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1.1. Johdanto 

Työkyky rakentuu yksilön ja ympäristön vastavuoroisessa ja moniulotteisessa suhteessa. Työ-

kykyä tukevassa palveluverkostossa eri alojen ammattilaiset toimivat yhteistyössä palveluita 

tarvitsevien asiakkaiden sekä työtä tai työtoimintaa tarjoavien organisaatioiden kanssa. Am-

mattilaisten tehtävä on tarkentaa, millä työkyvyn osa-alueilla asiakkaiden taidot ja toiminta-

valmius ovat rajoittuneet ja pyrkiä ohjaamaan heitä sellaisiin työtehtäviin, joissa kyseisillä 

taidoilla ei ole ratkaisevaa merkitystä (Drake & Bond, 2008; Peer & Tenhula, 2010).  

Eri tahoja kokoavaa moniammatillista yhteistyötä on kehitetty Suomessa kansainvälisten suo-

situsten mukaisesti jo yli 50 vuotta vammaisten tai muiden osatyökykyisten
1
 ihmisten työllis-

tymisen tukemiseksi (mm. Määttä, 1981). Tämän ajan merkittävinä kehityshaasteina pidetään 

asiakkaiden työkykyisyyden arvioimista sekä asiakkaille soveltuvien työtehtävien tunnista-

mista (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2013).  

Ammatillisen kuntoutuksen asiakaslähtöisyys tarkoittaa sitä, että yksilön terveydentilaa sekä 

fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä tarkastellaan työn asettamien vaativuusteki-

jöiden suhteen yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti. Asiakaslähtöinen arviointi edellyttää tar-

koituksenmukaisia arvioinnin menetelmiä (esim. Shaw, Findley & Feuerstein, 2011). Mo-

niammatilliseen yhteistyöhön soveltuvia arviointimenetelmiä tunnetaan kuitenkin varsin huo-

nosti. Menetelmät on suunniteltu usein joko yksittäisten ammattialojen käyttöön tai sitten asi-

akkaiden itsearvioinnin välineiksi (Fadyl, Mcpherson,  Schlüter & Turner-Stokes, 2010; Smo-

lander & Hurri, 2004).   

Tässä tutkimuksessa käytetään työkyvyn arviointimenetelmää IMBA (Integration von Men-

chen mit Behinderung in die Arbeitswelt). Menetelmä on suunniteltu lähtökohtaisesti mo-

niammatilliseen yhteistyöhön (Czarny ym., 2003; Föhres, Kleffmann, Sturtz & Weinmann, 

2004).  IMBA kattaa oleellisimmat työkyvyn osa-alueet (vrt. esim. Fadyl ym., 2010) ja mah-

dollistaa henkilön toimintavalmiuksien sekä työn vaativuustekijöiden arvioimisen työkyvyn 

eri osa-alueiden suhteen. Menetelmästä ei löydy empiiristä, kansainvälisissä artikkeleissa jul-

kaistua tutkimustietoa.  

 

                                                           
1
 Käsite osatyökykyisyys korostaa ihmisen jäljellä olevaa kykyisyyden määrää sekä yksilön motivaatiota osallistua työ-

elämään mahdollisista vammoistaan tai sairauksistaan huolimatta (esim. Sosiaali- ja terveysministeriö, 2013). 
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Fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn vaikuttavien yksilöllisten tekijöiden 

ymmärtäminen työkyvyn kannalta edellyttää arviointimenetelmien lisäksi myös kouluttautu-

mista (esim. Mitchell, 2008). Moniammatilliseen yhteistyöhön osallistuvilla ammattilaisilla ei 

ole yhtenevää taustakoulutusta tiedon merkityksien ymmärtämiseksi. Alakohtaiset ja ammat-

tispesifit menetelmät vahvistavat ammattiryhmien sisäisiä tietokäsityksiä mutta eivät tue tie-

don merkityksien ymmärtämistä kokonaisvaltaisesti tai ammattiryhmien välistä kommunikaa-

tiota (Escorpizo ym., 2011; Fadyl ym., 2010; Pransky, Loisel & Anema, 2011).  

Harjaantuneet ja rutinoituneet ammattilaiset hyödyntävät johtopäätösten teossaan intuition oh-

jaamaa, suhteellisen autonomisesti toimivaa kognitiivista mekanismia (Evans & Stanovich, 

2013; Kahneman & Klein, 2009).  Evansin (2010) mukaan on tärkeä tunnistaa sellaiset pää-

töksenteon tilanteet, joissa ammattilaisten on syytä olla erityisen valpas oman intuitiivisen 

päättelyn suhteen.  Tämä edellyttää kuitenkin kognitiivisesti erittelevää päättelyä (Evans & 

Stanovich, 2013). Mohammed & Dumville (2001) ovat esittäneet, että yksittäisten ammatti-

laisten tietokäsityksien erittelyä voi edistää ryhmäoppimista tukevalla koulutuksella, mikä 

mahdollistaa myös ryhmän kognitiivisen yhtenevyyden kasvattamisen.  

IMBA -menetelmän käyttökoulutuksen oletetaan lisäävän moniammatillisen ryhmän kognitii-

vista yhtenevyyttä. Tutkimuksessa kognitiivisen yhtenevyyden määrää analysoidaan arvioitsi-

jayksimielisyyden suhteen sekä työn vaativuustekijöiden että henkilön taitojen/ toimintaval-

miuksien arvioimisessa. 
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1.2. Työkyky on moniulotteinen kokonaisuus 

Työkyvyllä tarkoitetaan yksilön muuttuvaa ja moniulotteista suhdetta työelämän erilaisiin ti-

lanteisiin ja olosuhteisiin (esim. Ilmarinen, Gould, Järvikoski, & Järvisalo, 2006). Julkiseen 

keskusteluun viimeaikoina vakiintunut käsite osatyökykyisyys korostaa ihmisen kykyisyyden 

määrää sekä motivaatiota osallistua työelämään mahdollisista vammoistaan tai sairauksistaan 

huolimatta (esim. Sosiaali- ja terveysministeriö, 2013). Käsitteet invalidi ja vajaakuntoinen 

painottavat ensisijaisesti yksilön vian, vamman tai sairauden seurauksena aiheutunutta kyvyt-

tömyyden astetta (Aro, 1995; Ilmarinen ym., 2006). Ammatillisen kuntoutuksen prosessissa 

tulisi kuitenkin tarkastella kyvyttömyyden sijasta yksilön kyvykkyyttä työelämän todellisten 

vaativuustekijöiden suhteen (mm. Pransky ym., 2011).  

Työkyvyn taustalla vaikuttavien tekijöiden monimuotoisuudesta ollaan ammatillisen kuntou-

tuksen kentällä nykyisin jo varsin yksimielisiä. Tästä huolimatta asiakastyön kentälle ei ole 

onnistuttu vakiinnuttamaan sellaista yhtenevää työkyvyn määritelmää, joka kattaisi riittävän 

laaja-alaisesti kaikki työkyvyn merkittävimmät osa-alueet (Fadyl ym., 2010; Pransky ym., 

2011). Fadyl ym. (2010) kokosivat ammatillista kuntoutusta käsittelevää kirjallisuutta selvit-

tääkseen, löytyykö alan kirjallisuudesta sellaisia työkykyyn liitettyjä osa-alueita, joiden mer-

kitys tunnistetaan laajasti. Heidän mukaan tällaisina osa-alueina kirjallisuudessa nousevat 

esiin muun muassa fyysiset, psyykkiset, kognitiiviset sekä sosiaaliset taidot ja toimintaval-

miudet. 

Maailman terveysjärjestön (WHO) julkaisema toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja tervey-

den kansainvälinen luokitusjärjestelmä (ICF) määrittelee työkyvyn moniulotteisesti bio-

psyko-sosiaalisilla sektoreilla (Stakes & WHO, 2004). Ammatillisen kuntoutuksen yhteydessä 

työkykyä on tarkasteltu tämän mukaisesti lääketieteen, psykologian ja sosiaalityön viiteke-

hyksistä.   

ICF on kehitetty eri alojen asiantuntijoiden yhteiseksi viitekehykseksi ohjaamaan käytännön 

asiakastyötä (Escorpizo ym., 2011; Talo & Rytökoski, 1997; Talo & Hämäläinen, 1997; Talo, 

1997a; Talo, 1997b). Järjestelmän käsitteitä ei kuitenkaan ole operationalisoitu tukemaan työ-

kyvyn arviointia käytännössä eikä sitä sovelleta yhdenmukaisesti ammatillisen kuntoutuksen 

asiakastyössä (Escorpizo ym., 2011). 
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1.3. Arviointimenetelmä IMBA 

IMBA (Integration von Menchen mit Behinderung in die Arbeitswelt) on moniammatilliseen 

käyttöön kehitetty arviointi- ja dokumentointimenetelmä (Czarny et al., 2003; Föhres 

ym.,2004). Menetelmä kehitettiin vuonna 1996 Saksan terveys- ja sosiaaliministeriön toimes-

ta Siegenin yliopistossa. Kehitystyöhön osallistui asiantuntijoita lääketieteen, psykologian se-

kä työn tutkimuksen sektoreilta. IMBA:sta ei ole julkaistu englanninkielistä tutkimustietoa.  

Suomessa menetelmä on ollut käytössä vuodesta 2005 lähtien ja sen käytöstä on julkaistu 

muutamia suomenkielisiä pro -gradu tutkielmia (Juntunen, 2006; Nevalainen; 2007 & Suvan-

to, 2008) sekä ainakin yksi seurantatutkimus (Poutanen & Laurinkari, 2009).  

Juntusen (2006) mukaan IMBA:n työkyvyn määritelmä on pitkälti yhtenevä WHO:n julkai-

seman kokonaisvaltaisen työkyvyn luokituksen (ICF) kanssa. IMBA kattaa suhteellisen laaja-

alaisesti työkykyyn liitetyt oleellisimmat osa-alueet (vrt. Fadyl ym., 2010).  Menetelmä mah-

dollistaa työn vaativuustekijöiden sekä ihmisen toimintavalmiuksien arvioimisen työkyvyn 

fyysisten sekä psykososiaalisten osa-alueiden suhteen. 

 Fyysiset osa-alueet ovat: Asento, Liikkuminen, Kehonosien liikkeet, Raajojen ja varta-

lon yhteistoiminta sekä Tieto.  

 Psykososiaaliset osa-alueet (ns. Avainpätevyydet) ovat: Kognitiiviset määritteet, Sosi-

aaliset määritteet, Työskentelytapa, Psykomotoriset määritteet sekä Akateemiset tai-

dot.        

Yksilön toimintavalmiuksia ja työn asettamia vaativuustekijöitä tarkastellaan samojen, keske-

nään yhtenevien osa-alueiden kautta. Tällainen rakenne mahdollistaa sen, että henkilön toi-

mintavalmiuksia voidaan verrata suoraan työn vaativuustekijöihin kaikilla menetelmän osa-

alueilla. 

Menetelmän käyttökoulutus 

IMBA -menetelmän käyttökoulutus sisältää kaksi etävaiheita ja yhden lähikoulutusvaiheen. 

Lähikoulutusvaihe on yhteistoiminnallista ja vuorovaikutteista harjoittelua. Tässä tutkimuk-

sessa analysoidaan nimenomaan lähiopetusvaiheen vaikutusta. Lähiopetuksessa kouluttaja 

käy läpi jokaisen koulutusryhmän kanssa menetelmän määritteet. Osallistujat harjoittelevat 

sekä taitojen että työn vaativuustekijöiden arviointia yhteistoiminnallisesti. Harjoittelussa 

käytetään monialaista tietoa sisältäviä materiaaleja. Tiedon merkityksiä ja johtopäätösten tar-

koituksenmukaisuutta pohditaan yhdessä.  
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1.4. Työkyvyn arvioinnin luotettavuuden merkitys 

Työllistymistä tukevassa palveluverkostossa ammattilaisten tulee tunnistaa asiakkaiden yksi-

lölliset toimintavalmiudet laaja-alaisesti sekä tapauskohtaisesti työn vaativuustekijöiden suh-

teen (Drake & Bond, 2008; Peer & Tenhula, 2010). Työn asettamien vaativuustekijöiden luo-

tettava arvioiminen on ensisijaisen tärkeää asiakkaan työelämässä kohtaamien haasteiden rat-

kaisemiseksi tapauskohtaisesti (Escorpizo ym., 2011; Mitchell, 2008; Wesolek & McFarlane, 

1992). Ammattilaisten arvio asiakkaan valmiuksista kohdata työn asettamat fyysiset, psyykki-

set ja sosiaaliset vaativuustekijät ohjaavat koko ammatillisen kuntoutuksen prosessia.   

Ammatillisen kuntoutuksen prosessiin osallistuu monimuotoinen yhteistyöverkosto. Yhteis-

toimintaan osallistuu usein esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimi, opetustoimi, kuntoutuslaitok-

set sekä kuntouttavaa työtoimintaa tarjoavat eri organisaatiot. Näiden lisäksi kuntoutusproses-

sin muita asianomaisia ovat myös työnantajat sekä työyhteisöjen jäsenet (Escorpizo et al., 

2011; Fadyl et al., 2010). Asiakaslähtöisesti asetettujen kuntoutustavoitteiden näkökulmasta 

on tärkeää, että asiakkaan työkykykyyn vaikuttavien tekijöiden merkitys tunnistetaan mahdol-

lisimman yhtenevästi kuntoutusprosessin eri vaiheissa. Tämä edellyttää luotettavaa arviointia 

yhteistyöverkoston eri tahoilla. 

Tutkimusten mukaan ammattilaisten asenne ja oletus asiakkaiden työllistymisen mahdolli-

suuksista vaikuttavat merkittävästi myös asiakkaiden työllistymisen motivaatioon ja  tätä 

kautta koko työllistymisintervention lopputulokseen (Bond ym., 2001; Drake & Bond, 2008). 

Pranskyn (2011) mukaan asiakkaan käsitys omista työllistymisen mahdollisuuksista on itse 

asiassa paras ennuste työllistymisintervention lopputuloksesta. Se miten sopivaksi työntekijä 

arvioi omat taitonsa työtehtävän vaativuustekijöiden suhteen, vaikuttaa positiivisen asenteen 

muodostumiseen työtehtävää kohtaan, työntekijän itsetunnon sekä työidentiteetin kehittymi-

seen. Tutkimusten mukaan näillä tekijöillä on viimekädessä vaikutusta myös työssä pysymi-

seen (Kristof-Brown, Zimmerman, & Johnson, 2005).  

Ammattilaisten mielikuvat eivät saa häiritä arvioinnin luotettavuutta ja asiakkaita koskevien 

johtopäätösten tekemistä. Erot, jotka eivät perustu todellisiin eroihin arvioinnin kohteiden vä-

lillä, määritellään arvioinnin luotettavuutta käsittelevässä kirjallisuudessa arviointivirheiksi 

(Burke & Dunlap, 2002; LeBreton & Senter, 2008; Shrout & Fleiss, 1979; Tinsley & Weiss, 

1975). Tässä tutkimuksessa arvioinnin luotettavuutta tarkastellaan sen suhteen, miten yhtene-

viä johtopäätöksiä ammattialiset tekevät saman tiedon pohjalta riippumatta arvioinnin kohteen 

ominaisuuksista tai työkyvyn osa-alueesta.  
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1.5. Ryhmäkognitio 

Ammattilaisten yhteistoiminnan tehokkuuteen vaikuttaa ryhmän motivaatio, ryhmän toimin-

nalliset prosessit sekä ryhmän kognitiivinen tila. Ryhmän kognitiivisella tilalla on tutkimusten 

mukaan merkittävä vaikutus ammattilaisten yhteistoiminnan tehokkuuteen (DeChurch & 

Mesmer-Magnus, 2010a).  

Ryhmän kognitiivista tilaa voidaan mallintaa esimerkiksi ryhmäkognition käsitteen avulla. 

Ryhmäkognitiota koskevassa tutkimuksessa tarkastellaan sitä, miten ryhmä mieltää ryhmän 

yhteisen tietämyksen ja miten ryhmän jäsenet tallentavat, jakavat sekä kommunikoivat yhteis-

tä tietoa keskenään (vrt. Mohammed & Dumville, 2001). Ryhmäkognitio on eräänlainen bot-

tom-up ilmiö, millä Kozlowski (2000) tarkoittaa DeChurchin ja Mesmer-Magnusin (2010a) 

mukaan sitä, että ryhmän jokaisella jäsenellä on omat mentaaliset mallinsa ja ryhmätason il-

miö muodostuu näiden mentaalisten mallien erilaisista yhdistelmistä. Vaikka mentaalisen 

mallin käsite luotiin kuvaamaan yksilötason kognitiivisia mekanismeja, sen avulla kuvataan 

nykyisin tiedonhallinnan ja yhteistoiminnan mekanismeja myös ryhmätasolla, jolloin puhu-

taan jaetusta mentaalisesta mallista (esim. DeChurch & Mesmer-Magnus, 2010b).  

Kognitiivisen yhtenevyyden (DeChurch & Mesmer-Magnus, 2010a) tai kognitiivisen konsen-

suksen (Mohammed & Dumville, 2001) käsitteillä kuvataan ryhmän taitoa välittää ja kommu-

nikoida yhteisen toiminnan alueella olevan tiedon merkityksiä. Ammatillisen kuntoutuksen 

yhteistyöverkostossa tällaista tietoa on esimerkiksi asiakkaiden työkykyä kuvaava tieto.  

Ryhmän yhteistoiminta on tehokkainta, mikäli se hyödyntää parhaalla tavalla sekä ryhmän 

yhtenevää tietämystä että toisiaan täydentävää, eriytynyttä tietämystä. DeChurch & Mesmer-

Magnus (2010a) esittävät, että ryhmäkognitiota tarkastelevan tutkimuksen on hyvä eritellä, 

milloin kognition sisällöllä tarkoitetaan keskenään yhtenevänä tietämystä ja milloin taas toisi-

aan täydentävää tietämystä. 

Ryhmäkognitio työllistymistä tukevassa moniammatillisessa yhteistyöverkostossa 

Moniammatillisessa verkostossa laaja-alainen tietämys rakentuu eri ammattialojen tuottaman, 

toisiaan täydentävän erityistiedon yhdistelmästä. Tieto ja tietokäsitykset ovat eriytyneitä käy-

tännössä esimerkiksi silloin, kun lääkäri tutkii asiakkaan terveydentilaa, psykologi selvittää 

asiakkaan mielenterveyteen liittyvä kysymyksiä ja sosiaalityöntekijä kartoittaa asiakkaan so-

siaalista verkostoa omina kysymyksinään. Tieto on eriytynyttä myös silloin, kun työn vaati-
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vuutta tarkastellaan pelkästään fyysisten kuormitustekijöiden suhteen tai erikseen työn psyyk-

kisten, kognitiivisten tai sosiaalisten vaativuustekijöiden osalta.  

