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Käy�ö asiakastyössä  

Vastauksia on hyvä käydä läpi yhdessä asiakkaan kanssa. Sarakesummia (kuva 1 kohta 1 sekä kuva 2) voi 

käy�ää apuna tarkastelussa.  Voi�e esimerkiksi käydä läpi ne vaikeudet, joiden kohdalla asiakas on kokenut suuria 

tai eri�äin suuria vaikeuksia. Samalla voi kiinni�ää huomiota siihen, kuinka monen asian osalta asiakas ei ole koke-

nut vaikeuksia.  

Kokonaispistemäärä (kuva 1 kohta 2)  ivistää  lanteen erityises  seurantaa varten. Kokonaispistemäärä on karkea 

mi�ari, joten sen rinnalle suositellaan sarakesummien tarkastelua sekä osa-alueiden tarkastelua. 

Oikean puoleisen sarakkeen muutostoiveita (kuva 1 kohta 3) koskeva kysymys on lisä�y Paradise24fin-

lomakkeeseen asiakastyötä tekevien pyynnöstä.  Muutostoiveista voi keskustella suhteessa hoidon tavoi�eisiin. 

Asiakasta on lopuksi pyyde�y kirjoi�amaan asioita, mihin hän eniten toivoo muutosta. Tämä kysymys on tärkeä, eri-

tyises  jos se tuo esille asioita, jotka eivät sisälly lomakkeen 24 kysymykseen. 

Seurantalomakkeesta voi tarkastella lisäksi seuraavia kysymyksiä: missä asioissa asiakkaan  lanne on muu�unut; 

ovatko pistemäärät muu�uneet; onko asiakas saavu�anut tavoi�eita, jotka oli merkinnyt itselleen tärkeiksi. 
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Lomakkeen täy�äminen 

Paradise24fin kartoi�aa asiakkaan kokemia psykososiaalisia vaikeuksia. Lomake soveltuu sekä kerta-arvioksi e�ä 

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 täyte�äväksi tai se voidaan täy�ää asiakasta haasta�elemalla. Päivämäärä mer-

kitään ensimmäiseksi. Sen jälkeen täy�ämisessä on kolme vaihe�a: 

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 = eri�äin suuria vaikeuksia/ei selviydy.  

Mikäli asiakas ei ole kokenut viimeisen kuukauden aikana jotain asiaa, niin silloin arvioidaan kuinka paljon vaikeuk-

sia hänellä olisi ollut. Esimerkiksi mikäli ei ole ollut muutamaa päivää yksin, koska itsestä yksin huoleh minen olisi 

tuo�anut nykyisessä kunnossa eri�äin suuria vaikeuksia, valitaan vastausvaihtoehto neljä. 

Vastatessa ajatellaan viimeistä 30 päivää. Jos  lanne on tuona aikana huoma�avas  muu�unut ja asiakas on  

vas kään aloi�anut hoidon, niin ensimmäinen lomake täytetään ajatellen  lanne�a 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 sarakkei�ain 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.  

Yhteenlaske�u pistemäärä voi vaihdella välillä 0 – 96. Alla olevassa esimerkissä summa laske�aisiin  

(5x0) + (6x1) + (6x2) + (4x3)+(3x4)=42 piste�ä. 
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PARADISE – EU-hanke 

PARADISE (Psychosocial Factors Relevant to Brain Disorders in Europe eli Aivotoiminnan häiriöihin lii�yvät psyko-

sosiaaliset 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 ta-

voi�eena on ollut tuo�aa  etoa aivotoiminnan häiriöihin lii�yvistä psykososiaalisista vaikeuksista sekä kehi�ää 

arvioin - ja kirjausmenetelmä kuntoutuksen ja tutkimuksen kehi�ämiseksi. PARADISE24 kysymykset on vali�u 

huolellisen kirjallisuuskatsauksen, haasta�elujen ja asiantun jatyön perusteella.  

Paradise24fin lomake sisältää täsmälleen samat kysymykset kuin PARADISE24 mu�a vastausvaihtoehtoja on viisi. 

Paradise24fin pistemäärä vastaa kansainvälistä lomake�a, 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:  h�p://paradiseproject.eu/ ja www.a-klinikka.fi/kehi�aminen-ja-tutkimus/tutkimusryhma/ 

Pitkänen, T, Kaskela, T, Tourunen, J, Levola J ja Holopainen, A (2014). Toimintakykyä kartoi�ava Paradise24fin-lomake:  

tausta ja käy�öohjeet. A-klinikkasää ön raporAsarja nro 61, verkkojulkaisu. h�p://www.a-klinikka.fi/sites/default/files/

Paradise24fin_raporA_61.pdf 

Lisä etoja  vanhempi tutkija Tuuli Pitkänen, tuuli.pitkanen@a-klinikka.fi
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Ongelmien suuruuden keskiarvo osa-aluei�ain 

Kysymykset voidaan ryhmitellä osa-aluei�ain kuuteen sisällöltään erilaiseen ryhmään.  

Alaskaalat muodostetaan laskemalla kunkin aihepiirin vastausten keskiarvo. Kysymykset osa-aluei�ain: 

 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 käsi�ely 11, 12, 13, 14, 22;  Kipu ja uni 4, 10. 

Mikäli osa-aluesummat saadaan helpos  koneen laskemina, antavat ne nopeas   yksi�äisiä kysymyksiä laaja-

alaisempaa  etoa. Erityises  se havainnollistaa missä muutosta on mahdollises  tapahtunut. Kuvan 3 esimerkissä 

muutosta parempaan on tapahtunut kivun ja unen osalta sekä arjen perustoiminnoissa. 

 

Kuva 2. Esimerkkiasiakkaan vaikeuksien määrän sarakesummat hoidon alussa ja kahden kuukauden päästä 

Kuva 3. Esimerkkiasiakkaan ongelmien määrän keskiarvo osa-aluei�ain kahdes  (0 ei ongelmia—4 eri�äin suuria) 
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