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Ketä toiminnalla pyritään tavoittamaan ja tavoitetaan

Pitkänen T. & Tourunen, J. (2016) Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintoihin osallistuneiden kansalaisten 
hyvinvointi kahden kyselytutkimuksen perusteella. Julkaisussa Osallistuminen, hyvinvointi ja sosiaalinen 
osallisuus – ATH-tutkimuksen tuloksia. Järjestökentän tutkimusohjelma. Toim. J. Murto ja O. Pentala. Terveyden 
ja hyvinvoinninlaitoksen työpaperi 38: 20-25. http://www.a-klinikka.fi/tiedostot/Pitkanen_Tourunen_THL_tyoapereita_38_2016.pdf
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http://www.a-klinikka.fi/tiedostot/Pitkanen_Tourunen_THL_tyoapereita_38_2016.pdf


Tulosten arvioinnin ytimenä ovat toimintojen 
ja palveluiden tavoitteet ja sisältö 
• Miksi toiminto järjestetään?
• Miksi ihmiset osallistuvat?
• Mitä toimijuudella tarkoitetaan?
• Mistä tiedetään, että on toiminto on onnistunut?
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Prosessin arvioinnin ytimenä seurata 
toimintojen ja osallistumisen toteutumista 



Tiedonkeruun hyvä suunnittelu tärkeää 
Tiedon keruun tulee olla tavoitteiden kannalta perusteltua ja tukea varsinaista toimintaa.
Ylimääräisen tiedon keräämistä kannattaa välttää.
Mitä vähemmän ja fokusoidummin tietoa kerätään, sitä enemmän voidaan panostaa laadukkaan 
tiedon keräämiseen.

Menetelmien valinnassa mietittävää:
- Onko olemassa tutkittua tietoa?
- Voiko verrata?
- Voiko toistaa?
- Soveltuuko kohderyhmälle?
- Onko tulkinnalle olemassa viitekehys?

Tiedonkeruun onnistuminen edellyttää, että menetelmän käyttäjä paneutuu, ymmärtää ja sitoutuu 
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Seurantatiedon kerääminen

16.2.2018Tuuli Pitkänen 5

Toiminta alkaa

Toteutuiko 
toiminnan 
tavoite?

Mikä muuttui?

Tavoitteiden
asettaminen

Lähtötilanteen
selvittäminen

Alkukartoitus Seuranta
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Mihin halutaan muutosta? Milloin tietoa kerätään? Muutoksen arviointiin tarvitaan se, että samaa 
menetelmää on käytetty vähintään kahdesti!!!

Taustatiedot 
ja tarpeet

Hankkeen suunnittelu

Tulosten 
arviointi

Toimintojen arviointiToiminnot

1. tiedonkeruu Seuranta tiedonkeruu



Yksilön toimintakyky paranee usein toimintoihin 
ja palveluihin osallistumisen myötä 
Toimintakyky koostuu monista arkisista asioista, jotka vaikuttavat myös toisiinsa.
ICF eli International Classification of Functioning, Disability and Health (WHP, 2001) tarjoaa 
viitekehyksen ja toimintakyvyn määrittelyn.
Toimintakyvyn osa-alueet
a) Kehoon liittyvät esim. korvan rakenne ja kuuleminen
b) Toiminnot (activities) ja osallistuminen (participation; suomennoksessa Suoriutuminen ja osallistuminen) 

Esimerkiksi itsestä huolehtiminen, ihmissuhteet, liikkuminen, kommunikointi, mieliala

Sisältävät myönteisiä ja kielteisiä ulottuvuuksia, mutta ei aina jatkumona.
Esimerkiksi mikä on univaikeuksien vastakohta? ”Ikuinen uni” vai ”Ei vaikeuksia” 
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(ICF s. 18)
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Toiminnot

Esim. estettömyys, 
kulkuyhteydet, asenteet

Esim. koulutus, 
sukupuoli, uskonto, 
selviytymistaidot

Esim. epilepsia, 
päihderiippuvuus



Esimerkkinä PARADISE24fin

- Tutkimukseen perustuva menetelmä
- Kehitetty kansainvälisessä yhteistyössä
- Yleinen, ei spesifille kohderyhmälle
- Sisältää 24 yleisesti koettua psykososiaalista vaikeutta
- Linkitetty ICF-luokitukseen = WHO: International Classification of Functioning, Disability and Health

- Soveltuu toistettavaksi
- Kertyvää vertailutietoa
- Suunniteltu asiakastyön tueksi
- Palautetta kyselyn täyttäjälle 
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Arjen          Mieliala       Arjen       Sosiaalinen  Tiedon    Kipu ja      Kokonais-
toiminnot hallinta     elämä  käsittely   uni keskiarvo



Vertailutiedon kerääminen
Lisätietoa: Arjen toimintakyky –hankkeen sivuilla Tietopuussa 
https://tietopuu.a-klinikkasaatio.fi/arjen_toimintakyky/Paradise24fin-kysely
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Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/C0CD98A51B2763A2?K70=3

https://tietopuu.a-klinikkasaatio.fi/arjen_toimintakyky/Paradise24fin-kysely
https://link.webropolsurveys.com/S/C0CD98A51B2763A2?K70=3


Kirjallisuutta mm. 

• Pitkänen ym. 2016: Aivotoiminnan häiriöiden yhteydessä yleisesti koetut psykososiaaliset 
vaikeudet. PARADISE24-kyselyn tutkimusperusta:  
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/167298/Tutkimuksia143.pdf?sequence=10

• Heinonen & Pitkänen 2017: Heinonen, M. & Pitkänen, T. Korvaushoitopotilaiden oheispäihteiden 
käyttö ja toimintakyky. Tietopuu: Tutkimussarja 3/2017: 1-16.

Uusia tieteellisiä julkaisuja:
• Pitkänen, T., Levola, J., de la Fuente, J. & Cabello, M. (2018). Identifying psychosocial difficulties 

of inpatients with substance use disorders: evaluation of the usefulness of the PARADISE24 for 
clinical practise. Disability and Rehabilitation.

• de la Fuente, J., Cabello, M., Levola, J., Caballero FF., Ayuso-Mateos, JL. & Pitkänen, T 
(2018). Validity of the PARADISE24 questionnaire in people with substance use disorders: A 
measure to assess psychosocial difficulties. Drug and Alcohol Dependence 187:66-71.
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https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/167298/Tutkimuksia143.pdf?sequence=10
http://www.a-klinikka.fi/tiedostot/Tietopuu_Tutkimussarja_3_2017_Heinonen_ja_Pitkanen.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09638288.2018.1493543?journalCode=idre20
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29627408


Tietopuussa www.a-klinikka.fi/arjentoimintakyky
englanniksi www.a-klinikka.fi/paradise24fin

Päihdelinkissä https://www.paihdelinkki.fi/fi/testit-ja-
laskurit/mieliala/psykososiaaliset-vaikeudet-paradise24fin

Facebookissa ja Twitterissä @atoimintakyky @paradise24fin

Kiitos!
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Lisätietoa 

http://www.a-klinikka.fi/arjentoimintakyky
http://www.a-klinikka.fi/paradise24fin
https://www.paihdelinkki.fi/fi/testit-ja-laskurit/mieliala/psykososiaaliset-vaikeudet-paradise24fin
https://twitter.com/AToimintakyky
https://twitter.com/paradise24fin
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