Työllistymistä tukevassa palveluverkostossa asiakkaiden työkykyä kuvaavaa tietoa kommu-

nikoidaan kuitenkin myös ammattilaisten välillä ja tiedon pohjalta tehdään asiakkaita koske-

via sekä yhteistoimintaa ohjaavia päätöksiä. Ammattisidonnaiset käsitteet ja menetelmät tu-

kevat tietokäsityksien yhtenevyyttä ammattiryhmien sisällä, mutta vaikeuttavat tiedon merki-

tyksien kokonaisvaltaista ymmärtämistä ja tiedon luotettavaa kommunikointia ammattiryhmi-

en välillä (vrt. Escorpizo ym., 2011; Fadyl ym., 2010; Pransky ym., 2011). Moniammatillises-

sa verkostossa kognitiivisen yhtenevyyden taso ei todennäköisesti ole yhtä korkea kuin yksit-

täisten ammattiryhmien sisällä.  

Ryhmän yhteistoiminnan tehokkuuteen vaikuttaa kuitenkin se, miten tarkasti ryhmän jäsenet 

havaitsevat erilaisia vihjeitä ja miten yhtenevästi he jäsentävät tiedon sisällön rakenteita 

(DeChurch & Mesmer-Magnus, 2010a). Eteenkin sellaiset ammatilliset ryhmät, joiden yhteis-

työ ei perustu välittömään vuorovaikutukseen vaan tiedon tuottamiseen ja jakamiseen, ovat 

erityisen riippuvaisia kognitiivisesta yhtenevyydestä (DeChurch & Mesmer-Magnus, 2010b). 

Mikäli ryhmän kognitiivinen yhtenevyys on korkea, se havaitsee ja osaa hyödyntää ryhmän 

kannalta oleellista tietoa tehokkaasti. 

Tukipalveluita tarjoavien ammattilaisten tulee tehdä luotettavia johtopäätöksiä esimerkiksi 

asiakkaiden terveydentilaa tai fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakykyä kuvaavan 

tiedon merkityksistä työn asettamien vaativuustekijöiden suhteen. Yksittäisten ammattilaisten 

mentaaliset mallit eivät saisi vaikuttaa tiedon tulkitsemiseen niin, että ammattilaiset tekevät 

keskenään erilaisia johtopäätöksiä saman tiedon pohjalta. Kognitiivisen yhtenevyyden tulisi 

näin ollen olla mahdollisimman korkeaa kaikissa niissä asiakastyön tilanteissa, joissa ammat-

tilaiset tulkitsevat työkyvyn eri osa-alueisiin liittyvän tiedon merkityksiä riippumatta arvioin-

nin kohteen ominaisuuksista.  

Asiakkaiden työkykyisyyttä tai työn vaativuutta kuvaavan tiedon tulkitsemisen yhtenevyyttä 

tarkastellaan tässä tutkimuksessa arvioitsijayksimielisyyden avulla. Arvioitsijayksimielisyyttä 

pidetään yhtenä merkittävimpänä arvioinnin luotettavuuden kriteerinä (LeBreton & Senter, 

2008; Tinsley & Weiss, 1975).  
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1.6. Intuitiivinen päättely ja kognitiivisesti erittelevä päättely 

Rutinoitunut ammattilainen ei välttämättä ehdi tiedostaa omaan päätöksentekoonsa vaikutta-

via vihjeitä ennen kuin on jo intuition pohjalta muodostanut mielikuvan tavoitteiden mukai-

sesta ratkaisusta (Evans & Stanovich, 2013). Mikäli toimintaympäristön haasteet mielletään 

helpoiksi ja säännönmukaisiksi, harjaantunut ammattilainen ei todennäköisesti ylläpidä eri-

tyistä tarkkaavaisuutta tiedon havaitsemisessa ja tulkitsemisessa (Kahneman & Klein, 2009). 

Tällainen intuition ohjaama päättely on tehokasta ja nopeaa, koska se toimii autonomisesti ei-

kä kuormita rajallista työmuistikapasiteettia (Evans & Stanovich, 2013; Kahneman & Klein, 

2009).   

Intuitiivista päättelyä saatetaan kuitenkin soveltaa herkästi myös sellaisissa tilanteissa, jotka 

henkilö mieltää tutuiksi mutta joihin liittyy kuitenkin myös sellaisia tekijöitä, joiden merki-

tyksen ymmärtämisessä hänellä ei ole todellisuudessa riittävästi kokemusta.  Päättely saattaa 

johtaa tiedostamatta virheellisiin johtopäätöksiin. Evansin (2010) mukaan on tärkeää tunnistaa 

tällaiset tilanteet, joissa ammattilaisten on syytä olla erityisen tarkkana oman intuitiivisen 

päättelyn luotettavuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta.   

Oman päättelyn arviointi on kognitiivisesti työlästä, sillä se edellyttää työmuistin sekä työ-

muistiin yhteydessä olevien laajempien systeemien aktivoitumista (Evans & Stanovich, 2013; 

Kahneman & Klein, 2009). Tällaista omien havaintojen ja omien mielikuvien vertailua kutsu-

taan kognitiiviseksi erittelyksi. Kognitiivisesti erittelevän päättelyn käynnistyminen edellyttää, 

että yksilö kokee epävarmuutta oman päättelyn suhteen ja on tämän lisäksi myös motivoitunut 

tarvittavaan kognitiiviseen ponnisteluun (Evans & Stanovich, 2013).  

Omaa ajattelua arvioivaa eli kognitiivisesti erittelevää päättelyä voidaan tukea ryhmäoppimi-

sen avulla. Ryhmäoppimisella tarkoitetaan sellaista oppimistilannetta, jossa ryhmän yhteis-

toiminnan kannalta merkittävä tietämys jäsentyy uudella tavalla ja muutos on havaittavissa 

ryhmätason ilmiönä (vrt. Mohammed & Dumville, 2001). Ryhmäoppimista tukevan koulu-

tuksen tulisi vaikuttaa yksittäisten ammattilaisten mentaalisiin malleihin riittävän voimak-

kaasti tai systemaattisesti, jotta sitä voidaan mitata ryhmätason ilmiönä.  

 

 

8 



1.7. Ryhmäoppimista tukeva koulutus 

Mohammed ja Dumville (2001) määrittelevät ryhmäoppimisen sellaisena oppimistilanteena, 

joka tukee yhteistoiminnan kannalta merkittävän tiedon jäsentymistä niin, että muutos näkyy 

koko ryhmän toiminnassa. Toiminnan muutoksella he tarkoittavat joko konkreettisen käyttäy-

tymisen tasolla havaittavaa muutosta tai tiedon hallinnan tasolla havaittavaa muutosta. Ryh-

mäoppimisessa muutos aktualisoituu aina yksilön tasolla, mutta sitä analysoidaan ryhmätason 

muutoksena (Mohammed ja Dumville, 2001). 

Ammatillisesti heterogeenisissa yhteistyöverkostoissa tietoa huomioidaan ja tiedon merkityk-

siä tulkitaan erilaisista näkökulmista. Verkoston yhteistoimintaan liittyy väistämättä myös nä-

kemysristiriitoja. Ryhmäoppimisen kannalta kaikkein hedelmällisimpinä pidetään sellaisia 

oppimisympäristöjä, joissa tieto on osittain yhtenevää ja osittain täydentävää, mutta osallistu-

jilla on kuitenkin jonkin verran yhteisiä tiedon kommunikoimisen välineitä (Mohammed & 

Dumville, 2001). Seuraavaksi esitellään sellaisia koulutuksen elementtejä, joiden oletetaan 

tukevan ryhmäoppimista ja nostavan ryhmän kognitiivisen yhtenevyyden tasoa.  

Oppimisympäristön tulee sisältää tehtävän suorittamisen sekä päätöksenteon kannalta oleel-

liset tiedot ja ne tulee esittää niin, että jokaisella ryhmän jäsenellä on samanlainen mahdolli-

suus havaita tiedon merkitys ja yhteys tavoiteltavaan lopputulokseen (Kahneman & Klein, 

2009).  IMBA- menetelmän lähiopetuksessa kouluttaja ja koulutusryhmän vuorovaikutus te-

hostavat harjoitustehtävissä tarvittavien oleellisten tietojen havaitsemista. Jokainen osallistuja 

saa yhtenevän tietomateriaalin sekä suullisen ohjeistuksen tehtävän suorittamiseksi. Jokainen 

osallistuja osallistuu yhteiseen pohdintaan siitä, miten tietoa jäsennetään ja tiedon merkityksiä 

tulkitaan menetelmän määritteiden sekä arviointiasteikon mukaisesti. Muiden ammattilaisten 

aktiivinen osallistuminen tukee yksilön motivaatiota olla valppaana oman päättelyn tarkoituk-

senmukaisuuden suhteen (vrt. Evans & Stanovich, 2013). 

Tehtävien sisällöllä voidaan vaikuttaa siihen, miten motivoituneita osallistujat ovat paneutu-

maan yhteisen tehtävän edellyttämään kognitiiviseen prosessointiin. Tehtävien tulee olla riit-

tävän haastavia ja osallistujien tulee kokea tehtävät mielekkäinä sekä omien oppimistavoittei-

den mukaisina, jotta he olisivat riittävän motivoituneita paneutumaan tarpeelliseen kognitiivi-

seen ponnisteluun (vrt. Kahneman & Klein, 2009). Kognitiivisella ponnistelulla tarkoitetaan 

tässä sellaista omia mentaalisia malleja arvioivaa prosessointia, jota pidetään edellytyksenä 

autonomisesti aktivoituvien ennakko-oletusten testaamiselle (vrt. Evans & Stanovich, 2013). 
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IMBA – menetelmän käyttökoulutuksessa harjoitustehtävät pyritään rakentamaan niin, että ne 

vastaavat mahdollisimman hyvin ammattilaisten työssään kohtaamia todellisia kysymyksiä.  

Yhteistoiminnan tulee sisältää välitöntä ja rakentavaa palautetta. Kahneman ja Klein (2009) 

esittävät, että palautteen tulisi olla suoraa ja sen olisi hyvä perustua jossain määrin ulkoisiin 

kriteereihin.  IMBA -menetelmän käyttökoulutuksessa omia arviointikriteereitä verrataan kä-

sikirjan arviointiohjeisiin sekä ryhmän osallistujien erilaisiin tulkintoihin. Ryhmäoppimisen 

kannalta ryhmäpalaute nähdään kaikkein tehokkaimpana palautteen muotona (Mohammed & 

Dumville, 2001).  

 

1.8. Tutkimushypoteesit 

Tässä tutkimuksessa selvitetään, onko IMBA -menetelmän käyttökoulutuksella vaikutusta 

kognitiiviseen yhtenevyyteen moniammatillisessa ryhmässä. Koulutuksen oletetaan vaikutta-

van koehenkilöiden päättelyyn riittävän voimakkaasti ja systemaattisesti näkyäkseen ryhmäta-

son muutoksena sekä henkilön toimintavalmiuksien että työn vaativuustekijöiden arvioimises-

sa. Koulutuksen vaikutuksen oletetaan olevan riippumatonta arvioinnin kohteesta, arviointi-

tehtävän tuttuudesta, osa-alueesta ja arvioivasta ryhmästä.  

Tutkimushypoteesit: 

1. Koulutuksen jälkeen arvioitsijayksimielisyys on korkeampaa sekä työn vaativuuden arvi-

oimisessa että henkilön taitojen arvioimisessa kuin ennen koulutusta. 

2. Koulutuksen jälkeen arvioitsijayksimielisyyttä kuvaavat indeksit ovat korkeammat kuin 

ennen koulutusta jokaisen arviointitehtävän osalta.  

3. Koulutuksen jälkeen arvioitsijayksimielisyyttä kuvaavat indeksit ovat korkeammat kuin 

ennen koulutusta sekä riippumattomien otosten että toistomittausten osalta. 

4. Koulutuksen jälkeen arvioitsijayksimielisyyttä kuvaavat indeksit ovat korkeampia kuin 

ennen koulutusta sekä fyysisten tekijöiden osa-alueella että psykososiaalisten tekijöiden 

osa-alueella. 

5. Koulutuksen jälkeen arvioitsijayksimielisyyttä kuvaavat indeksit ovat korkeammat kuin 

ennen koulutusta jokaisen koulutusryhmän osalta.  

6. Koulutuksen vaikutus arviointiasteikon tasojen käyttöön on samanlainen työn vaativuus-

tekijöiden ja henkilön taitojen/ toimintavalmiuksien arvioimisessa. 
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2. Tutkimusmenetelmät 

2.1. Koehenkilöt 

Tutkimukseen osallistui 51 ammattilaista: 43 naista ja 8 miestä. Osallistujien ikä vaihteli 26 - 

58 vuoden välillä (ka: 40). Osallistujat työskentelivät työvalmennusyksiköissä, kuntoutusyk-

siköissä, vammaisjärjestöissä ja erityiskouluissa eri puolilla Suomea.  Yleisimmät tehtä-

vänimikkeet olivat kuntoutus- tai palveluohjaaja, toimintaterapeutti ja työvalmentaja. Tausta-

koulutukseltaan osallistujat muodostivat hyvin heterogeenisen ryhmän: he olivat hoitoalan, 

sosiaalialan sekä kasvatus-  ja käyttäytymistieteiden ammattilaisia mutta myös kaupallisen ja 

käsityöalan ammattilaisia.  Koehenkilöiden työsuhteiden kestot vaihtelivat muutamasta kuu-

kaudesta 22 vuoteen (ka: 5,5).  

2.2. Tutkimuksen kulku  

Tutkimuksen otos pyrittiin keräämään niin, että se edustaisi mahdollisimman hyvin moniam-

matillista, eri toimialoja yhdistävää verkostoa ammatillisen kuntoutuksen ja työllistymispalve-

luiden toimialoilla. Vuonna 2004 IMBA -koulutuksista tiedotettiin eri puolilla Suomea sijait-

sevissa suurimmissa organisaatioissa, jotka tarjoavat ammatillista kuntoutusta, kuntouttavaa 

työtoimintaa, työvalmennusta tai ammatillista erityisopetusta. Organisaatioiden henkilökun-

nalle tarjottiin mahdollisuus osallistua maksuttomasti IMBA -koulutukseen. Tieto levisi edel-

leen organisaatioiden omassa verkostossa. Tutkimusotos koostuu vuoden 2005 aikana järjes-

tettyjen käyttökoulutuksien osallistujista.   

Tutkimuksen aineisto kerättiin vuonna 2005 IMBA -menetelmän käyttökoulutukseen osallis-

tuneiden koehenkilöiden arviointitehtävistä. Koulutusryhmiä oli kolme. Koehenkilöt tekivät 

ennen koulutusta yhden työn vaativuuden arviointitehtävän sekä yhden henkilön taito-

jen/toimintavalmiuksien arviointitehtävän (otos 1). Koulutuksen jälkeen koehenkilöt tekivät, 

koulutusryhmästä riippuen, joko uudet arviointitehtävät (otos 2) tai ennen koulutusta teke-

mänsä tehtävän uudelleen (otos 3). Arviointitehtävät esitettiin kirjallisina tapauskuvauksina, 

joista tarkemmin edellä. 

Arviointitehtävät neljän tapauskuvauksen pohjalta 

Tutkimusta varten laadittiin neljä kirjallista tapauskuvausta: kaksi työn vaativuustekijöiden 

kuvausta ja kaksi henkilön taitojen/toimintavalmiuksien kuvausta. Nämä on esitetty liitteissä 

2-5. 
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Työn vaativuutta kuvaaviin kirjallisiin materiaaleihin laadittiin bussikuskin työtehtävän (työ 

A) sekä parturikampaajan työtehtävän (työ B) kuvaukset. Kirjalliset kuvaukset perustuivat 

kahdesta todellisesta työtehtävästä kerättyihin tietoihin, joiden kuvaamisessa pyrittiin käyttä-

mään samoja tiedonkeruun menetelmiä kuin ammatillisen kuntoutuksen ja työllistymispalve-

luiden kentällä käytetään etsittäessä asiakkaille sopivia työtehtäviä: haastattelua, havainnoin-

tia sekä kirjallisia lähteitä. 

Henkilön taitoja /toimintavalmiuksia kuvaat tapauskertomukset Herra N (henkilö A) ja Tiina 

(henkilö B) rakennettiin yhdistelemällä työkyvyn tutkimuksen yhteydessä kerättyjä tietoja. 

Tapauskertomuksiin yhdisteltiin osia lääkäreiden, psykologien ja sosiaalityöntekijöiden lau-

sunnoista.  

2.3. Koeasetelma 

Koeasetelmalla pyrittiin nostamaan esiin koulutuksen vaikutus kontrolloimalla samalla arvi-

ointitehtävien ominaispiirteiden ja koulutusryhmien mahdollisten erojen vaikutusta tuloksiin. 

Koeasetelmalla kontrolloitiin lisäksi arviointitehtävien ja niihin liittyvien materiaalien tuttuu-

den vaikutusta. Koehenkilöt arvioivat joko samat arviointitehtävät sekä ennen koulutusta että 

koulutuksen jälkeen (toistomittaus) tai eri arviointitehtävät ennen ja jälkeen koulutuksen 

(riippumattomat otokset) tai sekä että (riippumattomat otokset & toistomittaus). Vuonna 2005 

järjestettiin siis kolme IMBA -käyttökoulutusta, joissa koeasetelma toteutettiin seuraavasti:  

 

 

 

Ensimmäisessä koulutusryhmässä jokainen koehenkilö arvioi ennen menetelmällistä koulu-

tusta bussikuskin työtehtävän (työ A) vaativuustekijät sekä henkilön Herra N (henkilö A) 

toimintavalmiudet. Koulutuksen jälkeen koehenkilöt arvioivat saman materiaalin pohjalta uu-

delleen työn (A) vaativuustekijät sekä henkilön (A) toimintavalmiudet.  

 

 

 

 

 

Toinen koulutusryhmä (n=18) oli riippumattomien otosten asetelma: 

arviointi 1: henkilö (B), työ (B) arviointi 2: henkilö (A), työ (A) koulutus 

arviointi 2: henkilö (B), työ (B) koulutus arviointi 1: henkilö (A), työ (A) 

kuva 1b: toinen koulutusryhmä 

Ensimmäisen koulutusryhmä (n=15) oli toistomittausasetelma: Ensimmäisen koulutusryhmä (n=15) oli toisto-

mittausasetelma:  

kuva 1a: ensimmäinen koulutusryhmä 

arviointi 1: henkilö (A), työ (A) arviointi 2: henkilö (A), työ (A) uudelleenar-

viointi 2: henkilö (A), työ (A) uudelleen 

koulutus-

koulutus 
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Toinen koulutusryhmä jaettiin kahteen alaryhmään, joista ensimmäinen (2.1, n =10) arvioi 

ennen koulutusta bussikuskin työtehtävän vaativuustekijät ja Herra N toimintavalmiudet (työ 

A, henkilö A). Toinen alaryhmä (2.2, n =8) arvioi ennen koulutusta parturikampaajan työteh-

tävän (työ B) sekä henkilön Tiina toimintavalmiudet (henkilö B). Koulutuksen jälkeen tehtä-

vät vaihdettiin niin, että ryhmä (2.1) arvioi parturikampaajan työn vaativuuden sekä henkilön 

Tiina toimintavalmiudet (työ B, henkilö B). Ryhmä (2.2) arvioi vastaavasti bussikuskin tehtä-

vän vaativuustekijät sekä henkilön Tiina taidot (työ A, henkilö A). 

