
 

  
 
Ikääntyneiden aivohalvauspotilaiden tehostetun kuntoutuksen kehittämishanke 
   
Kuntoutusryhmä Painokevennetty kävely -kuntoutus ☐  
 Tehostetun kädenkäytön-kuntoutus  ☐ 

Kuntoutujan koodi       pvm ___/___/20___ 

Kuntoutujan nimikirjaimet  

Testaajan nimi / puh  
 
 

MIELIALATESTI (SENSE OF COHERENCE) (SOC-13) 
 
 
Seuraavaksi esitämme joitakin arkipäivän elämää ja mietteitä koskevia kysymyksiä. 
Kunkin kysymyksen jälkeen on kaksi vastakkaista sanallista vastausvaihtoehtoa, jotka on merkitty 
 myös numeroilla 1 ja 7. Harkitkaa avoimesti, kumpi vaihtoehto on lähempänä sitä, mitä tunnette. 
Numerosarjan keskimmäinen luku 4 merkitsee tilannetta, jossa molemmat ääripäät kuvaavat omaa 
käsitystänne yhtä hyvin tai yhtä huonosti. Lähempänä jompaa kumpaa äärivaihtoehtoa olevat numerot 
ilmaisevat sitä, kuinka lähellä oma kantanne on kyseistä ääripäätä. Käyttäkää vastatessanne rohkeasti 
numeroita 1 ja 7. Rengastakaa vaihtoehto 4 vain silloin, kun se todella vastaa omaa kantaanne. 
 
1. Kuinka usein Teillä on sellainen tunne, ettette oikeastaan välitä siitä, mitä ympärillänne tapahtuu? 

ei 
koskaan 1 2 3 4 5 6 7 hyvin 

usein 
 
2. Kuinka usein olette yllättynyt sellaisten henkilöiden käyttäytymisestä, jotka olette uskonut 

tuntevanne hyvin? 

en 
koskaan 1 2 3 4 5 6 7 jatkuvasti 

 
3. Oletteko joskus pettynyt ihmisiin, joihin luotitte? 

en 
koskaan 1 2 3 4 5 6 7 jatkuvasti 

 
4. Millainen on tähänastinen elämänne ollut? 

täysin 
vailla 
selvää 
tarkoitusta 
ja 
päämäärää 

1 2 3 4 5 6 7 

 
sen 

tarkoitus 
ja 

päämäärät 
ovat 

täysin 
selvät 

 



koodi      pvm ___/___/20___ (SOC-13) 

 
5. Kuinka usein Teistä tuntuu, että Teitä kohdellaan epäoikeudenmukaisesti? 

  
hyvin 
usein 1 2 3 4 5 6 7 ei 

koskaan 
  
6. Kuinka usein Teillä on sellainen tunne, että olette oudossa tilanteessa ettekä tiedä, mitä tehdä? 

hyvin 
usein 1 2 3 4 5 6 7 ei 

koskaan 
 
 
7. Koetteko, että päivittäisten tehtävienne hoitaminen on Teille 

suuren 
mielihyvän 
tyydytyksen 
lähde 

1 2 3 4 5 6 7 
tuskallista 
ja ikävää 

 

 
8. Kuinka usein tunteenne ja ajatuksenne ovat oikein sekaisin? 

hyvin 
usein 1 2 3 4 5 6 7 ei 

koskaan 
 
9. Kuinka usein koette, että tunteenne ovat ristiriidassa keskenään? 

hyvin usein  en koskaan 
1 2 3 4 5 6 7 

 
10. Monet ihmiset - jopa lujaluonteiset - kokevat joskus tietyissä tilanteissa olevansa vain toisten tiellä. 

Kuinka usein Te olette kokenut näin?   

en 
koskaan 1 2 3 4 5 6 7 hyvin 

usein 
 
11. Kun jotain on tapahtunut, oletteko jälkikäteen yleensä todennut, että... 

olitte yli- tai 
aliarvioinut 
asian 
oikean 
merkityksen 

1 2 3 4 5 6 7 

olitte nähnyt 
asian 

oikeassa 
mittakaavassa 

 
 
12. Kuinka usein Teillä on sellainen tunne, että päivittäiset tekemisenne ovat jokseenkin 

merkityksettömiä? 

hyvin 
usein 1 2 3 4 5 6 7 ei 

koskaan 
 
13. Kuinka usein Teillä on sellainen tunne, ettette voi olla varma, kykenettekö pitämään asiat 

hallinnassanne? 

hyvin 
usein 1 2 3 4 5 6 7 ei 

koskaan 
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