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Tiivistelmä	 Pitkänen T, Levola J, Tourunen J, Kaskela T, Holopainen A. Aivotoiminnan häiriöiden 
yhteydessä yleisesti koetut psykososiaaliset vaikeudet. PARADISE24-kyselyn 
tutkimusperusta. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 143, 2016. 
167 s. ISBN 978-952-284-007-3 (nid.), 978-952-284-008-0 (pdf). 

Ihmisen kokonaistilanne on tärkeä ottaa hoidossa ja kuntoutuk
sessa huomioon. Psychosocial Factors Relevant to Brain Disorders 
in Europa (PARADISE) -hanke toteutettiin kymmenen instituu
tin yhteistyössä professori Ciezan johdolla 2010–2013. Tavoittee
na oli kehittää tutkimukseen perustuva menetelmä, jonka avulla 
voidaan kartoittaa psykososiaalisia vaikeuksia eri aivotoiminnan 
häiriöiden hoidossa, kuntoutuksessa ja tutkimisessa. Hankkeessa 
oli lähtökohtana oletus psykososiaalisten vaikeuksien horisontaa
lisesta epidemiologiasta. Hankkeessa tutkittiin yhdeksää aivotoi
minnan häiriötä: dementiaa, depressiota, epilepsiaa, migreeniä, 
MS-tautia, Parkinsonin tautia, skitsofreniaa, aivoverenkiertohäi
riötä ja päihderiippuvuutta. Kunkin häiriön osalta toteutettiin 
systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja fokusryhmähaastattelu. Esiin 
nousseet psykososiaaliset vaikeudet luokiteltiin ja linkitettiin kan
sainväliseen toimintakykyluokitukseen (ICF). Eri häiriöille yh
teisten 64 psykososiaalisen vaikeuden yleisyyttä ja intensiteettiä 
tutkittiin yksilöhaastatteluissa (n = 722). Tulosten pohjalta muo
dostettiin yleisiä psykososiaalisia vaikeuksia mahdollisimman laa
jasti kattava PARADISE24-kysely. Oletus eri häiriöiden yhteisistä 
psykososiaalisista ongelmista osoittautui todeksi. Kyselyyn vali
koitui neljätoista kysymystä ICF:n osa-alueelta b Ruumiin/kehon 
toiminnot ja kymmenen kysymystä osa-alueelta d Suoritukset 
ja osallistuminen. Psykososiaalisten vaikeuksien intensiteetissä 
esiintyi kuitenkin häiriöiden välillä eroja siten, että psykiatristen 
tai päihdehäiriöiden takia haastatellut käyttivät laaja-alaisesti vii
siportaista vastausvaihtoehtojen asteikkoa, mutta neurologisten 
häiriöiden yhteydessä kaksi- tai kolmeportainen asteikko vaikutti 
riittävältä. PARADISE24-kysely sisältää olennaiset kysymykset, 
mutta jatkotutkimusta tarvitaan erityisesti kyselyn toimivuudesta 
seurantakäytössä. Raportissa esitetään PARADISE24-kyselyn val
mistamisen tutkimusperusta horisontaalisten tulosten sekä erik
seen päihdehäiriöiden näkökulmasta. 

Avainsanat: psykososiaaliset vaikeudet, aivotoiminnan häiriöt, 
toimintakyky, dementia, masennus, epilepsia, migreeni, MS-tau
ti, Parkinsonin tauti, skitsofrenia, aivoverenkiertohäiriöt, päihde
riippuvuus, horisontaalinen epidemiologia, kysely 
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Sammandrag Pitkänen T, Levola J, Tourunen J, Kaskela T, Holopainen A. Psykosociala svårigheter 
vid hjärnstörningar. Forskningsbaserad PARADISE24-enkät. Helsingfors: FPA, 
Social trygghet och hälsa, undersökningar 143, 2016. 167 s. ISBN 978-952-284
007-3 (hft.), 978-952-284-008-0 (pdf). 

Det är viktigt att kartlägga livssituationen för en person som ge
nomgår behandling eller rehabilitering. Psychosocial Factors Rele
vant to Brain Disorders in Europa (PARADISE) var ett EU-projekt 
som genomfördes åren 2010–2013 och som omfattade tio institu
tioner i åtta länder under ledning av dr Cieza. Syftet med projektet 
var att utveckla en forskningsbaserad metod för att kartlägga psy
kosociala svårigheter vid behandling, rehabilitering och forskning 
i anslutning till olika hjärnstörningar. Man utgick från att  psy
kosociala svårigheter har en horisontell epidemiologi. Rappor
ten presenterar både de horisontella resultaten och resultaten för 
missbrukare. Projektet omfattade nio hjärnstörningar: demens, 
depression, epilepsi, migrän, multippel skleros, Parkinsons sjuk
dom, schizofreni, stroke och substansberoende. En systematisk 
litteraturöversikt och fokusgruppintervju utfördes för varje stör
ning. De psykosociala problem som upptäcktes klassificerades och 
sammanknöts med den internationella Klassificeringen av funk
tionsförmåga, funktionshinder och hälsa (ICF). Omfattningen 
och intensiteten av dessa 64 psykosociala svårigheter undersöktes 
genom personliga intervjuer. Cirka 80 personer med respektive 
hjärnstörning intervjuades (n = 722). PARADISE24 kartlägger 
omfattande psykosociala svårigheter som är gemensamma för flera 
hjärnstörningar. Fjorton av frågorna gäller ICF-helheten kropps
funktioner (b) och tio av frågorna gäller helheten aktiviteter och 
delaktighet (d). Hälften av frågorna gäller helheten psykiska funk
tioner. Hypotesen om horisontell epidemiologi bekräftades. Skill
naderna mellan psykiatriska och neurologiska störningar gäller 
intensiteten av de psykosociala svårigheterna. Patienter med psy
kiatriska störningar och missbruk använde hela 5-punktsskalan i 
sina svar. För patienter med neurologiska störningar hade en skala 
med 2 eller 3 alternativ varit tillräcklig (enligt statistisk analys). 
Skillnaderna mellan psykiatriska och neurologiska störningar krä
ver dock eventuellt ytterligare forskning vad gäller PARADISE24. 

Nyckelord: psykosociala svårigheter, hjärnstörningar, funktions
förmåga, demens, depression, epilepsi, migrän, multipelskleros, 
Parkinsons sjukdom, schizofreni, cirkulationsstörningar i hjär
nan, rusmedelsberoende, horisontell epidemiologi, enkät 
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Abstract Pitkänen T, Levola J, Tourunen J, Kaskela T, Holopainen A. Common psychosocial 
difficulties in brain disorders. The research-based PARADISE24 questionnaire. 
Helsinki: The Social Insurance Institution of Finland, Studies in social security and 
health 143, 2016. 167 pp. ISBN 978-952-284-007-3 (print), 978-952-284-008-0 
(pdf). 

The aim of the EU-funded project Psychosocial Factors Relevant to 
Brain Disorders in Europa (PARADISE), led by Dr. Cieza in 2010– 
2013, was to identify psychosocial difficulties (PSDs) common to 
brain disorders and to create an instrument for use in the treat
ment and study of several brain disorders. The project covered 
dementia, depression, epilepsy, migraine, multiple sclerosis, Par
kinson’s disease, schizophrenia, stroke, and substance dependen
cy.  Systematic literature reviews and focus group interviews were 
conducted for each disorder. Psychosocial difficulties were clas
sified and linked to the International Classification of Function
ing, Disability and Health (ICF). A cross-sectional interview study 
(n = 722) included questions on 64 common PSDs. Based on these 
results a set of 24 common PSDs were selected for a questionnaire 
called PARADISE24. PARADISE24 includes a wide spectrum of 
common PSDs associated with several brain disorders. The hy
pothesis of horizontal epidemiology proved true. PARADISE24 
includes fourteen questions from the ICF category Body functions 
(b) and ten questions from Activities and participation (d). Half 
of the questions concerned mental functions. However, there were 
differences between the brain disorders in the reported intensity 
of psychosocial difficulties. Patients with substance dependence 
or psychiatric disorders responded by using the 5-point scale, but 
in neurological disorders the responses were more dichotomous. 
In the future, it will be important to study the properties of the 
PARADISE24 questionnaire in follow-up settings. The current re
port describes the research base of PARADISE24. The results are 
reported from the horizontal perspective and in depth from the 
perspective of substance use disorders. 

Key words: psychosocial difficulties, brain disorders, functional 
ability, dementia, depression, epilepsy, migraine disorders, multi
ple sclerosis, Parkinson disease, schizophrenia, stroke, substance 
dependence, horizontal epidemiology, questionnaire 
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Alkusanat Euroopan komission tukemassa PARADISE-hankkeessa koottiin 
järjestelmällisesti tietoa yhdeksään eri aivotoiminnan häiriöön 
liittyvistä psykososiaalisista vaikeuksista. Tutkimustiedon pohjalta 
tuotettiin yhteisiä toimenpidesuosituksia ja kysymyssarja nimeltä 
PARADISE24. Mukana oli kymmenen yhteistyökumppania yh
teensä kahdeksasta Euroopan maasta ja hankkeen vastuukoordi
naattorina toimi professori Alarcos Cieza. A-klinikkasäätiö edusti 
hankkeessa päihdehäiriöiden asiantuntemusta. Tässä raportissa 
pyrimme kuvaamaan PARADISE24-kyselyn kehittämisen kannal
ta keskeiset asiat sekä arvioimaan kysymyssarjaa erityisesti päih
dehäiriöiden näkökulmasta. 

Raportin johdantoluvussa määritellään raportin kannalta keskei
set käsitteet, kuvataan hankkeen lähtökohdat ja esitellään keskei
set tutkimuskysymykset. Toisessa luvussa kuvataan käytetyt me
netelmät ja hankkeen eteneminen. Raportissa on kolme tuloksia 
esittelevää osiota: systemaattinen kirjallisuuskatsaus, fokusryh
mähaastattelut ja yksilöhaastattelut. Tulokset esitetään näissä lu
vuissa ensin yleisesti aivotoiminnan häiriöiden ja sitten tarkem
min päihderiippuvuuden näkökulmasta. Lopuksi pohdimme 
yhteistyöhankkeen merkitystä sekä psykososiaalisten vaikeuksien 
kartoittamista päihdekuntoutuksen kannalta. 

Haluamme kiittää kaikkia haastatteluihin osallistuneita, jotka ovat 
omien kokemustensa kautta vaikuttaneet merkittävästi PARADI
SE24-kyselyn sisältöön. Lisäksi haluamme kiittää hankkeen to
teuttamiseen osallistunutta Järvenpään sosiaalisairaalan ja Lahden 
A-klinikkatoimen Pitkämäen kuntoutusyksikön henkilökuntaa 
sekä eurooppalaisia kumppaneita yhteistyöstä, erityisesti hank
keen johtajaa professori Alarcos Ciezaa. Kiitämme myös korkea
kouluharjoittelijoita Karita Kammosta ja Misha Henrikssonia sekä 
tutkimussihteeri Tarja Kujasta. 

Lisäksi haluamme kiittää rahoittajia. PARADISE-hankkeen koor
dinointia ja aineistonkeruuta rahoitti vuosina 2010–2013 Euroo
pan komissio (European Community’s FP7, Grant Agreement No. 
HEALTH-F2-2009-241572). Kela myönsi kuntoisuusetuuksista 
ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain  12  §:n tarkoittamista 
varoista tutkimusrahoitusta PARADISE-hankkeeseen liittyvien 
kirjallisuuskatsauksen ja potilasaineistojen analysointia ja rapor
tointia varten vuosiksi 2011–2013. Tällä tuella esittelemme koko 
EU-hankkeen tuloksia suomeksi sekä kansalliset tulokset päih
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deriippuvuuteen liittyvistä psykososiaalisista vaikeuksista. PARA
DISE24-kyselylomake ja sen ohjeet ovat vapaasti käytetettävissä.1 

Helsingissä 9.5.2016 

Tuuli Pitkänen, Jonna Levola, Jouni Tourunen, Teemu Kaskela 
ja Antti Holopainen 

Lomake löytyy A-klinikkasäätiön internet-sivulta http://www.a-klinikka.fi/tietopuu/ 
tutkittua/paradise24fin. Ks. myös liite 1. 

1 

http://www.a-klinikka.fi/tietopuu
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1 Toimintakykyyn vaikuttavien tekijöiden arviointi aivotoiminnan häiriöissä 

1.1 Aivotoiminnan häiriöihin liittyvät psykososiaaliset vaikeudet 

Neurologiset ja psykiatriset häiriöt ovat Euroopassa hyvin yleisiä (Wittchen ja Jaco
bi 2005). Näiden aivotoiminnan häiriöiden aiheuttama kuormitus sekä taloudelliset, 
sosiaaliset ja henkiset kustannukset ovat suuria. Yksilöille ja yhteiskunnalle aiheutu
neet kustannukset ovat kuitenkin vielä huomattavasti suurempia, jos mukaan luetaan 
myös psykososiaaliset vaikeudet, jotka hankaloittavat aivotoiminnan häiriöistä kär
sivien ihmisten elämää ja vaikuttavat heidän elämänlaatuunsa. Toimintakykyyn vai
kuttavat psykososiaaliset vaikeudet syntyvät psykologisten ja sosiaalisten tekijöiden 
vuorovaikutuksessa. Tässä raportissa psykososiaalisilla vaikeuksilla tarkoitetaan kan
sainvälisessä ICF-luokituksessa (International Classification of Functioning, Disabi
lity and Health, WHO 2001) määrittettyjä toimintarajoitteita, jotka sisältävät sekä 
vajavuudet että suoritus- ja osallistumisrajoitteet. 

Elämänlaatua ja toimintakykyä käytetään laajalti kuvaamaan esimerkiksi eri sairauk
sien vaikeusastetta ja hoidon vaikuttavuutta. Elämänlaatuun ja toimintakykyyn vai
kuttavat kuitenkin aivotoiminnan häiriön oireiden lisäksi monet psykososiaaliset 
tekijät. Univaikeudet, tunne-elämän epätasapaino sekä työhön ja ihmissuhteisiin 
liittyvät vaikeudet ovat esimerkkejä psykososiaalisista vaikeuksista, jotka rajoittavat 
henkilön toimintakykyä. 

Tietoa psykososiaalisista vaikeuksista kartoitetaan hoidon aikana kliinisessä työssä, 
mutta hajanaisesti ja monia erilaisia menetelmiä ja ohjeistuksia käyttäen. Lääketie
teen eri aloilla psykososiaalisia vaikeuksia on perinteisesti otettu huomioon eri ta
voin. Esimerkiksi neurologisten häiriöiden hoidossa psykososiaalisia vaikeuksia on 
yleisesti käytetty häiriön vaikeusasteen arvioimisessa (WHO 2006). Psykiatristen häi
riöiden osalta psykososiaalisia vaikeuksia on puolestaan käytetty osin diagnostisina 
kriteereinä (Reed ym. 2009). Hoidossa ei ole yhtenäisiä ohjeita eikä standardeja poti
laan kokonaistilanteen huomioon ottamisesta. 

Sekä kliiniseen kokemukseen että tutkimukseen perustuva tieto psykososiaalisista 
vaikeuksista sekä niihin liittyvistä ja niitä määrittävistä tekijöistä koostuu pääasiassa 
yksittäisiin häiriöihin liittyvistä havainnoista. Kirjallisuuskatsauksessaan Wittchen 
ym. (2011) totesivat, että harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta eurooppalaiset tutki
mukset olivat keskittyneet yhteen tai muutamaan sairauteen. Heidän mukaansa psy
kososiaalisten vaikeuksien yhteyksiä erilaisiin aivotoiminnan häiriöihin ei ole tutkit
tu systemaattisesti. Yksittäisiin häiriöihin perustuvat tutkimukset näistä vaikeuksista 
eivät ole keskenään vertailukelpoisia. 

Monet kliinistä työtä tekevät ovat tunnistaneet neurologisista ja psykiatrisista häi
riöistä kärsivillä potilailla samankaltaisia ongelmia esimerkiksi unen, ihmissuhtei
den ja työpaikan säilymisen suhteen. Tätä kliinistä kokemusta tukevia tutkimuksia 
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on jonkin verran (esim. Leonardi ym. 2009; Cieza ym. 2010; Nandi 2012; Finsterer 
ja Mahjoub 2014). Käytössä ei kuitenkaan ole yhtenäisiä psykososiaalisia vaikeuksia 
kartoittavia menetelmiä. 

Erilaisten sairauksien ja häiriöiden yhteydessä koettujen psykososiaalisten vaikeuk
sien kartoittamiseksi ja niissä tapahtuvien muutosten seuraamista varten tarvitaan 
sekä lisää tutkimustietoa että uusia työvälineitä. Yhteisten työvälineiden avulla on 
mahdollista kehittää laajapohjaista yhteistyötä ja hyödyntää yhdessä sairausryhmässä 
tehtyjä tutkimuksia ja innovaatioita toisten sairauksien hoidossa. 

1.2 Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus ICF 

International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) on toiminta
kyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus, joka tarjoaa yhte
näisen, kansainvälisesti sovitun kielen ja viitekehyksen terveyteen liittyvän toiminta
kyvyn ja sen rajoitteiden kuvaamiseen, tutkimiseen ja vertailemiseen (WHO 2001). 
ICF-luokitus on osa Maailman terveysjärjestön (WHO) kansainvälistä ”luokitus
perhettä”; ICF-luokitus täydentää kansainvälistä ICD-tautiluokitusta (International 
Classification of Diseases). 

ICF luokittelee terveyden osatekijöitä, toisin kuin sitä edeltänyt sairauden seurausten 
luokitus ICIDH (Stakes 2004, 4). ICF-luokitus on yleiskäyttöinen ja sitä voi käyttää 
kaikilla ihmisillä (Stakes 2004, 7), koska luokitus on neutraali ja pidättäytyy ottamas
ta kantaa etiologiaan eikä siis pyri terveyttä selittävien muuttujien tai riskitekijöi
den määrittämiseen. ICF antaa kuitenkin tutkijoille yhtenäisen kielen ja luokituksen 
myös syy-seuraussuhteiden selvittämiseen. ICF:n käyttö yleistyy jatkuvasti. Se on 
kuitenkin laaja-alainen ja perehtymistä vaativa luokittelujärjestelmä, joka ei sovellu 
käytettäväksi kliinisessä työssä nopeaan tilannekartoitukseen tai muutoksen mittari
na. Tätä varten tarvitaan ICF-luokitukseen pohjautuvia lyhyempiä kysymyssarjoja. 

ICF-luokituksessa on kaksi osaa, joista ensimmäinen käsittelee toimintakykyä ja toi
mintarajoitteita ja toinen kontekstuaalisia ympäristö- ja yksilötekijöitä (taulukko 1, 
s. 13). Toimintakyky sisältää kaksi osa-aluetta: Ruumiin/kehon toiminnot ja ruumiin 
rakenteet sekä Suoritukset ja osallistuminen. Ruumiin/kehon toiminnot ja ruumiin ra
kenteet -osa-alue on ryhmitelty elinjärjestelmittäin ja näihin liittyvät toimintarajoit
teet on nimetty vajavuuksiksi (impairments). Suoritukset ja osallistuminen -osa-alue 
kattaa ne aihealueet, jotka kuvaavat toimintakykyä sekä yksilön että yhteiskunnan 
näkökulmasta. Suoritusrajoitteet (activity limitations) ovat vaikeuksia, joita yksilöllä 
on tehtävän tai toimen toteuttamisessa, ja osallistumisrajoitteet (participation restric
tions) ovat ongelmia, joita yksilö kokee osallisuudessa elämän tilanteisiin. 

ICF-luokituksen toinen osa käsittelee kontekstuaalisia ympäristö- ja yksilötekijöitä 
sekä niiden edistävää ja rajoittavaa vaikutusta. Fyysinen, sosiaalinen ja asenneym
päristö ovat yksilön ulkopuolella ja ne voivat vaikuttaa myönteisesti tai kielteisesti 
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yksilön toimintakykyyn tai -rajoitteisiin. Yksilötekijät muodostavat yksilön elämän 
ja elämisen taustan, joka ei kuulu yksilön lääketieteelliseen tai toiminnalliseen ter
veydentilaan. Yksilötekijöitä ovat mm. sukupuoli, etninen tausta, ikä, yleiskunto, tot
tumukset ja henkilökohtaiset selviytymisstrategiat. Yksilötekijöiden vaikutus tunnis
tetaan, mutta niitä ei ole luokiteltu ICF:ssä niiden laajan sosiaalisen ja kulttuurisen 
vaihtelun vuoksi. 

ICF-luokituksen kolmella osa-alueella (Ruumiin/kehon toiminnot ja ruumiin raken
teet, Suoritukset ja osallistuminen sekä Ympäristötekijät) käytetään samaa yleisas
teikkoa. Siinä työntekijä arvioi ongelman vaikeusasteen viisiportaisella negatiivisella 
asteikolla. Luokitus on seuraava: 

• 0 ei ongelmaa (ei lainkaan, ei havaittavissa, olematon jne.) 
• 1 lievä ongelma (vähäinen, matala jne.) 
• 2 kohtalainen ongelma (keskimääräinen, melko jne.) 
• 3 vaikea ongelma (korkea, erittäin suuri jne.) 
• 4 ehdoton ongelma (suurin mahdollinen, täysin, totaalinen jne.). 

Lisäksi käytettävissä ovat luokat 8 ei määritelty ja 9 ei sovellettavissa. 

Taulukko 1. ICF-luokituksen käsitteet, joihin PARADISE-hanke perustuu. Toimintarajoitteita kutsutaan 
PARADISE-hankkeessa psykososiaalisiksi vaikeuksiksi. 

Osa 1: Toimintakyky ja toimintarajoitteet Osa 2: Kontekstuaaliset tekijät 

Osa-alueet Ruumiin/kehon toiminnot 
ja ruumiin rakenteet 

Suoritukset ja osallistu
minen 

Ympäristötekijät Yksilötekijäta 

Aihealueet Ruumiin/kehon toiminnot 
ja ruumiin rakenteet 

Elämän alueet (tehtävät, 
toimet) 

Toimintakykyyn 
ja toimintarajoit
teisiin vaikuttavat 
ulkoiset tekijät 

Toimintakykyyn 
ja toimintarajoit
teisiin vaikuttavat 
sisäiset tekijät 

Konstruktiot eli 
mittaamista ja 
arviointia oh
jaavat käsitteet 

Ruumiin/kehon toiminto
jen muutos (fysiologinen) 

Ruumiin rakenteiden 
muutos (anatominen) 

Suorituskyky: tehtävien 
toteutus vakioidussa 
ympäristössä 

Suoritustaso: tehtävien 
toteutus nyky-ympäris
tössä 

Fyysisen, sosiaali
sen ja asenneym
päristön edistävä 
ja rajoittava 
vaikutus 

Yksilötekijöiden 
vaikutus 

Myönteiset 
piirteet 

Toimintojen ja rakentei
den eheys 

Suoritukset ja osallistu
minen 

Edistävät tekijät Ei sovellettavissa 

Toimintakyky 

Kielteiset 
piirteet 

Vajavuus Suoritus- ja osallistumis
rajoitteet 

Rajoittavat tekijät Ei sovellettavissa 

Toimintarajoitteet 

aYksilötekijöitä ei ole määritelty ja luokiteltu ICF-luokituksessa. 
Lähde: Stakes 2004, 11. 
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1.3 PARADISE-hanke 

Aivotoiminnan häiriöihin liittyvien psykososiaalisten vaikeuksien kartoittamiseksi ja 
yhteisen menetelmän kehittämiseksi toteutettiin EU-hanke Psychosocial Factors Rele
vant to Brain Disorders in Europe, lyhennettynä PARADISE. Hankkeen suomenkieli
nen nimi on Aivotoiminnan häiriöihin liittyvät psykososiaaliset vaikeudet Euroopassa. 
Euroopan komission terveysohjelma (Seventh Framework Programme, FP7, Health) 
tuki PARADISE-hankkeen koordinointia ja aineistonkeruuta 1.1.2010–30.6.2013. 

PARADISE-hankkeessa oli tavoitteena selvittää, liittyykö eri aivotoiminnan häiriöi
hin yhteisiä psykososiaalisia vaikeuksia ja voidaanko kehittää yhteinen työväline 
psykososiaalisten vaikeuksien kartoittamiseksi. Lähtökohtana hankkeessa oli ole
tus horisontaalisesta epidemiologiasta: psykososiaalisten vaikeuksien esiintymisestä 
varsin samankaltaisina sairaustilasta ja diagnoosista riippumatta. Yhteisten psyko
sosiaalisten vaikeuksien tarkastelemisen oletettiin tuovan hyötyjä perinteiseen oire
yhtymäkohtaiseen tarkastelutapaan verrattuna (Cieza ym. 2015b). 

PARADISE-hanke tiiviisti 

• Eurooppalainen yhteistyöhanke, suomalaiselta nimeltään Aivotoimintojen häiriöihin liittyvät 
psykososiaaliset vaikeudet Euroopassa. 

• 10 tutkimuskeskusta kahdeksasta maasta. 

• Mukana seuraavat aivotoiminnan häiriöt (ICD-10): dementia, depressio, epilepsia, migreeni, 
MS-tauti, Parkinsonin tauti, skitsofrenia, aivoverenkiertohäiriö ja päihderiippuvuus. 

• Oletettiin, että erilaisista aivotoiminnan häiriöistä kärsivillä on yhteisiä psykososiaalisia vaikeuk
sia, jotka pitäisi nykyistä paremmin ottaa hoitotyössä huomioon. 

• Psykososiaaliset vaikeudet liittyvät mm. uneen, itsestä huolehtimiseen, vuorovaikutukseen ja 
päivittäisiin toimintoihin. Vaikeudet voivat johtua ihmisestä itsestään tai hänen ympäristöstään 
tai molemmista yhdessä. 

• Hankkeessa kehitettiin tutkimustietoon perustuva ja ICF-koodistoon pohjautuva, kliiniseen työ
hön soveltuva PARADISE24-kysymyssarja toimintakyvyn kartoittamiseksi ja seuraamiseksi. 

• PARADISE24-kysymyssarjaa voidaan käyttää erilaisten aivotoiminnan häiriöiden arvioinnissa, 
hoidossa ja tutkimuksessa. 

Keskeisenä työkaluna PARADISE-hankkeessa käytettiin ICF-luokitusta tutkittaessa 
eri häiriöryhmille yhteisiä toimintarajoitteita ja kontekstuaalisia tekijöitä. Toiminta
rajoitteista käytettiin hankkeessa nimitystä psykososiaaliset vaikeudet. Kontekstuaa
lisia ympäristö- ja yksilötekijöitä tarkasteltiin psykososiaalisiin vaikeuksiin yhteydes
sä olevina assosiaatioina sekä vaikeuksia määrittävinä determinantteina. 
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Konkreettisena tavoitteena hankkeessa oli luoda tutkimus- ja kokemustiedon poh
jalta kliinistä työtä, asiakkaan elämäntilanteen muutoksen seurantaa ja tutkimista 
varten kyselylomake, joka kohdentuu keskeisiin psykososiaalisiin vaikeuksiin, joita 
eri aivotoimintojen häiriöistä kärsivät ihmiset kokevat elämässään. Yhteisten psyko
sosiaalisten vaikeuksien tunnistamisen ja esille nostamisen ajateltiin voivan vaikuttaa 
palvelujen tarjonnan järjestämiseen ja näin parantavan aivotoiminnan häiriöistä kär
sivien hoitoa ja elämänlaatua. 

Useita aivotoiminnan häiriöitä koskevan PARADISE-hankkeen poliittisena tavoittee
na oli lisätä tietoisuutta psykososiaalisista vaikeuksista ja niiden kuormittavuudesta. 
Pyrkimyksenä oli tarjota väline, jonka avulla ihmisen elämän kokonaisuus voidaan 
ottaa huomioon hoidossa ja kuntoutuksessa. Erityisesti haluttiin herättää keskustelua 
poliittisten toimijoiden, hoito- ja järjestötyötä tekevien sekä omaisten ja potilaiden 
keskuudessa sekä näiden ryhmien välillä. Se, miten psykososiaaliset tekijät otetaan 
hoidossa huomioon, vaihtelee sekä aivotoiminnan häiriön mukaan että alueellisesti. 

Hankkeessa oli mukana kymmenen yhteistyökumppania yhteensä kahdeksasta Eu
roopan maasta (ks. s. 10). Koko hankkeen vastuukoordinaattorina toimi professori 
Alarcos Cieza. 

A-klinikkasäätiön Järvenpään sosiaalisairaala (JAH) oli mukana PARADISE-hank
keessa sekä hoito- ja kuntoutus- että tutkimusyksikkönä. JAH-ryhmän tehtävänä oli 
toimia asiantuntijana sekä koordinoida ja toteuttaa hankesuunnitelmaa päihdehäi
riöiden osalta. 

PARADISE-hanke esiteltiin ja hyväksyttiin hankkeen yhteydessä aineistoa kerännei
den organisaatioiden toimintaa ohjaavissa eettisissä toimikunnissa sekä hallinnossa. 
Päihdehäiriöiden osalta PARADISE-hanke käsiteltiin A-klinikkasäätiön hoito- ja tut
kimuseettisessä toimikunnassa, jossa hanke hyväksyttiin sillä rajauksella, että aivo
toiminnan häiriönä käsitellään ainoastaan riippuvuustasoisia päihdehäiriöitä. 

1.3.1 Laaja kirjo aivotoiminnan häiriöitä 

PARADISE-hankkeen tavoitteena oli kehittää yhteinen arviointimenetelmä, joka so
veltuisi käytettäväksi useiden eri aivotoiminnan häiriöiden yhteydessä. Hankkeeseen 
pyrittiin valitsemaan laajasta ja hajanaisesta aivotoiminnan häiriöiden joukosta mo
nipuolisesti edustava ryhmä erilaisia häiriöitä. (Cieza ym. 2015a.) 

Hankkeeseen häiriöitä valittaessa pyrittiin siihen, että niiden oireet ja oireiden vai
kutusten intensiteetti ja kuormittavuus vaihtelisivat. Esimerkiksi fyysiset rajoitteet 
liittyvät erityisesti aivoverenkiertohäiriöön ja Parkinsonin tautiin, mutta harvemmin 
psykiatrisiin oireyhtymiin. Osallistumisrajoitteet ovat puolestaan tyypillisiä mm. psy
kiatrisissa häiriöissä ja suoriutumisrajoitteet dementiassa. Aivotoiminnan häiriöihin 
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liittyvien oireiden ja psykososiaalisten vaikeuksien väliset yhteydet ovat monimuo
toisia, joten näiden yhteyksien tutkimiseen tarvittiin monipuolinen kirjo häiriöitä. 

Kansainvälisen diagnoosijärjestelmän ICD-10-luokituksen perusteella mukaan otet
tiin sekä neurologisia että psykiatrisia aivotoiminnan häiriöitä. Hankkeeseen valittiin 
yhteensä yhdeksän aivotoiminnan häiriötä: dementia, depressio, epilepsia, migreeni, 
MS-tauti, Parkinsonin tauti, skitsofrenia, aivoverenkierron häiriö ja päihdehäiriö. 
Nämä aivotoiminnan häiriöt valittiin tarkastelun kohteiksi seuraavista syistä: 

1. Valitut häiriöt ovat joko yleismaailmallisesti kuormittavia (mm. depressio ja päih
dehäiriö) tai ne häiritsevät suuresti yksilön elämää (esimerkiksi MS-tauti ja Par
kinsonin tauti). 

2. Näitä häiriöitä esiintyy kaikkialla Euroopassa kaikissa väestöryhmissä ja sosioeko
nomisissa luokissa. 

3. Näihin häiriöihin liittyy usein syrjintää aiheuttavaa leimautumista tai muita ympä
ristöön liittyviä esteitä, mikä lisää näiden häiriöiden kuormittavuutta. 

4. Joissain valituissa häiriöissä oireet ja niiden seuraukset esiintyvät jaksoittaisesti 
(esim. epilepsia) ja osassa ne ovat jatkuvia (esim. dementia). 

5. Näiden häiriöiden oireet ovat hyvin erilaisia. Kuitenkin kliinisen kokemuksen pe
rusteella näihin häiriöihin liittyy samantyyppisiä psykososiaalisia vaikeuksia. 

1.3.2 Päihderiippuvuus aivotoiminnan häiriöiden joukossa 

PARADISE-hankkeessa aivotoiminnan häiriöiden määrittely perustui ICD-10-diag
noosijärjestelmään. Päihdehäiriöistä otettiin hankkeeseen tarkastelun kohteeksi en
sisijaisesti alkoholiriippuvuus (F10.2), joka on päihdehäiriöistä yleisin. Toissijaisesti 
tarkasteltiin myös muita päihderiippuvuuksia (F11.2–F16.2 ja F18.2–F19.2), nikotii
niriippuvuutta (F17.2) lukuun ottamatta. 

Päihderiippuvuuden diagnostiset kriteerit (ICD-10) täyttyvät, mikäli henkilöllä 
on vähintään kolme seuraavista oireista, jotka on todettu yhtäaikaisesti vähintään 
kuukauden ajan tai toistuvasti edeltävän vuoden ajan: 

1. voimakas halu tai pakonomainen tarve käyttää päihdettä 
2. heikentynyt kyky hallita aineen käytön aloittamista, lopettamista tai käytettyä 

määrää 
3. vieroitusoireet 
4. osoitus sietokyvyn kasvusta (esim. tarve suurempiin määriin päihtymistilan ai

kaansaamiseksi) 
5. päihteen muodostuminen elämän keskipisteeksi ja muiden tärkeiden asioiden 

laiminlyöminen 
6. aineen käytön jatkuminen huolimatta tiedossa olevista, selvästi haitallisista seu

rauksista. 
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Päihderiippuvuuksien mukanaoloa hankkeessa perusteltiin sillä, että päihderiippu
vuudet ovat yleisiä ja aiheuttavat paljon kuormitusta ja kustannuksia. Alkoholin
käyttö muodostaa toiseksi suurimman yksittäisen terveysriskin Euroopassa (WHO 
2011). Vuonna 2009 alkoholinkäyttö aiheutti Suomessa 0,8–1,0 miljardin euron vä
littömät haittakustannukset ja 3,2–5,9 miljardin euron välilliset haittakustannukset. 
Lisäksi huumausaineiden ja lääkeaineiden väärinkäyttö aiheutti vuonna 2009 noin 
0,2–0,3 miljardin euron välittömät haittakustannukset ja 0,5–1,2 miljardin euron vä
lilliset haittakustannukset. Päihteiden käytön välittömät kustannukset sisältävät so
siaali- ja terveydenhuoltopalvelujen käytön sekä oikeudelliset kustannukset. Välilliset 
kustannukset sisältävät muun muassa työkyvyttömyydestä johtuvat työpäivien ja an
sionmenetykset. (Päihdetilastollinen vuosikirja 2011.) Taloudellisten kustannusten 
lisäksi alkoholinkäytöstä johtuvat sosiaaliset ja psykologiset seuraukset käyttäjälle ja 
hänen läheisilleen ovat mittavia. Näiden elämää haittaavien vaikeuksien ja ongelmien 
tarkempi mittaaminen ja määritteleminen on vaikea tehtävä. 

Päihderiippuvuuksien mukaan ottamista PARADISE-hankkeeseen perusteltiin myös 
sillä, että päihdeongelmiin liittyy voimakasta leimautumista. Päihderiippuvuuksien 
katsottiin tuovan olennaista lisätietoa stigman vaikutuksista psykososiaalisten vai
keuksien kehittymiseen. 

1.3.3 Horisontaalinen epidemiologia 

Aivotoiminnan häiriöistä aiheutuvat kärsimykset eivät yleensä linkity ainoastaan 
häiriön diagnostisiin kriteereihin tai oireisiin. Lisäksi aivotoiminnan häiriön sekä 
ympäristö- ja yksilötekijöiden vuorovaikutuksessa voi syntyä monenlaisia psykoso
siaalisia vaikeuksia. Tällaiset vaikeudet voivat olla samankaltaisia huolimatta perus
sairauden erilaisista oireistoista, syistä ja biologisesta perustasta. Psykososiaalisten 
vaikeuksien horisontaalisella epidemiologialla tarkoitetaan eri lähteistä kasaantuvaa 
tietoa psykososiaalisten vaikeuksien olemassaolosta ja esiintymistiheydestä useissa 
aivotoiminnan häiriöissä. 

PARADISE-hankkeessa psykososiaalisten vaikeuksien oletettiin muodostuvan aivo
toiminnan häiriön oireiden ja vaikutusten sekä ympäristö- ja yksilötekijöiden moni
mutkaisessa vuorovaikutuksessa. Kuvion 1 (s. 20) ylimmässä rivissä ovat yhdeksän 
tarkastelun kohteeksi valittua aivotoiminnan häiriötä. Keskirivin ympyröissä on psy
kososiaalisia vaikeuksia, jotka on järjestetty ICF:n Ruumiin/kehon toiminnot sekä 
Suoritukset ja osallistuminen -osa-alueita mukaillen. Kuvion alarivissä on esitetty, 
että myös kontekstuaaliset ympäristö- ja yksilötekijät vaikuttavat yksilön kokonais
tilanteeseen. 

Ympäristö- ja yksilötekijöiden yhteys psykososiaalisiin vaikeuksiin voi olla yleinen 
(association) tai tarkemmin määritetty (determinant). Hyvin usein on niin, että 
asioiden vaikutussuhteet eivät ole tiedossa, joten voidaan puhua vain toisiinsa yh
teydessä olevista asioista eli assosiaatioista. Assosiaatioissa yhteys psykososiaalisiin 
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vaikeuksiin on siis joko molemminsuuntainen tai suunnasta ei ole tietoa. Esimerkiksi 
yksi yleinen päihdehäiriön assosiaatio on talousvaikeudet, mutta ilman seurantatie
toa ei voi sanoa, vaikuttivatko talousvaikeudet päihdeongelman kehittymiseen vai 
toisin päin tai oliko näillä joku kolmas yhteinen syytekijä. Determinanttien eli mää
rittävien tekijöiden nimeäminen edellyttää seurantatutkimustietoa tai muuta varmaa 
tietoa asioiden vaikutussuhteista. Päihderiippuvuuden determinantti eli tekijä, joka 
on johtanut sen tasoiseen päihteiden käyttöön, että riippuvuus ylipäänsä on voinut 
kehittyä, voi olla esimerkiksi varhain aloitettu päihteiden käyttö tai seuranta-asetel
massa todettu avioeron laukaisema runsas päihteiden käyttö. 

Kuvion 1 sisältöä kuvaa seuraava esimerkki. Kun aivotoiminnan häiriön, kuten dep
ression, oireet aiheuttavat ongelmia parisuhteeseen, parisuhdeongelmat ovat silloin 
psykososiaalisia vaikeuksia. Parisuhdeongelmiin assosioivat eli ovat yhteydessä yk
silölliset tekijät, kuten depressiivisen henkilön elämänhallintataidot, ja ympäristöte
kijät, kuten puolison elämänhallintataidot. Parisuhdeongelmien determinantteja eli 
määrittäviä tekijöitä on ympäristötasolla esimerkiksi se, että yleensäkin on löytänyt 
sopivan puolison, ja yksilötasolla se, miten on aiemmin hoitanut parisuhdettaan. Pa
risuhdeongelma on esimerkki psykososiaalisesta vaikeudesta, joka voi esiintyä min
kä tahansa aivotoiminnan häiriön yhteydessä. 

On useita syitä, jotka intuitiivisesti tukevat oletusta eri aivotoiminnan häiriöille yh
teisistä psykososiaalisista vaikeuksista. Eri aivotoiminnan häiriöistä kärsivät ihmiset 
elävät samantyyppisissä fyysisissä ja sosiaalisissa ympäristöissä. Esimerkiksi raken
nettu ympäristö, tavat ja yleinen asenneilmapiiri ovat ympäristötekijöitä, joita yksilön 
sairastuminen ei yleensä juurikaan muuta. Ympäristötekijät vaikuttavat yksilön ko
kemiin psykososiaalisiin vaikeuksiin, joskin aivotoiminnan häiriön laatu ja vaikeus
aste sekä yksilöiden väliset erot vaikuttavat siihen, miten ja kuinka voimakkaasti hän 
ympäristön vaikutukset kokee. 

Siirtymällä yhden oireyhtymän tarkastelusta kohti psykososiaalisten vaikeuksien ho
risontaalista epidemiologiaa luodaan pohjaa tulevaisuuden pitkittäistutkimuksille, 
joissa voidaan tarkastella ja vertailla eri aivotoiminnan häiriöiden kulkua. Yhteisten 
työvälineiden avulla voidaan saada tietoa psykososiaalisissa vaikeuksissa tapahtu
neista muutoksista. 

1.4 Tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Raportin tavoitteena on esitellä psykososiaalisia vaikeuksia kartoittavan menetelmän 
kehittämisen vaiheet ja tutkimusperusta. Raportissa kulkee rinnakkain kaksi näkö
kulmaa: aivotoiminnan häiriöille yhteinen eli horisontaalinen ja päihdehoidon näkö
kulma. PARADISE-hankkeessa käytetty monimetodisen tutkimus- ja kehittämispro
sessin kokonaisuus ja keskeiset vaiheet on esitetty kuviossa 2 (s. 21). 
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PARADISE-hankkeen ensimmäisenä tavoitteena oli selvittää eri aivotoiminnan häi
riöihin liittyviä psykososiaalisia vaikeuksia sekä niihin liittyviä determinantteja ja 
assosiaatioita. Toisena tavoitteena oli tuottaa kootun tiedon pohjalta aivotoiminnan 
häiriöihin liittyviä psykososiaalisia vaikeuksia ja niissä tapahtuvia muutoksia kartoit
tava arviointimenetelmä, joka soveltuu kliiniseen työhön sekä kehittämis- ja tutki
muskäyttöön. Tässä raportissa on pyritty vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyk
siin. 

Kirjallisuuskatsauksessa ja fokusryhmähaastatteluissa tutkimuskysymykset olivat: 

1. Mitä yhteisiä psykososiaalisia vaikeuksia liittyy eri aivotoiminnan häiriöihin ja 
kuinka niiden pitkän aikavälin kulkua voidaan todentaa? 

2. Toteutuuko oletus horisontaalisesta epidemiologiasta eli liittyykö eri aivotoimin
nan häiriöihin samoja psykososiaalisia vaikeuksia? 

3. Kuinka psykososiaalisia vaikeuksia koskevaa tietoa voidaan eri aivotoiminnan häi
riöiden välillä verrata ja harmonisoida Euroopassa? 

4. Mitä assosiaatioita ja determinantteja liittyy aivotoiminnan häiriöiden yhteydessä 
ilmeneviin psykososiaalisiin vaikeuksiin? 

5. Mitä ovat päihderiippuvuuteen liittyvät psykososiaaliset vaikeudet ja niihin yhtey
dessä olevat assosiaatiot ja determinantit? 

Yksilöhaastatteluissa tutkimuskysymykset olivat: 

1. Toteutuuko oletus horisontaalisesta epidemiologiasta valittujen aivotoiminnan 
häiriöiden ja psykososiaalisten vaikeuksien kohdalla? 

2. Miten suuria psykososiaalisia vaikeuksia eri aivotoiminnan häiriöissä on koettu ja 
minkälaiset asiat olivat yhteydessä koettuihin psykososiaalisiin vaikeuksiin? 

3. Minkälaisia vaikeuksia päihdeongelmaiset olivat kokeneet ja miten vaikeudet ovat 
yhteydessä päihdeongelman kulkuun sekä yksilöllisiin ja ympäristötekijöihin? 

PARADISE-kysymyssarjan kehittämisessä tutkimuskysymykset olivat: 

1. Pystytäänkö kehittämään eri aivotoiminnan häiriöiden tarpeisiin lyhyt kysymys
sarja yhteisistä psykososiaalisista vaikeuksista? 

2. Voidaanko yhdistää psykososiaalisten vaikeuksien ja determinanttien kysyminen 
yhteen kysymyssarjaan? 

3. Toimiiko kysymyssarja eri aivotoiminnan häiriöiden yhteydessä yksilöhaastattelu
jen perusteella? 

4. Kysytäänkö PARADISE-kysymyssarjassa päihdehoidon kannalta olennaisia asioi
ta? 
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Kuvio 2. PARADISE-hankkeen monimetodinen tutkimus- ja kehittämisprosessi. 

Yhdeksän 
systemaattista 

kirjallisuuskatsausta 

Sisällönanalyysi 
aiemmin käytetyistä 

mittareista 

Palaute kliinisiltä 
tutkijoilta 

Potilaiden 
fokusryhmä
haastattelut 

Eri lähteistä saadun tiedon kokoaminen ja yhdistäminen 

Kysymysten valinta ja pilotointi 

Haastattelun toteuttaminen poikittaistutkimuksena 

Kysymysten valinta käyttäen tilastollisia menetelmiä 
ja asiantuntijaraatia

       Palaute ulkopuolisilta         
asiantuntijoilta 
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2 Toteutus ja käytetyt menetelmät 

Tietoa eri aivotoiminnan häiriöihin yhteydessä olevista psykososiaalisista vaikeuk
sista koottiin PARADISE-hankkeessa kirjallisuuskatsauksen ja fokusryhmähaastat
telujen avulla (kuvio 2). Useamman häiriön yhteydessä tunnistetut psykososiaaliset 
vaikeudet koottiin ja muunnettiin strukturoiduiksi kysymyksiksi. Näiden psykoso
siaalisten vaikeuksien yleisyyttä ja vaikeusastetta tutkittiin haastattelemalla yhdek
sää eri aivotoiminnan häiriötä edustavia potilaita. Haastattelujen perusteella luotiin 
psykososiaalisia vaikeuksia kartoittava 24 kysymyksen sarja. 

2.1 Systemaattiset kirjallisuuskatsaukset 

Psykososiaalisia vaikeuksia koskeva tutkimustieto kartoitettiin järjestelmällises
ti. Systemaattisissa kirjallisuuskatsauksissa yhteisenä tavoitteena oli tunnistaa tut
kimuksista aivotoiminnan häiriöihin liittyviä psykososiaalisia vaikeuksia ja niiden 
ajallista muutosta. Lisäksi koottiin tietoa vaikeuksien syntyyn ja muutokseen vaikut
taneista tai niihin muuten yhteydessä olleista yksilö- ja ympäristötekijöistä. 

2.1.1 Tietokantahaut 

Systemaattiset kirjallisuushaut tehtiin yhdeksälle aivotoiminnan häiriöiden ryhmäl
le: dementia, depressio, epilepsia, migreeni, MS-tauti, Parkinsonin tauti, skitsofrenia, 
aivoverenkiertohäiriöt ja alkoholiriippuvuus. Kirjallisuushaut toteutettiin keskitetys
ti Ludwig-Maximilian-yliopistossa (LMU) Münchenissä. Haut sisälsivät interventio- 
ja pitkittäistutkimukset sekä laadulliset tutkimukset vuoden 2005 alusta kevääseen 
2010. Kirjallisuuskatsauksen toteuttamisessa noudatettiin seuraavia vaiheita: 

1. muodostettiin tarkennetut tutkimuskysymykset 
2. määritettiin tietokannat 
3. määriteltiin tutkimusten mukaan ottamisen ja poissulkemisen ehdot 
4. toteutettiin kattavat tietokantahaut 
5. arvioitiin tutkimukset niiden mukaan ottamiseksi tai poissulkemiseksi 
6. käytiin läpi artikkelit kirjaten sovitut tiedot tietokantaan sekä arvioiden artikkelin 

laatu. 

Tiedonkeruun toteuttamista varten PARADISE-hankkeessa mukana olleet tutki
musryhmät osallistuivat kolmipäiväiseen koulutukseen Münchenissä keväällä 2010. 
Koulutuksessa käytiin läpi keskeisiä käsitteitä ja ICF-luokitusta sekä työstettiin yh
teistä ymmärrystä tutkimuskysymyksistä. Lisäksi harjoiteltiin kirjallisuuskatsauksen 
toteuttamista käyttäen hanketta varten kehitettyä ACCESS-pohjaista tiedonkoodaus
ohjelmaa. 

Tietokantahaut kattoivat Medline- ja PsychInfo-tietokannat. Psykososiaalisia vai
keuksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä koskevat hakutermit olivat kaikille yhteisiä. 
Kunkin aivotoiminnan häiriön asiantuntijat määrittelivät häiriökohtaiset kriteerit 
sekä hakutermit kirjallisuuskatsauksen toteuttamista varten (päihdehäiriöt ks. s. 24). 
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Systemaattisessa kirjallisuushaussa eri aivotoiminnan häiriöille yhteiset hakutermit 
olivat psychosocial*, Quality of Life /, Personal Satisfaction /, exp Human Activities 
/ and exp Social Support / disabilit*, homelessness, environmental factor*, exp In
terpersonal Relations /, paternalism /, prejudice /, psychosocial deprivation /, social 
values /, exp Social Problems /, Social Adjustment /, social isolation /, stereotyping /, 
exp Social Environment /, exp emotions /, exp family /, exp socioeconomic factors /, 
exp life style /, exp Disability evaluation /, Communication Barriers /, Adaptation, 
Psychological /, Aggression /, Psychological stress /, (community not microbial com
munity), or (sexual* or intimacy). 

Kaikki tietokantahaut toteutti LMU:n tutkimusryhmä, jolla oli kokemusta vastaavan
laisten laajojen hakustrategioiden toteuttamisesta. LMU toimi tiiviissä yhteistyössä 
kutakin aivotoiminnan häiriötä tarkastelevan tutkimusryhmän kanssa. Keskitettyjen 
tietokantahakujen etuna oli hakutermien yhtenäisyys ja saatavien hakutulosten mah
dollisimman suuri vastaavuus jatkoanalysointia ajatellen. 

Artikkelien seulominen 

Tutkimusryhmille toimitettiin heidän käsittelemäänsä aivotoiminnan häiriötä kos
kevat hakuosumat sisältävä abstraktitietokanta. Tiivistelmien perusteella artikkelit 
jaoteltiin mukaan otettaviin, pois suljettaviin tai toistaiseksi määrittelemättömiin. 
Luotettavuuden parantamiseksi valittiin satunnaisesti 20 % abstrakteista, jotka toi
nen saman ryhmän tutkija kävi itsenäisesti läpi. Epäselvien ja mukaan otettavien tut
kimusten osalta hankittiin luettavaksi varsinaiset artikkelit. 

Tutkimusten mukaan ottamisen ja pois sulkemisen arvioinnissa oli kolme pääkoh
taa. Ensimmäinen kohta koski kullekin aivotoiminnan häiriölle asetettujen kriteerien 
täyttymistä. Toinen poissulkukriteeri koski psykososiaalisia vaikeuksia. Kaikissa kir
jallisuuskatsaukseen sisällytettävissä tutkimuksissa tuli olla tietoa psykososiaalisista 
vaikeuksista siten kuin ICF on ne määritellyt. Psykososiaalisten vaikeuksien ei tar
vinnut olla artikkelissa tutkimuksen ensisijaisena kohteena. 

Kolmas kriteeri koski tutkimustyyppiä. Mukaan otettaviin tutkimustyyppeihin kuu
luivat satunnaistetut vertailututkimukset (RCT), kontrolloidut kliiniset tutkimukset, 
avoimet interventiotutkimukset, tapaus-verrokkitutkimukset, pitkittäiset seuranta
tutkimukset, tutkimusprotokollat sekä ekonomiset ja laadulliset tutkimukset. Pois 
suljettaviin tutkimustyyppeihin kuuluivat meta-analyysit, katsaukset, pääkirjoituk
set, kirjeet ja kommentit, faasi I tai II -lääketutkimukset, psykometriset tutkimukset, 
ennaltaehkäisyyn keskittyvät tutkimukset ja alaikäisiin kohdistuvat tutkimukset. Mi
käli sama tutkimus oli julkaistu useammassa lehdessä, otettiin katsaukseen mukaan 
tutkimus korkeamman impaktin lehdestä. 

Kaikkiaan hakuun valikoitui 8 172 tiivistelmää. Horisontaaliseen kirjallisuuskatsauk
seen sisällytettiin 901 artikkelia (11 %). 
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Alkoholiriippuvuutta koskevan kirjallisuushaun toteutus 

Päihderiippuvuuksien osalta systemaattinen kirjallisuuskatsaus rajattiin koskemaan 
vain alkoholiriippuvuutta. Alkoholi aiheuttaa yksittäisistä päihteistä Euroopassa eni
ten kansanterveydellisiä ongelmia ja alkoholiriippuvuuteen liittyvistä psykososiaalis
ta vaikeuksista on tehty paljon tutkimuksia. Kaikkien eri päihteiden mukaan ottami
nen olisi lisännyt työmäärää huomattavasti ja vaikeuttanut tulosten tulkintaa. 

Horisontaaliseen vertailuaineistoon sisältyvien tutkimusten lisäksi alkoholiriippu
vuuden kirjallisuushaussa olivat mukana poikittaistutkimukset, koska nämä oli eh
ditty analysoida ennen kuin hankkeen muita häiriöitä koskevissa hauissa rajattiin 
poikittaistutkimukset pois liian suuren työmäärän takia. Lisäksi alkoholiriippuvuu
den osalta toteutettiin myöhemmin täydentävä haku, jonka jälkeen aineisto kattoi 
vuodet 2005–2012. 

Kaikille yhteisten hakutermien (s. 23) lisäksi oli omat hakutermit kutakin aivotoi
minnan häiriötä varten. Alkoholiriippuvuuden omat hakutermit olivat alcohol-re
lated disorders / alcoholic intoxication / alcoholism (MEDLINE) ja Alcohol Abuse 
/ Alcoholism / Binge Drinking (PsychINFO)yhdistettynä seuraaviin termeihin otsi
kossa tai abstraktissa dr?nk* excess* / dr?nk* binge* / dr?nk*  heavy* /dr?nk*hazard* 
/ dr?nk*  problem* /dr?nk* abuse* /dr?nk* influence* / drunk* /  alcohol* excess* 
/ alcohol* dependen* / alcohol* use* / alcohol* binge* / alcohol* heavy* / alcohol* 
hazard* / alcohol* problem* / alcohol*  abuse* / alcohol* influence* / alcoholism* / 
alcoholic*. 

Kirjallisuuskatsaukseen mukaan tulevissa artikkeleissa alkoholiriippuvuuden tuli 
olla määritelty riittävällä tarkkuudella. Diagnoosin tuli perustua ICD-järjestelmän 
9. tai 10. painokseen (International Classification of Diseases) tai DSM-järjestelmän 
III-TR-, IV- tai IV-TR-painokseen. Riittävän luotettavaksi riippuvuuden määritel
mäksi hyväksyttiin myös tutkimukset, joissa kohdejoukko koostui henkilöistä, jotka 
itse tunnistautuivat alkoholiriippuvaisiksi ja olivat tästä syystä hakeutuneet hoitoon. 
Haitallisen käytön (ICD) ja väärinkäytön (DSM) heikko luotettavuus diagnooseina 
sekä haitallisen käytön ja väärinkäytön diagnoosien huono keskinäinen vastaavuus 
olivat perusteina näiden diagnoosien rajaamiselle pois katsauksen piiristä. Seulonta
menetelmin (esim. AUDIT, CAGE, MAST) tai juomismäärien perusteella määritelty 
suurkulutus, riskikäyttö tms. suljettiin myös tarkastelun ulkopuolelle. 