 

 

 

 

 

Kolmas koulutusryhmä jaettiin kahteen alaryhmään, joista ensimmäinen ryhmä (3.1, n=8) ar-

vioi ennen kolutusta henkilön Herra N taidot (henkilö A) sekä bussikuskin työn vaativuuden 

(työ A) ja toinen ryhmä (3.2, n=10) arvioi henkilön Tiina (henkilö B) sekä parturikampaajan 

työn (työ B). Koulutuksen jälkeen tehtävät vaihdettiin. Kolmas koulutusryhmä teki tämän li-

säksi vielä uudelleen ennen koulutusta tekemänsä arviointitehtävät. 

Arviointimenetelmä 

Henkilön taitojen/ toimintavalmiuksien ja työn vaativuustekijöiden arvioimisessa käytetään 

IMBA -arviointimenetelmää. Koulutuksen vaikutusta arvioitiin menetelmän fyysisten osa-

alueiden sekä psykososiaalisten osa-alueiden suhteen.  

Fyysisten tekijöiden osa-alueita (Asento, Liikkuminen, Kehonosien liikkeet, Raajojen ja varta-

lon yhteistoiminta sekä Tieto) arvioidaan 6-portaisella asteikolla: taso 0 = ei taitoa /ei vaati-

vuutta … taso 5 = erittäin suuri taito/erittäin suuri työn vaativuus.  

Psykososiaalisia osa-alueita, eli niin sanottuja avainpätevyyksiä (Kognitiiviset määritteet, So-

siaaliset määritteet, Työskentelytapa, Psykomotoriset määritteet sekä Akateemiset taidot) ar-

vioidaan 5-portaisella asteikolla: taso 1 = erittäin pieni.. 5 = erittäin suuri taito/ vaativuus.  

Ympäristöolosuhteita, työturvallisuutta ja työn järjestelyjä arvioidaan kategorisella kyllä / ei -

asteikolla. Nämä osa-alueet eivät olleet mukana tämän tutkimuksen analyysissä.   

 

Kolmas koulutusryhmä (n=18) oli sekä riippumattomien otosten että toistomittauksen asetelma: 

kuva 1c: kolmas koulutusryhmä 

arviointi 2: henkilö (B), työ (B)  

arviointi3: henkilö (A), työ (A) uudelleen 

 

koulutus arviointi 1: henkilö (A), työ (A) 

arviointi 1: henkilö (B), työ (B) koulutus 
arviointi 2: henkilö (A), työ (A)  

arviointi3: henkilö (B), työ (B) uudelleen 
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kuva2: IMBA –arviointilomake. 

IMBA: n Fyysiset tekijät ovat Asento, Liikkuminen, Kehonosien liikkeet, Aistitieto sekä Raajo-

jen ja vartalon yhteisliikkeet. Psykososiaaliset tekijät (Avainpätevyydet) ovat Kognitiiviset 

määritteet, Sosiaaliset määritteet, Työskentelytapa, Psykomotoriset määritteet sekä Akateemiset 

taidot. 
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Esimerkki arviointioppaasta  

Määrite: Suunnitelmallisuus 

Osio: Kognitiiviset määritteet 

Käsikirja2: Vaatimusten analysointi 

 

Suunnitelmallisuutta koskevan vaatimuksen mukaan täytyy jäsentää ja järjestää saamansa työtehtä-

vät tekniset, hallinnolliset ja henkilöresurssit huomioiden - optimoidaan eri osatekijöiden yhteistoi-

minta ja saavutetaan tehokas tulos.  

kysymyksiä vaatimuksen analysointia varten: 

Edellyttääkö työn suorittaminen koordinointia? Koostuuko työ aina samoista vai vaihtelevista osa-

tehtävistä? Paljonko on vaihtelevia osatekijöitä? Täytyykö työssä suunnitella pitkällä tähtäimellä? 

Onko työn rakenne ennalta määrätty? Onko annettu vain yleinen tavoite? Onko hankittava lisätie-

toa, joita ilman työtehtävää ei voida suorittaa? 

Arviointitasot:  

taso1: 

*rakenteeltaan pitkälti esiohjelmoitu työ, jonka eri vaiheet seuraavat aina edellisestä työvai-

heesta 

*työ ei edellytä lainkaan päätöksiä TAI edellyttää vain vähäisiä päätöksiä (esimerkiksi "pul-

lonkaulojen" tunnistaminen materiaalihuollossa ja asiasta ilmoittaminen). 

taso2: 

*työ on toistuvaa ja sisältää vain vähän työvaiheita, joihin liittyy koordinointitarve 

*työ edellyttää selvien seurausten ennakointia ja tehokkaamman vaihtoehdon tunnistamista. 

 taso3: 

*työ edellyttää useampien, mahdollisesti vaihtelevienkin osatehtävien itsenäistä ja pikaista 

koordinointia 

*työ edellyttää välittömien seurausten ennakointia ja sopivan toimintastrategian valitsemista. 

taso4: 

*monisäikeinen työ, jossa täytyy itsenäisesti optimoida monta vaihtelevaa osatehtävää 

*sopivan menettelytavan suunnittelussa on otettava huomioon keskipitkän sekä pitkän aikavä-

lion seuraukset ja tavoitteet. 

taso5: 

*hyvin monisäikeinen työ, jossa alituisesti muuttuvien olosuhteiden vuoksi täytyy jatkuvasti 

optimoida itsessään monisäikeisiä osatehtäviä. 

*työhön liittyy toisinaan vaikeasti ennakoitavia pitkäaikaisia seurauksia tai tavoitteita, jotka 

täytyy sopivan menettelytavan suunnittelussa ottaa huomioon ja yhä uudestaan nopeasti tar-

kistaa. 
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2.5. Tilastollinen analyysi  

Kognitiivista yhtenevyyttä testataan absoluuttista arvioitsijayksimielisyyttä kuvaavien indi-

kaattorien (ICC ja rRG) avulla.  

ICC – indeksi (Intralass Correlation Coefficient) lasketaan otoksen sisäisen varianssin pohjal-

ta. ICC -indeksi huomioi kuitenkin myös arviointiskaalan tasoerot (esim. LeBreton, J. M., & 

Senter, J. L.,2008). Korkea ICC – arvo merkitsee näin ollen siis sitä, että arvioijat ovat yksi-

mielisiä paitsi arvioinnin kohteiden (määritteet) keskinäisestä järjestyksestä myös sopivasta 

asteikon arvosta kunkin määritteen arvioimiseksi. ICC indeksit saavat arvoja välillä 0 -1 

Tämän lisäksi laskettiin ryhmäkohtaista arvioitsijayksimielisyyttä kuvaavat indeksit (rrg). In-

deksit laskettiin erikseen kullekin koulutusryhmälle jokaisen arviointitehtävän osalta.
 
Rrg- in-

deksi voi saada myös negatiivisia arvoja. Se vaihtelee välillä -1 – 1, jossa 1 merkitsee täydel-

listä yksimielisyyttä. Rrg-indeksi eroaa ICC -indeksistä siten, että se mahdollistaa ryhmäkoh-

taisen varianssin vertailun oletetun peruspopulaation varianssiin.  Tämä on tärkeää, mikäli ha-

lutaan eritellä ryhmäkohtainen arvioitsijayksimielisyys peruspopulaation yleisestä yksimieli-

syydestä (Biemann, Ellwart, & Rack, 2014). Tässä tutkimuksessa peruspopulaation muodos-

tavat kohderyhmän ammattilaiset, jotka eivät ole osallistuneet käyttökoulutukseen. Peruspo-

pulaation varianssia edustavat arviointitehtävät, jotka tehtiin ennen käyttökoulutusta.        

Koulutuksen vaikutusta asteikon numerotasojen käyttöön analysoitiin summapistemuuttujien 

avulla. Arvioitsijakohtaiset summapistemuuttujat laskettiin jokaiselle IMBA -menetelmän 

osa-alueelle erikseen kyseisen alueen määritteistä. Koulutuksen vaikutuksen tilastollista mer-

kitsevyyttä analysoitiin summapistemuuttujien muutoksina riippumattomien otosten osalta 

(ANOVA) sekä toistomittausten osalta (GLM, repeated measures).  
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3. Tulokset 

Tulokset olivat hypoteesin (1) mukaiset. Arvioitsijayksimielisyys oli koulutuksen jälkeen 

systemaattisesti korkeampi kuin ennen koulutusta sekä työn vaativuuden arvioinnin osalta (A: 

bussikuski ja B: parturi) että henkilön taitojen ja toimintavalmiuksien arvioinnin osalta (A: 

Herra N ja B:Tiina). Arvioitsijayksimielisyyttä kuvaavat ICC -indeksit ennen koulutusta 

(otos1) sekä koulutuksen jälkeen (otokset 2 ja 3) on esitetty taulukossa 1 jokaisen arviointi-

tehtävän suhteen eriteltynä.  

 

Tulokset olivat hypoteesin (2) ja (3) mukaisia: Arvioitsijayksimielisyys oli korkeampaa jo-

kaisen arviointitehtävän kohdalla sekä riippumattomien otosten osalta että toistomittauksen 

otosten osalta. (kts. taulukko 1). Koulutuksen vaikutus näkyi ICC – indeksien kasvuna riip-

pumatta arvioinnin kohteen ominaispiirteistä tai tuttuudesta.  

Koulutuksen vaikutus ei ollut kuitenkaan riittävän voimakas, näkyäkseen tämän kokoisilla 

otoksilla tilastollisesti merkitsevinä eroina, sillä ICC – indeksien luottamusvälit menivät nyt 

päällekkäin. Arvioitsijayksimielisyys kasvoi koulutuksen vaikutuksesta jokaisen kahdeksan 

otoksen osalta, mikä oli kuitenkin erittäin systemaattinen vaikutus. Todennäköisyys sille, että 

tulos on sattumanvarainen, on erittäin pieni. 

Työn vaativuuden arvioinnissa arvioitsijayksimielisyys nousi bussikuskin työn arvioinnin 

osalta keskimäärin.18 yksikköä ja parturikampaajan työn osalta .09 yksikköä. Koulutuksen 

vaikutus näkyi voimakkaampana siis bussikuskin työtehtävän arvioinnissa kuin parturikam-

paajan työtehtävän arvioinnissa. Parturikampaajan työn arvioinnissa arvioitsijayksimielisyys 

oli bussikuskin työn arviointia korkeampaa jo ennen koulutusta. 

Henkilön taitojen ja toimintavalmiuksien arvioinnin tehtävissä arvioitsijayksimielisyys nousi 

Herra N tehtävässä keskimäärin .25 yksikköä ja tehtävän Tiina osalta keskimäärin .11 yksik-

otos ICC alaraja yläraja ICC alaraja yläraja ICC alaraja yläraja ICC alaraja yläraja

1 0.41 0.31 0.55 0.25 0.14 0.45 0.47 0.37 0.59 0.45 0.33 0.61

2 0.51 0.41 0.62 0.53 0.42 0.66 0.62 0.53 0.72 0.55 0.45 0.67

3 0.67 0.58 0.73 0.46 0.36 0.59 0.49 0.38 0.61 0.56 0.45 0.67

Otos1= arviointi ennen koulutusta

Otos2 = arviointi koulutuksen jälkeen, riippumatomat otokset

Otos3= arviointi koulutuksen jälkeen, toistomittausotokset

95% luottamusväli 95% luottamusväli 95% luottamusväli 95% luottamusväli

Taulukko 1                                                                                                                                                                                                                                

Absoluuttista arvioitsijayksimielisyyttä kuvaavat ICC -indeksit ennen koulutusta  ja koulutuksen jälkeen. 

Arviointitehtävä

Bussikuskin työ HerraN Parturikampaajan työ Tiina
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köä. Myös taitojen/toimintavalmiuksien arvioinnissa koulutuksen vaikutus oli voimakkaampi 

siinä tehtävässä, jossa arvioitsijayksimielisyys oli ennen koulutusta ollut suhteessa matalampi.     

Tulokset olivat osittain hypoteesin (4) mukaisia: arvioitsijayksimielisyys oli koulutuksen 

jälkeen pääsääntöisesti korkeampaa sekä fyysisten tekijöiden arvioimisen osalta että psy-

kososiaalisten tekijöiden arvioimisen osalta
2
.  

Bussikuskin työtehtävän arvioinnissa tulos oli 

kaikilta osin hypoteesin mukainen (kuva 3a). 

Arvioitsijayksimielisyys oli koulutuksen jäl-

keen korkeampaa kuin ennen koulutusta mo-

lemmissa otoksissa sekä fyysisten tekijöiden 

osa-alueella (ICC₁=.44, ICC₂=.50, ICC₃=.67) 

että psykososiaalisten tekijöiden osa-alueella 

(ICC₁=.36, ICC₂=.38, ICC₃=.52).  

 

 

Parturikampaajan työtehtävän vaativuuden 

arvioimisessa (kuva 3b) arvioitsijayksimie-

lisyys oli psykososiaalisten tekijöiden osa-

alueella koulutuksen jälkeen korkeampaa 

kuin ennen koulutusta molemmissa otok-

sissa (ICC₁=.15, ICC₂=.30, ICC₃=.40).  

Fyysisten tekijöiden osa-alueella arvioitsi-

jayksimielisyys nousi riippumattomassa 

otoksessa, mutta toistomittauksessa ar-

vioitsijayksimielisyys pysyi samana kuin ennen koulutusta (ICC₁=.50, ICC₂=.65, ICC₃=.50).  

                                                           
2
 fyysiset tekijät: Asento, Liikkuminen, Kehonosien liikkeet, Raajojen ja vartalon yhteistoiminta sekä Tieto.  

  Psykososiaaliset tekijät (Avainpätevyydet): Kognitiiviset määritteet, Sosiaaliset määritteet, Työskentelytapa, Psyko- 

motoriset määritteet sekä Akateemiset taidot.        

kuva 3b: Arvioitsijayksimielisyys fyysisten tai psy-

kososiaalisten osa-alueiden suhteen (Työ B) ennen 

koulutusta(1) ja koulutuksen jälkeen (2 ja 3).    

 

otokset 

kuva 3a: Arvioitsijayksimielisyys fyysisten tai psy-

kososiaalisten osa-alueiden suhteen (Työ A) ennen 

koulutusta(1) ja koulutuksen jälkeen (2 ja 3).    

 

otokset 
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Henkilön Herra N taidot/toimintavalmiudet (kuva 

3c) arvioitiin koulutuksen jälkeen yhtenevämmin 

kuin ennen koulutusta molemmissa otoksissa sekä 

fyysisten tekijöiden osalta (ICC₁=.36, ICC₂=.45, 

ICC₃=.50) että psykososiaalisten tekijöiden osalta 

(ICC₁=.17, ICC₂=.48, ICC₃=.32).  

 

Henkilön Tiina taidot/toiminta-valmiudet 

arvioitiin koulutuksen jälkeen yhteneväm-

min fyysisten tekijöiden osa-alueilla 

(ICC₁=.31, ICC₂=.52, ICC₃=.49). Psy-

kososiaalisten tekijöiden osa-alueella 

(ICC₁=.50, ICC₂=.47, ICC₃=.51) arvioitsija 

yksimielisyys ei juurikaannmuuttunut.  

 

Tulokset olivat hypoteesin (5) mukaisia: arvioitsijayksimielisyys kasvoi koulutuksen jäl-

keen jokaisessa koulutusryhmässä. Taulukossa 2 absoluuttista yksimielisyyttä kuvaavien in-

deksien (rrg) kasvu on esitetty ryhmäkohtaisesti eriteltynä arviointitehtävien ja otosten mukai-

sesti. Kognitiivinen yhtenevyys vaihteli koulutusryhmien välillä suuresti ennen koulutusta, 

mutta koulutuksen jälkeen ryhmien väliset erot tasaantuivat.  

kuva 3c: Arvioitsijayksimielisyys fyysisten tai psy-

kososiaalisten osa-alueiden suhteen (Henkilö A) 

ennen koulutusta(1) ja koulutuksen jälkeen (2 ja 3).    

 

otokset 

kuva 3d: Arvioitsijayksimielisyys fyysisten tai psy-

kososiaalisten osa-alueiden suhteen (Henkilö B) 

ennen koulutusta(1) ja koulutuksen jälkeen (2 ja 3).    

 

otokset 
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Koulutuiksen vaikutuis oli näin ollen voimakkaampi koulutusryhmiin, joissa 

arvioitsijayksimielisyys oli ollut suhteessa matalampi ennen koulutusta.  

Tulokset eivät tukeneet hypoteesia (6): Koulutuksen jälkeen työtehtävät arvioitiin syste-

maattisesti vähemmän vaativana kuin ne oli arvioitu ennen koulutusta. Taitojen arvioinnissa 

koulutuksen vaikutus skaalatason käyttöön ei ollut yhtä voimakas tai systemaattinen (kts. tau-

lukko 3). Taidot arvioitiin useimmin jopa hieman korkeammaksi koulutuksen jälkeen. 

Koulutuksen jälkeen myös jokainen koulutusryhmä arvioi työtehtävät systemaattisesti vä-

hemmän vaativana kuin mitä oli arvioinut ennen koulutusta (kts. taulukko 2). Vastaavaa sys-

temaattisuutta ei ilmennyt taitojen arvioinnin osalta.  

Mikäli kahden työn vaativuuden arviointitehtävän jokaista kymmentä osiota tarkastellaan 

erikseen riippumattomien ja toistomittauksen otosten suhteen, saadaan kaiken kaikkiaan 40 

erillistä otosta. Näistä jopa 38 otoksen kohdalla työn vaativuus arvioitiin koulutuksen jälkeen 

matalampana kuin mitä se oli arvioitu ennen koulutusta. Näin systemaattisen tuloksen sattu-

manvaraisuuden todennäköisyys on erittäin pieni. 

Koulutuksen vaikutuksen voimakkuus näkyi arviointiasteikon tasojen käytössä selkeämmin 

työn vaativuuden arvioinnin osalta: työn vaativuuden arvioinnin osalta: 19/40 otoksen kohdal-

la muutos asteikon käytössä oli tilastollisesti merkitsevää mutta taitojen arvioinnissa vain 2/40 

otoksen kohdalla.  

