
PARADISE 24 
The following questions address problems and difficulties you might have in different functions of 
your body and areas of your life. Please, answer them thinking back over the past 30 days and 
taking both good and bad days into account. 

 
 None Some A lot 

1. How much of a problem did you have due to not feeling rested and refreshed during the 
day (e.g. feeling tired, not having energy)? 

0 1 2 

2. How much of a problem did you have with loss of interest? 0 1 2 

3. How much of a problem did you have with your appetite? 0 1 2 

4. How much of a problem did you have with sleeping, such as falling asleep, waking up 
frequently during the night or waking up too early in the morning? 

0 1 2 

5. How much of a problem did you have being so irritable that you started arguments, 
shouted at people or even hit people? 

0 1 2 

6. How much of a problem did you have with being slowed down or feeling as if things were 
moving too fast around you? 0 1 2 

7. How much of a problem did you have with feeling sad, low or depressed? 0 1 2 

8. How much of a problem did you have with worry or anxiety? 0 1 2 

9. How much of a problem did you have with not being able to cope with all the things that 
you had to do? 

0 1 2 

10. How much bodily ache or pain did you have? 0 1 2 

11. How much difficulty did you have in concentrating on doing something for ten minutes? 0 1 2 

12. How much difficulty did you have in remembering to do important things? 0 1 2 

13. How much difficulty did you have in making decisions? 0 1 2 

14. How much difficulty did you have in starting and maintaining a conversation? 0 1 2 

15. How much difficulty did you have in walking a long distance such as a kilometre (or 
equivalent)? 

0 1 2 

16. How much difficulty did you have in grooming or dressing, toileting or eating? 0 1 2 

17. How much difficulty did you have in sexual activities? 0 1 1 

18. How much difficulty did you have in staying by yourself for a few days? 0 1 2 

19. How much difficulty did you have with looking after your health, such as eating well, 
exercising and taking your medicines? 

0 1 2 

20. How much difficulty did you have in initiating and maintaining a friendship? 0 1 2 

21. How much difficulty did you have in getting along with people who are close to you? 0 1 2 

22. How much difficulty did you have in your day-to-day work or school? 0 1 2 

23. How much difficulty did you have with managing your money? 0 1 2 

24. How much difficulty did you have in joining in community activities (for example, 
festivities, religious or other activities) in the same way as anyone else can? 

0 1 2 

Sum row score per column    
Total row score*  

 
* Use the following Table to transform the row score into a metric score between 0 and 100 with which comparisons 
over time and between persons or groups can be carried out. 
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Total row score Transformed score Total row score Transformed score 

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 
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PARADISE 24 suomeksi 
 

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 

/joskus 

Paljon 

/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 että asiat ovat 
tuntuneet tapahtuvan ympärilläsi liian nopeasti? 

0 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    

Yhteenlasketut pisteet*  

 
 

*Yhteenlasketut pisteet muunnetaan seuraavan PARADISE metric -muuntotaulukon avulla asteikolle nollasta sataan. 
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Yhteenlasketut pisteet Muunnetut pisteet Yhteenlasketut pisteet Muunnetut pisteet 

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 

 
Ks. tarkemmin Pitkänen, Levola, Kaskela, Tourunen ja Holopainen (2016) Aivotoiminnan häiriöiden 
yhteydessä yleisesti koetut psykososiaaliset vaikudet. PARADISE24-kyselyn tutkimusperusta. KELA 
Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 143. Luku 5.3.3 