Haut tuottivat alkoholiriippuvuuteen liittyviä abstrakteja yhteensä 1 234. Tiivistel
mien perusteella karsiutui pois yli puolet (59 %), joten originaaliartikkeleita hankit
tiin 515. Alkoholiriippuvuuden kirjallisuuskatsaukseen valikoitui lopulta 241 julkai
sua (liite 32), eli joka viides haun tuottamista julkaisuista. 

Liitteet 3–5 ovat julkaisun sähköisen version yhteydessä, ks. http://www.kela.fi/julkaisut_uusimmattutkimusjulkaisut. 2 

http://www.kela.fi/julkaisut_uusimmattutkimusjulkaisut
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Poissulkukriteereistä yleisin oli se, että tutkimus ei käsitellyt alkoholiriippuvuutta 
(38 %), tai se, että alkoholiriippuvuutta ei ollut määritelty tai arvioitu riittävällä tark
kuudella (17 %). Neljännes (25 %) tutkimuksista ei sisältänyt tietoa psykososiaalisista 
vaikeuksista. 

2.1.2 Tiedon käsittely 

Artikkelien läpikäyminen ja kirjaaminen toteutettiin systemaattisesti ja yhtenäisesti 
kaikkien aivotoiminnan häiriöiden osalta tiedonkoodausohjelmaan, joka oli luotu 
ACCESS-tietokantaan tämän hankkeen tarpeita varten. Tietoa kirjattiin tarkasti ja 
laaja-alaisesti (taulukko 2). Psykososiaaliset vaikeudet kirjattiin yksitellen ja lisäksi 
tutkija arvioi tutkimuksen merkityksen psykososiaalisten vaikeuksien kuvaamisessa. 
Yhden tutkimuksen läpikäyminen ja tiedon keruu vei aikaa 1–2 tuntia. Luotettavuu
den parantamiseksi kaikissa tutkimusryhmissä valittiin satunnaisesti 10 % tutkimuk
sista, jotka toinen saman ryhmän tutkija kävi itsenäisesti läpi ja kirjasi tietokantaan. 

Taulukko 2. Artikkeleista systemaattisesti kirjatut tiedot. 

Aihe Kirjattu sisältö Tarkenteet Lisätarkenne 

Tutkimuksen 
yleistiedot 

Tutkimuksen tavoite 
Tutkimustyyppi 

Tutkimuksen alkuperämaa 

Mahdollinen seuranta Kesto Seurantojen määrä 

Mahdollinen interventio 

Tutkittavien joukko N kokonaismäärä Naisten osuus 

N aivotoiminnan häiriön osalta Naisten osuus 

Ikäjakauma Ikäjakauma aivotoiminnan 
häiriön osalta 

Tutkittavien asumistilanne 

Diagnoosi ja sen toteamistapa Sairauden kesto (vuodet 
diagnoosista) 

Muut diagnoosit, 
oheissairaudet 

Tutkimuksen 
löydökset 

Löydösten mittaamistapa Tiedot käytetyistä instrumen
teista 

Viitteet 

Psykososiaaliset 
vaikeudet 

Eriteltynä vaikeus kerrallaan ICF-koodi Miten mitattu, instru
mentti viitteenä 

Vaikeuden alku ja kulku Alkua ja kulkua 
määrittävät tekijät 

Muut vaikeuteen yhdistyvät tekijät 

Tutkimuksen 
tulokset 

Yhteenveto tutkimuksen 
sisällöstä 

Merkitys 
hankkeelle 

Arvio tutkimuksen merkityksestä 
PARADISE-hankkeelle 

Arvio esiin nousseista psyko
sosiaalisista vaikeuksista 

Tutkimuksen laatu Numeerinen arvio 
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Tutkimusten laatua arvioitiin noudattaen the National Institute for Health and Clin
ical Excellence -ohjeistoa (NICE 2009). Tutkimukset arvioitiin neliportaisella astei
kolla: 1 (heikko), 2 (tyydyttävä), 3 (hyvä), 4 (erinomainen). Tietokannassa oli lisäksi 
erillinen, NICE:n mukainen tarkistuslista laadun arviointia varten seuraaville tutki
mustyypeille: satunnaistetut vertailututkimukset (RCT), kontrolloidut kliiniset tutki
mukset, tapaus-verrokkitutkimukset ja laadulliset tutkimukset. 

Psykososiaalisten vaikeuksien koodaaminen 

Psykososiaalisten vaikeuksien luokittelu aloitettiin yhteistyökokouksessa marras
kuussa 2010 Madridissa, johon osallistuivat kaikki PARADISE-tutkimusryhmät. 
Kokouksessa luotiin psykososiaalisille vaikeuksille 175-kohtainen luokitus, joka 
pohjautui kirjallisuuskatsauksen tuloksiin eikä mihinkään aiempaan luokitukseen 
(liite 4). Tämän jälkeen tutkijat luokittelivat kaikki kirjallisuuskatsauksessa tunniste
tut psykososiaaliset vaikeudet näihin luokkiin jatkoanalyyseja varten. 

Aineistolähtöisen luokittelun jälkeen psykososiaaliset vaikeudet ryhmiteltiin 
ICF-pohjaisiin luokkiin. Tiedon muuntaminen ICF:n mukaiseksi toteutettiin kirjalli
suuskatsauksen tehneiden tutkijoiden välisessä yhteistyössä. ICF-linkitys toteutettiin 
käyttäen standardoitua menetelmää (Cieza ym. 2005). 

Kaikki esiin tulleet psykososiaaliset vaikeudet luokiteltiin kukin vain yhteen luoki
tusyksikköön. Yhteensä 111 psykososiaaliselle vaikeudelle voitiin antaa ICF-koodi, 
niin että osa vaikeuksista luokittui pääluokkiin ja osa aihealueryhmiin (liite 1). ICF:n 
luokitusportaan ylintä tasoa eli pääluokkia käytettiin vain, jos alkuperäisestä tutki
muksesta ei ollut saatavissa lisätietoa, esimerkiksi b1 Mielentoiminnot. Tarkempaa 
aihealueryhmittäistä luokitusta käytettiin aina, kun tietoa oli saatavissa, esimerkki
nä toisesta tasosta b130 henkinen energia ja viettitoiminnot ja kolmannesta tasosta 
b1301 motivaatio. Mikäli tutkimuksissa oli käytetty summapistemääriä niiden tar
kempaa sisältöä määrittelemättä, merkittiin yleensä kyseisen psykososiaalisen vai
keuden kohdalle, esimerkiksi d839 Opetus ja koulutus (yleensä). 

Psykososiaalisiin vaikeuksiin yhteydessä olevat assosiaatiot ja determinantit etsittiin 
aineistosta ja linkitettiin ICF-kategorioihin noudattaen samaa prosessia, mikä on yllä 
kuvattu psykososiaalisten vaikeuksien osalta. 

Raportointi 

Yhdeksän aivotoiminnan häiriön kirjallisuuskatsauksen tulokset analysoitiin hori
sontaalisen epidemiologian näkökulmasta keskitetysti Ludwig-Maximilian-yliopis
tossa. Luvussa 3.1 esitetään yhteenveto useiden häiriöryhmien yhteisistä psyko
sosiaalisista vaikeuksista. Nämä tulokset on raportoitu englanniksi toistaiseksi 
ainoastaan EU-hankkeen väliraportissa rahoittajalle. 
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Tutkimusryhmät raportoivat lisäksi häiriökohtaisesti systemaattisen kirjallisuuskat
sauksen tuloksista. Raportoinnissa noudatettiin narratiivisen katsauksen ohjeistoa si
ten kuin Popay ym. (2006) ovat sen kuvanneet. Kirjallisuuskatsausartikkeleita on jul
kaistu depressiosta (Cabello ym. 2012), epilepsiasta (Quintas ym. 2012), migreenistä 
(Raggi ym. 2012), skitsofreniasta (Switaj ym. 2012) ja alkoholiriippuvuudesta (Levola 
ja Pitkänen 2012; Levola ym. 2013a ja b). Luvussa 3.2 esitetään alkoholiriippuvuutta 
koskevat keskeiset tulokset. 

2.2 Fokusryhmähaastattelut 

Julkaistun tutkimustiedon rinnalle koottiin tietoa potilaiden kokemista psykoso
siaalisista vaikeuksista. Fokusryhmähaastattelujen tavoitteena oli täydentää syste
maattisessa kirjallisuuskatsauksessa saatua tietoa aivotoiminnan häiriöistä kärsivien 
ihmisten omilla kokemuksilla psykososiaalisista vaikeuksista ja niitä määräävistä 
tekijöistä. Tiedonkeruu toteutettiin laadullisena monikeskustutkimuksena viidessä 
maassa. Dementiaa, MS-tautia ja aivoverenkiertohäiriöitä koskevat haastattelut to
teutettiin Saksassa, epilepsiaa, migreeniä ja Parkinsonin tautia koskevat haastattelut 
Italiassa, depressiota koskevat Espanjassa, skitsofreniaa koskevat Puolassa ja päih
deriippuvuutta koskevat haastattelut Suomessa. 

Yhtenäistä haastattelumenetelmää käyttäen ryhmähaastatteluissa kartoitettiin koettu
ja psykososiaalisia vaikeuksia ja niiden yleisyyttä, alkamisajankohtaa, kehityskulkua 
sekä ongelmien syntyyn ja kehittymiseen vaikuttaneita tekijöitä. Kunkin aivotoimin
nan häiriön tiedonkeruusta vastuussa olevat tutkijat vastasivat ryhmähaastatteluky
symysten ja muun tarvittavan materiaalin kääntämisestä omalle kielelleen sekä haas
tattelujen toteutuksesta. Fokusryhmähaastattelut toteutettiin syksyllä 2010. 

Ryhmähaastattelujen toteutus 

Ryhmähaastattelujen valmistelut sisälsivät mm. haastateltavien mukaanotto- ja 
poissulkukriteerien arvioinnin ja kirjauksen, sosiodemografisten ja aivotoiminnan 
häiriökohtaisten tietojen kirjauksen, haastattelun esittelyn asiakkaille ja suostumus
lomakkeen täytön. Kaikkien aivotoiminnan häiriöiden osalta ryhmähaastatteluun 
osallistujat valittiin hoidossa olevista asiakkaista. Depression, skitsofrenian, MS-tau
din, aivoverenkiertohäiriön ja päihderiippuvuuden hoitoyksikköjen työntekijät vas
tasivat asiakkaiden informoinnista ja valinnasta. Muiden aivotoiminnan häiriöiden 
kohdalla fokusryhmähaastattelut toteuttaneet tutkijat informoivat asiakkaita. 

Kuuden aivotoiminnan häiriön osalta fokusryhmähaastattelut toteutettiin yhtenä 
haastatteluna. Päihderiippuvaisille toteutettiin kaksi ryhmähaastattelua, erikseen 
miehille ja naisille, koska aiempien tutkimusten perusteella tiedettiin päihderiip
puvaisten naisten ja miesten vaikeuksien olevan erilaisia. Tavoitteena oli helpottaa 
sukupuolisidonnaisista ja arkaluontoisista vaikeuksista puhumista. Aivoverenkierto
häiriön kohdalla kahteen ryhmähaastatteluun jako tehtiin ottaen huomioon potilaan 
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kognitiiviset kyvyt. Dementiaa koskevat haastattelut toteutettiin joko potilaiden tai 
heidän läheisensä yksilöhaastatteluina, koska dementiapotilaiden kognitiiviset vai
keudet olisivat vaikeuttaneet ryhmäkeskustelun onnistumista. Läheistä haastateltiin, 
jos potilaan dementia oli edennyt niin pitkälle, että se esti potilaan haastattelun. 

Fokusryhmähaastatteluihin osallistuvilta potilailta edellytettiin haastatteluun osal
listumiseen riittävää kognitiivista toimintakykyä, riittävää kielitaitoa, vähintään 
18 vuoden ikää ja sitä, ettei potilaalla ollut vakavaa rinnakkaista mielenterveyden 
häiriötä (komorbiditeetti). Diagnoosien osalta valinnassa käytettiin seuraavia kri
teerejä: ICD-10:n mukainen päihderiippuvuus (F1X.2) pois lukien nikotiiniriippu
vuus (F17.2), dementia (F00), depressio (F32.0, F32.1, F33.0, F33.1, F33.4), epilepsia 
(G40.0–G40.3), migreeni (G43.0, G43.1), MS-tauti (G35), Parkinsonin tauti (G20), 
skitsofrenia (F20) ja aivoverenkiertohäiriö (I60–I64). Kriteerit täyttäviä potilaita pyy
dettiin osallistumaan haastatteluun ja heitä informoitiin tutkimuksesta ja sen sisäl
tämistä kysymyksistä. Haastatteluun osallistuneet potilaat allekirjoittivat kirjallisen 
suostumuksen. 

Fokusryhmähaastatteluissa seurattiin yhteistä protokollaa. Ryhmähaastattelun tar
koituksen ja periaatteiden esittelyn sekä tutkijoiden ja osallistujien esittäytymisen 
jälkeen siirryttiin keskustelemaan avointen kysymysten avulla haastateltavien elä
mäntilanteen psykososiaalisista vaikeuksista ja niihin liittyvistä tekijöistä. Keskeisiä 
kysymyksiä olivat seuraavat: ”Millaista on elää tietyn aivotoiminnan häiriön (esim. 
päihderiippuvuuden) kanssa?”, ”Millaisia vaikeuksia arkipäivän elämään liittyy?”, 
”Mitkä vaikeudet ovat vaikuttaneet elämään eniten?” (ryhmä valitsi kolme tärkein
tä) ja ”Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet vaikeuksien syntyyn ja kehittymiseen?”. Kaikki 
haastattelut nauhoitettiin. 

Fokusryhmähaastattelun toteuttivat aina kaksi tutkijaa yhdessä, toinen ohjasi kes
kustelua ja toinen toimi avustajana. Yksilöhaastatteluissa haastattelijana oli vain yksi 
tutkija. Keskustelua ohjaavat tutkijat olivat osallistuneet yhteiseen kaksipäiväiseen 
metodikoulutukseen. 

Aineiston analysointi 

Fokusryhmähaastatteluiden aineiston kvalitatiivisen analyysin ensimmäisessä vai
heessa haastattelunauhoitukset litteroitiin sillä kielellä, jolla haastattelut käytiin. Ryh
mähaastatteluista vastanneet tutkijat tarkastivat litteroinnit kokonaisuudessaan. 

Yhteisessä työkokouksessa haastatteluista vastanneet tutkijat kävivät oman aineiston
sa itsenäisesti läpi ja käänsivät psykososiaalisia vaikeuksia ja niihin liittyviä tekijöitä 
(assosiaatioita) tarkoittavat käsitteet omasta kielestään englanniksi. Apuna käytettiin 
laadulliseen analyysiin kehitettyä NVivo-ohjelmaa (QSR International’s NVivo 9). 
Tutkijat esittivät kokoukselle ne psykososiaaliset vaikeudet, jotka he olivat tunnis
taneet omasta aineistostaan. Jokaisen esityksen jälkeen keskusteltiin ryhmässä esite
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tyistä käsitteistä sekä niiden käytön eduista ja haitoista. Yhteisen keskustelun jälkeen 
päätettiin, mitä käsitettä käytetään mistäkin psykososiaalisesta vaikeudesta. Jos tut
kijat olivat käyttäneet eri käsitteitä, he palasivat aineistoon ja muuttivat NVivo-oh
jelmaan yhdessä sovitut käsitteet. Sama menettelytapa toistettiin psykososiaalisiin 
vaikeuksiin liittyvien tekijöiden (assosiaatioiden) osalta. 

Analyysin laadun varmistamiseksi hankkeen koordinaatiosta vastaavan yksikön 
(Ludwig-Maximilian-yliopisto) tutkijat tarkastivat, että psykososiaalisia vaikeuksia 
ja niihin liittyviä tekijöitä (assosiaatiot) kuvaavia käsitteitä oli käytetty yhdenmukai
sella ja yhdessä sovitulla tavalla. Viimeisessä vaiheessa nämä koordinoivat tutkijat 
ryhmittelivät yhteisessä prosessissa tunnistetut psykososiaaliset vaikeudet ja niihin 
liittyvät tekijät (assosiaatiot) yhtenäisesti teemoittain. Lopulliset listat hyväksyttiin 
professori Ciezan johdolla telekokouksessa. 

Vähintään viiden eri aivotoiminnan häiriön ryhmähaastatteluissa tunnistetut psy
kososiaaliset vaikeudet määriteltiin eri aivotoiminnan häiriöille yhteisiksi psykoso
siaalisiksi vaikeuksiksi. Tulokset yhteisten psykososiaalisten vaikeuksien osalta on 
kuvattu luvussa 4.1. Nämä tulokset on raportoitu englanniksi aiemmin ainoastaan 
EU-hankkeen sisäisessä väliraportissa. Fokusryhmähaastattelujen horisontaalisista 
tuloksista on julkaistu englanninkielinen artikkeli (Coenen ym. 2015). Päihderiippu
vuuden osalta tulokset on kuvattu luvussa 4.2. 

2.3 Psykososiaalisten vaikeuksien kokoaminen 

Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa ja fokusryhmähaastatteluissa tunnistettuja 
psykososiaalisia vaikeuksia koskevat tiedot luokiteltiin vertailukelpoiseen muotoon, 
koska tavoitteena oli selvittää aivotoiminnan häiriöille yhteiset psykososiaaliset vai
keudet ja luoda keskeiset vaikeudet sisältävä kysymyssarja. Psykososiaalisia vaikeuk
sia kartoittavan menetelmän kehittämisessä pyrittiin hyödyntämään aiempaa tietoa 
ja kliinistä kokemusta mahdollisimman laajasti, joten tiedonkeruuta täydennettiin 
sisällön analyyseilla ja asiantuntija-arvioilla (kuvio 2). 

Sisällönanalyysi hyvistä, aiemmin käytetyistä mittareista 

Kirjallisuuskatsauksessa esiin tulleita psykososiaalisia vaikeuksia arvioitiin suhteessa 
hyviin, yleisesti käytössä oleviin mittareihin. Kunkin aivotoiminnan häiriön osalta 
kirjallisuuskatsauksen toteuttaneita asiantuntijoita pyydettiin nimeämään mittareita, 
joita he pitivät erityisen hyvinä arvioitaessa potilaiden raportoimia aivotoiminnan 
häiriön seurauksia (PRO = Patient Reported Outcomes). Sisällönanalyysi toteutettiin 
27:lle aivotoiminnan häiriön hoidossa hyväksi todetulle mittarille (taulukko 3, s. 30). 
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Taulukko 3. Sisällön analyysiin valitut mittarit (n = 27), jotka on todettu hyväksi johonkin aivotoiminnan 
häiriöön liittyvien vaikeuksien kartoittamisessa. 

Mittarin nimi Aivotoiminnan häiriö 

Inventory of Depressive Symptomatology Self-Rated (IDS-SR) Depressio 

Epilepsy Stigma Scale Epilepsia 

Quality of Life in Epilepsy Inventory (QOLIE-89) Epilepsia 

Subjective Handicap of Epilepsy (SHE) Epilepsia 

Headache Management Self-Efficacy questionnaire (HMSE) Migreeni 

Migraine Disability Assessment Score (MIDAS) Migreeni 

Functional Assessment of Multiple Sclerosis Quality of Life Instruments (FAMS) MS-tauti 

Hamburg Quality of Life Questionnaire in Multiple Sclerosis (HAQUAMS) MS-tauti 

Multiple Sclerosis Impact Scale (MSIS-29) MS-tauti 

Perceived Deficits Questionnaire (PDQ) MS-tauti 

Parkinson’s Disease Questionnaire (PDQ-39) Parkinsonin tauti 

Scale for Outcomes of Parkinson’s disease (SCOPA) Parkinsonin tauti 

Drug Attitude Inventory (DAI) Skitsofrenia 

Alcohol Related Problems Questionnaire (ARPQ) Päihderiippuvuus 

Drinker Inventory of Consequences (DrInC) Päihderiippuvuus 

European Addiction Severity Index (EuropASI) Päihderiippuvuus 

Health and Daily Living (HDL) Päihderiippuvuus 

Obsessive Compulsive Drinking Scale (OCDS) Päihderiippuvuus 

Burden of Stroke Scale (BOSS) Aivoverenkiertohäiriö 

Quality of Life Index - Stroke Version (QLI-SV) Aivoverenkiertohäiriö 

Quality of Life Instrument for Young Hemorrhagic Stroke Patients (HSQuale) Aivoverenkiertohäiriö 

Stroke and Aphasia Quality of Life (SAQoL-39) Aivoverenkiertohäiriö 

Stroke Impact Scale (SIS) Aivoverenkiertohäiriö 

Stroke-Adapted Sickness Impact Profil - 30 (SA-SIP30) Aivoverenkiertohäiriö 

Stroke-Specific Quality of Life Scale (SSQoL) Aivoverenkiertohäiriö 

Clinical Dementia Rating (CDR) Dementia 

Quality of Life in Alzheimer’s disease (QOL-AD) Dementia 

Kliinikoiden näkemys 

Kunkin aivotoiminnan häiriön osalta pyydettiin kliinistä työtä tekeviä tutkijoita ni
meämään psykososiaalisia vaikeuksia, joita he pitivät keskeisinä potilastyönsä kan
nalta. Arviot pyydettiin perustamaan hankkeessa toteutetun kirjallisuuskatsauksen 
tuloksiin sekä omaan kliiniseen kokemukseen. 
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Tarinat 

Kirjallisuuskatsaukseen sisältyneitä laadullisia tutkimuksia ja fokusryhmähaastatte
lujen aineistoa analysoitiin myös soveltaen Todresin (2008; Todres ym. 2007) narra
tiivista menetelmää. Tarinoihin perustuva raportointi havainnollistaa psykososiaa
listen vaikeuksien merkitystä yksilön elämässä. Laadullisiin aineistoihin perustuvista 
horisontaalisista tuloksista on julkaistu artikkeli (Hartley ym. 2014). 

Psykososiaaliset vaikeudet ja ICF 

ICF-linkityksen avulla erilaiset aineistot pyrittiin saattamaan keskenään vertailta
vaan muotoon. Kirjallisuuskatsauksen ja fokusryhmähaastattelujen osalta ensimmäi
nen luokittelu oli tehty aineistolähtöisesti. Vaikka ICF toimi PARADISE-hankkeessa 
viitekehyksenä, niin yhtä lailla oli tärkeää mahdollistaa tiedon tuottaminen niistä 
psykososiaalisista vaikeuksista, jotka eivät sovi ICF-luokitukseen. 

Eri menetelmin kootut aivotoiminnan häiriöihin yhteydessä olevat psykososiaaliset 
vaikeudet koottiin yhteen. ICF-luokitukseen linkitettiin ne psykososiaaliset vaikeu
det, jotka oli mahdollista linkittää. Linkitys toteutettiin käyttäen Ciezan ym. (2005) 
kehittämää standardoitua menetelmää. Toteuttaminen on kuvattu edellä kirjallisuus
katsauksen yhteydessä (luku 2.1.2). 

Kirjallisuuskatsauksen ja fokusryhmähaastattelun pohjalta tehtyjä luokitteluja käy
tettiin tehtäessä aineistoista synteesiä. Psykososiaalisia vaikeuksia koskevat luokituk
set linkitettiin ICF-luokkiin jälkikäteen, aineistolähtöisyys mahdollisti uuden tiedon 
esille nousemisen. ICF:ssä käytetyn toimintarajoitteet-termin (disabilities) sijaan 
hankkeessa päädyttiin käyttämään englannin kielessä neutraalimpaa termiä psyko
sosiaaliset vaikeudet (psychosocial difficulties). 

Jatkoanalyyseissä käytettävien psykososiaalisten vaikeuksien määrän rajaamiseen 
vaikutti kaksi näkökulmaa: käytännöllisyys ja yleisyys. PARADISE-hankkeen ta
voitteena oli kehittää psykososiaalisten vaikeuksien arviointilomake, joka soveltui
si käyttäväksi eri aivotoiminnan häiriöiden yhteydessä. Arviointilomakkeesta olisi 
tullut liian pitkä, jos siihen olisi sisällytetty kaikki esille tulleet ICF-kategoriat. Yk
silöhaastatteluissa tavoitteena oli testata oletusta horisontaalisesta epidemiologiasta, 
minkä vuoksi mukaan oli otettava myös ICF-luokat, jotka olivat tulleet esille vain 
osassa häiriöistä. Tässä vaiheessa päätettiin ottaa mukaan ne ICF-kategoriat, joita oli 
tiedonkeruun aikana esiintynyt vähintään kahden aivotoiminnan häiriön yhteydessä. 

Asiantuntijapaneeli 

Useamman kuin yhden aivotoiminnan häiriön yhteydessä esiintyneet psykososiaa
listen vaikeuksien luokat koottiin listaksi ulkopuolisten asiantuntijoiden arviointia 
varten. Yhden päivän seminaarissa asiantuntijoille esiteltiin PARADISE-hanke ja sen 
tavoitteet. Asiantuntijoille esiteltiin kirjallisuuskatsauksessa ja fokusryhmähaastatte
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luissa esiin nousseet psykososiaaliset vaikeudet. Heiltä pyydettiin arviota valituista 
vaikeuksista sekä täydennystarpeista. Asiantuntijoina toimivat 

• Ulrich Hegerl, psykiatrisen osaston johtaja, Universität Leipzig, Leipzig, Saksa 
• Jürg Kesselring, neurologisen osaston johtaja, Clinic Valens, Valens, Sveitsi 
• Victor Perez, psykiatrisen osaston johtaja, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 

Barcelona, Espanja 
• Martin J Prince, epidemiologisen psykiatrian professori, King’s College Hospital, 

Lontoo, Iso-Britannia 
• Pekka Rapeli, neuropsykologi, Päihdepsykiatrian poliklinikka, HUS, Helsinki, 

Suomi 
• Richard Williams, mielenterveyden strategian professori, University of Glamor

gan, Pontypridd, Iso-Britannia. 

ICF-luokista kysymyksiksi 

Psykososiaalisia vaikeuksia sisältävät ICF-luokat muutettiin kysymysten muotoon 
aiempia käytössä olleita mittareita ja kysymyssarjoja hyväksi käyttäen. Useimpia psy
kososiaalisia vaikeuksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä koskevat kysymykset löytyivät 
aiemmista kyselylomakkeista, kliinisessä työssä käytetyistä kysymyssarjoista ja kan
sallisista tai kansainvälisistä terveyskyselyistä. Joistakin harvoista ICF-kategorioista 
ei ollut saatavilla valmiita kysymyksiä, joten niitä varten kehitettiin uudet kysymyk
set. Joistakin kategorioista oli käytettävissä useita erilaisia kysymyksiä. 

Psykososiaalisia vaikeuksia koskevien kysymysten muotoiluja päädyttiin lainaamaan 
seuraavista Maailman terveysjärjestön (WHO) kysymyssarjoista: World Health 
Survey (WHS), Composite International Diagnostic Interview (CIDI), Disabil
ity Assessment Schedule 2.0 (WHODAS II), Survey on Health and Health System 
Responsiveness (HSQR) ja Quality of Life (WHOQoL). Lisäksi käytettiin seuraavia 
kysymyssarjoja: Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), Quality of Life In
strument for Young Hemorrhagic Stroke Patients (HSQuale), Sickness Impact Profile 
(SIP), Symptom Checklist (SCL-90), Schedule for Clinical Assessment in Neuropsy
chiatry (SCAN), Stroke Adapted-Sickness Impact Profile (SA-SIP) ja Stroke Impact 
Scale (SIS). Kaikki kysymykset muokattiin samantyylisiksi ja niille sovitettiin yhtei
nen aikaikkuna sekä yhtenäiset vastausvaihtoehdot. 

Psykososiaalisia vaikeuksia kartoittavaan kysymyssarjaan otettiin tässä vaiheessa 
mukaan 64 kysymystä. Liitteessä 5 on listaus näistä psykososiaalisista vaikeuksista, 
sisältäen ICF-luokan, tarkan kysymysmuotoilun sekä lähteen, mikäli kysymys oli 
lainattu aiemmasta kyselystä. Vastausvaihtoehdot vakioitiin kaikkiin kysymyksiin 
ICF:n tarkennetta vastaavan luokituksen mukaisesti. Vaihtoehdot olivat 0 = ei lain
kaan, 1 = lieviä, 2 = keskinkertaisia, 3 = suuria, 4 = erittäin suuria / en suoriudu, 8 = 
en tiedä ja 9 = ei sovellu. 
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Ohjeelliseksi aikaikkunaksi valittiin 30 päivää, jota on myös käytetty monissa muissa 
kyselyissä. Tavoitteena oli suunnata vastaus viimeaikaisiin kokemuksiin rajaamatta 
sitä kuitenkaan ainoastaan kyselyhetkeen. Aikaikkuna pyrittiin valitsemaan niin, että 
se soveltuu sekä kohtauksittain esiintyviin että jatkuvampiin häiriöihin samoin kuin 
erilaisiin psykososiaalisiin vaikeuksiin. Hoidon aloitus on myös saattanut muuttaa 
henkilön tilannetta. Erityisesti laitoshoidossa olevien potilaiden kanssa on hyvä kes
kustella siitä, ajattelevatko he tilannetta hoidossa, ennen hoitoa vai molempia. Jot
kut kysymykset eivät sovellu laitoshoitoon, joten silloin potilasta ohjeistettiin arvioi
maan, millainen tilanne todennäköisesti olisi, jos hän ei olisi laitoshoidossa. 

Kysymysten viimeistely ja kääntäminen 

Kysymyksiä testattiin koehaastatteluissa kaikkien aivotoiminnan häiriöiden osalta. 
Englanninkielinen kysymyssarja sekä siihen liittyvä ohjekirja toimivat perustana, 
kun kysymykset käännettiin osallistujamaiden kielille. Kääntämiselle annettiin yhte
näiset ohjeet, jotka sisälsivät edestakaisin kääntämisen. 

Suomalaisen käännöksen viimeistelystä vastasivat hankkeen tutkijat yhteisesti kes
kustellen. Vaikeuksista ja ongelmista kysymisen muotoilu asetti haasteita suomen 
kielen osalta. Kansainvälisesti yhtenäisestä muotoilusta päätettiin kuitenkin pitää 
kiinni, vaikka se aiheutti kömpelyyttä. Yhtenäisen kysymysten esittämistavan sekä 
olennaisten kysymysten alleviivaamisen oletettiin helpottavan kysymysten ymmär
tämistä. 

Kysymykset kehitettiin yksilöhaastattelua varten ja haastattelijan tukena oli myös 
englanninkielinen ohjekirja. Yksilöhaastatteluissa käytettiin 64:ää kysymystä. Hank
keen lopputuotokseen kysymyksiä valittaessa oli käytössä yksilöhaastatteluissa saatu 
kokemus kysymysten toimivuudesta (ks. luvut 2.5 ja 5.3). 

2.4 Yksilöhaastattelut 

Haastattelututkimuksen tavoitteena oli selvittää kirjallisuuden ja fokusryhmähaas
tattelujen perusteella koottujen psykososiaalisten vaikeuksien yleisyyttä ja vaikeusas
tetta yhdeksän aivotoiminnan häiriön kohdalla. Lisäksi pyrittiin selvittämään, mitkä 
aivotoiminnan häiriön kulkuun sekä yksilöön ja ympäristöön liittyvät tekijät ovat yh
teydessä koettuihin psykososiaalisiin vaikeuksiin. Yhdeksän aivotoiminnan häiriön 
osalta tehtiin kustakin vähintään 80 haastattelua, yhteensä tehtiin 722 haastattelua. 

2.4.1 Haastattelujen sisältö ja toteutus 

Strukturoitu haastattelu sisälsi seuraavat osiot: haastateltavien valintakriteerit, häi
riöryhmäkohtainen tieto, sosiodemografiset tiedot, riskitiedot, hoitoa koskevat tie
dot, sairaudet, yleisarvio terveydestä ja elämänlaadusta, psykososiaaliset vaikeudet, 
determinantit sekä haastattelijan arvio vastausten luotettavuudesta. Haastattelurun
ko pilotoitiin, minkä jälkeen siihen tehtiin pieniä muutoksia. 
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Haastattelijakoulutus järjestettiin syksyllä 2010. Haastatteluja varten valmistettiin 
hanketta varten ohjeistus. Strukturoitu haastattelu käännettiin tutkijoiden toimesta 
englannista italiaksi, espanjaksi, puolaksi ja suomeksi. 

Osaan haastattelukysymyksistä vastaukset pyydettiin valitsemaan tietyistä vaihtoeh
doista. Esimerkiksi 64:ää psykososiaalista vaikeutta koskevat vastaukset pyydettiin 
valitsemaan ICF-luokittelun vaihtoehdoista 1–5. Näiden kysymysten kohdalla haas
tateltavalle näytettiin vastausvaihtoehdot sisältävä kortti, josta hän valitsi parhaiten 
sopivan vaihtoehdon. Tämä nopeutti haastattelua olennaisesti; keskustelua pystyttiin 
korttien avulla suuntaamaan haastattelun tavoitteiden mukaisesti. Haastattelut kesti
vät keskimäärin tunnin. 

Haastattelun aikana haastattelija kirjasi tiedot lomakkeeseen. Haastattelun jälkeen 
tiedot syötettiin tätä varten luotuun ACCESS-pohjaiseen ohjelmaan. Koodausvirhei
den minimoimiseksi tietojen syöttämiseen liittyvä osio oli ohjelmassa tehty erikseen 
kullekin kielelle ja vastasi täysin haastattelussa käytettyä lomaketta. 

Taustatiedot 

Haastattelun alussa oli kysymyksiä, joiden avulla tarkistettiin, että haastateltava täyt
ti valintakriteerit, jotka liittyivät aivotoiminnan häiriöön ja haastateltavaan (luku 
2.4.2). Aivotoiminnan häiriöstä kysyttiin diagnoosin lisäksi muutamia häiriökohtai
sesti valittuja perustietoja, joiden avulla oli mahdollista arvioida häiriön vakavuutta 
ja laatua. Esimerkiksi migreeniä koskevissa haastatteluissa käytettiin MIDAS-testin 
(Migraine Disability Assessment Test) pistemäärää. 

Henkilön taustasta kysyttiin strukturoituja perustietoja, jotka liittyivät mm. kansa
laisuuteen, asumiseen, koulutukseen, perheeseen, työtilanteeseen ja ystäviin. Kaikilta 
haastateltavilta kysyttiin myös riskikäyttäytymisestä ja tupakoinnista. 

Aivotoiminnan häiriöistä kysyttiin mm. oireiden alkamisen ajankohtaa, hoidon kes
toa ja vaikuttavuutta sekä sairaalahoitopäivien määrää. Lisäksi kysyttiin hoidon in
tensiteetistä viimeisen vuoden aikana. 

Psykososiaaliset vaikeudet 

Psykososiaalisista vaikeuksista kysyttiin ensin 64 strukturoidun kysymyksen avulla 
(liite 3). Näiden kysymysten jälkeen haastateltavalta kysyttiin, oliko hänellä lisäksi 
muita vaikeuksia, jotka hän haluaisi tuoda esille. Haastateltavaa pyydettiin arvioi
maan lisätyt vaikeudet samoilla viidellä ICF:n mukaisella vastausvaihtoehdolla kuin 
strukturoidut kysymyksetkin. 

Seuraavaksi haastateltavaa pyydettiin arvioimaan yleisesti kokemiansa psykososiaa
lisia vaikeuksia. Kaksi kysymystä selvitti vaikeuksien intensiteetissä tapahtuneita 
muutoksia. Lisäksi kysyttiin omaa ja ympäristön sopeutumista vaikeuksiin. 
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Haastateltavaa pyydettiin nimeämään yhdestä viiteen vaikeutta, jotka vaikuttivat eni
ten hänen elämäänsä. Näistä vaikeuksista kysyttiin myös niiden alkamisajankohtaa, 
intensiteetissä tapahtuneita muutoksia sekä muutokseen vaikuttaneita positiivisia ja 
negatiivisia tekijöitä. 

Determinantit 

Vaikeuksiin vaikuttavista ympäristötekijöistä kysyttiin 27 kysymystä. Ne koskivat 
mm. hoitoa, läheisten tukea ja tarpeita, rakennettua ympäristöä, asenneympäristöä, 
säätä ja päihteiden saatavuutta. Ympäristötekijöitä koskevat vastausvaihtoehdot vaih
telivat seuraavasti: ”ei positiivista vaikutusta” ja ”vahva positiivinen vaikutus”, sekä ”ei 
negatiivista vaikutusta” ja ”vahva negatiivinen vaikutus”. Osassa kysymyksistä käytet
tiin samoja ICF-tarkenteeseen pohjautuvia vastausvaihtoehtoja kuin psykososiaalis
ten vaikeuksien kohdalla oli käytetty. Elämäntilanteessa tapahtuneita muutoksia kar
toitettiin viimeisen vuoden ajalta. Lisäksi vastaajaa pyydettiin arvioimaan muutosten 
negatiivista ja positiivista vaikutusta koettuihin psykososiaalisiin vaikeuksiin. 

Yksilötekijöitä selvitettiin 26 kysymyksellä, jotka sisälsivät kysymyksiä mm. toiveik
kuudesta, itsearvostuksesta, maailmankatsomuksesta, osallisuudesta, hoitomyöntei
syydestä ja omasta toimintakyvystä. Kyselylomake sisälsi useita tunnettuja kysymys
sarjoja. 

WHOQOL-8. Elämänlaatua arvioitiin 8-kohtaisella WHO:n Quality of Life -mit
tarilla (WHOQOL-8) (Schmidt ym. 2006). WHOQOL-8, toiselta nimeltään EU-
ROHIS-QOL 8-item index, on edelleen lyhennetty versio alkuperäisen lomakkeen 
lyhyemmästä versiosta World Health Organization Quality of Life Instrument-Ab
breviated Version (WHOQOL-BREF). Se on tiivis, kahdeksan kysymyksen lomake, 
jolla kartoitetaan hyvinvointia ja tyytyväisyyttä elämän eri osa-alueilla. Psykologinen, 
sosiaalinen ja fyysinen terveys sekä ympäristöön liittyvät osa-alueet kartoitetaan kah
della kysymyksellä, joista lasketaan yhteen summapistemäärä. Tutkimuksessa käyte
tyt vastausvaihtoehdot ovat välillä 1 ”erittäin hyvä/tyytyväinen” ja 5 ”erittäin huono/ 
tyytymätön”. Vaihteluväli on 8–40; suureet pisteet kertovat heikommasta elämänlaa
dusta. Kysymyssarjan on todettu toimivan useissa kulttuureissa (da Rocha ym. 2012). 

BRS. Joustavuutta arvioitiin käyttäen mittaria Brief Resilience Scale (Smith ym. 
2008). Se on kehitetty kartoittamaan henkilön kykyä joustaa ja palautua stressistä. 
Kuuden kysymyksen summan vaihteluväli on 6–30 ja suuret pisteet kuvaavat suu
rempaa joustavuutta. Aiemmissa tutkimuksissa sen psykometriset ominaisuudet on 
todettu hyviksi (Windle ym. 2011). 

OSS-3. Sosiaalista tukea kartoitettiin käyttäen kolmen kysymyksen sarjaa Oslo 
3-item Social Support Scale (Dalgard 1996). Se käsittää kolme keskeistä tukea anta
vaa tahoa; läheisten määrän, kuinka kiinnostuneita he ovat ja käytännön tuen saami
sen helppouden. Yhteenlasketun summan vaihteluväli on 3–14, suurempi luku kuvaa 
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suurempaa tukea. Mittaria on käytetty useissa tutkimuksissa ja sen psykometriset 
ominaisuudet on todettu hyviksi (Dalgard ym. 2006). 

SCQ. Monisairastavuuden itsearviointiin käytettiin kysymyssarjaa SCQ (Self-report
ed Comorbidities Questionnaire, Sangha ym. 2003). Summapistemäärä lasketaan si
ten, että jokaisesta sairaudesta saa enintään kolme pistettä: piste sairauden olemassa
olosta, piste, jos on saanut siihen hoitoa ja piste, jos sairaus vaikuttaa toimintakykyyn. 

JSE. Potilaan kokemusta keskeisen hoitohenkilön empaattisuudesta kartoitettiin 
käyttäen mittaria Jefferson Scale of Patient’s Perception of Physician Empathy (Kane 
ym. 2007). Mittari on kehitetty selvittämään potilaan kokemusta hoitohenkilön em
paattisuudesta, koska on paljon oletuksia siitä, että hoitohenkilön suhtautumisella on 
paljon vaikutusta hoitoon. Viiteen kysymykseen vastataan viisiportaisella Likert-as
teikolla (1–5). Summan vaihteluväli on 5–35, suuret arvot kertovat voimakkaammin 
koetusta empaattisuudesta. 

BFI-10. Persoonallisuuden tyyliä kartoitettiin lyhyellä versiolla mittarista Big Five 
Inventory (John ym. 1991; John ja Srivastava 1999). Itsearviointimittari on suunni
teltu kartoittamaan viittä ulottuvuutta: tietoisuus, myöntyvyys, neuroottisuus, mu
kautuvaisuus, ulospäin suuntautuneisuus ja avoimuus. Se sisältää kaksi osiota kusta
kin ulottuvuudesta, yhteensä 10 kysymystä. Kutakin osiota tarkastellaan keskiarvon 
vaihteluvälillä 1–5. Mittari on validoitu useissa tutkimuksissa (Rammstedt ja John, 
2007). 

BMI. Painoindeksi eli Body Mass Index (BMI) on luku, jonka avulla voidaan arvioi
da ihmisen suhteellista lihavuutta tai laihuutta (Garrow ja Webster 1985; Fogelholm 
2006). Painoindeksilaskuri laskee ihmisen pituuden ja painon suhteen standardiksi 
määritellyllä kaavalla. Normaali painoindeksi on määritelty välille 18,5–25,0. Lukua 
25,0 suuremmat luvut tulkitaan ylipainoksi ja alle 18,5 painoindeksiluvut alipainoksi. 
Tutkittavista ainoastaan kahden henkilön painoindeksi oli alle 20, joten tässä tutki
muksessa BMI toimii ylipainoisuuden mittarina. 

Audit-C. Alkoholin suurkulutuksen kartoittamiseksi käytettiin lyhyttä versiota mit
tarista Alcohol Use Disorders Identification Test (Bush ym. 1998). Kolmen kysymyk
sen sarjalla kartoitetaan keskimääräistä käytetyn alkoholin määrää ja käyttökertojen 
tiheyttä viimeisen vuoden aikana. Vaihteluväli on 0–12, suuret pisteet kertovat alko
holihaittojen lisääntyneestä riskistä. 

2.4.2 Haastateltavien valinta 

Tutkimukseen haastateltiin jokaisesta aivotoiminnan häiriöitä edustavien ryhmästä 
vähintään 80 henkilöä. Haastattelut toteutettiin hoitopaikoissa neljässä eri maassa. 
Päihderiippuvaisten haastattelut toteutettiin Järvenpään sosiaalisairaalassa. Skitso
freniaa ja dementiaa koskevat haastattelut tehtiin Varsovassa (Instytut Psychiatrii 
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i Neurologii), epilepsiaa, migreeniä, MS-tautia, Parkinsonin tautia ja aivoverenkier
tohäiriöitä koskevat haastattelut Milanossa (Instituto Nazionale Neurologico Carlo 
Besta) ja depressiota koskevat haastattelut Madridissa (Hospital Universitario de La 
Princesa). Haastatteluja varten haettiin paikallisten eettisten toimikuntien luvat ja 
toiminnassa noudatettiin yhteisiä eettisiä ohjeita. 

Haastatteluun osallistumisen edellytyksenä oli aivotoiminnan häiriö sekä 18 vuoden 
ikä ja riittävä kielitaito, jotta voi ymmärtää haastattelun sisällön. Lisäksi haastatel
tujen tuli osallistua haastatteluun vapaaehtoisesti ja antaa haastatteluun kirjallinen 
suostumus. Osan dementiaa sairastavien puolesta suostumuksen antoi läheinen. 

Haastateltavalle asetetun päädiagnoosin tuli olla yksi PARADISE-hankkeessa sovi
tuista diagnooseista: dementia (F00, F01, F02 tai F03), depressio (F32.0 F32.1, F32.2, 
F32.3, F33.0, F33.1, F33.2, F33.3), epilepsia (G40.0, G40.1 G40.2 G40.3), migreeni 
(G43.0 (ICHD-2: 1.1), G43.1 (ICHD-2: 1.2), G43.3), MS-tauti (G35), Parkinsonin 
tauti (G20), skitsofrenia (F20), aivoverenkiertohäiriö (I60, I61, I62, I63, I64) tai päih
deriippuvuus (F10.2, F11.2, F12.2, F13.2, F14.2 F15.2 F16.2, F18.2 tai F19.2). Epilep
sian kohdalla vaadittiin lisäksi, että haastateltavalla oli ollut vähintään yksi epilepsia
kohtaus viimeisen viiden vuoden aikana. 

Poissulkukriteerejä olivat depression kohdalla F33.4, F30, F31, F34, F43 ja suuri it
semurhariski. Epilepsiaa koskeviin haastatteluihin osallistujien poissulkukriteerejä 
olivat diagnoosit F70–79 ja F02.8 (G40) sekä epilepsia, joka liittyi kirurgisiin toimiin, 
aivoverenkiertohäiriöön, virusperäisiin sairauksiin, migreeniin, aivotulehdukseen, 
kehityksellisiin häiriöihin, kognitiivisiin vajavuuksiin, tapaturmaisiin aivovaurioi
hin, keskushermostoinfektioon tai kasvaimeen. Migreeniä koskeviin haastatteluihin 
osallistujilta edellytettiin, että migreenikohtauksia oli harvemmin kuin 16 päivänä 
kuukaudessa ja että heillä ei ollut vieroitushoitojaksoja viimeisen kolmen kuukauden 
aikana. Lisäksi suljettiin pois ne migreenipotilaat, joilla oli aivoverenkiertohäiriö tai 
sekundaarinen päänsärky. MS-tautia edustaneista suljettiin pois diagnoosin G36 ja 
G37 saaneet ja psykoosien edustajien ryhmästä diagnoosit F21, F22, F23, F24 ja F25 
saaneet. Parkinsonin tautia edustanutta potilasta ei haastateltu, jos hänellä oli diag
noosina G21, G22 ja F02.3 tai samanaikaisia psykiatrisia sairauksia. Aivoverenkierto
häiriön edustajien kohdalla poissulkukriteerinä oli vakava dysfasia. 

2.4.3 Päihdehoidossa toteutettujen haastattelujen erityispiirteet 

Päihdehoidossa tehdyt haastattelut poikkesivat yleisestä protokollasta osittain. Haas
tatteluprotokolla haluttiin pitää mahdollisimman käytännöllisenä ja lyhyenä, jot
ta haastattelut saatiin tehtyä loppuun. Lisäksi haastatteluun sisällytettiin muutama 
päihdehoidon kannalta tärkeä tarkentava kysymys ja vaikeuksia kartoittava haastat
telu haluttiin päättää voimaannuttaviin kysymyksiin. 
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Päihderiippuvaisten haastattelussa osa taustakysymyksistä ja yksilötekijöitä koskevis
ta kysymyksistä siirrettiin kyselylomakkeeseen. Haastateltavaa pyydettiin täyttämään 
kyselylomake ennen haastatteluun tuloa. Näin pystyttiin suuntaamaan haastatteluai
ka tärkeimpiin kysymyksiin. Aiemman kokemuksen perusteella tiedettiin, että päih
deongelmaisten elämäntilanne on usein monimutkainen ja hitaasti keskustellen kar
toitettavissa. Lisäksi tiedettiin, että pitkien haastattelujen keskeytymisriski on suuri. 

Haastattelut toteutettiin laitoshoitojakson aikana. Tietyt hoitajat esittelivät tutkimus
ta päihdehoitojaksolla oleville, pyysivät osallistumisesta kiinnostuneilta suostumuk
sen ja antoivat heille kyselylomakkeen ja riippuvuuskartoituksen täytettäväksi. Hoi
tajat kirjasivat papereiden antamisen päivämäärän, henkilön sukupuolen, ikäryhmän 
ja päihdeongelman laadun asteikolla alkoholi tai muut päihteet. Tässä vaiheessa ei 
ollut käytössä diagnooseja, koska ne tavallisesti asetetaan vasta hoitojakson loppuvai
heessa. Kaksi haastattelua jouduttiin myöhemmin hylkäämään, koska henkilöt eivät 
täyttäneet päihderiippuvuuden kriteerejä. 

Psykososiaalisia vaikeuksia koskevat kysymykset käsittivät viimeiset kolmekymmen
tä päivää. Laitoshoitoon tulevalla tämä ajanjakso voi sisältää monenlaisia vaiheita 
mukaan lukien katkaisuhoidon. Päihdehoidossa olevilla viimeisen 30 päivän tapah
tumat ja päihteiden käyttöpäivät kirjattiin haastateltavan kanssa kalenteriin. 

Päihdehoidossa toteutettujen haastattelujen aikana haastatelluilta kysyttiin myös, 
halusivatko he, että heidän hoitokertomukseensa kirjataan haastattelussa keskeiseksi 
nousseet psykososiaaliset vaikeudet. Ne, jotka näin toivoivat, allekirjoittivat erillisen 
lupapaperin ja heidän kohdallaan kirjaus toteutettiin haastattelun jälkeen. 

Päihderiippuvuuden takia haastatteluun osallistuneita pyydettiin täyttämään ma
sennusoireita koskeva kysymyssarja (BDI-II). Beckin depressioasteikkoon on valit
tu oireita ja ajattelutapoja, jotka ovat tyypillisiä depressiota sairastaville (Beck ym. 
1961). BDI-II-testi koostuu 21 osiosta, joissa potilas valitsee neljästä masennusoirei
ta koskevasta väittämästä parhaiten omaa tilannettaan (oireen vahvuutta) kuvaavan 
vaihtoehdon. Jokaisesta osiosta kertyy 0–3 pistettä masennusoireen vaikeusasteen 
mukaan. Väittämät perustuvat masennuspotilaiden observointiin (Beck ym. 2004). 

Päihdehaastattelun loppuun lisättiin kaksi kysymystä, joiden avulla kerättiin tietoa 
kuntoutumisen kannalta keskeisistä asioista. Kysymykset olivat seuraavat: 1) Olem
me puhuneet paljon vaikeuksista ja ongelmista. Mitkä ovat tärkeimmät voimavara
si (1–5 voimavaraa)? 2) Minkälaiset asiat tällä hoitojaksolla ovat vieneet hoitoasi ja 
kuntoutumistasi eteenpäin? (Pyydetään vähintään kolmea asiaa). Näiden kysymys
ten avulla vaikeuksiin keskittyvä haastattelu voitiin lopettaa myönteisiin asioihin. 

Päihdehoidossa toteutettujen haastattelujen jälkeen haastattelijat kirjoittivat lisäk
si noin yhden sivun mittaisen yhteenvetokuvauksen laadullista tarkastelua varten. 
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Tähän yhteenvetoon kirjattiin lyhyesti yleiskuvaukset henkilön kokonaistilanteesta, 
päihdeongelmasta ja muista sairauksista sekä psykososiaalisista vaikeuksista ja niihin 
liittyvistä determinanteista. Lisäksi haastattelija kirjasi asiat, jotka hänestä vaikuttivat 
henkilön kuntoutumisen tai PARADISE-hankkeen muiden tavoitteiden näkökul
masta keskeisiltä. 

Päihderiippuvaisten haastatteluaineiston tilastollinen analyysi toteutettiin tätä ra
porttia varten SPSS-ohjelmalla (IBM SPSS Statistics 22) ja laadullisen analyysin 
osalta NVivo-ohjelmalla (QSR International’s NVivo 9). Päihderiippuvaisia koskevia 
haastattelututkimuksen tuloksia raportoidaan luvussa 6. Aiemmin on julkaistu ra
portti Pitkänen ym. 2014 sekä kaksi artikkelia Tiimi-lehdessä (Kaskela ym. 2014 sekä 
Pitkänen ja Holopainen 2014). 

2.5 Kysymyssarjan kehittäminen 

Tavoitteena oli kehittää käytännöllinen, asiakastyöhön ja tutkimukseen soveltuva 
menetelmä aivotoiminnan häiriöistä kärsivien yleisesti kokemien psykososiaalisten 
vaikeuksien kartoittamiseksi. Aiemman tutkimustiedon perusteella valituista 64 ky
symyksestä tavoitteena oli karsia yksilöhaastattelujen jälkeen kaksi kolmannesta. Psy
kososiaalisia vaikeuksia koskeva kysymyssarja lyhennettiin poikittaistutkimuksessa 
saadun tilastotiedon ja haastattelijoiden kokemusten perusteella (Cieza ym. 2015a). 

Yhdeksää aivotoiminnan häiriötä koskevien 722 haastattelun aineistoa analysoitiin 
ensin tilastollisesti R-, SAS- ja SPSS-ohjelmilla. Kysymysten valinnassa käytettiin eri
tyisesti Rasch-analyysia (Cieza ym. 2015a). Haastattelijoiden tapaamisessa Varsovas
sa 2012 viimeisteltiin kysymysten valinta, erityisesti kahden samantyyppisen asian 
välillä ratkaisu tehtiin keskinäisissä neuvotteluissa. Myös kysymysten kieliasusta 
keskusteltiin ja muutamia kysymyksiä muotoiltiin uudelleen. Kysymysten valinta on 
kuvattu luvussa 5.3. 
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3 Kirjallisuuskatsaus psykososiaalisista vaikeuksista 

Systemaattiset kirjallisuuskatsaukset koskivat yhdeksään aivotoiminnan häiriöön 
liittyviä psykososiaalisia vaikeuksia. Tavoitteena oli selvittää, liittyykö eri aivotoi
minnan häiriöihin samoja psykososiaalisia vaikeuksia ja jos liittyy, mitä ne ovat. 
Kirjallisuuskatsauksen tuloksia tarkastellaan ensin tästä horisontaalisen epidemiolo
gian näkökulmasta. Toiseksi esitellään tarkemmin alkoholiriippuvuuden yhteydessä 
esiintyneitä psykososiaalisia ongelmia sekä niihin yhteydessä olleita asioita. 

3.1 Yhteiset psykososiaaliset vaikeudet 

PARADISE-hankkeen systemaattisten kirjallisuuskatsausten yhteisenä tavoitteena 
oli tunnistaa tutkimuksissa vuosina 2005–2010 kuvattuja yhdeksään eri aivosai
rauteen liittyviä psykososiaalisia vaikeuksia, niiden ajallista muutosta, vaikeuksien 
syntyyn ja muutoksiin vaikuttaneita tekijöitä (determinantit) sekä muita psykoso
siaalisiin vaikeuksiin yhdistyneitä tekijöitä (assosiaatiot). Seuraaviin aivotoiminnan 
häiriöihin liittyvät kirjallisuuskatsaukset toteutettiin: dementia, depressio, epilepsia, 
migreeni, MS-tauti, Parkinsonin tauti, skitsofrenia, aivoverenkiertohäiriöt ja alkoho
liriippuvuus. 