 

 

 

arviointitehtävä

r (RG) M (S²) n r (RG)M (S²) n r (RG) M (S²) n r (RG) M (S²) n r (RG) M (S²) n

ennen koulutusta Bussikuski .36 2.78  (.17) 15 -.20 2.99 (.33) 10 -.50 3.07 (.39) 8

Parturikampaaja .28 3.07 (.19) 8 -.33 3.03 (.35) 10

Koulutuksen jälkeen Bussikuski .65 2.42 (.10) .43 2.73 (.15) 8 .38 2.37 (.17) 7 .72 2.39 (.07) 5

Parturikampaaja .70 2.39 (.12) 10 .84 2.51 (.04) 8 .80 2.51 (.05) 10

ennen koulutusta Herra N .74 2.61 (.03) 15 -1 2.59 (.24) 10 .00 2.33 (.12) 8

Tiina .59 2.32 (.04) 8 -.57 2.30 (.14) 10

Koulutuksen jälkeen Herra N .85 2.58 (.02) .83 2.61 (.02) 8 .76 2.58 (.76) .88 2.59 (.01) 5

Tiina .66 2.49 (.03) 10 .80 2.47 (.02) .82 2.43 (.02) 10

r (RG) = 1-S²/ б²tot, jossa peruspopulaation oletusvarianssi (б²tot ) laskettiin otosvarianssista ennen koulutusta. 

Tehtäväkohtaiset oletusvarianssit (б²tot ):  bussikuski(.27), parturi /.26), Herra N (.12) ja Tiina (.09)

n= otoksen koko

taulukko 2: Koulutusryhmäkohtainen arvioitsijayksimielisyys r(RG) sekä ryhmäkohtainen skaala-arvon keskiarvon M ja hajonta (S²) 

ennen ja jälkeen koulutuksen. Mukana kaikki arviointimenetelmän osa-alueet (Asennot, Liikkuminen, Kehonosien liikkeet, Tieto, 

Yhdistelmämääritteet, Kognitiiviset taidot, Sosiaaliset taidot, Työskentelytaoa, Psykomotoriset määritteet ja Akateemiset taidot).

toistomittaus (riippumattomat otokset ) (toistomittaus ja riippumattomat otokset )

koulutusryhmä 1 koulutusryhmä 2.1 koulutusryhmä 2.2 koulutusryhmä 3.1 koulutusryhmä 3.2
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Mikäli henkilöiden (Tiina ja Herra N) toimintavalmiuksia verrataan työn (parturi ja bussikus-

ki) vaativuustekijöihin, koulutuksen jälkeen molemmat henkilöt arvioitiin systemaattisesti 

työkykyisimpinä kumpaankin tehtävään. Henkilöt arvioitiin fyysisen toimintakyvyn osalta 

F M S ² F M S ² F M S ² F M S ²

1 2.13 .38 2.04 .19 2.48 .24 2,45 .51

2 7.04* 1.73 .29 1.99 .08 5.77* 2.13 .13 2.45 .03

3 31.38*** 1.43 .20 2.02 .09 1.95 .13 2.48 00

1 1.59 .84 1.93 .26 1.15 .94 2.16 .06

2 1.14 .70 2.21 .34 0.96 .38 9.14** 2.46 .15

3 10.9** 0.74 .36 2.10 .28 1.00 .65 5.67* 2.33 .10

1 3.38 .50 2.64 .23 3.53 .37 2.60 .20

2 3.06 .19 2.68 .09 12.55*** 2.86 .17 2.78 .02

3  15.80*** 2.89 .22 4.96* 2.80 .08 2.63 .25 2.66 .12

1 2.90 .24 3.22 .29 3.18 .38 2.38 .15

2 2.72 .10 2.96 .01 10.84** 2.67 .07 2.49 .04

3 26.46*** 2.42 .13 2.98 .00 2.61 .12 2.49 .05

1 2.41 .86 2.17 .21 2.77 .79 2.38 .07

2 4.76* 1.83 .61 2.19 .07 4.57* 2.27 .20 2.53 .07

3 6.92* 1.68 .36 2.24 .08 2.06 .22 2.44 .10

1 3.37 .34 2.51 .15 3.63 .46 2,45 .04

2 4.60* 3.07 .08 2.65 .04 10.01** 3.14 .05 2.47 .05

3 7.93** 3.03 .13 2.60 .04 3.11 .05 2.44 .04

1 2.84 .37 2.80 .19 3.26 .48 1.90 .14

2 3.38 .25 2.84 .03 4.97* 3.14 .05 2.00 .18

3 3.68 .34 2.92 .05 3.00 .07 1.88 .10

1 3.38 .25 2.75 .15 3.50 .32 2.01 .29

2 3.15 .06 2.81 .02 10.52** 3.08 .03 2.08 .05

3 8.42** 3.10 .08 2.82 .04 3.19 .02 2.03 .03

1 3.68 .34 2.40 .24 3.47 .48 2.17 .29

2 3.56 .17 2.32 .09 11.14** 2.86 .08 2.42 .18

3 4.63* 3.43 .11 2.39 .20 2.92 .20 2.42 .18

1 2.65 .43 3.04 .43 3.02 .33 2.54 .08

2 2.61 .23 3.00 .00 2.80 .09 2.70 .08

3 2.33 .33 3.00 .00 2.72 .15 2.72 .07

Koulutuksen vaikutuksen tilastollinen merkitsevyys laskettiin riippumattomien otosten osalta (2) yksisuuntaisella 

varianssianalyysillä ja toistomittaukseen perustuvissa otoksissa (3) yleisen lineaarisen mallin mukaisen toistomittauksen 

analyysillä. 

F₂(1,49)                      

F₃(1,26)

F₂(1,49)                 

F₃(1,26)

F₂(1,34)                 

F₃(1,11)

F₂(1,34)                 

F₃(1,11)

otoskohtaiset vapausasteet:

*** p<.001, ** p<.01, *p< .05

Taulukko 3                                                                                                                                                                                                                                

Arviointiskaalan käyttö ennen koulutusta (otos1) ja koulutuksen jälkeen(otokset 2 ja3):                                                                                                                                                           

Osiokohtaiset keskiarvot (M), varianssi (S ²) sekä tilastollisesti merkitsevät muutokset skaalan käytössä (F).

Psykomotoriset määritteet

otosIMBA:n osio

herraN Parturi Tiina

Arviointitehtävä

Asennon ylläpitäminen

Akatemiset taidot

Työskentelytapa

Sosiaaliset taidot

Kognitiiviset taidot

Fyysiset yhdistelmä-

määritteet

Tieto

Kehonosien liikkeet

Liikkuminen

bussi

F-arvot on ilmoitettu vain niiden otosten kohdalla, joissa ero oli tilastollisesti merkitsevä.  
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soveltuvimmiksi työtehtäviin kuin psyykkisten osa-alueiden osalta sekä ennen että jälkeen 

koulutuksen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuva 4.  

Taitojen ja toimintavalmiuksien vertaaminen työn vaativuuden suhteen en-

nen koulutusta (1) ja koulutuksen jälkeen (2 ja 3). Vertailuindeksi laskettiin 

menetelmän kaikkien osa-alueiden osalta sekä erikseen psyko-sosiaalisten 

(Avainpätevyydet) ja fyysisten tekijöiden osa-alueilla. Negatiivinen arvo 

merkitsee, että henkilön taidot arvioitiin pienemmiksi kuin työn vaativuuste-

kijät.  
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4. Diskussio 

Työllistymistä tukevaa moniammatillista yhteistyötä on kehitetty Suomessa jo useiden vuosi-

kymmenien ajan. Tästä huolimatta osatyökykyisten ihmisten työllistymiselle asetettuja tavoit-

teita ei ole onnistuttu saavuttamaan. Tämän hetken merkittävinä kehityshaasteina nähdään eri-

tyisesti työkyvyn ja työn vaativuustekijöiden arvioimisen vaikeus (Sosiaali- ja terveysministe-

riö, 2013). Kirjallisuudessa tämä työkyvyn arvioinnin haaste nousee esiin ennen kaikkea me-

netelmällisenä kysymyksenä: moniammatilliseen yhteistyöhön soveltuvia empiirisesti tutkit-

tuja arviointimenetelmiä ei tunneta riittävän hyvin (Escorpizo ym., 2011, Fadyl ym., 2010; 

Pransky ym., 2011; Shaw ym., 2011; Smolander & Hurri, 2004). Tässä tutkimuksessa käytet-

tiin moniammatilliseen yhteistyöhön suunniteltua IMBA -arviointimenetelmää.  

Tutkimuksessa selvitettiin, lisääkö ryhmäoppimista tukeva IMBA – menetelmän käyttökoulu-

tus ammattilaisten välistä kognitiivista yhtenevyyttä työkykyä kuvaavan tiedon merkityksien 

ymmärtämissä. Moniammatillisessa yhteistyössä ammattilaisten tulee ymmärtää luotettavasti 

monialaisen tiedon merkityksiä.  Ammattispesifien menetelmien käyttö ei kuitenkaan tue 

ammattiryhmien välistä kommunikaatiota ja tiedon kokonaisvaltaista ymmärtämistä (Escorpi-

zo ym., 2011, Fadyl ym., 2010; Pransky ym., 2011). Kognitiivinen yhtenevyys on tärkeää ky-

symys paitsi arvioinnin luotettavuudelle (Burke & Dunlap, 2002; LeBreton & Senter, 2008; 

Shrout & Fleiss, 1979; Tinsley & Weiss, 1975) myös yhteistoiminnan tehokkuuteen 

(DeChurch & Mesmer-Magnus, 2010b).  

Tulokset vahvistivat Mohammedin ja Dumvillen (2001) esittämää näkemystä siitä, että mo-

niammatilisen ryhmän kognitiivista yhtenevyyttä voidaan lisätä ryhmäoppimista tukevalla 

koulutuksella. Ammattilaisten välistä absoluuttista arvioitsijayksimielisyyttä kuvaavat indek-

sit (ICC) olivat koulutuksen jälkeen systemaattisesti korkeammat kuin mitä ne olivat olleet 

ennen koulutusta sekä työn vaativuuden että henkilön taitojen arvioinnin osalta.  Ryhmäkoh-

taista arvioitsijayksimielisyyttä kuvaavat indeksit (rrg) osoittivat, että ammattilaisten välinen 

yksimielisyys kehittyi nimenomaan ryhmäilmiönä.  Ryhmän sisäinen yksimielisyys on tärke-

ää eritellä peruspopulaation yleisestä yksimielisyydestä (Biemann, 2014).  

Koulutuksen vaikutus arvioitsijayksimielisyyden kehittymiselle ei ollut riittävän voimakas 

näkyäkseen tilastollisesti merkitsevänä tuloksena. Tähän saattoi vaikuttaa tutkimusotosten 

pienuus.  Koulutuksen vaikutus oli kuitenkin erittäin systemaattinen: arvioitsijayksimielisyys 

nousi koulutuksen jälkeen jokaisen arviointitehtävän kohdalla ja jokaisessa koulutusryhmässä 
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riippumatta siitä, oliko arviointitehtävä tuttu tai vieras. Todennäköisyys, että näin systemaat-

tinen tulos on sattumanvarainen, jää erittäin pieneksi.    

Koulutus vaikutti sekä työkyvyn fyysisten tekijöiden arviointiin että psykososiaalisten teki-

jöiden arviointiin. Koulutus näytti vaikuttavan kuitenkin voimakkaimmin sellaisissa tehtävis-

sä tai sellaisiin otoksiin, joiden kohdalla arviojoitsijayksimielisyys oli ollut ennen koulutusta 

erityisen matalalla tasolla. Tämä näkyi selkeimmin silloin, kun arvioitsijayksimielisyyttä tar-

kasteltiin erikseen työkyvyn fyysisten tekijöiden osa-alueella tai psykososiaalisten tekijöiden 

osa-alueella.  

Esimerkiksi henkilön Tiina taitojen arvioinnissa arvioitsijayksimielisyys ei noussut koulutuk-

sen jälkeen psykososiaalisten tekijöiden arvioinnin osalta. Sama tulos tuli parturikampaajan 

työtehtävän fyysisten tekijöiden vaativuuden arvioinnissa, mutta tässä vain toistomittauksen 

otoksen osalta. Näissä otoksissa arvioitsijayksimielisyys oli olut kuitenkin erityisen korkeaa 

jo ennen koulutusta.  

Ammatillisen kuntoutuksen kentän yksi merkittävä kehityshaaste on vakiinnuttaa käytännön 

asiakastyöhön sellainen arviointimenetelmä, jonka avulla asiakkaiden työkykyisyyttä voidaan 

arvioida luotettavasti fyysisten, psyykkisten sekä sosiaalisten tekijöiden osa-alueilla (vrt. 

esim. Fadyl). Tulosten valossa näyttää siltä, että koulutus ja harjoittelu lisäävät ainakin IMBA 

-menetelmän käytön osalta näiden osa-alueiden arvioinnin luotettavuutta.  Kuten Mitchell 

(2008) on esittänyt, koulutus ja harjoittelu lisäävät ammattilaisten kykyä ymmärtää asiakkai-

den työllistymiseen vaikuttavien yksilöllisten ja monimuotoisten tekijöiden merkityksiä.  IM-

BA -menetelmän käyttökoulutus näytti tukevan näiden tekijöiden merkityksien ymmärtämistä 

yhtenevästi moniammatilisessa yhteistyössä. 

Ryhmien kognitiivinen yhtenevyys vaihteli koulutusryhmien väillä yllättävän paljon ennen 

koulutusta. DeChurchin ja Mesmer-Magnusin (2010a) mukaan ryhmäkognitio muodostuu ai-

na yksittäisten ammattilaisten mentaalisten mallien erilaisista yhdistelmistä. Ammattilaisten 

yksilöllisten ominaisuuksien vaikutus ryhmän arviointijohtopäätösten yhdenmukaisuuteen on 

arvioinnin luotettavuutta heikentävä ilmiö. Koulutus tasoitti koulutusryhmien eroja, mikä on 

tulkittavissa keskenään yhtenevien, jaettujen mentaalisten mallien kehittymisenä ryhmän osal-

listujien välillä.  

Vaikka arvioinnin luotettavuutta tai virheitä ei arvioitu tässä tutkimuksessa minkään ulkoisen 

kriteerin perusteella, absoluuttisen arvioitsijayksimielisyyden lisääntyminen voidaan kuiten-
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kin tulkita arvioinnin luotettavuuden vahvistumisena: mitä useampi ammattilainen tulkitsee 

tiedon yhtenevästi, sitä todennäköisempää on, että yhteinen arviointitulos vastaa todellisuutta 

eikä yksittäisten ammattilaisten mielikuvia tai oletuksia. Koulutuksen jälkeen tehtyjä arvioin-

teja voidaan tästä näkökulmasta pitää luotettavampina kuin ennen koulutusta tehtyjä.  

Evansin (2010) mukaan on tärkeää tunnistaa ne tilanteet, joissa ammattilaiset voivat luottaa 

intuition ohjaamaan päättelyynsä johtopäätösten teossaan ja milloin heillä on tärkeä olla eri-

tyisen tarkkaavaisia oman päättelyn perusteista. Mikäli siis oletetaan, että arvioinnit ennen 

koulutusta vastaavat intuition ohjaamaa ja arviointivirheille alttiimpaa päättelyä ja edelleen, 

että arvioinnit koulutuksen jälkeen vastaavat luotettavammin kohteiden todellisia ominaisuuk-

sia, voidaan päättelyvirheiden systemaattisuuden pohjalta tehdä varovaisia tulkintoja. Kahne-

man ja Klein (2009) näkevät, että asiantuntijuuden kehittäminen edellyttää nimenomaan intui-

tion varaisen päättelyn virheiden systemaattisuuden analyysiä.  

Koulutuksen jälkeen työ arvioitiin systemaattisesti vähemmän vaativana kuin mitä se oli arvi-

oitu ennen koulutusta kummasakin arviointitehtävässä miltei kaikkien osioiden kohdalla 

(38/40). Ero näkyi työn vaativuuden arvioinnissa tilastollisesti merkitsevänä erona 19/40 

otoksessa. Yksilön taitojen arvioinnin osalta varianssia kaventui koulutuksen jälkeen skaala-

arvojen kummastakin suunnasta eikä heilauttanut ryhmän keskiarvoa systemaattisesti suun-

taan tai toiseen. Tilastollisesti merkitseviä eroja ei juuri esiintynyt.  

Tulos koulutuksen erisuuntaisesta vaikutuksesta arviointiasteikon käyttöön oli hypoteesin vas-

tainen mutta erittäin mielenkiintoinen: onko ammattilaisten oletus työn vaativuudesta syste-

maattisesti epärealistisen korkea? Mitkä tekijät systemaattiseen arviointivirheeseen voisivat 

vaikuttaa ja millaisia vaikutuksia arviointivirheellä olisi ammatillisen kuntoutuksen asiakas-

työn tavoitteiden kannalta? 

Asiakastyön ammattilaisille saattaa olla kehittynyt selkeämpi mentaalinen malli yksilöstä, 

jonka kyvykkyys on yksilöllistä kuin työtehtävästä, jonka vaativuustekijät ovat vastaavasti 

tehtäväkohtaisia. Tähän saattaa vaikuttaa se, että asiakastyön kentällä asiakkaiden yksilölli-

syydestä puhutaan luonnollisesti paljon. Asiakkaiden taitojen arvioinnista ammattilaiset saa-

vat ehkä myös enemmän suoraa palautetta kuin työn vaativuuden arvioinnista – ainakin arvi-

oinnin kohteelta itseltään. Kaikenlainen palaute, mikä lisää ammattilaisten motivaatiota olla 

tarkkana omalle päättelylleen, lisää ammattilaisten kykyä eritellä kognitiivisesti oman päätte-

lynsä perusteita (Evans & Stanovich, 2013; Kahneman & Klein, 2009). 
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Esimerkiksi työtehtävän ”bussikuski” tai ”parturi-kampaaja” arvioiminen saattaa synnyttää 

mielikuvia hyvin erilaisista työympäristöistä, joissa näissä tehtävissä toimitaan. Vaikka tehtä-

vänä olisi arvioida vain yhtä tiettyä paikallista työtehtävää, tehtävänimikkeen synnyttämät eri-

laiset mielikuvat saattavat vaikuttaa tiedostamattomasti intuition ohjaaman päättelyn taustalla. 

Tällaista virhettä ei ehkä huomioida herkästi eikä siitä anneta samalla tavalla palautetta, kuin 

vastaavasta systemaattisesta päättelyvirheestä taitojen arvioinnin yhteydessä.  

Taipumus arvioida työn vaativuus herkästi liian korkeaksi merkitsisi käytännössä siis sitä, että 

ammattilaiset näkevät asiakkaidensa työstä selviytymisen mahdollisuudet heikompina kuin 

mitä ne todellisuudessa ovat. Esimerkiksi tämän tutkimuksen tuloksissa ammattialiset arvioi-

vat ennen koulutusta kummankin työn liian vaativaksi molempien henkilöiden toimintaval-

miuksien suhteen sekä fyysisten että psyko-sosiaalisten tekijöiden osalta (kts. kuva 4). Koulu-

tuksen jälkeen henkilöt arvioitiin systemaattisesti työkykyisemmäksi kummankin arvioidun 

työtehtävän suhteen, mikä on arvioitsijayksimielissyyden määrällä mitaten luotettavampi ar-

vio.   

