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Pilotoitavat mittarit ovat WHODAS 2.0, ASCOT SCT4carer, Kokemukset omaishoidosta 

mittari ja COPE. 

 

caseMikkelien avulla tarkastellaan pilotissa kokeiltavana olleiden mittareiden tuloksia 

mittarikohtaisesti sekä yhteenvedossa tarkastellaan, kuinka hoidettavan ja hoitajan 

tuloksista voidaan tehdä yhteenvetoa ja kuinka saatua tietoa voidaan hyödyntää 

omaishoitajuuden päätöksentekovaiheessa.  

 

WHODAS on Maailman terveysjärjestön (WHO) geneerinen terveyden ja 

toimintarajoitteiden arviointimenetelmä. Sen avulla voidaan selvittää terveydentilasta 

johtuvia vaikeuksia arjen osallistumisessa. WHODAKSELLA arvioidaan hoidettavan 

terveydentilasta aiheutuvia vaikeuksia kuudella eri osa-alueella: ymmärtäminen ja 

yhteydenpito, liikkuminen, itsestä huolehtiminen, ihmissuhteet, arkitoimet ja yhteisöön 

osallistuminen. Item Response Theory (IRT) pisteytysmenetelmä ottaa huomioon jokaisen 

kysymyksen vaikeustason laskemalla jokaisen kysymyksen vastauksen ”ei lainkaan”, 

”hieman”, ”kohtalaisen”, ”huomattavan” ja ”erittäin vaikean” erikseen, jonka jälkeen 

yhteispisteet määritellään painottamalla kysymyksiä ja vaikeusasteita. Kuviossa?? on 

väestönormit WHODAS 2.0 pisteytykselle. Kuviossa yksilö, jonka IRT-pohjainen tulos on 41, 

sijoittuu väestössä 90 prosentin kohdalle.   
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caseMikkelit tapauksissa  WHODAKSEN eri osa-alueiden tuloksista voidaan hoidettavilla 

nähdä isoja eroja ero osa-alueilla. Omaishoitajan päätöksen saaneella on huomattavia 

vaikeuksia itsestä huolehtiminen, ihmissuhteet ja yhteisöön osallistuminen osa-alueilla, 

myös ymmärtäminen ja yhteydenpito osa-alueella on selviä rajoitteita. Liikkumisessa sen 

sijaan ei ole ongelmia. Omaishoitajan päätöksen hylättynä saaneella on selvästi vähemmän 

toimintarajoitteita, vaikkakin liikkuminen ja arkitoimet osa-aluella hänellä on isommat 

pistemäärät kuin hoidettavalla, joka on saanut myönteisen päätöksen. WHODAKSEN IRT-

pohjaisen tuloksen mukaan, myönteisen päätöksen saanut hoidettava sijoittuu siihen 10 

prosentin joukkoon, joilla on eniten toimintarajoitteita, kun taas hylätyn päätöksen saanut 

hoidettava sijoittuu väestössä noin 77 prosentin joukkoon. 

WHODAS hoidettava myönnetty 
ei 
myönnetty 

 Ymmärtäminen ja yhteydenpito % 38 25 

 Liikkuminen % 0 15 

 Itsestä huolehtiminen % 44 0 

 Ihmissuhteet % 50 25 

Huomioitu vain D5.1-D5.4 Arkitoimet % 25 31 

Yhteisöön osallistuminen % 59 44 

PISTEET YHTEENSÄ % 46 19 
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Aikuisten sosiaalipalvelujen vaikutusmittari ASCOT (Adults social care outcomes toolkit) on 

kehitetty mittaamaan sosiaalipalveluja käyttävien aikuisten ihmisten elämänlaatua (social 

related quality of life; SCRQoL) ja palvelujen vaikuttavuutta tilanteissa, joissa palvelun 

tarkoituksena on tukea ja auttaa arkipäiväisistä toimista selviytymistä. ASCOT SCT4carer 

mittaa omaishoitajien elämänlaatua tilanteessa, jossa palvelulla on tarkoitus tukea ja auttaa 

arkipäiväisissä toimissa selviämistä hoidettavan kanssa. Mittari sisältää seitsemän eri 

elämänlaadun osa-aluetta: turvallisuus, itsestä huolehtiminen, mahdollisuus vaikuttaa 

päivittäiseen elämään, sosiaalinen osallistuminen ja osallisuus, mielekäs tekeminen, aikaa 

itselle sekä tuki ja kannustus. Hoitaja arvioi omaa tilannettaan jokaisella osa-alueella 

asteikolla 1-4: 1, paras mahdollinen tilanne, saa mitä haluaa 2 ei tarpeita, 3 jonkin verran 

tarpeita 4 paljon tarpeita, haittaa terveydelle.  

