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Esipuhe
Tässä raportissa kuvataan Paradise-menetelmän kehittämisen keskeiset viitekehykset ja toimenpiteet.
Raportti sisältää Paradise24fin-kysymyssarjan käyttö- ja tulkintaohjeineen. Paradise24finkysymyssarja soveltuu käytettäväksi sekä asiakastyössä että kansainvälisessä tutkimustyössä.
Euroopan komission tukemassa PARADISE-hankkeessa koottiin järjestelmällisesti tietoa yhdeksään
eri aivotoiminnan häiriöön liittyvistä psykososiaalisista vaikeuksista. Tutkimustiedon pohjalta tuotettiin
yhteisiä toimenpidesuosituksia sekä asiakastyöhön ja tutkimuskäyttöön soveltuva 24 kysymyksen
sarja. Mukana oli kymmenen yhteistyökumppania yhteensä kahdeksasta Euroopan maasta. Hankkeen
vastuukoordinaattorina toimi professori Alarcos Cieza. A-klinikkasäätiö edusti hankkeessa
päihdehäiriöiden asiantuntemusta.
Suomenkielinen Paradise24fin-lomake sisältää EU-hankkeessa kehitetyn kysymyssarjan.
Paradise24fin-lomake on vertailukelpoinen kansainväliseen lomakkeeseen, mutta asteikko on
5-portainen ICF-tarkenteen mukaisesti. Suomalaiseen lomakkeeseen on työntekijöiden toiveiden
pohjalta lisätty myös muutostoiveisiin ja kuormittavuuteen liittyvä osio.
Ensimmäisessä luvussa määritellään raportin kannalta keskeiset käsitteet ja kuvataan hankkeen
lähtökohdat. Toisessa luvussa kuvataan kysymyssarjan kehittämiseen käytetyt tutkimusmenetelmät ja
hankkeen eteneminen. Tutkimustulosten esittely on jätetty pois, koska ne julkaistaan erillisessä
raportissa. Kolmannessa luvussa kuvataan miten psykososiaalisia vaikeuksia koskevat kysymykset
valittiin kysymyssarjaan ja miten kysymykset linkittyvät ICF-luokitukseen. Neljännessä luvussa
esitellään Paradise24fin-lomake sekä sen käyttö- ja tulkintaohjeet ensin asiakastyön ja sitten
kansainvälisten vertailujen näkökulmasta. Viidennessä luvussa kuvataan tutkimustuloksia
laitosmuotoisessa päihdehoidossa olleiden henkilöiden vastauksista kysymyssarjan kysymyksiin.
Viimeisessä luvussa arvioidaan lomakkeen nykytilannetta ja kehittämistarpeita.
Tämän raportin toteutuksesta on vastannut A-klinikkasäätiön tutkimusryhmä, joka vastasi myös
PARADISE-hankkeen päihdeosuudesta. Ryhmän vastuullisina tutkijoina toimivat FT Tuuli Pitkänen ja
Järvenpään sosiaalisairaalan emeritus ylilääkäri Antti Holopainen. Systemaattisen
kirjallisuuskatsauksen toteuttamisen ja kirjoittamisen päävastuu oli (LL) Jonna Levolalla.
Päihderiippuvaisten fokusryhmähaastatteluista, niiden koodaamisesta, analysoinnista ja raportoinnista
päävastuussa oli (YTT) Jouni Tourunen. Hankkeen toteuttamiseen ovat keskeisesti osallistuneet
(YTM) Teemu Kaskela ja apulaisosastonhoitaja Kirsi Jokela.
Kiitämme eurooppalaisia kumppaneita yhteistyöstä, erityisesti hankkeen johtajaa professori Alarcos
Ciezaa. Kiitämme Järvenpään sosiaalisairaalan asiakkaita ja henkilökuntaa avusta hankkeen
toteuttamisessa. Lisäksi haluamme kiittää A-klinikkasäätiötä ja muita rahoittajia. PARADISE-hankkeen
koordinointia ja aineistonkeruuta rahoitti vuosina 2010–2013 Euroopan komissio (Seventh Framework
Programme, FP7, teemana Terveys-2009-2.2.1.5). Kansaneläkelaitos myönsi kuntoisuusetuuksista ja
kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 12 §:n tarkoittamista varoista tutkimusrahoitusta Paradisehankkeeseen liittyvien kirjallisuuskatsauksen ja potilasaineistojen analysointia ja raportointia varten.
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1 Toimintakykyyn vaikuttavien tekijöiden arviointi
aivotoiminnan häiriöissä
Toimintakykyyn vaikuttavat monet psykososiaaliset tekijät. Esimerkiksi univaikeudet, tunne-elämän
epätasapaino sekä työ- ja ihmissuhdeongelmat ovat psykososiaalisia vaikeuksia, jotka rajoittavat
henkilön toimintakykyä. Psykososiaalisia vaikeuksia koskevaa tietoa kartoitetaan hoidon aikana
kliinisessä työssä, mutta hajanaisesti ja monia erilaisia menetelmiä ja ohjeistuksia käyttäen.

1.1 Toimintakyvyn kartoittamiseen tarvitaan välineitä
Hoidossa ei ole käytössä yhtenäisiä ohjeita eikä standardeja potilaan kokonaistilanteen huomioon
ottamisesta. Eri lääketieteen aloilla psykososiaalisia vaikeuksia on perinteisesti otettu huomioon eri
tavoin. Esimerkiksi neurologisten häiriöiden hoidossa näitä vaikeuksia on yleisesti käytetty häiriön
vaikeusasteen arvioimisessa (WHO 2006). Psykiatristen häiriöiden osalta vaikeuksia on puolestaan
käytetty osin diagnostisina kriteereinä (Reed ja Bufka 2009).
Sekä kliiniseen kokemukseen että tutkimukseen perustuva tieto psykososiaalisista vaikeuksista sekä
niihin liittyvistä ja niitä määrittävistä tekijöistä koostuu pääasiassa yksittäisiin häiriöihin liittyvistä
havainnoista. Kirjallisuuskatsauksessaan Wittchen ym. (2011) totesivat, että harvoja poikkeuksia
lukuun ottamatta eurooppalaiset tutkimukset olivat keskittyneet yhteen tai muutamaan sairauteen.
Heidän mukaansa ei ole tutkittu systemaattisesti psykososiaalisten vaikeuksien yhteyksiä erilaisiin
aivotoiminnanhäiriöihin. Yksittäisiin häiriöihin perustuvat tutkimukset näistä vaikeuksista eivät ole
vertailukelpoisia.
Monet kliinistä työtä tekevät ovat tunnistaneet neurologisista ja psykiatrisista häiriöistä kärsivillä
potilailla samankaltaisia ongelmia esimerkiksi unen, ihmissuhteiden ja työpaikan säilymisen suhteen.
Tätä kliinistä kokemusta tukevia tutkimuksia on jonkin verran (Finsterer & Mahjoub 2013; Nandi 2012;
Iosifescu 2012; Leonardi et al. 2009; Cieza et al 2010). Käytössä ei kuitenkaan ole yhtenäisiä
psykososiaalisia vaikeuksia kartoittavia menetelmiä.
Erilaisten sairauksien ja häiriöiden yhteydessä koettujen psykososiaalisten vaikeuksien
kartoittamiseksi ja niissä tapahtuvien muutosten seuraamisesta varten tarvitaan sekä lisää
tutkimustietoa että uusia työvälineitä. Yhteisten työvälineiden avulla on nykyistä paremmin mahdollista
kehittää laajapohjaista yhteistyötä ja hyödyntää yhdessä sairausryhmässä tehtyjä tutkimuksia ja
innovaatioita toisten sairauksien hoidossa.

1.2 Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden
kansainvälinen luokitus ICF
Toimintakykyyn vaikuttavat psykososiaaliset vaikeudet syntyvät psykologisten ja sosiaalisten
tekijöiden vuorovaikutuksessa. Tässä raportissa psykososiaalisilla vaikeuksilla tarkoitetaan ICF:n
määrittämiä toimintarajoitteita, jotka sisältävät sekä vajavuudet että suoritus- ja osallistumisrajoitteet.
International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) on toimintakyvyn,
toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus, joka tarjoaa yhtenäisen, kansainvälisesti
sovitun kielen ja viitekehyksen kuvata, tutkia ja vertailla terveyteen liittyvää toimintakykyä ja sen
rajoitteita (WHO 2001; Stakes 2004). ICF-luokitus on osa Maailman terveysjärjestön (WHO)
kansainvälistä ”luokitusperhettä”; ICF-luokitus täydentää kansainvälistä ICD-tautiluokitusta
(International Classification of Diseases).
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ICF luokittelee terveyden osatekijöitä, toisin kuin sitä edeltänyt ”sairauden seurausten” luokitus ICIDH.
ICF-luokitusta voi käyttää kaikilla ihmisillä. ICF on neutraali ja pidättäytyy ottamasta kantaa
etiologiaan, eikä siis pyri terveyttä selittävien muuttujien tai riskitekijöiden määrittämiseen. ICF antaa
kuitenkin tutkijoille yhtenäisen kielen ja luokituksen myös syy-seuraussuhteiden selvittämiseen. ICF:n
käyttö yleistyy jatkuvasti. ICF on kuitenkin laaja-alainen ja perehtymistä vaativa luokittelujärjestelmä,
joka ei sovellu käytettäväksi nopeana tilannekartoituksena tai muutoksen mittarina. Tätä varten
tarvitaan ICF-luokitukseen pohjautuvia lyhyempiä työvälineitä.
ICF-luokituksessa on kaksi osaa, joista ensimmäinen osa käsittelee toimintakykyä ja toimintarajoitteita
ja toinen osa kontekstuaalisia ympäristö- ja yksilötekijöitä (taulukko 1). Toimintakyky sisältää neljä
osa-aluetta: 1) Ruumiin/kehon toiminnot 2) Ruumiin rakenteet, 3) Suoritukset ja 4) Osallistuminen.
Ruumiin/kehon toiminnot ja ruumiin rakenteet osa-alueet on ryhmitelty elinjärjestelmittäin ja näihin
liittyvät toimintarajoitteet on nimetty vajavuuksiksi (impairments). Suoritukset- ja osallistuminen-osaalueet kattavat ne aihealueet, jotka kuvaavat toimintakykyä sekä yksilön että yhteiskunnan
näkökulmasta. Suoritusrajoitteet (activity limitations) ovat vaikeuksia, joita yksilöllä on tehtävän tai
toimen toteuttamisessa ja osallistumisrajoitteet (participation restrictions) ovat ongelmia, joita yksilö
kokee osallisuudessa elämän tilanteisiin.
ICF-luokituksen toinen osa käsittelee kontekstuaalisia ympäristö- ja yksilötekijöitä sekä niiden
edistävää ja rajoittavaa vaikutusta. Fyysinen, sosiaalinen ja asenneympäristö ovat yksilön ulkopuolella
ja ne voivat vaikuttaa myönteisesti tai kielteisesti yksilön toimintakykyyn tai -rajoitteisiin. Yksilötekijät
muodostavat yksilön elämän ja elämisen taustan, joka ei kuulu yksilön lääketieteelliseen tai
toiminnalliseen terveydentilaan. Yksilötekijöitä ovat mm. sukupuoli, rotu, ikä, yleiskunto, tottumukset ja
henkilökohtaiset selviytymisstrategiat. Yksilötekijöiden vaikutus tunnistetaan, mutta niitä ei ole
luokiteltu ICF:ssa niiden laajan sosiaalisen ja kulttuurisen vaihtelun vuoksi.
ICF-luokituksen kolmella osa-alueella (Ruumiin/kehon toiminnot ja ruumiin rakenteet, Suoritukset ja
osallistuminen sekä Ympäristötekijät) käytetään samaa yleisasteikkoa. Siinä työntekijä arvioi
ongelman vaikeusasteen 5-portaisella negatiivisella asteikolla. Luokitus on: 0 ei ongelmaa (ei
lainkaan, ei havaittavissa, olematon jne.), 1 lievä ongelma (vähäinen, matala jne.), 2 kohtalainen
ongelma (keskimääräinen, melko jne.) 3 vaikea ongelma (korkea, erittäin suuri jne.) ja 4 ehdoton
ongelma (suurin mahdollinen, täysin, totaalinen jne.) Lisäksi käytettävissä ovat luokat 8 ei määritelty ja
9 ei sovellettavissa.
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Taulukko 1. ICF-luokituksen käsitteet (Stakes, 2004, 11), joihin PARADISE-hanke perustuu
(toimintarajoitteita kutsutaan PARADISE-hankkeessa psykososiaalisiksi vaikeuksiksi)
Osa 1: Toimintakyky ja toimintarajoitteet

Osa 2: Kontekstuaaliset tekijät

Osa-alueet

Ruumiin/kehon
toiminnot ja ruumiin
rakenteet

Suoritukset ja
osallistuminen

Ympäristötekijät

YksilötekijätToim.

Aihealueet

Ruumiin/kehon
toiminnot

Elämän alueet
(tehtävät, toimet)

Toimintakykyyn ja
toimintarajoitteisiin
vaikuttavat ulkoiset
tekijät

Toimintakykyyn ja
toimintarajoitteisiin
vaikuttavat sisäiset
tekijät

Suorituskyky
Tehtävien toteutus
vakioidussa
ympäristössä

Fyysisen,
sosiaalisen ja
asenneympäristön
edistävä ja
rajoittava vaikutus

Yksilötekijöiden
vaikutus

Suoritukset
Osallistuminen

Edistävät tekijät

Ei sovellettavissa

Rajoittavat tekijät

Ei sovellettavissa

Ruumiin rakenteet
Konstruktiot
eli
mittaamista/
arviointia
ohjaavat
käsitteet

Ruumiin/kehon
toimintojen muutos
(fysiologinen)

Myönteiset
piirteet

Toimintojen ja
rakenteiden eheys

Ruumiin
rakenteiden muutos Suoritustaso
(anatominen)
Tehtävien toteutus
nyky-ympäristössä

Toimintakyky
Kielteiset
piirteet

Vajavuus

Suoritusrajoite
Osallistumisrajoite
Toimintarajoitteet

Toim.

Yksilötekijöitä ei ole määritelty ja luokiteltu ICF-luokituksessa.

1.3 PARADISE-hanke
Aivotoiminnan häiriöihin liittyvien psykososiaalisten vaikeuksien kartoittamiseksi ja yhteisen
menetelmän kehittämiseksi toteutettiin EU-hanke Psychosocial Factors Relevant to Brain Disorders in
Europe, lyhennettynä PARADISE (taulukko 2). Hankkeen suomenkielinen nimi on Aivotoiminnan
häiriöihin liittyvät psykososiaaliset vaikeudet Euroopassa. Euroopan komission terveysohjelma
(Seventh Framework Programme, FP7, teemana Terveys-2009-2.2.1.5) tuki PARADISE-hankeen
koordinointia ja aineistonkeruuta 1.1.2010–30.6.2013.
Taulukko 2. PARADISE-hanke tiiviisti










Eurooppalainen yhteistyöhanke, suomalaiselta nimeltään ”Aivotoimintojen häiriöihin liittyvät
psykososiaaliset vaikeudet”.
10 instituuttia kahdeksasta maasta.
Mukana seuraavat aivotoiminnan häiriöt (ICD-10): dementia, depressio, epilepsia, migreeni,
MS-tauti, Parkinsonin tauti, skitsofrenia, aivoverenkierron häiriö ja päihderiippuvuus
Oletettiin, että eri aivotoiminnan häiriöistä kärsivillä on yhteisiä psykososiaalisia vaikeuksia,
jotka pitäisi nykyistä paremmin ottaa hoitotyössä huomioon.
Psykososiaaliset vaikeudet liittyvät mm. uneen, itsestä huolehtimiseen, vuorovaikutukseen ja
päivittäisiin toimintoihin. Vaikeudet voivat johtua ihmisestä itsestään tai hänen ympäristöstään
tai molemmista yhdessä.
Hankkeessa kehitettiin tutkimustietoon perustuva ja ICF-koodistoon pohjautuva kliiniseen
työhön soveltuva PARADISE 24-kysymyssarja toimintakyvyn kartoittamiseksi ja
seuraamiseksi.
PARADISE 24-kysymyssarjaa voidaan käyttää erilaisten aivotoiminnan häiriöiden
arvioinnissa, hoidossa ja tutkimuksessa.
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PARADISE-hankkeessa oli tavoitteena selvittää, liittyykö eri aivotoiminnan häiriöihin yhteisiä
psykososiaalisia vaikeuksia ja voidaanko kehittää yhteinen työväline psykososiaalisten vaikeuksien
kartoittamiseksi. Lähtökohtana hankkeessa oli oletus horisontaalisesta epidemiologiasta:
psykososiaalisten vaikeuksien esiintymisestä varsin samankaltaisina sairaustilasta ja diagnoosista
riippumatta. Yhteisten psykososiaalisten vaikeuksien tarkastelemisen oletettiin tuovan hyötyjä
perinteiseen oireyhtymäkohtaiseen tarkastelutapaan verrattuna.
Keskeisenä työkaluna PARADISE-hankkeessa käytettiin ICF-luokitusta tutkittaessa eri häiriöryhmille
yhteisiä toimintarajoitteita ja kontekstuaalisia tekijöitä. Toimintarajoitteista käytettiin hankkeessa
nimitystä psykososiaaliset vaikeudet. Kontekstuaalisia ympäristö- ja yksilötekijöitä tarkasteltiin
psykososiaalisiin vaikeuksiin yhteydessä olevina assosiaatioina sekä vaikeuksia määrittävinä
determinantteina.
Konkreettisena tavoitteena hankkeessa oli luoda tutkimus- ja kokemustiedon pohjalta kliinistä työtä,
asiakkaan elämäntilanteen muutoksen seurantaa ja tutkimista varten kyselylomake, joka kohdentuu
keskeisiin psykososiaalisiin vaikeuksiin, joita eri aivotoimintojen häiriöistä kärsivät ihmiset kokevat
elämässään. Yhteisten psykososiaalisten vaikeuksien tunnistamisen ja esille nostamisen ajateltiin
voivan vaikuttaa palvelujen tarjonnan järjestämiseen ja näin parantavan aivotoiminnan häiriöistä
kärsivien hoitoa ja elämänlaatua.
PARADISE-hankkeen poliittisena tavoitteena oli lisätä tietoisuutta asiakkaiden psykososiaalisista
vaikeuksista ja niiden kuormittavuudesta. Pyrkimyksenä oli tarjota väline, jonka avulla ihmisen
elämänkokonaisuus voidaan ottaa huomioon hoidossa ja kuntoutuksessa. Erityisesti haluttiin herättää
keskustelua poliittisten toimijoiden, hoito- ja järjestötyötä tekevien sekä omaisten ja potilaiden
keskuudessa sekä heidän välillään. Eri aivotoiminnan häiriöiden hoidossa sekä alueellisesti on suuria
eroja siinä, miten psykososiaalisia tekijöitä otetaan hoidossa huomioon.
Hankkeessa oli mukana kymmenen yhteistyökumppania yhteensä kahdeksasta Euroopan maasta.
Koko hankkeen vastuukoordinaattorina toimi professori Alarcos Cieza. Hankkeessa olivat mukana
seuraavat organisaatiot vastuuhenkilöidensä (Principal investigator, PI) johdolla:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ludwig-Maximilians-Universität München, LMU, Saksa (Prof. Alarcos Cieza)
Universidad Autónoma de Madrid, UAM, Espanja (Prof. Jose Luis Ayuso-Mateos)
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta“, INNCB, Italia (Prof. Matilde Leonardi)
World Health Organization, WHO, Sveitsi (Dr. Somnath Chatterji)
Schweizer Paraplegiker-Forschung AG, SPF, Sveitsi (Prof. Jerome Bickenbach)
European Brain Council, EBC, Belgia (Dr. Ian Ragan 2010, Dr. Alastair Benbow 2011-13)
University of East Anglia, UEA, Iso-Britannia (Prof. Sally Hartley)
Instytut Psychiatrii i Neurologii, IPN, Puola (Prof. Czelaw Czabala, Doc. Marta Anczewska)
CF consulting Finanziamenti Unione europea, CFc, Italia (Mrs. Carla Finocchiaro)
A-klinikkasäätiö, JAH, Suomi (MD Antti Holopainen, Dr. Tuuli Pitkänen)

A-klinikkasäätiön Järvenpään sosiaalisairaala (JAH) oli mukana PARADISE-hankkeessa sekä hoito- ja
kuntoutus- että tutkimustoimintaa harjoittavana yksikkönä. JAH-ryhmän tehtävänä oli toimia
asiantuntijana sekä koordinoida ja toteuttaa hankesuunnitelmaa päihdehäiriöiden osalta.
PARADISE-hanke esiteltiin ja hyväksyttiin hankkeen yhteydessä aineistoa keränneiden
organisaatioiden toimintaa ohjaavissa eettisissä toimikunnissa sekä hallinnossa. Päihdehäiriöiden
osalta PARADISE-hanke käsiteltiin A-klinikkasäätiön hoito- ja tutkimuseettisessä toimikunnassa, jossa
hanke hyväksyttiin sillä rajauksella, että aivotoiminnan häiriönä käsitellään ainoastaan
riippuvuustasoisia päihdehäiriöitä.
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1.3.1 Laaja kirjo aivotoiminnan häiriöitä
PARADISE-hankkeen tavoitteena oli kehittää yhteinen arviointimenetelmä, joka soveltuisi
käytettäväksi useiden eri aivotoiminnan häiriöiden yhteydessä. Hankkeeseen pyrittiin valitsemaan
laajasta ja hajanaisesta aivotoiminnan häiriöiden joukosta monipuolisesti edustava ryhmä erilaisia
häiriöitä.
Hankkeeseen häiriöitä valittaessa pyrittiin siihen, että niiden oireet ja oireiden vaikutusten intensiteetti
ja kuormittavuus vaihtelisivat. Esimerkiksi fyysiset rajoitteet liittyvät erityisesti aivoverenkierronhäiriöön
ja Parkinsonin tautiin, mutta harvemmin psykiatrisiin oireyhtymiin. Osallistumisrajoitteet ovat
puolestaan tyypillisiä mm. psykiatrisissa häiriöissä ja suoriutumisrajoitteet dementiassa. Aivotoiminnan
häiriöihin liittyvien oireiden ja psykososiaalisten vaikeuksien väliset yhteydet ovat monimuotoisia, joten
näiden yhteyksien tutkimiseen tarvittiin monipuolinen kirjo häiriöitä.
Kansainvälisen diagnoosijärjestelmän ICD-10-luokituksen perusteella mukaan otettiin sekä
neurologisia että psykiatrisia aivotoiminnan häiriöitä. Hankkeeseen valittiin yhteensä yhdeksän
aivotoiminnan häiriötä: dementia, depressio, epilepsia, migreeni, MS-tauti, Parkinsonin tauti,
skitsofrenia, aivoverenkierronhäiriö ja päihderiippuvuus. Nämä aivotoiminnan häiriöt valittiin
tarkastelun kohteiksi seuraavista syistä (WHO 2001, 2006):
1. Päihderiippuvuus aivotoiminnan häiriöiden joukossa Valitut häiriöt ovat joko
yleismaailmallisesti kuormittavia (mm. depressio ja päihderiippuvuus) tai ne häiritsevät
suuresti yksilön elämää (esimerkiksi MS-tauti ja Parkinsonin tauti).
2. Näitä häiriöitä esiintyy kaikkialla Euroopassa kaikissa väestöryhmissä ja sosio-ekonomisissa
luokissa.
3. Näihin häiriöihin liittyy usein leimaavia asioita, jotka aiheuttavat diskriminaatiota tai muita
ympäristöstä johtuvia esteitä. Tämä lisää näiden häiriöiden kuormittavuutta.
4. Valittuihin häiriöihin kuuluu sellaisia, joissa oireet ja niiden seuraukset esiintyvät jaksottaisesti
(esim. epilepsia) ja niitä, jotka ovat jatkuvia (esim. dementia).
5. Näiden häiriöiden oireet ovat hyvin erilaisia. Kuitenkin kliinisen kokemuksen perusteella näihin
häiriöihin liittyy samantyyppisiä psykososiaalisia vaikeuksia.

