja työ- ja toimintakyvyn muutos (Solmu) -
koordinaatiohankkeessa. Solmu on Euroopan Sosiaalirahaston
rahoittama hanke, jonka toteuttaa Työterveyslaitos. 

Kykyviisari koostuu eri osa-alueista, joita ovat:
A. ESITIEDOT
(ikä, sukupuoli, henkilönumero, hanketiedot)
B. HYVINVOINTI
(elämään tyytyväisyys, yleinen toimintakyky, koettu työkyky ja terveys, suhde
työelämään)
C. OSALLISUUS
(sosiaalinen toimintakyky ja sosiaalinen kanssakäyminen)
D. MIELI
(psyykkinen toimintakyky)
E. ARKI
(arjesta selviytyminen ja itsestä huolehtiminen)
F. TAIDOT
(kognitiivinen toimintakyky, osaaminen, suhtautuminen tulevaisuuteen)
G. KEHO
(fyysinen toimintakyky)
H. TAUSTATIEDOT
(kotitalouden tilanne, taloudellinen toimeentulo, koulutustausta)
I. TYÖ JA TULEVAISUUS
(työllisyystilanne, työllistymisusko, muutostoiveet)

http://www.kykyviisari.fi/


YLEISOHJEET

ENNAKKOTEHTÄVÄT

Voit antaa ennen jokaista työpajaa aiheeseen johdattavan
ennakkotehtävän, joka koskee työpajan teemaa. Esimerkki: Kuvaa
kännykälläsi viikon aikana kolme kuvaa tai lyhyttä videota, jotka kertovat
siitä miten voit vaikuttaa hyvinvointiisi.(Hyvinvointi-teemainen työpaja)

Tehtävät käsitellään yhdessä työpajan alussa ja niiden avulla
johdatetaan työpajalaiset päivän teemaan.

TYÖPAJOJEN ALUKSI

Tunnekortit

Jokaisen työpajan aluksi on hyvä suunnata ajatukset tähän hetkeen.
Tunnekortteja voi käyttää apuna tunteiden ilmaisuun, nimeämiseen ja
sanoittamiseen. Korttien avulla voi pohtia tunteiden ja ajatusten sekä
tunteiden ja toiminnan eroja sekä kuinka ne vaikuttavat toisiinsa.
https://www.tukiliitto.fi/uploads/2018/08/mahti_tunnekortit.pdf

Voit käyttää myös muita tunnekortteja esim. Pesäpuun Nallekortit.
https://verkkokauppa.pesapuu.fi/product/1/nallekortit

INFO-KORTTI

Joitakin työpajoja varten on lisätty Info-kortti, jossa kerrotaan lisätietoa
Kykyviisarin siitä osa-alueesta, jota työpajassa käsitellään.

https://www.tukiliitto.fi/uploads/2018/08/mahti_tunnekortit.pdf
https://verkkokauppa.pesapuu.fi/product/1/nallekortit


DIGIVINKIT
 
Digitaaliset työkalut voivat helpottaa aiheen työstämistä ja tuoda
vaihtelua työpajojen sisältöön. Hyödynnä aiheiden käsittelyssä
digitaalisuutta mielesi mukaan. Tässä muutamia vinkkejä:

Ensimmäinen ja ehkä tärkein vinkki! 
Muista hyödyntää YouTubea! Sieltä löytyy paljon ohjevideoita aiheesta
kuin aiheesta.  

Kuvausohjeita puhelimelle ja padille 
https://youtu.be/_DgSuJkI7Ys 
https://youtu.be/oqZHEBSoMbk  

Kännykän toimintaan 
Kuinka saada puhelimen videot näkymään telkkarissa  
https://youtu.be/m02ymgq89Aw 

Vinkkejä puhelimen yksinkertaisempaan käyttämiseen 
https://youtu.be/0vxf_qs3orc https://youtu.be/2gJdPlhqYXw 
 
Saavutettavasta viestinnästä 
https://papunet.net/  

Digiportaat-hankkeen kattava työkalupakki digitaalisuuteen ja
videokuvaamiseen 
https://digiportaat.fi/digityokalupakki/ 
https://digiportaat.fi/mobiilikuvaus-opas/  

Videoiden editoiminen
Tubevideoihin ilmaista musiikkia
https://www.youtube.com/audiolibrary/