Arviointi on asiakaslähtöisen palvelun keskeinen tekijä. Ammatillisen kuntoutuksen mukai-

nen palvelu suunnitellaan aina tapauskohtaisen arvioinnin pohjalta (esim. Drake & Bond, 

2008; Peer & Tenhula, 2010) ja asiakkaiden ohjaaminen sopiviin työtehtäviin edellyttää en-

nen kaikkea työn vaativuustekijöiden luotettavaa arviointia (Escorpizo et al., 2011; Mitchell, 

2008; Wesolek & McFarlane, 1992). Arvioinnilla on tämän lisäksi vaikutusta myös asiakkai-

den työllistymisen motivaatioon (Bond et al., 2001; Drake & Bond, 2008; Pransky et al., 

2011) sekä itsetunnon kehittymiseen (Kristof-Brown, Zimmerman, & Johnson, 2005).   

Asiakkaiden arvioiminen työkyvyttömämmäksi työn vaativuustekijöiden suhteen kuin mitä he 

todellisuudessa ovat, ei edistä asiakkaiden ohjautuvuutta heille sopivien työtehtävien äärelle. 

Lisäksi tällaisella arviointivirheellä voi olla haitallisia vaikutuksia asiakkaiden työllistymisen 

motivaatiolle ja itsetunnolle, mikä vaikuttaa työllistymisintervention lopputulokseen.  

Harjaantumisen ja rutinoitumisen myötä ammattilaisten päättely nopeutuu ja hyödyntää to-

dennäköisesti enenevissä määrin intuitiivista päättelyä. Tämä lisää riskiä, että ammattilaiset 

eivät aina ehdi edes tiedosta, mihin heidän päättelynsä viimekädessä perustuu (Evans & Sta-

novich, 2013). Tutkimukseen osallistuneet ammattilaiset olivat työskennelleet keskimäärin 

viisi ja puoli vuotta työllistymistä tukevassa asiakastyössä. Heidän voidaan katsoa edustavan 

jo suhteellisen kokeneita ammattilaisia. Tulosten valossa näyttäisi siis siltä, että kokemuksen 

myötä kehittynyt intuitio lisää ammattilaisten taipumusta arvioida työn vaativuustekijöitä 
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korkeammaksi kuin mitä ne todellisuudessa ovat, mutta vastaavaa systemaattista virhettä ei 

tehdä henkilön taitojen arvioinnissa.  

Tässä tutkimuksessa koehenkilöiden tehtävä oli arvioida tiettyjen työympäristöjen yksittäisten 

tehtävien vaativuustekijöitä. Nämä oli kuvattu kirjallisesti. Ammattilaisten käytettävissä oli 

siis suhteellisen tarkasti työn vaativuutta kuvaavaa tietoa. Todellisuudessa ammattilaisten 

käytettävissä ei välttämättä aina ole näin tarkasti kirjattua materiaalia. Tämä saattaa siis mer-

kitä sitä, että ammattilaisten arviointi työn vaativuudesta nojaa todellisuudessa vielä voimak-

kaammin yksittäisten ammattilaisten mielikuvien ja oletusten varaan.  

Tulevissa tutkimuksissa tällaisen mahdollisen arviointivirheen systemaattisuutta tulee tarken-

taa edelleen. Moniammatilliseen yhteistyöhön soveltuvien menetelmien puute voi olla syy 

siihen, miksi eri ammattialojen arvioinnin yhdenmukaisuutta ei ole voitu tutkia aikaisemmin 

näin laaja-alaisesti – sekä henkilön toimintavalmiuksien että työn vaativuustekijöiden näkö-

kulmasta.  

Tässä tutkimuksessa otos perustui vapaaehtoiseen ilmoittautumiseen. Tutkimusotosta ei kerät-

ty niin, että eri alojen ammattilaisista olisi voitu muodostaa keskenään vertailukelpoisia ver-

rokkiryhmiä. Tutkimuksessa oletettiin, että kognitiivinen yhdenmukaisuus on korkeampaa 

ammattiryhmien sisällä kuin moniammatillisesa yhteistyössä.  Tulevaisuudessa olisi kiinnos-

tava selvittää ammattiryhmien sisäistä arvioitsijayksimielisyyttä ja analysoida ryhmäoppimis-

ta tukevan koulutuksen vaikutus silloin, kun kaikki ryhmän jäsenet edustavat samaa ammatil-

lista ryhmää.  

Yhteenveto 

Ammatillisen kuntoutuksen ja muiden työllistymistä tukevien palveluiden kehityshaasteet liit-

tyvät pitkälti työkyvyn arvioinnin haasteisiin moniammatillisessa yhteistyössä. Tutkimuksessa 

moniammatillista yhteistyötä tarkasteltiin kognitiivisen yhtenevyyden näkökulmasta: onko 

ryhmäoppimista tukevalla koulutuksella vaikutusta eri alojen ammattilaisten kognitiivista yh-

tenevyyteen työkyvyn ja työn vaativuustekijöiden arvioinnissa.        

Tuloksissa arvioinnin yhtenevyys kasvoi sekä työn vaativuustekijöiden että taitojen arvioin-

nissa, riippumatta arvioinnin kohteen ominaisuuksista, työkyvyn osa-alueesta tai ammattilais-

ten ryhmän ominaisuuksista. Tulos oli asetettujen hypoteesien mukainen. Arvioitsjayksimieli-

syys oli systemaattisesti korkeampaa koulutuksen jälkeen kuin ennen koulutusta. Koulutuksen 

jälkeen arvioinnit vastasivat näin ollen todennäköisesti luotettavammin arvioinnin kohteiden 

todellisia ominaisuuksia.  
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Tulokset viittaavat siihen, että ammattilaisten tulisi tarkentaa omaa intuition ohjaamaa päätte-

lyään erityisesti työn vaativuustekijöiden arvioinnin osalta: työ arvioitiin systemaattisesti vaa-

tivampana ennen koulutuista kuin koulutuksen jälkeen. Vastaavaa ilmiötä ei tullut esiin taito-

jen arvioinnin osalta. Koulutuksen erilainen vaikutus arviointiskaalan käyttöön työn vaativuu-

den arvioinnin ja henkilö toimintavalmiuksien arvioinnin osalta oli hypoteesin vastainen, mut-

ta kuitenkin kiinnostava tulos.  

Mikäli ammattilaiset ovat intuition varaisesti taipuvaisia arvioimaan työn liian vaativaksi 

(mutta eivät ole taipuvaisia arvioimaan asiakkaiden toimintavalmiuksia vastaavalla tavalla lii-

an korkeiksi), arvioidaanko asiakkaiden toimintavalmiudet työn vaativuuden suhteen hei-

kommiksi kuin ne todellisuudessa ehkä ovatkaan? Tätä tulisi tarkentaa tulevaisuudessa lisää. 

Käytännön asiakastyön näkökulmasta tällaisella systemaattinen arviointivirhe heikentäisi 

ammattilaisten välisen yhteistyön luotettavuutta asiakkaiden työkykyisyyden arvioimiseksi 

työn todellisten vaativuustekijöiden suhteen. Tämän hetken merkittävin kehityshaaste Suo-

messa, Sosiaali- ja terveysministeriön (2013) asettaman työryhmän mukaan, on löytää entistä 

parempia käytäntöjä osatyökykyisille sopivien työtehtävien löytämiseksi.   
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Liitteet 
 

Liite1: Bussikuskin työn kuvaus 

Yhtiö 

Malliyhtiö Bussiliikenne on Suomen kolmanneksi suurin linja-autoyritys ja osa Mallikaupun-

gin Liikennelaitosta toimien itsenäisenä tuotantoyksikkönä. Liikennöinti koko metropolin 

alueella päivittäin 410 bussilla. Henkilökuntaa on 1100 ja busseja yhteensä 404 kpl. Linjaki-

lometrejä autoille kertyi vuonna 2003 yhteensä 20,8 miljoonaa ja matkustajia kuljetettiin noin 

65 miljoonaa. Varikot sijaitsevat Varissuolla, Vartiolassa, Vantaankylässä sekä Ruotsinojalla. 

Malliyhtiö Bussiliikenne tuottaa korkeatasoisia ja kilpailukykyisiä henkilökuljetuspalveluja 

siten, että ne ovat myös taloudellisesti kannattavia. Palvelut täyttävät tilaajien ja matkustajien 

tarpeet. Matkustajat saavat asiakaspalvelua, johon he ovat tyytyväisiä.  

Bussiliikenteen bussit liikennöivät sovitun aikataulun mukaisesti. Tavoitteena on, että Bussi-

liikenne on seudun luotettavin liikennöitsijä. Matkustajien viihtyvyys varmistetaan bussien 

riittävällä pesulla ja siivouksella. Bussien turvallisuudesta huolehditaan suorittamalla tarvitta-

vat huollot ja korjaukset.  

Asiakaspalvelu on ystävällistä ja asiakaspalautteet hoidetaan nopeasti ja asiallisesti. Tavoit-

teena on säilyttää hyvät asiakassuhteet.  

Tuotantoyksikön koko 

500 henkilöä, 100 henkilöä vuorossa. Viisi asemaa, joilla on 20 henkilöä työssä samaan ai-

kaan. Asemalla yksi vuoroesimies, joka vastaa vuorojen sujumisesta. 

Työtehtävät  

Paikallisliikenne Mallikaupungissa. Linja-autonkuljettaja toimii palveluammatissa tehtävä-

nään ihmisten ja tavaroiden turvallinen kuljettaminen. Työ on vaihtelevaa, itsenäistä ja aika-

tauluihin sidottua. Työtä tehdään myös iltaisin ja viikonloppuisin, sillä liikenne kuljettaa asi-

akkaitaan lähes kellon ympäri.  

Tarvittava pätevyys 

 Linja-auton kuljettamiseen oikeuttava ajokortti 

 Vähintään 21 -vuoden ikä 

 Hyväksytty ajokoe ja terveystarkastus 



Linja-auton kuljettamiseen oikeuttavan BC-ajokortin voi suorittaa pitkän kuorma- autokoke-

muksen jälkeen tai kun on saanut linja-autokuljettajan ammattiopetusta. Alan koulutusta jär-

jestetään linja-autoliiton toimesta sekä aikuiskoulutuskeskusten kursseina ja jatkolinjoina, 

myös työvoimapoliittisena aikuiskoulutuksena. Mallikaupungin liikennealan ammattioppilai-

tos kouluttaa myös linja-autonkuljettajia. Linja-autonkuljettaja voi suorittaa näyttötutkintona 

linja-autonkuljettajan ammattitutkinnon.  

Lisäpätevyydet 

Kuljettajalta edellytetään hyvää näköä, huomio- ja arviointikykyä sekä nopeita, mutta samalla 

rauhallisia reaktioita. Kuljettajan on tultava toimeen erilaisten matkustajien kanssa ja selvitet-

tävä hankalatkin tilanteet asiallisesti. Työssä tarvitaan täsmällisyyttä ja vastuuntuntoa. Kieli-

taitoa tarvitaan enenevästi Mallikaupungin metropolialueen joukkoliikenteessä. Linja-auton 

kuljettajan ammatti sopii hyvin myös naisille, sillä nykyaikainen linja-auto on kevyt käsitellä. 

Erilaisten vuodenaikojen ja liikenneolosuhteiden vaihtelut, aikataulut, asiakaspalvelu, jatkuva 

valppaana oleminen ja keskittyminen liikenteeseen kuormittavat kuljettajaa henkisesti. Jatku-

va istumatyö ja veto saattaa rasittaa selkää ja hartianseutua. 

Esimies /alainen –suhteet 

Vuoroesimies /ajomestari vastaa vuoron töiden sujumisesta. 

Työn suorittamispaikat 

Bussit ovat joko puhtaita maakaasubusseja tai puhdasta CityDieseliä käyttäviä katalysaatto-

rein varustettuja Diesel -busseja. Kaikki uudet bussit alittavat 77 dB:n melutason.  

Scania Ikarus (Uusi malli): Matala, ei rappusia. Pituus 13,5m, Istumapaikkoja 46+4, Vuosi-

malli 2002-2004. Ergonominen istuin. Automaattivaihteet. Kevyttoimiset ajonhallintalaitteet. 

Viestintälaitteet: gsm –puhelin, ula –radio. Radio. Lipunmyyntilaite. 

Työn järjestelyt 

Kuljettajan "epäsäännöllinen" työaika on yleensä järjestetty 80 tunnin kaksiviikkojaksoiksi (= 

14 perättäistä kalenteripäivää). Kaksiviikkojaksossa yksittäisten työpäivien pituus saattaa 

vaihdella ja olla yli 8 tuntia, mutta kaksiviikkojakson sisällä työaika tasataan 80 tuntiin. Mikä-

li työtä tehdään iltaisin ja viikonloppuisin, vastaava vapaa-aika on muulloin ja mikäli tehdään 

pitkiä päiviä, kaksiviikkojaksoon sisältyy vastaavasti useampia vapaapäiviä kuin säännöllises-

sä päivätyössä. 

 



Laadunvarmistus 

Bussiliikenteen henkilöstö on sitoutunut noudattamaan yhteisesti sovittuja toimintatapoja. 

Toimintatavoilla varmistetaan, että toiminnan vaatimukset ja määräykset täyttyvät. Johto vas-

taa siitä, että toiminnan toteuttamiseksi on riittävästi resursseja sekä koulutettua henkilöstöä 

että korkeatasoista kalustoa. Bussiliikenteessä noudatetaan kaikessa toiminnassa voimassa 

olevaa lainsäädäntöä. 

Riskienhallinnan päätavoitteena on taata turvallinen ja terveellinen työympäristö koko henki-

löstölle. Tavoitteena on luoda kokonaisvaltainen turvallisuuskulttuuri, jossa jokainen työnte-

kijä puuttuu viivytyksittä omien mahdollisuuksiensa mukaan havaitsemiinsa vaaratekijöihin ja 

mahdollisiin vahinkotilanteisiin. Vaarat tunnistetaan ja riskien arvioinneilla haetaan korjaa-

mistarpeet. Täten voidaan jatkuvasti parantaa työskentelyolosuhteita ja minimoida tapaturma-

riskit ja niiden seuraamukset.  

Yleiset säännöt 

Kuljettajan tulee tietää ajoneuvon liikennekelpoisuuden vaatimukset ja hän osaa varmistaa 

linja-auton, sen varusteiden ja lisälaitteiden turvallisen toimivuuden ennen ajoon lähtöä sekä 

ajon päätyttyä. Hän tietää säännöllisen huollon vaikutuksen kaluston korjauskustannuksiin, 

luotettavuuteen ja käyttöikään sekä tietää kuljettajan tehtävät huoltojen ja korjausten seuran-

nassa. Hän osaa tehdä tavallisimmat huoltotoimet ja ajoneuvon käsityökaluin suoritettavat 

yleisimpien varaosien vaihdot. Virhetoiminnon ilmetessä hän estää lisävauriot ja osaa ratkais-

ta ajon jatkomahdollisuudet. Vauriotilanteessa hän pystyy määrittelemään selvästi havaittavat 

vauriokohdat ja osaa valmistella korjaustoimet huoltohenkilöstöä varten. Hän tietää ympäris-

tön huomioimisen tärkeyden erilaisissa liikenne-, huolto- ja korjaustilanteissa. 

Muuta 

Bussinkuljettajan tulee tietää palvelun merkityksen asiakastyytyväisyyden luomisessa ja osaa 

käyttää oikein vuorovaikutustaitojaan erilaisissa tilanteissa. Hän osaa markkinoida työnanta-

jansa ja edustamansa kuljetuksen toimeksiantajan palveluja sekä osaa informoida asiakkaita 

joukkoliikenteen palveluista. Kuljettaja osaa ratkaista reklamaatio- ja konfliktitilanteet ilman, 

että asiakassuhde vaarantuu. Hän osaa kommunikoida linja-autoissa käytössä olevilla viestin-

tävälineillä ja käyttää linja-autonkuljettajan työtehtävissä tarvittavia tietotekniikan sovelluk-

sia. 

Kuljettaja hoitaa kaupunkiliikenteessä asiakaspalvelun asiallisesti, kohteliaasti ja joustavasti 

sekä käyttäytyy luottamusta herättävästi. Hän on tasapuolinen, oikeudenmukainen ja täsmälli-



nen sekä kaikille osapuolille rehellinen. Hänen ulkoinen olemuksensa on linja-

autonkuljettajan tehtävään sopiva. Kuljettaja osaa periä yleisesti kaupunkiliikenteessä käytös-

sä olevilla lipunmyyntilaitteilla voimassa olevan taksapäätöksen mukaiset maksut sekä osaa 

myydä kaupunkiliikenteessä tarjolla olevia tuotteita. Kuljettaja osaa kuljettaa linja-autoa oh-

jeiden ja säädösten mukaan turvallisesti, ennakoivasti, matkustajaystävällisesti ja taloudelli-

sesti erilaisissa ajo-olosuhteissa. Hän osoittaa toiminnallaan vastuullisuutta ja suvaitsevaisuut-

ta muita tienkäyttäjiä kohtaan. Hän ei anna muiden tiellä liikkujien ajovirheiden vaikuttaa 

omaan toimintaansa siten, että liikenneturvallisuus vaarantuu. Hän ei hätäile eikä reagoi pa-

niikinomaisesti ääritapauksissakaan. 

Kuljettaja osaa suorittaa itsenäisesti annetun kuljetustehtävän turvallisesti, ennakoivasti ja ta-

loudellisesti ympäristötekijät huomioon ottaen sekä tuntee tärkeimmät reitin varrella olevat 

maamerkit ja palvelupisteet. Kuljettaja osaa turvallisen pysäkille tulon sekä pysäkiltä 

lähdön. Hän osaa rahastaa omatoimisesti erilaiset asiakkaat säädösten ja määräysten mukai-

sesti oikeaa taksaa noudattaen sekä hallitsee erilaisten maksuvälineiden ja lipputuotteiden kä-

sittelyn. Kuljettaja osaa suorittaa tilityksen. Hän osaa käyttää erilaisia ajoneuvoissa olevia li-

sälaitteita. Tutkinnon suorittaja osaa toimia oikein erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa.  

Ammattilaishaastattelu: Linja-autonkuljettaja, Markku, 54 v  

Säännöllisesti epäsäännöllistä. Sellaista on linja-autonkuljettajan työ. Olen syntynyt Malli-

kaupungissa ja asunut täällä koko ikäni. Toisaalta olen kuitenkin työn valossa katsottuna 

luonnoltani aika liikkuva. Koneet ovat kiinnostaneet minua aina. Koulun jälkeen valmistuin 

hitsariksi. Sitten lähdin merille ja olin neljä vuotta. Sinä aikana tuli kierrettyä Venezuelat ja 

Kap Hornit, mutta sitten tuli ikävä kotiin. Tämän jälkeen olin rekkahommissa ja olisin var-

masti vieläkin, mutta selkä ei kestänyt. Olin aikaisemmin ajanut linja-autokortin, mutta lähin-

nä huvin vuoksi.  