1.3.2 Päihderiippuvuus aivotoiminnan häiriöiden joukossa
PARADISE-hankkeessa aivotoiminnan häiriöiden määrittely perustui ICD-10-diagnoosijärjestelmään.
Päihdehäiriöistä otettiin hankkeeseen tarkastelun kohteeksi ensisijaisesti alkoholiriippuvuus (F10.2),
joka on päihdehäiriöistä yleisin. Toissijaisesti tarkasteltiin myös muita päihderiippuvuuksia (F11.2–
F16.2 ja F18.2–F19.2) nikotiiniriippuvuutta lukuun ottamatta.
Päihderiippuvuuden diagnostiset kriteerit (ICD-10) täyttyvät, mikäli henkilöllä on vähintään kolme
seuraavista oireista, jotka on todettu yhtäaikaisesti vähintään kuukauden ajan tai toistuvasti edeltävän
vuoden ajan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Voimakas halu tai pakonomainen tarve käyttää päihdettä
Alentunut kyky hallita aineen käytön aloittamista, lopettamista tai käytettyä määrää
Vieroitusoireet
Osoitus sietokyvyn kasvusta (esim. tarve suurempiin määriin päihtymistilan aikaansaamiseksi)
Päihteen muodostuminen elämän keskipisteeksi ja muiden tärkeiden asioiden laiminlyöminen
Aineen käytön jatkuminen huolimatta tiedossa olevista selvästi haitallisista seurauksista

Päihderiippuvuuksien mukana oloa hankkeessa perusteltiin sillä, että päihderiippuvuudet ovat yleisiä
ja aiheuttavat paljon kuormitusta ja kustannuksia. Alkoholin käyttö muodostaa toiseksi suurimman
yksittäisen terveysriskin Euroopassa (World Health Organization, 2011). Alkoholin käytön suorat
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kustannukset sisältävät sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen käytön sekä oikeudelliset kustannukset.
Epäsuorat kustannukset sisältävät mm. työkyvyttömyydestä johtuvat ansion- ja työpäivien menetykset.
Päihdetilastollisen vuosikirjan (2011, 29) mukaan alkoholin käytön aiheuttamien epäsuorien
kustannusten on arvioitu olevan Suomessa jopa kuusi kertaa suoria kustannuksia suuremmat. Vuonna
2009 alkoholin käyttö aiheutti 0,8–1,0 miljardin euron välittömät haittakustannukset ja 3,2–5,9 miljardin
euron välilliset haittakustannukset. Lisäksi huumausaineiden ja lääkeaineiden väärinkäyttö aiheutti
vuonna 2009 noin 0,2–0,3 miljardin euron välittömät haittakustannukset ja 0,5–1,2 miljardin euron
välilliset haittakustannukset. Taloudellisten kustannusten lisäksi alkoholinkäytöstä johtuvat sosiaaliset
ja psykologiset seuraukset käyttäjälle ja hänen läheisilleen ovat mittavia. Näiden ihmisten elämää
haittaavien vaikeuksien ja ongelmien tarkempi mittaaminen ja määritteleminen on vaikea tehtävä.
Päihderiippuvuuksien mukaan ottamista PARADISE-hankkeeseen perusteltiin myös sillä, että
päihdeongelmiin liittyy voimakasta leimaamista. Päihderiippuvuuksien katsottiin tuovan olennaista
lisätietoa stigman vaikutuksista psykososiaalisten vaikeuksien kehittymiseen.
Yhteiskunnallista keskustelua on vuosien varrella käyty runsaasti siitä, onko päihdeongelmassa kyse
sairaudesta vai ei, ja mikäli kyseessä on sairaus, niin missä vaiheessa alkoholin käyttö muuttuu
sairaudeksi. PARADISE-hanketta käsitellessään A-klinikkasäätiön eettinen toimikunta asetti
edellytyksen, että aivotoiminnan häiriöksi voidaan lukea vain vakavat ja laaja-alaiset päihdeongelmat.
PARADISE-hankkeessa päihdehäiriö rajattiin koskemaan vähintään riippuvuustasoisia ongelmia
(taulukko 2). Päihderiippuvuudelle on esitetty selkeät diagnostiset kriteerit sekä ICD-10- että DSM-4luokituksissa.

1.3.3 Horisontaalinen epidemiologia
Aivotoiminnan häiriöistä aiheutuvat kärsimykset eivät yleensä linkity ainoastaan häiriön diagnostisiin
kriteereihin tai oireisiin. Lisäksi aivotoiminnan häiriön sekä ympäristö- ja yksilötekijöiden
vuorovaikutuksessa voi syntyä monenlaisia psykososiaalisia vaikeuksia. Tällaiset vaikeudet voivat olla
samankaltaisia huolimatta perussairauden erilaisista oireistoista, syistä ja biologisesta perustasta.
Psykososiaalisten vaikeuksien horisontaalisella epidemiologialla tarkoitetaan eri lähteistä kasaantuvaa
tietoa psykososiaalisten vaikeuksien olemassaolosta ja esiintymistiheydestä useissa aivotoiminnan
häiriöissä.

Kuvio 1. PARADISE-hankkeen käsitteellinen viitekehys
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PARADISE-hankkeessa psykososiaalisten vaikeuksien oletettiin muodostuvan aivotoiminnan häiriön
oireiden ja vaikutusten sekä ympäristö- ja yksilötekijöiden monimutkaisessa vuorovaikutuksessa.
Kuvion 1 ylimmässä rivissä ovat yhdeksän tarkastelun kohteeksi valittua aivotoiminnan häiriötä.
Keskirivin ympyröissä on psykososiaalisia vaikeuksia, jotka on järjestetty ICF:n ”Ruumiin ja
kehontoiminnat” -luokan sekä ”Suoritukset ja osallistuminen” -ryhmän pääluokkien mukaisesti. Kuvion
alarivissä on esitetty se, että myös kontekstuaaliset ympäristö- ja yksilötekijät vaikuttavat yksilön
kokonaistilanteeseen.
Ympäristö- ja yksilötekijöiden yhteys psykososiaalisiin vaikeuksiin voi olla yleinen (englanniksi
association) tai tarkemmin määritetty (engl. determinant). Hyvin usein on niin, että asioiden
vaikutussuhteet eivät ole tiedossa, joten voidaan puhua vain toisiinsa yhteydessä olevista asioista eli
assosiaatioista. Assosiaatioissa yhteys psykososiaalisiin vaikeuksiin on siis joko molempiin suuntiin tai
suunnasta ei ole tietoa. Esimerkiksi yksi yleinen päihdeongelman assosiaatio on talousvaikeudet,
mutta ilman seurantatietoa ei voida sanoa vaikuttivatko talousvaikeudet päihdeongelman
kehittymiseen vai toisin päin. Determinanttien eli määrittävien tekijöiden nimeäminen edellyttää
seurantatutkimustietoa tai muuta varmaa tietoa asioiden vaikutussuhteista. Päihderiippuvuuden
determinantti voi olla esimerkiksi varhain aloitettu päihteiden käyttö tai seuranta-asetelmassa todettu
avioeron laukaisema runsas päihteiden käyttö.
Kuvion 1 sisältöä kuvaa seuraava esimerkki. Kun aivotoiminnan häiriön kuten depression oireet
aiheuttavat ongelmia parisuhteeseen, niin parisuhdeongelmat ovat silloin psykososiaalisia vaikeuksia.
Parisuhdeongelmiin assosioivat eli ovat yhteydessä yksilölliset tekijät kuten depressiivisen henkilön
elämänhallintataidot ja ympäristötekijät kuten puolison elämänhallintataidot. Parisuhdeongelmien
determinantteja eli määrittäviä tekijöitä ovat ympäristötasolla esimerkiksi se, että yleensäkin on
löytänyt sopivan puolison ja yksilötasolla se miten on aiemmin hoitanut parisuhdettaan.
Parisuhdeongelma on esimerkki psykososiaalisesta vaikeudesta, joka voi esiintyä minkä tahansa
aivotoiminnan häiriön yhteydessä.
On useita syitä, jotka intuitiivisesti tukevat oletusta eri aivotoiminnan häiriöille yhteisistä
psykososiaalisista vaikeuksista. Eri aivotoiminnan häiriöistä kärsivät ihmiset elävät samassa
fyysisessä ja sosiaalisessa ympäristössä. Esimerkiksi rakennettu ympäristö, tavat ja yleinen asenneilmapiiri ovat ympäristötekijöitä, joita yksilön sairastuminen ei pääsääntöisesti mitenkään muuta.
Ympäristötekijät vaikuttavat yksilön kokemiin psykososiaalisiin vaikeuksiin, joskin aivotoiminnan
häiriön laatu ja vaikeusaste sekä yksilöiden väliset erot vaikuttavat siihen, miten ja kuinka
voimakkaasti hän ympäristön vaikutukset kokee.
Siirtyminen yhden oireyhtymän tarkastelusta kohti psykososiaalisten vaikeuksien horisontaalista
epidemiologiaa luodaan pohjaa tulevaisuuden pitkittäistutkimuksille, joissa voidaan tarkastella ja
vertailla eri aivotoiminnan häiriöiden kulkua. Yhteisten työvälineiden avulla voidaan saada tietoa
psykososiaalisissa vaikeuksissa tapahtuneista muutoksista.
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2 Kysymyssarjan kehittämisen taustatyö
EU-hankkeen keskeisenä tavoitteena oli tutkimukseen perustuvan käytännöllisen työvälineen
kehittäminen. Tässä raportissa esitellään kysymyssarjan kehittämisen työvaiheet ja kehitetty
menetelmä, mutta tutkimustuloksista on valmisteilla erillinen julkaisu. EU-hankkeesta kirjoitetuista
artikkeleista on lyhyet kuvaukset liitteessä 2.
Hankkeessa käytetty monimetodinen tutkimus- ja kehittämisprosessin kokonaisuus ja keskeiset
vaiheet on esitetty kuviossa 2. EU-hankkeen jälkeen suomalainen työryhmä jatkoi Paradise24lomakkeen edelleen kehittämistä ja testaamista päihdehoidossa.

Kuvio 2. PARADISE-hankkeen monimetodinen tutkimus- ja kehittämisprosessi
Tietoa eri aivotoiminnan häiriöihin yhteydessä olevista psykososiaalisista vaikeuksista koottiin
kirjallisuuskatsausten ja fokusryhmähaastattelujen avulla. Useamman häiriön yhteydessä tunnistetut
psykososiaaliset vaikeudet koottiin ja muunnettiin strukturoiduiksi kysymyksiksi. Näiden
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psykososiaalisten vaikeuksien yleisyyttä ja vaikeusastetta tutkittiin haastattelemalla yhdeksää
aivotoiminnan häiriötä edustavia potilaita. Haastattelujen perusteella luotiin PARADISE 24 menetelmä, jota muokattiin Suomessa hoitotyöhön ja seurantakäyttöön paremmin sopivaksi
Paradise24fin-menetelmäksi.

2.1 Systemaattiset kirjallisuuskatsaukset
Psykososiaalisia vaikeuksia koskeva olemassa oleva tutkimustieto kartoitettiin järjestelmällisesti.
Systemaattisten kirjallisuuskatsausten yhteisenä tavoitteena oli tunnistaa tutkimuksista aivotoiminnan
häiriöihin liittyviä psykososiaalisia vaikeuksia ja niiden muutosta ajassa. Lisäksi koottiin tietoa
vaikeuksien syntyyn ja muutokseen vaikuttaneista tai niihin muuten yhteydessä olleista yksilö- ja
ympäristötekijöistä.
Systemaattiset kirjallisuushaut tehtiin yhdeksälle aivotoiminnan häiriöiden ryhmälle: dementia,
depressio, epilepsia, migreeni, MS-tauti, Parkinsonin tauti, skitsofrenia, aivoverenkiertohäiriöt ja
alkoholiriippuvuus. Kirjallisuushaut toteutettiin keskitetysti Ludwig-Maximilian-yliopistossa
Münchenissä (LMU). Haut sisälsivät interventio- ja pitkittäistutkimukset sekä laadulliset tutkimukset
vuoden 2005 alusta kevääseen 2010. Kirjallisuuskatsauksen toteuttamisessa noudatettiin seuraavia
vaiheita:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tarkennettujen tutkimuskysymysten muodostaminen
Tietokantojen määrittäminen
Tutkimusten mukaan ottamisen ja poissulkemisen ehtojen määritteleminen
Kattavien tietokantahakujen toteuttaminen
Tutkimusten arviointi mukaan ottamiseksi tai poissulkemiseksi
Mukaan otettavien artikkelien läpikäyminen: sovittujen tietojen kirjaaminen tietokantaan ja
artikkelin laadun arvioiminen

Tietokantahaut kattoivat Medline- ja PsychInfo-tietokannat. Psykososiaalisia vaikeuksia ja niihin
vaikuttavia tekijöitä koskevat hakutermit olivat kaikille yhteisiä. Kunkin aivotoiminnan häiriön
asiantuntijat määrittelivät häiriökohtaiset kriteerit ja hakutermit kirjallisuuskatsauksen toteuttamista
varten.
Tietokantahaut toteutti LMU:n tutkimusryhmä, jolla oli kokemusta vastaavanlaisten laajojen
hakustrategioiden toteuttamisesta. LMU toimi tiiviissä yhteistyössä kutakin aivotoiminnan häiriötä
tarkastelevan tutkimusryhmän kanssa. Keskitettyjen tietokantahakujen etuna oli hakutermien
yhtenäisyys ja saatavien hakutulosten mahdollisimman suuri vastaavuus jatkoanalysointia ajatellen.
Tutkimusryhmille toimitettiin heidän käsittelemäänsä aivotoiminnan häiriötä koskevat hakuosumat
sisältävä abstraktitietokanta. Tiivistelmien perusteella artikkelit jaoteltiin mukaan otettaviin,
poissuljettaviin tai toistaiseksi määrittelemättömiin. Epäselvien ja mukaan otettavien tutkimusten osalta
hankittiin luettavaksi varsinaiset artikkelit. Luotettavuuden parantamiseksi valittiin satunnaisesti 20 %
abstrakteista, jotka toinen tutkija kävi itsenäisesti läpi.
Tutkimusten mukaan ottamisen ja poissulkemisen arvioinnissa oli kolme pääkohtaa. Ensimmäinen
kohta koski kullekin aivotoiminnan häiriölle asetettujen kriteerien täyttymistä. Toinen poissulkukriteeri
koski psykososiaalisia vaikeuksia. Kaikissa kirjallisuuskatsaukseen sisällytettävissä tutkimuksissa tuli
olla tietoa psykososiaalisista vaikeuksista siten kuin ICF on ne määritellyt. Kolmas kriteeri koski
tutkimustyyppiä. Mukaan otettaviin tutkimustyyppeihin kuuluivat satunnaistetut vertailututkimukset
(RCT), kontrolloidut kliiniset tutkimukset, avoimet interventiotutkimukset, tapaus-verrokkitutkimukset,
pitkittäiset seurantatutkimukset, tutkimusprotokollat sekä ekonomiset ja laadulliset tutkimukset.
Kaikkiaan hakuun valikoitui 8172 tiivistelmää. Horisontaaliseen kirjallisuuskatsaukseen sisällytettiin
901 artikkelia (11,0 %). Horisontaalisesta aineistosta on julkaistu kvalitatiivia tutkimuksia koskeva
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artikkeli Hartley, McArthur, Coenen, Cabello, Covelli, Roszczynska-Michta, Pitkänen, Bickenbach ja
Cieza (2014).

Alkoholiriippuvuutta koskevan kirjallisuushaun toteutus
Päihderiippuvuuksien osalta systemaattinen kirjallisuuskatsaus rajattiin koskemaan vain
alkoholiriippuvuutta. Alkoholi aiheuttaa yksittäisistä päihteistä Euroopassa eniten kansanterveydellisiä
ongelmia ja alkoholiriippuvuuteen liittyvistä psykososiaalisista vaikeuksista on tehty paljon tutkimuksia.
Kaikkien eri päihteiden mukaan ottaminen olisi lisännyt työmäärää huomattavasti ja vaikeuttanut
tulosten tulkintaa.
Horisontaaliseen vertailuaineistoon sisältyvien tutkimusten lisäksi alkoholiriippuvuuden
kirjallisuushaussa olivat mukana poikittaistutkimukset, koska nämä oli ehditty analysoida ennen kuin
hankkeen muut toimijat rajasivat poikittaistutkimukset pois liian suuren työmäärän takia. Lisäksi
alkoholiriippuvuuden osalta toteutettiin myöhemmin täydentävä haku, jonka jälkeen aineisto kattoi
vuodet 2005–2012.
Alkoholiriippuvuuden osalta riippuvuusdiagnoosin tuli perustua ICD- tai DSM-järjestelmään. Haitallisen
käytön (ICD) ja väärinkäytön (DSM) heikko luotettavuus diagnooseina sekä haitallisen käytön ja
väärinkäytön diagnoosien huono keskinäinen vastaavuus olivat perusteina näiden diagnoosien
rajaamiselle pois katsauksen piiristä. Seulontamenetelmin (esim. AUDIT, CAGE, MAST) tai
juomismäärien perusteella määritelty suurkulutus, riskikäyttö tms. suljettiin myös tarkastelun
ulkopuolelle.
Haut tuottivat alkoholiriippuvuuteen liittyviä abstrakteja yhteensä 1234. Hankittavia artikkeleita kertyi
515 (41,7 %). Tiivistelmän perusteella toistaiseksi määrittelemättömiksi luokitellut arvioitiin uudelleen
koko tekstiä käyttäen joko poissuljettaviin tai mukaan otettaviin. Mukaan otettavia tutkimuksia tuli
alkoholiriippuvuuden kirjallisuuskatsaukseen lopulta 241 (19,5 %). Tutkimuksista pois sulkemisen
syistä yleisin oli se, että tutkimus ei käsitellyt alkoholiriippuvuutta (38 %) tai että alkoholiriippuvuutta ei
ollut määritelty tai arvioitu riittävällä tarkkuudella (17 %). Neljännes (25 %) hakujen tuottamista
tutkimuksista ei sisältänyt tietoa psykososiaalisista vaikeuksista. Tuloksista on valmistunut kaksi
artikkelia Levola, Aalto, Holopainen, Cieza ja Pitkänen (2013) sekä Levola, Holopainen, Kaskela,
Sabariego, Tourunen, Cieza ja Pitkänen (2013).

Psykososiaalisten vaikeuksien luokittelu ICF:n mukaiseksi
Artikkelien läpikäyminen ja kirjaaminen toteutettiin systemaattisesti ja yhtenäisesti eri aivotoiminnan
häiriöiden osalta tiedonkoodausohjelmaan. Tietoa kirjattiin tarkasti ja laaja-alaisesti. Psykososiaaliset
vaikeudet kirjattiin yksitellen ja lisäksi tutkija arvioi tutkimuksen merkityksen psykososiaalisten
vaikeuksien kuvaamisessa. Yhden tutkimuksen läpikäyminen ja tiedon keruu vei aikaa 1–2 tuntia.
Luotettavuuden parantamiseksi kaikissa tutkimusryhmissä valittiin satunnaisesti 10 % tutkimuksista,
jotka toinen tutkija kävi itsenäisesti läpi ja kirjasi tietokantaan.
Psykososiaalisten vaikeuksien luokittelu aloitettiin yhteistyökokouksessa, jossa luotiin
psykososiaalisille vaikeuksille 175-kohtainen luokitus. Luokitus pohjautui kirjallisuuskatsauksen
tuloksiin eikä mihinkään aiempaan luokitukseen. Tämän jälkeen tutkijat luokittelivat kaikki
kirjallisuuskatsauksessa tunnistetut psykososiaaliset vaikeudet näihin luokkiin jatkoanalyyseja varten.
Aineistolähtöisen luokittelun jälkeen psykososiaaliset vaikeudet ryhmiteltiin ICF-pohjaisiin luokkiin.
Tiedon muuntaminen ICF:n mukaiseksi toteutettiin kirjallisuuskatsauksen tehneiden tutkijoiden
välisenä yhteistyönä. Linkitys toteutettiin käyttäen standardoitua menetelmää (Cieza ym. 2005).
Kaikki esiin tulleet psykososiaaliset vaikeudet luokiteltiin, kukin vain yhteen luokkaan. Yhteensä 111
psykososiaaliselle vaikeudelle voitiin antaa ICF-koodi niin, että osa vaikeuksista luokittui pääluokkiin ja
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osa aihealueryhmiin. ICF:n luokitusportaan ylintä tasoa eli pääluokkia käytettiin vain jos alkuperäisestä
tutkimuksesta ei ollut saatavissa lisätietoa esimerkiksi b1 ”mielentoiminnot”. Tarkempaa
aihealueryhmittäistä luokitusta käytettiin aina kun tietoa oli saatavissa: esimerkkinä toisesta tasosta
b130 ”henkinen energia ja viettitoiminnot” ja kolmannesta tasosta b1301 ”motivaatio”.

2.2 Fokusryhmähaastattelut
Fokusryhmähaastattelujen tavoitteena oli täydentää systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa saatua
tietoa aivotoiminnan häiriöistä kärsivien ihmisten omilla kokemuksilla psykososiaalisista vaikeuksista
ja niitä määräävistä tekijöistä. Tiedonkeruu toteutettiin laadullisena monikeskus-tutkimuksena viidessä
maassa. Saksalaiset toteuttivat haastattelut dementian, MS-taudin ja aivoverenkiertohäiriöiden osalta,
italialaiset epilepsian, migreenin ja Parkinsonin taudin osalta, espanjalaiset depression, puolalaiset
skitsofrenian ja suomalaiset päihderiippuvuuden osalta.
Kaikkien aivotoiminnan häiriöiden osalta ryhmähaastatteluun osallistujat valittiin saatavilla eli hoidossa
olevista asiakkaista. Fokusryhmähaastatteluihin osallistuvilta asiakkailta edellytettiin riittävää
kognitiivista toimintakykyä osallistua ryhmä- tai yksilöhaastatteluun, riittävää kielitaitoa, vähintään 18
vuoden ikää ja sitä, ettei hänellä ollut vakavaa rinnakkaista mielenterveyden häiriötä (komorbiditeetti).
Diagnoosien osalta valinnassa käytettiin seuraavia kriteerejä: ICD-10:n mukainen päihderiippuvuus
(F1X.2), dementia (F00), depressio (F32.0, F32.1, F33.0, F33.1, F33.4), epilepsia (G40.0-G40.3),
migreeni (G43.0, G43.1), MS-tauti (G35), Parkinsonin tauti (G20), skitsofrenia (F20) ja
aivoverenkiertohäiriö (I60-I64).
Kuuden aivotoiminnan häiriön osalta fokusryhmähaastattelut toteutettiin yhtenä haastatteluna.
Päihderiippuvaisille toteutettiin kaksi ryhmähaastattelua, koska aiemman tutkimuksen perusteella
tiedettiin päihderiippuvaisten naisten ja miesten vaikeuksien olevan erilaisia ja jotta ryhmissä olisi
helpompi puhua mahdollisista arkaluontoisista ja sukupuolisidonnaisista vaikeuksista.
Aivoverenkiertohäiriön kohdalla toteutettiin myös kaksi ryhmähaastattelua, joihin osallistujat ohjattiin
ottaen huomioon heidän kognitiiviset kykynsä osallistua haastatteluun. Dementian osalta haastattelut
toteutettiin joko potilaiden tai heidän läheisensä yksilöhaastatteluina, koska dementiapotilaiden
kognitiiviset häiriöt olisivat vaikeuttaneet ryhmäkeskustelun onnistumista. Läheisen haastattelu
toteutettiin silloin, kun potilaan dementia oli edennyt niin pitkälle, että se esti potilaan haastattelun.
Yhtenäistä haastattelumenetelmää käyttäen ryhmähaastatteluissa kartoitettiin koettuja
psykososiaalisia vaikeuksia ja niiden yleisyyttä, alkamisen ajankohtaa, kehityskulkua sekä ongelmien
syntyyn ja kehittymiseen vaikuttaneita tekijöitä. Aineiston analyysi tapahtui siten, että haastatteluista
vastanneet tutkijat kävivät oman aineistonsa ensin itsenäisesti läpi ja käänsivät psykososiaaliset
vaikeudet omasta kielestään englanniksi. Tutkijat esittivät kokoukselle ne psykososiaaliset vaikeudet,
jotka he olivat tunnistaneet omasta aineistostaan. Jokaisen esityksen jälkeen keskusteltiin ryhmässä
esitetyistä käsitteistä sekä niiden käytön eduista ja haitoista. Yhteisen keskustelun jälkeen päätettiin,
mitä käsitettä käytetään mistäkin psykososiaalisesta vaikeudesta. Vähintään viiden eri aivotoiminnan
häiriön ryhmähaastatteluissa tunnistetut psykososiaaliset vaikeudet määriteltiin eri aivotoiminnan
häiriöille yhteisiksi psykososiaalisiksi vaikeuksiksi.