Kirjallisuushaku tuotti kaiken kaikkiaan 10 348 julkaisua. Dementian ja aivoveren
kiertohäiriön osalta katsauksen käytännön toteuttamisessa esiintyneiden vaikeuksien 
vuoksi otettiin mukaan vain vuodet 2009–2010, joten kokonaismäärä väheni 8 172 
julkaisuun. Tiivistelmän perusteella hankittiin jatkotarkasteluun 2 587 kokonaista ar
tikkelia (32 %). Horisontaaliseen kirjallisuuskatsaukseen sisällytettiin 901 artikkelia 
(11 %). Lukumäärät on esitetty taulukossa 4 häiriökohtaisesti. 

Taulukko 4. Tietokantahakujen vuosilta 2005–2010 tuottama artikkelien määrä kunkin aivotoiminnan 
häiriön osalta sekä seulonnan jälkeen katsauksiin sisällytettyjen artikkeleiden määrä. 
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Tietokantahaun perusteella 
tunnistetut artikkelit (n) 

300a 

(1 434) 
388a 

(1 439) 1 234 1 250 1 090 1 479 961 843 627 

Kirjallisuuskatsauksiin 
sisällytetyt artikkelit (n) 38 91 

127 
241b 170 103 113 176 30 53 

a Kirjallisuuskatsaus toteutettu ainoastaan vuosilta 2009–2010.
 
b Sisältää myös poikittaistutkimukset, jotka jätettiin pois horisontaalisesta analyysistä mutta joita käytettiin alkoholiriippuvuut
ta koskevissa analyyseissä (luku 3.2).
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Kirjallisuuskatsaukseen sisällytetyistä julkaisuista (n = 901) lähes puolet (45 %) koski 
interventiotutkimuksia. Havainnoivia seurantatutkimuksia oli joka kolmas (33 %), 
kvalitatiivisia tutkimuksia joka kymmenes (12 %) ja koeasetelman sisältäviä tutki
muksia oli 2 %. Suurin osa tutkimuksista oli toteutettu vain yhdessä maassa (tauluk
ko 5). Kolmannes raportoiduista tutkimuksista oli toteutettu Yhdysvalloissa (33 %), 
seuraavaksi eniten tehtiin Saksassa (7 %), Isossa-Britanniassa (7 %), Italiassa (5 %) ja 
Australiassa (5 %). 

Taulukko 5. Kirjallisuuskatsauksen tutkimusten aineistojen edustavuus. 
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Yksi valtio 34 89 127 161 97 91 154 30 45 

2–3 valtiota 1 1 3 1 8 11 2 

4 valtiota tai enemmän 3 2 4 11 8 3 

Ei raportoitu 1 1 4 1 3 3 2 

a Kirjallisuuskatsaus toteutettu ainoastaan vuosilta 2009–2010. 

Kirjallisuuskatsauksessa tunnistetut psykososiaaliset vaikeudet voitiin luokitella 175 
kategoriaan. Liite 4 sisältää kirjallisuuskatsauksessa tunnistettujen psykososiaalisten 
vaikeuksien luokittelun sekä kunkin luokan esiintymisen määrän kirjallisuudessa ai
votoiminnan häiriökohtaisesti. Neljä viidestä (137 kategoriaa) esiintyi yhteisesti ai
nakin kahdella yhdeksästä eri aivotoiminnan häiriöstä. 

Oletus horisontaalisesta epidemiologiasta 

Oletusta horisontaalisesta epidemiologiasta tarkasteltiin kahdella tavalla. Ensin selvi
tettiin, mitkä psykososiaaliset vaikeudet olivat esiintyneet ainakin yhdessä tutkimuk
sessa vähintään seitsemän aivotoiminnan häiriön yhteydessä. Sen jälkeen tarkastel
tiin, kuinka monet psykososiaaliset vaikeudet olivat esiintyneet vähintään 10 %:ssa 
useampia aivotoiminnan häiriötä koskevassa kirjallisuudessa. 

Kaikissa aivotoiminnan häiriöryhmissä esiintyivät seuraavat ICF-luokituksen mu
kaiset psykososiaaliset vaikeudet: yleiset vaikeudet kognitiivisissa eli mielen toimin
noissa (b1), univaikeudet (b134), muistin vaikeudet (b144), vaikeudet tarkkaavuus
toiminnoissa (b140), vaikeudet tunne-elämän toiminnoissa (b152) ja ahdistuneisuus 
(b152). Keskeinen tulos on se, että edellä mainitut kuuluvat kaikki ICF:n Mielentoi
minnot-osa-alueeseen (b110–b199). Muita mielentoimintoihin liittyviä vaikeuksia, 
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joita raportoitiin vähintään seitsemässä yhdeksästä häiriöryhmästä, olivat uupumus 
(b1300), koettu stressi (b152), mielialan lasku ja masennusoireet (b1522), vaikeudet 
kognitiivisten toimintojen toteuttamisessa (b164) ja kipu (b280). Liite 4 sisältää lis
tauksen kirjallisuuskatsauksessa esiintyneistä psykososiaalisista vaikeuksista aivotoi
minnan häiriöittäin sekä merkinnän mahdollisesta ICF-koodista ja siitä, monenko 
aivotoiminnan häiriön kohdalla psykososiaalinen vaikeus oli esiintynyt. 

ICF:n Suoritukset ja osallistuminen -osa-alueeseen (d110–199) kuuluvia psykososiaa
lisia vaikeuksia, joita raportoitiin vähintään seitsemässä yhdeksästä häiriöryhmästä, 
olivat vaikeudet päivittäin toistuvien tehtävien ja toimien suorittamisessa (d230), 
henkilöiden välisen vuorovaikutuksen ja ihmissuhteiden ongelmat yleensä (d7), vai
keudet perhesuhteissa (d760) ja intiimisuhteissa (d770), työn ja työllistymisen vai
keudet (d850) sekä virkistäytymisen ja vapaa-ajan toimintojen ongelmat (d920). 

Henkilökohtaisiin psykologisiin tekijöihin liittyviä vaikeuksia, jotka ICF:ssä luoki
tellaan yksilötekijöihin ja joita raportoitiin vähintään seitsemässä yhdeksästä häiriö
ryhmästä, olivat kokemus sosiaalisen tuen määrästä ja oman pystyvyyden rajoitteet. 
Näille ei ole ICF-koodia. Lisäksi ainakin seitsemän aivotoiminnan häiriön yhteydessä 
oli vaikeuksia kuudella summapistemäärin kuvatulla elämänalueella: päivittäistoi
minnat (ADL), yleinen toimintavajavuus, sosiaalinen toiminta, mielenterveys, fyysi
nen terveys ja elämänlaatu (liite 4). 

Taulukossa 6 (s. 43) on esitelty ne psykososiaaliset vaikeudet, jotka olivat esiintyneet 
vähintään 10 %:ssa kyseistä aivotoiminnan häiriötä käsittelevistä artikkeleista. Näistä 
psykososiaalisista vaikeuksista alkoholiriippuvuudella oli eniten yhtäläisyyksiä skit
sofrenian ja depression kanssa (viisi yhteistä kategoriaa) sekä migreenin ja demen
tian kanssa (neljä yhteistä kategoriaa). Yhtäläisyys skitsofreniaan ja depressioon saat
toi osittain selittyä sillä, että psykiatrisessa ja päihdetutkimuksessa on tutkittu tiettyjä 
samankaltaisia teemoja. Nämä tutkimusalat ovat perinteisesti lähellä toisiaan verrat
tuna somaattisen lääketieteen tutkimukseen. 

Tulosten tulkinnassa on otettava huomioon, että raportoidut psykososiaaliset vai
keudet ja niiden yleisyys tutkimuksissa ei automaattisesti heijasta niiden merkitystä 
yksilölle. Tutkimuskohteiden valinnassa saattaa esiintyä ajanjaksoja, jolloin tietty ai
healue on tutkijoiden erityiskiinnostuksen kohteena. On myös mahdollista, että jot
kin asiat ovat yliedustettuina esimerkiksi siksi, että niissä on helppo havaita muutos 
interventioiden seurauksena. 
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Taulukko 6. Aihepiirit, joihin liittyviä psykososiaalisia vaikeuksia esiintyi yli 10 %:ssa tutkimuksista vä
hintään kahden aivotoiminnan häiriön yhteydessä. 
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Kognitiiviset (mielen) toiminnot X X X X X X X X X 

Tunne-elämän toiminnot X X X X X X X X X 

Henkinen energia ja viettitoiminnot X X X X X X X 

Kipu X X X X X X 

Itsestä huolehtiminen X X X X X 

Ihmissuhteet X X X X X 

Työ, koulutus tai taloudellinen elämä X X X X X 

Uni X X X X 

Liikkuvuus X X X X 

Yhteisöllinen, sosiaalinen ja kansalaiselämä X X X 

Kommunikointi X X 

Selviytymiskeinot X X 

Koettu sosiaalinen tuki X X 

Koettu stigma X X 

a Kirjallisuuskatsaus toteutettu ainoastaan vuosilta 2009–2010. 

Summapisteisiin sisältyneet psykososiaaliset vaikeudet 

Psykososiaalisia vaikeuksia oli tutkittu ja raportoitu usein kyselylomakkeiden sum
mapisteiden avulla. Lukuisissa tutkimuksissa psykososiaaliset vaikeudet jäivät piiloon 
erilaisten summapistemäärien taakse. Esimerkiksi summapistemäärä ”sosiaalinen 
toimintakyky” sisältää psykososiaalisia vaikeuksia ICF:n Suoritukset ja osallistumi
nen -osa-alueelta. 

Summapistemäärinä oli raportoitu heikentynyt elämänlaatu 187 tutkimuksessa, vai
keuksia päivittäistoiminnoissa (ADL) 173 tutkimuksessa, vaikeuksia yleisesti kogni
tiivisissa (mielen)toiminnoissa 153 tutkimuksessa ja vaikeuksia yleisessä toimintaky
vyssä tai vajaakuntoisuutta 131 tutkimuksessa (kuvio 3, s. 44). Summapistemääriin 
sisällytetyistä psykososiaalisista vaikeuksista ei voi tehdä tarkempaa analyysiä. Jotta 
psykososiaalisia vaikeuksia voitaisiin analysoida eritellymmin, tulisi olla käytettävis
sä tiedot kyselyiden täsmällisistä kysymyksistä ja niihin saaduista vastauksista. Näin 
tarkkaa tietoa tutkimuksissa oli raportoitu harvoin. Eritelty tieto puuttui etenkin 
niistä tutkimuksista, joissa psykososiaaliset vaikeudet eivät olleet artikkelissa keskei
senä tutkimuskysymyksenä. 
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Kuvio 3. Artikkeleissa käytetyt mittarit, joihin sisältyi psykososiaalisia vaikeuksia, mutta tulokset oli ra
portoitu vain kokonaispisteinä. Artikkeleiden kokonaismäärä n = 901. (SF-36, toiselta nimeltään RAND
36, on elämänlaatumittari, jossa on osa-alueita). 
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Psykososiaalisten vaikeuksien kulku 

Psykososiaalisten vaikeuksien muutosta ajassa voitiin arvioida vain seuranta- ja in
terventiotutkimuksissa sekä laadullisissa tutkimuksissa. Laadullisissa tutkimuksissa 
näkökulma oli usein retrospektiivinen, taaksepäin katsova, ja syy-seuraussuhteiden 
arviointi tehty subjektiivisesti, yksilöllisellä tasolla. Seurantatutkimuksissa aikapers
pektiivi oli yleensä muutosten havaitsemiseen liian lyhyt (keskimäärin yhdestä kah
teen vuotta), kun otetaan huomioon aivotoiminnan häiriöiden pitkäkestoinen luonne. 

Kirjallisuuden perusteella kognitiivisissa toiminnoissa yleinen trendi oli vaikeuksien 
helpottuminen tai pysyminen ennallaan. Erityisesti toiminnanohjauksessa, tarkkaa
vuudessa ja muistitoiminnoissa trendi oli kuitenkin heikentyvä. Tämä heijastanee 
joidenkin sairauksien etenevää luonnetta (kuten dementia, Parkinsonin tauti). Yleen
sä psykososiaalisten vaikeuksien osalta trendi oli vaikeuksien pysyminen ennallaan. 

Vaikuttavat ja yhteydessä olevat asiat 

Yhtenä PARADISE-hankkeen kirjallisuuskatsauksen keskeisistä tavoitteista oli tun
nistaa psykososiaalisten vaikeuksien ohella näiden vaikeuksien alkamiseen ja muu
toksiin vaikuttavia tekijöitä (determinantit), sekä vaikeuksiin muuten liittyviä asioita 
(assosiaatiot). Näiden tutkimusaineistoissa tunnistettujen tekijöiden kategorisointi 
toteutettiin samalla tavoin kuin psykososiaalisten vaikeuksien kategorisointi. 
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Psykososiaaliset vaikeudet, joihin vaikuttavia tai yhteydessä olevia muuttujia havait
tiin eniten, olivat tunne-elämän toimintojen vaikeudet (25 eri muuttujaa), työn ja 
työllistymisen vaikeudet (19 muuttujaa) ja kipu (18 muuttujaa). Siitä, milloin psyko
sosiaaliset vaikeudet olivat alkaneet, oli saatavilla niukasti tietoa. 

Aivotoiminnan häiriön oireisiin liittyvät tekijät, kuten vaikeusaste, oireiden kulku tai 
alkamisikä, tunnistettiin neljässä aivotoiminnan häiriöryhmässä vaikeuksiin johta
neiksi tekijöiksi. Niin ikään lääkityksen katsottiin aiheuttavan vaikeuksia neljässä ja 
stigman kokemisen kolmessa häiriöryhmässä. Diagnoosin saaminen tai sen saami
sen vaikeus aiheutti vaikeuksia kolmessa häiriöryhmässä. 

Hoito oli ainoa psykososiaalisten vaikeuksien kulkuun vaikuttava tekijä, joka oli 
yhteinen vähintään seitsemässä sairausryhmässä. Hoito voitiin jakaa lukuisiin ala
ryhmiin, kuten lääkehoitoon, psykologiseen hoitoon ja erilaisiin psykoterapioihin. 
Demografiset tekijät, kuten ikä ja sukupuoli, aivotoiminnan häiriön ominaisuudet, 
kuten häiriön vaikeus ja vaihe, sekä sosiaalinen tuki vaikuttivat psykososiaalisten 
vaikeuksien kulkuun vähintään viidessä häiriöryhmässä. Yhteisten determinanttien 
vähyys saattoi johtua siitä, että niitä ei kirjallisuudessa ole arvioitu systemaattisesti 
suhteessa psykososiaalisten vaikeuksien kulkuun. 

Assosiaatioilla havaittiin olevan yhteys psykososiaalisiin vaikeuksiin, mutta syy- ja 
seuraussuhteita ei voitu osoittaa. Ainakin seitsemälle yhdeksästä aivotoiminnan häi
riöstä yhteiset assosiaatiot liittyivät aivotoiminnan häiriön ominaisuuksiin, kuten häi
riön vaikeusasteeseen ja vaiheeseen, hoitoon, demografisiin tekijöihin, selviytymis
keinoihin sekä kokemukseen elämänlaadusta. Lisäksi ainakin viidelle häiriöryhmälle 
yhteisiä assosiaatioita olivat lääkitys, sosiaalinen tuki, oheissairaudet, kokemus omas
ta pystyvyydestä ja terveyspalvelujen käyttö. Assosiaatioiden yhteydet yleisimpiin 
psykososiaalisiin vaikeuksiin on esitetty kuviossa 4 (s. 46). Pystyvyyden kokemuk
seen ja koettuun sosiaaliseen tukeen ei käytetyillä kriteereillä liittynyt assossiaatioita. 

3.2 Alkoholiriippuvuutta koskeva kirjallisuus 

Alkoholiriippuvuutta koskevassa kirjallisuushaussa tuli 1 234 osumaa. Luvussa 2.1 
kuvatun valintaprosessin jälkeen katsaukseen sisällytettiin 241 artikkelia, jotka kat
toivat aikavälin tammikuusta 2005 toukokuuhun 2010. Listaus artikkeleista on liit
teessä 3. 

Artikkeleista 120 oli poikkileikkaus- ja 109 pitkittäistutkimuksia. Laadullisia tut
kimuksia oli 12. Artikkelit olivat peräisin Pohjois-Amerikasta (57 %), Euroopasta 
(30 %), Aasiasta (8 %), Latinalaisesta Amerikasta (2 %), Australiasta (2 %) ja Afri
kasta (1 %). Yhden tutkimuksen (Powers ym. 2008) toteutusmaata ei voitu luokitella. 
Kirjallisuuskatsauksen tehneen tutkijan arvion perusteella artikkelien keskimääräi
nen laatu oli 2,7 (SD 0,7) asteikolla yhdestä (heikko) neljään (erinomainen). 
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Artikkeleissa käytetyn tutkimusjoukon koko vaihteli kuudesta lähes viiteenkymme
neen tuhanteen, puolet tutkimuksista kohdistui alle 150 henkilöön. Tutkimuksen 
kohteena oli 170 artikkelissa sekä miehiä että naisia, 35 käsitteli vain miehiä ja 12 
vain naisia. Tuloksia ei ollut eritelty sukupuolen mukaan 27 artikkelissa. Taulukossa 
7 on kuvattu tutkimusjoukot tutkimustyypeittäin. 

Taulukko 7. Alkoholiriippuvuutta koskevat artikkelit tutkimustyypeittäin. 

Interventio
tutkimukset 

Seuranta
tutkimukset 

Poikkileikkaus
tutkimukset 

Laadulliset tutki
mukset 

Artikkeleiden määrä 35 74 120 12 

Artikkelin laatu, 
keskiarvo (keskihajonta) 2,8 (0,72) 2,6 (0,66) 2,7 (0,78) 2,3 (0,72) 

Tutkittujen määrä, 
mediaani (min–max) 

239 
(6–1 450) 

168 
(32–22 245) 

5024 
(20–47 962) 

40 
(8–257) 

Vain miehiä tutkittu, % 17 9 22 0 

Vain naisia tutkittu, % 0 5 4 36 

Alkoholiriippuvuutta koskevassa kirjallisuudessa erilaisia psykososiaalisia vaikeuksia 
raportoitiin yhteensä 741 kappaletta 241 tutkimuksessa. Psykososiaalisten vaikeuk
sien luokittelu (luku 2.1.2) johti 61 eri kategoriaan. Psykososiaalisia vaikeuksia, joita 
esiintyi alle viisi kategoriaa kohden, ei tässä käsitellä jatkossa (25 kategoriaa). Esi
merkiksi stigma nousi hieman yllättäen esiin ainoastaan kolmessa eri tutkimuksessa. 

Yleisimmät psykososiaaliset vaikeudet kuuluivat tunne-elämän toimintoihin (rapor
toitu 76 kertaa), työelämän vaikeuksiin (57) ja ihmissuhdeongelmiin (43). Yleisiä oli
vat myös omasta terveydestä huolehtimisen vaikeudet (34), itsetuhoiset ajatukset ja 
käytös (28), sosiaalisen tuen puute (26) sekä yleiset kognitiiviset (mielen)toiminnot 
(24) ja muistitoiminnot (23). Alkoholiriippuvuuden yhteydessä yleisimmin käytetyt 
summapistemäärät koskivat sosiaalista toimintakykyä (25), mielenterveyttä (19) ja 
fyysistä terveyttä (19). 

Oheissairauksia oli raportoitu 65 kertaa huolimatta siitä, että lukuisissa tutkimuksissa 
oheissairaudet olivat tutkimuksesta pois sulkemisen kriteeri. Oheissairauksista vain 
viisi liittyi fyysiseen terveydentilaan, muut 60 olivat psyykkisiä oheissairauksia. Ta
vallisimpia olivat mielialahäiriöt, ahdistuneisuushäiriöt sekä persoonallisuushäiriöt. 

Kuten aivotoiminnan häiriöitä koskevien horisontaalisten tulosten kohdalla on jo to
dettu, oli varsin harvinaista, että psykososiaalisten vaikeuksien alku pystyttiin ajoit
tamaan tai syntyyn vaikuttaneita tekijöitä määrittämään. Muutosta voitiin arvioida 
seuranta- ja interventiotutkimuksissa, joissakin retrospektiivisissä analyyseissä ja 
subjektiivisesta näkökulmasta kvalitatiivisissa tutkimuksissa, jolloin arvio oli useim
miten myös retrospektiivinen. Muutokseen vaikuttavia tekijöitä kyettiin harvoin 



Aivotoiminnan häiriöiden yhteydessä yleisesti koetut psykososiaaliset vaikeudet 48   

 

  

 

yksiselitteisesti todentamaan, ja usein jäikin epäselväksi, vaikuttiko psykososiaa
lisen vaikeuden muutokseen (esim. perheväkivalta) interventio (esim. pariterapia) 
vai muutos sairauden tilassa (esim. raitistuminen), jokin muu tekijä (esim. masen
nuksen lievittyminen) vai kenties nämä kaikki yhdessä. Assosiaation tasoiset suhteet 
olivatkin useimmiten raportoituja yhteyksiä alkoholiriippuvuuden ja eri muuttujien 
välillä. 

Toisin kuin sairausryhmien poikkileikkaustuloksissa on raportoitu, monissa psyko
sosiaalisissa vaikeuksissa, kuten eri kognitiivisissa toiminnoissa, voitiin kuitenkin 
todeta tilanteen paranemista. Paraneminen edellytti tavallisesti päihteettömyyttä 
tai muuta selvää positiivista muutosta alkoholiriippuvuuden tilassa. Tämä eroavuus 
selittynee sillä, että alkoholiriippuvuus ei ole vääjäämättömästi etenevä sairaus, ku
ten dementia, Parkinsonin tauti ja usein myös MS-tauti. Häiriön kulkuun vaikutta
malla voidaan usein vaikuttaa myös häiriöön liittyviin koettuihin psykososiaalisiin 
vaikeuksiin. 

3.2.1 Psykososiaaliset vaikeudet ICF-ryhmittäin 

Alkoholiriippuvuuteen liittyviä psykososiaalisia vaikeuksia koskevien tutkimusten 
keskeiset tulokset on koottu ICF-ryhmittäin. Psykososiaalisten vaikeuksien lisäksi 
kuvataan kirjallisuudesta tunnistetut, vaikeuksien kulkua määrittävät sekä vaikeuk
siin yhteydessä olleet tekijät. 

ICF-linkityksessä ongelmia tuottivat erityisesti rikollisuuteen liittyvät asiat, sillä nii
tä ei ole määritelty ICF-luokituksessa. Aggressiivinen käytös (tunnistettu 14 tutki
muksessa) on määritelty ICF:n mukaan vuorovaikutussuhteiden vaikeuksiin (d7). 
Omasta terveydestään huolehtimisen kategoriassa (d570) tunnistettiin riskikäytös, 
johon kuului päihtyneenä ajaminen (esiintyi 8 kertaa). Seuraavassa ryhmittelyssä on 
käytetty lisäksi kahta rikollisuuteen liittyvää luokkaa, rikollisuus (esiintyi 18 kertaa) 
ja rikoksen uhriksi joutuminen (esiintyi 7 kertaa). 

b152 Tunne-elämän toiminnot 

Yksittäisistä psykososiaalisista vaikeuksista raportoitiin useimmin tunne-elämän toi
mintoja koskevia ongelmia, 76 kertaa 49:ssä eri tutkimuksessa. Tavallisin alaryhmä 
oli mielialaoireet ja masentuneisuus (raportoitu 35 kertaa). Lisäksi ahdistuneisuutta 
raportoitiin varsin yleisesti (23). Masentuneisuutta ja ahdistusta tutkittaessa arvio oli 
tehty jollakin oireita kartoittavalla mittarilla siten, että mieliala- tai ahdistuneisuus
häiriön diagnoosia ei kuitenkaan ollut asetettu. Mikäli diagnostiset kriteerit täyttyi
vät, kyseessä oli oheishäiriöihin luokiteltava vaikeus. Ahdistuneisuuden lisäksi ra
portoituja tunne-elämän vaikeuksia olivat muun muassa tunne-elämän hallinnan ja 
säätelyn vaikeudet, vihamielisyys ja stressi. 
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Tunne-elämän toimintoihin liittyvien vaikeuksien alkamisajankohtaan ei löydetty 
kirjallisuudesta syytekijöitä. Sen sijaan tunne-elämän vaikeudet saattoivat lievittyä, 
mikäli alkoholiriippuvuuden tila parani, ts. alkoholinkäyttö väheni tai loppui. On
gelmien lievittymisen syynä (determinanttina) raportoitiin sairauden tilan muutos 
23 kertaa ja sairauden hoito (mm. sairaalahoito, katkaisu- tai lääkehoito) 12 kertaa. 
Tunne-elämän ongelmien lievittymistä havaittiin 14 tutkimuksessa. Sen sijaan kol
messa eri tutkimuksessa havaittiin vaikeuksien jatkuvan seurannassa oleellisilta osin 
entisenlaisina. 

Alkoholiriippuvuuden merkitsevä assosiaatio tunne-elämän vaikeuksiin todennet
tiin 36 tutkimuksessa. Lisäksi muita, yksittäisissä tutkimuksissa havaittuja tunne-elä
män vaikeuksiin assosioituvia tekijöitä olivat mm. muut riippuvuudet ja psyykkiset 
oheissairaudet, naissukupuoli ja heikko sosioekonominen asema. 

d7 Henkilöiden välinen vuorovaikutus ja ihmissuhteet 

Henkilösuhteisiin ja vuorovaikutuksen ongelmiin kuuluu ICF:n mukaan useita ala
ryhmiä: käyttäytymisen säätely vuorovaikutussuhteissa (d7202), perhesuhteet (d760), 
intiimit suhteet (d770) ja muut, määrittelemättömät ihmissuhteet (d799). Henkilöi
den välisen vuorovaikutuksen ja ihmissuhteiden ongelmia raportoitiin 58  kertaa 
48:ssa eri tutkimuksessa. 

Aggressiivista käytöstä, mikä siis määritellään kuuluvaksi käyttäytymisen säätelyyn 
vuorovaikutussuhteissa, raportoitiin 14 kertaa 12:ssa eri tutkimuksessa. Aggressiivi
nen käytös saattoi olla fyysistä, sanallista tai molempia. 

Akuutti alkoholinkäyttö johti aggressiiviseen käytökseen kolmen eri tutkimuksen 
mukaan. Erään tutkimuksen mukaan (Murphy ym. 2007) suuremmat alkoholin 
käyttömäärät liittyivät todennäköisemmin fyysisen väkivallan tilanteisiin. Kahdessa 
tutkimuksessa aggressiivinen käytös väheni seurannan aikana. Toisessa näistä tutki
muksista psykologinen hoito ja alkoholiriippuvuuden tilan paraneminen olivat syynä 
muutokseen. Alkoholiriippuvuuden ja aggressiivisen käytöksen yhteys (assosiaatio) 
todettiin neljässä eri tutkimuksessa. 

Perhesuhteiden vaikeuksia, joilla viitataan vaikeuksiin suhteissa muiden perheenjä
senten kuin puolison kanssa, raportoitiin viidesti. Kahdessa laadullisessa tutkimuk
sessa (Dyson 2007; Yeh ym. 2008) todettiin näiden vaikeuksien olevan alkoholiriip
puvuuden seurausta. 

Intiimisuhteiden vaikeuksia, joilla tarkoitetaan vaikeuksia suhteessa puolisoon tai 
partneriin, raportoitiin 28 kertaa 26 eri tutkimuksessa. Vain yhdessä tutkimukses
sa, jossa tutkimusjoukkona oli vain naisia, tunnistettiin intiimisuhteiden vaikeuksien 
syy, jonka katsottiin olevan lapsuuden traumaattisissa kokemuksissa. 
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Kuudessa tutkimuksessa pystyttiin arvioimaan muutosta intiimisuhteiden vaikeuk
sissa. Näistä viidessä vaikeudet lievittyivät ja kolmessa tutkimuksessa hoito oli mer
kitsevä tekijä tämän muutoksen aikaansaamisessa. Assosiaatio alkoholiriippuvuuden 
ja intiimisuhteiden vaikeuksien välillä todennettiin kymmenessä tutkimuksessa. Li
säksi kahdeksassa tutkimuksessa viitattiin ihmissuhteiden ylläpitämisen vaikeuksiin, 
esimerkiksi hyvin suuri ero- tai naimattomuusprosentti alkoholiriippuvaisilla, mutta 
assosiaatiota alkoholiriippuvuuteen ei voitu varmistaa, koska vastaavaa tietoa muusta 
väestöstä ei ollut käytettävissä. Kahdessa näistä tutkimuksista, joissa tutkimusjoukko 
koostui ainoastaan naisista, ilmeni varsin yleisesti intiimisuhteissa koettua väkivaltaa 
(56–100 %). 

Alkoholiriippuvuuden todettiin olevan yhteydessä vaikeuksiin muissa ihmissuhteis
sa kolmessa eri tutkimuksessa. Lisäksi Zlotnick ym. (2006) raportoivat alkoholiriip
puvaisilla olevan varsin yleisesti (42 %) kokemuksia henkisestä väkivallasta tai lai
minlyönnistä läheisissä suhteissaan. 

d850 Vastikkeellinen työ 

Työelämän vaikeuksia tuli esiin 57 kertaa 55 eri tutkimuksessa. Tietoja työelämään 
liittyvistä vaikeuksista löytyi tutkimuksissa usein ainoastaan työttömyyslukujen 
muodossa. Erittäin suuria työttömyyslukuja voitaneen kuitenkin pitää osoittimena 
työpaikan saamisen ja säilyttämisen vaikeuksille. 

Vain yhdessä laadullisessa tutkimuksessa (Dyson 2007) työelämän vaikeuksien mää
riteltiin alkaneen alkoholiriippuvuuden alkamisen jälkeen. Neljässä eri tutkimuksessa 
alkoholiriippuvuuden katsottiin suoraan aiheuttaneen koetut työelämän vaikeudet. 
Kahdeksassa tutkimuksessa pystyttiin arvioimaan työelämän vaikeuksien ajallista 
muutosta. Näistä viidessä vaikeudet lievittyivät ja kahdessa lievittyivät tai pysyivät 
ennallaan. Viidessä tutkimuksessa myönteisen muutoksen sai aikaan sairauden hoito 
ja kolmessa muutos alkoholiriippuvuuden tilassa. 

Kahdeksassa tutkimuksessa raportoitiin assosiaatio työelämän vaikeuksien ja al
koholiriippuvuuden välillä. Lisäksi 28 tutkimuksessa työttömyysluvut vaihtelivat 
24:n ja 90 %:n välillä, mutta assosiaatiota alkoholiriippuvuuteen ei voitu varmistaa, 
koska vertailulukuja yleisväestöön ei ollut raportoitu. Lisäksi alkoholiriippuvuuden 
vaikeusaste oli yhteydessä työllisyysongelmiin (varmistettu assosiaatio) neljässä ja 
fyysiset sairaudet kahdessa eri tutkimuksessa. 

d570 Omasta terveydestä huolehtiminen 

Omasta terveydestä huolehtimisen vaikeuksia tuli esiin 33 kertaa 27:ssä eri tutki
muksessa. Omasta terveydestä huolehtimisen kategoriaan kuului kaksi selvästi toi
sistaan erottuvaa aihealuetta. Ensimmäinen liittyi asianmukaisen avun hakemiseen 
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ja toinen terveysriskien välttämiseen. Vaikka nämä molemmat aihealueet lukeutuvat 
ICF:n mukaan luokkaan d5702, ne kartoitetaan tässä erikseen. 

Vaikeuksia asianmukaisen ammatti- tai oma-avun hakemisessa raportoitiin kymme
nen kertaa. Miehillä ja heikommin koulutetuilla oli enemmän vaikeuksia asianmu
kaisen avun hakemisessa. Kahdessa eri tutkimuksessa alkoholiriippuvuuden pidempi 
kesto ennusti heikompaa kykyä hakeutua hoitoon. 

Vaikeuksia terveysriskien välttämisessä eli riskikäyttäytymistä raportoitiin 20 kertaa. 
Riskikäyttäytymiseen sisältyi päihtyneenä ajamista, suojaamatonta seksiä ja suonen
sisäistä huumeiden käyttöä. Vain yhdessä tutkimuksessa todettiin akuutin alkoholin
käytön olevan riskitekijä suojaamattomalle seksille. Riskikäyttäytymisen muutokset 
seurannassa olivat varsin vaihtelevia. Myönteisiäkin muutoksia hoidon seurauksena 
havaittiin (Brems ja Dewane 2007), mutta myös riskikäyttäytymisen jatkumista alko
holiriippuvuuden tilasta huolimatta (Poulose ja Srinivasan 2009). 

Alkoholiriippuvuuden todettiin olevan yhteydessä erilaiseen riskikäyttäytymiseen 
17  kertaa 13:ssa eri tutkimuksessa. Riskikäyttäytymiseen olivat yhteydessä myös 
psyykkiset oheissairaudet (neljässä tutkimuksessa) ja naissukupuoli (kolmessa tut
kimuksessa). 

b198 Mielentoiminnot, muu määritelty (itsetuhoisuus) 

ICF ei tunnista itsetuhoisuutta itsenäisenä luokkana, eikä vakiintunutta luokitteluta
paa ole, joten se on tässä luokiteltu muihin, määriteltyihin mielentoimintoihin. Toi
nen mahdollinen luokittelutapa olisi itsetuhoisen käytöksen sijoittaminen erilleen 
luokkaan d598: muu määritelty itsestä huolehtiminen. 

Itsetuhoisuutta raportoitiin joko itsetuhoisina ajatuksina (5 kertaa), itsetuhoisena 
käytöksenä (19) tai näiden yhdistelmänä (4). Akuutti alkoholinkäyttö laukaisi itse
tuhoisuuden kahden eri tutkimuksen mukaan. Itsetuhoisuuden muutoksista seuran
nassa oli saatavilla varsin niukasti tietoa. Eräässä tutkimuksessa itsetuhoinen käytös 
jatkui ainakin jossakin määrin myös päihteettöminä kausina. 

Assosiaatio itsetuhoisuuden ja alkoholiriippuvuuden välillä todettiin 23 kertaa. Ei 
ollut yllättävää, että psyykkisten oheissairauksien ja itsetuhoisuuden välinen asso
siaatio tuli esiin kahdeksan kertaa. Lisäksi erilaiset demografiset tekijät, kuten alhai
nen koulutustaso ja yksin asuminen, olivat yhteydessä itsetuhoisuuteen. Itsemurha 
assosioitui miessukupuoleen ja itsetuhoinen käytös naissukupuoleen. 

e3 Tuki ja keskinäiset suhteet (sosiaalinen tuki) 

Sosiaalisen tuen määrittely alkoholiriippuvaisilla henkilöillä tarkoitti tutkimuksissa 
usein sitä, että tutkittava määritteli, kuinka moni lähipiiristä tuki päihteettömyyt
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tä, hoitoa ja/tai kuinka moni käytti alkoholia ongelmallisesti. Tämä sosiaalisen tuen 
määritelmä on melko suppea mutta kuvastaa hyvin sitä, miten suuri haaste päihde
ongelmaiselle voi olla uuden toimintamallin (päihteettömyys) omaksuminen, mikäli 
päihteettömyydelle ei saa tukea ympäristöstä. 

Sosiaaliseen tukeen liittyviä ongelmia arvioitiin 23 tutkimuksessa. Sosiaalinen tuki 
lisääntyi ajan myötä viidessä eri tutkimuksessa. Lähipiirin päihdeongelmien mer
kitys on kaksisuuntainen: kun riippuvuus lieventyy, päihdeongelmaiset lähipiirissä 
vähenevät, mikä vuorostaan saattaa edelleen tukea päihteettömyyttä. Yksiselitteistä 
sosiaalisen tuen merkitys ei kuitenkaan ole: eräässä tutkimuksessa (Groh ym. 2007) 
mm. todettiin, että perheen tuella ei ollut merkitystä hoidon tuloksiin. Kuitenkin 15 
tutkimuksessa todettiin, että alkoholiriippuvuus itsessään, riippuvuuden vaikeusaste 
tai kulku olivat yhteydessä sosiaaliseen tukeen liittyviin ongelmiin. 

b1 Mielentoiminnot (kognitiiviset toiminnot) 

Tämä kategoria sisältää kognitiiviset toimintojen häiriöt yleensä, silloin kun niitä ei 
voitu erikseen tarkemmin määritellä tai luokitella. Tämän määritelmän mukaisesti 
kognitiivisten toimintojen häiriöitä raportoitiin yhteensä 24 kertaa 16:ssa eri tutki
muksessa. Yksiselitteisesti alkoholiperäisiksi kognitiivisten toimintojen häiriöt voitiin 
määritellä vain yhdessä tutkimuksessa (Fujiwara ym. 2008), assosiaatio alkoholiriip
puvuuteen todettiin kuitenkin 14:ssä eri tutkimuksessa. Kognitiivisten toimintojen 
paranemista todettiin kuudessa tutkimuksessa. Kuitenkin lähes yhtä usein (neljä 
tutkimusta) kognitiiviset toiminnot heikentyivät edelleen tai säilyivät heikentyneinä 
useankin vuoden seurannan aikana. Myönteisten muutosten taustalla oli päihteettö
myys tai alkoholiriippuvuuden tilan parantuminen, kun taas kognitiivisten toiminto
jen heikentyminen liittyi alkoholiriippuvuuden etenemiseen ja ikääntymiseen. 

b144 Muistitoiminnot 

Vaikeuksia muistitoiminnoissa raportoitiin 23 kertaa 19:ssä eri tutkimuksessa. Muis
tivaikeuksien syntyyn vaikuttavista syistä ei tutkimuksissa saatu tietoa, mutta 14 tut
kimuksessa todettiin muistivaikeuksien olevan yhteydessä alkoholiriippuvuuteen 
(varmistettu assosiaatio). Yhdeksässä tutkimuksessa havaittiin seurannassa muis
titoimintojen parantumista, näistä kuudessa päihteettömyyden seurauksena, kun 
taas kahdessa tutkimuksessa muistitoimintojen vaikeudet heikkenivät edelleen iän 
myötä. On huomattavaa, että muistitoiminnot paranivat varsin hitaasti; mm. Bartels 
ym. (2007) totesivat muistitoimintojen parantuvan vasta kahden vuoden seurannan 
aikana. 

d870 Taloudellinen omavaraisuus 

Taloudellisella omavaraisuudella tarkoitetaan sitä, että henkilöllä on riittävästi rahaa 
arjen tarpeisiin. Taloudellisia ongelmia tuli esiin 21 tutkimuksessa. Alkoholiriippu
vuuden katsottiin kahdessa tutkimuksessa olevan syynä talousvaikeuksiin. Jones ja 
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Richmond (2006) tutkivat alkoholiriippuvuuden vaikutusta tuloihin ja totesivat al
koholiriippuvuuden lisäksi naissukupuolen ja korkeamman iän johtavan todennä
köisemmin taloudellisiin ongelmiin. 

Eräässä tutkimuksessa (Rus-Makovec ja Cebasek-Travnik 2008) taloudelliset on
gelmat vähenivät hoidon ja päihteettömyyden seurauksena sekä psyykkisten oheis
sairauksien puuttuessa. Lisäksi Gual ym. (2009) totesivat, että alkoholiriippuvuuden 
tila (päihteettömyys vs. ongelmajuominen) ennusti talousvaikeuksien vakavuutta 
jopa 20 vuoden päähän tulevaisuudessa. 

Alkoholiriippuvuuden ja taloudellisten vaikeuksien välinen assosiaatio todettiin 
12  tutkimuksessa. Kahdessa tutkimuksessa taloudelliset vaikeudet liittyivät myös 
psyykkisiin oheissairauksiin. 

d240 Stressin ja muiden psyykkisten vaateiden käsitteleminen (selviytymiskeinot) 

Selviytymiskeinoilla (coping) saatettiin viitata joko alkoholiin liittyvien tilanteiden 
hallintaan tai yleisemmin stressitilanteista selviytymiseen. Selviytymiskeinoja (co
ping) käsiteltiin 23 kertaa 17:ssä eri tutkimuksessa. Selviytymiskeinot jaettiin ala
ryhmiin: joustavat (3), joustamattomat (7) ja uskonnollisuuteen tai hengellisyyteen 
liittyvät (6) selviytymiskeinot. Uskonnollisuuteen ja hengellisyyteen liittyvät selviyty
miskeinot tulivat esiin AA-toimintaa (Nimettömät Alkoholistit eli Alcoholics Ano
nymous) käsittelevissä tutkimuksissa. 

Seitsemässä tutkimuksessa havaittiin selviytymiskeinojen parantumista päihteettö
myyden ja neljässä tutkimuksessa kuntouttavan tai muun päihdehoidon myötä. Sel
viytymiskeinojen parantuminen oli myös yhteydessä parempaan päihteettömyysen
nusteeseen (kolme tutkimusta). AA-toimintaa käsittelevissä tutkimuksissa tutkittavat 
raportoivat hengellisyydellä olleen tärkeän roolin raitistumisessa ja päihteettömyyden 
ylläpitämisessä. 

Seitsemässä eri tutkimuksessa tutkittiin kymmenen eri selviytymiskeinoa ja alkoho
liriippuvuuden katsottiin liittyvään lisääntyneeseen joustamattomien selviytymis
keinojen (esim. vaikeiden asioiden välttely) ja vähäisempään joustavien, toimivien 
selviytymiskeinojen (esim. aktiivinen suunnittelu ja ratkaisukeskeisyys) käyttöön. 

Rikollisuus 

Rikollisuutta ei ICF-luokittelussa tunnisteta sellaisenaan (ks. kohta 3b). Artikkeleis
sa rikollisuus tuli esiin useimmiten kyselyiden yleisluonteisissa kysymyksissä, kuten: 
”Onko sinua pidätetty?” tai: ”Onko sinulla vankilatuomioita?” 

Rikollisuutta raportoitiin 18 kertaa 17:ssä eri tutkimuksessa. Syy-seuraussuhteesta al
koholiriippuvuuden osalta ei ollut juurikaan tietoa saatavilla. Alkoholiriippuvuuteen 
kuitenkin liittyi assosiaationa rikollisuutta varsin usein (15 kertaa). 
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Rikollisuuden muutoksen seurantaa kuvattiin seitsemässä tutkimuksessa, joista kol
messa rikollisuus väheni. Kahdessa tutkimuksessa rikollisuuden väheneminen johtui 
hoitointerventioista ja päihdekäytön vähenemisestä. Neljässä tutkimuksessa todettiin 
rikollisuuden olevan varsin pysyvää. Kolmessa tutkimuksessa arvio oli tehty retros
pektiivisesti rikosrekistereitä tarkastelemalla ja niiden perusteella voidaan todeta, 
että toistuvat lainrikkomukset olivat varsin yleisiä. 

Alkoholiriippuvuuden varhainen alkamisikä saattaa olla yhteydessä rikollisuuteen 
(Johnson 2006; Lim ym. 2008). Kahdessa tutkimuksessa todettiin myös, että muut 
riippuvuudet alkoholin ohella olivat yhteydessä rikollisuuteen. 

b199 Mielentoiminnot, muu määrittelemätön (psyykkinen oirehdinta) 

Psyykkiselle oirehdinnalle ei ole omaa luokkaa ICF:ssa. Se saattaisi lukeutua esimer
kiksi tunne-elämän toimintoihin (masentunut mieliala), itsensä kokemiseen (iden
titeettihäiriöt) tai ajattelutoimintoihin (harha-ajatukset tai ajatuksen riento). Täs
sä luokiteltu psyykkinen oirehdinta on kuitenkin luonteeltaan siinä määrin yleistä 
tai määrittelemätöntä, että sitä ei ole voitu luokitella tarkemmin. Näin ollen muun 
muassa tarkemmin eritelty ahdistuneisuus ja masentuneisuus eivät kuuluneet tähän 
luokkaan ja diagnostiset kriteerit täyttävä oirehdinta luokiteltiin oheissairauksiin. 

Psyykkistä oirehdintaa edellä kuvatun määritelmän mukaisesti raportoitiin 17 kertaa 
14:ssä eri tutkimuksessa. Kolmessa tutkimuksessa oli kyseessä traumaattisiin tapah
tumiin liittyvä oirehdinta, jota todettiin useammin alkoholiriippuvaisilla normaali
väestöön verrattuna. Oirehdinta oli yhden tutkimuksen mukaan vakavampaa alko
holiriippuvuuden yhteydessä. 

Vakavan psyykkisen oirehdinnan, kuten psykoottisuuden, paranoidisuuden, pak
ko-oireisten ajatusten ja somatisaation, todettiin vähenevän sairaalahoidon aikana 
(Sander ja Jux 2006). Useimmiten psyykkinen oirehdinta parantui hoitointerventioi
den ja/tai päihteettömyyden myötä (6 tutkimusta), yhdessä tutkimuksessa psyykki
nen vointi pysyi seuranta-aikana ennallaan. Psyykkisen oirehdinnan havaittiin myös 
yhdessä tutkimuksessa edistävän hoitoon hakeutumista. 

b126 Temperamentti ja persoonallisuustoiminnot 

Temperamenttiin ja persoonallisuuteen luokitellaan sellaisia ominaisuuksia kuin 
ulospäin suuntautuneisuus, tunnollisuus ja luotettavuus. Persoonallisuuteen liitty
viä tekijöitä raportoitiin 16 kertaa 13:ssa eri tutkimuksessa. Näiden ominaisuuksien 
alkamiseen liittyvää tietoa ei ymmärrettävästikään tullut esiin; ne mielletään varsin 
usein melko pysyviksi psyykkisen rakenteen osiksi. 

Useimmiten tutkimuksissa käsiteltiin antisosiaalisuuteenkin usein liittyvää ekster
nalisoivaa käytöstä, toisin sanoen sitä, että esimerkiksi hankalat tunteet johtavat 
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raivokohtauksiin, aggressioon tai jopa lain rikkomiseen. Eksternalisoivaa käytöstä 
arvioitiin viidessä tutkimuksessa, joissa kaikissa löydettiin assosiaatio alkoholiriippu
vuuteen. Kahdessa tutkimuksessa eksternalisoiva käytös liitettiin miessukupuoleen. 
Kahdessa tutkimuksessa todettiin tällaisen käytöksen vähenevän iän myötä. 

Myös Cloningerin persoonallisuusluokituksen mukaista elämyshakuisuutta tutkit
tiin: neljässä tutkimuksessa elämyshakuisuus liitettiin alkoholiriippuvuuteen, eri
tyisesti alkoholiriippuvuuden varhaiseen alkamisikään ja alkoholiriippuvuuden su
kurasitteeseen. Elämyshakuisuuteen liittyi yhdessä tutkimuksessa ongelmia myös 
omasta terveydestä huolehtimisessa. 

b164 Toiminnanohjaus 

Toiminnanohjauksen vaikeuksia todettiin 15 kertaa yhdeksässä eri tutkimuksessa. 
Muutosta arvioitiin vain kahdessa tutkimuksessa, joista toisessa tapahtui kohene
mista päihteettömyyden ja toisessa heikentymistä iän myötä. Kahdeksassa eri tutki
muksessa pystyttiin vahvistamaan assosiaatio heikentyneen toiminnanohjauksen ja 
alkoholiriippuvuuden välillä. 

b140 Tarkkaavuustoiminnot 

Tutkimuslöydökset olivat samankaltaisia kuin toiminnanohjauksen ja muistitoimin
tojen osalta. Vaikeuksia tarkkaavuustoiminnoissa todettiin seitsemässä eri tutkimuk
sessa. Tietoa vaikeuksien synnystä ei saatu, mutta viidessä tutkimuksessa todettiin 
assosiaatio tarkkaavuustoimintojen heikentymisen ja alkoholiriippuvuuden välillä. 
Toimintojen paranemista todettiin kolmessa eri tutkimuksessa päihteettömyyden 
seurauksena. 

b134 Unitoiminnot 

Unitoimintojen vaikeuksia raportoitiin – ehkä yllättäen – vain kahdeksan kertaa 
kuudessa eri tutkimuksessa. Univaikeuksien ja alkoholiriippuvuuden yhteys toden
nettiin neljässä eri tutkimuksessa. Alkoholiriippuvuuden todettiin olevan yhteydes
sä lisääntyneeseen REM-unen määrään (Irwin ym. 2009), joka on aiemmissa tut
kimuksissa liitetty kohonneeseen retkahdusriskiin. Irwin ym. (2009) totesivat, että 
lääkehoidolla saatiin normalisoitua REM-unen määrä vieroitusvaiheessa ainakin 
hetkellisesti. Myös laajemmin univaikeuksia arvioinut tutkimus totesi lääkityksen 
parantavan vieroitusvaiheessa unen laatua, lisäävän unen määrää ja helpottavan päi
väaikaista väsymystä (Anton ym. 2009). 

b28 Kipu 

Kipua arvioitiin seitsemässä eri tutkimuksessa, joissa raportoitiin erilaisia kipuongel
mia: hermokipua, yleistä kehon särkyä, akuuttia ja kroonista kipua. Ainoastaan neu
ropaattisen (hermoperäisen) kivun syy voitiin määritellä alkoholiperäiseksi (Zam
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belis ym. 2005). Lisäksi neljässä eri tutkimuksessa kipua esiintyi selvästi enemmän 
alkoholiriippuvaisilla kuin verrokeilla tai normaaliväestössä. Vain yhdessä tutkimuk
sessa arvioitiin muutosta kivussa, tällöin kipu lievittyi alkoholiriippuvuuden laitos
hoidon aikana (Lahmek ym. 2009). 

Rikoksen uhriksi joutuminen 

Tälle ryhmälle ei löydy ICF-pohjaista luokittelua. Eräs mahdollinen tapa luokitella 
rikoksen uhriksi joutuminen voisi olla itsensä huolehtimisen luokka (d5). Tällä ta
valla kuitenkin rikoksen uhriksi joutuminen määriteltäisiin osin uhrista johtuvaksi 
(kykenemättömyys huolehtia omasta turvallisuudesta), joten tässä luokittelu on jä
tetty tekemättä. 

Kuudessa tutkimuksessa arvioitiin rikoksen uhriksi joutumista. Tällä tarkoitettiin 
erityisesti pahoinpitelyn tai seksuaalisen väkivallan kohteeksi joutumista. Neljässä 
tutkimuksessa kartoitettiin kaltoinkohtelua aikuisiällä ja kahdessa elämänaikaisia 
kokemuksia. Molemmissa elämänaikaista kaltoinkohtelua arvioineissa tutkimuksissa 
löydettiin yhteys traumakokemusten ja aikuisiän alkoholiriippuvuuden välillä (Ryb 
ym. 2005; Schäfer ym. 2009). Toisessa tutkimuksessa elämänaikainen seksuaalisen 
väkivallan kokeminen oli yhteydessä myös aikuisiän alkoholiriippuvuuden vakavuu
teen (Schäfer ym. 2009). Aikuisiällä fyysisen tai seksuaalisen väkivallan kohteeksi 
joutumisella oli kahden tutkimuksen mukaan myös yhteys alkoholiriippuvuuteen 
(Chermack ym. 2006; Zlotnick ym. 2006). Zlotnick ym. (2006) totesivat masennuk
sen olevan yhteydessä fyysisen väkivallan kohteeksi joutumiselle. Johnsonin (2006) 
mukaan 15 % alkoholiriippuvaisista oli elämänsä aikana joutunut fyysisen väkivallan 
kohteeksi. 

b117 Älykkyystoiminnot 

Seitsemässä tutkimuksessa arvioitiin älykkyyttä tai sen osa-alueita. Alkoholiperäi
nen, melko pysyvä verbaalisen älykkyyden heikentymä todettiin Korsakoffin oireyh
tymää sairastavilla (Fujiwara ym. 2008). 

Kuudessa tutkimuksessa todettiin alkoholiriippuvuudella olevan yhteys heikenty
neeseen älykkyyteen. Yhdessä tutkimuksessa alkoholiriippuvaisilla henkilöillä, jotka 
sairastivat kaksisuuntaista mielialahäiriötä, alkoholiriippuvuuden ei katsottu vaikut
taneen älykkyydessä iän ja psyykkisen sairauden myötä tapahtuneeseen heikentymi
seen (Levy ym. 2008). 

Kahdessa tutkimuksessa pyrittiin arvioimaan sairastumista edeltävää älykkyyttä 
takautuvasti ristiriitaisin tuloksin (Rosenbloom ym. 2007; Durazzo ym. 2008). Ro
senbloom ym. (2007) totesivat, että alkoholiriippuvaisilla oli verrokkeihin nähden 
heikompi älykkyys jo ennen häiriön alkua, mutta perustasoon nähden se koheni rai
tistumisen myötä. Toisessa tutkimuksessa todettiin, ettei häiriötä edeltävä älykkyys 
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eronnut verrokeista ja että alkoholiriippuvaisilla älykkyyden heikentyminen ilmeni 
vasta häiriön alkamisen ja etenemisen myötä (Durazzo ym. 2008). 

Kahdessa seurantatutkimuksessa älykkyyden heikentyminen eteni häiriön kestoajan 
ja iän myötä (Durazzo ym. 2008; Levy ym. 2008). Kannustavaa kuitenkin on, että 
molemmissa interventiotutkimuksissa raittiuden ja hoitointerventioiden seuraukse
na havaittiin älykkyystoimintojen paranevan (Wu ym. 2010; Rosenbloom ym. 2007). 

b23-27 Aistitoiminnot 

Tässä ryhmässä käsitellään muita aistitoimintoja kuin kipua, joka on luokiteltu erik
seen (b280). Aistitoimintojen ongelmia raportoitiin kuusi kertaa vain kolmessa eri 
tutkimuksessa. 