Editointi-ohjelmat
(Kts. Bridging-blogi) https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitystoiminnan-
blogi/videot-hankeviestinnassa/

https://youtu.be/_DgSuJkI7Ys
https://youtu.be/oqZHEBSoMbk
https://youtu.be/m02ymgq89Aw
https://youtu.be/0vxf_qs3orc%C2%A0https:/youtu.be/2gJdPlhqYXw
https://papunet.net/
https://digiportaat.fi/digityokalupakki/
https://digiportaat.fi/mobiilikuvaus-opas/
https://www.youtube.com/audiolibrary/
https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitystoiminnan-blogi/videot-hankeviestinnassa/


Googlen ilmaistyökaluilla voi tehdä monenlaista
yhteiskehittämistä virtuaalisesti. Työkalujen käyttäminen vaatii
oman Google-tilin. 
Google Jamboard - Tarralappujen ryhmittely yhdessä
https://jamboard.google.com/ 
 Google Slides - Yhdessä muokattavat diat 
https://www.google.com/intl/fi_fi/slides/about/ 
Google Docs - Yhdessä muokattavat dokumentit 
https://www.google.com/docs/about/
Google Forms  - Kyselyjen tekeminen 
https://www.google.com/intl/fi_fi/forms/about/ 
Google Fonts - Voit ladata erilaisia ilmaisia fontteja koneellesi 
https://fonts.google.com/  

Nopeat kyselyt verkossa ja visualisoidut vastaukset 
Mentimeter 
https://www.mentimeter.com/ 

Tietovisa-työkalu 
Kahoot  
https://kahoot.com/schools/how-it-works/  

Seinät tekstin ryhmittelyyn, suunnitteluun ja projektin
hallintaan 
Padlet -  Kuvien ja tekstin ryhmittelyyn ja aiheiden kommentointiin 
https://padlet.com/ 
Trello - Tekstipohjaiseen asioiden ryhmittelyyn seinällä,
projektinhallintaan 
www.trello.com  

Piirustusseinät 
A Webwhiteboard  
https://awwapp.com/ 
Flinga  
https://flinga.fi/

https://jamboard.google.com/
https://www.google.com/intl/fi_fi/slides/about/
https://www.google.com/docs/about/
https://www.google.com/intl/fi_fi/forms/about/
https://fonts.google.com/
https://www.mentimeter.com/
https://kahoot.com/schools/how-it-works/
https://padlet.com/
http://www.trello.com/
https://awwapp.com/
https://flinga.fi/


Tunnekortit 
Jokainen saa valita työpajan alussa
kortin kuvaamaan omaa senhetkistä
mielialaansa. Kierroksen aikana
kaikki saavat esitellä korttinsa.

Nestori Nurjamieli-peli
Tutustu peliin ja tulosta pelimateriaalit.

https://mieli.fi/fi/pelit-ja-
teht%C3%A4v%C3%A4t/nestori-

nurjamieli-ja-hyv%C3%A4n-mielen-
konkarit-lautapeli 

HYVINVOINTI

Tarinat videolle
Jokainen miettii 3 omaan hyvinvointiin
vaikuttavaa asiaa, jonka jälkeen
kuvataan aiheista videoita ryhmissä.
Lopuksi videot katsotaan ja niistä
keskustellaan.

Työpajan aiheena on
yleinen toimintakyky ja koettu työkyky.

KYKYVIISARI TYÖPAJA 1.

https://mieli.fi/fi/pelit-ja-teht%C3%A4v%C3%A4t/nestori-nurjamieli-ja-hyv%C3%A4n-mielen-konkarit-lautapeli


Työkyky rakentuu yksilön voimavarojen ja työn vaatimusten välisestä
tasapainosta 
Yksilön voimavaroja ovat muun muassa toimintakyky, terveys,
motivaatio työtä kohtaan ja ammatillinen osaaminen. 
Yksilön työkykyyn vaikuttavat myös eri toimintaympäristöt esim.
lähipiiri, työpaikka, yhteiskunta 
Työn fyysisiä vaatimuksia ovat esimerkiksi seisominen, jatkuva
liikkuminen paikasta toiseen, hankalat työasennot, toistuvat
työliikkeet sekä raskaiden tavaroiden kantaminen. 
Työn psyykkisiä vaatimuksia ovat esimerkiksi jatkuva kiire, vastuu
työtovereista tai asiakkaista sekä monimutkaisten päätöksien
tekeminen.
Jos työn vaatimukset ylittävät jatkuvasti työntekijän voimavarat,
työkyky saattaa vaarantua. 