2.3 Psykososiaalisten vaikeuksien kokoaminen
Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa ja fokusryhmähaastatteluissa tunnistettuja psykososiaalisia
vaikeuksia koskevat tiedot luokiteltiin vertailukelpoiseen muotoon, koska tavoitteena oli selvittää
aivotoiminnan häiriöille yhteiset psykososiaaliset vaikeudet ja luoda keskeiset vaikeudet sisältävä
kysymyssarja. Psykososiaalisia vaikeuksia kartoittavan menetelmän kehittämisessä pyrittiin
hyödyntämään aiempaa tietoa ja kliinistä kokemusta mahdollisimman laajasti, joten tiedonkeruuta
täydennettiin sisällönanalyysilla ja asiantuntija-arvioilla (kuvio 2).
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Sisällönanalyysi hyvistä aiemmin käytetyistä mittareista
Kirjallisuuskatsauksessa esiin tulleita psykososiaalisia vaikeuksia arvioitiin suhteessa hyviin, yleisesti
käytössä oleviin mittareihin. Kunkin aivotoiminnan häiriön osalta kirjallisuuskatsauksen toteuttaneita
asiantuntijoita pyydettiin nimeämään mittareita, joita he pitivät erityisen hyvinä arvioitaessa potilaiden
raportoimia aivotoiminnan häiriön seurauksia (PRO = Patient Reported Outcomes). Sisällönanalyysi
toteutettiin 27:lle aivotoiminnan häiriön hoidossa hyväksi todetulle mittarille.

Kliinikoiden näkemys
Kunkin aivotoiminnan häiriön osalta kliinistä työtä tekeviä tutkijoita pyydettiin nimeämään ne
psykososiaaliset vaikeudet, jotka olivat keskeisiä heidän potilastyönsä kannalta. Tutkijat perustivat
arviointinsa kirjallisuuskatsauksen tuloksiin sekä omaan kliiniseen kokemukseensa.

Psykososiaaliset vaikeudet ja ICF
ICF-linkityksen avulla erilaiset aineistot pyrittiin saattamaan vertailtavaan muotoon.
Kirjallisuuskatsauksen ja fokusryhmähaastattelujen osalta ensimmäinen luokittelu oli tehty
aineistolähtöisesti. Vaikka ICF toimi PARADISE-hankkeessa viitekehyksenä, niin yhtä lailla oli tärkeää
mahdollistaa tiedon tuottaminen niistä psykososiaalisista vaikeuksista, jotka eivät istu ICFluokitukseen.
Eri menetelmin kootut aivotoiminnan häiriöihin yhteydessä olevat psykososiaaliset vaikeudet koottiin
yhteen. ICF-luokitukseen linkitettiin ne psykososiaaliset vaikeudet, jotka oli mahdollista linkittää.
Linkitys toteutettiin käyttäen standardoitua menetelmää (Cieza ym. 2005). Toteuttaminen on kuvattu
edellä kirjallisuuskatsauksen yhteydessä (luku 2.1).
Jatkoanalyyseissä käytettävien psykososiaalisten vaikeuksien määrän rajaamiseen vaikutti kaksi
näkökulmaa: yksinkertaisuus ja horisontaalisuus. PARADISE-hankkeen tavoitteena oli kehittää
psykososiaalisten vaikeuksien arviointilomake, joka soveltuisi käytettäväksi eri aivotoiminnan
häiriöiden yhteydessä. Arviointilomakkeesta tulisi liian pitkä, jos siihen sisällytettäisiin kaikki
tiedonkokoamisen aikana esille tulleet ICF-kategoriat. Tavoitteena oli testata oletusta horisontaalisesta
epidemiologiasta, minkä vuoksi mukaan oli otettava myös ICF-luokat, jotka olivat tulleet esille vain
osassa häiriöitä. Seuraavaan vaiheeseen päätettiin ottaa mukaan ne ICF-kategoriat, joita oli
tiedonkeruun aikana esiintynyt vähintään kahden aivotoiminnan häiriön yhteydessä.

Asiantuntijapaneeli
Useamman kuin yhden aivotoiminnan häiriön yhteydessä esiintyneet psykososiaalisten vaikeuksien
luokat koottiin listaksi ulkopuolisten asiantuntijoiden arviointia varten. Yhden päivän seminaarissa
asiantuntijoille esiteltiin PARADISE-hanke ja sen tavoitteet. Asiantuntijoille esiteltiin
kirjallisuuskatsauksessa ja fokusryhmähaastatteluissa esiin nousseet psykososiaaliset vaikeudet.
Heiltä pyydettiin arviota valituista vaikeuksista sekä täydennystarpeista. Asiantuntijoina toimivat Ulrich
Hegerl Saksasta, Jürg Kesselring Sveitsistä, Victor Perez Espanjasta, Martin J Prince Englannista,
Pekka Rapeli Suomesta ja Richard Williams Englannista.

ICF-luokista kysymyksiksi
Psykososiaalisia vaikeuksia sisältävät ICF-luokat muutettiin kysymysten muotoon aiempia käytössä
olleita mittareita ja kysymyssarjoja hyväksi käyttäen. Useimpia psykososiaalisia vaikeuksia ja niihin
vaikuttavia tekijöitä koskevat kysymykset löytyivät aiemmista kyselylomakkeista, kliinisessä työssä
käytetyistä kysymyssarjoista ja kansallisista tai kansainvälisistä terveyskyselyistä. Joistakin harvoista
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ICF-kategorioista ei ollut saatavilla valmiita kysymyksiä, joten niitä varten kehitettiin uudet kysymykset.
Joistakin kategorioista oli käytettävissä useita erilaisia kysymyksiä.
Psykososiaalisia vaikeuksia koskevien kysymysten muotoiluja päädyttiin lainaamaan seuraavista
kysymyssarjoista:













WHS: World Health Organization (WHO) World Health Survey
CIDI: WHO Composite International Diagnostic Interview
WHODAS II: WHO Disability Assessment Schedule 2.0
HADS: Hospital Anxiety and Depression Scale
HSQuale: Quality of Life Instrument for Young Hemorrhagic Stroke Patients
SIP: Sickness Impact Profile
SCL-90: Symptom Checklist
SCAN: Schedule for Clinical Assessment in Neuropsychiatry
SA-SIP: Stroke Adapted-Sickness Impact Profile
SIS: Stroke Impact Scale
HSQR: WHO Survey on Health and Health System Responsiveness
WHOQoL: WHO Quality of Life

Kysymyssarjaan otettiin tässä vaiheessa mukaan 64 psykososiaalisia vaikeuksia koskevaa
kysymystä. Vastausvaihtoehdot vakioitiin kaikkiin kysymyksiin ICF:n tarkennetta vastaavan
luokituksen mukaisesti. Vaihtoehdot olivat 0 = ei lainkaan, 1 = lieviä, 2 = keskinkertaisia, 3 = suuria, 4
= erittäin suuria / ei suoriudu, 8 = en tiedä ja 9 = ei sovellu.

2.4 Yksilöhaastattelut
Haastattelututkimuksen tavoitteena oli selvittää kirjallisuuden ja fokusryhmähaastattelujen perusteella
koottujen psykososiaalisten vaikeuksien yleisyyttä ja vaikeusastetta. Lisäksi pyrittiin selvittämään
mitkä aivotoiminnan häiriön kulkuun sekä yksilöön ja ympäristöön liittyvät tekijät ovat yhteydessä
koettuihin psykososiaalisiin vaikeuksiin. Haastatteluja tehtiin yhteensä 722 eli noin 80 haastattelua
yhdeksän aivotoiminnan häiriön osalta.
Strukturoitu haastattelu sisälsi seuraavat osiot: haastateltavien valintakriteerit, aivotoiminnan
häiriökohtainen tieto, sosiodemografiset tiedot, riskitiedot, hoitoa koskevat tiedot, sairaudet, yleisarvio
terveydestä ja elämänlaadusta, psykososiaaliset vaikeudet ja niihin vaikuttavat asiat, haastattelijan
arvio vastausten luotettavuudesta. Haastattelurunko pilotoitiin, minkä jälkeen siihen tehtiin joitakin
pieniä muutoksia.

Psykososiaalisia vaikeuksia koskevat kysymykset
Psykososiaalisista vaikeuksista kysyttiin ensin 64 strukturoidun kysymyksen avulla.
Vastausvaihtoehdot olivat ICF:n tarkennetta vastaavan luokituksen mukaisesti: 0 = ei lainkaan, 1 =
lieviä, 2 = keskinkertaisia, 3 = suuria, 4 = erittäin suuria / en suoriudu, 8 = en tiedä ja 9 = ei sovellu.
Näiden kysymysten kohdalla haastateltavalle näytettiin vastausvaihtoehdot 0–4 sisältävä kortti, josta
hän valitsi itselleen parhaiten sopivan vaihtoehdon. Tämä nopeutti haastattelua olennaisesti, sillä
keskustelua pystyttiin korttien avulla suuntaamaan haastattelurungon mukaisesti.
Strukturoitujen kysymysten jälkeen haastateltavalta kysyttiin, oliko hänellä lisäksi muita vaikeuksia,
jotka olisi hyvä lisätä. Haastateltavaa pyydettiin arvioimaan lisätyt vaikeudet samoilla
vastausvaihtoehdoilla kuin edellä.
Seuraavaksi haastateltavaa pyydettiin arvioimaan yleisesti kokemiaan psykososiaalisia vaikeuksia.
Kaksi kysymystä selvitti intensiteetissä tapahtuneita muutoksia. Lisäksi kysyttiin omaa ja ympäristön
sopeutumista vaikeuksiin.
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Haastateltavaa pyydettiin vielä nimeämään yhdestä viiteen vaikeutta, jotka vaikuttivat eniten hänen
elämäänsä. Näistä vaikeuksista kysyttiin myös niiden alkamisen ajankohtaa. Lisäksi selvitettiin
haastateltujen näkemystä vaikeuksien intensiteetissä tapahtuneista muutoksista sekä muutokseen
vaikuttaneista positiivisista ja negatiivisista tekijöistä.

Haastatellut henkilöt
Tutkimukseen haastateltiin jokaisesta aivotoiminnanhäiriöryhmästä vähintään 80 henkilöä; yhteensä
haastateltiin 722 henkilöä. Haastattelut toteutettiin hoitopaikoissa neljässä eri maassa.
Päihderiippuvaisten haastattelut toteutettiin Järvenpään sosiaalisairaalassa. Skitsofreniaa ja
dementiaa koskevat haastattelut tehtiin Varsovassa (Instytut Psychiatrii i Neurologii), epilepsian,
migreenin, MS-taudin, Parkinsonin taudin ja aivoverenkiertohäiriöiden Milanossa (Instituto Nazionale
Neurologico “Carlo Besta”) ja depression Madridissa (Hospital Universitario de La Princesa).
Haastatteluun osallistumisen edellytyksenä oli aivotoiminnan häiriö sekä 18 vuoden ikä ja riittävä
kognitiivinen kyky ja kielitaito, jotta voi ymmärtää haastattelun sisällön. Lisäksi haastateltujen tuli
osallistua haastatteluun vapaaehtoisesti ja antaa haastatteluun kirjallinen suostumus. Osalle
dementiaa sairastavista suostumuksen antoi hänen läheisensä.
Haastateltavalle asetetun päädiagnoosin tuli olla yksi PARADISE-hankkeessa sovituista
diagnooseista: dementia F00, F01, F02 tai F03, depressio F32.0 F32.1, F32.2, F32.3, F33.0, F33.1,
F33.2, F33.3, epilepsia G40.0, G40.1 G40.2 G40.3, migreeni G43.0 (ICHD-2: 1.1), G43.1 (ICHD-2:
1.2), G43.3, MS-tauti G35, Parkinsonin tauti G20, skitsofrenia (F20), aivoverenkierron häiriö I60, I61,
I62, I63, I64 ja päihderiippuvuus F10.2, F11.2, F12.2, F13.2, F14.2 F15.2 F16.2, F18.2 ja F19.2.
Epilepsian kohdalla vaadittiin lisäksi, että haastateltavalla oli ollut vähintään yksi epilepsia-kohtaus
viimeisen viiden vuoden aikana.

2.5 Tutkimustietoon pohjautuvat suositukset
PARADISE-hankkeen loppuseminaarissa Brysselissä helmikuussa 2013 julkaistiin hankkeen yhteiset
suositukset sekä hankkeessa kehitetty menetelmä PARADISE 24. Suosituksia kirjattiin viisi. Jokaista
suositusta on perusteltu hankkeessa toteutettujen tutkimusten tuloksilla. Suosituksiin liittyviä
toimeenpanoehdotuksia kirjattiin hoitotyöntekijöitä, tutkijoita ja poliitikkoja varten. Suositukset
perusteluineen ja toimeenpanoehdotuksineen ovat englanniksi luettavissa osoitteessa
http://paradiseproject.eu/wp-content/uploads/2013/02/PARADISE-Recommendations-FINAL.pdf.
Suositusten keskeinen sisältö:
1. Aivotoiminnan häiriöiden yhteydessä tietoa psykososiaalisista vaikeuksista ja niitä
määrittävistä tekijöistä yhtenäistää se, että käytetään horisontaalisen epidemiologian
lähestymistapaa.
2. Aivotoiminnan häiriöiden biologisiin ja fysiologisiin prosesseihin kohdistuvien lääketieteellisten
interventioiden lisäksi tulee kiinnittää huomiota terveydellisiin ja sosiaalisiin interventioihin. Ne
tulee kohdistaa psykososiaalisiin vaikeuksiin, jotka muodostuvat aivotoiminnan häiriöiden sekä
ympäristö- ja psykologisten tekijöiden välisen vuorovaikutuksessa.
3. Tarvittavia hoitointerventioita arvioitaessa on määriteltävä aivotoiminnan häiriöön liittyvät
psykososiaaliset vaikeudet.
4. Prospektiivisissa tutkimuksissa tulee pyrkiä keräämään pitkän aikavälin tietoa aivotoiminnan
häiriöihin liittyvistä psykososiaalisista vaikeuksista, jotta laajennetaan tietämystä näiden
vaikeuksien sekä ympäristö- ja yksilötekijöiden välisestä monimuotoisesta dynamiikasta.
5. Mielenterveyttä ja aivotoiminnan häiriöitä koskevia eurooppalaisia strategioita on vahvistettava
kiinnittämällä huomiota psykososiaalisiin vaikeuksiin sekä niitä määrittäviin tekijöihin, jotka
rajoittavat aivotoiminnan häiriöistä kärsivien ihmisten osallistumista.
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3 EU-hankkeessa kehitetty menetelmä
Tavoitteena oli kehittää asiakas- ja tutkimustyötä varten psykososiaalisia vaikeuksia kartoittava, ICFluokitukseen linkittyvä menetelmä, joka soveltuu käytettäväksi useiden aivotoiminnanhäiriöiden
yhteydessä. Aivotoiminnan häiriöiden yhteydessä esiintyvistä psykososiaalisten vaikeuksien valinta
perustui tutkimustietoon (luku 2).
Käyttökelpoinen kysymyssarja ei voi olla liian pitkä, joten yksilöhaastatteluissa testatuista 64
psykososiaalisia vaikeuksia koskevasta kysymyksestä oli valittava vain parhaat. Tilastollisten
analyysien sekä kokemustiedon perustella valittiin kysymyssarjaan 24 kysymystä. Lisäksi tutkittiin
vastausvaihtoehtojen käyttöä eri aivotoiminnan häiriöiden yhteydessä. Kysymyssarjan pisteytys
haluttiin toteuttaa niin, että tuloksia voi ajatella ”metrinä” eli välillä 0–100. Tilastollisten analyysien
perusteella tehtiin paradise metric -ohjeistus.

3.1 Kysymysten valinta
Yhdeksää aivotoiminnan häiriötä koskevan yhteensä 722 haastattelun aineistoa analysoitiin
tilastollisesti R-, SAS- ja SPSS-ohjelmilla Münchenin yliopistossa. Kysymysten valinnassa käytettiin
erityisesti Rasch-analyysin polytomous-mallia, joka soveltuu useampiportaiselle luokitteluasteikolle.
Prosessi on tarkasti kuvattu julkaisussa Cieza, Sabariego ym. (julkaistavana).
Yksilöhaastatteluissa esitettiin 64 strukturoitua kysymystä psykososiaalisista vaikeuksista.
Kysymyksiin pyydettiin vastaamaan ICF:n tarkennetta vastaavan luokituksen mukaisesti asteikolla 0 =
ei lainkaan, 1 = lieviä, 2 = keskinkertaisia, 3 = suuria, 4 = erittäin suuria/ en suoriudu. Lisäksi
haastateltuja pyydettiin nimeämään viisi merkittävintä psykososiaalista vaikeutta.
Vastaukset haastattelijalla käytössä olleisiin vaihtoehtoihin 8 = en tiedä ja 9 = ei sovellu tulkittiin
puuttuvaksi tiedoksi. Puuttuvien tietojen osuus oli hyvin alhainen (< 3,5 %) muille paitsi kuudelle
kysymykselle. Kolmessa kysymyksessä (seksuaalinen halu, itsenäinen toimiminen arjessa ja toisista
huolehtiminen) puuttuvien tietojen osuus oli 7,0–8,5 %, ja kolmessa kysymyksessä (ajaminen,
seksuaaliset toiminnot sekä koulutus ja työ) “ei sovellu” - vastausten osuus oli vielä paljon suurempi,
joten puuttuvan tiedon osuus nousi 21,0–41,4 %:iin. Rasch-analyysissä tämä ei kuitenkaan tuota
ongelmia, koska malli ottaa huomioon puuttuvat tiedot (Andrich & Luo 2003).
Kysymysten valinta tapahtui kaksipäiväisessä kliinikoiden ja tutkijoiden kokouksessa. Käytettävissä
olivat tilastolliset analyysit kuudestakymmenestä neljästä kysymyksestä. Valinnat tehtiin käyttäen
neljää kriteeriä:
1. Yleisyys. Valittu psykososiaalinen vaikeus esiintyy eri aivotoiminnan häiriöissä horisontaalisen
epidemiologian oletuksen mukaisesti Cieza, Anczewska ym. (julkaistavana)
2. Hyödyllisyys. Valittu psykososiaalinen vaikeus tuo uutta tietoa eikä korreloi korkeasti muiden
valittujen psykososiaalisten vaikeuksien kanssa.
3. Soveltuu jatkumolle. Valittu vaikeus edustaa psykososiaalisten vaikeuksien jatkumoa Raschanalyysien perusteella (Bond ja Fox, 2007)
4. Itsenäisyys. Valittu psykososiaalinen vaikeus ei ole riippuvainen taustamuuttujien kuten
sukupuoli ja psykiatrinen vai neurologinen aivotoiminnanhäiriö vaikutuksesta.
Erityisesti tapauksissa, jossa selkeää valintaa ei näiden kriteereiden perusteella voitu tehdä, käytettiin
apuna kahta lisäkriteeriä: a) potilaat olivat maininneet kyseisen psykososiaalisen vaikeuden yhtenä
merkittävimmistä psykososiaalisista vaikeuksia ja b) kliinisen kokemuksen perusteella kyseinen
psykososiaalinen vaikeus on potilaiden elämässä keskeinen.
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Kokouksessa tehtiin muutama muutos haastatteluissa testattuihin kysymyksiin. Rakennettiin uusi
yleinen kysymys arjen toimintoihin liittyvistä vaikeuksista yhdistämällä neljä eri kysymystä
(peseytyminen, wc:n käyttäminen, pukeutuminen ja ruokaileminen). Yksittäisinä ongelmina nämä eivät
olleet yleisiä aivotoiminnan häiriöistä kärsivien joukossa (kriteerivaatimus 1), mutta yhdistettynä
kysymyksenä osio toi riittävästi lisätietoa ja kriteerit täyttyivät.
Lisäksi tehtiin seuraavat muutokset:
 Kysymys 19. Terveydestä huolehtimisen kohtaan lisättiin lääkkeiden ottamisen yhteyteen
määritys ”reseptilääkkeet”.
 Kysymys 20. Ystävyyssuhteita koskevaan kohtaan lisättiin myös ystävyyssuhteiden
aloittaminen, joten kysymys muuttui muotoon ”aloittaa ja ylläpitää ystävyyssuhteita”.

3.2 Valittujen kysymysten ICF-koodit
Psykososiaalisia vaikeuksia koskevan kysymyssarjan 24 kysymystä sekä niihin linkittyvät ICF-koodit
on esitetty taulukossa 3. Koodien yleisyystasot vaihtelevat pääluokasta (esim. d3) kolmanteen
luokitusportaaseen (esim. b1301), koska PARADISE-hankkeessa linkitys tehtiin aineistolähtöisesti.
Kuvaus siitä miten linkittäminen alun perin tehtiin kirjallisuuskatsauksen ja fokusryhmähaastattelujen
jälkeen on esitetty luvuissa 2.1 ja 2.2. Kysymykset pyrittiin valitsemaan niin, että kysymyssarja sopisi
useiden aivotoiminnan häiriöiden hoitoon ja tutkimiseen, joten valitut psykososiaalisia vaikeuksia
koskevat kysymykset eivät kata koko ICF-koodistoa.
Taulukko 3. PARADISE24-lomakkeen kysymykset ja niitä vastaavat ICF-koodit sekä mistä
aiemmin kehitetystä kysymyssarjasta muotoilu on peräisin
ICF koodi ja selite
b130

PARADISE24-lomakkeen kysymykset
numerojärjestyksessä

Henkinen energia 1
ja viettitoiminnot

Kysymyssarja

Minkä verran ongelmia sinulla on ollut johtuen siitä,
että et ole tuntenut itseäsi levänneeksi ja pirteäksi
päivän aikana (esim. tunnet väsymystä, olet
voimaton)?

WHS Q2001

b1301 Motivaatio

2

Minkä verran ongelmia sinulla on ollut löytää asioita,
jotka kiinnostavat ja motivoivat sinua?

-

b1302 Ruokahalu

3

Minkä verran ongelmia sinulla on ollut ruokahalusi
suhteen?

-

b134

Unitoiminnot

4

Minkä verran ongelmia sinulla on ollut unen kanssa,
esimerkiksi vaikeus nukahtaa, heräilyä usein yön
aikana tai herääminen liian aikaisin aamulla?

WHS Q2080

b147

Psykomotoriset
toiminnot:
Agitaatio &
Aggressio/
Hyperaktiivisuus

5

Minkä verran ongelmia sinulla on ollut ärtyneisyyden CIDIn pohjalta
suhteen mm. että olisit aloittanut riitoja, huutanut
ihmisille tai jopa lyönyt heitä?

b147

Psykomotoriset
toiminnot

6

Minkä verran ongelmia sinulle on tuottanut se, että
olet kokenut itsesi hitaaksi tai että asiat ovat
tuntuneet tapahtuvan ympärilläsi liian nopeasti?

HADSin
pohjalta

b152

Tunne-elämän
toiminnot:
masennuksen
tunteet

7

Minkä verran ongelmia sinulle on aiheutunut surun,
alakuloisuuden ja masentuneisuuden tunteista?

WHS Q2090
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b152

Tunne-elämän
8
toiminnot: huolet
ja ahdistuneisuus

Minkä verran ongelmia sinulle ovat aiheuttaneet
huolestuneisuus ja ahdistuneisuus?

b152

Tunne-elämän
toiminnot: stressi

9

Minkä verran ongelmia sinulle on tuottanut se, että et WHS Q8001
ole kyennyt selviytymään kaikista niistä asioista,
jotka sinun olisi tullut hoitaa?

b280

Kipuaistimus

10

Minkä verran sinulla on ollut särkyjä tai kipuja?