Alkoholipsykoosissa todettiin enemmän näkö- ja kuuloharhoja kuin skitsofreniaan 
liittyvässä psykoosissa (Jordaan ym. 2009). Maurage ym. (2007) totesivat alkoholi
riippuvaisilla enemmän vaikeuksia näköön ja kuuloon perustuvassa prosessoinnissa 
verrokkeihin nähden. Lisäksi Saarni ym. (2007) raportoivat, että alkoholiriippuvai
silla oli normaaliväestöä enemmän näkövaikeuksia 15D-kyselyn mukaan. 

d610 Asunnon hankkiminen 

Vaikeuksia asunnon hankkimisessa tuli esiin kuusi kertaa viidessä eri tutkimukses
sa. Asumisen ongelmien alkamiseen liittyvää tietoa ei ollut saatavilla, mutta kolmen 
tutkimuksen mukaan assosiaatio asumisen ongelmien ja alkoholiriippuvuuden vä
lillä oli todennettavissa. Myös psyykkiset sairaudet, huono hoitoon sitoutuminen ja 
sosiaalisen tuen puute myötävaikuttivat asumisen ongelmiin. Asunnottomuus oli yh
teydessä vaikeaan alkoholiriippuvuuteen. Hoitointerventioiden ja päihteettömyyden 
myötä kahden tutkimuksen mukaan asumistilanne parani. 

b640 Seksuaalitoiminnot 

Seksuaalitoimintojen vaikeuksia arvioitiin kuudessa eri tutkimuksessa. Näistä kol
messa käsiteltiin erektiovaikeuksia. Erektiovaikeudet johtuivat määritelmän mukai
sesti alkoholista kahdessa tutkimuksessa, joista toisessa lääkitys paransi tilannetta 
(Grinshpoon ym. 2007). Sobczak (2009) arvioi naisten seksuaalista haluttomuutta tai 
vastenmielisyyden tunnetta ja orgasmivaikeuksia, joiden arveltiin liittyvän traumaat
tisiin elämänkokemuksiin. Nämä vaikeudet jatkuivat päihteettömyydestä huolimatta. 
Lisäksi Saarni ym. (2007) raportoivat, että 15D-kyselyn mukaan alkoholiriippuvaisil
la oli normaaliväestöä enemmän seksuaalivaikeuksia. 

b130 Henkinen energia ja viettitoiminnot 

Tähän ryhmään kuuluvat henkisen energian taso (vitality) (3 tutkimusta), ruokaha
lu (1 tutkimus) ja motivaatio (1 tutkimus). Impulsiivisuus kuvataan ICF:n henkisen 
energian ja viettitoimintojen alaryhmässä Mielijohteiden hallinta (b1304). 
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Alkoholiriippuvaisilla oli kahden tutkimuksen mukaan henkisen energian tason on
gelmia (Panagaria ym. 2007; Saarni ym. 2007), kun taas yhdessä pitkässä seuranta
tutkimuksessa alkoholiriippuvuudella ei todettu yhteyttä vitaliteettiin (Dawson ym. 
2009). McKechnie ja Hill (2009) raportoivat alkoholiriippuvaisilla naisilla ruokaha
lun ongelmia. Hoitomotivaatioon vaikuttivat Bremsin ja Dewanen (2007) mukaan 
tiedon tarve, luottamuksellisuus ja hoitohenkilökunnan ominaisuudet, erityisesti ko
kemusasiantuntijuus. 

b1304 Mielijohteiden hallinta 

Viidessä tutkimuksessa arvioitiin impulsiivisuutta. Näistä neljässä todettiin impul
siivisuuden olevan varsin tavallista alkoholiriippuvuudessa. Kahdessa tutkimuksessa 
kuvattiin lisäksi assosiaatio persoonallisuushäiriöihin. Fox ym. (2008) raportoivat 
impulssikontrollin vaikeuksien parantumista raittiuden myötä, mutta impulsiivisuu
teen liittyviä vaikeuksia oli raitistuneillakin enemmän kuin terveillä verrokeilla. 

3.2.2 Luokittelemattomat summapistemäärät 

Psykososiaalisista vaikeuksista osa jää erittelemättä erilaisten summapistemäärien 
alle. Ilman yksityiskohtaisempia tietoja ei ole mahdollista luokitella summiin sisälty
viä psykososiaalisia vaikeuksia. Alkoholiriippuvuuden tutkimuksissa tavallisimmin 
käytetyt summat koskivat sosiaalista toimintakykyä (25 tutkimusta), mielenterveyttä 
(19), fyysistä terveyttä (19), elämänlaatua (14), yleistä toimintakykyä tai toiminnan
vajeita (11) ja yleistä terveydentilaa (6). Summapistemäärät kuvaavat toiminnan va
javuuksia, joten summia koskevat kirjallisuuskatsauksen tulokset esitetään samaan 
tapaan kuin ICF-luokittelua koskevat tulokset. 

Sosiaalinen toimintakyky 

Sosiaalisen toimintakyvyn ongelmia arvioitiin 25 eri tutkimuksessa. Useimmin käy
tettyjä mittareita olivat ASI (Addiction Severity Index) ja sen eurooppalainen vastine 
EuropASI, RAND-elämänlaatumittarin lyhyet muodot SF-36 ja sen kanssa identti
nen RAND-36 ja SF-12 sekä WHO:n eri elämänlaatumittarit. 

Kolmessa pitkittäistutkimuksessa alkoholiriippuvuuden katsottiin aiheuttavan so
siaalisen toimintakyvyn heikentymistä. Lisäksi seitsemässä eri tutkimuksessa alko
holiriippuvuus oli selvästi yhteydessä heikentyneeseen sosiaaliseen toimintakykyyn. 
Näistä Hasinin ym. (2007) ja lisäksi Jordaanin ym. (2009) tutkimuksessa alkoholi
riippuvuuden vaikeusaste oli yhteydessä sosiaalisen toimintakyvyn vaikeuksien as
teeseen. Charney ym. (2010) totesivat lisäksi, että sosiaalisen toimintakyvyn mer
kittävämpi heikkeneminen oli yhteydessä huonompaan alkoholiriippuvuuden 
ennusteeseen. 

Kuudessatoista tutkimuksessa arvioitiin muutosta sosiaalisessa toimintakyvyssä. 
Näistä lähes kaikissa (15 tutkimusta) sosiaalinen toimintakyky parani ja jokaisessa 
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tutkimuksessa alkoholiriippuvuuden tilan parantuminen (päihteettömyys tai hallittu 
juominen) oli positiivisen muutoksen taustalla. Hoitointerventiot olivat vaikuttamas
sa toimintakyvyn parantumiseen 11 tutkimuksessa. 

Psyykkinen terveys 

Psyykkistä terveyttä tai psyykkistä roolitoimintaa arvioitiin 19:ssä eri tutkimuksessa. 
Yleisimmät mittarit olivat RAND-kyselyn lyhyet muodot SF-12 ja SF-36 (RAND-36) 
sekä ASI. 

Kahdessa tutkimuksessa arvioitiin psyykkisten vaikeuksien johtuvan suoraan al
koholista (Diehl ym. 2007; Dawson ym. 2009). Lisäksi kymmenessä tutkimukses
sa psyykkiset vaikeudet olivat selvästi yhteydessä alkoholiriippuvuuteen. Diehl ym. 
(2007) arvioivat takautuvasti, että alkoholista johtuvat psyykkiset vaikeudet kehitty
vät naisilla nopeammin kuin miehillä. 

Kolmessatoista tutkimuksessa arvioitiin muutosta psyykkisissä vaikeuksissa, näistä 
kymmenessä vaikeudet lieventyivät. Päihteettömyys ja hoitointerventiot olivat muu
toksen taustalla kahdeksassa tutkimuksessa. 

Fyysinen terveys 

Fyysistä terveyttä tai psyykkistä roolitoimintaa arvioitiin 20:ssä eri tutkimuksessa. 
Yleisimmät mittarit olivat SF-12 tai SF-36 (RAND-36) ja ASI. 

Neljässä tutkimuksessa fyysisen terveyden ongelmat johtuivat alkoholiriippuvuudes
ta tai akuutista alkoholinkäytöstä. Lisäksi neljässä muussa tutkimuksessa todettiin 
alkoholiriippuvuuden yhteys fyysisen terveyden ongelmiin. Yhdessä tutkimuksessa 
vaikeampi alkoholiriippuvuus ja riippuvuuden pidempi kesto olivat yhteydessä vaka
vampiin fyysisen terveyden ongelmiin (Lahmek ym. 2009). 

Kahdessatoista tutkimuksessa arvioitiin fyysisen terveyden muutoksia. Näistä kah
deksassa fyysinen terveys parani. Hoitointerventiot olivat paranemisen taustalla seit
semässä ja päihteettömyys viidessä tutkimuksessa. Fyysiset terveysongelmat lisään
tyivät iän myötä. 

Elämänlaatu 

Elämänlaadun heikentymistä todettiin 14:ssä eri tutkimuksessa. Yhdessä näistä tut
kittiin erityisesti elinympäristöön liittyvää elämänlaatua (Buu ym. 2007). Yleisimmin 
käytetty mittari oli European Quality of Life Questionnaire (EQ-5D). 

Kahdessa pitkittäistutkimuksessa elämänlaatu heikkeni alkoholiriippuvuuden vuoksi 
(Romeis ym. 2005; Neto ym. 2008). Lisäksi neljässä tutkimuksessa todettiin assosiaa
tio alkoholiriippuvuuden ja heikentyneen elämänlaadun välillä. 
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Yhdeksän pitkittäistutkimusta selvitti muutoksia elämänlaadussa. Kaikissa tutkimuk
sissa elämänlaatu parani. Kaikissa seitsemässä interventiotutkimuksessa käytetty in
terventio paransi elämänlaatua. Kolmessa tutkimuksessa juomisen vähentäminen tai 
lopettaminen vaikutti olennaisesti myös elämänlaadun paranemiseen. 

Yleinen toimintakyky tai toiminnan vaje 

Yleistä toimintakykyä, toimintakyvyn vajetta, toiminnan rajoituksia tai vajaakuntoi
suutta arvioitiin 11 tutkimuksessa. Usein arvio tehtiin DSM-diagnoosijärjestelmään 
pohjautuvalla numeerisella arviointiasteikolla (Global Assessment Scale, GAS). 

Kerridge (2008) totesi toimintakyvyn ongelmien johtuvan alkoholiriippuvuudesta. 
Yhdeksässä tutkimuksessa voitiin todeta alkoholiriippuvuuden ja toimintakyvyn 
heikentymisen välinen yhteys. Yhdessä tutkimuksessa alkoholiriippuvaisten toimin
takyvyn vaje oli vaikeusasteeltaan verrattavissa muihin psyykkisiin sairauksiin pois 
lukien psykoosisairaudet (Echeburua ym. 2005). Kahdessa tutkimuksessa heikenty
nyt toimintakyky oli alkoholiriippuvaisilla henkilöillä lisäksi yhteydessä psyykkisiin 
oheissairauksiin (Burns ym. 2005; Duncan ym. 2006). 

Kolmessa tutkimuksessa arvioitiin toimintakyvyn muutosta. Kaikissa kolmessa tut
kimuksessa toimintakyky parani interventioiden ja päihteettömyyden tai vähenty
neen juomisen myötä. 

Yleinen terveydentila 

Kuudessa tutkimuksessa oli arvioitu yleistä terveydentilaa. Näissä mittareina olivat 
esimerkiksi SF-12 tai SF-36 (RAND-36). Kolmesta interventiotutkimuksesta kaksi 
oli lääketutkimuksia (Florez ym. 2008; Pettinati ym. 2009). 

Yhdessä pitkittäistutkimuksessa (Dawson ym. 2009) ja yhdessä laadullisessa (Yeh 
ym. 2008) tutkimuksessa heikentynyt terveydentila todettiin alkoholiriippuvuudesta 
johtuvaksi. Lisäksi kahdessa muussa tutkimuksessa todettiin yhteys terveysongel
mien ja alkoholiriippuvuuden välillä (Ovuga ja Madrama 2006; Lahmek ym. 2009). 
Pettinati ym. (2009) eivät kuitenkaan omassa interventiotutkimuksessaan löytäneet 
eroa muun väestön ja alkoholiriippuvaisten terveydentilassa, mikä mahdollisesti joh
tui tutkimuksen poissulkukriteereistä, joiden perusteella vakavasti sairaita ei hyväk
sytty tutkimukseen mukaan. Tutkimuksessa kuitenkin alkoholiriippuvaisten terveys 
parani seuranta-aikana juomisen vähentyessä. Myös kahdessa muussa pitkittäistut
kimuksessa alkoholiriippuvaisten terveydentila parani seuranta-aikana (Florez ym. 
2008; Lahmek ym. 2009). Dawsonin ym. (2009) seurantatutkimuksessa terveydentila 
koheni tai heikkeni alkoholiriippuvuuden tilan vaihteluiden myötä. 
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Täyttämättömät tarpeet 

Kuudessa tutkimuksessa raportoitiin yhteensä 14 erilaista tarvetta. Tarpeet oli ob
jektiivisesti määritelty ja niitä olivat mm. hoidon, sosiaalitoimen palvelujen, lääki
tyksen tai asianmukaisen asumisen tarve. Näiden todettujen tarpeiden katsottiin sel
västi liittyvän sairaustilaan, mutta esimerkiksi järjestelmästä tai henkilöstä itsestään 
johtuvista syistä näitä tarpeita ei ollut täytetty. Tutkimukset keskittyivät lähinnä tar
peiden tunnistamiseen ja ratkaisujen hakemiseen tarpeiden täyttämiseksi. Psyykkiset 
ja fyysiset oheissairaudet sekä oheisriippuvuudet olivat alkoholiriippuvuuden ohella 
yhteydessä täyttämättömiin tarpeisiin. 

Tyytymättömyys elämän eri osa-alueisiin 

Tyytymättömyys elämän eri osa-alueisiin luokiteltiin omaksi ryhmäkseen siitä syys
tä, että tyytymättömyys ei automaattisesti heijasta vaikeuksien olemassaoloa. Se 
katsottiin kokemusperäiseksi muuttujaksi, jonka perusteella ei suoraan pysty arvioi
maan mahdollisia psykososiaalisia vaikeuksia. Esimerkiksi koettu tyytymättömyys 
taloudelliseen tilanteeseen ei automaattisesti tarkoita, että henkilön tulot eivät riitä 
päivittäistarpeista huolehtimiseen (taloudellinen omavaraisuus, d870). 

Tyytymättömyyttä käsiteltiin kuudessa eri tutkimuksessa. Neljästä parisuhdetta käsi
telleestä tutkimuksesta kahdessa todettiin tyytymättömyyden liittyvän alkoholiriip
puvuuteen (Panuzio ym. 2006; Vedel ym. 2008). Tyytyväisyys parisuhteeseen parani 
kolmessa tutkimuksessa, joissa kaikissa interventiona oli pariterapia. Työtyytyväi
syyttä arvioineessa tutkimuksessa Ovuga ja Madrama (2006) totesivat työhön liitty
vän tyytymättömyyden olevan yleisempää alkoholiriippuvaisilla terveisiin verrattu
na. Rus-Makovec ja Cebasek-Travnik (2008) totesivat tyytyväisyyden taloudelliseen 
tilanteeseen lisääntyvän hoitointervention myötä. 

3.2.3 Täydennyshaku 

Alkoholiriippuvuuden osalta toteutettiin täydennyshaku, jotta saatiin päivitettyä 
aiemmin koottu psykososiaalisia vaikeuksia koskeva tieto sekä kartoitettua, kuinka 
paljon artikkeleita aiheesta oli seuraavien vuosien aikana julkaistu. Systemaattisen 
kirjallisuuskatsauksen täydennyshaku tehtiin kesällä 2013, ja se koski loppuvuotta 
2010 sekä vuosia 2011 ja 2012. Täydennyshaku noudatti toteutustavaltaan alkupe
räistä ja se toteutettiin myös LMU:n yksikössä. Kuten aiemmin, osumien läpikäynti 
ja jatkoanalysointi toteutettiin A-klinikkasäätiön tutkimusyksikössä (menetelmä lu
vussa 2.1). 

Tietokantahaussa tunnistettiin 284 osumaa, joista 49 artikkelia valikoitui tiivistelmän 
perusteella tarkemmin arvioitaviksi. Koko tekstin perusteella tapahtuneen arvion jäl
keen kirjallisuuskatsaukseen valikoitui 24 artikkelia. 
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Tutkimuksista puolet (n = 12) oli poikkileikkaus- ja puolet pitkittäistutkimuksia. Pit
kittäistutkimuksista kaksi oli interventiotutkimuksia. Tutkimukset olivat lähtöisin 
Pohjois-Amerikasta (63 %), Euroopasta (29 %) sekä Australiasta ja Oseaniasta (8 %). 
Täydennyshaun artikkeleiden keskimääräinen laatu oli 2,75 (SD 0,608). Tutkimus
joukon koko vaihteli 22:n ja 34 827:n välillä (mediaani 3 175). Yhdessä tutkimuksessa 
oli mukana vain miehiä ja yhdessä vain naisia, yhdessä tutkimuksessa sukupuolia ei 
ollut eroteltu tuloksien raportoinnissa. 

Täydennyshaun 24 artikkelista tunnistettiin yhteensä 83 psykososiaalista vaikeut
ta. Näistä 13 luokiteltiin oheissairauksiksi, joista 10 oli psyykkisiä oheissairauksia 
ja kolme muita riippuvuuksia. Muut psykososiaaliset vaikeudet, niiden kulku sekä 
merkittävät assosiaatiot, silloin kun näitä oli löydettävissä, on esitelty taulukossa 8 
(s. 64–65). 

Psykososiaalisten vaikeuksien alkamiseen liittyvää tietoa ei näistä tutkimuksista saa
tu. Kaikkien psykososiaalisten vaikeuksien osalta myöskään assosiaatiota alkoholi
riippuvuuteen ei voitu varmentaa. Jos esimerkiksi alkoholiriippuvaiset naiset rapor
toivat tutkimuksessa ongelmia parisuhteessa, on kyseessä psykososiaalinen vaikeus. 
Jos tutkimuksesta ei kuitenkaan käy ilmi, ovatko parisuhteen ongelmat yleisempiä 
alkoholiriippuvaisilla naisilla kuin naisilla yleensä, ei assosiaatiota voida varmentaa. 

Merkittäviä eroja ei todettu verrattuna alkuperäiseen kirjallisuuskatsaukseen. Vai
keuksia ihmissuhteissa ja tunne-elämän toiminnoissa raportoitiin eniten. Stressin ja 
muiden psyykkisten vaateiden käsittelemiseen liittyviä vaikeuksia tuli esiin suhteel
lisesti enemmän verrattuna alkuperäiseen katsaukseen. Vaikeuksien alkuun ja kul
kuun liittyvää tietoa oli jälleen saatavilla niukasti. 

3.3 Yhteenveto 

Psykososiaalisia vaikeuksia raportoitiin kaikissa tutkituissa aivotoiminnan häiriöissä. 
Yhdeksän systemaattisen kirjallisuuskatsauksen sisältämä tutkimusten yhteenlasket
tu määrä oli 901. Tämä luku ei sisällä alkoholiriippuvuutta koskeneita poikkileik
kaustutkimuksia eikä täydennyshakua. Kaikissa häiriöryhmissä esiintyneitä psyko
sosiaalisia vaikeuksia olivat yleiset vaikeudet kognitiivisissa (mielen)toiminnoissa, 
univaikeudet, muistin vaikeudet, vaikeudet tarkkaavuustoiminnoissa, vaikeudet tun
ne-elämän toiminnoissa ja ahdistuneisuus. Psykososiaalisia vaikeuksia raportoitiin 
usein eri kyselyiden summapisteiden osana, jolloin sisällön tarkempi analyysi ei ollut 
mahdollista. 
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Alkoholiriippuvuuteen liittyviä psykososiaalisia vaikeuksia raportoitiin yhteensä 
265 tutkimuksessa vuosina 2005–2012. Yleisimmät psykososiaaliset vaikeudet liit
tyivät tunne-elämän toimintoihin, työelämän vaikeuksiin, ihmissuhdeongelmiin ja 
omasta terveydestä huolehtimisen vaikeuksiin. Oheissairaudet olivat hyvin tavallisia 
ja yleensä psyykkisiä. Tavallisimpia olivat mielialahäiriöt, ahdistuneisuushäiriöt ja 
persoonallisuushäiriöt. Myös alkoholiriippuvuuden kohdalla raportoitiin kyselyjen 
summapistemääriä, joihin sisältyy psykososiaalisia vaikeuksia. Näistä yleisimpiä oli
vat sosiaalinen toimintakyky, mielenterveys, fyysinen terveys, elämänlaatu ja yleinen 
toimintakyky tai toiminnanvaje, mutta sisältöä ja vaikeuksien astetta ei summapis
teistä voi tarkemmin erotella. 

Psykososiaalisten vaikeuksien alkuvaiheista oli saatavilla varsin vähän tietoa. Muu
tosta arvioitaessa todettiin, että tavallisesti trendi oli psykososiaalisten vaikeuksien 
pysyminen ennallaan. Erityisesti toiminnanohjauksessa, tarkkaavuudessa ja muisti
toiminnoissa trendi oli kuitenkin heikentyvä. Alkoholiriippuvaisilla vaikeuksien kul
ku oli osin positiivisempi kuin muita aivotoiminnan häiriöitä edustaneilla. Monissa 
psykososiaalisissa vaikeuksissa, kuten erilaisiin kognitiivisiin toimintoihin liittyvissä 
vaikeuksissa, voitiin alkoholiriippuvaisilla todeta tilanteen parantumista. Positiivi
nen muutos edellytti yleensä päihteettömyyttä tai muuta selvää paranemista alkoho
liriippuvuuden tilassa. Häiriön kulkuun vaikuttamalla voidaan siis myös vaikuttaa 
alkoholiriippuvuuteen liittyviin koettuihin psykososiaalisiin vaikeuksiin. 

Seurantatutkimusten aikaperspektiivi oli varsin lyhyt (keskimäärin yhdestä kahteen 
vuotta). Ainoa psykososiaalisten vaikeuksien kulkuun vaikuttava tekijä, joka oli yh
teinen vähintään seitsemässä sairausryhmässä, oli hoito. Assosiaatiot, jotka olivat yh
teisiä ainakin seitsemällä yhdeksästä aivotoiminnan häiriöstä, olivat aivotoiminnan 
häiriön ominaisuudet, kuten vaikeusaste ja vaihe, hoito sekä demografiset tekijät, elä
mänlaatu ja selviytymiskeinot. 

Assosiaation tasoiset suhteet olivat useimmiten raportoituja yhteyksiä alkoholiriip
puvuuden ja eri muuttujien välillä. Alkoholiriippuvuuteen liittyvien psykososiaalis
ten vaikeuksien alkua pystyttiin harvoin ajoittamaan tai sen syntyyn vaikuttaneita 
tekijöitä määrittämään. Muutokseen vaikuttavia tekijöitä ei juuri ollut yksiselitteisesti 
pyritty todentamaan. 
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4 Asiakkaiden kokemukset ryhmähaastattelujen perusteella 

Asiakkaiden kuulemista pidettiin tärkeänä, jotta voitaisiin paremmin ymmärtää sitä, 
millaista on elää erilaisten sairauksien ja niihin liittyvien psykososiaalisten vaikeuk
sien kanssa. Asiakkaiden ryhmähaastatteluiden tavoitteena oli täydentää systemaat
tista kirjallisuuskatsausta ja kerätä potilaiden kokemuksiin perustuvaa tietoa psy
kososiaalisista vaikeuksista. Lisäksi selvitettiin, mitkä tekijät (assosiaatiot) liittyvät 
psykososiaalisiin vaikeuksiin. Tiedonkeruu toteutettiin laadullisena monikeskustut
kimuksena. Toteutus ja menetelmät on kuvattu luvussa 2.2. Horisontaalisista tulok
sista on julkaistu artikkeli (Coenen ym. 2015). 

4.1 Yhteiset psykososiaaliset vaikeudet 

Yhteentoista yksilöhaastatteluun ja yhdeksään fokusryhmähaastatteluun osallistui 
yhteensä 56 henkilöä, joista 35 (63 %) oli naisia ja 21 (37 %) miehiä. Haastateltavien 
keski-ikä oli 49 vuotta. Keski-ikä oli korkein dementiaa sairastavien ryhmässä ja al
haisin migreeniä sairastavien joukossa (taulukko 9). 

Taulukko 9. Fokusryhmähaastatteluihin osallistuneet aivotoiminnanhäiriöryhmittäin. 

Aivotoiminnan häiriö Haastattelu 
Osallistujien 

määrä Maa 
Keski-ikä 

(vaihteluväli) 
Naisten 
määrä 

Dementia Yksilöhaastattelu  11a Saksa 81 (70–94) 7 

Depressio Fokusryhmä  7 Espanja 49 (44–51) 4 

Epilepsia Fokusryhmä  6 Italia 47 (23–67) 3 

Migreeni Fokusryhmä  5 Italia 30 (18–53) 4 

MS-tauti Fokusryhmä  8 Saksa 46 (38–70) 4 

Parkinsonin tauti Fokusryhmä  5 Italia 60 (45–63) 2 

Päihderiippuvuus 2 fokusryhmää  9 Suomi 43 (35–61) 4 

Skitsofrenia Fokusryhmä  8 Puola 34 (28–58) 5 

Aivoverenkierron häiriö 2 fokusryhmää  8 Saksa 55 (44–68) 3 

aHaastateltavina oli neljä dementiaa sairastavaa ja seitsemän dementiaa sairastavan huoltajaa tai läheistä. 

Haastatteluaineistosta tunnistettiin kaiken kaikkiaan 33 psykososiaalista vaikeutta 
(taulukko 10). Vaikeuksista 20 liittyi ICF-luokituksen osa-alueeseen (d) Suoritukset 
ja osallistuminen ja 13 osa-alueeseen (b) Ruumiin/kehon toiminnot. Suoritukset ja 
osallistuminen -osa-alueella vaikeuksia esiintyi eniten pääluokassa 4 Liikkuminen 
(d410–499). Ruumiin/kehon toiminnot -osa-alueella 12 vaikeutta kohdistui pää
luokkaan 1 Mielentoiminnot (b110–199) ja yksi pääluokkaan 2 Aistitoiminnot ja 
kipu (Kipuaistimus b280). Eniten psykososiaalisia (25) vaikeuksia esiintyi dementiaa 
sairastavilla, toiseksi eniten aivoverenkiertohäiriöistä kärsivillä (22) ja kolmanneksi 
eniten depression yhteydessä (20). Päihderiippuvaisten fokusryhmähaastatteluista 
tunnistettiin käytetyllä menetelmällä 12 psykososiaalista vaikeutta. 
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Haastateltavien useimmin mainitsemat psykososiaaliset vaikeudet olivat unitoimin
not (b134), tunne-elämän toiminnot (b132), päivittäin toistuvien tehtävien ja toi
mien suorittaminen (d230), henkilöiden välinen vuorovaikutus ja ihmissuhteet (d7) 
sekä työ ja työllistyminen (d840–859). Tunne-elämän vaikeuksia esiintyi kaikissa yh
deksässä aivotoiminnan häiriössä ja työhön liittyviä vaikeuksia kaikissa muissa paitsi 
dementiassa. Univaikeuksia sekä ihmissuhteisiin ja päivittäisiin arkirutiineihin liitty
viä vaikeuksia esiintyi seitsemässä aivotoiminnan häiriössä. 

Vähintään viidelle eri aivotoiminnan häiriölle löytyi 16 yhteistä psykososiaalista 
vaikeutta, joista kuusi liittyi Mielentoimintoihin (b110–199) ja 10 osa-alueeseen (b) 
Suoritukset ja osallistuminen (taulukko 10). Lähes puolet (16/33) tunnistetuista psy
kososiaalisista vaikeuksista määrittyi siis yhteisiksi. Aivoverenkiertohäiriöistä kär
sivillä ja dementiaa sairastavilla oli eniten yhteisiä psykososiaalisia vaikeuksia (20). 
Vähiten yhteisiä vaikeuksia löytyi päihderiippuvuuden ja MS-taudin välillä (4). 

Taulukko 10. Aihepiirit, joihin liittyviä psykososiaalisia vaikeuksia ilmeni ryhmähaastatteluissa; vähin
tään viiden häiriön yhteydessä todetut vaikeudet lihavoitu. 

Psykososiaaliset vaikeudet (ICF) Aivotoiminnan häiriöt 

Pääluokka (ICF) Teema (ICF) Ai
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Mielentoiminnot Tietoisuustoiminnot (b110) x 

Henkinen energia ja viettitoiminnot (b130) x x x x x x 

Orientoitumistoiminnot (b114) x x 

Unitoiminnot (b134) x x x x x x x 

Temperamentti ja persoonallisuus
toiminnot (b126) x x x x x 

Tarkkaavuustoiminnot (b140) x x x x x x 

Tunne-elämän toiminnot (b152) x x x x x x x x x 

Itsen ja ajan kokemisen toiminnot (b180) x 

Muistitoiminnot (b144) x x x x x x 

Kieleen liittyvät mielentoiminnot (b167) x x 

Psykomotoriset toiminnot (b147) x x x 

Ajattelutoiminnot (b160) x x x x 

Aistitoiminnot ja kipu Kipuaistimus (b280) x x x x 

Oppiminen ja tiedon 
soveltaminen 

Oppiminen ja tiedon soveltaminen 
(d198–199) x x x 

Taulukko 10 jatkuu. 
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Jatkoa taulukkoon 10. 

Psykososiaaliset vaikeudet (ICF) Aivotoiminnan häiriöt 

Pääluokka (ICF) Teema (ICF) Ai
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Lukeminen (d166) ja kirjoittaminen (d170) x x x x 

Yleisluonteiset 
tehtävät ja vaateet 

Päivittäin toistuvien tehtävien ja toimien 
suorittaminen (d230) 

x x x x x x x 

Kommunikointi Kommunikointi (d329) ja puhuminen 
(d330) 

x x x x x 

Liikkuminen Asennon vaihtaminen (d410) ja yllä
pitäminen (d415) 

x 

Ajaminen (d475) x x x x x 

Käden ja käsivarren käyttäminen (d445) x x x 

Käveleminen ja liikkuminen (d450–469) x x x x x 

Itsestä 
huolehtiminen 

Omasta terveydestä huolehtiminen 
(d570) 

x x x x x x 

Itsestä huolehtiminen (d598, 599) x x x x x 

Kotielämä Välttämättömyyshyödykkeiden ja 
-tarvikkeiden hankkiminen (d629) 

x x 

Muiden henkilöiden avustaminen (d660) x x 

Kotitaloustehtävät (d649) x x x 

Henkilöiden välinen 
vuorovaikutus ja 
ihmissuhteet 

Henkilöiden välinen vuorovaikutus ja 
ihmissuhteet (d7) 

x x x x x x x 

Palvelut, hallinto 
ja politiikat 

Palvelut, hallinto ja politiikat (e5) x x x 

Keskeiset 
elämänalueet 

Opetus ja koulutus (d810–839) x x x 

Taloudellinen elämä (d860–879) x x 

Työ ja työllistyminen (d84–859) x x x x x x x x 

Yhteisöllinen, 
sosiaalinen ja kansa
laiselämä 

Yhteisöllinen elämä (d910) x x x x x x 

Virkistäytyminen ja vapaa-aika (d920) x x x x x x 
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Psykososiaalisiin vaikeuksiin liittyvät tekijät 

Aineistosta tunnistettiin kaiken kaikkiaan 25 psykososiaalisiin vaikeuksiin liittyvää 
tekijää eli assosiaatiota. Assosiaatioilla tarkoitetaan tekijöitä, jotka vaikuttavat positii
visesti tai negatiivisesti tiettyyn psykososiaaliseen vaikeuteen tai ovat vain yhteydessä 
niihin. 

Assosiaatioista 12 liittyi ICF-luokituksen osa-alueeseen Ympäristötekijät, viisi osa
alueeseen Ruumiin/kehon toiminnot, kaksi osa-alueeseen Yksilötekijät ja kuusi mui
hin luokittelemattomiin tekijöihin. Eniten assosiaatioita löytyi depression (15), de
mentian (14) ja MS-taudin (14) yhteydessä. 

Kaksikymmentä 25 assosiaatiosta oli yhdistettävissä yhteisiin psykososiaalisiin vai
keuksiin. Lääkitys, sosiaalinen tuki ja sosiaaliset suhteet, asenteet sekä hoitostrategiat 
olivat useimmin yhteydessä eri aivotoiminnan häiriöiden yhteisiin psykososiaalisiin 
vaikeuksiin. Lääkitys määriteltiin usein vaikeuksia lievittäväksi tai työ- ja toimin
takykyä parantavaksi tekijäksi, mutta joskus myös niitä lisääväksi tekijäksi (esim. 
lääkkeiden sivuvaikutukset). Myös sosiaalisen tuen määrä, sosiaalisten suhteiden 
laatu ja muiden ihmisten asennoituminen aivotoiminnan häiriöön vaikuttivat psyko
sosiaalisten vaikeuksien kehittymiseen. Nämä tekijät olivat siis haastateltujen mieles
tä eniten yhteydessä heidän kokemiinsa psykososiaalisiin vaikeuksiin. 

Ryhmähaastattelujen ja kirjallisuuskatsauksen tulosten vertailu 

Suurin osa psykososiaalisista vaikeuksista raportoitiin sekä kirjallisuuskatsauksessa 
että potilaiden haastatteluissa. Keskeisiä, vähintään seitsemän eri aivotoiminnan häi
riön yhteydessä esiintyviä ICF-luokituksen mukaisia ryhmiä olivat päivittäin toistu
vien tehtävien ja toimien suorittaminen (d230), henkilöiden välinen vuorovaikutus 
ja ihmissuhteet (d7), työ ja työllistyminen (d840-859), unitoiminnot (b134) ja tun
ne-elämän toiminnot (b152). 

Haastatteluissa ei raportoitu mm. seuraavia kirjallisuuskatsauksessa esiintyneitä 
vaikeuksia: kognitiiviset toiminnot (b1) henkisen energian taso, esimerkiksi apatia, 
(b130), viha (b1522) ja stressi (b152). Osa kirjallisuuskatsauksessa raportoiduista 
vaikeuksista on henkilön itsensä vaikeaa tunnistaa (esim. toiminnanohjauksen vai
keudet b164). Kirjallisuuskatsauksessa ei puolestaan raportoitu seuraavia haastatte
luissa esiin tulleita vaikeuksia: itsen ja ajan kokemisen toiminnot (b180), byrokratia 
(e5) sekä puhe- ja kirjoitusvaikeudet (d330, d170). Tulokset korostavat kahden erilai
sen tiedonkeruun merkitystä ja antavat myös vankan perustan PARADISE-hankkeen 
jatkotyöskentelylle. 

4.2 Päihdehoidossa olevien psykososiaaliset vaikeudet 

Päihderiippuvaisten fokusryhmähaastattelut toteutettiin A-klinikkasäätiön Järven
pään sosiaalisairaalan naisten hoitoyhteisössä (naisten ryhmä) ja Lahden A-klinik



Aivotoiminnan häiriöiden yhteydessä yleisesti koetut psykososiaaliset vaikeudet 70   

 
 
 

 

katoimen Pitkämäen kuntoutusyksikössä (miesten ryhmä). Nämä A-klinikkasäätiön 
omat kuntoutumisyksiköt valittiin, koska halusimme varmistaa, että haastatelta
vat täyttävät ICD-10-luokituksen mukaisen päihderiippuvuuden (F1X.2) kriteerit. 
Osanottajia kysyttiin hoitohenkilökunnan välityksellä. Asiakkaita informoitiin fo
kusryhmähaastattelujen luonteesta ja tarkoituksesta sekä kirjallisesti että suullises
ti. Ryhmiin osallistuminen oli vapaaehtoista ja osallistujat allekirjoittivat kirjallisen 
suostumuksen ryhmään osallistumisesta. 

Fokusryhmissä tavoitteena oli keskustella yhdessä haastateltavien kanssa siitä, mil
laista on ollut elää päihdeongelman kanssa: millaisia arkielämän vaikeuksia haasta
teltavat olivat kohdanneet päihdeongelman kehittymisen jälkeen, mitkä tekijät olivat 
vaikuttaneet vaikeuksien syntymiseen ja vaikeuksien eri vaiheisiin sekä mitkä vai
keudet yhdistävät ryhmää eniten. Haastatteluissa käytettiin seuraavia avoimia kysy
myksiä: 

• Olemme kiinnostuneet kuulemaan, millaista on elää päihderiippuvuuden kanssa. 
• Millaisia vaikutuksia päihderiippuvuudella on päivittäiseen elämääsi? 
• Millaiset tekijät ovat vaikuttaneet arkipäivän vaikeuksiisi? 

4.2.1 Naisten ryhmä 

Fokusryhmähaastatteluun osallistui neljä 35–55-vuotiasta naista. Yksi haastatte
luun halukas asiakas joutui jäämään pois heikon kognitiivisen tilansa vuoksi. Kaksi 
naista oli työssä, yksi määräaikaisella eläkkeellä ja yksi työttömänä. Kaksi naisista 
oli hoidossa vain alkoholiriippuvuuden vuoksi: toinen heistä oli haastatteluhetkellä 
ensimmäistä kertaa päihdekuntoutuksessa ja toisenkin ensimmäinen hoitoon hakeu
tuminen oli tapahtunut viimeisen vuoden aikana. Kahdella muulla naisella oli myös 
huumeriippuvuus: toinen heistä oli toista kertaa päihdekuntoutuksessa, kun taas toi
sella oli takanaan jo useita päihdehoitokertoja noin kahdenkymmenen vuoden aika
na. Ryhmähaastattelu kesti tunnin ja 20 minuuttia. 

Ryhmän keskustelu alkoi kuvauksilla siitä, kuinka raskasta elämä on silloin, kun jou
tuu koko ajan salaamaan ja peittämään päihteiden käyttöä ja siihen liittyviä muita 
ongelmia (esim. auton ajamista päihtyneenä). ”Salaamisella” naiset tarkoittivat päih
teidenkäyttönsä salaamista läheisiltä ja ystäviltä ja valheiden kertomista perheenjä
senille, sukulaisille, ystäville ja työkavereille. Naiset kertoivat joutuneensa salaamaan 
vaikeuksiaan ja esittämään ”normaalia”, koska pelkäsivät leimautumista päihdeongel
maiseksi ja siitä johtuvia kielteisiä seurauksia (esim. työn tai lapsen menettämistä). 

Kaiken kaikkiaan ryhmässä keskusteltiin kymmenestä teemasta: salaaminen, työ, 
perhesuhteet, työttömyys, asunnottomuus, tunteet, terveys, sosiaaliset suhteet, hoito 
ja tulevaisuus. Elämässä koetuista vaikeuksista naisia pyydettiin keskustelun jälkeen 
valitsemaan ja perustelemaan kolme itselleen tällä hetkellä merkittävintä elämänti
lanteen vaikeutta. Kun jokainen osallistuja oli kertonut ja perustellut omat valintansa, 
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naisia pyydettiin vielä valitsemaan kolme koko ryhmää eniten yhdistävää elämän
tilanteen vaikeutta keskusteltavaksi ryhmässä. Naisten valitsemat teemat olivat työ 
(d840–859), perhe- ja läheissuhteet (d760, d770) ja tunteet (b152). 

Päihteet ja työ 

”Minua askarruttaa työpaikka, vaikka esimies on kyllä sanonut, että sinulla on täällä 
työpaikka, kun toivut ja palaat. Koska minä ensimmäistä kertaa tämän juomaputken 
aikana olen joutunut jäämään alkoholin takia töistä pois. Ja esimies ei vielä tiennyt 
mitään siitä ongelmasta, ennen kuin nyt vasta kun jäin töistä pois. Minä itse suoraan 
rehellisesti kerroin, mikä on tilanne.” 

Naiset kuvasivat työn olevan hyvin tärkeä osa elämäänsä. He olivat halunneet pysyä 
työelämässä ja pitää kiinni työsuhteestaan, vaikka se oli tuottanut usein vaikeuksia 
päihteiden käytön vuoksi. Työ oli tuonut elämään säännöllisyyttä ja taloudellista 
turvallisuutta, ”normaaliutta”. Säännöllinen, usein päivittäinen päihteiden käyttö oli 
luonnollisesti vaikeuttanut monin tavoin työssä käyntiä: esimiehelle valehtelua, työ
kavereiden välttelyä, työvuorojen järjestelyjä ja päihteiden käyttöä myös työaikana 
olotilan parantamiseksi. Naiset kuvasivat tilanteen aiheuttaneen syyllisyyttä, pelkoa 
paljastumisesta ja työpaikan menettämisestä sekä stressiä ja väsymystä. Kaksi ryh
mäläisistä olikin menettänyt työnsä jo useammin kuin kerran ja toiset kaksi olivat 
hakeutuneet hoitoon säilyttääkseen työpaikkansa. Kaikki naiset mainitsivat työsuh
teen säilyttämisen tai työhön uudelleen pääsemisen keskeiseksi tulevaisuuden tavoit
teekseen. Työsuhteessa olleet naiset jännittivät työhön palaamista sekä esimiehen ja 
työkavereiden suhtautumista tilanteeseen. Työtä etsivät olivat huolissaan työttömyy
den ja päihdehoitojen kielteisistä vaikutuksista työn saantiin. 

Päihteet ja läheissuhteet 

”Mä ainakin jouduin valehtelemaan läheisille, puolisollekin. Uskottelin jossain 
vaiheessa puolisolle, että olen päässyt jo kuiville, että hän uskoisi siihen. Sem
moista valheiden verkkoa, mun äitikin on tiennyt vasta kolme vuotta. Mun sisko on 
oikeastaan ainut, joka on tiennyt.” 

Naiset kuvasivat päihteiden ja läheissuhteiden yhteyden kaksisuuntaisena. Naiset 
kertoivat, että perhe, puoliso ja lapset olivat antaneet usein merkittävää sosiaalista tu
kea ja auttaneet heitä selviytymään ajoittain ilman päihteitä. Naisten kuvaamat hyvät 
elämänvaiheet liittyivät juuri ”normaaliin” elämään lasten ja puolison kanssa. Myös 
pelko parisuhteen päättymisestä, halu parantaa suhteita lapsiin tai isoäidiksi tulemi
nen olivat syitä hakeutua hoitoon. 

Toisaalta päihteiden käytön vaikutukset perhesuhteisiin huolestuttivat kaikkia ryh
mäläisiä. Päihteiden käytön aiheuttamat kielteiset seuraukset suhteessa puolisoon, 
lapsiin, sisaruksiin, omiin vanhempiin tai ystäviin olivat kaikille yhteisiä kokemuk
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sia. Suhteet omiin vanhempiin, sukulaisiin ja ystäviin olivat kärsineet, muuttuneet 
varauksellisiksi, epäileviksi tai jopa katkenneet. Yhdellä naisista parisuhde päihteitä 
käyttävän puolison kanssa oli lopulta johtanut miehen väkivaltaiseen käyttäytymi
seen ja avioeroon. Jälkikäteen naiset myös ihmettelivät, kuinka läheiset, ystävät tai 
työkaverit eivät huomanneet, halunneet tai osanneet puuttua päihdeongelmaan ai
kaisemmin – vaikka naiset olivat sitä joskus jopa toivoneet, kun eivät itse pystyneet 
asiasta puhumaan. 

Päihteet ja tunteet 

”Tunne-elämän ongelmat ajavat minut käyttämään päihteitä, mutta päihteiden 
käyttö myös synnyttää vain lisää tunne-elämän ongelmia. Syyllisyyden kanssa on 
sietämätöntä elää. Semmosessa jatkuvassa itsesyytöksen vallassa. En hyväksynyt 
itse sitä omaa tilannettani, mutta en sitten siihen kyennyt hakemaan apua.” 

Kolmas ryhmäläisiä eniten yhdistävä teema oli päihteiden käytön aiheuttamat tun
ne-elämän vaikeudet: masentuneisuus, syyllisyys, impulsiivinen käyttäytyminen, 
itsensä hyväksymisen vaikeudet, mielenterveyden ongelmat ja itsemurha-ajatukset. 
Kahdella ryhmäläisellä oli takanaan myös itsemurhayrityksiä ja psykiatrisia laitos
hoitojaksoja. Mitä pitempään päihteiden käyttö oli jatkunut, sitä enemmän naiset 
olivat kokeneet erilaisia tunne-elämän ja mielenterveyden ongelmia. 

Raittius selviytymisen ehtona 

”Päällimmäisenä on se, että pysyisi raittiina, niin kaikki mahdollistuisi sitä kautta”. 

Naisten ryhmähaastattelujen teemakarttaa (kuvio 5, s. 73) voisi kuvata lineaarisesti 
etenevänä jatkumona, joka alkaa päihteiden käytön muuttumisesta ongelmalliseksi 
ja päättyy päihdekuntoutukseen. Naisten kertomuksissa päihteiden käyttöä on täy
tynyt salata läheisiltä, sukulaisilta, ystäviltä sekä työssä esimiehiltä ja työkavereilta. 
Ongelmien peitteleminen on onnistunut aikansa mutta aiheuttanut paljon stressiä, 
syyllisyyttä ja henkistä väsymistä. Tunne-elämän vaikeuksia on lievitetty päihteillä, 
mikä on lisännyt entisestään tunne-elämän vaikeuksia ja tuottanut muita vaikeuk
sia. Fyysiset haitat, psyykkiset häiriöt ja vaikeudet lähisuhteissa olivat tuttuja kaikille 
naisille. Osa naisista oli kokenut myös asunnottomuutta ja työttömyyttä. Hoitoon 
hakeutumisen kynnys oli ollut vaikea ylittää ja toisaalta hoitoon ei aina ollut päässyt 
nopeasti silloin, kun itse olisi halunnut; esteenä voivat olla mm. päihtymys tai pit
kät odotusajat työntekijän vastaanotolle. Naisten keskustelu päättyi pohdintaan tu
levaisuudesta, kuntoutusjakson jälkeisestä selviytymisestä ja siitä, millaisilla keinoil
la pystyy ylläpitämään raittiutta. Naisten pohdinnoissa päihteiden käyttö kuvataan 
tärkeimpänä vaikeuksia tuottavana tekijänä ja raittius tulevaisuuden selviytymisen 
välttämättömänä ehtona. 
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Kuvio 5. Naisten ryhmähaastattelussa mainittujen psykososiaalisten vaikeuksien teemakartta. 

PÄIHTEIDEN KÄYTTÖ 

Alkoholi 

Huumeet 

Lääkkeet 

TYÖ (d840–d859) 
JA OPISKELU (d810–839) 

Työn säilyttäminen 
(d8451) 

Työn löytäminen  
(d8450) 

TYÖTTÖMYYS 
(d840–859) 

FYYSINEN TERVEYS 

Päihteiden käytön 
aiheuttamat sairaudet 

ASUNNOTTOMUUS 
(e525) 

SALAAMINEN  (b1267) 
Päihdeongelma 

Rikokset 

Valheet (b1267) 

Leimautumisen pelko 
(b1266) 

LÄHISUHTEET 
Puoliso (d7701) 

Lapset (d7600) 

Vanhemmat (d7601) 

Sisarukset (d7602) 

TUNTEET (b152)	 SOSIAALISET SUHTEET (d7) 

Syyllisyys (b152)	 Tuki (e399) 

Masennus  (b152)	 Elämänpiirin kaventuminen 
(d7200)Itsetuhoiset 

ajatukset Suhteiden katkeaminen 
(d7201)Itsemurhayritykset 
Parisuhteen ongelmat Impulsiivinen 


käyttäytyminen (d7701) 


HOITO (e5800)
 

Hoidon hakemisen 

esteet
 

Hoitoon pääsyn 

ongelmat
 

TULEVAISUUS/ 

RAITTIUS
 

Miten ylläpitää 

raittiutta? 


Miten selviytyy
 
hoidon jälkeen? 
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4.2.2 Miesten ryhmä 

Kuudesta kiinnostuneesta asiakkaasta viisi saapui ryhmähaastatteluun sovittuna 
ajankohtana. Osallistujat olivat 38–61-vuotiaita. Miehistä yksi oli eläkkeellä, muut 
neljä työttöminä. Miehet kuvasivat ongelmakseen alkoholinkäytön; miehistä kukaan 
ei kertonut huumeiden käytöstä ja vain yksi kertoi lääkkeiden väärinkäytöstä. Ryh
mähaastattelu kesti tunnin ja 45 minuuttia. 

Miesten ryhmän keskustelun alkua leimasi yhteinen kokemus siitä, että ”asiat ovat 
tällä hetkellä aika hyvin”. Kaikki osallistujat olivat vastikään olleet kuntoutusjaksolla 
ja yhtä lukuun ottamatta miehet asuivat tällä hetkellä asumisyksikössä. Miehet eivät 
kokeneet mitään akuutteja alkoholista johtuvia vaikeuksia, mutta kaikki kärsivät kui
tenkin monista pitkäaikaisen alkoholinkäytön aiheuttamista vaikeuksista. 

Ryhmäkeskustelussa käsiteltiin kaiken kaikkiaan seitsemää teemaa: terveys, ystä
vyyssuhteet, juomakaverit, työttömyys, asunnottomuus, taloudellinen tilanne ja 
päihdeongelmasta toipuminen (hoito). Miehet valitsivat terveyden, asunnottomuu
den (e525) ja päihdeongelmasta toipumisen (e580) eniten koko ryhmää yhdistäviksi 
teemoiksi. Osa ryhmäläisistä korosti myös sosiaalisten suhteiden (yksinäisyys, ys
tävien puute) ja köyhyyden (pienten ja epäsäännöllisten tulojen varassa eläminen) 
merkitystä elämäntilanteensa keskeisinä vaikeuksina. 

Päihteet ja terveys 

”Terveyski, siin on semmonen harhakuva, että kyllä elimistö kestää sen ryyppäämi
sen, mutta sitte se toipuminen vie aina vaan enemmän ja enemmän aikaa. Ja joku 
päivä voiki käydä niin, ettei toivu ollenkaa.” 

Miehet kuvasivat terveyden muun elämän perustaksi, yhdessä asunnon ja riittävän 
taloudellisen toimeentulon kanssa. Miesten yhteinen kokemus oli, että runsaan juo
misen aiheuttamista vieroitusoireista ja muista terveydellisistä ongelmista toipumi
nen kestää sitä kauemmin, mitä enemmän ikää ja alkoholin käytön historiaa kertyy. 
Miehet kertoivat monista fyysisistä ja psyykkisistä terveysongelmista, kuten käsien 
vapina, työ- ja toimintakyvyn lasku, muisti- ja uniongelmat, masentuneisuus, ahdis
tuneisuus ja sosiaalisten tilanteiden pelko. Miehille oli sattunut myös monia tapatur
mia ja onnettomuuksia päihtyneenä. 

Päihteet ja asunnottomuus 

”Asuminen, terveys ja talous, ni voi ponnistaa ihan uudelta pohjalta. Mitkä kolme 
pitää olla kunnossa, niin sitte voi rakentaa noita muita. Niin siinä on tärkeimpänä 
ehkä toi asuminen, jos ei oo kunnollista asumista, nii ei voi kyllä oikein rakentaa 
mitään muutakaan.” 
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Neljä viidestä ryhmäläisestä oli haastatteluhetkellä asunnoton ja asui asumisyksikös
sä. Heillä kaikilla oli monia kokemuksia asunnon menettämisestä. Yksi haastatelta
vista asui vuokra-asunnossa mutta kertoi olleensa vähällä menettää asuntonsa vii
meisimmän juomajakson aikana maksamattomien vuokrien takia. Miehet kuvasivat 
asunnottomuutta vaikeana elämäntilanteena, joka on yleensä johtanut ennemmin 
tai myöhemmin päihteiden käyttöön yhdessä juomakavereiden kanssa. Retkahtami
nen johtaa yleensä asuntolapaikan menettämiseen tai omassa asunnossa naapureille 
aiheutettuihin häiriöihin ja vuokranmaksun vaikeuksiin, jotka aiheuttavat lopulta 
asunnon menetyksen. Miesten mielestä yksinäisen, työttömän ja alkoholiongelmista 
kärsivän miehen on lähes mahdotonta löytää vuokra-asuntoa. 

Hoito ja päihdeongelmasta toipuminen 

”Sit toipuminen ja tuki, se on vähä nii ja näin täällä, mutta kyl mä omasta mielestä 
saanut tohon juomispuoleen tukee, mähän käytän antabusta säännöllisesti, sit 
menee noi lääkitys tohon psyykkiseen juttuun, tuki on ihan ok. Sitä tukea saa ite 
hakemal sit, ku menee tonne kaupunkiin, et menee käymään nois ryhmis ja klubi
talolla, siel on samanlaisii, samantapaan.” 

Erilaisten hoitopalveluiden ”kehä” oli tuttu useimmille miehistä. Juomajaksoja oli 
seurannut erilaisten hoitopalvelujen sarja: katkaisuhoito, kuntoutushoito, asumisyk
sikkö, tukiasunto ja vertaisryhmät (A-kilta, AA-liike). Tämän jälkeen oli tapahtu
nut retkahdus, seurannut uusia vaikeuksia ja uusi hoitopalvelujen ketju. Miehillä oli 
takanaan useita tällaisia juomajaksojen ja hoitopalveluiden määrittämiä kierroksia. 
Retkahduksista ja epäonnistumisista huolimatta miehet pitivät hoitoa tärkeänä ja 
välttämättömänä apuna raittiiden elämänvaiheiden saavuttamisessa. Naisten tavoin 
miehet kuvasivat raittiita jaksoja parhaina elämänvaiheina ja juomiseen retkahtamis
ta vaikeuksien tuottajana. Miehet korostivat, että on vaikea lopettaa juomista ja kun
toutua, mikäli ei ole omaa asuntoa, riittävää terveyttä ja riittävän vakaata taloudellista 
toimeentuloa. Tämä kehämäisyys luonnehti vahvasti miesten haastattelujen ”teema
karttaa” (kuvio 6, s. 76). 

4.2.3 Naisten ja miesten ryhmien välisiä eroja 

Ryhmähaastatteluun osallistuneista miehistä kaikki olivat alkoholin käyttäjiä, mut
ta naisten joukossa oli myös kaksi huumeiden käyttäjää. Huumeiden käytöstä oli 
aiheutunut joitakin alkoholin käytöstä poikkeavia seurauksia ja vaikeuksia, kuten 
pistäminen, rikokset ja oikeudellisten sanktioiden pelko. Molemmissa ryhmissä kes
kusteltiin varsin samanlaisista teemoista, mutta naiset ja miehet valitsivat eri teemat 
haastatteluryhmää eniten yhdistäviksi vaikeuksiksi. Naisille työelämässä pysyminen 
oli tärkeä tavoite, kun taas suurin osa miehistä oli jo joutunut työelämän ulkopuolelle 
ja piti vakituisen työn löytämistä epätodennäköisenä. Miehet olivat huolissaan fyysi
sestä terveydestään, naiset enemmän mielenterveyden ja tunne-elämän vaikeuksista. 
Naiset kertoivat enemmän vaikeuksista sosiaalisissa ja perhesuhteissa, miehillä asun
nottomuus oli yhteinen pitkäaikainen ongelma. 
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Kuvio 6. Miesten ryhmähaastattelussa mainittujen psykososiaalisten vaikeuksien teemakartta. 

ALKOHOLINKÄYTTÖ 
Juomajaksot 

KAVERIT (D7500) 
Baari, seura (d7500) 
Epäviralliset työt (d850) 

HOITO/TOIPUMINEN (E5800) 

Tuki, apu (e355): 

TERVEYS 

IHMISSUHTEET (d7) 
Yksinäisyys 

– Katkaisu (e5800), kuntoutus (e5750) 
– Asuntola, tukiasunto (e5250) 
– Tukipisteet ja -ryhmät (d3508) 

Tulevaisuus: miten eteenpäin? 