 
ASCOT hoitaja 

myönnetty 
ei 

myönnetty 
 miten käytätä aikasi 3 2 
mahdollisuuksiasi vaikuttaa päivittäiseen elämääsi 3 2 
kuinka hyvin huolehdit itsestäsi 4 2 
 turvallisuudentunnettasi 1 1 
miten paljon olet tekemisissä ihmisten kanssa, joista pidät 

3 1 
 kuinka paljon sinulla on tilaa ja aikaa olla oma itsesi 
päivittäisessäsi elämässäsi 3 2 
 kokemuksiasi tuen ja kannustuksen saamisesta 
omaishoitajana 4 1 

 

Myönnetyssä omaishoitajapäätöksessä seitsemällä elämänlaadun osa-alueella hoitaja 

kokee, että hänellä on jonkin verran tai paljon tuen tarvetta. Ainoastaan turvallisuuden 

tunne on ideaalinen, eli hänellä ei ole turvattomuuden tunnetta. Hylätyssä päätöksessä 

hoitaja ei koe lisätuen tarvetta millään tarkastelun kohteena olevalla osa-alueella. Tilanteet 

eroavat selvästi toisistaan.  

 

Kokemukset omaishoidosta mittari (ICECAP CES 

The Carer Experience Scale) on omaishoitajille tarkoitettu hoitoon liittyvä elämänlaadun 
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mittari, joka käsittää kuusi tarkasteltavaa osa-aluetta: muu kuin omaishoitoon liittyvä 

tekeminen, perheen ja ystävien tuki ja apu, tuki julkisilta ja muilta toimijoilta, 

mahdollisuudet vaikuttaa hoitoon sekä omaishoidettavan kanssa toimeen tuleminen. 

Vastausvaihtoehdot ovat 1-3: 1 tarkoittaa, että tarkasteltava asia on omaishoitajan mielestä 

hyvin ja kunnossa, 2 on joitain vaikeuksia ja tuen tarvetta ja 3 on paljon vaikeuksia ja tuen 

tarvetta.   

 

Alla olevassa taulukossa caseMikkelien vastaukset. Myönnetyssä omaishoitajapäätöksessä 

hoitaja kokee tyydytyksen tunnetta hoitaessaan hoidettavaa ja hän tulee hyvin toimeen 

hoidettavan kanssa, eli voidaan tulkita, että hän on mielellään omaishoitaja. Mutta muiden 

osa-alueiden vastaukset osoittavat, että pystyäkseen ja jaksaakseen toimimaan 

omaishoitajana, hän tarvitsee tukea ja ulkopuolista apua. Kielteisessä 

omaishoitajapäätöksessä hoitaja on taas aivan eri tilanteessa, koska hän kokee selviävänsä 

ilman lisätuen tarvetta, ainoastaan omaa aikaa hän haluaisi lisää itselleen.  

 

Kokemukset omaishoidosta hoitaja  myönnetty 
ei 

myönnetty 

Muu kuin omaishoitoon liittyvä tekeminen voi 1 ei voi 3 2 2 
Perheen ja ystävän tuki saa apua 1 ei saa 3 

3 1 
Tuki julkisilta toimijoilta saa tukea 1 ei saa 3 3 1 

Omaishoidon antama tyydytyksen tunne tyydytystä 1 ei tyydytystä 
3 1 1 

Mahdollisuudet vaikuttaa hoitoon on mahdollisuus 1 ei 
mahdollisuutta 3 2 1 

Omaishoidettavan kanssa toimeen tuleminen tulee 1 ei tule 3 1 1 

 

ASCOT ja CES mittareilla saadun tiedon avulla voidaan arvioida hoitajan tuen tarvetta 

hoitajuudessa jaksamisessa ja lisäksi näitä mittareita voidaan hyödyntää hoitajan 

jaksamiseen liittyvä kuntoutuksen tavoitteissa. 

 

Hyvinvointi- ja terveystarkastusten tavoitteena on omaishoitajien hyvinvoinnin, terveyden ja 

toimintakyvyn arviointi, ylläpitäminen ja edistäminen sekä sairauksien ehkäiseminen ja 
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tunnistaminen. Tarkastuksella tavoitellaan ongelmien tunnistamista ja hoitamista 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Cope-mittari (Carers of older people, COPE Index) 

on yleisesti käytössä omaishoitajien tuen tarpeen arvioinnissa. Mittarin avulla arvioidaan 

iäkästä omaista tai läheistä hoitavan henkilön tuen tarvetta ja kuormittumista. COPE-

itsearviointimenetelmä on tarkoitettu iäkkäiden henkilöiden omaishoitajien kanssa työskentelevien 

sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työvälineeksi. 

 

Kielteinen vaikutus -osa-alueen kysymykset ovat seuraavat: 3. Pidätkö avustamista liian vaativana? 

4. Vaikeuttaako avustaminen omien ystävyyssuhteittesi ylläpitoa? 5. Vaikuttaako avustaminen 

kielteisesti omaan fyysiseen terveydentilaasi? 6. Aiheuttaako avustaminen vaikeuksia sinun ja 

perheenjäsentesi suhteisiin? 7. Aiheuttaako avustaminen sinulle taloudellisia vaikeuksia? 8. 