WHS Q2030

b140

Tarkkaavaisuustoiminnot

11

Minkä verran vaikeuksia sinulla on ollut keskittyä
tekemään jotain kymmenen minuutin ajaksi?

D1.1
WHODAS;S6
WHODAS-12

b144

Muistitoiminnot

12

Minkä verran vaikeuksia sinulla on ollut muistaa
tehdä tärkeitä asioita?

D1.2
WHODAS

b164

Korkeatasoiset
kognitiiviset
toiminnot

13

Minkä verran vaikeuksia sinulla on ollut päätösten
tekemisessä?

-

d3

Kommunikaatio

14

Minkä verran vaikeuksia sinulla on ollut aloittaa ja
ylläpitää keskustelua?

D1.6
WHODAS

d450

Käveleminen

15

Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut kävellä
pitkiä matkoja kuten esim. 1 km?

D2.5
WHODAS;S7
WHODAS-12

d510+
d530+
d540+
d550

Peseytyminen +
16
wc:ssä käyminen
+ pukeutuminen +
ruokaileminen

Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut
peseytymisessä tai pukeutumisessa, wc:n
käyttämisessä tai ruokailemisessa?

Yhdistetty
sisältäen
D3.1, D3.2 ja
D3.3
WHODAS

b640

Seksuaalitoiminnot

17

Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut
seksuaalisissa toiminnoissa?

D4.5
WHODAS

d5

Itsestä
huolehtiminen

18

Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut olla yksin
muutamia päiviä?

D3.4
WHODAS

d570

Omasta
terveydestä
huolehtiminen

19

Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut huolehtia
terveydestäsi, kuten syödä hyvin, kuntoilla ja ottaa
mahdolliset reseptilääkkeesi?

-

d7500 Vapaamuotoiset
ystävyyssuhteet

20

Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut aloittaa ja
ylläpitää ystävyyssuhteita?

Pohjautuu
S11
WHODAS-12

d760+ Perhesuhteet +
d770 Intiimit
ihmissuhteet

21

Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut tulla
toimeen läheistesi kanssa?

D4.3
WHODAS

d839+ Opetus ja
22
d850 koulutus, muu
määritelty ja
määrittelemätön +
Vastikkeellinen
työ

Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut
päivittäisessä työssä tai koulunkäynnissä?

D5.5
WHODAS;
S12
WHODAS-12

d870

Taloudellinen
omavaraisuus

23

Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut hallita
rahankäyttöäsi?

-

d9

Yhteisöllinen,
sosiaalinen ja
kansalaiselämä

24

Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut osallistua
harrastuksiin tai järjestötoimintaan (esim. juhliin,
urheilutapahtumiin, uskonnollisiin tai poliittisiin
toimintoihin) samalla tavalla kuin kuka tahansa?

D6.1
WHODAS;S4
WHODAS-12
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ICF-luokkien sisältöjen muuntamisessa kysymyksiksi hyödynnettiin mahdollisuuksien mukaan
aiemmin käytettyjä muotoiluja (luku 2.3). WHO Disability Assessment Schedule 2.0 -kysymyssarjaa on
käytetty apuna 11 kysymyksen ja Maailman terveysjärjestön (WHO) World Health Survey (WHS)
muotoiluja kuuden kysymyksen kohdalla (taulukko 2). Yhden kysymyksen muotoilu perustuu
Composite International Diagnostic Interview eli CIDIn ja toisen Hospital Anxiety and Depression
Scale eli HADSin sanamuotoihin. Viisi uutta kysymystä on tehty Paradise-hankkeessa.
ICF-koodeja voi käyttää myös tukena, jos muuten on vaikea ymmärtää kysymyksen kohdetta. Ainakin
muutamissa kysymyksissä (esim. 18, 20 ja 23) ICF-luokan tietäminen saattaa vaikuttaa siihen miten
kysymyksen ymmärtää. Erityisesti yksin olemiseen liittyvä kysymys 18 voidaan arkikielessä ymmärtää
ihmissuhteisiin liittyväksi eikä yksin selviytymiseen liittyväksi, mutta muotoilua ei EU-hankkeessa
haluttu muuttaa, koska kysymys on otettu aiemmin toimivaksi testatusta mittarista (WHODAS).

3.3 Pistemäärä asteikolla nollasta sataan (Paradise metric)
Kysymyssarjan tulosten tulkinnan helpottamiseksi tavoitteena oli kehittää pisteiden laskemisen tapa,
jossa vaihteluväli on nollasta sataan. Yhdeksän aivotoiminnan häiriön asiakkaiden yhteensä 722
haastattelun aineistolla testattiin 24 kysymyksen kokonaisuutta. Testauksen tuloksena kysymyssarjan
vastausvaihtoehtojen määrä kavennettiin kolmeen ja summapisteet sijoitettiin asteikolle nollasta
sataan.

Kolme vastausvaihtoehtoa
Vastausvaihtoehdot päätettiin vähentää viidestä kolmeen. Eri aivotoiminnan häiriöissä
vastausvaihtoehtoja oli käytetty eri tavoin. Horisontaalisuuden oletuksen säilyttämiseksi vaihtoehtojen
määrä sovitettiin sellaiseksi että kysymyssarja soveltuu käytettäväksi eri aivotoiminnan häiriöiden
yhteydessä. Kyselylomake on kokonaisuudessaan kuvassa 1.
Päätökseen vastausvaihtoehtojen vähentämisestä vaikuttivat kaikkiaan seuraavat asiat: a)
kahdessatoista kysymyksessä jatkumoa ja kynnystä koskeva kriteeri 3 (luku 3.1) ei toiminut 5portaisella asteikolla, b) vastausvaihtoehtojen jakaumat olivat vinoja, c) tietyt vastausvaihtoehdot
osoittivat erilaista kynnystä psykiatristen ja neurologisten häiriöiden kohdalla ja d) kysymyssarjaan
vastaamisen arvioitiin olevan helpompaa, jos vastausvaihtoehtoja on sama määrä kaikissa
kysymyksissä. Vastausvaihtoehtojen vähentäminen toteutettiin niin, että yhdistettiin vaihtoehdot kaksi
ja kolme sekä neljä ja viisi (01122).

Asteikko nollasta sataan
EU-hankkeessa oli tavoitteena luoda pisteiden laskutapa, jossa aivotoiminnan häiriöistä kärsivien
psykososiaalisia vaikeuksia voidaan arvioida asteikolla nollasta sataan. Tämä toteutettiin käyttämällä
apuna Rasch-analyysiä, erityisesti sen tiettyjä ominaisuuksia (item fit, ordering of the thresholds,
targeting between item thresholds and persons’ abilities, DIF and reliability). Menetelmä on kuvattu
tarkasti julkaisuprosessissa julkaistavana olevassa artikkelissa (Cieza, Sabariego ym.).
Lopputuloksena henkilön psykososiaaliset vaikeudet saatiin lineaarisesti muunnettua asteikolle
nollasta sataan, jossa 0 tarkoittaa, ettei ole psykososiaalisia vaikeuksia ja 100 erittäin suuria
vaikeuksia (Andrich et al 2002). Paradise metric -muuntotaulukko on esitetty taulukossa 4.
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PARADISE 24
Seuraavat kysymykset kuvaavat erilaisiin ruumiin toimintoihin sekä elämän eri alueisiin liittyviä
ongelmia ja vaikeuksia, joita olet viime aikoina voinut kokea. Vastaa kysymyksiin ajatellen viimeistä 30
päivää ja ottaen huomioon sekä hyvät että huonot päivät.
Ei

Vähän Paljon
/joskus /usein

1. Minkä verran ongelmia sinulla on ollut sen vuoksi, että et ole tuntenut itseäsi
levänneeksi ja pirteäksi päivän aikana (esim. tunnet väsymystä, olet voimaton)?

0

1

2

2. Minkä verran ongelmia sinulla on ollut löytää asioita, jotka kiinnostavat sinua?

0

1

2

3. Minkä verran ongelmia sinulla on ollut ruokahalusi suhteen?

0

1

2

4. Minkä verran ongelmia sinulla on ollut unen kanssa, esimerkiksi vaikeus
nukahtaa, heräilyä usein yön aikana tai herääminen liian aikaisin aamulla?

0

1

2

5. Minkä verran ongelmia sinulla on ollut ärtyneisyyden suhteen, esimerkiksi että
olisit aloittanut riitoja, huutanut ihmisille tai jopa lyönyt heitä?

0

1

2

6. Minkä verran ongelmia sinulle on tuottanut se, että olet kokenut itsesi hitaaksi tai
0
että asiat ovat tuntuneet tapahtuvan ympärilläsi liian nopeasti?

1

2

7. Minkä verran ongelmia sinulle on aiheutunut surun, alakuloisuuden tai
masentuneisuuden tunteista?

0

1

2

8. Minkä verran ongelmia sinulle ovat aiheuttaneet huolestuneisuus tai
ahdistuneisuus?

0

1

2

9. Minkä verran ongelmia sinulle on tuottanut se, että et ole kyennyt selviytymään
kaikista niistä asioista, jotka sinun tulisi hoitaa?

0

1

2

10. Minkä verran sinulla on ollut särkyjä tai kipuja?

0

1

2

11. Minkä verran vaikeuksia sinulla on ollut keskittyä tekemään jotain 10 min ajan?

0

1

2

12. Minkä verran vaikeuksia sinulla on ollut muistaa tehdä tärkeitä asioita?

0

1

2

13. Minkä verran vaikeuksia sinulla on ollut päätösten tekemisessä?

0

1

2

14. Minkä verran vaikeuksia sinulla on ollut aloittaa ja ylläpitää keskustelua?

0

1

2

15. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut kävellä pitkiä matkoja (esim. 1 km )?

0

1

2

16. Onko sinulla ollut vaikeuksia jossakin seuraavista: peseytymisessä tai
pukeutumisessa, wc:n käyttämisessä tai ruokailemisessa?

0

1

2

17. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut seksuaalisissa toiminnoissa?

0

1

1

18. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut olla yksin muutamia päiviä?

0

1

2

19. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut huolehtia terveydestäsi kuten syödä
hyvin, kuntoilla ja ottaa mahdolliset reseptilääkkeesi?

0

1

2

20. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut aloittaa ja ylläpitää ystävyyssuhteita?

0

1

2

21. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut tulla toimeen läheistesi kanssa?

0

1

2

22. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut päivittäisessä työssä tai opiskelussa?

0

1

2

23. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut hallita rahankäyttöäsi?

0

1

2

24. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut osallistua harrastuksiin tai
järjestötoimintaan (esim. juhliin, urheilutapahtumiin, uskonnollisiin tai poliittisiin
toimintoihin) samalla tavalla kuin kuka tahansa?

0

1

2

Summa sarakkeittain
Yhteispisteet, jotka muunnetaan taulukon avulla*
Kuva 1. EU-hankkeen tuotoksena syntynyt PARADISE 24 -lomake suomeksi käännettynä
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Taulukko 4. Paradise metric -muuntotaulukko lomakkeen summapistemäärästä välille 0–100
Lomakkeesta
lasketut pisteet

Muunnettu
skaalalle 0–100

Lomakkeesta
lasketut pisteet

Muunnettu
skaalalle 0–100

0

0

1

10

25

65

2

19

26

66

3

25

27

67

4

29

28

68

5

33

29

69

6

36

30

71

7

38

31

72

8

41

32

73

9

43

33

74

10

45

34

76

11

46

35

77

12

48

36

78

13

50

37

80

14

51

38

81

15

53

39

83

16

54

40

85

17

55

41

87

18

57

42

89

19

58

43

91

20

59

44

92

21

60

45

94

22

61

46

96

23

63

47

98

24

64

48

100

3.4 Tutkimus- ja kehittämiskohteita
EU-hankkeessa oletuksena oli löytää horisontaalisen epidemiologian mukaisesti yhteisiä, eri
aivotoiminnan häiriöihin liittyviä psykososiaalisia vaikeuksia. Horisontaalisuus toimi hyvin, kun
kysymyssarjaan valikoitiin eri häiriöiden keskuudessa yleisesti koetut vaikeudet. Vastausvaihtoehtojen
kohdalla neurologisten ja psykiatristen häiriöiden erilaisuus nousi kuitenkin esille. EU-hankkeessa
erilaisuus ratkaistiin vähentämällä vastausvaihtoehtoja teknisesti.
EU-hankkeen aikataulupaineet aiheuttivat sen, että valmista menetelmää ei ehditty muokata loppuun
saakka eikä testata. Lomakkeen johdantotekstistä puuttuvat täyttämisohjeet, eikä erillisiä käyttö- ja
tulkintaohjeita ole. Muokattujen yksittäisten kysymysten, kysymyssarjan kokonaisuuden ja kolmen
vastausvaihtoehdon toimivuuden testaamista ei hankkeen aikana ehditty toteuttaa. Tutkimustarpeiden
lisäksi A-klinikkasäätiön tutkimusryhmä on todennut kehittämiskohteita, joita on pyritty ratkaisemaan
Paradise24fin-lomakkeessa (luku 4).
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Erot vastausvaihtoehtojen käytössä
Aivotoiminnan häiriöiden välillä oli eroa siinä, miten vastausvaihtoehtoja oli käytetty. Erot johtuvat
psykiatristen ja neurologisten aivotoiminnan häiriöiden erilaisuudesta. Mutta on todennäköistä, että
tutkimusaineistossa esiintyneet erot johtuivat osin haastateltavien valintatavasta. Tietyn aivotoiminnan
häiriöryhmän haastattelut suoritettiin yhdessä hoitopaikassa. Esimerkiksi kaikki skitsofrenian ja
päihderiippuvuuden takia haastatellut olivat laitospotilaita, kun taas migreenin ja epilepsian takia
haastatellut olivat avohoidossa.
Eroja vastausvaihtoehtojen käytössä havainnollistavat kuviot 3a ja 3b. Psykiatristen häiriöiden
kohdalla vastausvaihtoehtojen jakaumat ovat tasaisempia, ja vastausvaihtoehtoa ”4 = erittäin suuria/ei
suoriudu” on käytetty enemmän kuin neurologisissa häiriöissä. Psykiatriset häiriöt vaikuttavat yleensä
potilaan elämään kokonaisvaltaisesti ja elämäntilanne on perinteisesti otettu kliinisessä työssä
huomioon. Siten myös potilaat ovat tottuneet arvioimaan tilannettaan.
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Päihderiippuvuus

Ei lainkaan

Depressio

Lieviä

Skitsofrenia

Keskinkertaisia

Dementia

Suuria

Aivoverenkiertohäiriöt

Erittäin suuria / Ei suoriudu

Epilepsia

Ei sovellu

Migreeni

Ei osaa sanoa

MS-tauti

Tietoa ei ole

Parkinsonin tauti

Kuvio 3a. Haastateltujen 722 potilaan vastauksien jakaumat kysymykseen 1: ”Minkä verran
ongelmia sinulla on ollut johtuen siitä, että et ole tuntenut itseäsi levänneeksi ja pirteäksi
päivän aikana (esim. tunnet väsymystä, olet voimaton)?”
0%

20%

40%

60%

Päihderiippuvuus

80%

100%
Ei lainkaan

Depressio

Lieviä

Skitsofrenia

Keskinkertaisia

Dementia

Suuria

Aivoverenkiertohäiriöt

Erittäin suuria / Ei suoriudu

Epilepsia

Ei sovellu

Migreeni

Ei osaa sanoa

MS-tauti

Tietoa ei ole

Parkinsonin tauti

Kuvio 3b. Haastateltujen 722 potilaan vastauksien jakaumat kysymykseen 24: ”Kuinka suuria
vaikeuksia sinulla on ollut osallistua harrastuksiin tai järjestötoimintaan (esim. juhliin,
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urheilutapahtumiin, uskonnollisiin tai poliittisiin toimintoihin) samalla tavalla kuin kuka
tahansa?”
Vastatessaan psykososiaalisia vaikeuksia koskeviin kysymyksiin henkilöt yleensä arvioivat omaa
tilannettaan suhteessa aiempiin elämänkokemuksiinsa (hyviin ja huonoihin jaksoihin). Osassa
häiriöistä tapahtuu jaksottaista vaihtelua, jolloin psykososiaaliset vaikeudet samalla muuttuvat. Myös
etenevien, pysyvien tai kohtauksittain esiintyvien aivotoiminnan häiriöiden yhteydessä muutoksen
seuranta on tärkeää. Jaksoittaisesta häiriöstä kärsivällä äärimmäisten vaihtoehtojen käytön merkitys ja
ajoitus ovat todennäköisesti erilaisia kuin kroonisesti etenevien häiriöiden yhteydessä.
Olisi tärkeä saada tutkimustietoa vastausvaihtoehtojen käytöstä pitkällä aikavälillä ja eri häiriön eri
vaikeusasteilla. Esimerkiksi laitoshoidossa olleiden päihderiippuvaisten vastauksista koostuvan
aineiston rinnalle on koottava tutkimustietoa mm. avohoidosta ja nuorisoasemilta.

Vastausvaihtoehdot
Kysymyssarja luotiin yksilöhaastattelujen pohjalta, joissa psykososiaalisista vaikeuksista kysyttiin
käyttäen viisiportaista ICF-asteikkoa. Vastausvaihtoehdot olivat ICF:n tarkennetta vastaavan
luokituksen mukaisesti: 0 = ei lainkaan, 1 = lieviä, 2 = keskinkertaisia, 3 = suuria, 4 = erittäin suuria / ei
suoriudu (Stakes 2004, 22). Kolmen vastausvaihtoehdon mallia ei testattu oikeilla henkilöillä vaan
vastausvaihtoehtojen vähentäminen viidestä kolmeen tapahtui teknisesti yhdistämällä vastaukset
vaihtoehdoista 1 ja 2 sekä 3 ja 4, jolloin lopputulos oli muotoa 01122.
A-klinikkasäätiön tutkimusryhmä päätyi suosittamaan viiden vaihtoehdon käyttöä ainakin
päihdehoidossa seuraavista syistä:
a. Tarvitaan useita vastausvaihtoehtoja silloin, kun tavoitteena on seurata mahdollisia muutoksia
psykososiaalisten vaikeuksien sisällössä tai määrässä. Kliinisen kokemuksen perusteella
psykososiaaliset vaikeudet eivät hoidon aikana muutu nopeasti ja suurin harppauksin. Hoidon
myötä asioissa tapahtuu muutoksia, jotka vaativat herkkää mittaria, joissa on useita
vastausvaihtoehtoja.
b. Hoitotyössä yksilön elämässä tapahtuneet muutokset ovat tärkeämpiä kuin tilastolliset
keskiarvot. Muutoksen seurannassa tärkeitä ovat kaikki siirtymät vastausvaihtoehdosta
toiseen. Erityisen tärkeitä ovat erittäin suurten vaikeuksien määrän suureneminen ja
pieneneminen. Monesti hoidon aikana on vaikea päästä tilanteeseen 0 = ei lainkaan.
c.

Vaikeuksista ja ongelmista kysyttäessä ei ole oletettavaa, että vastaukset jakaantuvat
tasaisesti yhtä suuriin osuuksiin. Normaaliväestön keskuudessa suuri osa psykososiaalisista
vastauksista sijoittuu luokkaan ”0 = ei lainkaan” ja vain erittäin pienellä määrällä henkilöitä
vastaukset sijoittuvat luokkaan ”4 = erittäin suuria vaikeuksia / en selviydy”. Hoitotyöhön
kysymyssarja antaa erittäin tärkeää tietoa kokonaiskuormituksesta sekä siitä, mitkä asiat ovat
erityisen kuormittavia.

d. Vastausvaihtoehtojen vähentäminen oli tehty tilastotieteellisistä syistä kohtalaisen pienen (n =
722) otoksen perusteella. On mahdollista että erot aivotoiminnan häiriöiden välillä johtuivat
haastateltujen valintatavasta eikä häiriöiden välisistä eroista. Kolmiportaisen asteikon
paremmasta soveltuvuudesta eri aivotoiminnanhäiriöiden yhteydessä ei ole tutkittua näyttöä,
koska tutkimus toteutettiin viisiportaisella asteikolla.
Paljon psykososiaalisia ongelmia aiheuttavien häiriöiden kuten päihderiippuvuuden hoidossa tarvitaan
vaikeuksien intensiteetin osalta useita luokkia, jotta henkilöiden välille tulee eroja. Haastatellut
päihderiippuvaiset henkilöt (n = 80) käyttivät verrattain tasaisesti kaikkia vastausvaihtoehtoja (kuvio 4),
joten viiden vastausvaihtoehdon käyttö osoittautui myös tilastollisesti perustelluksi. Kolmeen
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kysymykseen (kävely 15, peseytyminen + pukeutuminen + wc:n käyttö + ruokaileminen 16 ja seksi 17)
oli yli puolet vastannut, että ei ole lainkaan ongelmia. Kahteen kysymykseen (kognitiivinen hitaus 6 ja
keskustelu 14) oli vähemmän kuin 5 % vastannut, että erittäin suuria vaikeuksia.
70%
60%
50%

Ei lainkaan

40%

Lieviä
Keskinkertaisia

30%

Suuria
20%

Erittäin suuria / Ei suoriudu

10%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Kuvio 4. Päihderiippuvaisten (n = 80) vastausvaihtoehtojen jakaumien prosenttiosuudet
kysymyskohtaisesti (X-akseli kertoo Paradise24-kysymyssarjan numeron)

Ohjeet tilanteessa ”Ei sovellu”
Osa kysymyksistä kuten koulutusta ja työtä, seksuaalisia toimintoja sekä yksin olemista koskevat
kysymykset ovat sellaisia, joista kaikilla vastaajilla ei ole viimeaikaisia kokemuksia. Esimerkiksi
päihderiippuvaisten haastatteluissa työtä ja opiskelua koskeva kysymys poikkesi huomattavasti
kaikista muista kysymyksistä: kolme neljästä oli vastannut ”ei sovellu”. Laitosmuotoisessa
päihdehoidossa olevista päihderiippuvaisista henkilöistä suuri osa ei käy töissä eikä opiskele (kuvio 5).
0%

20%

40%

60%

80%

100%
Ei lainkaan

Päihderiippuvuus

Lieviä

Depressio

Keskinkertaisia

Skitsofrenia
Dementia

Suuria

Aivoverenkiertohäiriöt

Erittäin suuria / Ei suoriudu

Epilepsia

Ei sovellu

Migreeni

Ei osaa sanoa

MS-tauti

Tietoa ei ole

Parkinsonin tauti

Kuvio 5. Vastausten jakaumat kysymyksen 22 ”Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut
päivittäisessä työssä tai koulunkäynnissä” aivotoiminnanhäiriökohtaisesti
EU-hankkeen haastattelukäsikirjassa tilanteissa, joissa kysymys ei sovellu, ohjeistettiin kirjaamaan
erillisesti lisäkysymys: ”Mikäli et ole viime viikkoina kokenut tätä asiaa, niin arvioi kuinka paljon
vaikeuksia sinulla olisi ollut, jos olisit…”. Esimerkiksi jos henkilö ei ole laitoshoidon takia ollut töissä ja
työssäkäynti olisi tuottanut hänelle nykyisessä kunnossa erittäin suuria vaikeuksia valitaan 4 = erittäin
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suuria / ei selviydy. Tai jos työkunto on erinomainen, mutta henkilöllä ei ole töitä työllisyyspoliittisista
syistä valitaan 0 = ei lainkaan. PARADISE 24 -lomakkeessa (kuva 1) ei kuitenkaan anneta ohjetta
miten toimia, jos psykososiaalista vaikeutta koskeva elämäntapahtumaa ei ole koettu 30 päivän
sisällä. A-klinikkasäätiön tutkimusryhmä päätyi lisäämään haastattelukäsikirjan ohjeistuksen
lomakkeen johdantotekstiin (liite 2).

Päivämäärä ja nimi
Täyttöpäivämäärä on erityisesti seurannan kannalta erittäin tärkeä tieto. Päivämäärästä käy ilmi sekä
ajankohta että lomakkeiden täyttämisjärjestys. Lisäksi lomakkeessa tulee kliinisessä työssä olla paikka
henkilön nimelle.