Tuntumaa linja-autokuskin työhön tuli otettua jo rekka-aikoina, sillä ajoin viikonloppuisin 

keikkoja. Nuo viikonloppuajot olivat tavallisesti aika lyhyitä ja lähiseuduilla ajettuja tilausajo-

ja. Selkä teki kuitenkin tempun ja oli lopetettava rekkatyöt. Olin tuolloin töissä suuressa kon-

sernissa ja pyysin päästä siirtymään toiselle osastolle. Se ei kuitenkaan onnistunut. Tuolloin 

kuulin, että paikallisessa linja-autoyrityksessä oli kuljettajan paikka avoinna. Hain ja pääsin.  

Olen nykyisin taas isossa yrityksessä, ja välillä tuntuu, että olemme vain numeroita, PIN -

kortteja. Tässä yrityksessä meitä linja-autokuskejakin on useampi sata, ja koko konsernissa on 



kaikkiaan 2 000 henkeä. Toisaalta ison talon etuihin kuuluu se, että kalusto on hyvää ja että 

palkka tulee jämptisti ajallaan.  

Sinänsä linja-autonkuljettajan työ on luonteeltaan säännöllisesti epäsäännöllistä. Työaika tasa-

taan kahden viikon jaksoissa. Päivät ovat pitkiä, mutta välissä on tasauspäivien vapaita. Ajo-

ajan lisäksi päivään kuuluu odotustunteja. Niitä ei lasketa varsinaiseen työaikaan, mutta niil-

täkin maksetaan palkkaa. Sitten ovat vielä palkattomat tauot. Nykyisin nämä tauot ovat lyhen-

tyneet. Pisimmillään ne ovat nyt tunnin ja 45 minuuttia, kun ennen saattoi päivään sisältyä 

kuudenkin tunnin tauko.  

Voisi sanoa, että työtahti on kiristynyt kaikin tavoin. Olen ollut alalla nyt likemmäs 30 vuotta, 

ja tänä aikana aikataulut ovat kiristyneet huomattavasti, niissä on välillä suorastaan mahdoton 

pysyä. Nuoremmat kuskit vielä yrittävät kaikin tavoin pysyä, mutta minä olen katsonut, että 

tärkeintä on päästä perille niin hyvin kuin voi. Jos on myöhässä, niin sitten on myöhässä, ei 

siinä hötkyily auta. 

Vuosien mittaan on tapahtunut paljon muutoksia myös autoissa. Pari viikkoa sitten tuli sellai-

nenkin kuin robottivaihteinen auto. Hyvä kun osaa ajaa. Joka linjalla on oma autonsa, jossain 

on keppivaihteinen, toisessa automaatti. Täytyy sanoa, että niinä päivinä, jolloin alla on kep-

pivaihteinen, tulee kyllä tehtyä paljon raskaampi päivä.  

Eri linjoilla on erilaiset autot, joten jo aamulla lähtiessä tietää, millaisen auton saa alleen. Ny-

kyään autot ovat vahvoja. Vanhempia sai korjatakin, nyt ei tarvitse, eikä oikein saa koskea-

kaan. Renkaan saa kyllä vaihtaa, mutta moni muu vika korjataan kännykällä. Juuri vähän ai-

kaa sitten sattui, että peruuttaessani lähtölaituriin huomasin auton olevan rikki. Soitin ajomes-

tarille, joka toi vara-auton tiettyyn risteykseen vähän matkan päähän. Siinä matkustajat saivat 

kipin kapin vaihtaa autoa, ja ajomestari lähti linkuttamaan hajonneella autolla korjaamolle.  

Aivan valtavasti ovat uudistuneet ajan mittaan rahastuslaitteet. Ne ovat nykyään kuin jonkin-

laisia tietokoneita. Uusien rahastuslaitteiden tullessa annetaan kyllä perehdytystä, mutta kyllä 

kaiken oppii oikeastaan vain omatoimisesti, kantapään kautta. Uudet linjatkin näytetään ker-

ran läpi, mutta sitten on osattava. Minulla on helppoa, kun tunnen tämän alueen niin hyvin, 

mutta kyllä välillä käy sääliksi, kun Virosta tulee poikia, joille näytetään kerran reitti ja sitten 

se pitäisi osata.  

Eri linjoilla on myös usein samat matkustajat, joista osa tulee väkisinkin tutuksi. Tämä on 

palveluammatti, jossa pitää osata tulla ihmisten kanssa toimeen. Joustavuutta saatetaan koetel-

la vaikkapa aamuyön tunteina. Linja-autonkuljettajan työssä on iso vastuu, kun kyydissä on 



60:kin ihmistä. Sitä ei kuitenkaan parane ryhtyä ajattelemaan tai sitten kannattaa vain kääntää 

aamulla kylkeä ja vaihtaa toisiin hommiin. Kyllä tätä työtä toisaalta arvostetaankin, vaikka 

välillä kuulee toisenlaisiakin kommentteja. Kun linja-autonkuljettajat saivat pari vuotta sitten 

palkankorotuksen, niin joku televisiossa ihmetteli ja totesi, että kaikkihan nyt autoa osaavat 

ajaa…  

Tässä työssä vaanii aina myös onnettomuuden mahdollisuus, liikenteessä kun ollaan. Ei siinä 

kuitenkin pidä lähteä keliä tai aurinkoa syyttelemään, jos jotain sattuu. Vika on yleensä ratin 

ja penkin välissä. Jos liukkaalla menee ojaan, niin tilannenopeus on ollut liian suuri. Yhden 

kerran olen itse ajanut ojaan. Vaikka siitä on jo 15 vuotta aikaa, muistan sen aina, kun ollaan 

siinä kurvissa. En varmasti toista kertaa joudu ojaan samassa paikassa.  

Liikennettäkin suurempi riski kuljettajalle on varmasti veto, joka vaivaa uusissakin autoissa. 

Niissä syy on usein valtavissa ilmastointilaitteissa, jotka aiheuttavat kovan vedon. Toisaalta, 

kun kaksikin ovea on auki talvipakkasella yhtä aikaa, se saa aikaan hyvä läpituuletuksen. Ja 

ikkunoistakin vetää.  

Linja-autonkuljettajan työ on kovin miehinen ammatti, tälläkin alueella on kuskina vain kol-

me naista. Uralla voi edetä ajomestariksi, jolla on sama koulutus kuin kuljettajillakin, mutta 

kaikki eivät ajomestariksi edes halua. Siinä saa olla varsinaisena sylkykuppina ja saada kaikki 

haukut. Jos haluaa päästä kuljetuspäälliköksi, pitää lukea ensin insinööriksi.  

Pienemmässä yrityksessä ovat kaikki kuskit tietysti ihan tuttuja, näin isossa saman talon kul-

jettajan tunnistaa linja-autoasemalla puvusta. Asemalla yleensä nähdään kollegoja, muuten 

työ on yksinäistä. Itse on vastuussa vuorostaan ja työn sujumisesta, vaikka itse ei aikataulu-

jaan voikaan sanella. Yleensä alalla vallitsee hyvä henki ja toista kuskia muistetaan morjestaa, 

kun tullaan tiellä vastakkain.  

Ikä ei yleensä ole alalla mikään ongelma. Vanhempia ei sorsita, ja töissä myös pysytään. 

Vaihtuvuus on muuten alalla aika suuri. Moni vain käväisee, ja lähtee muihin töihin. Sa-

noisinkin, että tässä ammatissa viihtyminen on luonnekysymys. Ne, jotka ovat olleet yli 

kymmenen vuotta, pysyvätkin. Nykyään alalle tullaan usein erilaisten kurssien kautta. Niillä 

opitaan erilaisten rahastuslaitteiden käyttöä ja muita käytännön asioita. Painoa kannattaa pan-

na kielitaidolle, jota tarvitaan jatkuvasti enemmän. Kun ajoreitti vie satamaan ja lentokentälle, 

ei selviä kovin hyvin, jos osaa sanoa vain ”Jees, jees”.  

Alalle aikoville sanoisin, että työssä pärjätäkseen kannattaa olla palveluhenkinen. Nykyään 

puhutaan paljon myös myönteisen ajattelun merkityksestä, ja se tosiaan auttaa työssä selviä-



misessä. Linja-autonkuljettajaksi aikovan kannattaa osata vaihtaa rengas, mutta vieläkin tär-

keämpää on osata tulla toimeen ihmisten kanssa. Ja sekin on muistettava, että tämä on koko 

perheen ammatti. Kun yksi perheestä on töissä säännöllisen epäsäännöllisesti, se ei voi olla 

vaikuttamatta perhe- elämään. Ja pestävää paitapyykkiäkin tulee joka työpäivä. 

LÄHTEET: 

www.hkl.fi 

http://www.mol.fi/haastattelut/00/Linjaautonkuljettajan_haastattelu.htm 

http://www.edu.fi/julkaisut/maaraykset/naytot/linjaautonkuljettajanat.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liite 2: Parturikampaajan työn kuvaus 

Yksityisyrittäjänä toimivan kampaajan tehtäväkuvaus 

TYÖPAIKKA JA TOIMITILA 

Anja toimii yksityisyrittäjänä omassa kampaamossaan. Kampaamo sijaitsee omakotitalon 

vanhassa piharakennuksessa. Hän työskentelee yksin ja kampaamo on sisutettu yhden työnte-

kijän toimipaikaksi. Kampaamossa on yksi kampauspöytäyksikkö ja hiusten pesupaikka on 

rakennettu Anjan henkilökohtaisten mittojen mukaan. Näiden kahden työpisteen välissä on 

liikkumatilaa n. 3 metriä. Lisäksi kampaamotilasta on erotettu toimistotila sekä wc- ja pyy-

kinpesutila. Kampaamoon tullaan eteisen kautta ja neliöitä liiketilassa on yhteensä n. 30. 

TYÖTEHTÄVÄT  

Hänen asiakastyönsä muodostuu hiusten pesuista ja leikkauksista, erilaisista juhla- ja arki-

kampauksista, hiusten värjäyksistä ja permanenteista, hiuspohjan ja vaurioituneiden hiusten 

hoidoista ja päänahan hieronnoista. Kampaaja voi suorittaa pään, niskan ja hartioidenhoitoon 

liittyviä hierontoja. Hoidot voivat kohdistua sekä hiusten sekä hiuspohjan kunnon ylläpitämi-

seen, hiusten vaurioitumien kosmeettiseen korjaamiseen sekä asiakkaan rentouttamiseen. Par-

turi voi myös ohjata asiakasta yksilöllisen tyylin löytämisessä ja värien käytössä. Hän ohjaa ja 

esittelee hiustenhoitotuotteiden valintaa ja käyttöä. Alan ammattilaisen on tunnettava huomat-

tava määrä eri aineita ja niiden vaikutukset erilaisille hiustyypeille. Erityisesti on tiedettävä, 

mitkä aineet eivät sovellu erilaisista allergioista kärsiville ja puolestaan, mitä erikoisvalmistei-

ta tulee käyttää huonokuntoisia hiuksia tai hiuspohjaa käsiteltäessä. Työn lähtökohtana on asi-

akkaan tarpeiden tulkinta. Asiakkaan hoidon ja tyylin suunnittelu tapahtuu aina vuorovaikut-

teisena ja yksilöllisenä asiakastyönä. Palvelukokonaisuuksia voidaan suunnitella asiakkaan 

työhön, juhlaan ja vapaa-aikaan. Suunnitelmassa tulee huomioida asiakkaan kulttuuri, elä-

mäntapa, kulutustyyli ja yksilölliset ominaisuudet. Yrittäjänä toimivan parturin työhön sisäl-

tyy myös yritystoiminnan suunnittelua, toteuttamista, seurantaa ja arviointia. Siihen kuuluu 

myös tuotannollisen toiminnan organisointia, oman työn ja hiustenhoitotuotteiden markki-

nointia sekä oman ammattitaidon ylläpitäminen. Alan kehityksen ja muodin seuraaminen ovat 

välttämättömiä alalla menestymiselle. Parturina ja erityisesti yksityisyrittäjänä joutuu työs-

kentelemään myös iltaisin ja viikonloppuisin, lisäksi voi olla vaihtelevasti kuvaus- messu ja 

näytöstöitä.  

 



Anjan työtehtäviin kuuluu huolehtia ajanvarauksesta, asiakaskortiston ylläpidosta, asiakkai-

den laskutuksesta / rahastuksesta/ kuittien kirjoittamisesta, aineiden tilauksesta ja inventaari-

osta, kuittien viennistä kirjanpitoon (varsinaisen kirjanpidon huolehtii toinen henkilö), huo-

neiston siivouksesta sekä välineiden puhdistuksesta ja desinfioinnista, pyykinpesusta sekä 

asiakastyöstä. Lisäksi Anjalla on aika-ajoin harjoittelijoita. Yksityisyrittäjänä palkkaus on si-

dottu tulokseen ja se vaatii joustoa työajoissa, niin iltaisin kuin viikonloppuisin. Keskimäärin 

työpäivän pituus on 7-8 tuntia ja kampaamo on auki myös lauantaina. Asiakkaita Anjalla käy 

päivittäin 5-14, riippuen asiakkaalle tehtävästä työstä. Pelkkiä hiusten leikkauksia mahtuu 

työpäivään noin 10-14, mutta vaativia kampauksia, permanentteja ja värjäyksiä kerkiää yhden 

työpäivän aikana tehdä vain muutaman. Anjalla on yhteistyösopimus paikkakunnan sosiaali-

toimen kanssa joidenkin mielenterveysasiakkaiden hiusten leikkauksesta. Edellisen asiakkaan 

lähdettyä saapuu uusi asiakas, näiden kahden asiakkaan välissä Anja lakaisee hiukset lattialta 

käyttäen pitkävartista kihveliä ja harjaa. Anja ei koe työtään pakkotahtiseksi, vaan hyvin mie-

lekkääksi, monipuoliseksi ihmissuhdetyöksi. Anjalla käy pelkästään lapsi- ja naisasiakkaita.  

KAMPAAJAN OMINAISUUKSIA 

Työssä olennaista ovat sosiaaliset taidot, kätevyys, luovuus ja estetiikan tukintataito. Mieliku-

vitusta ja taiteellisuutta tarvitaan varsinkin vaativissa töissä, kuten esimerkiksi tehtäessä kam-

pauksia erikoistilaisuuksiin. Eri-ikäisten asiakkaiden palvelu ja ohjaus edellyttää palveluhen-

kisyyttä ja kiinnostusta asiakkaan ulkoiselle olemukselleen asettamia tavoitteita ja tarpeita 

kohtaan. Alan ammattilaisen on osattava toteuttaa asiakkaan toiveet, nähtävä mitkä värisävyt 

sopivat parhaiten asiakkaalle ja minkä malliset hiukset sopivat hänen kasvojensa muotoon.  

Kampaamoalaa Anja pitää eräänlaisena sosiaalialana, jossa joutuu käymään asiakkaiden kans-

sa monenlaisia keskusteluja, olemaan terapeuttina, kuuntelijana, ymmärtäjänä, lohduttajana. 

Vaikka virallisesti ei ole olemassa vaitiolovelvollisuutta, niin kampaajan eettinen ohje velvoit-

taa kunnioittamaan jokaista asiakasta ja noudattamaan vaitioloa.  

Kampaajan tulee myös osata tulkita asiakkaan toiveita ja ymmärtää laajemmin asiakkaan elä-

mäntapaa ja tyyliä suositellessaan hänelle kampausta. Kampaaja tarvitsee taiteellista silmää, 

abstraktia ajattelua ja muotojen hahmottamista suunnitellessaan leikkauksia ja kampauksia. 

Anjan mielestä piirtämistaito on hyvä lisäapu kampaajalle. Lisäksi tarvitaan vakaata käden 

koordinaatioita sekä hyvää hienomotoriikka saksien, papiljottien ja muiden välineiden käsitte-

lyssä. Käsien yhteistyö on oltava saumatonta esimerkiksi föönatessa. Hiusten leikkaus vaatii 

tarkkuutta ja huolellisuutta. Työn jälki tulee olla hyvää, jotta asiakas palaa uudelleen ja vielä-



pä mainostaa kampaajaansa tuttavilleen. ”Jokainen asiakas liikkuessaan kadulla on kampaa-

jansa mainos”.  

Kampaajan tulee olla järjestelmällinen ja huolellinen käyttämiensä välineiden suhteen, että ei 

likaisilla työvälineillään siirrä esimerkiksi ihosairauksia asiakkaasta toiseen. Jokaisella asiak-

kaalla Anja käyttää aina puhtaita välineitä ja työpäivän päätteeksi hän desinfioi kammat, pa-

piljotit jne.  

Asiakkaan hiuslaadun ja – kunnon Anja päättelee haastattelemalla asiakasta sekä katsomalla 

ja tunnustelemalla hiuksia sormin. Permanentti-, väri-, ja hoitoaineita valittaessa tulee tietää 

käyttääkö asiakas lääkkeitä ja millainen on hiuksen rakenne. Onko se silkkinen, laiska vai 

karhea, jouhimainen? Monesti käsin koskettelu antaa oikean kuvan hiuksien kunnosta. Väärän 

aineen valinta voi pilata hiuksen kokonaan. Yhden kerran, 45 vuoden työuransa aikana, on 

Anja joutunut leikkaamaan asiakkaan puolipitkät hiukset ihan lyhyiksi epäonnistuneen per-

manentin jäljiltä. Vieläkin Anja muistelee kauhunsekaisin tuntein tapahtunutta. Uusi, ennes-

tään tuntematon asiakas tuli hänen kampaamoonsa ja tilasi permanentin. Alkuhaastattelussa 

asiakas vakuutti, että hän ei käytä mitään lääkkeitä, eikä ole käyttänyt hiuksissaankaan mitään 

muuta kuin tavallista shampoota. Käsiteltäessä hiukset olivat tuntuneet sormissa hiukan ou-

doilta, mutta koska asiakas oli edelleenkin vakuuttanut, että niissä ei ole mitään erikoista ai-

netta käytetty, Anja valitsi normaalit permanenttiaineet. Tarkistaessaan kiharuusastetta, hän 

huomasi, että hiuksista lähtee väriä ja hiukset haalistuvat sekä venyvät. Hän ilmoitti asiak-

kaalle, että permanenttiaineen vaikutusaika täytyy keskeyttää. Poistaessaan permanenttipuolia 

ja pestessään hiuksia hän huomasi, että hiukset katkeilivat ja irtosivat. Päällimmäisenä oli 

pelko, että asiakkaasta tulee kalju. Rajusti leikkaamalla hiukset ihan lyhyeksi tilanne saatiin 

pelastettua ja yllätykseksi asiakaskin oli lyhyeen tukkaansa tyytyväinen. Jatkokeskusteluissa 

tuli ilmi, että asiakas oli käyttänyt jatkuvasti kirkastavaa, vetyperoksidia sisältävää shampoota 

hiustensa pesuun. Vetyperoksidi aiheutti tämän reaktion. Näin ollen asiakas ei syyttänyt kam-

paajaa tapahtuneesta vaan on vielä tänä päivänäkin Kampaamo Anjan asiakkaana. Anja päät-

tää kertomuksensa toteamukseen, että hänen mielestä kampaajalla on aina viimekädessä vas-

tuu lopputuloksesta ja tällaisessa tilanteessa kampaajan tulee tarjota asiakkaalle hiuksia kor-

jaavaa hoitoa. Yleensäkin jos asiakas ei ole tyytyväinen värjäykseen tai permanenttiin, Anja 

tarjoaa aina tilalle uutta ilmaista käsittelyä. 