Toimintakyky on yksilön kykyä selviytyä jokapäiväisistä arjen
haasteista ja tehtävistä 
Kohtuullinen toimintakyky on yksi työkyvyn edellytyksistä 
Toimintakyky jaetaan usein psyykkiseen, sosiaaliseen, kognitiiviseen
ja fyysiseen alueeseen. Myös eettisestä toimintakyvystä puhutaan
esim. sotilailla. 
Toimintakykyyn vaikuttaa merkitsevästi myös terveydentila

INFO HYVINVOINTI

Hyvinvointi koostuu monesta asiasta kuten terveys, mieli, liikunta, lepo,
ravinto ja oman elämän hallinta. Jos jokin osio ei ole kunnossa,
hyvinvointi laskee. Myös oma asenne vaikuttaa hyvinvointiin.
Positiiviselle ihmiselle tapahtuu positiivisia asioita. 

Kykyviisari kartoittaa vastaajan koettua työkykyä ja toimintakykyä
kyselyn osiossa HYVINVOINTI.

Työkyky

Toimintakyky

(kykyviisari.fi) 



Tunnekortit
Jokainen saa valita työpajan alussa
kortin kuvaamaan omaa senhetkistä
mielialaansa. Kierroksen aikana kaikki
saavat esitellä korttinsa.

OSALLISUUS

Videot
TEHTÄVÄ: Katsokaa yhdessä teemasta

kertovat videot. 
Osallisuuden ja osallistumisen erot: 

https://youtu.be/8KLn6Psb_HM 
Osallisuus, myytti murrettu: 

https://youtu.be/iG6x9Qb8ZKw 
Osaksi yhteistä yhteiskuntaa: 

https://youtu.be/8d-kxLXqa-0

Keskustelkaa videoista
Mitä ovat osallisuuden ja
osallistumisen erot?
Millaisia velvollisuuksia ihmisillä on?
Millaisia oikeuksia meillä kaikilla on?

Osallisuus-työpajassa käsitellään
sosiaalista toimintakykyä ja sosiaalista
kanssakäymistä.
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INFO OSALLISUUS

ihminen vuorovaikutussuhteissaan
ihminen aktiivisena toimijana, osallistujana yhteisöissä ja
yhteiskunnassa

Ilmenee toimijuutena mm. vuorovaikutuksessa sosiaalisessa
verkostossa, sosiaalisena aktiivisuutena ja osallistumisena sekä
yhteisyyden ja osallisuuden kokemuksina.
Sosiaalista toimintakykyä voi tarkastella eri näkökulmista kuten esim.
sosiaaliset verkostot, suhteet omaisiin ja ystäviin, sosiaalinen
osallistuminen, harrastukset, yksinäisyys; sosiaalinen tuki, kyky olla
vuorovaikutuksessa ja toimia yhteiskunnan jäsenenä. 

Läheiset ystävät ja ystävien tapaamistiheys
Sosiaalinen tuki 
Osallistuminen harrastustoimintaan 
Yksinäisyys 
Lemmikkieläimet

Sosiaalinen toimintakyky sisältää kaksi ulottuvuutta: 

Sosiaalista toimintakykyä selvitetään Kykyviisarin osiossa OSALLISUUS

Sosiaalinen toimintakyky 

Sosiaalinen osallisuus 
Osallisuus tarkoittaa, että ihminen kokee olevansa merkityksellinen osa
kokonaisuutta yhdessä muiden kanssa. Ihminen tulee kuulluksi itsenään
ja hän vaikuttaa oman elämänsä kulkuun ja ympäristöönsä. 

Osallisuus edellyttää yhteyttä omiin ja ympäristön voimavaroihin, joita
ovat keskinäinen kunnioitus ja luottamus, toimeentulo, toiminta, palvelut,
tieto, taito ja merkitykset. 

Osallisuus on materiaalisella, henkisellä, sosiaalisella ja fyysisellä
ulottuvuudella ilmenevä prosessi.