Käyttö- ja tulkintaohjeet
PARADISE24-lomakkeen alussa oleva johdanto ei sisällä vastausvaihtoehtojen käyttöä koskevia
täyttöohjeita. EU-hankkeessa haastattelujen toteuttamista varten oli olemassa ohjekirja, joka sisälsi
tarkemmat ohjeet ja tulkinnat jokaisesta kysymyksestä. PARADISE24-lomakkeesta sellaista ei ole
saatavissa.
Lomakkeen lisänä on vain taulukko summapistemäärän muuttamisesta välille 0–100. Tulkinta- ja
käyttöohjeita tai vertailutietoa ei toistaiseksi ole.
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4 Paradise24fin
Kysymyssarjan avulla kartoitetaan koettuja psykososiaalisia vaikeuksia ja niissä tapahtuneita
muutoksia. Paradise24fin-lomake soveltuu käytettäväksi sekä asiakas- että tutkimustyössä.
Paradise24fin-lomakkeen sisältö on esitetty kuvassa 2 ja käyttöön tulostettava versio ohjeineen on
liitteessä 2. Kaksisivuinen käyttö- ja tulkintaohje on tarkoitettu ammattilaisten käyttöön.
A-klinikkasäätiön tutkimusryhmä alkoi EU-hankkeen päättymisen jälkeen heti selvittää kysymyssarjan
käytettävyyttä. Lomakkeesta pyydettiin kommentteja ja arvioita eri aivotoiminnan häiriöitä edustavilta
tahoilta. Muutamista A-klinikkasäätiön ja Helsingin kaupungin päihdehoitoyksiköistä on hankittu
kokemuksia kysymyssarjan käytöstä asiakastyössä.
Suomalaisessa Paradise24fin-lomakkeessa on säilytetty vertailukelpoisuus EU-hankkeen tuotokseen.
Kysymyssarjan 24 kysymystä ovat molemmissa lomakkeissa täsmälleen samanlaiset (luku 3).
Asiakastyön sekä seurantakäytön tarpeiden takia suomalaista versiota on kuitenkin hieman kehitetty
eteenpäin ja siihen on lisätty muutamia kysymyksiä ja ohjeita.

4.1 Lomakkeen täyttäminen
Viimeaikaisia psykososiaalisia vaikeuksia kartoittava Paradise24fin-lomake voidaan antaa asiakkaalle
itselleen täytettäväksi tai se voidaan täyttää asiakasta haastattelemalla. Tavoitteena on saada kirjattua
asiakkaan arvio omasta tilanteestaan. Paradise24fin-lomakkeen johdantoteksti sisältää täyttämisen
kannalta olennaiset ohjeet (kuva 2).
Kysymyksiin vastattaessa ajatellaan viimeaikaista tilannetta eli viimeksi kulunutta noin 30 päivän
jaksoa ottaen huomioon sekä hyvät että huonot päivät. Jos asiakas on vastikään aloittanut hoidon,
hänen tulee vastata ajatellen tilannetta hoitoon hakeutumisen aikaan. Laitoshoitoon tulleita potilaita
voidaan hoidon alussa pyytää ajattelemaan tilannetta ennen hoitojakson alkua. Ensimmäisen
täyttökerran tilannearvio ja päivämäärä ovat tärkeä perusta tilanteen seuraamiselle myöhemmin.

4.1.1 Psykososiaaliset vaikeudet
Päivämäärän täyttämisen jälkeen asiakas vastaa kysymyksiin 24 psykososiaalisen vaikeuden osalta.
Vastausvaihtoehdot ovat: 0 = ei lainkaan vaikeuksia, 1 = lieviä vaikeuksia, 2 = keskinkertaisia
vaikeuksia, 3 = suuria vaikeuksia tai 4 = erittäin suuria vaikeuksia / ei selviydy. Vastausvaihtoehdot
ovat ICF:n tarkennetta vastaavan luokituksen mukaiset (Stakes 2004, 22), vastausvaihtoehtoja 8 = en
tiedä ja 9 = ei sovellu ei lomakkeessa tarjota. Vastausvaihtoehdot on esitelty lomakkeen
johdantotekstissä (kuva 2).
Mikäli asiakas ei ole kokenut viimeisen kuukauden aikana jotain kysyttyä vaikeutta, niin silloin häntä
pyydetään arvioimaan kuinka paljon vaikeuksia hänellä olisi ollut. Esimerkiksi mikäli asiakas ei ole
ollut muutamaa päivää yksin, koska itsestä yksin huolehtiminen olisi tuottanut nykyisessä kunnossa
erittäin suuria vaikeuksia, valitaan vastausvaihtoehto neljä. Tämä ohje on kirjoitettu suomenkielisen
lomakkeen johdantotekstiin. Näin varmistetaan se, että täyttäjät ymmärtävät kysymykset samalla
tavoin, vaikka eivät olisi tutustuneet erilliseen käyttöohjeeseen.
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Paradise24fin
Seuraavat kysymykset kuvaavat ongelmia ja vaikeuksia, joita olet viime aikoina voinut kokea. Vastaa
kysymyksiin ajatellen viimeistä 30 päivää ja ottaen huomioon sekä hyvät että huonot päivät.
Arviointiasteikko 0–4: 0 = ei lainkaan vaikeuksia, 1 = lieviä vaikeuksia, 2 = keskinkertaisia
vaikeuksia, 3 = suuria vaikeuksia ja 4 = erittäin suuria vaikeuksia / en selviydy. Mikäli et ole viime
viikkoina kokenut jotain kysytyistä asioista, niin arvioi kuinka paljon vaikeuksia sinulla olisi ollut:
esimerkiksi en ole ollut töissä ja työssäkäynti olisi tuottanut minulle nykyisessä kunnossani erittäin
suuria vaikeuksia (=4).
Numeroi viimeiseen sarakkeeseen tärkeysjärjestykseen ne 1–5 asiaa, joihin eniten toivot muutosta (1
= tärkein muutostoive).
Lieviä
Suuria Muutos
Päivämäärä ___ /___ 20____
Ei = 0 = 1 2 = 3 4 toiveet
1. Minkä verran ongelmia sinulla on ollut sen vuoksi, että et ole tuntenut 0 1 2 3 4
itseäsi levänneeksi ja pirteäksi päivän aikana (esim. tunnet väsymystä,
olet voimaton)?
2. Minkä verran ongelmia sinulla on ollut löytää asioita, jotka kiinnostavat 0
sinua?

1

2

3

4

3. Minkä verran ongelmia sinulla on ollut ruokahalusi suhteen?

0

1

2

3

4

4. Minkä verran ongelmia sinulla on ollut unen kanssa, esimerkiksi
vaikeus nukahtaa, heräilyä usein yön aikana tai herääminen liian
aikaisin aamulla?

0

1

2

3

4

5. Minkä verran ongelmia sinulla on ollut ärtyneisyyden suhteen,
esimerkiksi että olisit aloittanut riitoja, huutanut ihmisille tai jopa lyönyt
heitä?

0

1

2

3

4

6. Minkä verran ongelmia sinulle on tuottanut se, että olet kokenut itsesi
hitaaksi tai että asiat ovat tuntuneet tapahtuvan ympärilläsi liian
nopeasti?

0

1

2

3

4

7. Minkä verran ongelmia sinulle on aiheutunut surun, alakuloisuuden tai
masentuneisuuden tunteista?

0

1

2

3

4

8. Minkä verran ongelmia sinulle ovat aiheuttaneet huolestuneisuus tai
ahdistuneisuus?

0

1

2

3

4

9. Minkä verran ongelmia sinulle on tuottanut se, että et ole kyennyt
selviytymään kaikista niistä asioista, jotka sinun tulisi hoitaa?

0

1

2

3

4

10. Minkä verran sinulla on ollut särkyjä tai kipuja?

0

1

2

3

4

11. Minkä verran vaikeuksia sinulla on ollut keskittyä tekemään jotain 10
min ajan?

0

1

2

3

4

12. Minkä verran vaikeuksia sinulla on ollut muistaa tehdä tärkeitä asioita?

0

1

2

3

4

13. Minkä verran vaikeuksia sinulla on ollut päätösten tekemisessä?

0

1

2

3

4

14. Minkä verran vaikeuksia sinulla on ollut aloittaa ja ylläpitää
keskustelua?

0

1

2

3

4

15. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut kävellä pitkiä matkoja (esim. 1 0
km )?

1

2

3

4

16. Onko sinulla ollut vaikeuksia jossakin seuraavista: peseytymisessä tai
pukeutumisessa, wc:n käyttämisessä tai ruokailemisessa?

0

1

2

3

4

17. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut seksuaalisissa toiminnoissa?

0

1

2

3

4

18. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut olla yksin muutamia päiviä?

0

1

2

3

4

19. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut huolehtia terveydestäsi kuten
syödä hyvin, kuntoilla ja ottaa mahdolliset reseptilääkkeesi?

0

1

2

3

4
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20. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut aloittaa ja ylläpitää
ystävyyssuhteita?

0

1

2

3

4

21. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut tulla toimeen läheistesi
kanssa?

0

1

2

3

4

22. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut päivittäisessä työssä tai
opiskelussa?

0

1

2

3

4

23. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut hallita rahankäyttöäsi?

0

1

2

3

4

24. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut osallistua harrastuksiin tai
järjestötoimintaan (esim. juhliin, urheilutapahtumiin, uskonnollisiin tai
poliittisiin toimintoihin) samalla tavalla kuin kuka tahansa?

0

1

2

3

4

Summapistemäärä _____
Sarakkeittain yhteensä
Minkälaisiin vaikeuksiin toivot tällä hetkellä eniten muutosta? (jatka tarvittaessa kääntöpuolelle)
Kuva 2. Paradise24fin-lomake (tulostettavaksi tarkoitettu lomake ohjeineen on liitteessä 1)

4.1.2 Muutostoiveet
Lomakkeen oikeassa reunassa olevaan ”Muutostoiveet”-sarakkeeseen merkitään tärkeysjärjestykseen
ne 1–5 asiaa, joihin asiakas toivoo eniten muutosta (1 = tärkein muutostoive). Tämän sarakkeen
avulla voidaan asiakkaan kanssa käydä keskustelua hoidon tavoitteista ja seurata tilannetta
muutoksen kohteiksi toivotuista asioista.
Koetun vaikeuden suuruudesta ei voi päätellä sitä, mihin muutostoiveet kohdistuvat. Joillakin
henkilöillä suuria vaikeuksia on paljon ja joidenkin vaikeuksien kanssa hän on voinut tottua elämään
tai asia ei ole muutettavissa.
Kysymys muutostoiveista lisättiin kysymyssarjaan käytännön työntekijöiden pyynnöstä.
Muutostoiveista ja niiden vaikutuksista on mahdollista keskustella hoidossa, toisinaan muutostoiveita
voi hyödyntää myös hoitosuunnitelman tekemisessä.

4.1.3 Kuormittavimmat vaikeudet
Lomakkeen lopussa on vapaamuotoinen kysymys ”Minkälaisiin vaikeuksiin toivot tällä hetkellä eniten
muutosta?”. On mahdollista, että joku muu kuin lomakesarjassa mainittu asia kuormittaa henkilöä.
Tästä syystä voi lomakkeen kääntöpuolelle tai alareunaan kirjoittaa omin sanoin asioita, joihin henkilö
eniten toivoo muutosta.
Avoin muutoksia koskeva kysymys todettiin haastattelussa hyödylliseksi, sillä lomakkeen valmiiksi
muotoillut kysymykset eivät välttämättä nosta esille sitä kaikkein kuormittavinta vaikeutta.
Vapaamuotoinen kysymys auttaa hoitotyöntekijää myös arvioimaan lomakevastauksia suhteessa
henkilön elämäntilanteen kokonaisuuteen.

4.2 Pistemäärien laskeminen ja tulkinta
Paradise24fin-lomakkeen avulla kartoitetaan asiakkaan kokemien vaikeuksien ja ongelmien määrää ja
voimakkuutta. Kysymyssarjaan sisältyvien vaikeuksien on todettu esiintyvän eri aivotoiminnan
häiriöiden yhteydessä. Näitä vaikeuksia ja niiden astetta selvitetään, koska ne kuormittavat asiakasta
terveysongelman lisäksi.
Lomake soveltuu sekä kerta-arvioksi että henkilön kokonaistilanteen seurantaan. Jos mahdollista, niin
lomake täytetään hoidon alussa, jolloin lähtökohdaksi tulee tilanne ennen hoitoon hakeutumista.
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Asiakkaan tilanteessa tapahtuneista muutoksista saadaan tietoa, kun lomake täytetään useita kertoja
hoidon aikana. Paradise24fin-lomaketta voidaan käyttää sekä yksilöä että isompia ryhmiä koskevissa
tarkasteluissa. Lomakkeen tiiviit käyttö- ja tulkintaohjeet löytyvät tulostukseen sopivina versiona
liitteestä 1.
Täytetystä Paradise24fin-lomakkeesta saa nopeasti käsityksen henkilön kokonaistilanteesta
kyseisenä ajankohtana, mikäli lomaketta käytetään yksisivuisena. Lomakkeesta on olemassa myös
senioriversio, jossa teksti on isompaa ja lomake kaksisivuinen.
Tulkitsemisen avuksi lomakkeen tietoa voidaan tiivistää summiksi ja esittää kuvioina usealla eri
tavalla. Monista lomakkeista tuttu summapistemäärä antaa kokonaiskuvan, mutta asiakkaan
täyttämästä tiedosta jää paljon hyödyntämättä, mikäli tulkinnassa käytetään ainoastaan
kokonaispistemäärää. Erilaisten summien rinnalla myös yksittäisillä kysymyksillä on käyttöarvoa
erityisesti kliinisessä työssä. Esimerkit perustuvat laitosmuotoisessa päihdehoidossa toteutettuihin
tutkimuksiin, jotka on kuvattu tarkemmin luvussa 5.

4.2.1 Sarakesumma
Sarakesumman avulla saa nopeasti kokonaiskäsityksen. Sarakesumma saadaan laskemalla
vastausvaihtoehtoja koskevien valintojen määrä yhteen sarakkeittain, esimerkiksi viisi valintaa 0 = ei
lainkaan, kuusi valintaa 1 = lieviä vaikeuksia jne. Summat merkitään lomakkeen alariville
sarakekohtaisesti. Kuvio 6 kuvaa tilannetta, jossa henkilö peitenimellä Kalle on kokenut lähes kaikkia
kysyttyjä vaikeuksia, mutta vain yhdessä asiassa erittäin suuria vaikeuksia.
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Ei

Lieviä

Keskisuuria

Suuria

Erittäin suuria

Kuvio 6. Esimerkki Kallen sarakesummasta hoitoon tulon aikaan
Sarakesummista voi keskustella asiakkaan kanssa. Esimerkiksi voidaan käydä läpi ne asiat, joissa
asiakas on kokenut suuria tai erittäin suuria vaikeuksia. Samalla voi myönteisesti kiinnittää huomiota
siihen, kuinka monen asian osalta asiakas ei ole kokenut vaikeuksia.
Sarakesummien avulla voidaan myös tarkastella muutosta. Kuukauden seurantajaksolla
päihderiippuvaisen Kallen tilanne näyttää muuttuneen positiiviseen suuntaan sarakesummien
perusteella (kuvio 7). Erittäin suuria vaikeuksia ei enää ollut ja vaihtoehtoon ”ei vaikeuksia” oli tullut
lisää valintoja.
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12
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Kuvio 7. Esimerkkinä sarakesummista Kallen perustilanne (tumman sininen) ja tilanne
kuukautta myöhemmin (vaalean sininen)

4.2.2 Summapistemäärä
Summapistemäärä on yksittäinen luku, joka välittää karkean yleiskuvan henkilön tilanteesta.
Summapistemäärää käytetään pääasiassa tarkasteltaessa tai seurattaessa useiden henkilöiden
tilannetta. Yksilön kohdalla sarakesummat ja osa-alueiden summat antavat käyttökelpoisempaa tietoa.
Paradise24fin-lomakkeesta on laskettavissa suoraan pistemäärä asteikolle 0–96. Summapistemäärä
lasketaan kertomalla sarakesumma vastausvaihtoehtojen numeroarvolla (ei lainkaan = 0, lieviä
vaikeuksia = 1, jne.). Yhteenlaskettu pistemäärä voi vaihdella välillä 0 (24 * ei vaikeuksia) ja 96 (24 * 4
erittäin suuria vaikeuksia).
Esimerkiksi viisi ei lainkaan (0) -vastausta, kuusi sekä lieviä (1) että keskinkertaisia (2) vaikeuksia vastausta, neljä suuria (3) ja kolme erittäin suuria (4) vaikeuksia -vastausta lasketaan: (5x0) + (6x1) +
(6x2) + (4x3) + (3x4) = 42 pistettä.
Laitosmuotoisessa päihdehoidossa olleiden henkilöiden (n = 182) vastausten perusteella
Paradise24fin-lomakkeesta laskettu summapistemäärä mittaa samaa ilmiötä luotettavasti
(Crohnbachin alfa 0,91). Yhdenkään kysymyksen poistaminen ei parantaisi mittaria olennaisesti.

4.2.3 Osa-alueet
Kysymykset ryhmiteltiin osa-alueittain kuuteen sisällöltään erilaiseen ryhmään. Jaottelu osa-alueisiin
tehtiin päihderiippuvaisten vastausten perusteella. Luokitusten tekemisessä käytettiin tilastollisia
menetelmiä (faktorianalyysiä, korrelaatiotarkasteluja sekä asteikon muodostamista) sekä
sisällönanalyysiä. Jako kuuteen osa-alueeseen vaikutti aiemman tutkimustiedon ja kliinisen
kokemuksen perusteella sisällöltään käyttökelpoiselta päihdehoidossa.
Alaskaalat muodostetaan laskemalla kunkin aihepiirin vastausten keskiarvo. Matala keskiarvo
tarkoittaa vähemmän vaikeuksia; pienin mahdollinen keskiarvo on 0 (ei ollenkaan vaikeuksia) ja suurin
on 4 (kaikissa asioissa erittäin suuria vaikeuksia).
Arjen toiminnot sisältää viiden kysymyksen keskiarvon. Viiden kysymyksen mittari toimi 182
päihdeongelmaisen vastausten perusteella hyvin (Crohnbachin alfa 0,78).

3.
15.

Minkä verran ongelmia sinulla on ollut ruokahalusi suhteen?
Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut kävellä pitkiä matkoja (esim. 1 km)?
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16.
17.
19.

Onko sinulla ollut vaikeuksia jossakin seuraavista: peseytymisessä tai pukeutumisessa, wc:n
käyttämisessä tai ruokailemisessa?
Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut seksuaalisissa toiminnoissa?
Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut huolehtia terveydestäsi kuten syödä hyvin, kuntoilla ja
ottaa mahdolliset reseptilääkkeesi?

Arjen hallintaa kuvasi neljä muuttujaa (alfa 0,68). Teemat kattavat tunteet, tilanteen ja rahankäytön.
5.
6.
9.
23.

Minkä verran ongelmia sinulla on ollut ärtyneisyyden suhteen, esimerkiksi että olisit aloittanut
riitoja, huutanut ihmisille tai jopa lyönyt heitä?
Minkä verran ongelmia sinulle on tuottanut se, että olet kokenut itsesi hitaaksi tai että asiat
ovat tuntuneet tapahtuvan ympärilläsi liian nopeasti?
Minkä verran ongelmia sinulle on tuottanut se, että et ole kyennyt selviytymään kaikista niistä
asioista, jotka sinun tulisi hoitaa?
Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut hallita rahankäyttöäsi?

Tiedon käsittely muodostettiin viidestä kysymyksestä (alfa 0,72). Kognitiivisiin toimintoihin liittyvät
vaikeudet ovat keskeisiä monissa aivotoiminnan häiriöissä.
11.
12.
13.
14.
22.

Minkä verran vaikeuksia sinulla on ollut keskittyä tekemään jotain 10 min ajan?
Minkä verran vaikeuksia sinulla on ollut muistaa tehdä tärkeitä asioita?
Minkä verran vaikeuksia sinulla on ollut päätösten tekemisessä?
Minkä verran vaikeuksia sinulla on ollut aloittaa ja ylläpitää keskustelua?
Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut päivittäisessä työssä tai opiskelussa?

Mieliala sisältää neljä tunne-elämään liittyvää kysymystä (Cronbachin alfa 0,82).
1.
2.
7.
8.

Minkä verran ongelmia sinulla on ollut sen vuoksi, että et ole tuntenut itseäsi levänneeksi ja
pirteäksi päivän aikana (esim. tunnet väsymystä, olet voimaton)?
Minkä verran ongelmia sinulla on ollut löytää asioita, jotka kiinnostavat sinua?
Minkä verran ongelmia sinulle on aiheutunut surun, alakuloisuuden tai masentuneisuuden
tunteista?
Minkä verran ongelmia sinulle ovat aiheuttaneet huolestuneisuus tai ahdistuneisuus?

Sosiaalinen elämä muodostettiin neljästä kysymyksestä (alfa 0,70).
18.
Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut olla yksin muutamia päiviä?
20.
Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut aloittaa ja ylläpitää ystävyyssuhteita?
21.
Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut tulla toimeen läheistesi kanssa?
Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut osallistua harrastuksiin tai järjestötoimintaan (esim.
24.
juhliin, urheilutapahtumiin, uskonnollisiin tai poliittisiin toimintoihin) samalla tavalla kuin kuka tahansa?
Kipu ja uni sisältää vain kaksi kysymystä. Näiden kahden asian korrelaatio oli tällä aineistolla 0,33 ja
alfa 0,50. Hyvän mittarin ominaisuudet eivät näiden kahden kysymyksen kohdalla täyty. Näistä
kysymyksistä tehtiin kuitenkin oma osa-alue, koska nämä ovat hoitotyön kannalta merkittäviä
yksittäisinä ongelmina, jotka voivat yhdistyä kaikkiin muihin tässä esiteltyihin osa-alueisiin.
4.
10.

Minkä verran ongelmia sinulla on ollut unen kanssa, esimerkiksi vaikeus nukahtaa, heräilyä
usein yön aikana tai herääminen liian aikaisin aamulla?
Minkä verran sinulla on ollut särkyjä tai kipuja?

Osa-alueiden avulla pyritään saamaan esille yksittäisiä kysymyksiä laajempia aihepiirejä ja niissä
tapahtunutta muutosta. Kuviosta saa nopeasti yleiskäsityksen, esimerkiksi Kallen tilanteessa pientä
muutosta oli tapahtunut tasaisesti useilla eri osa-alueilla (kuvio 8).
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Kuvio 8. Osa-alueiden kysymysten keskiarvot Kallen perustilanteessa (tumman sininen) ja
kuukautta myöhemmin (vaalean sininen)

4.3 Käyttö asiakastyössä
Paradise24fin-lomakkeen avulla on mahdollista kartoittaa nopeasti ja laaja-alaisesti henkilön
psykososiaalista kuormitusta. Täytetyltä yksisivuiselta lomakkeelta saa nopeasti kokonaiskuvan
ongelmien määrästä, vaikeusasteesta ja sisällöstä.
Paradise24fin-lomakkeen avulla on tarkoitus saada käsitys asiakkaan kokemasta tilanteesta.
Asiakkaan näkökulma voi poiketa paljon hoitohenkilön näkökulmasta. Hoitohenkilö voi tehdä
asiakkaan tilanteesta oman arvionsa käyttämällä ICF:ää, sillä kysymykset on linkitetty ICFluokitukseen.
Oikean puoleisen sarakkeen muutostoiveita (kuva 2, kohta 3) koskeva kysymys lisättiin Paradise24finlomakkeeseen asiakastyötä tekevien pyynnöstä. Muutostoiveista voi keskustella sekä suhteessa
henkilön kokonaistilanteeseen että hoidon tavoitteisiin.
Asiakasta pyydetään lopuksi kirjoittamaan asioita, joihin hän toivoo eniten muutosta. Tämä kysymys
on tärkeä erityisesti silloin, jos se tuo esille asioita, jotka eivät sisälly lomakkeen 24 kysymykseen.
Asiakkaan tilanteessa tapahtuneita muutoksia voi seurata lomakkeita vertaamalla. Seurannassa voi
erityisesti tarkastella seuraavia kysymyksiä: minkä kysymysten kohdalla asiakkaan tilanne on
muuttunut; onko ”suurten vaikeuksien”- tai ”ei vaikeuksia” -vastausten määrä muuttunut; onko asiakas
saavuttanut tavoitteita, jotka oli merkinnyt itselle tärkeiksi?
Lomakkeesta on mahdollista laskea summapistemäärä. Kokonaispistemäärä tiivistää tilanteen
erityisesti seurantaa varten. Kokonaispistemäärä on kuitenkin karkea mittari, jota ei kannata käyttää
ainoana yhteenvetona täytetystä lomakkeesta. Kokonaispistemäärän rinnalle suositellaan
sarakesummien tarkastelua, osa-alueiden tarkastelua ja/tai yksittäisten kysymysten tarkastelua.
Mikäli osa-aluesummat saadaan helposti koneen laskemina kuvioiksi, antavat ne hoitokäyttöön
yksittäisiä kysymyksiä laaja-alaisempaa tietoa. Erityisesti seurantakäytössä sarakesummia ja osaalueita havainnollistavista kuvioista saa käsitystä siitä, missä muutosta on mahdollisesti tapahtunut.
Kirjoittajilta voi pyytää käyttöön Excel-pohjan, jonka avulla saa nopeasti laskettua henkilön
summapistemäärät, sarakesummat ja osa-alueiden keskiarvot. Excel piirtää myös kuviot osa-alueittain
seurantaa varten.