Tunnetko olevasi ansassa avustajan roolissasi? 15. Vaikuttaako avustaminen kielteisesti omaan 

tunne-elämääsi? Myönteinen merkitys -osa-alueen kysymykset ovat seuraavat: 2. Tunnetko 

selviytyväsi hyvin avustajana? 10. Tuntuuko avustaminen sinusta vaivan arvoiselta? 12. Onko sinulla 

hyvä suhde avustamaasi henkilöön? 14. Tuntuuko sinusta siltä, että ihmiset yleisesti arvostavat sinua 

avustajana? Tuen laatu -osa-alueen kysymykset ovat seuraavat: 1. Tunnetko yleisesti ottaen saavasi 

hyvin tukea roolissasi avustajana? 9. Tunnetko saavasi tukea ystäviltäsi ja/tai naapureiltasi? 11. 

Tunnetko saavasi hyvin tukea perheeltäsi? 13. Tunnetko saavasi hyvin tukea terveys- ja 

sosiaalipalveluista? (Esimerkiksi julkinen, yksityinen, vapaaehtoinen.) kunkin osa-alueen vastaukset 

voidaan laskea yhteen seuraavan pisteitysjärjestelmän mukaan: aina = 4 usein = 3 joskus = 2 ei 

koskaan = 1. (’Ei koske minua’ -vastauksen pistemäärä on 1.) 

 

Suuri pistemäärä kielteinen vaikutus -osa-alueella voi merkitä sitä, että omaishoitaja on roolissaan 

ylirasittunut. Pieni pistemäärä Myönteinen merkitys -osa-alueella voi merkitä sitä, että omaishoitaja 

saa roolistaan vain vähän tyydytystä. Pieni pistemäärä Tuen laatu -osa-alueella voi kertoa siitä, että 

omaishoitaja ei tunne saavansa tukea. Alla olevassa kuviossa näkyy pisterajat, missä tapauksessa 

tilanne pitäisi arvioida huolellisesti.  

 

Myönnetyssä omaishoitajapäätöksessä hoitajan kokema kielteinen vaikutus on lähellä tilannetta, 

jossa tähän osa-alueeseen liittyviä asioita tulee arvioida huolellisesti. Hoitaja kokee kuitenkin, että 

hänellä on hyvä suhde hoidettavaan ja avustaminen tuntuu vaivan arvoiselta ja hän saa riittävästi 
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tukea omaan työhönsä. Kielteisessä omaishoitajapäätöksessä hoitaja ei pidä omaa työtään liian 

vaativana eikä fyysisesti raskaana ja hän kokee saavansa aivan riittävästi tukea työhönsä. Sen sijaan 

hän kokee, että avustaminen ei tunnu vaivan arvoiselta, eikä hänen tekemäänsä työtä arvosteta.  

 

COPE hoitaja myönnetty 
ei 

myönnetty 

tilanteen 
arviointi 
huolellisesti 

Kielteinen vaikutus 15 12 >15 
Myönteinen merkitys 13 9 <10 
Tuen laatu 12 14 <6 
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Yhteenveto 

WHODAS hoidettava myönnetty ei myönnetty 

 Ymmärtäminen ja yhteydenpito % 29 25 

 Liikkuminen % 30 15 

 Itsestä huolehtiminen % 44 0 

 Ihmissuhteet % 55 25 

Huomioitu vain D5.1-D5.4 Arkitoimet % 31 31 

Yhteisöön osallistuminen % 53 44 

PISTEET YHTEENSÄ % 42 19 

   ASCOT hoitaja 

   miten käytätä aikasi 3 2 
mahdollisuuksiasi vaikuttaa päivittäiseen elämääsi 3 2 
kuinka hyvin huolehdit itsestäsi 3 2 
 turvallisuudentunnettasi 1 1 
miten paljon olet tekemisissä ihmisten kanssa, joista pidät 

3 1 
 kuinka paljon sinulla on tilaa ja aikaa olla oma itsesi 
päivittäisessäsi elämässäsi 3 2 
 kokemuksiasi tuen ja kannustuksen saamisesta 
omaishoitajana 1 1 

   CES Kokemukset omaishoidosta hoitaja 
  Muu kuin omaishoitoon liittyvä tekeminen  3 2 

Perheen ja ystävän tuki  2 1 
Tuki julkisilta toimijoilta  1 1 

Omaishoidon antama tyydytyksen tunne  1 1 

Mahdollisuudet vaikuttaa hoitoon  1 1 

Omaishoidettavan kanssa toimeen tuleminen  1 1 

   COPE hoitaja 
  Kielteinen vaikutus 13 12 

Myönteinen merkitys 13 9 
Tuen laatu 14 14 

 

 

 

 