Fyysinen terveys heikkenee 

Tapaturmat (s7) 

Psyykkinen terveys heikkenee: 
lähimuisti (b1440), univaikeu
det (b134), masennus (b152) 

TYÖTTÖMYYS TAI ELÄKE 

Vapaa-aika (d920), tekemisen puute 
Työn saannin (d8450) ja kursseille 
pääsyn vaikeus (d855) 

ASUNNOTTOMUUS JA ASUMINEN (E525) 
Asunnon saannin ja säilyttämisen 
vaikeus 

RAHA 

Köyhyys, pienituloisuus (d870) 
Velat, luottotietojen menetys (e5650) 

Sukupuolten väliset erot johtuivat osittain päihdehistorian ja elämäntilanteen sekä 
hoitopaikkojen välisistä eroista. Kaksi neljästä naisesta oli hakeutunut ensi ker
taa hoitoon ja heillä oli vielä työpaikka, kun taas kaikilla miehillä oli takanaan jo 
pitkä päihde- ja hoitohistoria sekä syrjäytyminen työ- ja asuntomarkkinoilta. Ryh
mähaastattelut toteutettiin kuntoutusyksiköissä, joiden asiakkailla on yleensä pit
kä, päihderiippuvuuden kriteerit täyttävä päihdehistoria sekä erilaisia kasautuneita 
elämäntilanteen vaikeuksia. Haastatteluissa esille tulleiden teemojen voidaan katsoa 
vastaavan varsin hyvin päihdeasiakkaiden elämäntilannetta ja ne olisivat todennä
köisesti esiintyneet samankaltaisina myös muissa vastaavissa kuntoutusyksiköissä 
tehdyissä haastatteluissa. Erilliset ryhmät naisille ja miehille mahdollistivat erilaiset 
painotukset keskusteluissa. Tuloksia tulee tulkita ennen kaikkea tyypillisinä ja kuvaa
vina tapausesimerkkeinä päihdeasiakkaiden elämäntilanteesta. 
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 4.3 Yhteenveto 

Asiakkaiden kuuleminen on tärkeää silloin, kun kehitetään hoitomenetelmiä ja kun 
pyritään vähentämään sairauksiin ja vaikeuksiin liittyvää stigmaa. Ryhmähaastatte
lujen tavoitteena oli tuottaa kokemusperäistä tietoa psykososiaalisten vaikeuksien 
horisontaalisesta epidemiologiasta, erityisesti eri aivotoiminnan häiriöille yhteisistä, 
henkistä ja neurologista rasitusta tuottavista psykososiaalisista vaikeuksista. 

Tietoa kerättiin 56:lta eri aivotoiminnan häiriöistä kärsivältä asiakkaalta viidessä 
eri maassa (cross-national sample). Tiedon luokittelussa käytettiin ICF-luokitusta. 
Haastatteluaineistosta tunnistettiin 33 yhteistä psykososiaalista vaikeutta. Lähes puo
let (16/33) tunnistetuista vaikeuksista oli yhteisiä vähintään viidelle aivotoiminnan 
häiriölle. Tulokset vahvistivat horisontaalisen epidemiologian merkitystä. Useim
missa aivotoiminnan häiriöissä koetaan vaikeuksia tunne-elämän toiminnoissa, nuk
kumisessa, päivittäisten toimien suorittamisessa, työssä ja ihmissuhteissa. Yhteisiin 
psykososiaalisiin vaikeuksiin liittyvistä assosiaatioista keskeisimpiä olivat lääkitys ja 
hoidon resurssit. Myös sosiaalinen tuki ja asenteet kamppailussa stigmaa ja kielteisiä 
yhteiskunnallisia asenteita vastaan ovat tärkeitä. 

Päihderiippuvaisten fokusryhmähaastattelut toteutettiin erikseen naisille ja miehil
le. Haastatteluissa kirjattiin kaiken kaikkiaan 54 erilaista elämäntilanteen vaikeut
ta, joista muovautui yhteisessä koodaus- ja analyysiprosessissa 12 ICF-luokituksen 
mukaista psykososiaalista vaikeutta. Naisten ryhmää eniten yhdistävät vaikeudet 
liittyivät työhön, perhesuhteisiin ja tunteisiin. Miesten ryhmää yhdistävät vaikeudet 
liittyivät terveyteen, asunnottomuuteen ja päihdeongelmasta toipumiseen (hoitopal
veluihin). Yleisimmät vaikeuksiin vaikuttavat tekijät (assosiaatiot) liittyivät haastatel
tavien mielestä päihteitä käyttävään tuttavapiiriin, perhesuhteisiin, sosiaalisen tuen 
määrään, hoitopalveluihin tai lääkitykseen. 

Haastatteluaineistoon liittyi myös joitakin rajoituksia. Yleensä toteutettiin vain yksi 
fokusryhmähaastattelu kutakin aivotoiminnan häiriötä edustaneilla. Tämän vuoksi 
joitakin vaikeuksia ja assosiaatioita saattoi jäädä tunnistamatta. Kahden eri haastat
telumenetelmän (fokusryhmä- ja yksilöhaastattelut) käyttö dementian vuoksi haas
tatelluilla saattoi myös vaikuttaa tuloksiin: suuri määrä psykososiaalisia vaikeuksia 
raportoitiin potilaiden ja heidän läheistensä yksilöhaastatteluissa. Sairaudentunnon 
puute on joissakin häiriöryhmissä saattanut vähentää tunnistettujen vaikeuksien 
määrää. Näistä rajoituksista huolimatta aineisto osoittaa, että useat psykososiaaliset 
vaikeudet ovat eri aivotoiminnan häiriöille yhteisiä. Aineisto osoittaa tarvetta hori
sontaalisen epidemiologian näkökulman vahvistamiseen. 
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5 Yksilöhaastattelujen horisontaaliset tulokset 

Yksilöhaastatteluissa tavoitteena oli tutkia yhdeksää eri aivotoiminnan häiriöitä 
edustavien potilaiden psykososiaalisten vaikeuksien määrää ja laatua sekä selvittää, 
mitkä yksilöön ja ympäristöön liittyvät tekijät olivat yhteydessä näihin psykososiaali
siin vaikeuksiin. Keskeisenä tavoitteena oli tutkia, toteutuuko oletus horisontaalisesta 
epidemiologiasta valittujen aivotoiminnan häiriöiden ja psykososiaalisten vaikeuk
sien sekä niihin yhteydessä olevien tekijöiden kohdalla. 

Toinen yksilöhaastatteluja koskeva tavoite oli luoda psykososiaalisia vaikeuksia ja 
niihin liittyviä asioita kartoittava lyhyt kysymyssarja, joka soveltuisi käytettäväksi 
erilaisten aivotoiminnan häiriöiden hoidossa ja tutkimuksessa. PARADISE24-mene
telmän kehittämiseen liittyvät erityiset kysymykset olivat a) pystytäänkö kehittämään 
eri aivotoiminnan häiriöiden kartoittamisen tarpeisiin lyhyt kysely yhteisistä psyko
sosiaalisista vaikeuksista? ja b) voidaanko yhdistää psykososiaalisten vaikeuksien ja 
niihin yhteydessä olevien asioiden kysyminen yhteen kysymyssarjaan? 

Tässä luvussa kuvataan yksilöhaastattelujen tulokset sekä PARADISE24-kyselyn ke
hittäminen. Nämä horisontaalisia tuloksia koskevat analyysit on pääosin tehty pro
fessori Ciezan johdolla Saksassa. Tuloksia on raportoitu rahoittajille ja menetelmän 
kehittämisestä on julkaistu kaksi englanninkielistä artikkelia (Cieza ym. 2015a ja b). 
Luvussa 5 esitetyt tulokset perustuvat hankkeessa yhteisesti tehtyyn työhön. 

5.1 Haastateltujen elämäntilanne 

Haastatteluun osallistui yhteensä 722 aivotoiminnan häiriöistä kärsivää aikuista, 
noin 80 kunkin aivotoiminnan häiriön edustajaa. MS-tautia, aivoverenkiertohäiriö
tä, migreeniä, epilepsiaa ja Parkinsonin tautia koskevat haastattelut tehtiin Italias
sa, skitsofreniaa ja dementiaa koskevat Puolassa, depressiota koskevat Espanjassa ja 
päihderiippuvuutta koskevat Suomessa. Kaikki tiettyjä häiriöitä koskevat haastattelut 
toteutettiin yhdessä maassa, joten mahdollinen kulttuurivaikutus on otettava huo
mioon häiriöiden välisiä eroja arvioitaessa. Haastateltavien valinnassa pyrittiin niin 
sanottuun luonnolliseen otokseen, johon valikoituisi erilaisia aivotoiminnan häiri
öistä kärsiviä. Aineisto ei ole edustava otos vaan koostuu yhdeksää eri aivotoiminnan 
häiriötä kuvaavasta näytteestä. Haastateltujen elämäntilannetta esitellään aivotoimin
nan häiriöittäin psykososiaalisia vaikeuksia koskevien tulosten taustaksi; tuloksia ei 
voi yleistää koskemaan kaikkia kyseisestä aivotoiminnan häiriöstä kärsiviä potilaita. 

Eri aivotoiminnan häiriöitä koskevien osa-aineistojen välillä oli suuria demografi
sia eroja (Cieza ym. 2015b). Tämä johtuu osittain siitä, että tutkimukseen oli pyritty 
valitsemaan mahdollisimman monenlaisia häiriöitä. Osa häiriöistä alkaa vanhem
malla iällä, minkä vuoksi esimerkiksi haastateltujen dementiaa sairastavien henki
löiden keski-ikä oli 81 vuotta (taulukko 11, s. 79). Toiset häiriöt, kuten päihderiip
puvuus, saattavat alkaa jo nuorena ja osaltaan vaikuttaa esimerkiksi koulutustasoon. 
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Keskimääräiseltä iältään nuorimpia olivat skitsofreniasta, päihderiippuvuudesta sekä 
MS-taudista, epilepsiasta ja migreenistä haastatellut – mainitussa järjestyksessä. 

Taulukko 11. Haastateltujen (N = 722) taustatiedot aivotoiminnan häiriöryhmittäin. 
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Haastateltujen määrä, n 80 80 80 80 80 80 81 81 80 

Ikä, ka. 41,2 44,5 41,0 61,2 59,8 81,0 54,8 38,4 39,6 

Keskihajonta 12,0 12,1 8,7 10,5 14,4 5,5 14,7 14,0 13,2 

Naisia, % 50 86 65 40 44 79 83 53 38 

Laitoshoidossa, % 35 0 11 30 99 13 4 69 100 

Asuminen, % 

Asuu itsenäisesti ja yksin 11 13 15 14 10 25 35 24 41 

Asuu yhdessä muiden kanssa 89 88 84 86 84 55 59 65 43 

Perhesuhteet, % 

Avioliitossa 45 53 56 76 71 31 40 7 20 

Avoliitossa 8 14 6 5 6 0 6 5 16 

Eronnut 6 9 6 4 4 3 17 10 14 

Leski 1 4 3 6 3 60 16 4 3 

Naimaton 40 21 29 9 16 6 21 74 48 

Koulutus, % 

Enintään peruskoulu 1 1 3 15 23 23 34 5 39 

Toisen asteen koulutus 79 68 75 70 63 44 28 49 50 

Korkeakoulutus 20 31 23 15 15 34 38 46 11 

Pääasiallinen toiminta, % 

Töissä 66 68 73 34 25 0 27 9 6 

Töissä, mutta sairauslomalla 3 3 4 0 8 0 12 9 12 

Ei ole koskaan ollut töissä 9 6 1 10 1 3 11 11 2 

Eläkkeellä ko. häiriön takia 1 1 3 9 6 11 0 1 18 

Eläkkeellä muusta syystä 6 14 1 43 38 85 10 0 4 
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Migreenin, depression ja dementian takia haastatelluista noin 80 % oli naisia, kun 
taas päihderiippuvuuden, Parkinsonin taudin ja aivoverenkiertohäiriön vuoksi haas
tatelluista yli puolet oli miehiä. Sukupuolten osuuksissa esiintyviin eroihin vaikutti 
häiriön esiintyvyys eri sukupuolilla. Esimerkiksi depression esiintyvyys on todettu 
suuremmaksi naisilla kuin miehillä (Maier ym. 1999). Päihderiippuvaisten naisten 
osuus tutkimusotoksessa (38 %) vastasi hyvin naisten osuutta (reilu kolmannes) Jär
venpään sosiaalisairaalan potilaista parin viime vuosikymmenen ajalta (Pitkänen 
ym. 2016). 

Osa-aineistojen välisiin eroihin vaikutti lisäksi se, että haastateltavat rekrytoitiin tie
tyistä hoitopaikoista. Esimerkiksi aivoverenkiertohäiriöiden ja päihderiippuvuuden 
osalta haastateltavat rekrytoitiin sairaaloissa, kun taas migreenin ja depression osalta 
lähes kaikki olivat avohoidossa. Skitsofrenian ja dementian takia haastateltujen kou
lutustaso oli keskimääräistä korkeampi, mikä todennäköisesti johtui osittain puola
laisen sairaalan asiakaskunnan valikoitumisesta. 

Psykiatristen häiriöiden takia haastatellut asuivat useammin itsenäisesti ja yksin sekä 
olivat harvemmin avo- tai avioliitossa kuin neurologisten häiriöiden takia haastatel
lut, jotka asuivat useammin yhdessä muiden kanssa. Eri häiriöiden vuoksi haastatel
tujen välillä oli suuria eroja myös koulutuksen ja työssä käymisen osalta. Epilepsian, 
migreenin ja MS-taudin vuoksi haastatelluista työssä kävi yli puolet, kun dementian, 
skitsofrenian ja päihderiippuvuuden vuoksi haastatelluista työssä kävi alle 10  %. 
Aivotoiminnan häiriön takia eläkkeellä oli suhteellisesti eniten päihderiippuvaisia 
haastateltuja. Iän tai muun syyn takia eläkkeellä oli eniten dementian, aivoverenkier
tohäiriön ja Parkinsonin taudin takia haastateltuja. 

Aivotoiminnan häiriön keskimääräinen kesto vaihteli paljon (taulukko 12, s. 81). 
Epilepsian ja migreenin keston keskiarvo oli 20 vuoden tuntumassa, mikä liittynee 
siihen, että nämä häiriöt voivat alkaa lapsuudessa. Dementian, aivoverenkiertohäi
riön ja Parkinsonin taudin keston keskiarvo oli lähellä viittä vuotta. Jokaisesta eri 
aivotoiminnan häiriön vuoksi haastateltujen ryhmästä  oli haastateltu sekä vastikään 
sairastuneita että häiriöstä pitkään kärsineitä. 

Eri aivotoiminnan häiriöiden vakavuutta arvioitiin kyseiseen häiriöön liittyvällä mit
tarilla. Taulukossa 12 on kuvattu mittarit tulkintaohjeineen. MS-taudin takia haasta
telluista 80 %:lla häiriö oli mittarin viitearvojen perusteella lievä, kun taas migreenin 
ja depression vuoksi haastatelluista yli puolella häiriö oli arvioitu vakavaksi. Päih
deriippuvuuden arvioimiseksi ei ole olemassa yhtä mittaria, joka toimisi riippumatta 
käytetystä päihteestä, joten taulukossa esitetyt ADS-kyselyn (Alcohol Dependence 
Scale) tulokset koskevat vain 34:ää alkoholiriippuvuuden takia hoidossa ollutta haas
tateltua. 
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Taulukko 12. Aivotoiminnan häiriön vakavuus ja kesto sekä haastateltujen (N = 722) kokemus terveyden
tilastaan. 
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Häiriön kesto vuosina, ka. 18,7 21,1 7,7 6,3 4,0 3,7 12,6 13,0 12,2 

Keskihajonta 12,3 14,6 6,9 4,4 6,5 2,7 11,6 11,8 8,7 

Aivotoiminnan häiriön 
vakavuuden mittaria CRS MIDAS EDSS 

Hoehn 
& Yahr NIHSS MMSE HDRS CGI ADSb 

n 79 80 80 80 55 80 81 81 34 

Pisteraja lievälle 1 < 6 < 3 1–1,5 1–5 ≥ 25 < 14 2–3 ≤ 13 

Lievä, % 30 11 80 19 67 8 14 40 3 

Pisteraja vakavalle 3 > 20 > 5 3–4 ≥ 15 < 10 > 18 6–7 ≥ 22 

Vakava, % 34 55 9 9 53 0 54 0 76 

Terveydentila, % 

Erittäin hyvä 11 4 15 4 3 4 3 11 1 

Hyvä 44 48 44 51 38 26 19 37 39 

Ei hyvä eikä huono 35 36 33 41 41 58 25 42 41 

Huono 6 10 8 4 14 11 40 10 18 

Erittäin huono 4 3 1 0 5 1 15 0 1 

a HDRS: Hamilton Depression Rating Scale; CRS: Clinical Rating of Severity; MIDAS: Migraine Disability Assessment; EDSS: 
Expanded Disability Status Scale; Hoehn & Yahr: Hoehn & Yahr Score; NIHSS: National Institutes of Health Stroke Scale; CGI: 
Clinical Global Impression (CGI); MMSE: Mini Mental State Examination; ADS: Alcohol Dependence Scale. 
b Päihderiippuvaisista 44 haastatellulla pääasiallinen käytetty päihde oli alkoholi, muista haastatelluista 34 täytti ADS
lomakkeen. Yhtenäistä eri päihteille soveltuvaa riippuvuuden asteen mittaria ei ole saatavilla. 

Haastatellun kokemusta omasta terveydentilastaan mitattiin yhdellä kysymyksellä 
(World Health Survey Q2000). Depression vuoksi haastateltujen ryhmästä 55 % ar
vioi terveydentilansa vähintään huonoksi, mikä poikkesi kaikista muista (p < 0,001). 
Parkinsonin taudin vuoksi haastateltujen joukossa oli vähiten niitä, jotka olivat koke
neet terveydentilansa huonoksi. 

Tupakointi oli päihderiippuvaisten ja skitsofreniaa sairastavien keskuudessa hyvin 
yleistä (taulukko 13, s. 82). Aivoverenkiertohäiriöstä oirehtivista lähes puolet oli lo
pettanut tupakoinnin. Alkoholin riskikäyttöä kartoittava AUDIT-C-pistemäärä ylitti 
neljän pisteen rajan päihderiippuvaisten lisäksi useimmin Parkinsonin taudin, aivo
verenkierron häiriön tai depression takia haastatelluilla. 
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Taulukko 13. Riskikäyttäytyminen aivotoiminnan häiriökohtaisesti, prosenttitaulukko. 
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n 80 80 80 80 80 80 81 81 80 

Tupakoitko tai käytätkö 
muita nikotiinituotteita? 

Päivittäin 18 10 28 10 16 3 26 48 78 

Silloin tällöin 0 4 8 4 1 0 4 5 6 

Olen lopettanut 29 25 20 26 45 30 33 15 9 

En koskaan 54 61 45 60 38 68 37 32 7 

Kuinka usein otat riskejä, 
kuten ajat alkoholin tai 
päihteiden vaikutuksen 
alaisena, harrastat epätur
vallista (suojaamatonta) 
seksiä tai käytät huumeita? 

Ei koskaan 100 100 99 99 100 99 81 86 39 

Viikoittain tai 
harvemmin 0 0 1 0 0 1 18 10 48 

Päivittäin tai 
lähes päivittäin 0 0 0 1 0 0 1 3 13 

Painon ja pituuden suhde 
Body mass index (BMI) 

Alipainoinen 5 6 3 4 4 0 6 1 1 

Normaalipainoi
nen 18,5–25 52 68 71 43 39 47 43 33 31 

Ylipainoinen 
25,5–30 30 21 17 38 39 39 28 42 61 

Ylipainoinen 
yli 30 13 5 10 15 15 14 24 24 6 

AUDIT-C-summa 4 pistettä tai yli 8 6 18 36 29 0 28 11 84 

Riskikäyttäytymistä kartoittava kysymys sisälsi huumeita ja alkoholinkäyttöä koske
vat esimerkit. Päihderiippuvaisten lisäksi depression ja skitsofrenian takia haastatel
luista osa kertoi ottavansa riskejä. Vähintään lievä ylipaino oli yleisintä päihderiip
puvaisilla ja skitsofrenian takia haastatelluilla. Joka kymmenennellä depression tai 
skitsofrenian takia haastatellulla ylipaino oli vaikea (BMI vähintään 35). 

Psykiatristen häiriöiden sekä migreenin tai epilepsian takia haastateltujen häiriöt 
olivat monilla vakavia ja ne ovat jatkuneet pitkään. Migreenin ja epilepsian takia 
hoitoon hakeutuneet poikkesivat mielenterveyshäiriöistä kärsivistä terveyskäyttäyty
misen sekä paremman koetun terveydentilan osalta. Lisäksi migreenin ja epilepsian 
takia haastateltujen ryhmästä usea kävi töissä ja asui yhdessä muiden kanssa. 
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 5.2 Toimintakyvyn ongelmat eri aivotoiminnan häiriöissä 

Yksilöhaastatteluissa psykososiaalisista vaikeuksista kysyttiin käyttäen 64:ää struk
turoitua kysymystä, joihin haastateltavat vastasivat vastauskortilla esitettyjä vaihto
ehtoja käyttäen. Vaihtoehdot olivat ICF:n tarkenteen mukaisesti: 0 = ei lainkaan, 1 = 
lieviä, 2 = keskinkertaisia, 3 = suuria, 4 = erittäin suuria / en suoriudu, ja lisäksi haas
tattelijalla oli käytettävissä vaihtoehdot 8 = ei tiedä ja 9 = ei sovellu. Liitteessä 3 on 
tarkat tiedot 64 kysymyksestä sekä kunkin häiriön osalta niiden haastateltujen osuus, 
jotka olivat vastanneet kokeneensa vähintään lieviä vaikeuksia. 

Kysyttyjä 64 psykososiaalista vaikeutta esiintyi kaikkien aivotoiminnan häiriöiden 
yhteydessä, mutta esiintyvyyden yleisyydessä ja voimakkuudessa oli suuria eroja. 
Depression tai päihderiippuvuuden vuoksi haastatellut olivat kokeneet muiden häi
riöryhmien vuoksi haastateltuihin verrattuna useammanlaisia psykososiaalisia vai
keuksia ja määrittäneet vaikeudet keskimäärin vakavammiksi kuin muut haastatellut. 
Tuloksia arvioitaessa on kuitenkin tärkeä muistaa, että häiriökohtaisesti henkilöiden 
määrä oli aika pieni (80–81 haastateltua), joten tuloksia ei tule yleistää koskemaan 
kaikkia kyseisestä häiriöstä kärsiviä. Vastauksia arvioidaan menetelmän kehittämi
sen näkökulmasta. 

Mielentoiminnot 

ICF-luokittelun Ruumiin/kehon toimintojen (b) ensimmäiseen pääluokkaan Mie
lentoiminnot kuuluvia asioita kysyttiin 21 kysymyksessä. Vähintään 10 % haastatel
luista oli kaikissa aivotoiminnan häiriöryhmissä kokenut vähintään lieviä vaikeuksia 
mielentoimintoihin liittyvissä asioissa, lukuun ottamatta kuulo- ja näköharhoihin 
liittyvää kysymystä (liite 5). 

Mielentoiminnot liittyvät psykiatrisiin häiriöihin tiiviimmin kuin neurologisiin häi
riöihin, mikä johtuu osaltaan näiden häiriöiden peruslaadusta. Psykiatristen häiriöi
den takia haastatellut olivat kokeneet muita enemmän suuria vaikeuksia esimerkiksi 
ICF:n luokissa b152 tunne-elämän toiminnot (kuvio 7, s. 84) ja b1301 motivaatio 
(kuvio 8, s. 84). 

Psykiatristen ja neurologisten häiriöiden välillä oli paljon eroja siinä, miten laajasti 
vastausvaihtoehtoja käytettiin. Masentuneisuuden, skitsofrenian tai päihderiippu
vuuden takia haastateltujen vastaukset mielentoimintoja koskeviin kysymyksiin ja
kaantuivat suhteellisen tasaisesti viisiportaiselle vastausasteikolle, mutta muut haas
tatellut olivat käyttäneet enemmän vastausvaihtoehtoja ”ei lainkaan” sekä ”lieviä” tai 
”keskinkertaisia vaikeuksia”. Vastausvaihtoehtojen jakaumien eroja havainnollistaa 
esimerkiksi uniongelmia (b134) koskeva kuvio 9 (s. 85). 

Mielentoimintoihin liittyvät ongelmat ovat keskeisiä masennuksessa. Depression ta
kia haastatellut olivat vastanneet mielentoimintoja koskeviin kysymyksiin kokeneen
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sa vähintään lieviä vaikeuksia useammin kuin muut haastatellut (kuviot 7–9). Vä
hintään lievien vaikeuksien kokemisessa eroja ei ollut kahden kysymyksen kohdalla: 
b130 henkinen energia ja viettitoiminnot (kuvio 10, s. 85) ja b152 stressiä koskevat 
tunne-elämän toiminnot (kuvio 11, s. 86). Psykiatristen häiriöiden vuoksi haastatel
lut olivat käyttäneet vaihtoehtoa ”erittäin suuria vaikeuksia” useammin kuin neurolo
gisten häiriöiden vuoksi haastatellut. 

Kuvio 7. Haastateltujen (n = 722) vastausten jakaumat häiriökohtaisesti kysymykseen ”Minkä verran on
gelmia sinulle ovat aiheuttaneet huolestuneisuus ja ahdistuneisuus?” 

0 20 40 60 80 100 % 

Päihderiippuvuus 

Depressio 

Skitsofrenia 

Dementia 

Aivoverenkiertohäiriöt 

Parkinsonin tauti 

MS-tauti 

Migreeni 

Epilepsia 

Ei lainkaan Lieviä Keskinkertaisia Suuria Erittäin suuria / Ei suoriudu 

Kuvio 8. Haastateltujen (haasteltujen n = 722) vastausten jakaumat häiriökohtaisesti kysymykseen ”Min
kä verran ongelmia sinulla on ollut löytää asioita, jotka kiinnostavat ja motivoivat sinua?” 

0 20 40 60 80 100 % 

Päihderiippuvuus 

Depressio 

Skitsofrenia 

Dementia 

Aivoverenkiertohäiriöt 

Parkinsonin tauti 

MS-tauti 

Migreeni 

Epilepsia 

Ei lainkaan Lieviä Keskinkertaisia Suuria Erittäin suuria / Ei suoriudu Ei tietoa 
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Kuvio 9. Haastateltujen (n = 722) vastausten jakaumat häiriökohtaisesti kysymykseen: ”Minkä verran 
ongelmia sinulla on ollut unen kanssa, esimerkiksi vaikeus nukahtaa, heräilyä usein yön aikana tai herää
minen liian aikaisin aamulla?” 

Päihderiippuvuus 

Depressio 

Skitsofrenia 

Dementia 

Aivoverenkiertohäiriöt 

Parkinsonin tauti 

MS-tauti 

Migreeni 

Epilepsia 

0 20 40 60 80 100 % 

Ei lainkaan Lieviä Keskinkertaisia Suuria Erittäin suuria / Ei suoriudu 

Kuvio 10. Haastateltujen (n = 722) vastausten jakaumat häiriökohtaisesti kysymykseen ”Minkä verran 
ongelmia sinulla on ollut johtuen siitä, että et ole tuntenut itseäsi levänneeksi ja pirteäksi päivän aikana 
(esim. tunnet väsymystä, olet voimaton)?” 

Päihderiippuvuus 

Depressio 

Skitsofrenia 

Dementia 

Aivoverenkiertohäiriöt 

Parkinsonin tauti 

MS-tauti 

Migreeni 

Epilepsia 

0 20 40 60 80 100 % 

Ei lainkaan Lieviä Keskinkertaisia Suuria Erittäin suuria / Ei suoriudu 
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Kuvio 11. Haastateltujen (n = 722) vastausten jakaumat häiriökohtaisesti kysymykseen ”Minkä verran 
ongelmia sinulle on tuottanut se, että et ole kyennyt selviytymään kaikista niistä asioista, jotka sinun olisi 
tullut hoitaa?” 

0 20 40 60 80 100 % 

Päihderiippuvuus 

Depressio 

Skitsofrenia 

Dementia 

Aivoverenkiertohäiriöt 

Parkinsonin tauti 

MS-tauti 

Migreeni 

Epilepsia 

Ei lainkaan Lieviä Keskinkertaisia Suuria Erittäin suuria / Ei suoriudu 

Muut kehontoiminnot 

Muita kehontoimintoja kartoitettiin yhteensä 13 kysymyksen avulla. Kehontoiminto
jen kohdalla vähintään lieviä vaikeuksia raportoivat lähes kaikkien kysymysten koh
dalla useammin psykiatristen kuin neurologisten häiriöiden takia haastatellut. 

Kehontoimintoja koskevia ongelmia oli yleisimmin koettu särkynä ja kipuna, kaksi 
kolmannesta (66 %) oli kokenut ainakin lieviä kipuja (kuvio 12, s. 87). Säryn ja kivun 
(ICF b280) esiintyvyys migreenin yhteydessä oli suurempi kuin muissa häiriöissä, lu
kuun ottamatta päihderiippuvuutta ja masentuneisuutta. Psykososiaalisista vaikeuk
sista vähiten ongelmia oli koettu virtsaamisessa tai virtsan karkaamisessa. Joka neljäs 
kaikista haastatelluista oli kokenut virtsaamisvaikeuksia, epilepsian ja migreenin ta
kia haastatelluista harvempi kuin joka kymmenes. 

Muistitoimintoja (b144) koskevaan kysymykseen dementian takia haastatellut olivat 
vastanneet kokevansa vähintään lieviä vaikeuksia useammin kuin muut, mutta hei
dän vastauksensa eivät poikenneet tilastollisesti päihderiippuvuuden ja depression 
takia haastateltujen vastauksista (kuvio 13, s. 87). Subjektiivista kokemusta arvioi
dessaan ihmiset vastaavat omiin aikaisempiin kokemuksiin sekä itsellensä asetta
miin tavoitteisiin suhteuttaen. Dementiaan liittyy puolestaan usein sairaudentunteen 
puuttuminen. 
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Kuvio 12. Haastateltujen (n = 722) vastausten jakaumat häiriökohtaisesti kysymykseen: ”Minkä verran 
sinulla on ollut särkyjä tai kipuja?” 
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Päihderiippuvuus 
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Dementia 

Aivoverenkiertohäiriöt 

Parkinsonin tauti 

MS-tauti 

Migreeni 

Epilepsia 

Lieviä Keskinkertaisia Suuria Erittäin suuria / Ei suoriudu Ei tietoa Ei lainkaan 

Kuvio 13. Haastateltujen (n =722) vastausten jakaumat häiriökohtaisesti kysymykseen ”Minkä verran vai
keuksia sinulla on ollut muistaa tehdä tärkeitä asioita?” 
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Päihderiippuvuus 

Depressio 

Skitsofrenia 

Dementia 

Aivoverenkiertohäiriöt 

Parkinsonin tauti 

MS-tauti 

Migreeni 

Epilepsia 

Lieviä Keskinkertaisia Suuria Erittäin suuria / Ei suoriudu Ei osaa sanoa Ei lainkaan 

Seksuaalitoimintoihin (b640) liittyvän kysymyksen vastausten jakaumassa oli paljon 
”ei tietoa” -tapauksia erityisesti dementian ja skitsofrenian vuoksi haastatelluilla (ku
vio 14, s. 88). Puuttuva tieto johtui siitä, että haastattelussa oli arvioitu, ettei kysymys 
sovellu tai haastateltu ei ollut osannut vastata tai kysymystä ei ollut harmillisesti edes 
esitetty. Osa haastatelluista oli laitoshoidossa, joten heidän kohdallaan käytettiin lisä
kysymystä: ”Jos et olisi laitoshoidossa niin, kuinka suuria vaikeuksia arvioisit sinulla 
olevan…” 
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Ei lainkaan Lieviä Keskinkertaisia Suuria Erittäin suuria / Ei suoriudu Ei tietoa 

Kuvio 14. Haastateltujen (n = 722) vastausten jakaumat häiriökohtaisesti kysymykseen ”Kuinka suuria 
vaikeuksia sinulla on ollut seksuaalisissa toiminnoissa?” 
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Suoritukset ja osallistuminen 

Suoritukset ja osallistuminen -osa-alueelle sijoittuvia toimintakyvyn rajoitteita kar
toitettiin 28 kysymyksellä. Psykiatristen häiriöiden takia haastatellut olivat kokeneet 
enemmän tämän tyyppisiä vaikeuksia kuin neurologisten häiriöiden takia haasta
tellut. Lähes kaikkia mielen ja kehon toimintoja koskevissa vastauksissa depression 
vuoksi haastatellut ilmoittivat kokeneensa vähintään lieviä vaikeuksia enemmän kuin 
muissa ryhmissä, mutta Suoritukset ja osallistuminen -osa-alueella depression takia 
haastateltujen ryhmä erottui vähemmän (liite 5). 

Dementian takia haastatellut vastasivat useisiin kysymyksiin kokevansa vähintään 
lieviä vaikeuksia, mikä saattoi olla yhteydessä myös haastateltujen ikään. Migreenin 
takia haastatellut olivat monissa asioissa kokeneet useammin ongelmia kuin muista 
neurologisista häiriöistä kärsivät. Epilepsian vuoksi haastatelluilla vaikeuksia esiintyi 
puolestaan hieman vähemmän kuin muilla. Nämä trendit näkyvät esimerkiksi yhtei
söllistä, sosiaalista ja kansalaiselämää (d9) koskevan kysymyksen kohdalla (kuvio 15, 
s. 89). 

Yksin olemista koskeva kysymys (kuvio 16, s. 89) oli linkitetty ICF:n luokkaan 5d, 
mikä viittaa yksin selviytymiseen. Kysymyksen muotoilu ei erottele fyysistä ja psyyk
kistä selviytymistä. Kysymykseen oli jonkun verran vastattu ”ei sovellu”. Tilanteessa, 
jossa henkilö ei ole ollut tai pystynyt olemaan yksin, on tarpeen käyttää lisäkysymystä 
”jos et ole ollut yksin, niin miten suuria vaikeuksia sinulla olisi…” 
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Kuvio 15. Haastateltujen (n = 722) vastausten jakaumat häiriökohtaisesti kysymykseen: ”Kuinka suuria 
vaikeuksia sinulla on ollut osallistua harrastuksiin tai järjestötoimintaan (esim. juhliin, urheilutapahtu
miin, uskonnollisiin tai poliittisiin toimintoihin) samalla tavalla kuin kuka tahansa?” 
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Epilepsia 
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Ei lainkaan Lieviä Keskinkertaisia Suuria Erittäin suuria / Ei suoriudu Ei tietoa 

Kuvio 16. Haastateltujen (n = 722) vastausten jakaumat häiriökohtaisesti kysymykseen: ”Kuinka suuria 
vaikeuksia sinulla on ollut olla yksin muutamia päiviä?” 
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Ei lainkaan Lieviä Keskinkertaisia Suuria Erittäin suuria / Ei suoriudu Ei tietoa 

5.3 Menetelmä psykososiaalisten vaikeuksien kartoittamiseksi 

Tavoitteena oli kehittää asiakastyöhön ja tutkimukseen soveltuva menetelmä, jolla 
kartoitetaan toimintakykyyn vaikuttavia psykososiaalisia vaikeuksia. Kysymyssarjaan 
pyrittiin valitsemaan eri aivotoiminnan häiriöille yhteisistä kysymyksistä parhaat 
(Cieza ym. 2015a). Tilastolliset analyysit ja niiden perustelut on kuvattu erillisessä 
artikkelissa, joten esitämme yleispiirteet kysymysten valinnasta. Lisäksi esittelemme, 
miten kysymykset linkittyivät toimintakykyluokitukseen (ICF). 
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5.3.1 Kysymysten valitseminen 

Systemaattisten kirjallisuuskatsausten, fokusryhmähaastattelujen ja asiantuntija-ar
vioiden perusteella yksilöhaastatteluihin sisällytettiin 64 erilaista psykososiaalista 
vaikeutta kartoittavaa kysymystä sekä avoimia kysymyksiä mahdollisia lisäyksiä var
ten. Yksilöhaastattelujen tulosten tilastollisten analyysien sekä asiantuntija-arvioiden 
perusteella tavoitteena oli saada aikaan psykososiaalia vaikeuksia kartoittava mene
telmä, joka soveltuu useiden eri aivotoiminnan häiriöiden yhteyteen. 

Yksilöhaastatteluun osallistui yhdeksästä eri aivotoiminnan häiriötä edustavasta ryh
mästä 80–81 henkilöä, yhteensä 722 henkilöä. Haastateltavat arvioivat viisiportaisel
la asteikolla 64 psykososiaalisista vaikeutta, minkä jälkeen haastateltavalta kysyttiin, 
oliko hänellä muita vaikeuksia, jotka eivät sisältyneet juuri kysyttyihin. Haastatel
tavaa pyydettiin arvioimaan hänen lisäämänsä vaikeudet samoilla vastausvaihtoeh
doilla kuin strukturoidut kysymykset. Lisäksi haastateltavaa pyydettiin nimeämään 
yhdestä viiteen vaikeutta, jotka vaikuttivat eniten hänen elämäänsä. Yksilöhaastat
telun tuloksia arvioitaessa tarkasteltiin sekä psykososiaalisten vaikeuksien yleisyyttä 
että koettua tärkeyttä. 

Asiakaskäytössä kysymyssarja ei saa olla pitkä, joten menetelmää kehitettäessä kysy
myksiä oli vähennettävä. Kysymykset valittiin tilastollisten analyysien pohjalta kaksi
päiväisessä kokouksessa, johon osallistui projektiin kuuluvia kliinikoita ja tutkijoita. 
Valinnassa käytettiin seuraavia kriteereitä: 

1. Yleinen. Yhdistävät useita tutkittuja aivotoiminnan häiriöitä. Valittu psykososiaa
linen vaikeus esiintyy eri aivotoiminnan häiriöissä horisontaalisen epidemiologian 
oletuksen mukaisesti. 

2. Hyödyllinen. Valitut kysymykset eivät korreloi vahvasti keskenään. 
3. Osa jatkumoa. Edustavat koko psykososiaalisten ongelmien jatkumoa Rasch-ana

lyysien perusteella. 
4. Itsenäinen. Vaikeudet eivät ole sidottuja johonkin muuhun ominaisuuteen, esi

merkiksi ikään tai sukupuoleen tai siihen, onko kyseessä psykiatrinen vai neurolo
ginen aivotoiminnan häiriö. 

Osan kysymyksistä kohdalla pois sulkeminen tai mukaan ottaminen ei ollut selvää. 
Asiaa arvioitiin sen perusteella, olivatko useat haastateltavat maininneet kyseisen 
vaikeuden keskeisistä vaikeuksista kysyttäessä. Lisäksi arvioitiin, minkälaista kliinis
tä käyttöarvoa kysymyksellä oli. 

Tilastollisten analyysien tulokset olivat keskeinen perusta kysymyksiä valittaessa. 
Psykososiaalisia vaikeuksia koskeviin kysymyksiin haastateltavat olivat vastanneet 
ICF:n tarkennetta vastaavan luokituksen mukaisesti: 0 = ei lainkaan, 1 = lieviä, 2 
= keskinkertaisia, 3 = suuria, 4 = erittäin suuria / en suoriudu, 8 = en tiedä ja 9 = ei 
sovellu. Tilastollisissa analyyseissä vastaukset vaihtoehtoihin 8 ja 9 tulkittiin puut



Aivotoiminnan häiriöiden yhteydessä yleisesti koetut psykososiaaliset vaikeudet 91   

tuvaksi tiedoksi. Puuttuvien tietojen osuus oli hyvin pieni (< 3,5 %) muissa paitsi 
kuudessa kysymyksessä. Kolmessa kysymyksessä (seksuaalinen halu, itsenäinen toi
miminen arjessa ja toisista huolehtiminen) puuttuvien tietojen osuus oli 7,0–8,5 %, 
ja kolmessa kysymyksessä (ajaminen, seksuaaliset toiminnot sekä koulutus ja työ) ”ei 
sovellu” -vastausten osuus oli vielä paljon suurempi, joten puuttuvan tiedon osuus 
nousi 21,0–41,4 %:iin. Rasch-analyysissä tämä ei kuitenkaan tuota ongelmia, koska 
malli ottaa huomioon puuttuvat tiedot. 

Kysymyksen hyödyllisyyttä (kriteeri 2) arvioitiin korrelaatioilla. Tämän tyyppisissä 
korrelaatioissa odotetaan luokitteluasteikollisten vaihtoehtojen esittävän jatkuvaa 
muuttujaa ja korrelaatiot estimoidaan näiden jatkuvien muuttujien mukaan. Päällek
käisiksi luokiteltiin vaikeudet, joiden korrelaatiokertoimet olivat suurempia kuin 0,9. 

Kysymysten itsenäisyyttä (kriteeri 4) ja jatkumolla sijoittumista (kriteeri 3) arvioi
tiin 64 psykososiaalisen vaikeuden osalta Rasch-analyysiä käyttäen. Polytomous 
Rasch-malli on IRT-malli (Item Response Theory), joka perustuu oletukselle, että on 
olemassa yksiulotteinen latentti mitattava käsite, jolle sekä yksittäiset vastaajat että 
kysymykset voidaan sijoittaa. Informaatiota tästä latentista käsitteestä saadaan vas
tausten kautta eli sen perusteella, miten yksittäiset vastaajat ovat valinneet järjestys
asteikollisista vastausvaihtoehdoista vastauksensa kysymyssarjan kysymyksiin. 

Malli tuottaa informaatiota sekä henkilöistä että kysymyksistä. Jokaiselle henkilölle 
saadaan sijoituskohta latentin muuttujan jatkumolla. Jokaiselle kysymykselle saadaan 
vaikeusaste eli kysymyksen sijainti jatkumolla. Lisäksi kynnysarvot ovat laskettavis
sa jokaiselle kysymykselle. Kysymykselle, jolle on k määrä vastausvaihtoehtoja, on 
saatavissa k-1 kynnysarvoa. Kynnysarvo kertoo, mitkä vastausvaihtoehdot parhaiten 
erottelevat vastaajia toisistaan. Kynnysarvojen avulla saadaan tietoa kattavuudesta ja 
jakaumien tasaisuudesta. Kysymykset, joilla on keskenään hyvin samanlaiset kynnys
arvot, katsotaan päällekkäisiksi. Tällöin toinen kysymys voidaan poistaa ilman, että 
menetetään tärkeää tietoa. 

Rasch-mallin viitekehyksessä kysymysten tulisi toimia samalla tavoin riippumatta 
ryhmästä, jota arvioidaan. Toisin sanoen kysymysten tulisi toimia riippumatta esim. 
vastaajan sukupuolesta tai siitä, onko kyseessä neurologinen tai psykiatrinen aivo
toiminnan häiriö. Rasch-analyyseissa erityistä huomiota kiinnitettiin kysymysten 
kynnysarvoihin (kriteeri 3) ja siihen, että kysymykset eivät ole riippuvaisia tausta
muuttujista (kriteeri 4). 

Tilastolliset analyysit olivat pohjana projektikokouksessa, jossa PARADISE24-ky
selyn kysymykset valittiin. Valinnat tehtiin yksilöhaastatteluissa käytettyjen 64 ky
symyksen joukosta, mutta muutamia kysymyksiä muokattiin hieman saatujen ko
kemusten perusteella. Kysymykseen terveydestä huolehtiminen (d570) lisättiin 
lääkkeiden ottamisen yhteyteen määritys ”reseptilääkkeet”, jotta kysymys soveltuisi 
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myös lääkkeiden väärinkäyttäjille. Ystävyyssuhteita (d7500) koskevaan kysymyk
seen lisättiin myös ystävyyssuhteiden aloittaminen, joten kysymys muuttui muotoon 
”aloittaa ja ylläpitää ystävyyssuhteita”. Tämän muutoksen taustalla oli se, että kaikilla 
ihmisillä ei ole ystävyyssuhteita, joita ylläpitää. 

Yleinen kysymys arjen toimintoihin liittyvistä vaikeuksista tehtiin yhdistämällä nel
jä eri kysymystä: siistiytyminen (d510), wc:n käyttäminen (d530), pukeutuminen 
(d540) ja ruokaileminen (d550; kuviot 17–20). Yksittäisinä kysymyksinä nämä eivät 
olleet haastattelun perusteella yleisiä (kriteerivaatimus 1), mutta yhdistettynä kysy
myksenä osio toi tärkeää lisätietoa ja valintakriteerit täyttyivät. 

Kuvio 17. Haastateltujen (n = 722) vastausten jakaumat häiriökohtaisesti kysymykseen: ”Kuinka suuria 
vaikeuksia sinulla on ollut pestä koko vartalosi?” 
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Kuvio 18. Haastateltujen (n = 722) vastausten jakaumat häiriökohtaisesti kysymykseen: ”Kuinka suuria 
vaikeuksia sinulla on ollut WC:n käyttämisessä?” 
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Kuvio 19. Haastateltujen (n = 722) vastausten jakaumat häiriökohtaisesti kysymykseen: ”Kuinka suuria 
vaikeuksia sinulla on ollut pukeutumisessa?” 
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Kuvio 20. Haastateltujen (n = 722) vastausten jakaumat häiriökohtaisesti kysymykseen: ”Kuinka suuria 
vaikeuksia sinulla on ollut syömisessä?” 

Päihderiippuvuus 

Depressio 

Skitsofrenia 

Dementia 

Aivoverenkiertohäiriöt 

Parkinsonin tauti 

MS-tauti 

Migreeni 

Epilepsia 

0 20 40 60 80 100 % 

Ei lainkaan Lieviä Keskinkertaisia Suuria Erittäin suuria / Ei suoriudu 

Kilometrin matkan kävelemistä (d450) koskevan kysymyksen jakaumat olivat vinot 
(kuvio 21, s. 94). Kysymyksen korvaamisesta, poistamisesta tai mitta-asteikon muut
tamisesta keskusteltiin, mutta lopulta se päätettiin jättää kysymyssarjaan ainoana 
liikkuvuutta arvioivana kysymyksenä. Muut liikkumista selvittäneet kysymykset oli
vat toimineet vielä huonommin. 
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Kuvio 21. Haastateltujen (n = 722) vastausten jakaumat häiriökohtaisesti kysymykseen: ”Kuinka suuria 
vaikeuksia sinulla on ollut kävellä pitkiä matkoja kuten esim. 1 km?” 
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Kysymyssarjaan tuli valituksi kaikkiaan 24 psykososiaalisia vaikeuksia kartoittavaa 
kysymystä. Kysymysten valinnassa oli painotettu sitä, että kysymykset sopivat käytet
täväksi useiden aivotoiminnan häiriöiden hoidon ja tutkimuksen yhteydessä. Kysy
myssarjaan oli pyritty saamaan mahdollisimman laaja-alainen ja sisällöltään miele
käs kokonaisuus. 

Aiemmin esitetyistä kuvioista 7–21 ja jäljempänä kuvioista 22–33 (s. 95–100) näkyy, 
miten eri aivotoiminnan häiriöiden takia haastateltujen (n = 722) vastaukset jakau
tuivat PARADISE24-kyselyyn valittujen kysymysten osalta. Nämä jakaumat perus
tuvat kunkin aivotoiminnan häiriön osalta pieneen näytteeseen (n = 80–81), mutta 
ne antavat silti suuntaa kyselylomakkeen kysymysten ja vastausvaihtoehtojen toimi
vuudesta. 

PARADISE24-kyselyyn valittiin monien häiriöiden yhteydessä yleiset psykososiaa
liset vaikeudet. Häiriökohtaisesti tärkeitä lisäkysymyksiä voi käyttää PARADI
SE24-kyselyn rinnalla, tosin PARADISE-hanke suosittelee käytettäväksi aiemmin 
vakiintuneita ja testattuja kysymyksiä tai kysymyssarjoja. 
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Kuvio 22. Haastateltujen (n = 722) vastausten jakaumat häiriökohtaisesti kysymykseen: ”Minkä verran 
ongelmia sinulla on ollut ruokahalusi suhteen?” (b1302 Ruokahalu). 
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Kuvio 23. Haastateltujen (n = 722) vastausten jakaumat häiriökohtaisesti kysymykseen: ”Minkä verran 
ongelmia sinulla on ollut ärtyneisyyden suhteen mm. että olisit aloittanut riitoja, huutanut ihmisille tai 
jopa lyönyt heitä?” (b147 Psykomotoriset toiminnot, agitaatio ja aggressio/hyperaktiivisuus). 
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Kuvio 24. Haastateltujen (n = 722) vastausten jakaumat häiriökohtaisesti kysymykseen: ”Minkä verran 
ongelmia sinulle on tuottanut se, että olet kokenut itsesi hitaaksi tai että asiat ovat tuntuneet tapahtuvan 
ympärilläsi liian nopeasti?” (b147 Psykomotoriset toiminnot). 
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Kuvio 25. Haastateltujen (n = 722) vastausten jakaumat häiriökohtaisesti kysymykseen: ”Minkä verran 
ongelmia sinulle on aiheutunut surun, alakuloisuuden ja masentuneisuuden tunteista?” (b152 Tunne-elä
män toiminnot: masennuksen tunteet). 

0 20 40 60 80 100 

Epilepsia 

Migreeni 

MS-tauti 

Parkinsonin tauti 

Aivoverenkiertohäiriöt 

Dementia 

Skitsofrenia 

Depressio 

Päihderiippuvuus 

Ei lainkaan Lieviä Keskinkertaisia Suuria Erittäin suuria / Ei suoriudu 

% 



  97 

 

   

 

 

 

       

Aivotoiminnan häiriöiden yhteydessä yleisesti koetut psykososiaaliset vaikeudet 

Kuvio 26. Haastateltujen (n = 722) vastausten jakaumat häiriökohtaisesti kysymykseen: ”Minkä verran 
vaikeuksia sinulla on ollut keskittyä tekemään jotain kymmenen minuutin ajaksi?” (b140 Tarkkaavaisuus
toiminnot). 
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Kuvio 27. Haastateltujen (n = 722) vastausten jakaumat häiriökohtaisesti kysymykseen: ”Minkä verran 
vaikeuksia sinulla on ollut päätösten tekemisessä?” (b164 Korkeatasoiset kognitiiviset toiminnot). 
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Kuvio 28. Haastateltujen (n = 722) vastausten jakaumat häiriökohtaisesti kysymykseen: ”Minkä verran 
vaikeuksia sinulla on ollut aloittaa ja ylläpitää keskustelua?” (d3 Kommunikaatio). 
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Kuvio 29. Haastateltujen (n = 722) vastausten jakaumat häiriökohtaisesti kysymykseen: ”Kuinka suuria 
vaikeuksia sinulla on ollut ylläpitää ystävyyssuhteita?” (d7500 Vapaamuotoiset ystävyyssuhteet). 
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Kuvio 30. Haastateltujen (n = 722) vastausten jakaumat häiriökohtaisesti kysymykseen: ”Kuinka suuria 
vaikeuksia sinulla on ollut tulla toimeen läheistesi kanssa?” (d760 + d770 Perhesuhteet + Intiimit ihmis
suhteet). 
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Kuvio 31. Haastateltujen (n = 722) vastausten jakaumat häiriökohtaisesti kysymykseen: ”Kuinka suuria 
vaikeuksia sinulla on ollut päivittäisessä työssä tai koulunkäynnissä?” (d839 + d850 Opetus ja koulutus, 
muu määritelty ja määrittelemätön + Vastikkeellinen työ). 
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Kuvio 32. Haastateltujen (n = 722) vastausten jakaumat häiriökohtaisesti kysymykseen: ”Kuinka suuria 
vaikeuksia sinulla on ollut hallita rahankäyttöäsi?” (d870 Taloudellinen omavaraisuus). 
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Kuvio 33. Haastateltujen (n = 722) vastausten jakaumat häiriökohtaisesti kysymykseen: ”Kuinka suuria 
vaikeuksia sinulla on ollut huolehtia terveydestäsi, kuten syödä hyvin, kuntoilla ja ottaa lääkkeesi?” (d570 
Omasta terveydestä huolehtiminen). 
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Parkinsonin tauti 

MS-tauti 

Migreeni 

Epilepsia 

Ei lainkaan Lieviä Keskinkertaisia Suuria Erittäin suuria / Ei suoriudu 

5.3.2 Kysymyssarjan linkittyminen ICF-luokitukseen ja aiempiin kyselyihin 

Kysymyssarjan 24 kysymystä sekä niihin linkittyvät ICF-koodit on esitetty taulukossa 
14 (s. 101–102). Koodien yleisyystasot vaihtelevat pääluokasta (esim. d3) kolmanteen 
luokitusportaaseen (esim. b1301), koska PARADISE-hankkeessa linkitys tehtiin ai
neistolähtöisesti. Kuvaus siitä, miten linkittäminen alun perin tehtiin kirjallisuuskat
sauksen ja fokusryhmähaastattelujen jälkeen, on esitetty luvussa 2.1.2. 
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Taulukko 14. PARADISE24-kysymykset ja niitä vastaavat ICF-koodit sekä tieto siitä, mistä aiemmin kehite
tystä kysymyssarjasta kysymys on peräisin. 

ICF-koodi ja selite PARADISE24-kysymykset numerojärjestyksessä Kysymyssarja 

b130 Henkinen energia 
ja viettitoiminnot 

1 Minkä verran ongelmia sinulla on ollut johtuen siitä, että 
et ole tuntenut itseäsi levänneeksi ja pirteäksi päivän 
aikana (esim. tunnet väsymystä, olet voimaton)? 

WHS Q2001 

b1301 Motivaatio 2 Minkä verran ongelmia sinulla on ollut löytää asioita, 
jotka kiinnostavat ja motivoivat sinua? 

-

b1302 Ruokahalu 3 Minkä verran ongelmia sinulla on ollut ruokahalusi 
suhteen? 

-

b134 Unitoiminnot 4 Minkä verran ongelmia sinulla on ollut unen kanssa, 
esimerkiksi vaikeus nukahtaa, heräilyä usein yön aikana 
tai herääminen liian aikaisin aamulla? 

WHS Q2080 

b147 Psykomotoriset 
toiminnot: Agitaatio 
& Aggressio / Hype
raktiivisuus 

5 Minkä verran ongelmia sinulla on ollut ärtyneisyyden 
suhteen, mm. siinä, että olisit aloittanut riitoja, 
huutanut ihmisille tai jopa lyönyt heitä? 

Muotoiltu 
CIDIn pohjalta 

b147 Psykomotoriset 
toiminnot 

6 Minkä verran ongelmia sinulle on tuottanut se, että 
olet kokenut itsesi hitaaksi tai että asiat ovat tuntuneet 
tapahtuvan ympärilläsi liian nopeasti? 

HADSin pohjalta 

b152 Tunne-elämän toi
minnot: masennuk
sen tunteet 

7 Minkä verran ongelmia sinulle on aiheutunut surun, 
alakuloisuuden ja masentuneisuuden tunteista? 

WHS Q2090 

b152 Tunne-elämän 
toiminnot: huolet ja 
ahdistuneisuus 

8 Minkä verran ongelmia sinulle ovat aiheuttaneet 
huolestuneisuus ja ahdistuneisuus? 

WHS Q2091 

b152 Tunne-elämän 
toiminnot: stressi 

9 Minkä verran ongelmia sinulle on tuottanut se, että et 
ole kyennyt selviytymään kaikista niistä asioista, jotka 
sinun olisi tullut hoitaa? 