A-klinikkasäätiön raporttisarja nro 61

32

Toimintakykyä kartoittava Paradise24fin

Esimerkki neljän mittauskerran kaavioiden tulkinnasta asiakastyön kannalta
Päihdehoidossa oleva Pekka täytti Paradise24fin-lomakkeen yhteensä neljä kertaa: hoidon alussa
tammikuussa, seuraavan kerran maaliskuussa ja kesäkuussa sekä neljännen kerran syyskuussa.
Sarakesummissa tapahtuneiden muutosten vertailu antaa käyttökelpoista tietoa. Sarakesummia
koskevia kuvio osoittaa, että Pekka on kokenut vaikeuksia lähes kaikkien kysyttyjen asioiden kohdalla
(kuvio 9). Merkittävää on se, että erittäin suurien vaikeuksien määrä on vähentynyt olennaisesti.
14
12
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2
0
Ei

Lieviä

Keskisuuria

Suuria

Erittäin suuria

Kuvio 9. Sarakesummat Pekan vastauksista neljänä eri ajankohtana (tummin väri kuvaa
tilannetta hoidon alussa ja väri vaalenee seurantojen myötä)
Positiivista muutosta on vuoden aikana tapahtunut lähes kaikilla osa-alueilla (kuvio 10). Toinen
täyttökerta poikkeaa muista siten, että silloin Pekalla näyttää olleen laaja-alainen kriisi ja ehkä
pettymystä siitä, ettei hoitoon hakeutuminen ollut tuonut nopeaa apua. Sosiaalisen elämän sekä kivun
ja unen kohdalla tilanne on pysynyt samalla tasolla kahdella viimeisellä lomakkeen täyttökerralla.
Mielialan osa-alueeseen liittyvistä muutoksista olisi erityisen tärkeä keskustella asiakkaan kanssa.
Yhdessä voisi miettiä, mitkä asiat ovat vaikuttaneet siihen että ongelmia on ollut vähän ja mitkä
ongelmien kasvamiseen.
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Kuvio 10. Osa-alueiden keskiarvot neljänä ajankohtana Pekan hoidon aikana (tummin väri
kuvaa perustilannetta ja väri vaalenee seurantojen myötä)
Kysymyskohtainen tarkastelu asiakkaan kanssa keskustellen on usein tärkeää. Kerta-arviota
tehtäessä erillistä kuviota ei tarvita sillä lomake itsessään antaa kuviota vastaavan yhteenvedon.
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Seurantakäytössä kuvion tuoma apu kysymyskohtaiseen tarkasteluun on kyseenalainen (kuvio 11).
Muutos kyllä näkyy ja hoitohenkilö voi oppia käyttämään kysymyskohtaista kuviota apuna, mutta
asiakkaalle sitä ei kannattane esittää. Kysymysten numeroita käytettäessä kuvio ei tuo esille liian
henkilökohtaista tietoa.
4

3

2

1

0

Kuvio 11. Kysymyskohtaiset vastaukset Pekalta neljänä eri ajankohtana (tummin väri kuvaa
perustilannetta ja väri vaalenee seurantojen myötä)

4.4 Tutkimuskäyttö
Asiakastyön tulkintaohjeet soveltuvat myös tutkimuskäyttöön. Tässä luvussa esitetään muutama
täydennys, jotka koskevat kansainvälistä vertailukelpoisuutta ja ICF-luokitukseen perustuvien
osasummien käytettävyyttä. Paradise24fin-lomake poikkeaa vastausvaihtoehtojen osalta EUhankkeen lopputuotoksesta, joten lomakkeiden kokonaispistemäärät eivät ole suoraan
vertailukelpoisia. Paradise24fin-lomakkeesta on kuitenkin laskettavissa vertailukelpoinen pistemäärä.

4.4.1 Kansainvälisesti vertailukelpoinen kokonaispistemäärä
Kokonaispisteet voidaan laskea ja tulkita kahdella tavalla. Paradise24fin-lomakkeesta on laskettavissa
suoraan pistemäärä asteikolle 0–96 (ohjeet alla kohta 1). Lisäksi Paradise24fin- lomakkeesta voi
laskea pisteet myös PARADISE 24-lomakkeen laskentakaavan mukaan ja Paradise metric muuntotaulukkoa käyttäen (ohjeet alla kohta 2). Paradise24fin- ja PARADISE 24-lomakkeiden
pistemäärät eivät ole suoraan vertailukelpoisia toisiinsa, joten toisten töihin tai tutkimuksiin
verrattaessa on tiedettävä, miten pisteet on laskettu.
1. Paradise24fin-lomakkeen summapistemäärä lasketaan kertomalla sarakesumma
vastausvaihtoehtojen numeroarvolla (Ei lainkaan = 0, lieviä vaikeuksia = 1,…) Yhteenlaskettu
pistemäärä voi vaihdella välillä 0 (24 * Ei vaikeuksia) ja 96 (24 * 4 Erittäin suuria vaikeuksia).
Esimerkiksi viisi Ei lainkaan (0) -vastausta, kuusi sekä Lieviä (1) että Keskinkertaisia (2)
vaikeuksia vastausta, neljä Suuria (3) ja kolme Erittäin suuria (4) vaikeuksia vastausta
lasketaan (5x0) + (6x1) + (6x2) + (4x3) + (3x4) = 42 pistettä.
2. Kansainväliseen PARADISE24-lomakkeeseen vertailukelpoinen pistemäärä saadaan, kun
ensin tiivistetään vastausvaihtoehdot 1-2=1 ja 3-4=2. Raaka summapistemäärä saadaan
kertomalla vastausten määrä vaihtoehtoihin 1 ja 2 luvulla 1 ja vastausten määrä vaihtoehtoihin
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3 ja 4 luvulla 2. Sen jälkeen saatu luku muunnetaan Paradise metric -kaavion mukaisesti (ks.
luku 3.1).
Esimerkiksi viisi Ei lainkaan (0) -vastausta, kuusi sekä Lieviä (1) että Keskinkertaisia (2)
vaikeuksia vastausta, neljä Suuria (3) ja kolme Erittäin suuria (4) vaikeuksia vastausta
lasketaan (5x0) + (12x1) + (7x2) = 26 pistettä. Muuntokaavion avulla tästä tulee 66 pistettä.
Kuviossa 7 esitetyn esimerkki Kallen kohdalla Paradise24fin-kokonaispisteet olivat perustilanteessa
43 ja kuukauden seurannan jälkeen 35. Kallen PARADISE 24 -kokonaispisteet ovat perustilanteessa
28 pistettä ja Paradise metric -muuntotaulukosta katsottuna 68 pistettä. Seurantatilanteessa kertyvät
22 pistettä ovat muuntotaulukon jälkeen 61 pistettä. Muutos näkyy, mutta kokonaispistemäärä ei kerro
muutoksen laadusta.

Esimerkki kokonaispistemääristä neljänä eri ajankohtana
Summapistemäärä kertoo muutoksesta hyvin yleisellä tasolla, eikä anna kovinkaan paljon tietoa
kliinisen työn käyttöön. Paradise24fin-lomakkeesta on kuitenkin laskettu summapistemäärät sekä
tavallisena yhteenlaskuna (Paradise24summa) että PARADISE24-muunnosta ja metricmuuntotaulukkoa käyttäen (kuvio 12). Molemmat summapistemäärät osoittavat, että hoidon alussa
ongelmia on ollut paljon ja vaikeudet ovat lisääntyneet ensimmäisten hoitokuukausien aikana, mutta
vähentyneet sitten alemmalle tasolle. Paradise24-summa näyttää suurempaa muutosta kuin metricmuunto, koska muutosta on tapahtunut enemmän vaikeuden suuruusluokassa kuin siinä, että
ongelmat olisivat poistuneet kokonaan, kuten sarakesummista nähtiin (kuvio 10).
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Kuvio 12. Kahdenkymmenen neljän kysymyksen kokonaispistemäärä laskettuna summana
Paradise24fin-lomakkeesta sekä muunnettuna Paradise metric -muotoon neljänä ajankohtana
aikajärjestyksessä Pekan vastauksista

4.4.2 Osa-alueet ICF:n mukaan
ICF-luokituksen mukaisiin osa-alueisiin jakaminen ei ollut yksiselitteisen helppoa. Kysymyssarja oli
pyritty saamaan tutkimuksen kautta mahdollisimman laaja-alaiseksi ja sisällöltään mielekkääksi
kokonaisuudeksi. Kyselylomakkeeseen oli valikoitunut 14 kysymystä B Ruumiin/kehon toiminnot- ja 10
kysymystä D Suoritukset ja osallistuminen-osa-alueilta.
Ruumiin toimintoja koskeva summa laskettiin keskiarvona kysymyksistä 1–13 ja 17 ja Suoritukset ja
osallistuminen-osa-aluetta koskeva summa kysymysten 14–16 ja 18–24 keskiarvona. Skaalat
muodostetaan laskemalla vastausten keskiarvo. Matala keskiarvo tarkoittaa vähempiä vaikeuksia;
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pienin mahdollinen keskiarvo on 0 (ei ollenkaan vaikeuksia) ja suurin on 4 (kaikissa asioissa erittäin
suuria vaikeuksia).
Laitosmuotoisessa päihdehoidossa kerätyn aineiston (n = 182) perusteella ICF:n mukaisesti osaalueisiin jaetut mittarit olivat luotettavia: Ruumiin toiminnot B -osa-alueella Cronbachin alfa oli 0,89 ja
Suoritukset ja osallistuminen osa-alueella 0,81. Ongelmana kahtiajaossa on se, että se ei anna
paljoakaan enempää tietoa kuin kokonaissummapistemäärä (kuvio 8).
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Kuvio 13. Molemmilla ICF-osa-alueilla B Ruumiin toiminnot ja D Suoritukset ja osallistuminen
esimerkki Kallen vaikeudet olivat vähenneet perustilanteesta (tumman sininen) kuukauden
seurantaan (vaalean sininen)
Mahdollisuutta jaotella ICF:n pääluokkia hyödyntäen selvitettiin. Kysymyssarjaan sisältyi kysymyksiä 9
pääluokasta. Pääluokkiin sisältyvien kysymysten määrä oli enimmillä kaksitoista ja viidestä
pääluokasta oli vain yksi kysymys. Pääluokkaan b1 mielentoiminnot olisi tullut kaksitoista kysymystä,
joista neljä kysymystä luokasta Kokonaisvaltaiset mielentoiminnot (kysymykset 1, 2, 3 ja 4) ja
kahdeksan kysymystä luokasta Erityiset mielentoiminnot (5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 ja 13). Pääluokkaan b2
Aistitoiminnot ja kipu (kysymys 10) olisi tullut ainoastaan yksi kysymys samoin kuin pääluokkaan b6
Virtsa- ja sukuelin- sekä suvunjatkamisjärjestelmän toiminnot (17). Myös Suoriutuminen ja
osallistuminen-osuudessa kysymykset jakautuivat osa-alueisiin epätasaisesti: d3 kommunikaatio
(kysymys 14), d4 liikkuminen (15), d5 itsestä huolehtiminen (16, 18 ja 19), d7 Henkilöiden välinen
vuorovaikutus ja ihmissuhteet (20 ja 21), d8 Keskeiset elämänalueet (22 ja 23) ja d9 Yhteisöllinen,
sosiaalinen ja kansalaiselämä (24). Kuvio ei ole kovinkaan käyttökelpoinen ja yksittäiset osiot tekevät
henkilökohtaisista asioista ehkä liian näkyviä (kuvio 14).
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Kuvio 14. ICF:n pääluokkien mukaisten vastausten osa-alueittaiset keskiarvot Kallen
perustilanteessa (tumman sininen) ja kuukauden seurannassa (vaalean sininen)

Esimerkki ICF-osa-alueiden käytöstä neljänä ajankohtana
ICF-luokituksen osa-alueiden b Ruumiin toiminnot ja d Suoritukset ja osallistuminen tarkasteleminen ei
anna paljoa enempää tietoa kuin summapistemäärät. Pekan tilanne on parantunut molemmilla osaalueilla (kuvio 15).
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Kuvio 15. Muutos ICF-luokituksen mukaisilla osa-alueilla, jotka koskevat Ruumiin toimintoja (b)
sekä Suorituksia ja osallistumista (d) Pekalla neljänä ajankohtana aikajärjestyksessä
(tummasta vaaleaan)
ICF-luokituksen pääluokkiin perustuva tarkastelu ei tuo paljoa uutta (kuvio 16). Kysymykset eivät
jakaudu pääluokkiin tasaisesti; viidessä pääluokassa keskiarvo perustuu yksittäiseen kysymykseen.
Tulokset myös korostavat helposti seksiin liittyvää kysymystä, jos sisältö kerrotaan pääluokan
lyhenteen lisäksi.
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Kuvio 16. ICF-pääluokkiin perustuva luokittelu Pekan vastauksista neljässä eri vaiheessa
(tummin väri kuvaa perustilannetta ja väri vaalenee seurantojen myötä)
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5 Päihdekuntoutujien psykososiaaliset vaikeudet
Uuden kysymyssarjan kehittämisen jälkeen kestää aikaa ennen kuin kertyy tietoa, johon
asiakastyössä tai tutkimuksessa saatuja tuloksia voi verrata. EU-hankkeessa kootun
päihderiippuvaisia koskevan haastatteluaineiston lisäksi A-klinikkasäätiön tutkimusryhmä kokosi toisen
laitoshoidossa olleita päihdekuntoutujia koskevan poikittaisaineiston. Tässä luvussa verrataan
psykososiaalisten vaikeuksien yleisyyttä ja voimakkuutta näissä kahdessa tutkimusaineistossa. Lisäksi
raportoidaan laitosmuotoisessa päihdehoidossa olleiden henkilöiden vastauksien jakaumat, jotta niitä
voi käyttää vertailukohtana asiakastyössä ja muissa tutkimuksissa.

Tutkimusaineistot
Laitoshoidossa olleita päihdekuntoutujia koskeva poikittaistutkimusaineisto koostuu kahdesta
aineistosta. Toinen sisältää 82 haastattelua, jotka toteutettiin osana EU-hanketta. Toinen aineisto
sisältää 100 päihdeongelmaisen täyttämät Paradise24fin-lomakkeet laitoshoitojakson aikana.
Haastatellut 82 henkilöä olivat hoitojaksolla Järvenpään sosiaalisairaalassa. Heistä 80:lla oli
päihderiippuvuus ja kahdella muu päihdehäiriö. He vastasivat haastattelussa 64 psykososiaalista
vaikeutta koskevaan kysymykseen, joihin sisältyi Paradise -kysymyssarjan 24 kysymystä.
Paradise24fin-lomakkeen testaamista koskeva aineisto koottiin 2013–2014 A-klinikkasäätiön
Järvenpään sosiaalisairaalassa, Pitkämäen kuntoutusyksikössä Lahdessa sekä Helsingin kaupungin
Tervalammen kartanossa. Tulokset perustuvat 100 lomakkeeseen, jotka olivat käytettävissä kesäkuun
2014 loppuun mennessä. Tutkimuksen seurantaosuutta ei tässä raportoida, sillä aineiston keruu
jatkuu edelleen. Seurantalomakkeita on kuitenkin käytetty luvun 4 esimerkeissä.
Haastatellut olivat keskimäärin hieman nuorempia ja heistä oli suurempi osuus huumeiden käyttäjiä ja
sekakäyttäjiä kuin Paradise24fin-lomakkeen täyttäneet (taulukko 5). Miehiä oli molemmissa
aineistoissa noin kaksi kolmannesta.
Taulukko 5. Tutkimukseen osallistuneiden taustatiedot
Haastattelu

Paradise24fin

n=82

n=100

Järvenpään sosiaalisairaala

100

41

Lahti

-

10

Tervalampi

-

49

Tutkimusaika
(ka.)

Kuukausi/vuosi

5/2012

2/2014

Sukupuoli (%)

Mies

62

67

Pääpäihde (%)

alkoholi

50

66

Ikäryhmä (%)

alle 29

26

15

30–39

31

27

40–49

18

26

50–59

21

23

60 tai yli

5

9

Hoitolaitos (%)
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Tutkimustulokset olivat hyvin samanlaiset
Päihdeongelmien takia laitoshoidossa olleiden kokemat psykososiaaliset vaikeudet olivat kahdessa
tutkimuksessa hyvin samanlaisia. Yksittäisissä kysymyksissä eroja oli t-testin perusteella viiden
kysymyksen osalta. Paradise24fin-lomakkeeseen vastanneilla oli haastateltuja vähemmän ongelmia
ärtyneisyydessä (kysymys 5; p = 0.039), mutta hieman suurempia uniongelmia (kysymys 4; p =
0.026), vaikeuksia keskustelun aloittamisessa ja ylläpitämisessä (kysymys 14; p = 0.008) ja vaikeuksia
ystävyyssuhteissa (p = 0.029). Viimeksi mainittua kysymystä oli haastattelun jälkeen muutettu niin,
että ylläpitämisen lisäksi kysyttiin myös ystävyyssuhteiden aloittamisesta (luku 3.1). Suurimmat erot
aineistojen välillä koskivat kysymystä 22. opiskelu ja työ (p < 0.001). Eroihin vaikutti ohjeiden
selkeyttäminen tilanteessa, jossa henkilö on laitoshoidossa (luku 4.1.1).
Sarakesummien kohdalla ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja (kuvio 17) kuten ei myöskään
kokonaispistemäärän osalta. Summapistemäärän keskiarvo oli haastatelluilla 38,8 ja lomakkeen
täyttäneillä 39,7.
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0

Haatattelu n=82

3,0

Paradise24fin n=100

2,0
1,0
0,0
Ei vaikeuksia

Lieviä

Keskisuuria

Suuria

Erittäin suuria

Kuvio 17. Paradise24fin-sarakesummat kahdessa eri tutkimusaineistossa
Osa-alueen ”kipu ja uni” osalta Paradise24fin-lomakkeeseen vastanneet olivat kokeneet keskimäärin
enemmän vaikeuksia kuin EU-hankkeen osallistujat (n = 82; p < 0.013). Muiden osa-alueiden kohdalla
ryhmien välillä ei tutkimusaineistoissa ollut tilastollisesti merkitseviä eroja (kuvio 18). Molemmissa
tutkimusaineistoissa eniten vaikeuksia oli koettu mielialaan liittyvien asioiden kohdalla ja vähiten arjen
perustoimintoihin liittyen.
2,5
2,0
1,5
Haatattelu n=82

1,0

Paradise24fin n=100

0,5
0,0
Arjen
toiminnot

Mieliala

Arjen
hallinta

Sosiaalinen
elämä

Tiedon
käsittely

Kipu ja uni

Kuvio 18. Paradise24fin-osa-alueiden keskiarvot kahdessa eri tutkimusaineistossa
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Psykososiaalisten vaikeuksien kysymyskohtaiset jakaumat
Laitosmuotoisessa päihdehoidossa olevien potilaiden (n = 182) vastausten prosenttijakaumat
kysymyssarjan 24 kysymykseen on esitetty taulukossa 6. Kysymykset, joihin oli vastattu useimmin
”erittäin suuria vaikeuksia” koskivat huolestuneisuutta, unta ja osallistumisvaikeuksia. Suuria
vaikeuksia oli koettu erityisesti opiskelun ja työn sekä alakuloisuuden tunteiden osalta. Reilu
kolmannes vastaajista oli kokenut keskisuuria vaikeuksia vireystilan kanssa. Kolmannes oli kokenut
lieviä vaikeuksia kognitiivisten toimintojen osalta tai läheissuhteissa. Lähes puolet vastanneista ei ollut
kokenut ollenkaan vaikeuksia arjen toimintojen kuten ruokahalun, kävelyn, peseytymisen, yksinolon tai
seksuaalisten toimintojen kohdalla.
Vastausvaihtoehdoittain tarkasteltaessa eniten oli valittu vaihtoehtoa ”ei vaikeuksia”, keskimäärin
kuudesti. Keskimääräisten valintojen määrä väheni tasaisesti niin, että ”erittäin suuria vaikeuksia” oli
valittu kahdesti. Yksilöiden kohdalla oli suuria eroja, joku oli valinnut 21 kertaa ”ei vaikeuksia” ja toinen
17 kertaa ”erittäin suuria vaikeuksia”.
Taulukko 6. Laitosmuotoisessa päihdehoidossa olleiden kuntoutujien (n = 182) vastausten
jakaumat kysymyssarjan kysymyksiin
Psykososiaalinen vaikeus

Ei

Lieviä

1. Minkä verran ongelmia sinulla on ollut sen vuoksi, että
et ole tuntenut itseäsi levänneeksi ja pirteäksi päivän
aikana (esim. tunnet väsymystä, olet voimaton)?

7

16

37

26

14

2. Minkä verran ongelmia sinulla on ollut löytää asioita,
jotka kiinnostavat sinua?

12

18

29

26

16

3. Minkä verran ongelmia sinulla on ollut ruokahalusi
suhteen?

44

25

15

11

6

4. Minkä verran ongelmia sinulla on ollut unen kanssa,
esimerkiksi vaikeus nukahtaa, heräilyä usein yön aikana
tai herääminen liian aikaisin aamulla?

14

18

23

23

22

5. Minkä verran ongelmia sinulla on ollut ärtyneisyyden
suhteen, esimerkiksi että olisit aloittanut riitoja, huutanut
ihmisille tai jopa lyönyt heitä?

38

27

15

17

4

6. Minkä verran ongelmia sinulle on tuottanut se, että olet
kokenut itsesi hitaaksi tai että asiat ovat tuntuneet
tapahtuvan ympärilläsi liian nopeasti?

29

28

21

19

4

7. Minkä verran ongelmia sinulle on aiheutunut surun,
alakuloisuuden tai masentuneisuuden tunteista?

10

17

23

33

17

8. Minkä verran ongelmia sinulle ovat aiheuttaneet
huolestuneisuus tai ahdistuneisuus?

7

14

22

30

27

9. Minkä verran ongelmia sinulle on tuottanut se, että et ole
kyennyt selviytymään kaikista niistä asioista, jotka sinun
tulisi hoitaa?

17

23

22

24

14

10. Minkä verran sinulla on ollut särkyjä tai kipuja?

18

28

27

18

10

11. Minkä verran vaikeuksia sinulla on ollut keskittyä
tekemään jotain 10 min ajan?

32

27

22

14

5

12. Minkä verran vaikeuksia sinulla on ollut muistaa tehdä
tärkeitä asioita?

16

34

27

17

5

13. Minkä verran vaikeuksia sinulla on ollut päätösten
tekemisessä?

16

30

24

23

7
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14. Minkä verran vaikeuksia sinulla on ollut aloittaa ja
ylläpitää keskustelua?

29

31

24

13

4

15. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut kävellä pitkiä
matkoja (esim. 1 km )?