Asiakkaalla saattaa olla erilainen käsitys tai toive lopputuloksesta ja jos kyseessä ei ole kam-

paajan toiminnasta johtunut virhe, Anjan mielestä kampaajan on pystyttävä ammatillisesti ja 

asiallisesti kertomaan asiakkaalle, että näistä hiuksista on mahdotonta saada toivottua kampa-



usta aikaiseksi. Jos hän jo aloitusvaiheessa huomaa asiakkaan epärealistiset odotukset, hän 

kieltäytyy toimenpiteestä, vaikka asiakas vakuuttaisi itse kantavansa vastuun lopputuloksesta. 

Aina ei voi kaikkia asiakkaita miellyttää. On vain hyväksyttävä, että kaikki ei aina onnistu sa-

ta prosenttisesti.  

 

Anja on ollut tekemisissä kampaamoalan kanssa pikkutytöstä lähtien. Jo 12 -vuotiaana äidin 

kampaamossa Anja tutustui tulevaan ammattiinsa ja sai äidiltä perusopetuksen kampaajan 

työhön. Vielä tänä päivänäkin Anja noudattaa äidin opettamia kampaajan työn arvoja ja ohjei-

ta. Esimerkiksi asiakkaan tullessa ja ollessa kampaamossa työntekijän tulee aina seisoa. Niin-

pä kampaajan työtä hän kuvaakin raskaaksi seisomatyöksi, vaikka matalat hyvät työjalkineet 

keventävät jalkojen kuormaa. Jotkut kampaajat käyttävät työskennellessään pyörillä olevaa 

jakkaraa. Anjakin kertoo kokeilleensa sitä, mutta hänelle on luontevampaa seisten työskente-

ly. Päivän mittaan hän pystyy lepuuttamaan jalkojaan kirjoittaessaan asiakkaalle laskua. 

Äidiltä saadun oppisopimuskoulutuksen lisäksi Anja on käynyt 3 vuoden Kähertäjäkoulun. 

Lisäksi kampaajan ammatti vaatii jatkuvan kouluttautumisen ja muodin seuraamisen. Anja 

käykin joka vuosi vähintään neljä kurssia, joissa opetetaan vuodenajan mukaiset kampaustyy-

lit ja leikkaukset. Lisäksi alan messut ja näyttelyt lisäävät alan uusinta tietoutta.  

 

TYÖN HAITTAPUOLET 

Työ on raskasta seisomatyötä, joka käy jalkoihin ja alaselkään. Työskentely tapahtuu koko-

ajan käsiä kannattelemalla, mistä seuraa niska–hartia seudun kipuja. Niska hartia- seutua 

kuormittaa myös pään kumarrus- ja kallistusliikkeet, joita joutuu tekemään hiusten leikkauk-

sen yhteydessä tarkastaessaan hiusten pituuden tasaisuutta. Seisomatyötä voisi keventää, jos 

käyttäisi pyörillä varustettua työtuolia/ seisomatukea. Pään kumarrus-/ kallistusliikettä vähen-

netään pumpputuolilla. Anjalla on käytössään pyörillä kulkeva apupöytä, jolla hän ve-

tää/työntää tarvikkeita mukanaan. 

Pyörillä varustetun työtuolin Anja kokee hankalaksi, mutta asiakkaalle tarkoitetun pumppu-

tuolin hän on hankkinut ja voi näin vähentää pään liikkeiden aiheuttamaa kuormitusta. Van-

han piharakennuksen putkisto asetti omat rajoituksensa hiusten pesupaikan sijoitukselle ja se 

jouduttiin laittamaan lähelle seinää, jolloin pesupaikalla työskentelyn on hiukan ahdasta. 

Vaikka pesupaikka tehtiin Anja henkilökohtaisten mittojen mukaan, joutuu hän ahtaudesta 

johtuen työskentelemään hiukan eteen sekä sivulle kallistuneena. Kampaajan työtä Anjan ei 



pidä fyysisesti raskaana. Kampaajan käyttämät välineet ovat kevyitä vaikkakin fööni, hiusten-

kuvaaja ja niskatukan tasauslaite tärisevät hiukan. Hiustenhoitotuotteet Anja tilaa suoraan 

maahantuojalta perille kuljetettuna kerran kuukaudessa. Hänen itsensä tehtäväksi jää vain 

purkkien ja purnukoiden nostelu hyllyihin, kertatilaus käsittää n. 15 purkkia, tuotepurkit ovat 

maksimissaan n. 1 kg painoisia.  

Kampaajan työssä joutuu käsittelemään erilaisia kemikaaleja, jotka herkistävät allergioille ja 

ihosairauksiin. Värjäyksissä Anja kertoo käyttävänsä suojahansikkaita ja essua, Anja sekoittaa 

värit itse. Permanenttiaineita hän käsittelee paljain käsin, koska hän haluaa kädellä tuntea hi-

uksen taipuisuuden ja puolaaminen on paljain käsin näppärämpää. Joskus hän tekee hiuksen 

valkaisun valkaisujauheella, joka on pölymäistä ja vaikeuttaa hengitystä, tällöin hän käyttää 

suojamaskia.  

TYÖN HYVÄT PUOLET 

Yksityisyrittäjänä on vapaus, mutta myös vastuu järjestellä työaikansa. Kampaamossa saa 

tehdä luovaa ja taiteellista työtä. Tapaa erilaisia asiakkaita ja yleensä saa kiitosta työstään. 

Monesta asiakkaasta on ajan myötä tullut läheinen, jopa asiakassuhde on muuttunut ystävyy-

deksi, kertoo kampaaja Anja. 

Lähteet: 

Kampaaja Anjan haastattelu ja tarkkailu 

www. mol.fi/ webammatti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liite 3: Kuvaus henkilön ”Herra N” toimintavalmiuksista ja taidoista 

Kuvaus N:n terveydentilasta ja toimintakyvystä 

N on syntynyt 20.10.1960, hän on siis 44 -vuotias mies. N on naimisissa ja asuu vaimonsa 

kanssa rivitalossa. Perheen kaksi aikuista lasta eivät asu enää kotona. N on ammatiltaan linja-

auton kuljettaja. Hän sairastui fibromyalgiaan viitisen vuotta sitten. Sairauden etenemisen 

vuoksi hän joutui aluksi olemaan paljon sairaslomilla töistään. Kaksi vuotta sitten N. jäi väli-

aikaiselle eläkkeelle sairautensa vuoksi.  

N:llä on ollut vuosien ajan erilaisia tuki- ja liikuntaelimistön oireita, fibromyalgia-diagnoosi 

asetettu käsivarsien, reisien ja pohkeiden särkyjen vuoksi. Sittemmin polvissa on alkanut 

esiintyä särkyjä, kun paino noussut. Nykyisellään hän kokee reidet voimattomiksi ja nilkat 

tuntuvat jäykiltä ja epävarmoilta. Oireita esiintyy enemmän kostealla kuin kuivalla säällä. 

Lääkityksenä kokeiltu Efexoria, josta ohimenevästi hyötyi kipujen vähentymisenä, mieliala- 

vaikutusta ei havainnut. Kokeillut myös Triptyliä, ei saa sen paremmin nukuttua, aamuisin 

saattanut olla tokkurainen olo. Ei ole käyttänyt säännöllisesti. 

Pituudeksi ilmoittaa 170 cm, paino 99 kg, josta BMI 35. Asiallisesti keskusteleva mies. Sy-

dänauskultaatiossa ei sivuääniä, keuhkoauskultaatiolöydös normaali. RR 141/91, pulssi 62. 

Ryhdissä rintaranka oikoryhtinen ja kaularanka eteentyöntynyt. Eteentaivutuksessa saa kevy-

esti kämmenet lattiaan. Sivutaivutuksissa lanneranka sen sijaan on melko jäykkä molempiin 

suuntiin. Vasemman polven valgus voimakkaampi kuin oikealla. Sekä ala- että yläraajoissa 

jonkin verran turvotustaipumusta. Hyvä iho. Lasegue 90/90 kivuttomasti. Nilkkojen liikku-

vuus vaikuttaa normaalilta, lonkissa hyvät rotaatiot kivuttomasti. Polvissa jonkin verran kulu-

neisuutta. 

N:n tila on tällä hetkellä vakaa, toimintakyky parantunut. Kerran vuodessa N käy viikon mit-

taisella kuntoutusjaksolla kuntoutuskeskuksessa. Nyt on tarkoitus selvittää N:n mahdollisuuk-

sia palata takaisin entiseen työhönsä. 

N:n sairauden tärkein oire on monissa paikoissa tuntuva jatkuva kipu. Kipu on kolottavaa ja 

jäytävää. Kylmä, kostea ja vetoinen ympäristö pahentavat kipua, samoin psyykkinen stressi. 

Saunassa kipu lievittyy, mutta saunan jälkeen kivut pahenevat (saunakrapula). Kivun lisäksi 

väsymys, uupumus ja voimattomuus sekä turvotuksen ja puutumisen tunteet ovat heikentäneet 

N:n toimintakykyä. Merkkinä kivun kokemisen häiriöstä N:llä on esiintynyt myös muita kipu-

ja kuten päänsärkyä, maha- ja virtsaelinkipuja. 



Lääkehoitona N:llä on tällä hetkellä amitriptylliini. Lääkkeen vaikutus perustuu serotoniin ja 

norepinefriinin takaisin oton estoon neuroneissa. Amitriptylliini (Liite 2) auttaa sekä kipuun 

että parantaa unen laatua. N on käyttänyt lääkettä 8 kuukautta ja vielä ei tiedetä menettääkö 

lääke tehoaan N:n kohdalla, kuten usein on FM potilaiden kohdalla todettu. Tulevaisuudessa 

amitriptylliiniin voidaan mahdollisesti kombinoida fluoksetiini, joka antaa joillekin lisää te-

hoa. Liikunnan keinoin pyritään vaikuttamaan sairauden aiheuttamiin seurannaisilmiöihin: ki-

pu, väsymys, lihasheikkous, unihäiriöt sekä suorituskyvyn lasku.  

Mitattuna maksimaalisella hapenottokyvyllä N on huonokuntoinen. Ongelmana on N:n moti-

vointi jatkuvaan ja säännölliseen liikkumiseen. Tavoite on, että hän liikkuisi säännöllisesti 3-4 

kertaa viikossa, n. 40 min kestoisena nostaen pulssinsa tasolle 120–150. Hyväksi havaittuja 

liikuntamuotoja ovat olleet mm. kävely, pyöräily, uinti. Ryhmässä liikkuminen tuo positiivista 

feedbackia. Venyttely on tärkeää. 

Fysioterapian yksilötapaamisissa kuntoutujalle on laadittu yksilöllinen kotivoimisteluohjelma 

ja kuntosaliohjelma. Yksilöllisenä fysioterapiana on toteutettu rintarangan ja costien manuaa-

lista mobilisointia ja niskan käsittelyä, rintarangan ja yläaukeaman liikkuvuusharjoituksia, 

vartalon hallinnanharjoituksia ja fysioterapiaa on toteutettu myös yksilöllisenä allasterapiana. 

N:n lihasvoima on todettu alentuneeksi. Fysioterapeutin tekemissä tutkimuksissa on tehty raa-

jojen ja vartalon lihasten dynaamiset toistotestit sekä selkälihasten staattinen testi. Selkälihas-

ten staattisessa testissä N sai arvon 46. N:n ikäluokan miesten keskimääräinen testitulos on 

101. N:n tulos vastaa kuntoluokka 2:sta asteikolla yhdestä viiteen. Vatsalihasten toistotestissä 

N sai tuloksen 20, joka vastaa hänen ikäluokassaan kuntoluokka 2:sta asteikolla yhdestä vii-

teen. Selkälihasten toistotestissä N:n tulos oli 24, joka on kuntoluokka 3:n alapäässä asteikolla 

yhdestä viiteen. Yläraajojen toistotestissä N:n tulos oli 15, joka on kuntoluokka 2:n yläpäässä 

asteikolla yhdestä viiteen. Toistokyykistys -testissä N:n tulos 30 sijoittuu kuntoluokkaan 2. 

Viimeiset tutkimukset osoittavat, että N:n lihaskunto on hieman kohentunut viimeisen vuoden 

aikana. Raajojen, pään tai vartalon liikkuvuudessa N sai ikäluokkaansa verraten normaalit ar-

vot. Tasapainotestissä sekä hienomotoriikkaa mittaavassa testissä N sai myös normaalit arvot.  

Fysioterapeutti suosittaa N:n hoitoon lämmön käyttöä paikallisesti lihastension vähentämi-

seen. Vastaavasti kylmän käyttö paikallisesti kivun hoitona sekä koko vartalon kryoterapia, 

jolla on vaikutusta seerumin kortisolipitoisuuksiin sekä mahdollisesti dopamiini- beta-

endorfiini, -serotoniinipitoisuuksiin sekä lihasrelaksaatioon ovat suositeltavia. Muita N:lle 

käyttökelpoisia hoitomuotoja ovat triggerpisteiden injektiohoidot, hieronta, TNS sekä bio-

feedback. Fysioterapeutin suosituksena on myös lihaskunnon kehittäminen progressiivisella 



lihaskuntoharjoittelulla. Fysioterapeutti toteaa työkyvynarviointi -lausunnossaan, että ” … eri-

tyisen hankalia työtilanteita ovat kantaminen, juokseminen, työskentely kädet ylhäällä sekä 

työvälineiden kannatteleminen”. 

Kuntoutuspsykologi oli vertaisryhmäkeskustelujen ohjaajajana. Psykologi ohjasi myös ren-

toutusharjoittelua, jossa käytettiin useita erilaisia kehon-mielirentoutuksia, mielikuvatarinoita 

ja hengitysrentoutusta. Psykologi toteaa kuntoutujan olevan henkisen jaksamisen asiassa etsi-

jän, joka luovan ihmisen tapaan löytää erilaisia rentoutustapoja ja hyödyntää elämyksellisiä 

asioita myös paineiden purkukeinona. Avoimemman asenteen omaksumisen edut kuntoutuja 

on todennut jo kuntoutuksen välijakson aikana. Ammatillinen identiteetti on vahva. Oman 

voinnin herkempi tunnistaminen ja tunnustaminen voi osaltaan olla keinona uupumisen ennal-

taehkäisyssä. 

Psykologia kuntoutuja tapasi myös yksilövastaanotoilla. N:n työkyvyn arvioinnin psykologi-

seen tutkimukseen kuului kliininen haastattelu ja havainnointi, joiden avulla kartoitettiin N:n 

nykytilannetta ja orientoitumista tulevaan. Lausunto pitää sisällään kuvauksen potilaan minä-

kuvasta, voimavaroista, oire- ja ongelma-alueista sekä arvion kognitiivisesta toimintakyvystä 

sisältäen keskittymisen, muistin, kielellisen kyvykkyyden ja visuaaliset suoritukset. Psykologi 

toteaa työkyvynarviointiin liittyvässä yhteenvedossaan N:n keskivaikean masennuksen alen-

taneen hänen kykyään pitempikestoiseen suunnitelmalliseen työskentelyyn. Toimintakyvyn 

alenema tulee esille tarkkaavaisuuden heikentymisenä ja siten virheiden lisääntymisenä kes-

kittymistä vaativissa tehtävissä. Muutoin psykologin suorittamissa testeissä N sai normaalit 

arvot. Psykologi toteaa, että oireenhallinnassa olisi hyötyä kognitiivisesta käyttäytymisterapi-

asta. 

Kuntoutujan kanssa on keskusteltu itsensä hoitamisen tärkeydestä, säännöllisen ruokailun tär-

keydestä sekä jämäkkyydestä työelämässä. Puhuttu myös työn tauottamisesta ja työn rajaami-

sesta. Kuntoutuja on motivoitunut pudottamaan painoaan. 

Diagnoosit: 

M79 Fibromyalgia. 

E66.0 Obesitas. 

F32.1 Keskivaikea masennus 

 

 



Fibromyalgia 

Fibro tarkoittaa sidekudosta ja myalgia kipua lihaksissa. Fibromyalgia on siten tila, jossa po-

tilaalla on tuntemattomasta syystä johtuvaa kipua lihaksissa ja niiden pintakalvoissa sekä 

muualla sidekudoksessa. Yleisintä fibromyalgia on keski-ikäisillä naisilla, joista noin 5 % sai-

rastaa sitä.  

Fibromyalgian syytä ei tiedetä. Ilmeisesti monet erilaiset syyt saattavat johtaa sen syntymi-

seen. Monet yhdistävät oireiden alkamisen infektioon, vammaan tai muuhun kipua aiheutta-

neeseen tilaan. Paikallisena alkanut kipu muuttuu tuntemattomasta syystä yleiseksi kipuherk-

kyydeksi. Joillakin on yliliikkuvat nivelet, toisilla sosiaalisia tai psyykkisiä ongelmia. On kui-

tenkin syytä korostaa, ettei fibromyalgiaa sairastavilla ole todettu psyykkisiä sairauksia use-

ammin kuin väestössä keskimäärin. 

Myös pitkäaikaista stressiä on epäilty fibromyalgian syyksi. Mekanismiksi on ajateltu toistu-

vaa ja jatkuvaa ulkoista ärsykettä (mm. stressiä aiheuttava työ, kiire, liikenne, melu, ihmissuh-

teet, rahahuolet, työttömyys), joka aiheuttaa pahaa mieltä ja ahdistusta, ns. alistumisstressiä. 

Elimistö reagoi tähän siten, että useiden hormonien eritys muuttuu. Kortisolia erittyy liikaa 

pitkin päivää, mutta huippueritykset puuttuvat ja kokonaismäärä vuorokauden aikana jää ma-

talaksi. Kasvuhormonia ja sukuhormoneja erittyy vähän, prolaktiinia runsaasti. Fibromyalgiaa 

sairastavilla on todettu samanlaisia muutoksia hormonierityksissä kuin pitkäaikaisesta stres-

sistä kärsivillä. Ei kuitenkaan ole selvää, onko stressi fibromyalgian syy vai seuraus pitkäai-

kaisesta ja kivuliaasta taudista. 