WHS Q8001 

b280 Kipuaistimus 10 Minkä verran sinulla on ollut särkyjä tai kipuja? WHS Q2030 

b140 Tarkkaavaisuus
toiminnot 

11 Minkä verran vaikeuksia sinulla on ollut keskittyä 
tekemään jotain kymmenen minuutin ajaksi? 

D1.1 WHODAS;S6 
WHODAS-12 

b144 Muistitoiminnot 12 Minkä verran vaikeuksia sinulla on ollut muistaa tehdä 
tärkeitä asioita? 

D1.2 WHODAS 

b164 Korkeatasoiset 
kognitiiviset toi
minnot 

13 Minkä verran vaikeuksia sinulla on ollut päätösten 
tekemisessä? 

-

d3 Kommunikaatio 14 Minkä verran vaikeuksia sinulla on ollut aloittaa ja yllä
pitää keskustelua? 

D1.6 WHODAS 

d450 Käveleminen 15 Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut kävellä pitkiä 
matkoja, esim. 1 km? 

D2.5 WHO
DAS;S7 WHO
DAS-12 

Taulukko 14 jatkuu. 
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Jatkoa taulukkoon 14. 

ICF-koodi ja selite PARADISE24-kysymykset numerojärjestyksessä Kysymyssarja 

d510+ 
d530+ 
d540+ 
d550 

Peseytyminen + 
wc:ssä käyminen 
+ pukeutuminen + 
ruokaileminen 

16 Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut peseytymisessä 
tai pukeutumisessa, wc:n käyttämisessä tai ruokailemi
sessa? 

Yhdistetty 
sisältäen D3.1, 
D3.2 ja D3.3 
WHODAS 

b640 Seksuaalitoiminnot 17 Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut seksuaalisissa 
toiminnoissa? 

D4.5 WHODAS 

d5 Itsestä 
huolehtiminen 

18 Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut olla yksin 
muutamia päiviä? 

D3.4 WHODAS 

d570 Omasta terveydestä 
huolehtiminen 

19 Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut huolehtia 
terveydestäsi, kuten syödä hyvin, kuntoilla ja ottaa 
mahdolliset reseptilääkkeesi? 

-

d7500 Vapaamuotoiset 
ystävyyssuhteet 

20 Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut aloittaa ja 
ylläpitää ystävyyssuhteita? 

Pohjautuu S11 
WHODAS-12 

d760 
+ 
d770 

Perhesuhteet + 
Intiimit ihmissuh
teet 

21 Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut tulla toimeen 
läheistesi kanssa? 

D4.3 WHODAS 

d839 
+ 
d850 

Opetus ja koulutus, 
muu määritelty ja 
määrittelemätön + 
Vastikkeellinen työ 

22 Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut päivittäisessä 
työssä tai koulunkäynnissä? 

D5.5 WHODAS; 
S12 WHODAS-12 

d870 Taloudellinen 
omavaraisuus 

23 Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut hallita rahan
käyttöäsi? 

-

d9 Yhteisöllinen, 
sosiaalinen ja 
kansalaiselämä 

24 Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut osallistua har
rastuksiin tai järjestötoimintaan (esim. juhliin, urheilu
tapahtumiin, uskonnollisiin tai poliittisiin toimintoihin) 
samalla tavalla kuin kuka tahansa? 

D6.1 WHO
DAS;S4 WHO
DAS-12 

Kysymykset oli valittu niin, että ne sisältävät useiden aivotoiminnan häiriöiden yh
teydessä keskeiset psykososiaaliset vaikeudet. Tästä syystä kysymyssarja ei kata koko 
ICF-koodistoa. Kysymyssarjaan valikoitui 14 kysymystä ICF:n osa-alueelta b Ruu
miin/kehon toiminnot ja 10 kysymystä osa-alueelta d Suoritukset ja osallistuminen. 

ICF-luokituksen pääluokkaan b1 Mielentoiminnot sisältyi kaksitoista kysymystä, jois
ta neljä kysymystä luokasta Kokonaisvaltaiset mielentoiminnot (kysymykset 1–4) ja 
kahdeksan kysymystä luokasta Erityiset mielentoiminnot (kysymykset 5–9 ja 11–13). 
Viidestä pääluokasta oli vain yksi kysymys. Pääluokkaan b2 Aistitoiminnot ja kipu 
sisältyi kysymys 10 ja pääluokkaan b6 Virtsa- ja sukuelin- sekä suvunjatkamisjärjes
telmän toiminnot kysymys 17. Vastaavasti suoriutumista ja osallistumista koskeva ky
symys 14 sisältyi pääluokkaan d3 kommunikaatio, kysymys 15 pääluokkaan d4 liik
kuminen ja kysymys 24 pääluokkaan d9 Yhteisöllinen, sosiaalinen ja kansalaiselämä. 
Muut suoriutumista ja osallistumista koskevat kysymykset jakautuivat pääluokkiin 
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seuraavasti: d5 Itsestä huolehtiminen (kysymykset 16, 18 ja 19), d7 Henkilöiden vä
linen vuorovaikutus ja ihmissuhteet (20 ja 21), d8 Keskeiset elämänalueet (22 ja 23). 
ICF-koodeja voi käyttää tukena, jos muuten on vaikea ymmärtää kysymyksen koh
detta. Ainakin muutamissa kysymyksissä (esim. 18, 20 ja 23) ICF-luokan tietäminen 
saattaa vaikuttaa siihen, miten kysymyksen ymmärtää. Erityisesti yksin olemiseen 
liittyvä kysymys 18 voidaan arkikielessä ymmärtää ihmissuhteisiin liittyväksi eikä 
yksin selviytymiseen liittyväksi, mutta muotoilua ei EU-hankkeessa haluttu muuttaa, 
koska kysymys on otettu aiemmin toimivaksi testatusta mittarista (WHODAS). 

ICF-luokkien sisältöjen muuntamisessa kysymyksiksi oli hyödynnetty mahdollisuuk
sien mukaan aiemmin käytettyjä muotoiluja (luku 2.3). WHO Disability Assessment 
Schedule 2.0 -kysymyssarjaa on käytetty apuna 11 kysymyksen ja Maailman terveys
järjestön (WHO) World Health Survey (WHS) muotoiluja kuuden kysymyksen koh
dalla (taulukko 14). Yhden kysymyksen muotoilu perustui Composite International 
Diagnostic Interview eli CIDIn ja toisen Hospital Anxiety and Depression Scale eli 
HADSin sanamuotoihin. Viisi uutta kysymystä tehtiin PARADISE-hankkeessa. 

5.3.3 Kalibrointi asteikolle 0–100 

Kysymyssarjan tulosten tulkinnan helpottamiseksi kehitettiin pisteiden laskemista
pa, jossa vaihteluväli on nollasta sataan. Yhdeksän aivotoiminnan häiriön kohdalla 
totetutettujen yhteensä 722 haastattelujen aineistolla testattiin 24 kysymyksen koko
naisuutta. Kvantitatiivisten testausten perustella kysymyssarjan vastausvaihtoehtojen 
määrä kavennettiin kolmeen ja summapisteet sijoitettiin asteikolle nollasta sataan 
(Cieza ym. 2015a). 

Vastausvaihtoehdot päätettiin vähentää viidestä kolmeen, koska eri aivotoiminnan 
häiriöissä vastausvaihtoehtoja oli käytetty eri tavoin. Horisontaalisuuden oletuksen 
säilyttämiseksi vaihtoehtojen määrä sovitettiin sellaiseksi, että kysymyssarja soveltuu 
käytettäväksi eri aivotoiminnan häiriöiden yhteydessä. Kysymyssarja ja vastausvaih
toehdot pisteytyksineen on esitetty taulukossa 15 (s. 104). 

Päätökseen vastausvaihtoehtojen vähentämisestä vaikuttivat kaikkiaan seuraavat 
asiat: a) kahdessatoista kysymyksessä jatkumoa ja kynnystä koskeva kriteeri 3 (luku 
3.1) ei toiminut viisiportaisella asteikolla, b) vastausvaihtoehtojen jakaumat olivat 
vinoja, c) tietyt vastausvaihtoehdot osoittivat erilaista kynnysarvoa psykiatrisissa ja 
neurologisissa häiriöissä ja d) kysymyssarjaan vastaamisen arvioitiin olevan helpom
paa, jos vastausvaihtoehtoja on sama määrä kaikissa kysymyksissä. Vastausvaihto
ehtojen vähentäminen toteutettiin niin, että yhdistettiin vaihtoehdot 2 ja 3 sekä 4 ja 
5 (01122). Psykososiaalisten vaikeuksien summapistemäärää vastaava luku etsitään 
muuntotaulukosta. Asteikon muuntotaulukko nollasta sataan on tehty käyttämällä 
apuna Rasch-analyysiä (Cieza ym. 2015a). Pieni luku tarkoittaa vähäisiä vaikeuksia 
ja suuri luku suuria vaikeuksia. PARADISE metric -muuntotaulukko on esitetty tau
lukossa 16 (s. 105). 
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Taulukko 15. PARADISE24-kyselylomakkeen kysymyssarja ja vastausvaihtoehdot. 

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 levän
neeksi 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 siinä, 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 masentunei
suuden 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 pukeutumi
sessa, 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 järjestötoimin
taan (esim. juhliin, urheilutapahtumiin, uskonnollisiin tai poliittisiin toimintoihin) 
samalla tavalla kuin kuka tahansa? 0 1 2 

Summa sarakkeittain 

Yhteispisteet, jotka muunnetaan PARADISE metric -muuntotaulukon avulla. 
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Taulukko 16. PARADISE metric -muuntotaulukko lomakkeen summapistemäärästä välille 0–100. 

Lomakkeesta lasketut 
pisteet 

Muunnettu asteikolle 
0–100 

Lomakkeesta lasketut 
pisteet 

Muunnettu asteikolle 
0–100 

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 

5.4 Psykososiaalisia vaikeuksia määrittävät tekijät 

Yksilöhaastatteluissa kysyttiin yksilöön ja ympäristöön liittyviä asioita, jotka mah
dollisesti vaikuttavat psykososiaalisiin vaikeuksiin. Käytännöllisenä tavoitteena oli 
selvittää, voiko kehitettyyn kysymyssarjaan liittää muutaman kysymyksen psykoso
siaalisiin vaikeuksiin yhteydessä olevista yhteisistä tekijöistä. 

Haastattelussa kysyttiin monipuolisesti yksilö- ja ympäristötekijöistä (ks. luku 2.4.1, 
determinantit). Taustamuuttujat, joiden vaikutus pyrittiin vakioimaan, olivat ikä, 
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koulutustaso ja sukupuoli. Tutkimusmenetelmät ja tulokset on kuvattu artikkelissa 
Sabariego ym. (2015). 

Eri aivotoiminnan häiriöryhmille yhteisiksi psykososiaalisiin vaikeuksiin yhteydessä 
oleviksi yksilöllisiksi tekijöiksi nousi kahdeksan asiaa. Kolme niistä liittyi terveyden 
kokemiseen: samanaikaisten muiden sairauksien määrä sekä oma arvio terveydenti
lasta ja stressin määrä. Loput liittyivät enemmän käsitykseen itsestä ja sopeutumis
kykyyn: näkemys siitä, miten aivotoiminnan häiriö on vaikuttanut persoonallisuu
teen, itsensä arvostaminen ja itsetunto sekä oman ja lähiympäristön sopeutuminen 
tilanteeseen. Ympäristötekijöistä tärkeimmiksi nousivat rakennettu ympäristö, sää tai 
ilmasto ja perheenjäsenten terveysongelmat. 

Haastatteluaineiston avulla on tutkittu myös aivotoiminnan häiriöiden yhteyttä so
siaaliseen tukeen (Kamenov ym. 2016). Regressioanalyysin perusteella toimintaky
vyn vaikeudet olivat voimakkaasti yhteydessä koettuun sosiaalisen tuen määrään. 

PARADISE24-kyselyn yhteydessä PARADISE-hankkeessa suositetaan kysyttäväksi 
tärkeiksi nousseita yksilö- ja ympäristötekijöitä. Näiden tekijöiden yhteyksistä psy
kososiaalisiin vaikeuksiin pitäisi kuitenkin saada enemmän tutkimustietoa. Erityises
ti seurantatutkimustietoa tarvitaan lisää. 

5.5 Yhteenveto 

Haastatteluun osallistui yhteensä 722 aivotoiminnan häiriöistä kärsivää aikuista; 
noin 80 henkilöä kustakin eri aivotoiminnan häiriötä edustavasta ryhmästä. Haas
tattelut toteutettiin neljässä maassa: MS-tautia, aivotoiminnan häiriötä, migreeniä, 
epilepsiaa ja Parkinsonin tautia koskevat haastattelut tehtiin Italiassa, skitsofreniaa 
ja dementiaa koskevat Puolassa, depressiota koskevat Espanjassa ja päihdehäiriötä 
koskevat Suomessa. 

Eri aivotoiminnan häiriöitä koskevien osa-aineistojen välillä oli suuria demografi
sia eroja. Tämä johtuu osittain siitä, että tutkimukseen oli pyritty valitsemaan mah
dollisimman monenlaisia aivotoiminnan häiriöitä. Osa-aineistojen välisiin eroihin 
vaikutti se, että yhtä aivotoiminnan häiriötä edustavat haastateltavat rekrytoitiin sa
masta hoitopaikasta yhdessä maassa. Tulokset eivät ole yleistettävissä koskemaan ai
votoiminnan häiriöiden välisiä eroja, mutta ne kuvaavat laajasti erilaisten häiriöiden 
yhteydessä esiintyviä psykososiaalisia ongelmia. 

Haastateltujen taustatietoja kysyttiin, jotta voitiin arvioida kokonaisaineiston edus
tavuutta. Psykiatristen häiriöiden takia haastatellut asuivat useammin itsenäisesti ja 
yksin sekä harvemmin avo- tai avioliitossa kuin neurologisten häiriöiden takia haas
tatellut. Häiriöryhmien välillä oli suuria eroja myös koulutuksessa ja työssä käymises
sä. Aivotoiminnan häiriön takia eläkkeellä oli suhteellisesti eniten päihderiippuvaisia 
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haastateltuja. Iän tai muun syyn takia eläkkeellä oli eniten dementian, aivoverenkier
tohäiriön ja Parkinsonin taudin takia haastateltuja. 

Psykiatristen häiriöiden sekä migreenin tai epilepsian takia haastateltujen häiriöt oli
vat monilla osallistujilla vakavia ja ne olivat jatkuneet pitkään. Migreenin ja epilep
sian takia haastatelluista useat kävivät töissä ja asuivat yhdessä muiden kanssa, he 
poikkesivat mielenterveysongelmista kärsivistä terveyskäyttäytymisessä sekä parem
maksi koetun terveydentilan osalta. 

Esitetyt psykososiaaliset vaikeudet olivat yhteisiä eri aivotoiminnan häiriöille. Ky
sytyistä 64 psykososiaalisesta vaikeudesta oli jokaisen aivotoiminnan häiriön osal
ta ainakin joku vastannut kokeneensa vähintään lieviä vaikeuksia. Epilepsian takia 
haastatellut olivat muita useammin vastanneet ”ei vaikeuksia” erityisesti osa-alueella 
suoriutuminen ja osallistuminen. 

Psykiatristen ja neurologisten häiriöiden välillä oli paljon eroja siinä, miten laajasti 
vastausvaihtoehtoja käytettiin. Masentuneisuuden, skitsofrenian tai päihderiippu
vuuden takia haastateltujen vastaukset mielentoimintoja koskeviin kysymyksiin ja
kaantuivat suhteellisen tasaisesti viisiportaiselle vastausasteikolle. 

Kysymykset valittiin tilastollisten analyysien ja asiantuntija-arvioiden perusteella 
niin, että kysymyssarja sisältää useiden aivotoiminnan häiriöiden yhteydessä kes
keiset psykososiaaliset vaikeudet. Kysymyssarjaan valikoitui 14 kysymystä ICF:n 
osa-alueelta b Ruumiin/kehon toiminnot ja 10 kysymystä osa-alueelta d Suorituk
set ja osallistuminen. Oletus horisontaalisesta epidemiologiasta toimi hyvin asioiden 
yleisyyden osalta, mutta koettujen vaikeuksien intensiteetissä oli suuria eroja. Näiden 
erojen kaventamiseksi vastausvaihtoehtojen määrä kavennettiin viidestä kolmeen. 

PARADISE-menetelmän tavoitteena oli se, että tulokset saadaan helposti ymmärret
tävälle asteikolle nollasta sataan. Tilastollisten menetelmien avulla laskettiin muun
totaulukko, jonka avulla kyselyn summapistemäärä voidaan muuttaa asteikolle nol
lasta sataan. 

Psykososiaalisiin vaikeuksiin yhteydessä olevia eri aivotoiminnan häiriöille yhteisiä 
yksilötekijöitä oli haastattelututkimuksen perusteella kahdeksan. Yksilötekijät koski
vat koettua terveyttä, käsityksiä omasta itsestä sekä omaa ja läheisten sopeutumista 
tilanteeseen. Ympäristötekijät koskivat rakennettua ympäristöä, säätä tai ilmastoa 
ja perheenjäsenen terveysongelmia. Näiden asioiden yhteyttä psykososiaalisiin vai
keuksiin olisi jatkossa tärkeä seurata ja tutkia. 
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6 Päihderiippuvuuden yhteydessä koetut psykososiaaliset vaikeudet 

Tässä luvussa tarkastellaan päihderiippuvuuden takia laitoshoidossa olleiden haasta
teltujen (n = 82) elämäntilannetta ja heidän vastauksiaan psykososiaalisia vaikeuk
sia kartoittaviin kysymyksiin. PARADISE24-kysely kehitettiin käytettäväksi useiden 
erilaisten häiriöiden yhteydessä (luku 5). Tämän vuoksi koimme tärkeäksi arvioida 
myös PARADISE24-kyselyyn valittujen kysymysten soveltuvuutta ja edustavuutta 
päihderiippuvuuden yhteydessä. Lisäksi selvitetään kysymyssarjasta yhteenlasketun 
pistemäärän käytettävyyttä päihdehoidon asiakkailla ja selvitetään summan yhteyttä 
taustatietoihin ja muihin mittareihin. Lopuksi tarkastellaan laadullista aineistoa hyö
dyntäen matalat ja korkeat yhteenlasketut pisteet saaneiden henkilöiden välisiä eroja. 

6.1 Haastateltujen elämäntilanne 

Päihderiippuutta koskeva tutkimus toteutettiin Järvenpään sosiaalisairaalassa. Haas
tatteluun pyydettiin laitoskuntoutusjaksolla olevia potilaita. Tutkimus esiteltiin 121 
potilaalle. Haastatattelusuostumuksen allekirjoitti 97 henkilöä. Viisitoista henkilöä 
lopetti hoidon tai muutti mielensä viimeistään kesken haastattelun. Haastattelusta 
pois jääneet olivat keskimäärin nuorempia ja he olivat harvemmin hoidossa ainoas
taan alkoholiongelman takia. Haastatteluista kaksi hylättiin, koska epikriisin perus
teella kyse ei ollut päihderiippuvuudesta. Tutkimusaineisto sisältää 80 haastattelua. 

Haastatellut kolmekymmentä naista ja viisikymmentä miestä olivat syntyneet vuo
sien 1940 ja 1993 välillä, keskimäärin vuonna 1972. Kahta lukuun ottamatta kaikki 
olivat syntyneet Suomessa. Asunnottomia oli seitsemän. Haastatelluista puolet oli 
naimattomia ja viidenneksellä oli työpaikka (taulukko 11). Suurimmalla osalla haas
tatelluista oli lapsia, seitsemällätoista oli yksi lapsi, kahdellakymmenelläviidellä kaksi 
lasta ja kahdellatoista kolmesta viiteen lasta. Päihdeongelma oli kestänyt yhdestä 39 
vuoteen, keskimäärin 12 vuotta (taulukko 12). Suurin osa haastatelluista tupakoi ja 
lievä ylipaino oli yleistä (taulukko 13). 

Suurimmalla osalla haastatelluista oli päädiagnoosina alkoholiriippuvuus (47 haasta
teltua, F10.2x). Muista päihdediagnooseista yleisin koski opioideja (26 haastateltua, 
F11.2x), kolmella piristeitä (F15.2x), kahdella rauhoittavia aineita (F13.2x) ja kahdel
la monipäihderiippuvuutta (F19.2x). Kun otettiin huomioon myös sivudiagnoosit, 35 
henkilöllä ei ollut diagnosoitu muihin päihteisiin kuin alkoholiin liittyviä ongelmia. 
Kaksi päihderiippuvuutta oli diagnosoitu 27 henkilölle ja useampia riippuvuuksia 
neljälle. 

Neljällä haastatellulla oli diagnoosina psykoottinen häiriö (F20–29). Lisäksi 17 
miehellä ja 5 naisella oli diagnosoitu masennus tai muu mielialahäiriö (F30–F39). 
Kahdella oli epilepsiaan (G40.2 ja G40.9) liittyvä diagnoosi; dementiaa, migree
niä, MS-tautia, Parkinsonin tautia tai aivoverenkiertohäiriötä ei ollut diagnosoitu 
päihdehoitojakson aikana kenellekään. C-hepatiitti-diagnoosi (B18.2) oli 15 henki



  

 

 

 

109 Aivotoiminnan häiriöiden yhteydessä yleisesti koetut psykososiaaliset vaikeudet 

löllä. Kuudella henkilöllä oli muita diagnooseja. Itsemurhaa oli yrittänyt 15 henkilöä 
kerran ja kuusi useamman kerran. 

Naisten ja miesten väliset erot 

Naisten ja miesten välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja iän, pääasiallisen 
käytetyn päihteen, koulutuksen tai terveyskäyttäytymisen osalta. Ainoastaan AU
DIT-C-pistemäärän keskiarvo oli naisilla pienempi kuin miehillä (5,9 vs. 8,4; p < 
0,009). Lisäksi naiset olivat kokeneet terveytensä ja elämänlaatunsa hieman parem
miksi kuin miehet (t-testillä p = 0,025 ja p = 0,031). Perhesuhteissa tai lasten määräs
sä ei ollut eroja, mutta naiset olivat raportoineet useammin, että joku kotitalouden 
jäsen tarvitsee hänen huolenpitoaan (p = 0,038). Naisten ja miesten välillä ei ollut 
eroja kysymyssarjojen summapisteissä (taulukko 17) lukuun ottamatta sitä, että nai
set olivat ulospäin sunntautuvampia kuin miehet (BFI-10 3,5 vs. 2,9 p = 0,009). 

Taulukko 17. Päihderiippuvaisten henkilöiden vastausten jakaumat eri kysymyssarjoihin. 

Kysymyssarjan sisältö ja lyhennea N Min Max Ka. 
Keski

hajonta 

Ulospäinsuuntautuneisuus BFI-10 80 1 5 3,1 1,0 

Neuroottisuus BFI-10 80 1 5 3,1 1,0 

Avoimuus BFI-10 79 1 5 3,3 0,7 

Tietoisuus BFI-10 79 1 5 3,2 1,0 

Myöntyväisyys BFI-10 79 1 5 3,2 0,8 

Sosiaalisen tuen saaminen OSS-3 80 5 14 9,9 1,8 

Monisairastavuus SCQ 80 1 28 8,8 4,8 

Heikko elämänlaatu WHOQOL-8 74 10 21 14,4 2,7 

Hoitohenkilön empaattisuus JSE 75 5 25 18,4 4,1 

Joustavuus BRS 73 7 20 13,9 2,7 

Masennusoireiden määrä BDI-II 72 1 52 22,5 12,5 

Moneltako kaikki tiedot 58 

a Big Five Inventory 10 (BFI-10), Oslo Social Support Scale (OSS-3), Self-reported Comorbidities Questionnaire (SCQ), Maailman 
Terveysjärjestön elämänlaatumittari (WHOQOL-8), Jefferson Scale of Patient’s Perception of Physician Empathy (JSE), Brief 
Resilience Scale (BRS), Beck Depression Index (BDI-II). 

Päihderiippuvaisten väliset erot 

Haastatellut jaettiin kolmeen ryhmään päihderiippuvuuden perusteella: diagnosoitu 
vain alkoholiriippuvuus (35 henkilöä), diagnosoitu opioidiriippuvuus (27) ja diag
nosoitu muut päihderiippuvuudet (18). Alkoholiriippuvaisten keski-ikä oli korkeam
pi (47,2 vuotta) kuin opidioidien käyttäjien (30,1) ja muiden päihteiden käyttäjien 
(38,9; F = 18,7 p < 0,001), joten muut elämäntilanteessa esiintyneet erot saattoivat 
johtua myös iästä. 
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Alkoholiongelmien takia hoidossa olleista 80 % oli suorittanut vähintään toisen as
teen koulutuksen, mutta opioidien käyttäjistä vain 37 % ja muiden päihteiden käyttä
jistä 61 %. Alkoholiriippuvaisilla oli enemmän lapsia kuin opioidien käyttäjillä. Alko
holiongelmaisten lapsista oli suurempi osa täysikäisiä, kun taas opioidiriippuvaisten 
lapset olivat useammin alle kouluikäisiä. 

Alkoholiriippuvaisista tupakoi päivittäin 57 %, mutta opioidien käyttäjistä tupakoi 
96 % ja muista 89 %. Erilaisten summapistemäärien kohdalla eroja oli vähän. Alko
holiriippuvaiset olivat keskimäärin hieman empaattisempia (keskiarvo 19,6 pistettä) 
ja vähemmän neuroottisia (2,8 pistettä) kuin opioidien käyttäjät (16,4 ja 3,4 pistettä, 
p < 0,050). Palautumiskyky oli hieman heikompi (14,3 pistettä) muut päihteet -ryh
mässä, johon sisältyy useita sekakäyttäjiä (12,5 pistettä, p < 0,050). 

Päihdediagnoosin perusteella ryhmittely toteutettiin myös toisella tavoin. Niitä, joil
la oli pää- tai sivudiagnoosina alkoholiriippuvuus (n = 47), verrattiin muihin päih
deongelmaisiin (n = 33). Ikään ja koulutukseen sekä lapsiin liittyvät erot olivat sa
mansuuntaiset kuin edellä. Näin ryhmiteltynä eroja esiintyi muutamissa sellaisissa 
asioissa, joissa niitä ei edellisessä tarkastelussa esiintynyt. Alkoholiriippuvaiset ko
kivat terveydentilansa yleisesti huonommaksi kuin muut. Heillä oli enemmän yli
painoisuutta ja suuremmat masennusoireiden summapisteet (BDI-II). Alkoholiriip
puvaisista ajokortin oli hankkinut 83 %, mutta muiden päihteiden käyttäjistä vain 
48 %. Ajokortin hankkineista alkoholiongelmaisista oli ajokiellossa 23 % ja muiden 
päihteiden käyttäjistä 38 %. 

6.2 Psykososiaaliset vaikeudet 

Päihderiippuvaiset olivat kokeneet paljon psykososiaalisia vaikeuksia ja niiden voi
makkuudessa oli suurta vaihtelua. Päihderiippuvuuden takia haastateltujen vastauk
set jakautuivat laajemmin viiteen vastausvaihtoehtoon kuin neurologisten häiriöi
den takia haastateltujen vastaukset (kuvio 7–kuvio 33). Tutkimme, kartoittavatko 
kysymyssarjaan valituksi tulleet kysymykset päihderiippuvuuden kannalta olennai
set psykososiaaliset vaikeudet vai puuttuiko joukosta erityisen tärkeitä kysymyksiä. 
Lisäksi tarkastelimme kysymyssarjan kysymyksiä osa-alueittain ja yhteenlaskettua 
summapistemäärää käyttäen. Lopuksi tutkimme, oliko korkeat ja matalat pisteet saa
neiden haastateltavien alaryhmien hoitohistoriassa ja elämäntilanteessa havaittavissa 
eroja haastatteluyhteenvetojen perusteella. 



Aivotoiminnan häiriöiden yhteydessä yleisesti koetut psykososiaaliset vaikeudet 111   

 

 

 

6.2.1 Valittujen kysymysten vastaavuus päihderiippuvaisten ongelmiin 

Horisontaalisen epidemiologian oletuksen mukaisesti PARADISE24-kyselyyn oli 
valittu monipuolinen kokonaisuus yhdeksän eri aivotoiminnan häiriön yhteydes
sä yleisesti esiintyvistä psykososiaalisista vaikeuksista. Näin kysymyssarja soveltuu 
käytettäväksi useiden häiriöiden yhteydessä. Tämän yleisyysvaatimuksen takia kysy
myssarjasta saattoi jäädä pois yksittäisen aivotoiminnan häiriön kannalta merkittäviä 
kysymyksiä (Cieza ym. 2015b). Tutkimme, miten hyvin PARADISE24-kysely sisälsi 
päihderiippuvuuden kannalta keskeiset psykososiaaliset vaikeudet. 

Tarkastelimme päihdehoidon asiakkaiden haastatteluvastausten avulla 64:ää psyko
sosiaalista vaikeutta neljällä kriteerillä: 1) keskiarvo, 2) kuinka monella esiintyi vä
hintään lieviä vaikeuksia, 3) kuinka monella esiintyi vähintään suuria ongelmia ja 
4) kuinka monella esiintyi erittäin suuria ongelmia. Tarkastelimme, mitkä 24 kysy
mystä olisivat näillä kriteereillä valikoituneet kysymyssarjaan, jos valinta olisi perus
tunut ainoastaan päihderiippuvuudesta kärsivien vastauksiin. 

PARADISE24-kyselyn kysymykset 

Kuusitoista PARADISE24-kyselyyn kuuluvista kysymyksistä olisi valikoitunut päih
deriippuvuuteen liittyvien tärkeimpien kysymysten sarjaan jollakin neljästä kriteeris
tä (taulukko 18, s. 112–113). Kymmenen kysymystä oli näillä neljällä tavalla arvioitu
na yksiselitteisesti tärkeitä. 

Tunteisiin ja vireystilaan sekä osallistumiseen liittyvät kysymykset osoittautuivat 
päihderiippuvuuden yhteydessä keskeisiksi. Kymmenestä tärkeästä kysymykses
tä seitsemän kuului ICF-luokituksen osa-alueen Ruumiin/kehon toimintojen pää
luokkaan Mielentoiminnot (b130–b164). Kaksi kysymystä kuului Suoriutuminen ja 
osallistuminen -osa-alueen pääluokkaan Keskeiset elämänalueet (d839–d870) ja yksi 
kysymys pääluokkaan Yhteisöllinen, sosiaalinen ja kansalaiselämä (d9). 

Yleisiä mutta harvemmin suurina koettuja ongelmia kuvasi kaksi kysymystä; näi
hin kysymyksiin suurin osa oli valinnut vaihtoehdon lieviä tai keskisuuria vaikeuk
sia. Muistamista koskeva kysymys kuului Ruumiin/kehon toimintojen pääluokkaan 
Mielentoiminnot (b144) ja unta ja kipua koskeva pääluokaan Aistitoiminnot ja kipu 
(b280). 

Yleisimpiä suuria ja erittäin suuria vaikeuksia tarkasteltaessa neljä kysymystä nousi 
tärkeiksi: yksinolo, terveydestä huolehtiminen, kävely ja ärtyminen. Kolme kysymys
tä kuului Suoriutuminen ja osallistuminen -osa-alueelle, kaksi pääluokkaan Itsestä 
huolehtiminen (d5) ja yksi pääluokkaan Liikkuminen (d4). Ärtymistä koskeva kysy
mys linkittyy luokkaan psykomotoriset toiminnot (b147). 
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Taulukko 18. 64 psykososiaalisesta vaikeudesta neljällä erilaisella kriteerillä tärkeysjärjestykseen mer
kityt 24 päihderiippuvuuden kannalta tärkeintä psykososiaalista vaikeutta koskevaa kysymystä. Kriteerit 
olivat koettujen vaikeuksien korkea keskiarvo, niiden haastateltujen määrät, jotka olivat vastanneet ko
keneensä vähintään lieviä vaikeuksia, sekä erikseen vielä vähintään suuria tai vähintään erittäin suuria 
vaikeuksia kokeneiden osuudet. 

PARADISE24-kyselyyn sisältyvät kysymykset: Ke
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8. Minkä verran ongelmia sinulle ovat aiheuttaneet huolestuneisuus tai 
ahdistuneisuus? 2. 3. 2. 3. 

24. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut osallistua harrastuksiin tai järjestö
toimintaan (esim. juhliin, urheilutapahtumiin, uskonnollisiin tai poliittisiin 
toimintoihin) samalla tavalla kuin kuka tahansa? 3. 10. 4. 2. 

1. Minkä verran ongelmia sinulla on ollut sen vuoksi, että et ole tuntenut itseäsi 
levänneeksi ja pirteäksi päivän aikana (esim. tunnet väsymystä, olet voimaton)? 4. 3. 7. 11. 

7. Minkä verran ongelmia sinulle on aiheutunut surun, alakuloisuuden tai masentu
neisuuden tunteista? 6. 5. 5. 5. 

2. Minkä verran ongelmia sinulla on ollut löytää asioita, jotka kiinnostavat sinua? 7. 6. 8. 5. 

23. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut hallita rahankäyttöäsi? 10. 8. 14. 10. 

4. Minkä verran ongelmia sinulla on ollut unen kanssa, esimerkiksi vaikeus 
nukahtaa, heräilyä usein yön aikana tai herääminen liian aikaisin aamulla? 12. 11. 15. 5. 

22. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut päivittäisessä työssä tai opiskelussa? 13. 17. 6. 22. 

9. Minkä verran ongelmia sinulle on tuottanut se, että et ole kyennyt selviytymään 
kaikista niistä asioista, jotka sinun tulisi hoitaa? 15. 23. 9. 5. 

13. Minkä verran vaikeuksia sinulla on ollut päätösten tekemisessä? 17. 18. 17. 23. 

12. Minkä verran vaikeuksia sinulla on ollut muistaa tehdä tärkeitä asioita? 20. 12. 

10. Minkä verran sinulla on ollut särkyjä tai kipuja? 22. 13. 

18. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut olla yksin muutamia päiviä? 23. 11. 15. 

19. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut huolehtia terveydestäsi kuten syödä 
hyvin, kuntoilla ja ottaa mahdolliset reseptilääkkeesi? 24. 23. 13. 

15. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut kävellä pitkiä matkoja (esim. 1 km)? 21. 

5. Minkä verran ongelmia sinulla on ollut ärtyneisyyden suhteen, esimerkiksi että 
olisit aloittanut riitoja, huutanut ihmisille tai jopa lyönyt heitä? 24. 

Taulukko 18 jatkuu. 
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Jatkoa taulukkoon 18. 

Kysymykset, jotka eivät sisälly PARADISE24-kyselyyn: Ke
sk

ia
rv

o

Vä
hi

nt
ää

n 
lie

vi
ä 

Vä
hi

nt
ää

n 
su

ur
ia

Vä
hi

nt
ää

n 
er

itt
äi

n 
su

ur
ia

 

Minkä verran ”ko. aivotoiminnanhäiriö, tässä tapauksessa päihderiippuvuus” 
on vaikuttanut tunteisiisi? 1. 2. 1. 1. 

Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut saada rahat riittämään tarpeittesi 
tyydyttämiseen? 5. 8. 3. 4. 

Minkä verran ongelmia sinulle on aiheutunut siitä, että tunnet itsesi sisäisesti 
tyhjäksi? 8. 13. 10. 7. 

Ajatteletko, että olet ”päihdeongelmasi” takia muuttunut toisenlaiseksi ihmiseksi 
kuin aiemmin olit? 9. 1. 16. 12. 

Minkä verran ongelmia sinulle aiheutuu tunnetilojen tai mielialojen heilahteluista, 
kuten yhtäkkisestä nauramisesta tai itkemisestä ilman syytä? 10. 6. 12. 17. 

Minkä verran vaikeuksia sinulla on ollut rentoutua tai huvitella omatoimisesti? 13. 16. 12. 17. 

Minkä verran ongelmia sinulle on aiheuttanut se, että tunnet itsesi yksinäiseksi vaikka 
olet ihmisten seurassa? 16. 21. 17. 

Minkä verran vaikeuksia sinulle on tuottanut asioiden arviointi ja ongelmien ratkaisu 
päivittäisessä elämässä? 18. 13. 22. 23. 

Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut käsitellä ristiriitoja ja jännitteitä toisten 
kanssa? 19. 19. 21. 

Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut elättää tai tukea muita? 21. 24. 19. 20. 

Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut huolehtia kotitaloudestasi? 24. 14. 

Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut seisoa yhtäjaksoisesti pitkään, kuten 
30 minuuttia? 20. 15. 

Onko sinulla ollut vaikeuksia kirjojen, ohjeiden tai sanomalehtien lukemisessa? 24. 17. 

Minkä verran ongelmia sinulle on aiheutunut tunteesta, että ajatuksesi ovat liian 
hitaita tai ettet pysty ajattelemaan selkeästi? 19. 

Minkä verran ongelmia sinulla on ollut löytää sanoja, joita olisit halunnut sanoa, 
tai ymmärtää mitä sinulle sanotaan? 21. 
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PARADISE24-kyselyn kysymyksistä kolmannes eli kahdeksan kysymystä eivät olisi 
tulleet valituiksi pelkästään päihderiippuvuutta varten tehtyyn kysymyssarjaan (tau
lukko 19). Näistä kysymyksistä kolme kuului ICF:n pääluokkaan Mielentoiminnot 
(b1302–b147). Ruokahalun, hitauden tunteen ja keskittymisen ongelmiin liittyvät 
vaikeudet ovat kuitenkin myös päihdeongelmaisten hoidossa huomioon otettavia 
asioita ja ne ovat usein myös vaikutussuhteessa hoitoon tai lääkitykseen. Hoidon ja 
seurannan näkökulmasta nämä kysymykset ovat myös päihderiippuvaisten kohdalla 
hyödyllisiä. Haastatelluista yli puolet oli kokenut näissä asioissa vähintään lieviä vai
keuksia ja joka viides suuria tai erittäin suuria vaikeuksia. 

Taulukko 19. Kysymykset, jotka eivät olisi sisältyneet pelkästään päihderiippuvuutta varten koottuun 
24 kysymyksen sarjaan; ICF-luokka, kysymys sekä kyseisiä vaikeuksia kokeneiden päihderiippuvaisten 
osuudet. 

ICF Kysymys 

Vähintään 
lieviä 

vaikeuksia 
% (n = 80) 

Vähintään 
suuria 

vaikeuksia 
% (n = 80) 

b1302 3. Minkä verran ongelmia sinulla on ollut ruokahalusi suhteen? 52 19 

b147 6. Minkä verran ongelmia sinulle on tuottanut se, että olet kokenut 
itsesi hitaaksi tai että asiat ovat tuntuneet tapahtuvan ympärilläsi 
liian nopeasti? 

65 23 

b140 11. Minkä verran vaikeuksia sinulla on ollut keskittyä tekemään jotain 
10 min ajan? 

69 21 

d3 14. Minkä verran vaikeuksia sinulla on ollut aloittaa ja ylläpitää 
keskustelua? 

65 10 

d510 d530 
d540 d550 

16. Onko sinulla ollut vaikeuksia jossakin seuraavista: peseytymises
sä tai pukeutumisessa, wc:n käyttämisessä tai ruokailemisessa? 

41 19 

b640 17. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut seksuaalisissa 
toiminnoissa? 

41 16 

d7500 20. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut ylläpitää ystävyys
suhteita? 

69 20 

d760 d770 21. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut tulla toimeen läheistesi 
kanssa? 

59 16 

Seksuaalisuuteen ja seksuaaliseen käyttäytymiseen liittyvät vaikeudet ovat päihde
ongelmien yhteydessä yleisiä, kuten kirjallisuuskatsauskin osoitti (luku 3). PARA
DISE24-kyselyn kysymyksen fokusoiminen pelkästään seksuaalisiin toimintoihin 
on kuitenkin kapea-alaista, varsinkin naisten kannalta. Yleinen kysymys ”seksiin tai 
seksuaalisuuteen liittyvät vaikeudet” olisi voinut tuoda toisenlaiset tulokset. Laajem
pi kysymys ei kuitenkaan olisi sopinut PARADISE24-kyselyn kokonaisuuteen, koska 
se ei olisi linkittynyt ICF:ssä ainoastaan yhteen luokkaan. Sukuelin- ja suvunjatka
mistoimintojen (b640) lisäksi se olisi linkittynyt myös pääluokkaan Mielentoiminnot 
sekä osa-alueeseen Suoriutuminen ja osallistuminen liittyviin koodeihin, kuten viet
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titoiminnot (b130) ja intiimit ihmissuhteet (d770). Seksuaalisiin toimintoihin liittyvä 
kysymys voi hoitotilanteessa toimia siltana laajemman keskustelun avaamiseksi. 

Viimeiset neljä kysymystä, jotka eivät päihderiippuvuuden yhteydessä olleet kaik
kein tärkeimpien listalla, liittyivät osa-alueeseen Suoriutuminen ja osallistuminen. 
Keskustelemiseen ja ystävyyssuhteisiin sekä läheisiin liittyvät kysymykset ovat päih
deriippuvaistenkin keskuudessa hyvin yleisiä (taulukko 20). Nämä kysymykset laa
jentavat kysymyssarjan kokonaisuutta. Lisäksi ystävyyssuhteiden ylläpitoa koskeva 
kysymys (d7500) päädyttiin PARADISE24-kyselyn laajentamaan niin, että kysymys 
kohdistui sekä ystävyyssuhteiden aloittamiseen että ylläpitämiseen (luku 5.3.1). Tämä 
todennäköisesti parantaa kysymyksen käyttöarvoa päihderiippuvaisten kohdalla. 

Peseytymistä, pukeutumista, ruokailua ja WC:n käyttöä koskevat kysymykset yhdis
tettiin PARADISE24-kyselyssä yhdeksi kysymykseksi, koska yksittäisinä kysymyksi
nä nämä eivät toimineet yhtäkään aivotoiminnan häiriötä tutkittaessa. Yhdistettyyn 
kysymykseen sisältyviä vaikeuksia oli kokenut 41 % päihderiippuvuuden takia haas
tatelluista. Tämä arjen perustoiminnoista suoriutumista kartoittava kysymys laajen
taa merkittävällä tavalla PARADISE24-kyselyn sisältöä. 

Päihderiippuvuudelle erityiset kysymykset 

Kaksi kysymystä, joita ei ollut valittu PARADISE24-kyselyyn, osoittautui päihderiip
puvaisille erityisen tärkeiksi (taulukko 19). Kysymys” Minkä verran ko. aivotoiminnan 
häiriö on vaikuttanut tunteisiisi” tuli ensimmäiseksi kolmella kriteerillä ja kysymys 
”Ajatteletko, että olet ko. aivotoiminnan häiriön takia muuttunut toisenlaiseksi ihmi
seksi kuin aiemmin olit” yhdellä kriteerillä. Haastattelussa ko. aivotoiminnan häiriön 
sijaan sanottiin päihdeongelma. Näiden kahden kysymyksen keskiarvot korreloivat 
päihderiippuvaisten osalta voimakkaasti keskenään (r = 0,44; p < 0,001). Nämä ky
symykset olivat haastatteluvastausten jakaumien perusteella tärkeitä myös muiden 
aivotoiminnan häiriöiden yhteydessä. Kysymyksiä ei kuitenkaan sisällytetty PARA
DISE24-kyselyyn, koska lomakkeen käytettävyys olisi heikentynyt olennaisesti, sillä 
nämä kysymykset vaativat tilanne- tai yksilökohtaista muokkaamista. 

Mainittakoon, että päihderiippuvaisten kohdalla edellämainitut kysymykset olivat 
voimakkaasti yhteydessä muutamiin kysymyssarjaan valittuihin kysymyksiin. Tun
teita koskeva kysymys korreloi kohtalaisesti (r < 0,50; p < 0,001) kahden kysymyssar
jaan kuuluvan kysymyksen kanssa (7 huolestuneisuus ja 8 alakuloisuus). Muuttumis
ta koskevan kysymyksen vastaukset korreloivat voimakkaimmin (r = 0,43; p < 0,001) 
kysymyssarjan osallistumista ja ystävyyssuhteita (kysymykset 20 ja 24) koskevien 
kysymysten kanssa. 

Kuusi muuta kysymystä, jotka olivat 24:n eniten esiintyneen kysymyksen joukossa 
kaikissa neljässä tarkastelutavassa, eivät kuuluneet PARADISE24-kyselyyn (taulukko 
19). Lisäksi seitsemän kysymystä olisi valikoitunut mukaan yhden, kahden tai kol
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men kriteerin perusteella. Näistä kolmestatoista kysymyksestä kuusi linkittyi ICF:n 
osa-aluelle Ruumiin ja kehon toiminnot ja seitsemän osa-alueelle Suoritukset ja osal
listuminen. 

Neljä kysymyssarjan ulkopuolelle jäänyttä vaikeutta käsitteli tunne-elämän toimin
toja (b152): päihderiippuvuuden vaikutus tunteisiin, tyhjyyden tunne, tunnetilojen 
ja mielialojen vaihtelut, sekä yksinäisyyden tunne ihmisten seurassa. Tästä ICF-luo
kasta oli PARADISE24-kyselyyn sisällytetty kolme kysymystä, jotka koskivat surua, 
alakuloisuutta ja masennusta (kysymys 7), huolestuneisuutta ja ahdistuneisuutta (ky
symys 8) sekä stressiä (kysymys 9). Pois jätetyt kysymykset korreloivat vahvasti mu
kaan otettujen kysymysten kanssa. 

Rahojen riittämiseen liittyvä vaikeus (d870) oli jätetty PARADISE24-kyselystä pois, 
koska mukaan oli otettu toinen rahankäyttöä koskeva kysymys (kysymys 23; ICF 
d870). Molemmat kysymykset olivat tärkeimpien joukossa päihderiippuvaisilla haas
tatelluilla ja korreloivat kohtalaisesti keskenään (r = 0,58, p < 0,001). 

ICF-pääluokasta Suoritukset ja osallistuminen (d9) oli otettu mukaan PARADI
SE24-kyselyyn harrastuksiin ja järjestötoimintaan osallistumisen vaikeutta koskeva 
kysymys (kysymys 24), joten omatoimista rentoutumista koskeva kysymys (d920) 
oli päädytty jättämään pois. Molemmat vaikeudet olivat päihdeongelmaan liittyen 
tärkeimpien kysymysten joukossa ja korreloivat keskenään (r = 0,54, p < 0,001). 
Lisäksi omatoimista rentoutumista koskeva kysymys oli yhteydessä yksinoloa (d5) 
koskeneen mukaan otetun kysymyksen kanssa (r = 0,53, p < 0,001). Omatoimista 
rentoutumista ja huvittelua koskevaan kysymykseen liittyi lisäksi se, että päihdeon
gelmaisten kohdalla kysymys olisi vaatinut selvityksen siitä, liittyikö rentoutumiseen 
ja huvitteluun päihteiden käyttöä vai ei. 

Toisten elättämiseen ja tukemiseen liittyvä kysymys (d660) korreloi useiden mukaan 
otettujen kysymysten kanssa. Nämä linkittyivät mm. tunne-elämän toimintoihin 
(b152) ja itsestä huolehtimiseen ja osallistumiseen (d570). Monet päihdeongelmaiset 
ovat kuitenkin niin yksinäisiä, että kysymys toisten elättämisestä ja tukemisesta ei 
sovellu heille. Soveltumattomuus olisi tehnyt kysymyksen ongelmalliseksi kysymys
sarjassa, josta lasketaan summapisteitä. 

Asioiden arvioimista ja ongelmien ratkaisua päivittäisessä elämässä koskeva kysymys 
(b164) oli suhteellisen samankaltainen päätösten tekemiseen liittyvän kysymyksen 
kanssa (kysymys 13; b164). Näiden kysymysten välillä oli vahva korrelaatio (r = 0,78, 
p < 0,001). Kysymys korreloi vahvasti (r = 0,65 p < 0,001) myös sen kanssa, kuinka 
hyvin pystyi keskittymään 10 minuutin ajaksi jonkin asian tekemiseen (kysymys 11; 
b140). 

Kotitaloudesta huolehtimiseen liittyvä kysymys (d640) korreloi erityisesti itsestä 
huolehtimiseen liittyvän mukaan otetun kysymyksen (d570, r = 0,63, p < 0,001) ja 
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harrastus- ja järjestötoimintaan osallistumiseen liittyvän kysymyksen kanssa (d920, 
r = 0,59, p < 0,001). Kotitaloudesta huolehtimiseen liittyvä kysymys ei soveltunut 
neljän päihderiippuvaisen tilanteeseen. 

Kysymys vaikeuksista seisoa 30 minuuttia yhtäjaksoisesti (d4) oli jätetty pois PA
RADISE24-kyselystä erityisesti haastattelijoilta saadun palautteen perusteella: moni 
haastateltava ei ollut joutunut tilanteeseen, jossa piti seistä pitkään, ja piti kysymystä 
sen vuoksi kummallisena. Lisäksi seisomista koskevan kysymyksen kanssa korreloi
vat kohtalaisesti kolme muuta arjessa selviytymistä koskevaa kysymystä: kysymys pu
keutumisesta (d540, r = 0,50, p < 0,001), yksin olemisesta (d5, r = 0,47, p < 0,001) ja 
kilometrin matkan kävelemisestä (d450, r = 0,45, p < 0,001). 

Ihmissuhteisiin liittyvät ongelmat olivat päihderiippuvuuden yhteydessä tärkeitä. 
Ristiriitojen ja jännitteiden käsittelyä (d7) koskeva kysymys korreloi kohtalaisesti 
kolmen kysymyssarjaan valitun kysymyksen (5, 20 ja 21) kanssa: ärtyneisyys (b147; 
r = 0,47; p < 0,001), ystävyyssuhteet (d7500; r = 0,56 p < 0,001) ja lähi-ihmissuhteet 
(d760 + d770; r = 0,52 p < 0,001). 

Ajatusten hitautta tai sitä, ettei pysty ajattelemaan selkeästi (b147), koskeva kysymys 
korreloi kohtalaisesti (0,44–0,67; p < 0,001) kuuden kysymyssarjaan valitun kysy
myksen kanssa (kysymykset 6, 9, 11–14). Kuudesta kysymyksestä yksi, hitauden 
tunnetta koskeva kysymys, linkittyi myös luokkaan b147 psykomotoriset toiminnot. 
Hitautta koskeva kysymys oli yhteydessä (r = 0,51 p > 0,001) myös toiseen kysymys
sarjasta puuttuvaan kysymykseen, joka koski vaikeuksia löytää sanoja ja ymmärtä
mistä (b1678). Tämä kysymys oli puolestaan yhteydessä keskustelua koskevaan ky
symykseen 14, joka linkittyi kommunikointiin (d3). Myös ohjeiden, sanomalehtien 
ja kirjojen lukemista koskeva kysymys (d166) oli yhteydessä (r = 0,43 p < 0,001) hi
tautta koskevaan kysymykseen sekä lisäksi kysymyssarjaan valittuihin kysymykseen 
11 keskittyminen (b140; r = 0,54 p < 0,001) ja kysymykseen 12 päätöksen teko (b144; 
r = 0,49 p < 0,001). 

Päihderiippuvuuden kannalta tärkeistä kysymyksistä, jotka eivät sisältyneet PARA
DISE24-kyselyyn, yksikään ei olisi tuonut yksiselitteistä lisäarvoa kysymyssarjaan. 
Kaikki kysymykset olivat voimakkaasti yhteydessä ainakin yhteen kysymyssarjaan 
valittuun kysymykseen ja monien kysymysten kohdalta samasta ICF-luokasta oli ky
symyssarjassa mukana toinen kysymys. 

6.2.2 Merkittävimmät psykososiaaliset vaikeudet 

Psykososiaalisista vaikeuksista kysyttiin myös vapaamuotoisesti. Haastateltavaa pyy
dettiin nimeämään 1–5 vaikeutta, joiden hän koki eniten vaikuttavan elämäänsä. 
Haastatellut nimesivät yhteensä 300 asiaa, jotka jakautuvat sisällön perusteella 30:een 
aiheen mukaiseen luokkaan (taulukko 20). 
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Esille nostetuista asioista suurin osa sisältyi PARADISE24-kyselyyn. Monet haasta
tellut lisäsivät psykososiaaliin vaikeuksiin päihdeongelmaan sisältyviä asioita, mutta 
kysymyssarjasta oli tietoisesti jätetty pois aivotoiminnan häiriöitä koskevat spesifit 
kysymykset. Itsetuntoa ja omaa persoonaa koskevat kysymykset puuttuivat kysymys
sarjasta, koska ne kuuluvat ICF-luokituksessa yksilöä koskeviin asioihin (osa 2) ei
vätkä toimintarajoitteisiin. Vastaavasti lapsuuden perhettä koskevat kysymykset kuu
luvat ICF:n mukaan ympäristöön liittyviin kontekstuaalisiin asioihin. 

Päihdeongelman kannalta merkittäviä psykososiaalisia vaikeuksia, joita voi haastat
telujen perusteella suositella kysyttäväksi PARADISE24-kyselyn lisänä, olivat rikolli
suuteen ja tuomioihin sekä perheväkivaltaan liittyvät asiat. Lisäksi huomion arvoisia 
olivat häpeän ja syyllisyyden tunteet sekä salaileminen. Nämä rikollisuuteen, hä
peään, väkivaltaan ja salailuun liittyvät asiat ovat tulleet esille myös mm. päihdeon
gelmaisia vanhempia koskevassa tutkimuksessa (Perälä ym. 2014). 

Taulukko 20. Haastattelussa vapaasti esitetyt elämään eniten vaikuttavat vaikeudet luokiteltuina aiheit
tain sekä niiden päihdeongelman takia haastateltujen määrä, jotka mainitsivat kyseisen aiheen. 

Vaikeudet aiheittain 
Mainintojen 

määrä Vaikeudet aiheittain 
Mainintojen 

määrä 

Talousasiat, raha 28 Ystävät 6 

Fyysinen terveys tai terveys 25 Oma persoona 6 

Parisuhde 20 Vanhemmat nyt (oma lapsuus) 6 

Työ, työttömyys, opiskelu 19 Yksinäisyyteen liittyvät 6 

Alkoholi, raittius 18 Keskittyminen 5 

Päihdeongelma, huumeet 18 Tunne-elämä, tunteet 5 

Ihmissuhteet 18 Oikeudenkäynnit, tuomiot 4 

Mielenterveys 18 Häpeä, syyllisyys 4 

Asioiden hoitaminen 14 Lääkkeet tai korvaushoito 4 

Asuminen 14 Seksi 3 

Lapset 14 Mielenkiintoista tekemistä 3 

Masennus, uupumus, alakulo 12 Perheväkivalta 2 

Itsetunto  9 Salailu, valehtelu 2 

Ahdistus  7 Vapaa-aika 2 

Uni, väsymys  7 Viha, pettymys 1 

6.2.3 Osa-alueet 

PARADISE24-kyselyn kysymykset ryhmiteltiin kuuteen sisällöltään erilaiseen ryh
mään. Jaottelu osa-alueisiin tehtiin päihderiippuvaisten vastausten perusteella. Luo
kitusten tekemisessä käytettiin tilastollisia menetelmiä (faktorianalyysiä, korrelaa
tiotarkasteluja sekä asteikon muodostamista) sekä sisällönanalyysiä. Jako kuuteen 
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osa-alueeseen vaikutti aiemman tutkimustiedon ja kliinisen kokemuksen perusteella 
käyttökelpoiselta ainakin päihdehoidossa. 