48

22

11

13

7

16. Onko sinulla ollut vaikeuksia jossakin seuraavista:
peseytymisessä tai pukeutumisessa, wc:n
käyttämisessä tai ruokailemisessa?

59

18

11

8

4

17. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut seksuaalisissa
toiminnoissa?

54

18

13

10

5

18. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut olla yksin
muutamia päiviä?

47

16

10

24

4

19. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut huolehtia
terveydestäsi kuten syödä hyvin, kuntoilla ja ottaa
mahdolliset reseptilääkkeesi?

29

27

23

12

10

20. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut aloittaa ja
ylläpitää ystävyyssuhteita?

23

27

27

18

6

21. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut tulla toimeen
läheistesi kanssa?

34

33

16

10

7

22. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut päivittäisessä
työssä tai opiskelussa?

16

11

10

55

7

23. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut hallita
rahankäyttöäsi?

14

24

21

24

17

24. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut osallistua
harrastuksiin tai järjestötoimintaan (esim. juhliin,
urheilutapahtumiin, uskonnollisiin tai poliittisiin
toimintoihin) samalla tavalla kuin kuka tahansa?

17

17

23

21

22

6,2
0–21

5,4
0–19

4,9
0–13

4,8
0–14

2,4
0–17

Sarakesummien keskiarvo
Sarakesummien vaihteluväli (min-max)

Summapistemäärä saatiin laskemalla yhteen sarakesummat kerrottuina vastausvaihtoehdon arvolla
Paradise24fin-lomakkeen ohjeiden mukaisesti (luku 4.1.4). Summapistemäärän keskiarvo oli 39,3 ja
keskihajonta 17,1. Vastaukset jakaantuivat välille 3–80; summapistemäärän suurin mahdollinen arvo
on 96. Jakauma näkyy kuviossa 19 vaaka-akselilla.
Pisteet laskettiin myös EU-hankkeen ohjeiden mukaisesti. Vastausvaihtoehdot supistettiin viidestä
kolmeen, minkä jälkeen summa muunnettiin metric-taulukon avulla asteikolle nollasta sataan (luku
3.3). Paradise24metric-pistemäärän keskiarvo oli 64,4 ja keskihajonta 12.3. Vastaukset jakaantuivat
välille 25–94 (mahdollisia arvoja ovat 0–100). Jakauma ja keskiarvo on merkitty kuvioon 19
pystyakselille.
Pistemäärätarkastelussa mittarit käyttäytyvät samansuuntaisesti, mutta kuitenkin eri tavoin. EUhankkeen mittari ei erottele lievää ja keskisuurta vaikeutta eikä suurta ja erittäin suurta vaikeutta.
Kuviosta 19 erottuu henkilö, joka oli vastannut kuudesti ”ei lainkaan” ja 19 kertaa ”lieviä vaikeuksia”;
hän on saanut metric-arvoina 59 ja Paradise24fin-summapisteinä 19. Suurten pisteiden välillä
laskentatapojen välillä näkyvät erot johtuvat siitä, että Paradise24fin antaa suuremmat pisteet ”erittäin
suuria vaikeuksia” vastanneille kuin ”suuria vaikeuksia” vastanneille.
EU-hankkeen ohjeilla pisteet nousivat vähän vaikeuksia kokeneiden kohdalla jyrkästi, kolmesta
lievästä vaikeudesta sai 25 pistettä metric-muunnoksen jälkeen. Tutkimusaineiston henkilöistä
maksimiarvot saanut henkilö oli metric-muunnoksen jälkeen vain 6 pisteen päässä maksimista EUhankkeen laskutavalla, mutta 16 pistemäärän päässä summapistemäärän maksimista.
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Kuvio 19. Paradise-kysymyssarjasta kahdella eri tavalla lasketut pistemäärät henkilöittäin (n =
182) Paradise24fin-summapistemäärä sekä kolmesta vastausvaihtoehdosta laskettu ja
Paradise metric -taulukolla muunnettu pistemäärä (keskiarvot merkitty poikkiviivoin)

Muutostoiveet
Paradise24fin-lomakkeessa oli vastausvaihtoehtojen vieressä sarake muutostoiveiden merkitsemistä
varten. Lomakkeen täyttäneistä (n = 100) suurin osa oli kirjannut toiveensa pyydetysti
tärkeysjärjestykseen (1.–5.), mutta muutamaan lomakkeeseen toiveet oli merkitty rastina. Kaikkiin
kysymyksiin tuli valintoja. Ainoastaan kahden henkilön muutostoiveet kohdistuivat peseytymistä,
ruokailua yms. koskevaan kysymykseen 16 ja viiden keskittymiseen vähintään 10 minuutin ajaksi
(kysymys 11). Eniten muutostoiveita kohdistui ahdistuneisuuteen (22 toivetta kysymykseen 8), uneen
(18 toivetta kysymykseen 4) ja särkyihin (17 toivetta kysymykseen 10).
Tärkeimmäksi muutostoiveeksi oli useimmin asetettu masentuneisuus (8 toivetta kysymykseen 7)
sekä ahdistuneisuus (8 toivetta kysymykseen 8). Yksikään vastaaja ei ollut asettanut tärkeimmäksi
muutostoiveeksi selviytymistä velvollisuuksista (kysymys 9), keskustelun aloittamista ja ylläpitoa
(kysymys 14), peseytymistä yms. (kysymys 16) ja terveydestä huolehtimista (kysymys 19).
Paradise24fin-lomakkeen vapaamuotoiseen kysymykseen siitä, minkälaisiin vaikeuksiin toivot tällä
hetkellä eniten muutosta, oli vastannut 28 henkilöä sadasta. Kysymyssarjassa esitettyjen kysymysten
sisältöjä täydensi vapaamuotoisesti kahdeksan vastaajaa mielenterveyteen, kolme työhön ja 14
muihin aiheisiin liittyen. Kolme henkilöä arvioi tilanteensa niin hyväksi, ettei muutostoiveita juuri ollut.
”Alkoholin himon poistaminen ja unirytmin korjaaminen. Masennuksen ja
paniikkikohtausten pois saaminen.”
Kahdeksan henkilöä esitti tärkeimpänä muutostoiveena päihdeongelmaan liittyviä asioita. Muita
sellaisia asioita, joita kysymyssarja ei sisältänyt, toivoi yksitoista henkilöä. Osa toiveista liittyi
konkreettisiin asioihin kuten päivärytmiin, ammattiapuun, painonhallintaan sekä asunto- ja
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virastoasioiden kuntoon saattamiseen. Kotiin paluu laitoksesta huolestutti myös muutamia. Kuusi
henkilöä toi esille omaan itseen ja omaan arvomaailmaan liittyviä muutostarpeita.
”Haluaisin olla itsevarmempi ja lopettaa huolehtimisen muiden mielipiteistä. Haluaisin tuntea iloa
ilman päihteitä ja olla sosiaalisempi.”
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6 Yhteenveto
PARADISE-hankkeessa luotiin tutkimustiedon pohjalta psykososiaalisia vaikeuksia kartoittava ICFluokitukseen perustuva menetelmä, joka soveltuu käytettäväksi useiden eri aivotoiminnan häiriöiden
hoidon ja tutkimuksen yhteydessä. EU-rahoituksen päättymisen takia yhteinen kehitystyö ja
menetelmän testaaminen päättyi. Suomessa työtä on kuitenkin jatkettu ja menetelmä on saanut
muodon Paradise24fin.

6.1 Psykososiaalisia vaikeuksia kartoittavat kysymykset
Kysymyssarjaan valittiin 24 psykososiaalisia vaikeuksia kartoittavaa kysymystä huolellisen perustyön
jälkeen. Kysymysten valitseminen perustui yhdeksän aivotoiminnan häiriötä kattaviin systemaattisiin
kirjallisuuskatsauksiin, asiakkaiden fokusryhmä- ja yksilöhaastatteluihin, asiantuntija-arvioihin, sisällön
analyysiin aiemmin käytetyistä menetelmistä sekä tilastoanalyyseihin.
Kysymyssarjaa valmisteltaessa tavoitteena oli luoda helposti käytettävä menetelmä, joka soveltuu
sekä asiakastyöhön että tutkimuskäyttöön. Psykososiaalisten vaikeuksien kartoitusta voidaan käyttää
apuna hoidon suunnittelussa, henkilön tilanteen seurannassa ja hoidon kirjaamisessa.
Kysymyssarja on laadittu niin, että asiakas voi täyttää sen suoraan lomakkeelle tai lomake voidaan
täyttää haastattelemalla asiakasta. Asiakastyön kannalta olennaista on se, että vastaukset täytetään
yhdelle paperille, jotta on mahdollista saada nopeasti kokonaiskuva tilanteesta. Sarakesummat ja
kuviot havainnollistavat vastausten jakautumista sarakkeittain ja osa-alueittain. Erityisesti kaksisivuista
senioriversiota käytettäessä sarakesummat auttavat kokonaiskuvan luomista. Sarakesummat ja kuviot
on tarkoitettu avuksi havainnollistamaan henkilön tilannetta ja siinä tapahtuneita muutoksia
käytettäväksi sekä hoitotyöntekijän ja asiakkaan keskustelujen tukena että hoitosuunnitelman
tekemisen ja tarkistamisen apuna.
Kysymysten valinnassa käytettiin lähtökohtana ICF-luokitusta sekä suurelta osin jo aiemmin
luotettaviksi todettujen kysymyssarjojen sanamuotoja. Kysymyssarja sisältää vaikeuksia, joista 12
kysymystä sisältyy ICF-luokituksen b Ruumiintoiminnot-osa-alueen pääluokkaan b1 Mielentoiminnot.
Kysymyksistä 10 liittyy ICF-luokituksen osa-alueeseen d Suoritukset ja osallistuminen, jakautuen
pääluokkiin: d3 Kommunikaatio, d4 Liikkuminen, d5 Itsestä huolehtiminen, d7 Henkilöiden välinen
vuorovaikutus ja ihmissuhteet, d8 Keskeiset elämänalueet ja d9 Yhteisöllinen, sosiaalinen ja
kansalaiselämä. Lisäksi kysymyssarjaan on sisällytetty kaksi sisällöltään tärkeää ruumiin toimintoa: b2
Aistitoiminnot ja kipu (kysymys 10) ja b6 Virtsa- ja sukuelin- sekä suvunjatkamisjärjestelmän toiminnot
(17). Kysymysten valinnassa käytettiin apuna tilastollisia menetelmiä sekä kliinistä asiantuntemusta.
Tavoitteena oli mahdollisimman lyhyt kysymyssarja, joka toimisi useiden aivotoiminnan häiriöiden
yhteydessä. Yleisyystavoitteen takia on ymmärrettävää, että kliinikoiden ja tutkijoiden mielestä jokin
tärkeä tiettyyn häiriöön liittyvä kysymys voi puuttua tästä kysymyssarjasta. Kysymyssarjan yhteyteen
voi lisätä aivotoiminnanhäiriökohtaisia lisäkysymyksiä. Suositeltavaa kuitenkin on, että lisäkysymykset
valittaisiin käytössä olevista validoiduista mittareista huolellisesti harkiten. Paradise24-kysymyssarja
tarjoaa vertailupohjan yhteisten kysymysten osalta.
Kysymyssarjan toimivuutta olisi syytä tutkia lisää. Olisi tärkeä selvittää, toimiiko kysymyssarja
kyseisten aivotoiminnan häiriöiden hoidossa myös aiempaa kohdejoukkoa laajemmin ja soveltuuko se
häiriön asteesta riippumatta. Esimerkiksi päihdehäiriöiden osalta tutkimus oli rajattu laitoshoidossa
olleisiin päihderiippuvaisiin henkilöihin, mutta lomake soveltuu todennäköisesti käytettäväksi myös
lievempien päihdehäiriöiden hoidossa. Lomake saattaisi soveltua laajemmin psykososiaalisen
kuormituksen tarkasteluun ja yksilön auttamiseen niin sosiaali- kuin terveystoimessa.
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6.2 Kehittämistyö jatkuu
Paradise-menetelmä on otettu Suomessa kiinnostuneena vastaan sekä päihdehoidon piirissä että
laajemmin. Kliinisessä työssä on ollut tarvetta tiiviille menetelmälle, joka soveltuu asiakkaan
kokonaistilanteen seurantaan. EU-hankkeen päätyttyä kliinisen kokemuksen hankkimista ja
seurantakäytön testaamista on jatkettu.
Laitoshoidossa olleita päihdeongelmaisia koskeva tutkimus osoitti, että kahdessa eri aineistossa
tutkittavien vastaukset jakautuivat hyvin samantyyppisesti. Näiden kahden aineiston perusteella voi
todeta, että psykososiaaliset vaikeudet ovat päihdekuntoutujilla hyvin yleisiä ja kokonaiskuormitus on
suuri. Tulosten tarkasteleminen osa-alueittain ja tärkeysjärjestyksen avulla antaa olennaista ja
vertailukelpoista lisätietoa päihdehoidossa olevien potilaiden elämäntilanteesta ja muutostarpeista.
Kysymyssarjaan on suomalaisessa Paradise24fin-versiossa lisätty asiantuntija-arvioiden perusteella
keskeisimpiä ja kuormittavimpia psykososiaalisia vaikeuksia koskeva osio. Nämä asiat sisältyivät
Paradise-hankkeen yksilöhaastatteluihin, mutta Paradise24fin-lomakkeessa ne on liitetty
kysymyssarjan yhteyteen. Päihdehoitoa koskevan tutkimuksen perusteella kysymykset sopivat hyvin
lomakkeeseen ja täydensivät sitä. Näiden kysymysten toimivuus lomakkeen yhteydessä vaatii
kuitenkin tutkimusta myös erilaisista häiriöistä kärsivien potilaiden hoidossa.
Paradise-hankkeen perustana ollut oletus useille aivotoiminnan häiriöille yhteisistä psykososiaalisista
vaikeuksista toimi kysymysten valinnassa hyvin. Aivotoiminnan häiriöiden välillä oli kuitenkin eroa
vaikeuksien suuruudessa. On mahdollista, että aivotoiminnan häiriöryhmien välisten erojen lisäksi
myös häiriön intensiteetti ja kesto vaikuttavat siihen, miten laajalla skaalalla potilas kysymyksiin
vastaa. On saatava lisää tutkimustietoa vastausvaihtoehtojen käytöstä erilaisten ja vaikeusasteella
olevien häiriöiden yhteydessä.
Seurantakäyttöön soveltuvan menetelmän on oltava herkkä kuvaamaan muutosta ja
vastausvaihtoehtojen määrä on yksi herkkyyteen vaikuttava tekijä. Psykososiaaliset vaikeudet
poistuvat harvoin kokonaan hoidon aikana, mutta niiden intensiteetissä tapahtuu hoidon myötä
muutoksia. Muutokset ovat usein hitaita ja harvemmin harppauksia vaihtoehtojen ”ei ollenkaan”,
”vähän” ja ”paljon” välillä. On selvitettävä, minkä vastausvaihtoehtojen välillä muutoksilla on
käytännössä eniten merkitystä. A-klinikkasäätiön tutkimusryhmä päätyi toistaiseksi käyttämään
Paradise24fin-lomakkeessa 5-portaista ICF-luokituksen mukaista vastausvaihtoehtojen luokittelua,
koska tutkimustietoa vastausvaihtoehtojen kaventamisesta viidestä kolmeen ei ole. Kaiken kaikkiaan
tarvitaan lisää tutkimustietoa menetelmän soveltuvuudesta seurantaan sekä asiakastyössä että
tutkimuksen työvälineenä.

A-klinikkasäätiön raporttisarja nro 61

46

Toimintakykyä kartoittava Paradise24fin

Lähteet
Andrich, D. and G. Luo (2003) Conditional pairwise estimation in the Rasch model for ordered
response categories using principal components. J Appl Meas, 4(3): p. 205-21.
Andrich, D., B. Sheridan, and G. Luo (2002) RUMM2020: Rasch unidimensional models for
measurement. Perth, Western Australia: RUMM Laboratory.
Bond, T.G. and C.M. Fox (2007) Applying the Rasch model: Fundamental measurement in the human
sciences. 2nd ed., Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
Cieza, A., Bostan, C., Oberhauser, C., Bickenbach J.E. (2010) Explaining functioning outcomes
across musculoskeletal conditions: a multilevel modelling approach. Disabil Rehabil; 32 Suppl 1:S8593.
Cieza, A., Geyh S, Chatterji S, Konstanjsek N, Üstün B, Stucki G.(2005) ICF linking rules: an update
based on lessons learned. J Rehabil Med, 2005. 37(4): p. 212-8.
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other psychopathology. Health and Quality of Life Outcomes. Nord J Psychiatry. Nov 15. (Published
online)
Levola, J., Holopainen, A., Kaskela, T., Sabariego, C., Tourunen, J., Cieza, A. & Pitkänen, T. (2013)
Psychosocial difficulties in alcohol dependence: a systematic review of activity limitations and
participation restrictions. Disability and Rehabilitation. Disabil Rehabil. Sep 30. (Published online)
Nandi, P.R. (2012) Pain in neurological conditions. Curr Opin Support Palliat Care 6(2): p. 194-200.
Päihdetilastollinen vuosikirja 2011. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Suomen virallinen tilasto.
Sosiaaliturva 2011.
Reed GM, S.W., LF Bufka (2009) The relevance of the International Classification of Functioning,
Disability and Health (ICF) to mental disorders and their treatment. ALTER, European Journal of
Disability Research, 3(4): p. 340-359.
Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus: ICF (2004) Sosiaali- ja
terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Stakes, luokituksia 2004:4.
WHO, International Classification of Functioning, Disability and Health: ICF. Geneva: World Health
Organization, 2001.

A-klinikkasäätiön raporttisarja nro 61

47

Toimintakykyä kartoittava Paradise24fin

World Health Organization. Global Status Report on Alcohol and Health 2011. Department of Mental
Health and Substance Abuse, World Health Organisation, Geneva 2011.
WHO. Neurological Disorders. Public Health Challenges 2006, Geneva 2006.
Wittchen HU, Jacobi F, Rehm J, Gustavsson A, Svensson M, Jönsson B, Olesen J, Allgulander C,
Alonso J, Faravelli C, Fratiglioni L, Jennum P, Lieb R, Maercker A, van Os J, Preisig M, SalvadorCarulla L, Simon R, Steinhausen HC. (2011) The size and burden of mental disorders and other
disorders of the brain in Europe 2010. Eur Neuropsychopharmacol, 2011. 21(9): p. 655-79.

A-klinikkasäätiön raporttisarja nro 61

48

Toimintakykyä kartoittava Paradise24fin

Liitteet
Liite 1. PARADISE-hankkeen julkaisut
PARADISE-hankkeen aineistoista on valmistunut useita julkaisuja ja osa on vielä työn alla. Tässä
esitellään hankkeesta kirjoitetut artikkelit sekä suomalaisen ryhmän viimeistelyvaiheessa oleva
raportti. Suurin osa ilmestyneistä julkaisuista on vapaasti saatavissa netistä. Muita julkaisuja voi
pyytää tämän raportin kirjoittajilta.

Koko hanketta koskevat artikkelit
PARADISE-hankkeesta on ilmestynyt yksi horisontaalisia tuloksia kuvaava julkaisu. Siinä
kirjallisuuskatsaukseen sisältyneitä laadullisia tutkimuksia ja fokusryhmähaastattelujen aineistoa
analysoitiin soveltaen Todresin (2008; Todres ym. 2007) narratiivista menetelmää. Tarinoihin
perustuva raportointi havainnollistaa psykososiaalisten vaikeuksien merkitystä yksilön elämässä.
Artikkeli löytyy netistä; tiivistelmä on tässä suomennettuna.
Hartley, S., McArthur, M., Coenen, M., Cabello, M., Covelli, V., Roszczynska-Michta, J., Pitkänen, T.,
Bickenbach, J. & Cieza, A. (2014): Narratives Reflecting the Lived Experiences of People with Brain
Disorders: Common Psychosocial Difficulties and Determinants. PLoS one 9(5): e96890.
doi:10.1371/journal.pone.0096890.
http://www.plosone.org/article/fetchObject.action?uri=info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.00968
90&representation=PDF
Mielenterveydellisistä ja neurologisista aivotoiminnan häiriöistä kärsivillä ihmisillä esiintyy monia
psykososiaalisia vaikeuksista kuten vaikeuksia keskittyä, säilyttää toimintavire tai ylläpitää
ystävyyssuhteita. Tarvitaan tutkimusnäyttöä siitä, että psykososiaaliset vaikeudet ovat yhteisiä eri
aivotoiminnan häiriöille. Artikkelin tarkoituksena on kartoittaa ja ymmärtää seitsemästä eri
aivotoiminnan häiriöstä kärsivien ihmisten kokemia yhteisiä psykososiaalisia vaikeuksia ja niihin
vaikuttavia tekijöitä. Tarkasteltavat aivotoiminnan häiriöt ovat alkoholiriippuvuus, depressio, epilepsia,
MS-tauti, Parkinsonin tauti, skitsofrenia ja aivohalvaus. Artikkeli perustuu systemaattisen
kirjallisuuskatsaukseen sisältyneeseen 77 laadulliseen tutkimukseen sekä kuuteen
fokusryhmähaastatteluun. Aineiston perusteella on kirjoitettu seitsemästä aivotoiminnan häiriöstä
minämuotoiset tarinat. Tarinoihin perustuva menetelmä auttaa ymmärtämään paremmin ihmisten
elämäntilanteen realiteetteja ja heidän arkipäivän kokemuksiaan. Temaattinen analyysi korostaa sekä
psykososiaalisten vaikeuksien (kuten yksinäisyys, viha, epävarmuus tulevaisuudesta tai työelämän
vaikeudet) että niitä määrittävien tekijöiden (kuten työmahdollisuudet, luotettavat ihmissuhteet ja
itseapuryhmiin pääseminen) yhtäläisyyksiä ja monimuotoisuutta. Artikkeli avaa myös positiivisen
näkökulman. Monet psykososiaaliset vaikeudet ja niihin vaikuttavat tekijät ovat yhteisiä, joten on
mahdollista toteuttaa yhteisiä hoidollisia interventioita, jotka voivat merkittävästi parantaa
aivotoiminnan häiriöistä kärsivien ihmisten elämäntilannetta.
PARADISE-hankkeen horisontaalisesta osuudesta on jätetty arvioitavaksi neljä artikkelia.
Vertaisarvioon lähetetyt artikkelit esitellään tässä lyhyesti.
Cieza, A., Anczewska, M, Ayuso-Mateos, JL., Baker M., Bickenbach J., Chatterji S., Hartley S.,
Leonardi, M., Pitkänen, T. and the PARADISE Consortium. Understanding the impact of brain
disorders: towards a ‘horizontal epidemiology’ of psychosocial difficulties and their determinants.
Artikkelissa kuvataan PARADISE-hankkeen lähtökohdat. Tutkimusosuus pohjautuu
yksilöhaastattelujen (n=722) psykososiaalisia tuloksia koskevaan osuuteen. Viisikymmentä seitsemän
kuudestakymmenestä neljästä psykososiaalisesta vaikeudesta esiintyi usean aivotoiminnan häiriön
yhteydessä.
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Cieza, A., Sabariego, C., Anczewska, M., Ballert, C., Bickenbach, J., Cabello, M., Giovannetti, A.,
Kaskela, T., Leonardi, M., Mellor, B., Pitkänen, T., Raggi, A., Świtaj, P., Chatterji, S. and the
PARADISE Consortium. PARADISE 24: a measure to assess the impact of brain disorders on
people’s lives based on the hypothesis of ‘horizontal epidemiology’.
Artikkelissa kuvataan PARADISE 24-menetelmän kehittäminen. Tutkimusosuus käsittelee
yksilöhaastatteluaineiston (n=722) psykososiaalisia vaikeuksia koskevaa osuutta. Pääasiallisesti
Rasch-analyysien ja kliinisen kokemuksen perusteella 64 psykososiaalisesta vaikeudesta valittiin 24
kysymystä eri aivotoiminnan häiriöiden hoitoon ja tutkimukseen tarkoitettuun PARADISE 24menetelmään.
Coenen, M., Cabello, M., Neubert, S., Ayuso-Mateos, JL., Anczewska, M., Tourunen, J., Leonardi, M.
& Cieza, A. (2013): Psychosocial difficulties from the perspective of persons with neuropsychiatric
disorders: Providing evidence for horizontal epidemiology in psychosocial difficulties.
Artikkelissa analysoidaan yhdeksään eri aivotoiminnan häiriöön liittyviä psykososiaalisia vaikeuksia
fokusryhmähaastatteluihin perustuvan aineiston pohjalta. Aineisto koostuu 10 ryhmähaastattelusta ja
11 yksilöhaastattelusta, joihin osallistui yhteensä 56 potilasta. Lähtökohtana on testata horisontaalisen
epidemiologian ajatusta eli missä määrin eri aivotoiminnan häiriöistä kärsivien ihmisten kokemat
psykososiaaliset vaikeudet ovat samoja. Haastatelluilta kysyttiin heidän arjessa kokemistaan
vaikeuksista ja niihin yhteydessä olevista tekijöistä. Tulosten perusteella kuusitoista esille tulleista
kolmestakymmenestäkolmesta psykososiaalisesta vaikeudesta oli yhteisiä vähintään viidelle
aivotoiminnan häiriölle. Tunne-elämään liittyviä vaikeuksia oli koettu kaikkien häiriöiden yhteydessä.
Lääkehoito, muut hoitostrategiat ja läheisten tuki olivat eniten psykososiaalisiin vaikeuksiin yhteydessä
olevia tekijöitä. Tulokset tukevat horisontaalisen tarkastelun merkitystä sekä yhteisen tiedonkeruun
että yhteisten hoitointerventioiden suunnittelussa.
Sabariego, C., Coenen, M., Ballert, C., Cabello, M., Leonardi, M., Anczewska, M., Pitkänen, T., Raggi,
A., Mellor, B., Covelli, V., Świtaj, P., Levola, J., Schiavolin, S., Chrostek, A., Bickenbach, J., Chatterji,
S., Cieza, A. Determinants of psychosocial difficulties experienced by persons with brain disorders:
towards a ‘horizontal epidemiology’ approach.
Psykososiaalisiin vaikeuksiin vaikuttavat monet ympäristö- ja yksilötekijät. Tavoitteena oli selvittää
mitä ympäristö- ja yksilötekijöitä tulisi kartoittaa psykososiaalisten vaikeuksien lisäksi. Artikkeli
perustuu 720 aivotoiminnan häiriöistä kärsivän henkilön haastatteluun. Ympäristö- ja yksilötekijöistä
kysyminen tuo ICF-luokituksen mukaista täydennystä PARADISE 24-kysymyssarjan avulla saatuihin
tietoihin.