(kykyviisari.fi) 



Tunnekortit 
Jokainen saa valita työpajan
alussa kortin kuvaamaan omaa
senhetkistä mielialaansa.
Kierroksen aikana kaikki saavat
esitellä korttinsa.

Luo legoilla
Rakenna legoista jotain, mistä

sinulle tulee hyvä mieli.

 Jos haluat, kerro muille mitä
rakensit ja miksi.

MIELI

Tarinat videolle.
Lopuksi ohjaaja kuvaa
legorakennelmat joko valokuvaamalla
tai videolle. 
Talteen otetaan kaikkien kertomukset.

Tarinoita voidaan myöhemmin yhdessä
katsoa ja tulkita.

Työpajan aiheena on mieli. Mieli-pajassa
käsitellään psyykkistä hyvinvointia.

KYKYVIISARI TYÖPAJA 3.



Elämänhallinta 
elämään tyytyväisyys
mielenterveys
psyykkinen hyvinvointi
itsearvostus  
mielialat 
omat voimavarat 
erilaisista haasteista selviytyminen
 Elämään tyytyväisyys (osiossa HYVINVOINTI) 
Positiivisen mielenterveyden mittari (WEMWS). Tämä 7-osioinen mittari
kartoittaa mielen hyvinvointia myönteisestä näkökulmasta, kuten
toivorikkautta, hyödyllisyyden ja rentouden tuntemuksia, ajattelun
selkeyttä, ongelmankäsittelytaitoja ja päätöksentekokykyä.

INFO MIELI

Psyykkinen toimintakyky

Psyykkistä toimintakykyä selvitetään Kykyviisarin osiossa
MIELI ja HYVINVOINTI
 
Tarkoittaa mm. kykyä tuntea, kokea, muodostaa käsityksiä omasta itsestä ja
ympäröivästä maailmasta, suunnitella elämäänsä ja tehdä sitä koskevia
ratkaisuja ja valintoja. 

Psyykkistä toimintakykyä voi tarkastella eri näkökulmista kuten esim. 

(kykyviisari.fi)



Esim.
Mitä teet, jos sinulla on vatsa kipeä joka päivä?
a) Soitan äidille
b) Soitan lääkäriin
c) Odottelen että kipu poistuu itsestään
d) Juon piimää

Tunnekortit
Jokainen saa valita työpajan alussa kortin
kuvaamaan omaa senhetkistä mielialaansa.
Kierroksen aikana kaikki saavat esitellä
korttinsa.

Kysely
Vastaa kysymyksiin valitsemalla yksi vaihtoehto.
Vaihtoehdoissa voi olla useita oikeita vastauksia.

Laaditaan kysely. Jokaiseen kysymykseen vastaus on
valittavissa neljästä vaihtoehdosta, jotka
johdattelevat aiheen äärelle. Voit käyttää kyselyn
tekemiseen esim. Kahoot-sovellusta.

ARKI
Arki-työpaja käsittelee arjesta selviytymistä 
ja itsestä huolehtimista.

KYKYVIISARI TYÖPAJA 4.

Keskustelukierros
Oikeat vastaukset käydään läpi
yhdessä keskustellen.



Esimerkkikysymyksiä:

Mitä teet 

- jos sinulla on vatsa kipeä joka päivä?

- haluat töihin?  

- haluat opiskella uuden ammatin?

- joku lyö sinua? 

- Haluat ostaa lääkkeitä? 

- haluat ostaa oman kodin? 

- haluat lainata kirjoja tai elokuvia? 

- sinua ahdistaa tai olet masentunut?

- haluat hakea asumistukea? 

- haluat oppia soittamaan jotakin? 

- haluat oppia neulomaan? 

- haluat oppia laittamaan ruokaa? 

- haluat kohottaa kuntoasi? 

- et saa nukuttua öisin? 

- haluaisit oppia käyttämään tietokonetta paremmin? 

- haluat uusia kavereita? 

- haluat poika/tyttöystävän? 

Voidaan tehdä lapuilla, jotka  Nostetaan vuoron perään tai sähköisellä

sovelluksella esim. Kahoot- Kahootissa lisää kysymyksiin vastausvaihtoehtoja,

jotka johdattavat aiheen äärelle.