Osa-alueet muodostettiin laskemalla kunkin aihepiirin vastausten keskiarvo. Pieni 
keskiarvo tarkoittaa vähemmän vaikeuksia; pienin mahdollinen keskiarvo on 0 (ei 
ollenkaan vaikeuksia) ja suurin on 4 (kaikissa asioissa erittäin suuria vaikeuksia). 
Osa-alueiden avulla on mahdollista saada esille yksittäisiä kysymyksiä laajempia ai
hepiirejä ja seurata niissä tapahtunutta muutosta. 

Arjen toiminnot -osa-alue sisältää viiden kysymyksen keskiarvon. Viiden kysymyk
sen mittari toimi 80 päihdeongelmaisen vastausten perusteella hyvin (Cronbachin 
alfa 0,84). 
3.	 Minkä verran ongelmia sinulla on ollut ruokahalusi suhteen? 
15. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut kävellä pitkiä matkoja (esim. 1 km)? 
16. Onko sinulla ollut vaikeuksia jossakin seuraavista: peseytymisessä tai pukeutu

misessa, wc:n käyttämisessä tai ruokailemisessa? 
17. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut seksuaalisissa toiminnoissa? 
19. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut huolehtia terveydestäsi kuten syödä hy

vin, kuntoilla ja ottaa mahdolliset reseptilääkkeesi? 

Arjen hallintaa kuvasi neljä muuttujaa (Cronbachin alfa 0,68). Teemat kattavat tun
teet, tilanteen ja rahankäytön. 
5.	 Minkä verran ongelmia sinulla on ollut ärtyneisyyden suhteen, esimerkiksi että 

olisit aloittanut riitoja, huutanut ihmisille tai jopa lyönyt heitä? 
6.	 Minkä verran ongelmia sinulle on tuottanut se, että olet kokenut itsesi hitaaksi tai 

että asiat ovat tuntuneet tapahtuvan ympärilläsi liian nopeasti? 
9.	 Minkä verran ongelmia sinulle on tuottanut se, että et ole kyennyt selviytymään 

kaikista niistä asioista, jotka sinun tulisi hoitaa? 
23. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut hallita rahankäyttöäsi? 

Tiedon käsittely -osa-alue muodostettiin viidestä kysymyksestä (Cronbachin alfa 
0,70). 
11. Minkä verran vaikeuksia sinulla on ollut keskittyä tekemään jotain 10 min ajan? 
12. Minkä verran vaikeuksia sinulla on ollut muistaa tehdä tärkeitä asioita? 
13. Minkä verran vaikeuksia sinulla on ollut päätösten tekemisessä? 
14. Minkä verran vaikeuksia sinulla on ollut aloittaa ja ylläpitää keskustelua? 
22. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut päivittäisessä työssä tai opiskelussa? 

Mieliala-osa-alue sisältää neljä tunne-elämään liittyvää kysymystä (Cronbachin alfa 
0,81). 
1.	 Minkä verran ongelmia sinulla on ollut sen vuoksi, että et ole tuntenut itseäsi 

levänneeksi ja pirteäksi päivän aikana (esim. tunnet väsymystä, olet voimaton)? 
2.	 Minkä verran ongelmia sinulla on ollut löytää asioita, jotka kiinnostavat sinua? 
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7.	 Minkä verran ongelmia sinulle on aiheutunut surun, alakuloisuuden tai masen
tuneisuuden tunteista? 

8.	 Minkä verran ongelmia sinulle ovat aiheuttaneet huolestuneisuus tai ahdistunei
suus? 

Sosiaalinen elämä osa-alue muodostettiin neljästä kysymyksestä (Cronbachin alfa 0,75) 
18. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut olla yksin muutamia päiviä? 
20. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut aloittaa ja ylläpitää ystävyyssuhteita? 
21. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut tulla toimeen läheistesi kanssa? 
24. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut osallistua harrastuksiin tai järjestötoi

mintaan (esim. juhliin, urheilutapahtumiin, uskonnollisiin tai poliittisiin toimin
toihin) samalla tavalla kuin kuka tahansa? 

Kipu ja uni -osa-alue sisältää vain kaksi kysymystä. Näiden kahden kysymyksen kor
relaatio oli tällä aineistolla 0,26 (p = 0,022) ja Cronbachin alfa 0,41. Hyvän mittarin 
ominaisuudet eivät näiden kahden kysymyksen kohdalla täyty. Näistä kysymyksistä 
tehtiin kuitenkin oma osa-alue, koska nämä ovat hoitotyön kannalta merkittäviä yksit
täisinä ongelmina, jotka voivat yhdistyä kaikkiin muihin tässä esiteltyihin osa-alueisiin. 
4. 	 Minkä verran ongelmia sinulla on ollut unen kanssa, esimerkiksi vaikeus nukah

taa, heräilyä usein yön aikana tai herääminen liian aikaisin aamulla? 
10. Minkä verran sinulla on ollut särkyjä tai kipuja? 

Sukupuolten välillä ei ollut keskiarvoissa tilastollisesti merkitsevää eroa millään osa
alueella. Enemmän koulutetut sekä vanhemmat henkilöt olivat kokeneet arjentoi
mintojen ja mielialan osa-alueilla hieman enemmän ongelmia kuin muut. Jaettaessa 
haastatellut päihteen mukaan alkoholin, opioidien ja muiden päihteiden käyttäjiin, 
oli ryhmien välillä eroja arjen toimintojen, mielialan, arjen hallinnan ja sosiaalisen 
elämän kohdalla (kuvio 34). 

Kuvio 34. PARADISE24-kyselyn osa-alueiden keskiarvot eri päihteiden käyttäjien ryhmittelyn mukaan (0 ei 
vaikeuksia; 4 erittäin suuria vaikeuksia). 

4 

3,5 

3 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

Arjen Mieliala Arjen Sosiaalinen Tiedon Kipu 
toiminnot hallinta elämä käsittely ja uni 

Opioidit n = 27 Vain alkoholi n = 35 Muut päihteet n = 18 



  121 

 

 

   
 

        

Aivotoiminnan häiriöiden yhteydessä yleisesti koetut psykososiaaliset vaikeudet 

6.2.4 Summapistemäärä 

PARADISE24-kyselyn vastauksien jakautumista tarkasteltiin vastausvaihtoehdoit
tain. Vaihtoehdot olivat 0 = ei vaikeuksia, 1 = lieviä vaikeuksia, 2 = keskisuuria vai
keuksia, 3 = suuria vaikeuksia ja 4 = erittäin suuria vaikeuksia / ei selviä. Päihderiip
puvuuden takia haastatelluilla 24 kysymyksen keskiarvo oli 1,6. Vastausvaihtoehto 
erittäin suuria vaikeuksia / ei selviä oli valittu keskimäärin kahdesti (kuvio 35). 

Kuvio 35. PARADISE24-kyselyn eri vastausvaihtoehtoihin kohdistuneiden valintojen määrä, keskiarvo 
pääasiallisen käytetyn päihteen mukaan. 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 
Ei vaikeuksia Lieviä Keskisuuria Suuria Erittäin suuria / 

ei selviydy 
Alkoholi n = 47 Muut päihteet n = 33 

Vastausvaihtoehtojen valinnassa ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja sukupuol
ten tai ikäryhmien kohdalla. Alkoholiriippuvaiset olivat vastanneet hieman muiden 
päihteiden käyttäjiä useammin ’suuria vaikeuksia’ (p = 0,048) ja harvemmin ’ei vai
keuksia’ (p = 0,031; kuvio 35). 

Summapistemäärä laskettiin kullekin henkilölle kertomalla vastausvaihtoehtovalin
tojen määrä vaihtoehdon arvolla. Esimerkiksi summapistemäärä 36 saatiin laskemal
la 6 vastausta ’ei vaikeuksia’, 8 vastausta ’lieviä vaikeuksia’, 5 vastausta ’keskisuuria 
vaikeuksia’, 2 vastausta ’suuria vaikeuksia’ ja 3 vastausta ’erittäin suuria vaikeuksia’ eli 
6*0 + 8*1 + 5*2 + 2*3 + 3*4 = 36. 

Summapistemäärä sijoittuu välille 0–96. Vaikka asteikko on lähes nollasta sataan, 
yhteenlaskettu summa ei ole sama kuin muuntotaulukon avulla tuotettu pistemäärä 
(luku 5.3.3). Kuviossa 36 (s. 122) on päihderiippuvuuden takia haastateltujen pis
temäärät kahdella tavalla: viisiportaisten vastausten summa sekä PARADISE-hank
keen laskukaavalla metric-muuntotaulukkoa käyttäen. 
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Kuvio 36. Päihderiippuvuuden takia haastateltujen (n = 80) vastausten yhteenlaskettu pistemäärä viisi
portaisella asteikolla (vaihteluväli 0–96) ja EU-hankkeen tuottaman PARADISE24-muuntotaulukon mukai
sen pistelaskutavan avulla. 
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Pistemäärien erot näkyvät erityisesti siinä, miten pisteet jakautuvat asteikolle. Muun
totaulukkoa käytettäessä vastausvaihtoehdot kavennetaan ensin viidestä kolmeen. 
Muunnoksen jälkeen vaihteluväli oli 38–92 asteikolla nollasta sataan; keskiarvo oli 
64,5 ja alle 50 pistettä oli saanut 7 henkilöä (9 %). Yhteenlaskettu summa levisi laa
jemmalle (10–80) asteikolla nollasta 96:een; keskiarvo oli 39,1 ja alle 48 pistettä oli 
saanut 56 henkilöä (70 %). Yhteenlaskettu summa perustuu viiteen vastausvaihtoeh
toon, joten pienet muutokset näkyvät herkemmin. Muunnoksen ja yhteenlasketun 
summapistemäärän korrelaatio oli erittäin suuri (r = 0,98 p < 0,001). 

Summapistemäärien kohdalla ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja sukupuolten tai 
ikäryhmien välillä. Toisen asteen koulutuksen hankkineilla oli hieman korkeampi 
yhteenlaskettujen pisteiden keskiarvo kuin muilla (n = 49 vs. n = 31; keskiarvo 42,7 
vs. 33,6; p = 0,018). Alkoholiriippuvaisten summapisteet olivat keskimäärin hieman 
korkeampia kuin muilla (n = 47 vs. n = 33; keskiarvo 42,3 vs. 34,6 p = 0,045). 

PARADISE24-kysely kuvaa paljolti samaa ilmiötä kuin masennusoireiden kartoitta
misessa yleisesti käytetty Beck Depression Index (taulukko 22). Tämä johtunee siitä, 
että masentuneisuuden ja päihdeongelman vaikutukset toimintakykyyn ovat saman
tyyppiset. Yhteenlaskettu summa korreloi vahvasti myös kokemukseen heikosta ter
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veydentilasta. Lisäksi yhteenlaskettu summa korreloi jonkin verran myös mittarei
hin, jotka kuvasivat kokemusta heikosta elämänlaadusta, suurempaa neuroottisuutta 
ja vähäistä joustavuutta sekä monisairastavuutta ja ylipainoisuutta. Pisteiden laskuta
valla ei ollut merkitystä korrelaatioihin (taulukko 21). 

Taulukko 21. PARADISE24-muuntotaulukon mukaisen pistemäärän ja viiden vastausvaihtoehdon sum
man korrelaatio muihin päihderiippuvuuden takia haastateltujen (n = 80) täyttämiin mittareihin. 

Kysymyssarjan sisältö ja lyhennea 

PARADISE24
muuntotaulukon 

pistemäärä Summapistemäärä 

Ulospäinsuuntautuneisuus BFI-10 −0,10 −0,12 

Neuroottisuus BFI-10 0,23* 0,26* 

Avoimuus BFI-10 0,17 0,18 

Tietoisuus BFI-10 −0,07 −0,11 

Myöntyväisyys BFI-10 0,03 −0,02 

Sosiaalisen tuen saaminen OSS-3 0,16 0,14 

Monisairastavuus SCQ 0,29** 0,31** 

Heikko elämänlaatu WHOQOL-8 0,33** 0,35** 

Hoitohenkilön empaattisuus JSE 0,19 0,17 

Joustavuus BRS −0,34** −0,34** 

Masennusoireiden määrä BDI-II 0,70*** 0,73*** 

Pituus-painosuhde BMI 0,32** 0,35** 

Terveyden tilan kokeminen (1 = erittäin hyvä; 5 = erittäin huono) 0,51*** 0,53*** 

Alkoholin ongelmakäytön seulonta Audit-C 0,25* 0,24* 

aBig Five Inventory 10 (BFI-10), Oslo Social Support Scale (OSS-3), Self-reported Comorbidities Questionnaire (SCQ), Maailman 
Terveysjärjestön elämänlaatumittari (WHOQOL-8), Jefferson Scale of Patient’s Perception of Physician Empathy (JSE), Brief 
Resilience Scale (BRS),Beck Depression Index (BDI-II), Body mass index (BMI), Alcohol Use Disorders Identification Test (Audit-C). 
Tilastollinen merkitsevyystaso *0,01 < p < 0,05; **0,001 < p < 0,01; *** p < 0,001. 

Laitosmuotoisessa päihdehoidossa olleiden henkilöiden (n = 80) vastausten perus
teella 24 kysymyksen sarjan summapistemäärä mittaa samaa ilmiötä luotettavasti 
(Cronbachin alfa 0,91). Yhdenkään kysymyksen poistaminen ei parantaisi mittaria 
olennaisesti. Summapistemäärä on yksittäinen luku, joka välittää karkean yleisku
van henkilön tilanteesta. Summapistemäärää käytetään pääasiassa tarkasteltaessa tai 
seurattaessa useiden henkilöiden tilannetta. Yksilön kohdalla yksittäiset kysymykset, 
sarakesummat ja osa-alueiden summat antavat tärkeää lisätietoa. 
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6.2.5 Kuvaukset korkeat ja matalat summapisteet saaneista 

Laadullisesti tarkasteltiin, näyttivätkö PARADISE24-kyselyssä korkeat ja matalat 
yhteenlasketut pisteet saaneet henkilöt tai henkilöryhmät erilaisilta. Tarkastelussa 
käytettiin haastatteluyhteenvetoja, joihin haastattelija oli lyhyesti heti haastattelun 
jälkeen kuvannut päihdehoidossa olevan haastateltavan henkilöhistorian keskeiset 
piirteet, tärkeimmät psykososiaaliset vaikeudet sekä muut haastattelussa keskeisesti 
esille nousseet teemat. 

Tarkastelu kohdistettiin niihin, jotka olivat saaneet korkeimmat tai matalimmat sum
mapisteet. Tarkoituksena oli valita kymmenen kummastakin ryhmästä, mutta koska 
muutamilla oli sama pistemäärä, päädyttiin rajaukseen, jonka seurauksena ryhmät 
olivat yhtä suuret. Korkeimmat (63–80 pistettä, yhdeksän henkilöä) ja matalimmat 
summapisteet (10–18, yhdeksän henkilöä) saaneiden ryhmät olivat hieman erilai
sia (taulukko 22). Merkittävät erot olivat päihdeongelman laadussa: korkeat pisteet 
saaneista seitsemällä oli alkoholiriippuvuus ja kahdella opioidiriippuvuus, mutta 
matalimmat pisteet saaneista seitsemän oli korvaushoidossa ja kahdella oli vain al
koholiongelmia. Ero oli samansuuntainen kuin tilastollisten analyysien perusteella 
alkoholi- ja opioidiriippuvaisten välillä. Korkeat summapisteet saaneet olivat keski
määrin hieman vanhempia (yli 45-vuotiaita viisi) ja heillä oli korkeampi koulutus 
(seitsemällä vähintään toisen asteen koulutus) kuin matalat summapisteet saaneilla 
(kaksi yli 45-vuotiasta ja kahdella toisen asteen koulutus). Naisista yhdellä oli matalat 
ja kolmella korkeat pisteet. 

Taulukko 22. Korkeimpien ja matalimpien yhteenlaskettujen summapisteiden saaneiden taustatiedot. 

Korkeat summapisteet 
(63–80) 

n = 9 

Matalat summapisteet 
(10–18) 

n = 9 

Naisia 3 1 

Ikä yli 45 v 5 2 

Toisen asteen koulutus (lisäksi korkeakoulu) 7 (3) 2 (0) 

Alkoholi 5 2 

Opioidi 2 7 

Alkoholi ja muu 2 0 

Päihdeongelman kesto 1–9 v 2 4 

Päihdeongelman kesto 10–19 v 3 5 

Päihdeongelman kesto 20–23 v 4 0 
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Korkeat summapisteet 

PARADISE24-kyselyn vastauksista korkeimmat summapisteet oli saanut viisi miestä, 
joista neljällä oli ongelmia ainoastaan alkoholin kanssa ja yksi oli sekakäyttäjä. Haas
tatteluyhteenvetojen perusteella kirjoitettiin seuraava kuvaus, joka ei kerro yhdestä
kään todellisesta henkilöstä vaan pyrkii esittelemään tyypillisiä piirteitä. 

Mies oli hoidossa alkoholiongelman takia. Ongelma oli alkanut parikymmentä vuotta 
aikaisemmin. Takana oli useita hoitojaksoja ja myös pitkiä raittiita jaksoja. Miehellä 
oli ollut pitkä työura, joka oli päättynyt potkuihin ongelmien takia ja vähitellen 
työkyvyttömyyseläkkeelle. Päihteiden käytön hallinnan kanssa kamppaileminen 
vei elämästä paljon voimavaroja. Keskeiset psykososiaaliset vaikeudet liittyivät 
mielenterveyteen, fyysisen kunnon heikkenemiseen, taloudellisiin ongelmiin ja 
yksinäisyyteen. 

Seuraavaksi on koottu esimerkkejä korkeat pisteet saaneiden haastatteluissa esiin 
nousseista psykososiaalisista vaikeuksista. Mielenterveyteen liittyvistä kysymyksistä 
ahdistuneisuutta ja masentuneisuutta kuvattiin mm. seuraavilla tavoilla. 

”Ahdistus alkoi velantakauksen kaaduttua maksettavaksi. Ahdistus tulee ja menee. 
Ahdistusta on velkojen lisäksi pahentanut työpaikan menettäminen ja kumppanin 
puute.” 

”Töissä ollessa olin sosiaalinen ja puhelias, mutta nykyisin eristynyt, pelokas ja 
masentunut. Masentuneisuus on aiheuttanut aloitekyvyttömyyttä, vaikeutta tehdä 
päätöksiä ja huolehtia hygieniasta, ihan fyysistäkin pahoinvointia sekä itsetuhoisia 
ajatuksia.” 

Fyysisen kunnon ja aivotoiminnan heikentyminen alkoholinkäytön sekä muiden 
sairauksien myötä koettiin suurena psykososiaalisena ongelmana. Kunnon kohen
taminen oli tavoitteena useilla. Laitoshoidon todettiin mahdollistavan raittiin jakson 
aikana liikkumisen ja kuntoilun varovaisen aloittamisen, säännöllisen päivärytmin ja 
syömisen sekä nukkumisen parantumisen unilääkkeiden avulla. 

Taloudelliset ja työhön liittyvät ongelmat koettiin suuriksi. Velkoja oli kertynyt ja 
työn menettäminen oli pahentanut tilannetta. Alkoholinkäyttö vei rahat. Rahankäy
tön hallinnan parantaminen oli keskeinen tavoite. 

Yksinäisyys oli suurta riippumatta siitä, oliko haastateltu perheellinen vai asuiko 
yksin. Ihmissuhteet olivat kärsineet alkoholiongelman takia. Useampi koki erakoi
tuneensa kotiin, paljon ruoka- ja viinakauppaa pitemmälle ei ollut halua lähteä. Lä
heiset olivat kuitenkin myös tärkeä voimavara ja suhteita läheisiin ihmisiin pyrittiin 
parantamaan. 
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”Tyttären lapset ovat positiivinen asia elämässä, lasten hoitamisen vuoksi pystyn 
välillä olemaan juomatta alkoholia.” 

Kahden opioidiriippuvuuden takia hoidossa olleen henkilön summapistemäärä oli 
korkea. Haastattelijoiden yhteenvetojen pohjalta molemmat olivat naisia, joille äitiys, 
läheiset ja elämän järjestäminen olivat erittäin tärkeitä asioita. Oma päihdeongelma 
vei paljon voimavaroja. Voimavarojen riittävyys oli kovilla, kun he yrittivät selvitä 
arjen vaatimuksista. 

Matalat summapisteet 

Kahdeksan PARADISE24-kyselyssä matalinta pistemäärää saanutta oli miehiä, jois
ta kaksi käytti ainoastaan alkoholia ja kuudella oli diagnosoitu ainakin opioidiriip
puvuus. Alkoholiongelman takia hoidossa olleilla oli takana pitkä työhistoria, kuten 
oli myös suuret pisteet saaneilla miehillä. Erotuksena suuria vaikeuksia kokeneisiin 
näillä kahdella miehellä oli edelleen työpaikka ja heidät oli lähetetty hoitoon työpai
kan kautta. Molemmilla miehillä oli myös puoliso. Sekä työ että puoliso olivat heille 
tärkeitä voimavaroja. Molemmat nostavat esille vain yhden rajatun psykososiaalisen 
vaikeuden ja he ovat panostaneet vaikeuden voittamiseen. Näillä miehillä päihderiip
puvuus oli kestänyt vähemmän aikaa kuin suuret pisteet saaneilla. 

Seitsemän opioidiriippuvaisen henkilön haastatteluyhteenvetojen perusteella matalat 
pisteet saaneet olivat 1980-luvulla syntyneitä korvaushoitopotilaita, joiden päihde
ongelma oli alkanut varhain. Heillä ei ollut juurikaan työkokemusta. Monilla heistä 
oli takana psykiatrisia hoitoja ja toisilla oli myös fyysisiä sairauksia. Omien vanhem
pien tuki tuli esille useammassa haastattelussa. Vaikeuksien koettiin kohdistuvan 
erityisesti psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen ja joillakin raha-asioihin. Osa odotti 
vastikään alkaneen korvaushoidon tuovan avun kaikkiin ongelmiin. 

”Olen mutsin ja kadun kasvattama – tunteettomaksi kasvatettu. Frendejä on pudon
nu kuin kärpäsiä, mä en tunne mitään vaikka toiset itkee. Niitten omaa tyhmyyttä se 
on – – Omat asiani olen hoitanut niin kuin on pitänyt. Elämä on sillä tavalla aika ok.” 

6.3 Yhteenveto 

Haastatellut (n = 80) olivat laitoshoitojaksolla päihderiippuvuuden takia. Järvenpään 
sosiaalisairaalan kuntoutujista monilla on vaikea ja pitkään jatkunut päihderiip
puvuus sekä useita oheissairauksia. Haastatelluilla alkoholiriippuvuus oli yleisin 
diagnoosi ja opioidiriippuvuus toiseksi yleisin. Haastatteluun valikoituneilla kun
toutujilla opioidiriippuvuus oli yliedustettuna ja amfetamiiniriippuvuus aliedustet
tuna suhteessa yleisimpiin käytettyihin päihteisiin. Haastatellut olivat keskimäärin 
40-vuotiaita ja päihdeongelma oli kestänyt keskimäärin 12 vuotta. Joka neljännellä 
oli diagnosoitu myös mielialahäiriö. Suurin osa haastatelluista oli miehiä; haastatel
tujen naisten ja miesten väliset erot olivat hyvin vähäisiä. Alkoholi- ja opioidiriippu
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vaisten välillä oli puolestaan suuria eroja sekä keski-iän että muiden taustatekijöiden 
kohdalla. 

Päihderiippuvaiset olivat kokeneet psykososiaalisia vaikeuksia laaja-alaisesti ja vai
keuksien voimakkuudessa oli suurta vaihtelua. PARADISE24-kyselyyn valikoidut 
kysymykset sisälsivät päihderiippuuvuuden kannalta keskeisiä ja laaja-alaisesti kat
tavia kysymyksiä. 

PARADISE24-kysely on suunnattu useille erilaisista häiriöistä kärsiville asiakasryh
mille. Tavoitteena on ollut laaja-alainen ja yleinen kysely. Tarkastelimme, miten hy
vin PARADISE24-kysely kattaa päihdehoidon asiakkaille keskeiset kysymykset. 

Neljällä kriteerillä arvioituna kymmenen kysymystä oli päihderiippuvuuden yhtey
dessä keskeisiä. Ne sisälsivät kysymyksiä tunteista ja vireystilasta sekä osallistumi
sesta. Lisäksi kuusi kysymystä oli tärkeitä jollain neljästä kriteeristä: kysymyssarjaan 
valituista kysymyksistä kahteen (muisti ja kipu) oli päihderiippuvaisten keskuudessa 
yleisesti vastattu käyttäen vaihtoehtoa ”lievä”, ja neljään (yksinolo, terveydestä huo
lehtiminen, kävely ja ärtyneisyys) käyttäen vaihtoehtoja ”suuri” tai ”erittäin suuri”, 
mutta harvoin ”lievä”. 

Kahdeksan PARADISE24-kyselyyn valittua kysymystä ei olisi tullut valituksi päih
deriippuvaisten haastattelujen perusteella. Näiden kysymysten (ruokahalu, hitaus, 
keskittyminen, keskustelu, arjen toiminnot, seksuaalitoiminnot, suhteet ystäviin ja 
läheisiin) tiedetään kuitenkin olevan hoitotyön kannalta keskeisiä myös päihdeon
gelmaisten hoidossa. Erityisesti ihmissuhteisiin ja asioiden hoitamiseen liittyvät ky
symykset nousivat tärkeinä esille, kun haastateltuja pyydettiin vapaasti kertomaan, 
mitkä ovat heidän elämäänsä keskeisesti liittyvät vaikeudet. 

Päihderiippuvaisille neljällä kriteerillä keskeisiä kysymyksiä, jotka eivät sisälly PA
RADISE24-kyselyyn, oli kahdeksan. Kaksi näistä kysymyksistä koski kyseistä aivo
toiminnan häiriötä eli päihderiippuvuutta; nämä kysymykset jätettiin pois kysymys
sarjasta, koska niiden kohdistaminen olisi vaikeuttanut kysymyssarjan käyttöä. Kuusi 
pois jäänyttä aihepiiriä olivat rahojen riittävyys, tyhjyyden tunteet, mielialojen vaih
telu, rentoutuminen ja huvittelu, ongelmien ratkaisu sekä toisten tukeminen tai elät
täminen. Yksikään näistä kysymyksistä ei sisällöltään olisi tuonut merkittävää uutta 
kysymyssarjaan. 

Vapaamuotoisten kysymysten perusteella päihderiippuvuuden kannalta merkittäviä 
psykososiaalisia vaikeuksia, joita voi suositella kysyttäväksi PARADISE24-kyselyn li
säksi, olivat rikollisuuteen ja tuomioihin sekä perheväkivaltaan liittyvät asiat. Lisäksi 
huomion arvoisia olivat häpeän ja syyllisyyden tunteet sekä salaileminen. 
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Päihderiippuvaisten vastauksia tarkasteltiin ryhmiteltynä kuuteen osa-alueeseen: ar
jen toiminnot, mieliala, arjen hallinta, sosiaalinen elämä, tiedon käsittely sekä kipu ja 
uni. PARADISE24-kyselyn tulokset voi arkityössä tiivistää näihin osa-alueisiin. Al
koholi- ja opioidiriippuvaisten välillä oli osa-alueiden kohdalla joitakin eroja. 

Kysymyssarjan käytettävyyttä arvioitiin myös tarkastelemalla vastausvaihtoehtojen 
käyttöä sekä yhteenlaskettua pistemäärää. Vastausvaihtoehtojen jakaumaa voi käyt
tää sekä yksittäisen henkilön palautteena että ryhmien välisessä vertailussa. Palautet
ta voi antaa esimerkiksi siitä, kuinka monessa asiassa ei ole vaikeuksia tai monenko 
asian kohdalla on erittäin suuria vaikeuksia. Alkoholiriippuvaiset olivat vastanneet 
useammin ”suuria vaikeuksia” ja harvemmin ”ei vaikeuksia” kuin muut päihderiip
puvaiset. 

Sekä yhteenlasketut pisteet että PARADISE24-muuntotaulukon pistemäärä (metric) 
jakautuivat aineistossa asteikolle laajasti ja ovat käyttökelpoisia tiivistettäessä lomak
keesta saatu informaatio yhteen lukuun. Yksilön palautteen kannalta tällainen luku 
on kuitenkin harvoin merkityksellinen. Summapistemäärät korreloivat kohtalaisesti 
mittareihin, jotka kuvasivat masennusoireita, kokemusta heikosta terveydentilasta ja 
elämänlaadusta, neuroottisuudesta ja vähäisestä joustavuudesta sekä monisairasta
vuudesta ja alkoholin riskikäytöstä. 

Kysymyssarjan summapisteistä yhdeksän korkeinta ja yhdeksän matalinta pistettä 
saaneiden henkilöiden haastatteluyhteenvetoja analysoitiin laadullisesti. Korkeat ja 
matalat summapisteet saaneiden kuvauksissa näkyi eroja. Korkeat pisteet saaneet 
olivat useammin alkoholiongelmaisia ja he olivat kokeneet paljon menetyksiä elä
mässään alkoholiongelman vuoksi; matalat pisteet saaneet alkoholiongelmaiset olivat 
työelämässä ja heidän riippuvuutensa oli kestänyt vähemmän aikaa. Matalat pisteet 
saaneilla opioidiriippuvaisilla päihteiden käyttö oli alkanut varhain ja työkokemus 
sekä koulutus olivat vähäisiä. Koetut vaikeudet kohdistuivat pääasiassa fyysiseen ja 
psyykkiseen terveyteen tai raha-asioihin. 
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7 Pohdinta 

Aivotoiminnan häiriöt vaikuttavat monella tavalla henkilön toimintakykyyn. Toi
mintakyvyn rajoitteet eivät ole suora seuraus aivotoiminnan häiriön biologisista 
ominaisuuksista ja oireista, vaan enemmänkin lopputulos aivotoiminnan häiriön, 
yksilön ominaisuuksien ja ympäröivän yhteiskunnan vuorovaikutuksesta. Aivotoi
minnan häiriöt ovat yleensä varsin pitkäkestoisia ja muutokset voivat tapahtua hi
taasti. Aivotoiminnan häiriöihin liittyvä sosiaalinen ja asenneilmapiiri luovat usein 
esteitä, kuten pelkoa, väärinymmärrystä, leimaamista ja syrjintää. Tarvitaan hyviä 
menetelmiä ja seurantatutkimustietoa, jotta ihmisten elämänkokonaisuus osataan 
ottaa paremmin huomioon hoidon ja kuntoutuksen suunnittelussa. 

PARADISE-hankkeessa koottiin järjestelmällisesti tutkimukseen perustavaa tietoa. 
Tiedon pohjalta tuotettiin erilaisten aivotoiminnan häiriöiden hoitoon ja kuntoutuk
seen soveltuva psykososiaalisia vaikeuksia kartoittava kyselylomake PARADISE24. 
Kysymyssarjan kysymykset linkittyvät kansainväliseen toimintakykyluokitukseen 
(ICF). Hankkeen puitteissa esitettiin lisäksi toimenpidesuosituksia sekä pyrittiin mo
nella foorumilla herättämään keskustelua potilaan elämänkokonaisuuden huomioon 
ottamisesta oireiden hoidon rinnalla. 

7.1 Oletus horisontaalisesta epidemiologiasta 

Lähtökohtana ollut oletus siitä, että joukko keskeisiä psykososiaalisia vaikeuksia 
esiintyy useiden eri aivotoiminnan häiriöiden yhteydessä, osoittautui toimivaksi. 
Suuri osa eri menetelmillä kootuista aivotoiminnan häiriöiden yhteydessä koetuista 
psykososiaalisista vaikeuksista oli yhteisiä useammalle häiriölle. 

Yhdeksää aivotoiminnan häiriötä koskevan systemaattisen kirjallisuuskatsauksen 
perusteella yhteisiä psykososiaalisia vaikeuksia olivat yleiset vaikeudet mielentoi
minnoissa, univaikeudet, muistin vaikeudet, vaikeudet tarkkaavuustoiminnoissa, 
vaikeudet tunne-elämän toiminnoissa ja ahdistuneisuus. Ryhmähaastatteluista haet
tiin lisäksi kokemusperäistä tietoa; esiin nousseista vaikeuksista puolet oli yhteisiä 
vähintään viidelle aivotoiminnan häiriölle. Useimmissa aivotoiminnan häiriöissä oli 
kohdattu vaikeuksia tunne-elämän toiminnoissa, nukkumisessa, päivittäisten toi
mien suorittamisessa, työssä ja ihmissuhteissa. 

Suurin osa kirjallisuuskatsauksessa ja fokusryhmähaastatteluissa tunnistetuista eri 
aivotoiminnan häiriöille yhteisistä psykososiaalisista vaikeuksista oli samoja, mutta 
eri menetelmillä saaduissa tuloksissa oli myös eroja. Tämä osoitti kahden erilaisen 
tiedonkeruun merkityksen ja antoi vankan perustan PARADISE-hankkeen jatko
työskentelylle. 

Kirjallisuuskatsauksen ja fokusryhmähaastattelujen perusteella koottiin 64 psykoso
siaalista vaikeutta. Niiden yleisyyttä ja intensiteettiä tutkittiin haastattelemalla noin 



Aivotoiminnan häiriöiden yhteydessä yleisesti koetut psykososiaaliset vaikeudet 130   

 

80 yhdeksän eri aivotoiminnan häiriön edustajaa, yhteensä 722 henkilöä. Esitetyt 
psykososiaaliset vaikeudet olivat yhteisiä eri aivotoiminnan häiriöille, sillä kaikkiin 
kysyttyihin psykososiaalisiin vaikeuksiin oli jokaisen aivotoiminnan häiriön kohdal
la ainakin joku vastannut kokeneensa vähintään lieviä vaikeuksia. Psykiatristen ja 
neurologisten häiriöiden välillä oli kuitenkin paljon eroja siinä, miten laajasti vas
tausvaihtoehtoja käytettiin. Masentuneisuuden, skitsofrenian tai päihderiippuvuu
den takia haastateltujen vastaukset mielentoimintoja koskeviin kysymyksiin jakaan
tuivat suhteellisen tasaisesti viisiportaiselle vastausasteikolle, mutta neurologisten 
häiriöiden osalta merkittävä kynnys oli lievien vaikeuksien kokemisessa. 

Kysymysten sisällön osalta oletus horisontaalisesta epidemiologiasta vaikutti toimi
valta sekä kirjallisuuskatsauksen, fokusryhmähaastattelujen että hankkeessa toteu
tettujen yksilöhaastattelujen perusteella. Psykososiaalisten vaikeuksien intensiteetin 
osalta horisontaalisen epidemiologian oletusta ei samalla varmuudella pystytty to
dentamaan. Aivotoiminnan häiriöiden väliset erot saattoivat johtua osittain siitä, että 
haastatellut edustivat hieman erilaisia pieniä joukkoja kustakin häiriöstä. Haastatel
tujen pienen määrän takia häiriöiden välisten erojen tulkinnassa on oltava varovai
nen. 

7.2 PARADISE-hankkeen suositukset 

Hankkeen yhteiset suositukset sekä hankkeessa kehitetty menetelmä julkaistiin lop
puseminaarissa helmikuussa 2013 Brysselissä. Suosituksia kirjattiin viisi. Jokaista 
suositusta on perusteltu hankkeessa toteutettujen tutkimusten tuloksilla. Suosituk
siin liittyviä toimenpide-ehdotuksia kirjattiin hoitotyöntekijöitä, tutkijoita ja polii
tikkoja varten. Suositukset perusteluineen ja toimeenpanoehdotuksineen ovat eng
lanniksi liitteessä 2. 

Suosituksissa kannustetaan hankkeessa kehitetyn menetelmän käyttöön. Menetelmä 
julkaistiin samaan aikaan kuin suositukset, joten tutkittua seurantatietoa menetel
män toimivuudesta suositusten mukaisesti ei vielä ole. 
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Aivotoiminnan häiriöiden yhteydessä yleisesti koetut psykososiaaliset vaikeudet 

Suositusten keskeinen sisältö: 

1. Tiedon kirjaamista aivotoiminnan häiriöiden yhteydessä esiintyvistä psykososiaalisista vaikeuk
sista ja niitä määrittävistä tekijöistä tulee yhtenäistää käyttäen horisontaalisen epidemiologian 
lähestymistapaa. 

2. Aivotoiminnan häiriöiden biologisiin ja fysiologisiin prosesseihin kohdistuvien lääketieteellisten 
interventioiden lisäksi tulee kiinnittää huomiota terveydellisiin ja sosiaalisiin interventioihin. Ne 
tulee kohdistaa psykososiaalisiin vaikeuksiin, jotka muodostuvat aivotoiminnan häiriöiden sekä 
ympäristö- ja yksilötekijöiden välisessä vuorovaikutuksessa. 

3. Tarvittavia hoitointerventioita arvioitaessa on määriteltävä aivotoiminnan häiriöön liittyvät psyko
sosiaaliset vaikeudet. 

4. Prospektiivisissa tutkimuksissa tulee pyrkiä keräämään pitkän aikavälin tietoa aivotoiminnan häi
riöihin liittyvistä psykososiaalisista vaikeuksista, jotta laajennetaan tietämystä näiden vaikeuk
sien sekä ympäristö- ja yksilötekijöiden välisestä monimuotoisesta dynamiikasta. 

5. Mielenterveyttä ja aivotoiminnan häiriöitä koskevia eurooppalaisia strategioita on vahvistettava 
kiinnittämällä huomiota psykososiaalisiin vaikeuksiin sekä niitä määrittäviin tekijöihin, jotka ra
joittavat aivotoiminnan häiriöistä kärsivien ihmisten osallisuutta. 

7.3 Menetelmä psykososiaalisten vaikutusten kartoittamiseen ja seurantaan 

Yhdeksän aivotoiminnan häiriön yhteydessä esiintyi paljon samoja psykososiaali
sia vaikeuksia, joten oli perusteltua koota kysymyssarja yhteiseen käyttöön. Tutki
muksiin pohjautuen kehitettiin psykososiaalisia vaikeuksia kartoittava menetelmä 
PARADISE24, josta odotetaan olevan hyötyä useiden eri aivotoiminnan häiriöiden 
hoidossa, kuntoutuksessa ja tutkimisessa. Kysymyssarjan kysymykset linkittyvät kan
sainväliseen toimintakykyluokitukseen (ICF), jonka käyttö on myös Suomessa yleis
tymässä erityisesti Toimia-verkoston kautta3. 

Kysymyssarjan kysymysten valintaa varten tehtiin huolellinen pohjatyö, joka sisälsi 
mm. systemaattiset kirjallisuuskatsaukset sekä fokusryhmä- ja yksilöhaastatteluja. 
Kysymyssarjan 24 kysymystä valittiin tilastollisten analyysien ja asiantuntija-arvioi
den perusteella niin, että kysymyssarja sisältää useiden aivotoiminnan häiriöiden yh
teydessä keskeiset psykososiaaliset vaikeudet mahdollisimman laaja-alaisesti (Cieza 
ym. 2015a). Kysymyssarjaan valikoitui 14 kysymystä ICF:n osa-alueelta b Ruumiin/ 
kehon toiminnot ja 10 kysymystä osa-alueelta d Suoritukset ja osallistuminen. 

Ks. http://www.toimia.fi. 3 

http:http://www.toimia.fi
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Lähtökohtana oli asiakkaiden tilanne ja tarpeet eikä luokituksesta lähtevä lähestymis
tapa, mutta kysymyssarja linkitettiin ICF-luokitukseen. Kysymyssarjan kysymykset 
eivät jakautuneet tasaisesti eri toimintakyvyn osa-alueille ICF-luokituksessa. Mielen
toimintoihin liittyvät vaikeudet olivat yleisemmin koettuja kuin toisiin toimintaky
vyn osa-alueisiin, esimerkiksi fyysiseen olotilaan, liittyvät vaikeudet. 

Kysymyssarjaan koottiin ne psykososiaaliset vaikeudet, jotka olivat yhteisiä eri aivo
toiminnan häiriöille. Näiden vaikeuksien osalta on kysymyssarjan avulla mahdollista 
tehdä häiriöiden välistä vertailua ja seurantaa. Yhteisiä kysymyksiä priorisoitaessa 
yhden häiriön kannalta tärkeitä kysymyksiä jäi pois. Kysymyssarjan yhteydessä on 
yhteisten kysymysten lisäksi mahdollista esittää aivotoiminnan häiriökohtaisia ky
symyksiä tai kysymyssarjoja, jotka ovat tutkitusti tärkeitä tiettyyn häiriöön liittyen. 

Oletus horisontaalisesta epidemiologiasta toimi hyvin asioiden yleisyyden osalta, 
mutta koettujen vaikeuksien intensiteetissä oli suuria eroja. Päihderiippuvuuden ja 
psykiatristen häiriöiden vuoksi haastatellut vastaajat hyödynsivät viisiportaista as
teikkoa, mutta neurologisten häiriöiden takia haastatelluille olisi monien kysymys
ten kohdalla riittänyt kaksijakoinen asteikko (kyllä/ei). Tilastotieteellisistä syistä 
vastausvaihtoehtojen määrä kavennettiin hankkeessa viidestä kolmeen. Suomalaisen 
tutkimusryhmän mielestä vastausvaihtoehtojen määrän merkitystä olisi pitänyt tut
kia seurantakäytössä ennen lopullista päätöstä vastausvaihtoehtojen määrästä, koska 
oli oletettavaa, että vastausvaihtoehtojen vähentäminen heikentää kyselyn herkkyyttä 
seurantakäytössä ainakin päihdehoidon asiakkailla. 

PARADISE24-menetelmän kehittämisessä pyrittiin siihen, että tulokseksi saadaan 
helposti ymmärrettävä asteikko nollasta sataan. Tilastollisten menetelmien avulla 
laskettiin muuntotaulukko, jonka avulla summa voidaan muuttaa asteikolle nollasta 
sataan. Herää kuitenkin kysymys, vaikeuttaako vaatimus erillisen muuntotaulukon 
käytöstä menetelmän käytettävyyttä arkityössä. 

Suomalainen tutkimusryhmä jatkaa kysymyssarjan testaamista käyttäen viittä vas
tausvaihtoehtoa (Pitkänen ym. 2014). Tämä laajempi lomake on vertailukelpoinen 
kansainvälisen kysymyssarjan kanssa, kun pisteet lasketaan käyttäen kolmea vastaus
vaihtoehtoa ja lopullinen tulos haetaan muuntotaulukosta. 

7.4 Kysymyssarja päihderiippuvuuden näkökulmasta 

Päihderiippuvuuteen liittyy paljon psykososiaalisia vaikeuksia. Pelkästään alkoho
liriippuvuuteen liittyviä psykososiaalisia vaikeuksia raportoitiin yhteensä 265 tut
kimuksessa vuosina 2005–2012. Yleisimmin psykososiaaliset vaikeudet liittyivät 
tunne-elämän toimintoihin, työelämään, ihmissuhteisiin ja omasta terveydestä huo
lehtimiseen. Oheissairaudet olivat hyvin tavallisia ja varsinkin psyykkiset sairaudet 
olivat yleisiä, erityisesti mieliala-, ahdistuneisuus- ja persoonallisuushäiriöt. 
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Alkoholiriippuvuuteen liittyvien psykososiaalisten vaikeuksien alku pystyttiin kir
jallisuudesta harvoin ajoittamaan tai syntyyn vaikuttaneita tekijöitä määrittämään. 
Muista aivotoiminnan häiriöistä poiketen monissa psykososiaalisissa vaikeuksissa, 
kuten eri kognitiivisissa toiminnoissa, voitiin kuitenkin alkoholiriippuvuuden koh
dalla todeta tilanteen paranemista. Positiivinen muutos edellytti yleensä päihteettö
myyttä tai muuta selvää paranemista alkoholiriippuvuuden tilassa. On merkittävää, 
että päihdehäiriön kulkuun vaikuttamalla voidaan vaikuttaa myös alkoholiriippu
vuuteen liittyviin psykososiaalisiin vaikeuksiin. 

Kirjallisuuskatsauksen ja fokusryhmähaastattelujen perusteella psykososiaalisten 
vaikeuksien kartoittamiseksi ja seuraamiseksi on ollut tarvetta yhtenäiselle lyhyel
le kysymyssarjalle. Jos psykososiaalisia vaikeuksia ja niissä tapahtuneita muutoksia 
pystytään seuraamaan tarkemmin, voidaan paremmin tutkia myös asioita, jotka vai
kuttavat vaikeuksissa tapahtuneisiin muutoksiin. 

Haastattelututkimuksen tulosten perusteella PARADISE24-kysely vastaa hyvin päih
deriippuvuuden yhteydessä esiintyvien psykososiaalisten vaikeuksien kartoittamisen 
tarpeeseen. Neljällä vastausvaihtojen käyttöön perustuvalla kriteerillä arvioituna 
kymmenen kysymystä kahdestakymmenestäneljästä oli päihderiippuvuuden yhtey
dessä keskeisiä. Lisäksi kuusi kysymystä oli tärkeitä vähintään yhdellä neljästä kritee
ristä. Kahdeksan PARADISE24-kyselyyn valittua kysymystä ei olisi tullut valituksi 
päihderiippuvaisten haastattelujen perusteella. Kliinisen kokemuksen mukaan nämä 
kysymykset ovat kuitenkin keskeisiä myös päihdeongelmaisten hoidossa ja kuntou
tuksessa. Kahdenkymmenenneljän kysymyksen kokonaisuus kartoittaa yksilön tilan
netta laaja-alaisesti. 

Vapaamuotoisten kysymysten perusteella päihderiippuvuuden kannalta merkittäviä 
psykososiaalisia vaikeuksia, joita voi suositella kysyttäväksi PARADISE24-kyselyn li
säksi, olivat rikollisuuteen ja tuomioihin sekä perheväkivaltaan liittyvät asiat. Lisäksi 
huomion arvoisia olivat häpeän ja syyllisyyden tunteet sekä salaileminen. 

Kliinisen kokemuksen perusteella olisi voinut olettaa, että stigma olisi noussut esiin 
keskeisenä psykososiaalisena vaikeutena. Kirjallisuuskatsauksessa stigma esiintyi 
kuuden häiriön yhteydessä, mutta vaadittu seitsemän häiriön yhteydessä esiintymi
sen kriteeri ei täyttynyt. Erityisesti Parkinsonin taudin ja epilepsian kohdalla stig
ma nousi esiin keskeisesti, alkoholiriippuvuuden osalta stigma mainittiin kolmessa 
artikkelissa. Stigma ei noussut esiin ehkä siksi, että psykiatristen palvelujen yleisen 
organisoinnin ja aivotoimintojen häiriöiden olemuksen näkökulmasta katsottuna ei 
ole helposti löydettävissä perusteita stigmalle tutkimusnäytön kautta. 

Päihdehoidossa ja kuntoutuksessa elämäntilanteessa tapahtuneiden muutosten seu
ranta on tärkeää. Muutokset ovat usein pieniä ja hitaita, mutta yksilön kokemuksena 
merkittäviä. Kysymyssarjan vastausvaihtoehtojen vähentäminen viidestä kolmeen 
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on päihdetyön kannalta harmillista, koska viisiportainen asteikko toimi päihderiip
puvaisilla hyvin ja koska vastausvaihtoehtojen määrän kaventaminen heikentää me
netelmän ominaisuuksia muutoksen seuraamisessa. Vastausvaihtoehtojen määrää ei 
kirjoittajien mielestä olisi pitänyt päättää ilman, että oli saatu tutkittua tietoa lomak
keen seurantakäytöstä (Pitkänen ym. 2014). 

EU-hanke päättyi ennen kuin lomake saatiin yhteisesti viimeisteltyä. Suomessa työtä 
on jatkettu ja PARADISE24-kyselyn käytettävyyttä on tutkittu päihdehoidossa4. Suo
malaisesta versiosta käytetään nimeä Paradise24fin, koska lomaketta on täydennetty 
alkuperäisestä (Pitkänen ym. 2014). Lomake sisältää kuitenkin alkuperäisen kysy
myssarjan ja tulokset ovat vertailukelpoisia PARADISE24-kyselyn kanssa. (Ks. Para
dise24fin-lomake ja sen käyttöohje, liite 1.) 

7.5 Kysymyssarjan merkitys hoito- ja tutkimustyössä 

Hyvien yhteisten menetelmien kehittäminen ja käyttäminen sekä hoito- että tutki
mustyössä on tärkeää, jotta saadaan kumuloituvaa ja vertailukelpoista tietoa sekä 
pohjaa yhteisille laatukeskusteluille. Yhteiseen käyttöön soveltuvan menetelmän tut
kimukseen perustuvassa kehittämisessä on erittäin suuri työ. Ilman yhteistä EU-ra
hoitusta ei PARADISE-hanke olisi ollut mahdollinen. PARADISE24-kysely vaikuttaa 
onnistuneelta ja se on saanut myös asiakastyötä tekeviltä hyvää palautetta. Toivot
tavasti PARADISE24-kyselyä hyödynnetään hoidon, kuntoutuksen ja tutkimuksen 
työvälineenä. 

Kysymyssarjan tärkein tehtävä on palvella asiakastyössä. Kysymyssarjaa on mahdol
lista käyttää hoitosuunnitelman tekemisen ja seurannan tukena. Helsingin kaupun
gin avokuntoutus Mankelin pilotin työntekijät testasivat kysymyssarjaa. Saukkonen 
(2014) kirjoittaa loppuraportissa, että 

”työntekijät kokivat Paradise24fin-lomakkeen konkreettisena ja hyvänä tilanteenkar
toitusvälineenä yksilökeskusteluissa. Sen avulla voidaan kerrata muista tehtävistä 
nousseita asioita ja aiheita ja kiinnittää huomio arjen toimintaan, sujuvuuteen ja 
asiakkaan haasteisiin. Lomakkeen kysymykset tuovat jo käsiteltyjä asioita uudelleen 
esille hiukan eri näkökulmista ja laittavat ajatusprosessit jälleen käyntiin. Työntekijät 
ovat kertoneet lomakkeesta olevan hyötyä ja käyttökokemusten kertyessä hyödyt 
varmaan vahvistuvat − − Kaikkiaan lomake toimi hyvin keskusteluiden pohjana ja 
toi ajoittain kaivattua kolmatta näkökulmaa.” 

Oletus horisontaalisesta epidemiologiasta vaikutti kysymysten valinnan osalta toi
mivalta yhdeksän aivotoiminnan häiriön kohdalla. Lomaketta pitäisi kuitenkin tes
tata vielä suuremmalle ja laajemmalle joukolle erilaisista häiriöistä kärsiviä ihmisiä. 
Lisäksi lomaketta tulisi testata myös henkilöillä, joilla ei ole diagnosoitua sairautta. 

Ks. http://www.a-klinikka.fi/tietopuu/tutkittua/paradise24fin. 4 
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Lomake saattaisi soveltua laajemmin psykososiaalisen kuormituksen tarkasteluun ja 
yksilön auttamiseen sekä sosiaali- että terveystoimessa. 

Psykiatristen ja neurologisten häiriöiden välillä ilmenneitä eroja pitäisi tutkia tar
kemmin ja laajemmin sekä avo- että laitoshoidossa. Psykiatristen häiriöiden kohdal
la vastausvaihtoehtojen jakaumat olivat tasaisempia, ja vastausvaihtoehtoa ”erittäin 
suuria / ei suoriudu” oli käytetty enemmän kuin neurologisissa häiriöissä. Psykiatri
set häiriöt vaikuttavat monesti potilaan elämään kokonaisvaltaisesti, joten elämänti
lanne on myös perinteisesti totuttu ottamaan kliinisessä työssä huomioon. Jatkotut
kimusten avulla olisi tärkeä selvittää, onko psykiatristen ja neurologisten häiriöiden 
välillä todellista eroa vai johtuivatko erot tutkimukseen osallistujien valikoitumises
ta. On myös mahdollista, että psykiatristen häiriöiden laadussa tapahtuu enemmän 
jaksottaista vaihtelua, jolloin psykososiaaliset vaikeudet useammin muuttuvat, mikä 
vaikuttaa seurantamenetelmien tarpeeseen. Etenevien, pysyvien tai kohtauksittain 
esiintyvien aivotoiminnan häiriöiden vaikutukset aiheuttavat todennäköisesti erilai
sia kokemuksia psykososiaalisista vaikeuksista kuin jaksoittain vaihtelevat ja toisi
naan spontaanistikin parantuvat häiriöt. 

PARADISE24-kysely voi auttaa strukturoimaan myös muuta psykososiaalisiin vai
keuksiin liittyvää tutkimusta. Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen sekä haastatte
lututkimusten tavoitteena oli tutkia myös psykososiaalisten vaikeuksien syntyyn ja 
kulkuun liittyviä tekijöitä. Fokusryhmä- ja yksilöhaastattelut toteutettiin poikkileik
kaustutkimuksina, joten seurantatietoa vaikeuksien kulusta ei voitu saada muuten 
kuin retrospektiivisina arvioina. Kirjallisuuskatsauksen seurantatutkimuksista pyrit
tiin kokoamaan saatavissa oleva tieto. Tämä oli kuitenkin vaikeaa, koska tutkimus
menetelmät, kysymysten asettelu ja tavoitteet vaihtelivat. Psykososiaalisten muutos
ten kulkua koskevan tiedon arvioinnissa olisi pitänyt olla käytettävissä myös tieto 
siitä, onko häiriö luonteeltaan etenevä vai jaksottainen. 

Tulevaisuudessa olisi tärkeä saada lisää tutkimustietoa psykososiaalisten vaikeuksien 
alkamisesta ja vaikeuksissa tapahtuneista muutoksista sekä muutoksiin vaikuttavista 
tekijöistä. Tämän tiedon keruu on ollut vaikeaa, kun on käytetty erilaisia menetel
miä psykososiaalisten vaikeuksien kartoittamiseen. PARADISE24-kyselyn avulla tätä 
tietoa vaikeuksien kulusta ja niihin vaikuttavista tekijöistä on mahdollista kerätä eri 
aivotoiminnan häiriöiden yhteydessä aiempaa vertailukelpoisemmin. 