Alkoholiriippuvuutta koskevat artikkelit
Tutkimusryhmät valmistivat eri aivotoiminnan häiriöitä koskevia raportteja systemaattisen
kirjallisuuskatsauksen tuloksista. Raportoinnissa noudatettiin narratiivisen katsauksen ohjeistoa
“Guidance on the Conduct of Narrative Synthesis in Systematic Reviews of the Economic and Social
Research Council” (Popay ym. 2006). Alkoholiriippuvuutta koskevasta kirjallisuudesta on ilmestynyt
kaksi artikkelia.
Levola, J., Holopainen, A., Kaskela, T., Sabariego, C., Tourunen, J., Cieza, A. & Pitkänen, T. (2013).
Psychosocial difficulties in alcohol dependence: a systematic review of activity limitations and
participation restrictions. Disability and Rehabilitation. Disabil Rehabil. Early online, Sep 30:
http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/09638288.2013.837104
Artikkelin tarkoituksena on tuottaa systemaattisen kirjallisuuskatsauksen perusteella kansainvälisen
ICF-luokituksen mukaista tietoa alkoholiriippuvuudesta kärsivien ihmisten toimintakyvyn ja
osallistumisen rajoitteista. Artikkeli perustuu MEDLINE- PsychINFO-tietokannoista poimittuihin
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vaaditut valintakriteerit täyttäneeseen 125 englanninkieliseen tutkimukseen vuosilta 2005–2012.
Tutkimuksista kerättiin tiedot toimintakyvyn ja osallistumisen rajoitteista, niiden kehittymisestä sekä
niitä määrittävistä tai niihin yhteydessä olevista tekijöistä. Tutkimuksista määritettiin yhteensä 211
erilaista toimintakykyä ja osallistumista rajoittavaa psykososiaalista vaikeutta. Yleisimmät
psykososiaaliset vaikeudet liittyivät ihmissuhteisiin, taloudelliseen tilanteeseen, työhön, vihamielisten
tunteiden hallintaan ja oikeudellisiin kysymyksiin. Riskikäyttäytymiseen ja oikeanlaisen hoidon
saamiseen liittyvät vaikeudet olivat myös yleisiä. Alkoholiriippuvuus vaikuttaa syvällisesti paitsi siitä
kärsivään yksilöön myös hänen perheeseensä ja sosiaaliseen verkostoonsa. Alkoholiriippuvuuden
kehitystekijät määrittivät vahvasti psykososiaalisten vaikeuksien syntyä ja vaiheita.
Alkoholiriippuvuuden asianmukainen hoito voi merkittävästi lieventää alkoholiriippuvuuden tuottamia
vaikeuksia. ICF-luokitus antaa mahdollisuuden arvioida laaja-alaisesti alkoholiriippuvuuteen liittyviä
psykososiaalisia vaikeuksia.
Levola, J., Aalto, M., Holopainen, A., Cieza, A. & Pitkänen, T. (2013). Health-related quality of life in
alcohol dependence: A systematic literature review with a specific focus on the role of depression and
other psychopathology. Health and Quality of Life Outcomes. Nord J Psychiatry. 2014, Vol. 68, No. 6:
369–384. Early online, Nov 15, 2013: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24228776
Terveyteen liittyvä elämän laatu (HRQOL) on osoittautunut aikaisemmassa tutkimuksessa validiksi
riippuvuuksien hoidon tuloksellisuuden arvioinnin välineeksi. Alkoholi-tutkimuksessa sitä on kuitenkin
käytetty vähän. Samanaikaisen psykiatrisen sairastamisen on arvioitu välittävän alkoholiriippuvuuden
ja HRQOL:n välistä suhdetta. Artikkelin tarkoitus on koota systemaattisen kirjallisuuskatsauksen avulla
tietoa HRQOL:ää ja sen pääluokkia koskevista tutkimuksista alkoholiriippuvuuden yhteydessä.
Erityistä huomiota kiinnitetään masennuksen ja muiden psykopatologioiden vaikutukseen. MEDLINEPsychINFO-tietokannoista löytyi vuosilta 2005-2012 42 valintakriteerit täyttävää tutkimusta, joista
kerättiin systemaattisesti tietoa. Tutkimusten mukaan alkoholiriippuvuus vaikuttaa HRQOL:ään ja sen
pääluokkiin: yleiseen ja fyysiseen terveyteen, mielenterveyteen, yleiseen ja sosiaaliseen
toimintakykyyn, päivittäisiin toimintoihin, kipuun ja uneen. Tutkimustulokset vahvistivat käsitystä
alkoholiriippuvuuden ensisijaisuudesta HRQOL:n kokonaisarvion, yleisen ja fyysisen terveyden,
mielenterveyden ja sosiaalisen toimintakyvyn heikkenemisen syynä. Hoitointerventiot puolestaan
paransivat HRQOL:n ja sen pääluokkien tuloksia. Alkoholinkäytön vähentäminen tai lopettaminen
mahdollistivat tulosten paranemisen, mutta ne eivät kuitenkaan ennustaneet kaikkia raportoituja
positiivia muutoksia. Masennus yhdistyi HRQOL:n tulosten heikkenemiseen ja persoonallisuus-häiriöt
vaikuttivat omalta osaltaan sosiaalisen toimintakyvyn heikkenemisen vakavuuteen.
Alkoholiriippuvuutta koskevia kirjallisuuskatsauksen tuloksista on valmistettu posteri, joka esiteltiin
Euroopan psykiatrien kokouksessa Prahassa 2012. Posteri on liitteenä sekä PARADISE-hankkeen
nettisivuilla www.paradiseproject.eu.
Levola, J., Tourunen, J. & Pitkänen, T. (2012). Social difficulties in alcohol dependence. A systematic
review of the literature. Poster presented at the 20th European Congress of Psychiatry (EPA 2012),
Prague, Czech Republic, 3.-6.3.2012.
Kirjallisuuskatsauksen tuloksista on julkaistu Tiimi-lehden tutkittua-palstalla lyhyt artikkeli:
Levola, J. & Pitkänen, T. (2012). Alkoholiriippuvuus ja elämänlaatu. Tiimi 3; 26–27. http://www.aklinikka.fi/sites/default/files/tiimi312.pdf
Päihderiippuvaisten yksilöhaastattelujen tuloksista on julkaistu Tiimi-lehden tutkittua-palstalla lyhyt
artikkeli:
Kaskela, T., Henriksson, M., Tourunen, J. & Pitkänen, T. (2014). Toiminta ja vertaistuki tärkeitä
kuntoutuksessa. Tiimi 2/2014, s. 26–27. http://www.a-klinikka.fi/sites/default/files/tiimi214.pdf
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Muita aivotoiminnan häiriöitä koskevat julkaisut
PARADISE-hankkeen kirjallisuuskatsaukseen perustuvia artikkeleita julkaistu koskien depressiota
(Cabello ym. 2012), epilepsiaa (Quintas ym. 2010), migreeniä (Raggi ym. 2012) ja skitsofreniaa
(Switaj ym. 2012). Näissä julkaisuissa ei ollut suomalaisia tekijöitä, joten tähän on listattu vain
artikkelien tiedot.
Cabello, M., Mellor-Marsa, B., Sabariego, C., Cieza, A., Bickenbach, J..and Ayuso-Mateos, J.L. (2012).
"Psychosocial features of depression: a systematic literature review." J Affect Disord 141(1): 22-33.
Quintas, R., Raggi, A., Giovannetti,A.M., Pagani, M., Sabariego, C., Cieza, A. and Leonardi, M.
(2012). "Psychosocial difficulties in people with epilepsy: a systematic review of literature from 2005
until 2010." Epilepsy Behav 25(1): 60-67.
Raggi, A., Giovannetti, A.M., Quintas, R., D'Amico, D., Cieza, A., Sabariego, C., Bickenbach, J.E. and
Leonardi, M. (2012). "A systematic review of the psychosocial difficulties relevant to patients with
migraine." J Headache Pain 13(8): 595-606.
Switaj, P., Anczewska, M., Chrostek, A., Sabariego, C., Cieza, A., Bickenbach, J. and Chatterji, S.
(2012). "Disability and schizophrenia: a systematic review of experienced psychosocial difficulties."
BMC Psychiatry 12: 193.

Suomenkielinen kokonaiskatsaus tutkimustuloksista
PARADISE-hankkeen vaiheista ja päätuloksista on valmistumassa suomenkielinen raportti. Raportin
johdantoluvussa määritellään raportin kannalta keskeiset käsitteet, kuvataan hankkeen lähtökohdat ja
esitellään keskeiset tutkimuskysymykset. Toisessa osassa kuvataan käytetyt menetelmät ja hankkeen
eteneminen. Raportissa on kolme tuloksia esittelevää päälukua: systemaattinen kirjallisuuskatsaus,
fokusryhmähaastattelut ja yksilöhaastattelut. Tulokset esitetään näissä luvuissa ensin yleisesti
aivotoiminnan häiriöiden ja sitten tarkemmin päihderiippuvuuden näkökulmasta. Johtopäätöksissä
pohditaan yhteistyöhankkeen merkitystä sekä psykososiaalisten vaikeuksien kartoittamista
päihdekuntoutuksen kannalta. Raportin toteutuksesta vastaa A-klinikkasäätiön tutkimusryhmä.

Liite 2. Paradise24fin-lomake ja -ohje (tulostettavissa käyttöön)
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Paradise24fin

Nimi ________________________________

Seuraavat kysymykset kuvaavat ongelmia ja vaikeuksia, joita olet viime aikoina voinut kokea.
Vastaa kysymyksiin ajatellen viimeistä 30 päivää ja ottaen huomioon sekä hyvät että huonot päivät.
Arviointiasteikko 0-4:

0 = ei lainkaan vaikeuksia, 1 = lieviä vaikeuksia, 2 = keskinkertaisia vaikeuksia,
3 = suuria vaikeuksia ja 4 = erittäin suuria vaikeuksia/en selviydy.
Mikäli et ole viime viikkoina kokenut jotain asiaa, niin arvioi kuinka paljon vaikeuksia sinulla olisi ollut: esimerkiksi en ole
ollut töissä ja työssäkäynti olisi tuottanut minulle nykyisessä kunnossani erittäin suuria vaikeuksia (=4).
Numeroi viimeiseen sarakkeeseen tärkeysjärjestykseen ne 1-5 asiaa, joihin eniten toivot muutosta (1. tärkein muutostoive).
Lieviä
Suuria Muutos
Päivämäärä ___ /___ 20____
Ei=0 =1 2 =3 4 toiveet
1. Minkä verran ongelmia sinulla on ollut sen vuoksi, että et ole tuntenut itseäsi
levänneeksi ja pirteäksi päivän aikana (esim. tunnet väsymystä, olet voimaton)?
0
1
2
3
4
2. Minkä verran ongelmia sinulla on ollut löytää asioita, jotka kiinnostavat sinua?

0

1

2

3

4

3. Minkä verran ongelmia sinulla on ollut ruokahalusi suhteen?

0

1

2

3

4

4. Minkä verran ongelmia sinulla on ollut unen kanssa, esimerkiksi vaikeus
nukahtaa, heräilyä usein yön aikana tai herääminen liian aikaisin aamulla?

0

1

2

3

4

5. Minkä verran ongelmia sinulla on ollut ärtyneisyyden suhteen, esimerkiksi että
olisit aloittanut riitoja, huutanut ihmisille tai jopa lyönyt heitä?

0

1

2

3

4

6. Minkä verran ongelmia sinulle on tuottanut se, että olet kokenut itsesi hitaaksi tai
että asiat ovat tuntuneet tapahtuvan ympärilläsi liian nopeasti?

0

1

2

3

4

7. Minkä verran ongelmia sinulle on aiheutunut surun, alakuloisuuden tai
masentuneisuuden tunteista?

0

1

2

3

4

8. Minkä verran ongelmia sinulle ovat aiheuttaneet huolestuneisuus tai
ahdistuneisuus?

0

1

2

3

4

9. Minkä verran ongelmia sinulle on tuottanut se, että et ole kyennyt selviytymään
kaikista niistä asioista, jotka sinun tulisi hoitaa?

0

1

2

3

4

10. Minkä verran sinulla on ollut särkyjä tai kipuja?

0

1

2

3

4

11. Minkä verran vaikeuksia sinulla on ollut keskittyä tekemään jotain 10 min ajan?

0

1

2

3

4

12. Minkä verran vaikeuksia sinulla on ollut muistaa tehdä tärkeitä asioita?

0

1

2

3

4

13. Minkä verran vaikeuksia sinulla on ollut päätösten tekemisessä?

0

1

2

3

4

14. Minkä verran vaikeuksia sinulla on ollut aloittaa ja ylläpitää keskustelua?

0

1

2

3

4

15. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut kävellä pitkiä matkoja (esim. 1 km )?

0

1

2

3

4

16. Onko sinulla ollut vaikeuksia jossakin seuraavista: peseytymisessä tai
pukeutumisessa, wc:n käyttämisessä tai ruokailemisessa?

0

1

2

3

4

17. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut seksuaalisissa toiminnoissa?

0

1

2

3

4

18. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut olla yksin muutamia päiviä?

0

1

2

3

4

19. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut huolehtia terveydestäsi kuten syödä
hyvin, kuntoilla ja ottaa mahdolliset reseptilääkkeesi?

0

1

2

3

4

20. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut aloittaa ja ylläpitää ystävyyssuhteita?

0

1

2

3

4

21. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut tulla toimeen läheistesi kanssa?

0

1

2

3

4

22. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut päivittäisessä työssä tai opiskelussa?

0

1

2

3

4

23. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut hallita rahankäyttöäsi?

0

1

2

3

4

24. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut osallistua harrastuksiin tai
järjestötoimintaan (esim. juhliin, urheilutapahtumiin, uskonnollisiin tai poliittisiin 0
toimintoihin) samalla tavalla kuin kuka tahansa?

1

2

3

4

Summapistemäärä _____

Sarakkeittain yhteensä

Minkälaisiin vaikeuksiin toivot tällä hetkellä eniten muutosta? (jatka tarvittaessa kääntöpuolelle)
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Lomakkeen täyäminen
Paradise24ﬁn kartoiaa asiakkaan kokemia psykososiaalisia vaikeuksia. Lomake soveltuu sekä kerta-arvioksi eä
henkilön kokonais lanteen seurantaan. Jos mahdollista, niin lomake täytetään hoidon alussa, jolloin lähtökohdaksi
tulee lanne ennen hoitoon hakeutumista. Asiakkaan lanteessa tapahtuneista muutoksista saadaan etoa, kun
lomake täytetään useita kertoja hoidon aikana esimerkiksi laitoshoidossa jakson alussa ja lopussa, avohoidossa 3-6
kk välein. Päivämäärän merkitseminen lomakkeeseen on seurantakäytön kannalta hyvin tärkeää.
Lomake voidaan antaa asiakkaalle täyteäväksi tai se voidaan täyää asiakasta haastaelemalla. Päivämäärä merkitään ensimmäiseksi. Sen jälkeen täyämisessä on kolme vaihea:
1. Asiakas vastaa kysymyksiin 24 psykososiaalisen vaikeuden osalta.
Vastausvaihtoehdot ovat: 0 = ei lainkaan vaikeuksia, 1 = lieviä vaikeuksia, 2 = keskinkertaisia vaikeuksia, 3 = suuria
vaikeuksia tai 4 = eriäin suuria vaikeuksia/ei selviydy.
Mikäli asiakas ei ole kokenut viimeisen kuukauden aikana jotain asiaa, niin silloin arvioidaan kuinka paljon vaikeuksia hänellä olisi ollut. Esimerkiksi mikäli ei ole ollut muutamaa päivää yksin, koska itsestä yksin huoleh minen olisi
tuoanut nykyisessä kunnossa eriäin suuria vaikeuksia, valitaan vastausvaihtoehto neljä.
Vastatessa ajatellaan viimeistä 30 päivää. Jos lanne on tuona aikana huomaavas muuunut ja asiakas on
vas kään aloianut hoidon, niin ensimmäinen lomake täytetään ajatellen lannea hoitoon hakeutumisen aikaan.
2. Asiakas merkitsee lomakkeen oikeassa reunassa olevaan ”Muutostoiveet” sarakkeeseen tärkeysjärjestykseen ne
1-5 asiaa, joihin eniten toivoo muutosta (1. tärkein muutostoive).
3. Lomakkeen kääntöpuolelle tai alareunaan kirjoitetaan omin sanoin asiat, joihin henkilö toivoo eniten muutosta.
Laskeminen
1. Laske yhteen vastausten määrä sarakkeiain eli montako merkintää kullakin pystyrivillä on.
2. Laske kokonaispistemäärä. Vastauksien määrä kerrotaan kunkin asteikon pistemäärällä
(Ei lainkaan = 0, lieviä vaikeuksia = 1,…). Kirjoita kokonaispistemäärä alhaalla oikealla olevaan ruutuun.
Yhteenlaskeu pistemäärä voi vaihdella välillä 0 – 96. Alla olevassa esimerkissä summa laskeaisiin
(5x0) + (6x1) + (6x2) + (4x3)+(3x4)=42 pisteä.

3.

1.

5 6 6 4 3 42
Käyö asiakastyössä

1.

2.

Vastauksia on hyvä käydä läpi yhdessä asiakkaan kanssa. Sarakesummia (kuva 1 kohta 1 sekä kuva 2) voi
käyää apuna tarkastelussa. Voie esimerkiksi käydä läpi ne vaikeudet, joiden kohdalla asiakas on kokenut suuria
tai eriäin suuria vaikeuksia. Samalla voi kiinniää huomiota siihen, kuinka monen asian osalta asiakas ei ole kokenut vaikeuksia.
Kokonaispistemäärä (kuva 1 kohta 2) ivistää lanteen erityises seurantaa varten. Kokonaispistemäärä on karkea
miari, joten sen rinnalle suositellaan sarakesummien tarkastelua sekä osa-alueiden tarkastelua.
Oikean puoleisen sarakkeen muutostoiveita (kuva 1 kohta 3) koskeva kysymys on lisäy Paradise24ﬁnlomakkeeseen asiakastyötä tekevien pyynnöstä. Muutostoiveista voi keskustella suhteessa hoidon tavoieisiin.
Asiakasta on lopuksi pyydey kirjoiamaan asioita, mihin hän eniten toivoo muutosta. Tämä kysymys on tärkeä, erityises jos se tuo esille asioita, jotka eivät sisälly lomakkeen 24 kysymykseen.
Seurantalomakkeesta voi tarkastella lisäksi seuraavia kysymyksiä: missä asioissa asiakkaan lanne on muuunut;
ovatko pistemäärät muuuneet; onko asiakas saavuanut tavoieita, jotka oli merkinnyt itselleen tärkeiksi.
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Kuva 2. Esimerkkiasiakkaan sarakesummat hoidon alussa ja kahden kuukauden päästä

Osa-alueet
Kysymykset voidaan ryhmitellä osa-alueiain kuuteen sisällöltään erilaiseen ryhmään.
Alaskaalat muodostetaan laskemalla kunkin aihepiirin vastausten keskiarvo. Kysymykset osa-alueiain:
Arjen toiminnot 3, 15, 16, 17 ja 19; Mieliala 1, 2, 7, 8;
Arjen hallinta 5, 6, 9, 23;
Sosiaalinen elämä 18, 20, 21, 24;
Tiedon käsiely 11, 12, 13, 14, 22;
Kipu ja uni 4, 10.
Mikäli osa-aluesummat saadaan helpos koneen laskemina, antavat ne nopeas yksiäisiä kysymyksiä laajaalaisempaa etoa. Erityises se havainnollistaa missä muutosta on mahdollises tapahtunut. Kuvan 3 esimerkissä
muutosta parempaan on tapahtunut kivun ja unen osalta sekä arjen perustoiminnoissa.
Kuva 3. Esimerkkiasiakkaan vastausten keskiarvot osa-alueiain kahdes

PARADISE – EU-hanke
PARADISE (Psychosocial Factors Relevant to Brain Disorders in Europe eli Aivotoiminnan häiriöihin liiyvät psykososiaaliset vaikeudet Euroopassa) on yhteishanke, jonka koordinoin a ja aineistonkeruuta rahoiA vuosina 2010 –
2013 Euroopan komissio (Seventh Framework Programme, FP7, teemana Terveys-2009-2.2.1.5). Hankkeen tavoieena on ollut tuoaa etoa aivotoiminnan häiriöihin liiyvistä psykososiaalisista vaikeuksista sekä kehiää
arvioin - ja kirjausmenetelmä kuntoutuksen ja tutkimuksen kehiämiseksi. PARADISE24 kysymykset on valiu
huolellisen kirjallisuuskatsauksen, haastaelujen ja asiantun jatyön perusteella.
Paradise24ﬁn lomake sisältää täsmälleen samat kysymykset kuin PARADISE24 mua vastausvaihtoehtoja on viisi.
Paradise24ﬁn pistemäärä vastaa kansainvälistä lomakea, kun ensin vastausvaihtoehdot ivistetään 0=0 1-2=1 ja
3-4=2 ja sen jälkeen saatu luku muunnetaan erillisen Paradise metric –kaavion mukaises asteikolle 0—100.
Hankkeen www-sivut 30.9.2014: hp://paradiseproject.eu/ ja www.a-klinikka.ﬁ/kehiaminen-ja-tutkimus/tutkimusryhma/
Pitkänen, T, Kaskela, T, Tourunen, J, Levola J ja Holopainen, A (2014). Toimintakykyä kartoiava Paradise24ﬁn-lomake:
tausta ja käyöohjeet. A-klinikkasää ön raporAsarja nro 61, verkkojulkaisu.
Lisä etoja vanhempi tutkija Tuuli Pitkänen, tuuli.pitkanen@a-klinikka.ﬁ
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