Huono uni oli aiemmin suosittu teoria fibromyalgian syyksi. Syvän unen aikana aivolisäke 

erittää kasvuhormonia, jolla on anabolista eli kudoksia vahvistavaa vaikutusta. Kun syvä uni 

puuttuu, kasvuhormonia ei erity. Fibromyalgiaa sairastavilla on todettu vähenemistä kasvu-

hormonin erityksessä. Stressin tai unihäiriön tai jonkin muun syyn aiheuttamat hormonieri-

tyksen häiriöt voivat vaikuttaa keskushermostoon siten, että kivun kokeminen voimistuu. Ai-

empaa vähäisemmät ärsykkeet aistitaan kipuna. 

Diagnoosi tehdään oireiden ja lääkärin suorittaman kliinisen tutkimuksen avulla sekä sulke-

malla pois suuri joukko kipuoireita aiheuttavia muita sairauksia. Lääkärin tutkimuksessa tode-

taan kipupisteitä, so. tietyt kehon paikat ovat erityisen arkoja niitä sormin painettaessa. Veri-

kokeiden tulokset ovat normaalit. Fibromyalgiaa muistuttavia pehmeiden kudosten kiputiloja 

niskassa ja hartioissa esiintyy usein yksitoikkoista ja yksipuolisesti kuormittavaa työtä teke-

villä.  



Fibromyalgiaan ei ole sellaista hoitoa, joka auttaa kaikille siitä kärsiville. Yhdellä auttaa yksi, 

toisella jokin toinen hoito. Tämä kuvastaa ehkä sitä, että fibromyalgian syyt saattavat olla eri-

laisia eri ihmisillä. 

Lääkäri voi ehdottaa lievää unen laatua ja mielialaa parantavaa lääkettä, mutta lääkkeiltä ei 

pidä odottaa suurta apua. Tavallisista kipulääkkeistä saatu apu on vähäistä. Yksistään seroto-

niinin takaisinoton estäjillä on tehoa pelkästään depressioon. Anksiolyytit parantavat unta, 

mutta niillä ei ole analgeettista vaikutusta. Fibromyalgian hoitoon näyttää muodostuvan eri-

laisia koulukuntia. Stressin välttäminen ja mielihyvän lisääminen lämpimillä kylvyillä, hie-

ronnalla ja muilla pehmeillä fysioterapian keinoilla sekä keskusteluryhmät ja psykologinen 

tuki on yksi hoidon periaate. Tässä hoitomallissa liikuntaa ei suositella. Täysin vastakkainen 

hoito perustuu elimistön karkaisuun kylmällä (avantouinti, kylmäkammio) ja vähitellen li-

sääntyvällä liikuntaohjelmalla. Näiden hoitojen ajatellaan voimistavan elimistön omia kivun 

lievitysmekanismeja, jotka ovat pitkäaikaisen sosiaalisen stressin seurauksena heikentyneet. 

Liikunnasta on julkaistu myönteisiä hoitotuloksia. Se mm. lisää alentunutta kasvuhormonin 

eritystä fibromyalgiaa sairastavilla. 

Fibromyalgiaa voidaan verrata esim. verenpainetautiin, jossa altistavia tekijöitä on useita ja 

jossa samoin on määritelty se taso, minkä jälkeen puhumme verenpainetaudista. Taudin hoito 

tarvitsee moniammatillista yhteistyötä. Fibromyalgiaa ei kannata oireistona vähätellä, koska 

se alentaa potilaan toimintakykyä enemmän kuin esim. nivelreuma. Itsenäisenä diagnoosina 

se kuitenkin harvoin oikeuttaa potilaan työkyvyttömyyseläkkeelle. 

Ennuste on hyvä, vaikka parantavaa hoitoa ei ole. Oireet lievittyvät muutaman vuoden kulu-

essa useimmilla, joskaan ei kaikilla. Fibromyalgia ei johda pysyviin vaurioihin eikä invalidi-

teettiin. Väestötutkimusten mukaan kivut alkavat vähentyä noin 60 ikävuoden jälkeen. 

 

N:n lääke 

Lääkemuodot: 

Tabletti, jossa on vaikuttavaa ainetta 10, 25 tai 50 milligrammaa. 

Vaikuttavataineet: 
Amitriptyliini, joka kuuluu masennus- eli depressiolääkkeisiin. 

Käyttötarkoitus: 

Lääke lievittää depression eli masennuksen eri ilmenemismuotoja sekä masennukseen liityvää unettomuutta. 

Sitä käytetään myös hermostoperäiseen kipuun, fibromyalgiaan ja lisälääkkeenä erilaisiin tukielinten kipuihin. 

Sitä käytetään myös ehkäistäessä migreeniä ja lihasjännityspäänsärkyä.  



 

Vaikutustapa: 

Lääke kohdistaa vaikutuksensa keskushermostoon siten, että aivojen ja hermojen toimintaa säätelevien tietty-

jen aineiden vaikutusvoimakkuus muuttuu. Näin se kohottaa epänormaalisti laskenutta mielialaa. Hermostope-

räisessä kivussa tavanomaiset kipulääkkeet ovat usein tehottomia, mutta keskushermostoon vaikuttavilla, ta-

vallisesti masennukseen käytettävillä lääkkeillä voidaan saada hyväkin kivun lievitys.  

Annostus: 

Lääkärin ohjeen mukaan. Annostus vaihtelee riippuen oireiden voimakkuudesta sekä potilaan iästä ja muista 

yksilöllisistä ominaisuuksista.  

Lääkkeen ottaminen: 

Tabletit niellään vesilasillisen kera.  

Haittavaikutukset: 

Lääke voi etenkin käytön alkuvaiheessa väsyttää siinä määrin, että tarkkaavaisuus liikenteessä ja muissa vas-

taavissa tilanteissa heikkenee. Lääke voi myös kuivattaa suuta, ummettaa tai vaikeuttaa virtsaamista. Joskus 

ilmennyt sydämen tykytystä, lievää huimausta pystyasentoon noustessa, painon nousua tai vapinaa. Muiden 

lääkkeiden samanaikaisesta käytöstä on neuvoteltava lääkärin kanssa. Suun ja hampaiden hygieniasta on huo-

lehdittava erityisen hyvin, koska lääke voi kuivattaa suuta. Alkoholia saa lääkityksen aikana käyttää erityisen 

varoen tai ei ollenkaan.  

Lähde: Lääkeopas. http://www.laaketietokeskus.fi/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Liite 4: Kuvashenkilön ”Tiina” toimintavalmiuksista ja taidoista  

DG: F90 Aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö, annettu v. 2001 

LAPSUUS 

Tiina syntyi vuonna 1970 perheen kolmantena lapsena Pohjois-Karjalassa, pienessä kaupun-

gissa. Hänellä on vanhempi veli sekä sisko. Peruskoulun ja lukion Tiina suoritti normaalikou-

lussa. Hänen haaveenaan on pikkutytöstä lähtien ollut kampaaja/kosmetologin ammatti. Luki-

on jälkeen hän pyrki kaksi kertaa kampaaja/kosmetologikouluun, mutta ei tullut hyväksytyksi. 

Hän on yrittänyt olla määräaikaisissa työsuhteissa kaupassa hyllyttäjänä sekä pikaruokalassa 

siistijänä/tarjoilijana vähän huonolla menestyksellä. Työsuhteet ovat kestäneet koeajan verran 

(4 kk). Nykyisin Tiina asuu yksin yksiössä, on naimaton ja työtön. 

Lapsena Tiina oli hyvin vilkas ja hiukan kömpelö tyttö. Kouluaikana hän säntäili luokassa vi-

rikkeestä toiseen eikä keskittymisestä tahtonut tulla mitään. Hän oli lyhytjänteinen ja toimin-

nan organisointi oli vaikeaa. Toiminta oli impulsiivista ja hän reagoi nopeasti, mutta harkit-

semattomasti. Liikuntatunneilla kömpelyys vaikeutti liikkumista, juoksemista, hyppimistä. 

Monimutkaiset ja tasapainoa vaativat toiminnot kuten pyöräily, hiihto ja luistelu olivat hänelle 

vaikeita. Myös hienomotoriikkaa liittyvää ongelmaa esiintyi Tiinalla. Hänellä rikkoontui 

usein tavaroita. Askartelu- sekä piirustustunneilla levottomuus lisääntyi. Lisäksi opiskelemista 

haittasivat hahmotusvaikeudet. Tiinalla oli vaikea erottaa erilaisia muotoja sekä etäisyyksien 

arviointi oli vaikeaa. Myös kosketuksen kokeminen oli Tiinalla herkistynyt. Koska Tiinan 

perhe asui pienellä paikkakunnalla, jossa perusterveydenhuollossa ei ollut käytössä Tiinan oi-

reisiin perehtynyttä ammattilaista, joutui Tiina käymään koulunsa ilman erityistukea tai kun-

toutusta/lääkitystä. Hänet koettiin hankalaksi oppilaaksi, kuitenkin älyllisesti normaaliksi ty-

töksi. 

AIKUISUUS 

Iän myötä vilkkaus ja impulsiivisuus vähentyivät ja tilalle tuli ujous, flegmaattisuus ja passii-

visuus. Passiivisuus ja flegmaattisuus tulivat ilmi määräaikaisissa työsuhteissa hitautena. Tii-

na tarvitsi usein esimiehen tai työtovereiden ohjausta ja kannustusta työtehtävien loppuun 

saattamisessa. Tiina tiedosti itsekin, että hänellä oli päässä jotakin vikaa, mutta mitä? Neljä 

vuotta sitten Tiina sai lopulta diagnoosin ”Aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö” AD/HD. 



Asiaan perehtynyt lääkäri suoritti perusteellisen haastattelun ja ohjasi hänet psyko- ja neuro-

logisiin testeihin. Diagnoosin saanti helpotti hänen elämäänsä siten, että hän sai oikeanlaista 

tietoa, terapiaa sekä lääkitystä. Aikaisemmin hän sai terapiaa masennukseen, mutta se ei häntä 

auttanut, päinvastoin terapian tehottomuus oli turhauttavaa. Tiinalla on tällä hetkellä käytössä 

psykostimulanttilääkitys (Concerta), jolloin keskittyminen ja impulssien estokyky ovat tulevat 

paremmaksi, samoin hienomotoriikka ja lyhytkestoinen muisti ovat hiukan parantuneet lap-

suudesta. 

Neurologisissa testeissä kehon ja raajojen lihasvoima todettiin symmetriseksi ja hyväksi. Ki-

vun, kosketuksen, lämmön sekä kahdenpisteen erotuskyvyssä oli kaikissa havaittavissa poik-

keamaa normaalista. Nystagmus - testissä oli poikkeavat arvot, samoin kuin neurologisten tes-

tien koordinointi ja tasapaino- osioissa oli poikkeamaa normaalista huonompaan suuntaan. Li-

säksi asentojen aistiminen ilman näköhavaintoa oli heikkoa. Sensori-integraation perehtynyt 

toimintaterapeutti tutki myös Tiinan bilateraalista koordinaatiota ja tähän liittyvät lievät on-

gelmat ilmenivät vuorotahtisessa toiminnassa, kuten esim. konttaus. 

Tällä hetkellä voimakkaimmin oireet ilmenevät tuntoaistin, hahmotuksen ja muistin alueilla. 

Lisäksi lievä yleinen kömpelyys ja käsien hienomotoriikka sekä voimankäyttö tekevät toimi-

misen Tiinalle hankalaksi; esineet joko putoilevat käsistä tai hauraat esineet hajoavat käsiin. 

Tasapainon hallinnan vaikeus tekee liikkumisen epävarman tuntuiseksi. Tuntoaistin yliherkis-

tymisen vuoksi Tiina ei siedä puristavaa rannekelloa, vaateiden saumoja tai mitään tiukkaa 

kaulan ympärillä. Kotiaan hän ei pysty pitämään järjestyksessä, vaikka muuten luonteeltaan 

onkin pikkutarkka ihminen. Hahmotusvaikeudet vaikeuttavat ihmisten tunnistamista. Muisti-

vaikeudet ilmenevät asioiden unohteluna, etenkin kun tulee jokin uusi ärsyke. Tuntoaistin häi-

riöt, hahmotus, ja muistivaikeudet sekä käsien kömpelyys vaikeuttivat hänen työskentelyään 

myös kaupassa sekä pikaruokalassa. Hänen flegmaattisuutensa ja passiivisuutensa ärsyttivät 

muita työntekijöitä ja siten yhteistyö ja vuorovaikutus muiden kanssa oli hankalaa. Ujoudesta 

ja flegmaattisuudesta johtuva ilmeettömyys ja vaikeus ottaa kontaktia vieraisiin ihmisiin vai-

keuttivat Tiina työskentelyä kaupan asiakaspalvelussa. 

Myöhemmin Tiinalle tehtiin fyysisen lihaskunnon testaus. Fysioterapeutin tekemissä tutki-

muksissa Tiina suoritti yläraajojentoistotestissä 20 toistoa ja vartalon dynaamisessa toistotes-

tissä 28 toistoa sekä selkälihasten staattinen testin tulos oli 93 sekuntia, lisäksi tutkimuksissa 

todettiin hapenottokyky normaaliksi. Toistokyykistystestissä tulos oli 27 toistoa. Fysiotera-

peutin testauksessa vartalon ja raajojen liikkeet ja liikelaajuudet olivat normaalit. Käsien va-



kaata ja koordinoitua käyttöä haittasi enemmänkin problematiikka pinta ja syvätunnossa. Jal-

kojen liikkeet olivat normaalit.  

Psykologisessa tutkimuksessa, johon kuului haastattelu, havainnointi sekä testit, kartoitettiin 

Tiinan minäkuvaa, kognitiivista toimintakykyä, keskittymistä, muistia, kielellistä kyvykkyyttä 

ja visuaalista suoriutumista. Tiina suhtautui haastatteluun ja testaukseen hyvin myötämielises-

ti ja hän vastaili kysymyksiin asiallisesti selkein lauserakentein. Myös tehtävistä toiseen siir-

tyminen tapahtui joustavasti ja tilanteiden muutos ei tuntunut häiritsevän Tiinaa. Psykologin 

lausunnon mukaan Tiinan toimintakyvyn alenema tuli esille tarkkaavaisuuden heikentymisenä 

useamman samanaikaisen ärsykkeen sisältävässä tehtävässä ja virheiden lisääntymisenä kes-

kittymistä vaativissa tehtävissä. Pitkäkestoinen suunnitelmallisuus oli myös keskitasoa hei-

kompi. Kielellinen kyvykkyys ja auditiivinen hahmotus olivat normaalitasoa sekä lukeminen 

ja laskeminen olivat normaalitasoa. Visuaalisessa hahmotuksessa oli ongelmia muotojen tun-

nistamisessa sekä spatiaalisessa hahmotuksessa ja etäisyyksien arvioinnissa. Hahmotusvaike-

uksien vaikutusta lisäsi näkökentän kapeutuminen. Näönvaraisessa kohteiden etsimisessä va-

senlaita jäi oikeaa heikommaksi. Käden käyttöä kynätehtävissä haittasi käden syvä- ja pinta-

tunnon vaikeudet niin, että käsin kirjoittaminen oli hidasta ja jälki oli huonoa.  

Tiinan passiivisuus ja flegmaattisuus ilmeni toimintojen hidastumisena ja aikataulujen nou-

dattamisen vaikeutena. Hän tarvitsi paljon esimiehen ja työtovereiden kannustusta, ohjausta ja 

ylipäätänsä hoputtamista tehtävien suorittamisessa sekä työnjäljen arvioimisessa kaupan teh-

tävissä. Työtehtäviin liittyvät ongelmatilanteet Tiina pystyi ratkaisemaan hyvin järkevällä ta-

valla ja annetut sanalliset ohjeet hän ymmärsi nopeasti. Tiinan vahvuuksiksi voisi nimetä luo-

vuus, oivallus- ja ongelmanratkaisukyky.  

Fyysistä yleiskuntoaan Tiina kertoi pitävänsä yllä tekemällä kaksi kertaa viikossa kolmen ki-

lometrin lenkin. Lisäksi Tiina kertoi nauttivansa puutarhatöistä, ruohonleikkuusta ja jopa pe-

runapenkin kääntämisestä. Parasta näissä ns. hyötyliikuntatöissä hänen mielestään oli se, että 

hän sai tehdä niitä omassa tahdissaan ja sai olla rauhassa yksin. Luonto antoi hänelle kukka-

loistollaan positiivista palautetta. Hän oli koko ikänsä joutunut kuuntelemaan ihmisten arvos-

telua ja moitteita Hän ei enää sietänyt voimakasta kritiikkiä. Tuntui turhauttavalta kuulla jat-

kuvasti kuinka outo hän oli ja miksi hän käyttäytyi niin kuin käyttäytyi, kun ei itsekkään tien-

nyt/ ymmärtänyt omaa käytöstään kaikissa tilanteissa. Joskus tuntui raivostuttavalta, jopa ma-

sentavalta huomata tekevänsä asiat väärin tai rikkovansa tavaroita. Vaikka hän yritti olla huo-

lellinen, silti juomalasi saattoi kaatua. Pahinta tässä oli se, että ei itsekkään oikein ymmärtänyt 



miksi näin kävi. Diagnoosin saanti ja lääkitys auttoivat häntä hiukan paremmin sietämään 

epäonnistumista, mutta edelleenkin se häiritsi häntä. 

Lääkityksestä huolimatta Tiina koki myös tarkkaavaisuutensa edelleen herkästi häiriintyvän, 

etenkin meluisissa ja paljon visuaalisia ärsykkeitä sisältävissä tilanteissa ja paikoissa. Myös 

ympäristössä esiintyvä tärinä vaikutti hänen tasapainoonsa ja tuntoaistiin. Muuten ympäristön 

vaikutukset eivät häirinneet hänen keskittymistään ja toimintaansa.  

 

Tiina testattiin myös IDA- arviointisalkun tehtävillä, joiden avulla saatiin käsitystä hänen kä-

sitteellisestä ajattelusta, laskemisesta, huolellisuudesta, muistista, hienomotoriikasta ja suun-

nitelmallisuudesta. Käsitteellisen ajattelun kuvien tunnistamistehtävästä Tiina suoriutui 15 

minuutissa, kun vastaavasti kontrolliryhmän keskimääräinen työskentelyaika tehtävän parissa 

on 7 minuuttia. Laskemistehtävät kontrolliryhmä suorittaa keskimäärin 8 minuutissa ja Tiina 

suoriutui myös 8 minuutissa. Hienomotoriikkaa testaavissa tehtävissä (teräslangan taivuttelu 

ja hahmon reiíttäminen) Tiina tarvitsi runsaasti keskimääräistä enemmän aikaa. Teräslangan 

taivutteluun Tiina käytti 8 minuuttia (keskimääräinen aika 4 minuuttia) sekä hahmon reiíttä-

miseen hän käytti 15 minuuttia (keskimääräinen aika 8 minuuttia). Suunnitelmallisuutta tes-

taavasta kortistolaatikon järjestämistehtävästä Tiina suoriutui 13 minuutissa, kun vastaavasti 

kontrolliryhmä suoriutuu keskimäärin tehtävästä 8 minuutissa. 

 

Tapaus Tiina perustuu: 

Asiakirjat  

testit  

Haastattelu 

 

 

 

 

 

 

 