Eri aivotoiminnan häiriöryhmille yhteisiksi psykososiaalisiin vaikeuksiin yhtey
dessä oleviksi yksilötekijöiksi nousi kahdeksan asiaa, joista kolme liittyi terveyden 
kokemiseen ja viisi käsitykseen itsestä tai sopeutumiskykyyn. Ympäristötekijöistä 
tärkeimmiksi nousivat rakennettu ympäristö, sää tai ilmasto ja perheenjäsenten ter
veysongelmat. Näiden asioiden muotoilemista kysymysten muotoon ja sovittamista 
psykososiaalisten vaikeuksien yhteyteen tulee tutkia lisää. Jatkossa olisi yleensäkin 
tärkeä saada lisää tietoa yksilö- ja ympäristötekijöiden yhteyksistä psykososiaalisiin 
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vaikeuksiin, jotta niitä saataisiin paremmin osaksi toimintakyvyn arviointia, kuten 
ICF-viitekehys toi esille jo vuonna 2001 (WHO 2001). 

Työmenetelmien tutkimukseen pohjautuvaan kehittämiseen sekä työmenetelmien 
toimivuuden tutkittuun seuraamiseen on tarvetta. Käytännössä tutkimus- ja hoito
työn vuorovaikutuksen toteuttaminen ja rahoittaminen on hyvin haastavaa. Kiirei
sessä hoitotyössä on vaikea löytää aikaa ja motivaatiota ylimääräisille asioille. Tut
kimustulosten valmistuminen vaatii aikaa ja tutkimuksen tulokset eivät aina välity 
osallistuneelle hoitoyksikölle saakka. Hoitotyöhön kohdistuva tutkimus vaatii pitkä
aikaista rahoitusta, huolellista pohjatyötä sekä toimivaa yhteistyötä. PARADISE-han
ke onnistui monella tavalla, mutta aika loppui ja sen myötä kyselyn viimeistely ja 
juurruttaminen jäivät myös kesken. 

PARADISE24-kyselyn kehittämisessä tärkeänä tavoitteena oli valmistaa tutkijoiden 
ja hoitotyöntekijöiden yhteistyössä sekä hoito- että tutkimustyön kannalta hyvin toi
miva menetelmä. Ensimmäiset kokemukset ja hoitotyöntekijöiden palaute PARA
DISE24-kyselystä vaikuttavat lupaavilta. Käytännönläheistä tutkimusta tulisi entistä 
enemmän hyödyntää kehitettäessä hoitotyön käytäntöjä. 



Aivotoiminnan häiriöiden yhteydessä yleisesti koetut psykososiaaliset vaikeudet 137   

 

 

8 Yhteenveto 

Toimintakyvyn kartoittaminen ja seuraaminen hoidon ja kuntoutuksen aikana on 
tärkeää. Toimintakykyä haittaavat psykososiaaliset vaikeudet liittyvät usein arkisiin 
asiohin, kuten uneen, itsestä huolehtimiseen ja vuorovaikutukseen. Samoja psykoso
siaalisia vaikeuksia esiintyy erilaisten häiriöiden ja sairauksien yhteydessä. Psykoso
siaaliset vaikeudet muodostuvat häiriön oireiden ja vaikutusten sekä ympäristö- ja 
yksilötekijöiden monimutkaisessa vuorovaikutuksessa. Psykososiaalisten vaikeuk
sien kartoittamiseksi ja niissä tapahtuvien muutosten seuraamista varten tarvitaan 
sekä lisää tutkimustietoa että uusia työvälineitä. 

Aivotoiminnan häiriöihin liittyvien psykososiaalisten vaikeuksien tutkimiseen poh
jautuvan yhteisen menetelmän kehittämiseksi toteutettiin EU-hanke Psychosocial 
Factors Relevant to Brain Disorders in Europe, lyhennettynä PARADISE. Hankkeen 
suomenkielinen nimi on Aivotoiminnan häiriöihin liittyvät psykososiaaliset vaikeudet 
Euroopassa. Euroopan komission terveysohjelma tuki PARADISE-hankkeen koordi
nointia ja aineistonkeruuta 2010–2013. 

PARADISE-hankkeessa selvitettiin, liittyykö eri aivotoiminnan häiriöihin yhtei
siä psykososiaalisia vaikeuksia. Hankkeessa kehitettiin yhteinen työväline psyko
sosiaalisten vaikeuksien kartoittamiseksi. Lähtökohtana hankkeessa oli oletus hori
sontaalisesta epidemiologiasta: psykososiaalisten vaikeuksien esiintymisestä varsin 
samankaltaisina sairaustilasta ja diagnoosista riippumatta. Yhteisten psykososiaa
listen vaikeuksien tarkastelemisen oletettiin tuovan hyötyjä perinteiseen oireyhty
mäkohtaiseen tarkastelutapaan verrattuna. Hankkeessa tutkittiin dementiaan, aivo
verenkiertohäiriöihin ja päihderiippuvuuteen yhteydessä olevia psykososiaalisia 
vaikeuksia. 

PARADISE-hankkeen ensimmäisenä tavoitteena oli selvittää eri aivotoiminnan häi
riöihin liittyviä psykososiaalisia vaikeuksia sekä niihin liittyviä determinantteja ja 
assosiaatioita. Toisena tavoitteena oli tuottaa kootun tiedon pohjalta arviointimene
telmä, joka kartoittaa aivotoiminnan häiriöihin liittyviä psykososiaalisia vaikeuksia 
ja niissä tapahtuvia muutoksia ja joka soveltuu kliiniseen työhön sekä kehittämis- ja 
tutkimuskäyttöön. 

Tietoa eri aivotoiminnan häiriöihin yhteydessä olevista psykososiaalisista vaikeuk
sista koottiin PARADISE-hankkeessa kirjallisuuskatsauksen ja fokusryhmähaastat
telujen avulla. Useamman häiriön yhteydessä tunnistetut psykososiaaliset vaikeudet 
koottiin ja muunnettiin strukturoiduiksi kysymyksiksi. Näiden psykososiaalisten 
vaikeuksien yleisyyttä ja vaikeusastetta tutkittiin haastattelemalla yhdeksää eri aivo
toiminnan häiriötä edustavia potilaita (n = 722). Haastattelujen perusteella luotiin 
psykososiaalisia vaikeuksia kartoittava 24 kysymyksen sarja. 
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ICF-koodistoon linkitetty PARADISE24-kysely soveltuu toimintakyvyn kartoitta
miseksi ja seuraamiseksi. PARADISE24-kysely on kehitetty käytettäväksi erilaisten 
aivotoiminnan häiriöiden arvioinnissa, hoidossa ja tutkimuksessa. 

Horisontaalisten tulosten yhteenveto 

Psykososiaalisia vaikeuksia raportoitiin kaikissa tutkituissa aivotoiminnan häiriöissä. 
Hankkeessa toteutettiin systemaattiset kirjallisuuskatsaukset. Tietokantahaku tuotti 
kaikkiaan 10 348 tutkimusta, joista tiivistelmien perusteella mukaan valikoitui 2 587 
tutkimusta. Yhdeksän systemaattisen kirjallisuuskatsauksen sisältämä tutkimus
ten yhteenlaskettu määrä oli 901; hakuun sisällytettiin vain seurantatutkimukset ja 
laadulliset tutkimukset. Kaikissa häiriöryhmissä esiintyneitä psykososiaalisia vai
keuksia olivat yleiset vaikeudet kognitiivisissa toiminnoissa, univaikeudet, muistin 
vaikeudet, vaikeudet tarkkaavuustoiminnoissa, vaikeudet tunne-elämän toiminnois
sa ja ahdistuneisuus. Psykososiaalisia vaikeuksia raportoitiin usein eri kyselyiden 
summapisteiden osana, jolloin sisällön tarkempi analyysi ei ollut mahdollista. 

Ryhmähaastattelujen tavoitteena oli tuottaa kokemusperäistä tietoa psykososiaa
listen vaikeuksien horisontaalisesta epidemiologiasta, erityisesti eri aivotoiminnan 
häiriöille yhteisistä, henkistä ja neurologista rasitusta tuottavista psykososiaalisista 
vaikeuksista. Tietoa kerättiin 56:lta aivotoiminnan häiriöistä kärsivältä asiakkaalta 
viidessä eri maassa. Tiedon luokittelussa käytettiin ICF-luokitusta. Haastatteluai
neistosta tunnistettiin 33 yhteistä psykososiaalista vaikeutta. Lähes puolet tunniste
tuista vaikeuksista oli yhteisiä vähintään viidelle aivotoiminnan häiriölle. Tulokset 
vahvistivat horisontaalisen epidemiologian merkitystä. Useimmissa aivotoiminnan 
häiriöissä kohdataan vaikeuksia tunne-elämän toiminnoissa, nukkumisessa, päivit
täisten toimien suorittamisessa, työssä ja ihmissuhteissa. Yhteisiin psykososiaalisiin 
vaikeuksiin liittyvistä assosiaatioista keskeisimpiä olivat lääkitys ja hoidon resurssit. 
Myös sosiaalinen tuki ja asenteet kamppailussa stigmaa ja kielteisiä yhteiskunnallisia 
asenteita vastaan ovat tärkeitä. 

Kirjallisuuskatsauksen ja fokusryhmähaastattelujen pohjalta koottiin 64 psykoso
siaalista vaikeutta, joiden yleisyyttä ja intensiteettiä tutkittiin yksilöhaastatteluissa. 
Haastatteluun osallistui yhteensä 722 aivotoiminnan häiriöistä kärsivää aikuista; 
noin 80 henkilöä kustakin aivotoiminnan häiriöstä. Haastattelut toteutettiin neljäs
sä maassa: MS-tautia, aivoverenkiertohäiriötä, migreeniä, epilepsiaa ja Parkinsonin 
tautia koskevat haastattelut tehtiin Italiassa, skitsofreniaa ja dementiaa koskevat Puo
lassa, depressiota koskevat Espanjassa ja päihdehäiriöitä koskevat Suomessa. 

Eri aivotoiminnan häiriöitä koskevien osa-aineistojen välillä oli suuria demografisia 
eroja mm. sukupuolen, ikäjakauman, koulutuksen ja työssä käymisen osalta. Tämä 
johtuu osittain siitä, että tutkimukseen oli pyritty valitsemaan mahdollisimman mo
nenlaisia aivotoiminnan häiriöitä. Osa-aineistojen välisiin eroihin vaikutti myös se, 
että yhtä aivotoiminnan häiröitä edustavat haastateltavat rekrytoitiin yhdestä hoito
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paikasta yhdessä maassa. Erityisesti migreeni- ja epilepsiapotilaat poikkesivat muista 
potilasryhmistä. Kaikki päihderiippuvuuden ja suurin osa aivoverenkierron häiriön 
ja skitsofrenian takia haastatelluista potilaista olivat laitoshoidossa, mutta kaikki 
migreenin takia haastatellut olivat avohoidossa. 

Haastattelussa kysytyt 64 psykososiaalista vaikeutta olivat yhteisiä eri aivotoiminnan 
häiriöille; jokaisen aivotoiminnan häiriön kohdalla ainakin joku oli vastannut koke
neensa vähintään lieviä vaikeuksia. Epilepsian takia haastatellut olivat muita useam
min vastanneet ”ei vaikeuksia” erityisesti osa-alueella suoriutuminen ja osallistumi
nen. 

Psykiatristen ja neurologisten häiriöiden välillä oli paljon eroja siinä, miten laajasti 
vastausvaihtoehtoja käytettiin. Masentuneisuuden, skitsofrenian tai päihderiippu
vuuden takia haastateltujen vastaukset mielentoimintoja koskeviin kysymyksiin ja
kaantuivat suhteellisen tasaisesti viisiportaiselle vastausasteikolle. 

PARADISE24-kyselyn kysymykset valittiin tilastollisten analyysien ja asiantuntija
arvioiden perusteella niin, että kysymyssarja sisältää useiden aivotoiminnan häiriöi
den yhteydessä esiintyvät keskeiset psykososiaaliset vaikeudet. Kysymyssarjaan vali
koitui 14 kysymystä ICF:n osa-alueelta b Ruumiin/kehon toiminnot ja 10 kysymystä 
osa-alueelta d Suoritukset ja osallistuminen. Oletus horisontaalisesta epidemiolo
giasta toimi hyvin asioiden yleisyyden osalta, mutta koettujen vaikeuksien intensi
teetissä oli suuria eroja. Vastausvaihtoehtojen määrä kavennettiin viidestä kolmeen. 

PARADISE24-menetelmän tavoitteena hankkeessa oli se, että tulokset saadaan hel
posti ymmärrettävälle asteikolle nollasta sataan. Tilastollisten menetelmien avulla 
laadittiin muuntotaulukko, jonka avulla kyselyn summapistemäärä voidaan muuttaa 
asteikolle nollasta sataan. 

Psykososiaalisiin vaikeuksiin yhteydessä olevia, eri aivotoiminnan häiriöille yhteisiä 
yksilötekijöitä oli haastattelututkimuksen perusteella kahdeksan. Yksilötekijät koski
vat koettua terveyttä, käsityksiä omasta itsestä sekä omaa ja läheisten sopeutumista 
tilanteeseen. Ympäristötekijät koskivat rakennettua ympäristöä, säätä tai ilmastoa 
ja perheenjäsenen terveysongelmia. Näiden asioiden yhteyttä psykososiaalisiin vai
keuksiin olisi jatkossa tärkeä seurata ja tutkia. 

Päihderiippuvuutta koskevien tulosten yhteenveto 

Päihderiippuvuuksiin liittyy paljon psykososiaalisia vaikeuksia. Pelkästään alko
holiriippuvuuteen liittyviä psykososiaalisia vaikeuksia raportoitiin yhteensä 265 
tutkimuksessa vuosina 2005–2012. Yleisimmin psykososiaaliset vaikeudet liittyi
vät tunne-elämän toimintoihin, työelämään, ihmissuhteisiin ja omasta terveydestä 
huolehtimiseen. Kirjallisuuskatsausta täydennettiin fokusryhmähaastatteluilla, jotka 
toteutettiin erikseen naisille ja miehille. Naisten ryhmää eniten yhdistävät psykoso
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siaaliset vaikeudet liittyivät työhön, perhesuhteisiin ja tunteisiin. Miesten ryhmää 
yhdistävät vaikeudet liittyivät terveyteen, asunnottomuuteen ja päihdeongelmasta 
toipumiseen (hoitopalveluihin). Fokusryhmähaastatteluissa yleisimmät psykososiaa
lisiin vaikeuksiin yhteydessä olevat tekijät liittyivät haastateltavien mielestä päihteitä 
käyttävään tuttavapiiriin, perhesuhteisiin, sosiaalisen tuen määrään, hoitopalvelui
hin tai lääkitykseen. 

PARADISE24-kyselyyn valikoidut kysymykset sisälsivät päihderiippuuvuuden kan
nalta keskeisiä ja laaja-alaisesti kattavia kysymyksiä. Laitoshoidossa olleet päih
deriippuvuuden takia haastatellut henkilöt (n = 80) olivat kokeneet psykososiaalisia 
vaikeuksia laaja-alaisesti ja vaikeuksien voimakkuudessa oli suurta vaihtelua. Päih
deriippuvaisten kokemat suurimmat vaikeudet liittyivät erityisesti mielentoimintoi
hin, kuten surun, voimattomuuden ja ahdistuksen tunteisiin, sekä yhteiseen toimin
taan osallistumisen vaikeuksiin. 

PARADISE24-kyselyyn valituista kysymyksistä kymmenen oli neljällä vastausvaih
tojen käyttöön perustuvalla kriteerillä arvioituna päihderiippuvuuden yhteydessä 
keskeisiä sisältäen kysymyksiä tunteista ja vireystilasta sekä osallistumisesta. Lisäksi 
kuusi kysymystä oli tärkeitä vähintään yhdellä neljästä kriteeristä. Kahdeksan PARA
DISE24-kyselyyn valittua kysymystä ei olisi tullut valituksi päihderiippuvaisten haas
tattelujen perusteella. Näiden kysymysten (ruokahalu, hitaus, keskittyminen, kes
kustelu, arjentoiminnot, seksuaalitoiminnot, suhteet ystäviin ja läheisiin) tiedetään 
kuitenkin olevan hoitotyön kannalta keskeisiä myös päihdeongelmaisten hoidossa. 
Erityisesti ihmissuhteisiin ja asioiden hoitamiseen liittyvät kysymykset nousivat tär
keinä esille, kun haastateltuja pyydettiin vapaasti kertomaan, mitkä ovat heidän elä
määnsä keskeisesti liittyvät vaikeudet. 

Päihderiippuvaisille neljällä kriteerillä keskeisiä kysymyksiä, jotka eivät sisälly PA
RADISE24-kyselyyn, oli kahdeksan. Kaksi näistä kysymyksistä jätettiin pois kysy
myssarjasta, koska niiden muotoilu olisi vaatinut aina tilannekohtaisen muotoilun. 
Kuusi muuta pois jätettyä kysymystä ei sisällöltään olisi tuonut merkittävää uutta 
kysymyssarjaan. 

Vapaamuotoisten kysymysten perusteella päihderiippuvuuden kannalta merkittäviä 
psykososiaalisia vaikeuksia, joita voi suositella kysyttäväksi PARADISE24-kyselyn li
säksi, olivat rikollisuuteen ja tuomioihin sekä perheväkivaltaan liittyvät asiat. Lisäksi 
huomion arvoisia olivat häpeän ja syyllisyyden tunteet sekä salaileminen. 

Kokonaissummapistemäärä ja osa-aluiden summat laskettiin haastatteluissa käytet
tyjen viiden vastausvaihtoehdon perusteella. Kokonaissumma jakautui laajalle as
teikolle ja on käyttökelpoinen tiivistettäessä lomakkeesta saatu informaatio yhteen 
lukuun ilman erillistä muuntotaulukkoa. Yksilön palautteen kannalta tällainen luku 
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harvoin on kovin merkityksellinen, mutta hoitotyössä kokonaissumma ja osa-aluei
den summat välittävät ammattilaiselle nopeasti kokonaiskuvan. 

Kokonaissumma korreloi merkitsevästi hankkeen yhteisen kolmeen vastausvaihto
ehtoon ja muuntotaulukkoon perustuvan PARADISE24-pistemäärän kanssa. Ko
konaissumma korreloi myös kohtalaisesti mittareihin, jotka kuvasivat kokemusta 
masentuneisuudesta ja heikosta terveydentilasta. Koettujen psykososiaalisten vai
keuksien kokonaissumma oli jonkin verran yhteydessä myös heikompaan elämän
laatuun, vähäisempään joustavuuteen sekä suurempaan neuroottisuuteen, ylipainoi
noon, monisairastavuuteen ja alkoholinkäyttöön. 

PARADISE24-kyselyn korkeimmat ja matalimmat pisteet saaneiden yhdeksän hen
kilön haastattelukuvauksissa näkyi eroja. Korkeat pisteet saaneet olivat useammin 
alkoholiongelmaisia ja he olivat kokeneet paljon menetyksiä elämässään alkoholion
gelman vuoksi; matalat pisteet saaneet alkoholiongelmaiset olivat työelämässä. Ma
talat pisteet saaneilla opioidiriippuvaisilla päihteiden käyttö oli alkanut varhain ja 
työkokemus sekä koulutus olivat vähäisiä. Koetut vaikeudet kohdistuivat pääasiassa 
fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen tai raha-asioihin. Haastatellut näyttivät arvioivan 
kokemiaan psykososiaalisia vaikeuksia suhteessa omiin aiempiin elämänkokemuk
siinsa. Kysymyssarja vaikuttaa antavan keskeistä tietoa siitä, miten henkilö kokee 
oman kokonaiselämäntilanteensa. 
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 9 Summary 

It is very important, during treatment and rehabilitation, to monitor the overall situ
ation of the patient. There is a full range of psychosocial difficulties (PSDs) that afflict 
people living with brain disorders such as sleep problems, problems maintaining re
lationships, staying in school and keeping a job. Existing European data are based on 
separate diagnostic criteria for each disorder, taking the form of information “silos” 
that are neither comprehensive nor comparable across brain disorders. To under
stand the true impact of brain disorders on a person’s life, however, it is essential to 
collect information directly from people with such disorders. Directly sourced infor
mation on this impact gives clinicians insight into treatment outcomes and provides 
the information they need to monitor disease processes and treatment management 
over time. For clinical and epidemiological researchers, this information is also indis
pensable to following population trends and making cost-effectiveness evaluations. 

The goal of the Psychosocial Factors Relevant to Brain Disorders in Europe (PARA-
DISE) project was to develop and test an innovative horizontal approach to collecting 
clinical data on the PSDs that people with brain disorders experience. PARADISE 
was a common project of ten institutes in eight countries, led by Professor Alarcos 
Cieza. It was funded by the European Union in 2010–2013 under the Seventh Frame
work Programme (FP7). 

The key to the approach — which we call ‘horizontal epidemiology’ — is that the 
PSDs people face are not linked to the specific diagnosis of the condition they have 
but are in fact problems that people with very different brain conditions have in com
mon. There is, however, no direct measure or metric which captures the impact of 
brain disorders on people’s lives and which would allow comparisons across brain 
disorders. 

The brain disorders addressed in this study are dementia, depression, epilepsy, mi
graine, multiple sclerosis, Parkinson’s disease, schizophrenia, stroke, and substance 
dependency. These conditions were selected because they are among the most prev
alent of all brain disorders in Europe, they cross demographic and socioeconomic 
categories, and they count as some of the most burdensome of all health conditions. 
The diversity of these conditions provides the opportunity to explore commonalities 
across a wide range of conditions. 

The overall aim of PARADISE was to seek evidence to support the claim that there 
is a considerable degree of commonality in PSDs across brain disorders. PSDs were 
defined using the framework of the International Classification of Functioning, Dis
ability and Health (ICF). PSDs are impairments in mental functions and in body 
functions under nervous-system control, and activity limitations and participation 
restrictions that result from the interaction of a person with a brain disorder and 
from environmental and personal factors. 
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In PARADISE a multi-method approach was used to challenge the ‘horizontal epi
demiology’ hypothesis. This approach included systematic literature reviews, content 
analysis of patient-reported outcomes (PROs) and outcome instruments, clinical in
put, and a qualitative study. Information from all sources was harmonised and com
piled and a data collection protocol developed, also including feedback from consult
ed external experts. 

Horizontal results 

Literature reviews for nine brain disorders were carried out in the PARADISE proj
ect. Overall a total of 10,348 studies were retrieved by electronic search. A total of 
2,587 of them were included after the abstract screening. Finally, after full text screen
ing, a total of 901 publications were included in the systematic reviews. 

A key challenge in summarising the data extracted lay in accounting for specific fea
tures of each brain condition while generating standardised data that would allow 
for comparisons across disorders. In order to ensure data comparability across con
ditions, a consensus group exercise was performed with researchers from all centres. 
The goal of the exercise was to come up with a shared list of standardised categories 
for PSDs as well as determinants and associated variables, which should be used as a 
reference by all researchers during data synthesis. 

Altogether 175 standardised terms were used in data synthesis. Categories called 
“overall scores” were also created because several studies reported on areas, for in
stance global functioning or quality of life, which are covered by the definition of 
PSDs but were reported using single global scores. The terms selected were linked 
to ICF categories or domains. Although the ICF was used as a framework, it was 
important as well to allow for new information so that important PSDs that do not 
directly correspond to categories in the ICF classification also could be taken into 
account. In addition to the horizontal work, systematic literature reviews concerning 
specific brain disorders have been published about depression (Cabello et al. 2012), 
epilepsy (Quintas et al. 2012), migraine (Raggi et al. 2012), schizophrenia (Switaj et 
al. 2012) and alcohol dependence (Levola et al. 2013a and b). 

Focus group interviews were carried out in order to gain deeper insight. Sixty-seven 
persons in five countries participated in the study. The total number of PSDs was 
extracted (n = 33), and nearly half of the PSDs were shared by at least five of the nine 
health conditions. Most persons with neuropsychiatric disorders experience difficul
ties in emotional functions, sleeping, carrying out daily routines, working, and inter
personal relationships. Sixteen PSDs made up a common set encompassing mental 
functions, pain and issues involving activities and participation, providing evidence 
for the hypothesised horizontal epidemiology of psychosocial difficulties in neuro
psychiatric disorders. The horizontal results have been published by Coenen et al. 
(2015). Additionally, meta-narratives were created for each of the conditions based 
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on qualitative literature identified in systematic reviews and on data collected from 
focus groups (Hartley et al. 2014). The aim of the narratives was to generate a rich ac
count of the dynamic complexity of the lived experience of people with these health 
conditions. 

Based on the results of the systematic literature reviews and focus group interviews a 
PARADISE data collection protocol was developed. The protocol included 64 PSDs 
and 59 PSD determinants considered to be common across brain disorders as well 
as questions concerning demographic information, age, the impact of comorbidi
ties, and standard disorder-specific measures routinely used to assess disease sever
ity. The data collection was carried out with a convenience sample of 722 persons 
with dementia (N = 80), stroke (N = 80), multiple sclerosis (MS) (N = 80), epilepsy 
(N = 80), migraine (N = 80), Parkinson’s disease (PD) (N = 80), depression (N = 81), 
schizophrenia (N = 81), or substance dependency (N = 80). 289 were in- and 392 
outpatients. 

The objective was to construct a true metric of the impact of brain disorders on peo
ple’s lives, based on the PSDs that are experienced in common across brain disor
ders, the existence of which confirmed the hypothesis of horizontal epidemiology. 
The number of PSDs in common was reduced from 64 to a number that makes the 
metric more useful in clinical practice and research. The psychometric properties 
of the selected subset of PSDs were evaluated. The selection of PSDs and questions 
used to operationalise them was a multi-stage process governed not only by statisti
cal considerations, but also by the opinions of persons with brain disorders and by 
clinical experts working with them. The selection process and the construction of the 
PARADISE24 metric have been described by Cieza et al. (2015a). 

The metric was constructed from PSDs experienced in common across brain dis
orders, and it can be used to compare the impact of different disorders and the out
comes of interventions across disorders. The 24 questions of the PARADISE metric, 
focusing on problems and difficulties experienced in 12 mental functions, 10 activi
ties and participation domains, and pain and sexual functions, cover a wide contin
uum of PSDs. 

Results concerning substance dependence 

Different kinds of PSDs occur in connection with substance dependence. The sys
tematic literature search only included alcohol dependence, and PSDs were extracted 
from 265 studies between 2005 and 2012. The most common PSDs were connected 
to mental functions, work, relationships, and taking care of oneself. Two focus group 
interviews were conducted to gain deeper insight into the issues involved. Female in
terviewees shared the common experience of having encountered problems relating 
to work, relationships and feelings. Male interviewees shared difficulties connected 
to health problems, housing, and rehabilitation for drinking problems (services). The 
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most common sources of PSDs were connected to substance-using friends, family 
relationships, social support, treatment, and medication. 

PARADISE24 questions cover a wide range of PSDs that are salient to substance-de
pendent patients. Eighty inpatients at Järvenpää Addiction Hospital took part in the 
interview. They had experience of the 64 PSDs, but there was big variation in their 
intensity. The most common intensive PSDs were related to mental functions like 
sadness, anxiety, and lack of energy, and to participation. 

Ten out of the selected twenty-four questions were among the most salient PSDs 
for substance-dependent patients when four criteria were used to evaluate the pa
tients’ answers concerning 64 PSDs. Six additional questions were important based 
on one to three criteria. Eight questions (appetite, feeling slow, concentration, dis
cussion, daily activities, sexual functions, relationships with friends and relatives) of 
PARADISE24 did not figure among the most common or most intensive PSDs among 
substance-dependent patients, yet they are known to be common PSDs also among 
substance-dependent patients. When the interviewees were asked to tell about their 
problems many named problems with people close to them and difficulties in daily 
activities. 

There are some PSDs that did not occur commonly with other brain disorders but 
were frequent among substance-dependent patients. They concerned criminality, 
convictions and violence, as well as shame, feelings of guilt and secrecy. Additional 
questions are recommended to be asked besides the PARADISE24 questionnaire. 

The score of the PARADISE24 metric is valuable when comparing disorders and 
studying general trends. In clinical practice, using questions with five options for se
verity is more informative and more sensible in follow-up use than three options. The 
clinician can give feedback to patients especially in regard to the number and content 
of the extreme answers “no difficulties/problems” and “extreme difficulties/problems 
or cannot do”. Changes from one category to the other are clinically important and 
can be measured in follow-up use. Even though PARADISE24 focuses on problems 
and difficulties, it is important also to give positive feedback. 

Based on the answers of the substance-dependent patients six subscales were formed 
to give general feedback for clinicians. The subscales were daily activities, self
regulation, mood, social life, cognitive functions and pain/sleep. The subscales help 
to summarise the information for clinical and follow-up use. 

Correlations between the PARADISE24 metric and other common questionnaires 
were detected among the substance-dependent patients. The correlations were mod
erate with the depression scale (BDI-II) and the experience of current health. Signif
icant correlations were also found to low quality of life (WHOQOL-8), overweight 
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(BMI), low resilience (BRS), comorbidities (SCQ), alcohol use (AUDIT-C) and neu
roticism (BFI-10). 

Qualitative analyses were conducted for patients who had received the highest and 
lowest scores of PARADISE24 (nine patients from each group). The patients with 
the highest scores were more often dependent on alcohol than other drugs. They had 
experienced several losses in their life because of alcohol use. The two alcohol-de
pendent patients who scored low were still employed and had a spouse. Several 
opioid-dependent patients got low scores. They had begun using substances at an 
early age, and had little education or work experience. They had mainly experienced 
PSDs related to physical and mental problems and to money issues. The interviewed 
patients seemed to evaluate their experience of PSDs in relation to their previous 
experiences. PARADISE24 gives essential information about patients’ experiences. 
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Liite 1. Paradise24fin-lomake5 ja sen käyttöohje 

NIMI:Paradise24fin 
Seuraavat kysymykset kuvaavat ongelmia ja vaikeuksia, joita olet viime aikoina voinut kokea. Vastaa 
kysymyksiin ajatellen viimeistä 30 päivää ja ottaen huomioon sekä hyvät että huonot päivät. 
Mikäli et ole viime viikkoina kokenut jotain asiaa, niin arvioi kuinka paljon vaikeuksia sinulla olisi ollut: esimerkiksi en ole ollut töissä ja 

työssäkäynti olisi tuottanut minulle nykyisessä kunnossani erittäin suuria vaikeuksia (=4). 

Numeroi viimeiseen sarakkeeseen tärkeysjärjestykseen ne 1-5 asiaa, joihin eniten toivot muutosta (1. tärkein muutostoive).
�

Päivämäärä ____/____/20____ 
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ERITTÄIN SUURIA 
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EN SELVIYDY 

MUUTOS-
TOIVE 

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 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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0 
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3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

2. Minkä verran ongelmia sinulla on ollut löytää asioita, jotka 
kiinnostavat sinua? 

4 

3. Minkä verran ongelmia sinulla on ollut ruokahalusi suhteen? 4 

4. Minkä verran ongelmia sinulla on ollut unen kanssa, esimerkiksi 
vaikeus nukahtaa, heräilyä usein yön aikana tai herääminen liian 
aikaisin aamulla? 

4 

5. Minkä verran ongelmia sinulla on ollut ärtyneisyyden suhteen, 
esimerkiksi että olisit aloittanut riitoja, huutanut ihmisille tai jopa 
lyönyt heitä? 

4 

6. Minkä verran ongelmia sinulle on tuottanut se, että olet kokenut 
itsesi hitaaksi tai että asiat ovat tuntuneet tapahtuvan ympärilläsi 
liian nopeasti? 

4 

7. Minkä verran ongelmia sinulle on aiheutunut surun, alakuloisuuden 
tai masentuneisuuden tunteista? 

4 

8. Minkä verran ongelmia sinulle ovat aiheuttaneet huolestuneisuus tai 
ahdistuneisuus? 

4 

9. Minkä verran ongelmia sinulle on tuottanut se, että et ole kyennyt 
selviytymään kaikista niistä asioista, jotka sinun tulisi hoitaa? 

4 

10. Minkä verran sinulla on ollut särkyjä tai kipuja? 4 

11. Minkä verran vaikeuksia sinulla on ollut keskittyä tekemään jotain 
10 min ajan? 

4 

12. Minkä verran vaikeuksia sinulla on ollut muistaa tehdä tärkeitä 
asioita? 

4 

13. Minkä verran vaikeuksia sinulla on ollut päätösten tekemisessä? 4 

14. Minkä verran vaikeuksia sinulla on ollut aloittaa ja ylläpitää keskustelua? 

15. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut kävellä pitkiä matkoja 
(esim. 1 km)? 

4 

4 

16. Onko sinulla ollut vaikeuksia jossakin seuraavista: peseytymisessä tai 
pukeutumisessa, wc:n käyttämisessä tai ruokailemisessa? 

4 

17. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut seksuaalisissa toiminnoissa? 4 

18. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut olla yksin muutamia päiviä? 

19. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut huolehtia terveydestäsi 
kuten syödä hyvin, kuntoilla ja ottaa mahdolliset reseptilääkkeesi? 

20. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut aloittaa ja ylläpitää 
ystävyyssuhteita? 

4 

4 

4 

21. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut tulla toimeen läheistesi 
kanssa? 

4 

22. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut päivittäisessä työssä tai 
opiskelussa? 

4 

23. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut hallita rahankäyttöäsi? 4 

24. Kuinka suuria vaikeuksia sinulla on ollut osallistua harrastuksiin tai 
järjestötoimintaan (esim. juhliin, urheilutapahtumiin, uskonnollisiin 
tai poliittisiin toimintoihin) samalla tavalla kuin kuka tahansa? 

4 

Minkälaisiin vaikeuksiin toivot tällä hetkellä eniten muutosta? 

Erillinen, käytettävä lomakeversio ks. http://www.a-klinikka.fi/tietopuu/tutkittua/paradise24fin. 5 

http://www.a-klinikka.fi/tietopuu/tutkittua/paradise24fin
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Kyselyn täy äminen 

Paradise24n 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. 3.
 
Yhteenlaske u pistemäärä voi vaihdella välillä 0 – 96. Alla olevassa esimerkissä summa laske aisiin
 
(5x0) + (6x1) + (6x2) + (4x3)+(3x4)=42 piste ä.
 

Käy ö asiakastyössä 

5 466 3 42 

1. 

1. 2.
 
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 Paradise24n
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. 

Sivu 1/2 
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Kuva 2. Esimerkkiasiakkaan vaikeuksien määrän sarakesummat hoidon alussa ja kahden kuukauden päästä 

0 
2 
4 
6 
8 

10 

Ei Vähän Jonkun verran Suuria Erittäin suuria 

Alkumittaus (summa 59) Seurantamittaus (summa 38) 

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 3. Esimerkkiasiakkaan ongelmien määrän keskiarvo osa-aluei ain kahdes  (0 ei ongelmia—4 eri äin suuria) 
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Arjen toiminnot Mieliala Arjen hallinta Sosiaalinen Tiedon käsittely Kipu, uni 

Alkumittaus (summa 59) Seurantamittaus (summa 38) 

O
ngelm

ien suuruus 

PARADISE – EU‐hanke 

PARADISE (Psychosocial Factors Relevant to Brain Disorders in Europe eli Aivotoiminnan häiriöihin lii yvät psy
kososiaaliset vaikeudet Euroopassa) on yhteishanke, jonka koordinoin a ja aineistonkeruuta rahoi  vuosina 2010 
– 2013 Euroopan komissio (Seventh Framework Programme, FP7, teemana Terveys-2009-2.2.1.5). Hankkeessa ke
hite in menetelmä aivotoiminnan häiriöihin lii yvistä psykososiaalisten vaikeuksien kartoi amiseksi. PARADISE24 
kysymykset on vali u huolellisen kirjallisuuskatsauksen, haasta elujen ja asiantun jatyön perusteella. 

Paradise24n lomake sisältää täsmälleen samat kysymykset kuin PARADISE24 mu a vastausvaihtoehtoja on viisi. 
Paradise24n 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 taulukon mukaises  asteikolle 0—100. 

Cieza A, Sabariego C, Anczewska, M ym. PARADISE 24. A measure to assess the impact of brain disorders on people’s lives 
based on the hypothesis of ‘horizontal epidemiology’. Plos One 2015a; 10 (7): e0132410. DOI:10.1371/journal.pone.0132410. 

Pitkänen, T, Kaskela, T, Tourunen, J, Levola J ja Holopainen, A (2014). Toimintakykyä kartoi ava Paradise24n-lomake: 
tausta ja käy öohjeet. A-klinikkasää ön rapor sarja nro 61, verkkojulkaisu. h p://www.a-klinikka./sites/default/les/ 
Paradise24n_rapor _61.pdf 

Lisä etoja tuuli.pitkanen@a-klinikka. www.a-klinikka./ etopuu/tutki ua/paradise24n 
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 Liite 2. PARADISE-hankkeen suositukset englanniksi 

RECOMMENDATIONS 

The PARADISE consortium consists of a multidisciplinary network of ten partner insti
tutions from eight European countries and a business enterprise.
 
The project is coordinated by the Ludwig-Maximilians-University of Munich, Germany.
 
The PARADISE Partners are:
 

RESEARCH
 
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, Italy
 
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Poland
 
Järvenpää Addiction Hospital (JAH), A-Clinic Foundation, Finland
 
Ludwig-Maximilian University Munich, Germany
 
Swiss Paraplegics Research, Switzerland
 
Universidad Autonoma de Madrid, Spain
 
University of East Anglia, United Kingdom
 
WHO, Switzerland
 

DISSEMINATION
 
European Brain Council, Belgium
 

MANAGEMENT 
CF Consulting, Italy 
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The PARADISE Coordination Action is an EC-funded project involving eight European 
countries (Germany, Spain, Italy, Belgium, United Kingdom, Poland, Finland, and Swit
zerland) with the goal of testing and implementing a novel approach to collecting com
parable data about psychosocial difficulties experienced in common by individuals with 
brain disorders (or neuropsychiatric conditions). To test this approach, the PARADISE 
project selected a representative and heterogeneous sample of conditions: dementia, de
pression, epilepsy, migraine, multiple sclerosis, Parkinson’s disease, schizophrenia, stroke 
and substance dependency. 

The motivation for PARADISE was the realization that although there is strong evidence 
that the overall personal, social and economic costs of brain disorders are high, these 
costs have  been underestimated. This is because of a lack of relevant data. These disor
ders have been defined in terms of diagnostic criteria which, though invaluable in iden
tifying the underlying health problem and its etiology, will not include the full range of 
psychosocial difficulties that actually shape the lived experience of persons with these 
disorders. More recently the Resolution of 19 February, 2009 on Mental Health at the Eu
ropean Parliament has called for ‘an integrated and coordinated’ mental health strategy 
to serve the needs of people with brain disorders. 

The theoretical foundation of PARADISE is that the lived experience of persons with 
brain disorders is only partially explained by the specific signs and symptoms of any giv
en health condition. Rather, and in addition, the difficulties people with these conditions 
experience in their day-to-day lives – the difficulties and problems that matter to them 
– are outcomes of an interaction between their health conditions and physical, social 
and attitudinal features of the world in which they live, as well as psychological factors 
that make up their individuality. These difficulties and problems – called disabilities in 
the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF, WHO, 2001) 
– are experienced as obstacles to full participation in all areas of life, such as self-care, 
education and employment, family and community life. The working hypothesis of the 
PARADISE project is horizontal epidemiology – the claim that the psychosocial difficul
ties that matter to people and shape their lives, are experienced across brain disorders 
and, hence, need to be measured comparably in order to understand the relative burden 
of brain disorders. 

Building on systematic literature reviews for each of the nine brain disorders, patient 
focus groups and interviews, and extensive input from clinical experts, PARADISE iden
tified salient psychosocial difficulties and environmental and psychological determi
nants of the onset and course of these difficulties that are experienced in common across 
conditions. This information was used to build a draft data collection tool called the 
PARADISE Protocol that collected harmonized data with a coherent conceptual basis, 
generating comparable data across brain disorders, and was used to construct a metric of 
psychosocial difficulties. 
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The final product of PARADISE is a Protocol with 24 questions on psychosocial dif
ficulties, from which a profile of psychosocial difficulties of patients can be generated 
and compared, or a summary score created as a measure of the extent of difficulties. The 
Protocol in addition includes 11 determinants of the extent of difficulty, which also have 
been operationalized by clear, easy to comprehend questions. 

The PARADISE Protocol, and the harmonized data that it collects, creates the scientific 
evidence for PARADISE’s principal contribution to the European call for mental health 
strategy and for a future European strategy on brain disorders: that such strategies should 
augment purely medical interventions and open the door to a wide range of health and 
social interventions that address the psychosocial difficulties that are most relevant to 
people with those conditions. 

This document sets out the PARADISE recommendations to guide European countries 
in the collection and analysis of data concerning psychosocial difficulties associated with 
brain disorders, as well as environmental and individual psychological determinants of 
the onset, extent and course of these difficulties. These recommendations in addition 
focus on the feasibility and importance of systematic data collection and analysis for the 
development and evaluation of health and social interventions that can address the psy
chosocial difficulties experienced in common by individuals with brain disorders. These 
difficulties are associated with the underlying health conditions, but are shaped by social 
and attitudinal environmental factors and individual psychological factors. Although the 
features of brain disorders constitute serious health problems that must be addressed, the 
PARADISE results show that, in addition, psychosocial difficulties constitute the obsta
cles individuals with these conditions confront in their lives – obstacles that limit their 
inclusion and full participation in society. 

RECOMMENDATIONS 

Recommendation 1: Harmonize data about psychosocial difficulties and their deter
minants in brain disorders by adopting the approach of horizontal epidemiology. 

A significant obstacle to an integrated and coordinated mental health or brain disorder 
strategy is the incomparability of data. Without data harmonization it is impossible to ex
ploit differences or similarities in data about population characteristics, to identify patterns 
in data, or to draw valid conclusions across diverse data sets. The horizontal epidemiological 
approach states that there is a common set of psychosocial difficulties and their determinants 
across brain disorders. Collecting data about these common difficulties and determinants by 
using the PARADISE Protocol produces harmonized data. This generates a common metric 
for measuring the burden of brain disorders on people’s lives in a comparable manner. From 
the collected clinical or population level data valid comparisons of the impact across brain 
disorders can be derived and common interventions across conditions developed. 
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Evidence from PARADISE results: 

In PARADISE we carried out nine brain disorder-specific literature reviews, patient fo
cus groups and interviews about psychosocial difficulties and their determinants. This 
approach reflected the existing disciplinary fragmentation in research and practice in 
which the difficulties are described in silos defined by each disorder. 

After a harmonization of these data, we found a considerable extent of commonalities of 
psychosocial difficulties across disorders, confirming the hypothesis of horizontal epi
demiology, and making possible the harmonization of data and the identification of dif
ferences and similarities in psychosocial difficulties and their determinants. Data from 
more than 700 patients across disorders and in different countries confirmed that these 
difficulties were highly prevalent across disorders and that it is feasible, and more effi
cient, to collect harmonized data initially, rather than collecting data in silos and harmo
nizing afterwards. 

Recommendation 2: Go beyond medical interventions that primarily target biologi
cal and physiological processes of brain disorders to health and social interventions 
that target psychosocial difficulties as outcomes of the interaction of the brain disor
ders and environmental and psychological determinants. 

Most brain disorders are chronic; the substantial advances in, for example, genetic and bio
chemical research to identify precursors of depression and schizophrenia and pharmaceuti
cal advances in symptom reduction, however vital, nonetheless are restricted to the domain 
of purely medical interventions that have only a partial impact on the individual’s overall 
life. Many in the mental health community – clinicians, researchers and individuals with 
brain disorders themselves – have argued that exhaustion of medical interventions should 
not lead to resignation that nothing more can be done to improve the lives of persons with 
these conditions. Psychosocial difficulties associated with brain disorders include but also 
go beyond impairments and point to obstacles in fundamental areas of life, such as self
care, educational and employment participation, social isolation and lack of viable social 
networks, and the exclusionary effect of stigma, discrimination and absence of accommo
dations. Environmental and psychological determinants of psychosocial difficulties can be 
addressed by social policy and changed or ameliorated by tailored interventions targeted 
at the individual. Often, what are needed are not medical interventions, or even health in
terventions, but social interventions that can achieve substantial and positive effects on the 
lives of persons with brain disorders. With a sufficiently well-developed evidence base, and 
facilitating policies, the benefits of these social interventions in terms of increased inclusion 
and participation can be realized. 

This is the message of the PARADISE project: unless we recognize the importance of psy
chosocial difficulties in the lives of persons with brain disorders, and unless we develop in
terventions that address these problems – whether they be individual or public health – as a 
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society we will not be living up to our obligation to improve the lives of those among us with 
brain disorders. 

Evidence from PARADISE results: 

The qualitative information gathered in the focus groups and interviews demonstrated 
that what really matters to people with brain disorders are psychosocial difficulties, such 
as mobility, joining in community activities or coping with everyday activities. Many of 
these difficulties cannot be appropriately treated with purely medical interventions, but 
require complementary psychological and social interventions. All data collection efforts 
in PARADISE, including the qualitative studies and the empirical study with more than 
700 patients, indicate that information about psychosocial difficulties can be collected 
effectively and directly from patients or their proxies. The literature reviews also showed 
that there are already interventions in place that target these difficulties, although these 
are condition-specific. 

Recommendation 3: Measure the psychosocial difficulties associated with brain dis
orders for intervention evaluation. 

The best outcome measure of an intervention is the improvement of the person’s daily life in 
all its dimensions. In order to evaluate interventions against this standard it is essential to 
be able to measure the change in psychosocial difficulties a person experiences, before and 
over the course of the intervention. Comparison of the effectiveness and efficiency of differ
ent interventions requires a metric or scale of psychosocial difficulties that is valid across 
brain disorders. Such a metric allows to compare intervention results over time, compare the 
effectiveness of the same intervention for persons with different brain disorders and different 
interventions for persons with the same disorder. 

Evidence from PARADISE results: 

With the data of more than 700 patients on psychosocial difficulties and their determi
nants, a metric of psychosocial difficulties was developed using item response theory 
methodologies (in particular, graded response model). We showed that psychosocial dif
ficulties can be built on a single dimension, ranging from ‘no difficulty’ to ‘severe difficul
ty’ and that the 24 items included in the final PARADISE Protocol can be used to validly 
and reliably address that dimension. The result is that a summary score can be provided 
at both the individual and population levels for an accurate estimation of the extent of 
psychosocial difficulty and can be used as an outcome measurement for the evaluation of 
interventions and other applications. 
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Recommendation 4: Engage in prospective data collection efforts to collect longi
tudinal information on psychosocial difficulties associated with brain disorders to 
capture the complexity and dynamic interactions between these difficulties and envi
ronmental and psychological factors over time. 

The longitudinal studies on brain disorders that are currently available do not systemati
cally collect information about psychosocial difficulties or their determinants of onset and 
change over time. Yet this longitudinal information is required, not only to understand the 
complexity of the trajectories of psychosocial difficulties in brain disorders over time, but 
also to form the evidence base for designing and evaluating interventions. 

Evidence from PARADISE results:  

The literature reviews in PARADISE showed that there are very few initiatives to collect 
longitudinal information on psychosocial difficulties in brain disorders. The few attempts 
there are focus on single or a few disorders and are not carried out from the perspective 
of horizontal epidemiology. In PARADISE, we tried to collect longitudinal information 
on psychosocial difficulties and their determinants retrospectively, but because this in
formation is difficult to obtain from patients, and is subject to recall bias, we concluded 
that the only way to reliably collect this information is prospectively. 

Recommendation 5: Enrich European strategies in mental health and brain disorders 
by strengthening the focus on psychosocial difficulties and their determinants that 
prevent people with brain disorders from living a life of full participation. 

Both mental health and brain disorder strategies at the European level depend upon com
parable data that goes beyond the signs and symptoms of brain disorders to information 
that captures the genuine burden of these disorders, namely the full range of psychoso
cial difficulties that actually shape the lived experience of persons with these disorders. 
The PARADISE Protocol and metric can therefore enrich these strategies since they offer 
a standardised approach for collecting data on psychosocial difficulties that is needed for 
intervention development and evaluation and describe and measure essential aspects of the 
lived experience of brain disorders. Only by systematically and regularly collecting data on 
psychosocial difficulties will these and their determinants become essential components of a 
coherent and integrated strategies. 

Evidence from PARADISE results: 

The PARADISE Protocol and metric constitute a proof of concept that it is feasible to 
describe and measure psychosocial difficulties and their determinants. 
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Implementation actions 

Recommendation Clinicians Researchers Policy makers 

1. Harmonize 
data and adopt 
the approach 
of horizontal 
epidemiology 

Recognize that psy
chosocial difficulties 
that are important to 
people’s lives are not 
condition-specific but 
are common across 
brain disorders. 

Include data on common 
psychosocial difficulties 
when documenting and 
planning interventions. 

Foster a horizontal 
perspective on brain 
disorders when training 
clinicians and health 
professionals. 

Use the PARADISE 
Protocol to collect infor
mation on  psychosocial 
difficulties of patients 
and the determinants 
of these difficulties in a 
practical and efficient 
manner. 

Recognize that there is a need 
for horizontal epidemiological 
research in brain disorders. 

Investigate more efficient 
mechanisms for collecting 
harmonized data about psy
chosocial difficulties across 
brain disorders. 

Complement the study of 
the determinants of brain 
disorders by investigating the 
environmental and individual 
psychological determinants 
of psychosocial difficulties. 

Refine methods for tracking 
the impact of environme
ntal and psychological 
determinants of psychosocial 
difficulties. 

Test whether the PARADISE 
Protocol is valid for brain 
disorders other than the 9 
selected in the project. 

Recognize horizontal epidemio
logy as the governing principle 
for the collection of mental health 
information. 

Promote the use the PARADISE 
Protocol to collect information 
about the needs of persons with 
brain disorders and use this 
information to guide resource 
allocation. 

Foster the development of mental 
health information systems 
that ensure comparability of 
data about the burden of brain 
disorders. 

Promote the use horizontal epide
miology to coordinate health and 
social sectors for mental health 
intervention planning. 

Ensure that the perspective of ho
rizontal epidemiology is captured 
in population-based surveys. 

2. Enhance Initiate and enhance the Evaluative the effectiveness Recognize the need for both 
existing social multi-disciplinary team of successful social and psy medical and social interventions 
and psychologi approach to service chological condition-specific in brain disorders. 
cal interventions provision in brain interventions when applied to 
to comple disorders. other brain disorders. Foster and implement public 

ment medical health and social interventions 

interventions Recognize that, even Identify or develop inter targeting psychosocial difficulties. 

for psychosocial 
difficulties 

after exhausting all 
medical interventions, 
social or psychological 

disciplinary methodologies 
that bridge health and social 
research addressing biologi-

Finance more research in social 
and psychological interventions 

interventions targeting 
psychosocial difficulties 
may still be useful. 

cal and social dimensions of 
brain disorders. 

Involve people with brain 
disorders when developing 
social and psychological 
interventions for psychosocial 
difficulties. 

targeting psychosocial difficulties 
for persons with brain disorders. 

Encourage and facilitate the 
involvement of persons with brain 
disorders in policies designed to 
address psychological difficulties. 

Promote qualitative research 
to better understand the lived 
experiences of people with 
brain disorders from their 
own perspectives. 
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Recommendation Clinicians Researchers Policy makers 

3. Measure the Use the PARADISE metric Evaluate the effectiveness Encourage the use  of the 
psychosocial for assessing the effect of clinical, health promotion PARADISE metric to monitor the 
difficulties of interventions on the and disability interventions implementation of policies on 
associated with level of psychosocial using the PARADISE metric. brain disorders. 
brain disorders difficulties. 
for intervention Further refine the PARADISE Encourage the use of the PARA

evaluation Use the PARADISE metric 
for bench-making for 
performance compari
son, need gap identifi
cation and changes in 
management processes. 

metric by collecting data on 
persons with brain disorders 
other than those already 
analysed in PARADISE. 

DISE metric to evaluate national 
efforts to reduce disability for 
persons with brain disorders. 

4. Engage in 
longitudinal data 
collection efforts 
about psychoso
cial difficulties 
and their deter
minants 

Integrate the standar
dized documentation of 
psychosocial difficulties 
in routinely collected 
clinical information and 
collect it longitudinally. 

Follow the changes of 
psychosocial difficulties 
of patients over time, 
and document their 
determinants. 

Assess the impact of the 
range of interventions 
for different brain disor
ders over time in clinical 
populations. 

Research the differential 
impact of environmental and 
psychological determinants 
on the onset and course of 
psychosocial difficulties over 
time. 

Refine the statistical methods 
for measuring the effect of 
environmental and psy
chological determinants 
on psychosocial difficulties 
across brain disorders and 
over time. 

Engage in cohort studies 
with persons with different 
brain disorders and focus on 
psychosocial difficulties and 
their determinants. 

Ensure the continuity of  collection 
of data about psychosocial 
difficulties by encouraging the 
inclusion of questions from the 
PARADISE Protocol in censuses, 
disability and other population 
surveys. 

Foster research focusing on the 
long-term patterns of psychosocial 
difficulties and their determinants 
experienced by persons with brain 
disorders. 

Engage in prospects for the inte
gration of the PARADISE Protocol 
in prospective payment systems. 
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Recommendation Clinicians Researchers Policy makers 

5. Enrich Euro- Empower people with Carry out research on psy- Augment the European strategies 
pean strategies brain disorders and chosocial difficulties that pro in mental health and brain disor
in mental health their social network to vide policy-makers with the ders by, inter alia: 
and brain disor appreciate that, when evidence required to develop 
ders by strengt medical interventions a strategy to meet the need a focus on the description and 

hening the focus are no longer effective, for a coordinated response measurement of the psychoso

on psychosocial there remain other ways to psychosocial difficulties cial difficulties experienced by 

difficulties to improve their lives across brain disorders. persons with brain disorders; 

and their deter through psychological fostering the implementation of 

minants and social interventions. 

Develop treatment 
guidelines that address 
the psychosocial 
difficulties across brain 
disorders and that 
provide policy-makers 
with practical insights 
into the importance of 
psychosocial difficulties. 

Express the need for 
training for practitioners 
to understand the im
portance of psychosocial 
difficulties and interven
tions addressing them. 

Express the need to 
policy-makers for more 
research into the horizontal 
epidemiology of psychosocial 
difficulties, environmental 
and psychological determi
nants, and the trajectories of 
these difficulties over time. 

the message that psychosocial 
difficulties can be treated by a 
variety of medical, health and 
social interventions; 

launching campaigns to educate 
the public that the lives of per
sons with brain disorders can 
be improved through a variety of 
health and social interventions; 

promoting cross-sectional 
cooperation for a coordinated 
response to the psychosocial 
difficulties experienced across 
brain disorders; 

fostering the application of the 
PARADISE Protocol and metric for 
determining the treatment cost of 
psychosocial difficulties in brain 
disorders; 

encouraging the use of the 
PARADISE Protocol and metric for 
evaluating interventions designed 
to respond to psychosocial diffi
culties and their determinants; 

augmenting brain disorder 
prevention programmes with 
programmes targeting the preven
tion of psychosocial difficulties 
experienced by persons with brain 
disorders. 

fostering a mental health infor
mation, research and knowledge 
system that includes information 
about psychosocial difficulties 
and their determinants; 

encouraging further research into 
the applications and consequen
ces of the principle of horizontal 
epidemiology in mental health. 
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