Taitokierros
Kerro, missä kaverisi on hyvä ja mitä hän osaa hyvin.
Jokainen ottaa paperin tai pahvilautasen ja kirjoittaa
siihen oman nimensä. Työpajan pitäjä ottaa aikaa,  ja
ilmoittaa, kun paperi siirtyy seuraavalle. Jokainen
kirjoittaa paperille kyseiseen henkilöön liittyviä taitoja.

Vaihtoehtoisesti kirjoittaminen voidaan tehdä Padletilla
tai työpajaa varten luodussa Whatsapp-ryhmässä.

Tunnekortit
Jokainen saa valita työpajan alussa kortin kuvaamaan
omaa senhetkistä mielialaansa. Kierroksen aikana
kaikki saavat esitellä korttinsa.

Ammattikortit
Nosta pöydältä ammattia kuvaava kortti. Kerro,
millaisia taitoja kyseiseen ammattiin tarvitaan.

 Kukin vuorollaan nostaa kortin ja kertoo.
Vaihtoehtoisesti voitte laittaa ammatteja

valmiiksi esim. Padletiin ja kommentoida kohtia
kukin vuorollaan

Myös työelämävalmiuskortteja voi 
käyttää tässä työpajassa.

TAIDOT
Taidot-työpaja käsittelee kognitiivista toimintakykyä,
osaamista ja suhtautumista tulevaisuuteen.
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http://www.socom.fi/bridging/

https://www.omanelamannainen.fi/materiaalit/oen_tyoelamavalmiuskorti

t_webversio.pdf

https://www.omanelamannainen.fi/materiaalit/oen_ammattikortit_webve

rsio.pdf

TYÖELÄMÄVALMIUSKORTIT

AMMATTIKORTIT

https://www.omanelamannainen.fi/materiaalit/oen_tyoelamavalmiuskortit_webversio.pdf
https://www.omanelamannainen.fi/materiaalit/oen_ammattikortit_webversio.pdf


 Kehon osat
Paperille piirretään ihmishahmo ja se

ripustetaan seinälle.

Pyydä osallistujia paikantamaan missä
mikäkin kehon osa sijaitsee asettamalla

post-it-lappu oikeaan kohtaan kehoa.

Vaihtoehtoisesti voit käyttää Googlen
Jamboard-sovellusta.

Tunnekortit 
Jokainen saa valita työpajan alussa
kortin kuvaamaan omaa senhetkistä
mielialaansa. Kierroksen aikana
kaikki saavat esitellä korttinsa.

KEHO

Miten voit ylläpitää kehon
hyvinvointia?
Pohtikaa yhdessä mikä vaikuttaa
kunkin kehonosan hyvinvointiin.
Miten kehon hyvinvointia voidaan
ylläpitää tai parantaa?

Keho-työpajassa käsitellään fyysistä
hyvinvointia.

http://www.socom.fi/bridging/
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http://www.socom.fi/bridging/

Tarkoittaa elimistön kykyä selviytyä fyysistä ponnistelua vaativista tehtävistä

ja asetetuista tavoitteista

lmenee kykynä liikkua omin voimin, harrastaa ja huolehtia päivittäisistä

toimista

Liittyy tiiviisti terveyteen

Liikunnalla on laajat vaikutukset toimintakyvyn muihin osa-alueisiin sekä

monien sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon

INFO KEHO

Fyysinen toimintakyky



Tunnekortit
Jokainen saa valita työpajan alussa
kortin kuvaamaan omaa senhetkistä
mielialaansa. Kierroksen aikana kaikki
saavat esitellä korttinsa.

TYÖ & TULEVAISUUS

Unelmakartta
Millainen olisi unelmiesi työ? Leikkaa

lehdistä kuvia ja liimaa kuvat
kartongille. Voit myös piirtää. 

Vaihtoehtoisesti voit hyödyntää
Pinterestiä ja voitte etsiä kuvia sieltä.

Tarinakierros.
Käydään kaikkien unelmakartat läpi
peilaten niitä nykytilanteeseen,
tulevaisuuden mahdollisuuksiin ja
muutostoiveisiin yksilöllisesti

Työ ja tulevaisuus-työpaja käsittelee
työllisyystilannetta, työllistymisuskoa ja
muutostoiveita.

http://www.socom.fi/bridging/
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