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IPA-pisteytyslomake 

 

Vastaajan nimi:  Pvm.   

Pisteyttäjän nimi:    
 

1. Osallistumisen rajoitukset -asteikko 

Autonomia sisällä -osa-alue Pisteet (0–4) 

1a. Mahdollisuutesi liikkua kotona mihin haluat ovat  

1b. Mahdollisuutesi liikkua kotona milloin haluat ovat  

2a. Mahdollisuutesi peseytyä ja pukeutua haluamallasi tavalla ovat  

2b. Mahdollisuutesi peseytyä ja pukeutua milloin haluat ovat  

2c. Mahdollisuutesi mennä sänkyyn ja nousta ylös milloin haluat ovat  

2d. Mahdollisuutesi käydä vessassa milloin haluat ja pidät tarpeellisena ovat  

2e. Mahdollisuutesi syödä ja juoda milloin haluat ovat  

Autonomia sisällä -osa-alueen pisteet (keskiarvo tai mediaani, enintään 4 p.)  

Rooli perheessä -osa-alue Pisteet (0–4) 

3a. Mahdollisuutesi osallistua kodinhoitoon haluamallasi tavalla ovat  

3b. Mahdollisuutesi huolehtia siitä, että kevyet kotityöt (kuten teen tai kahvin keittäminen) 
tulevat hoidetuiksi haluamallasi tavalla joko omasta tai muiden toimesta ovat 

 

3c. Mahdollisuutesi huolehtia siitä, että raskaat kotityöt (kuten siivoaminen) tulevat hoidetuiksi 
haluamallasi tavalla joko omasta tai muiden toimesta ovat 

 

3d. Mahdollisuutesi huolehtia siitä, että kotityöt tulevat hoidetuiksi milloin haluat joko omasta 
tai muiden toimesta ovat 

 

3e. Mahdollisuutesi huolehtia siitä, että pienet korjaus- ja ylläpitotyöt kotona ja puutarhassa 
tulevat hoidetuiksi haluamallasi tavalla joko omasta tai muiden toimesta ovat 

 

3f. Mahdollisuutesi vastata roolisi mukaisiin odotuksiin kotona haluamallasi tavalla ovat  

4a. Mahdollisuutesi päättää, miten rahasi käytät, ovat  

Rooli perheessä -osa-alueen pisteet (keskiarvo tai mediaani, enintään 4 p.)  

Autonomia ulkona -osa-alue Pisteet (0–4) 

1c. Mahdollisuutesi käydä sukulaisten ja ystävien luona milloin haluat ovat  

1d. Mahdollisuutesi matkustaa ja lomailla halutessasi ovat  

5a. Mahdollisuutesi viettää vapaa-aikani haluamallasi tavalla ovat  

6g. Mahdollisuutesi tavata ihmisiä niin usein kuin haluat ovat  

10. Mahdollisuutesi elää haluamallasi tavalla ovat  

Autonomia ulkona osa-alueen pisteet (keskiarvo tai mediaani, enintään 4 p.)  
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Sosiaalinen elämä ja ihmissuhteet -osa-alue Pisteet (0–4) 

6a. Mahdollisuutesi keskustella tasa-arvoisesti läheistesi kanssa ovat   

6b. Suhteesi sinulle läheisiin ihmisiin ovat  

6c. Läheisesi arvostavat sinua  

6d. Suhteesi tuttaviisi ovat  

6e. Tuttavasi arvostavat sinua  

6f. Mahdollisuutesi intiimiin suhteeseen ovat  

7a. Mahdollisuutesi auttaa ja tukea ihmisiä ovat  

Sosiaalinen elämä ja ihmissuhteet osa-alueen pisteet (keskiarvo tai mediaani, enintään 4 p.)  

Työ ja koulutus -osa-alue Pisteet (0–4) 

8a. Mahdollisuutesi saada haluamaasi ansio- tai vapaaehtoistyötä tai pitää työsi ovat  

8b. Mahdollisuutesi tehdä ansio- tai vapaaehtoistyötä haluamallasi tavalla ovat  

8c. Suhteesi työtovereihisi ansio- tai vapaaehtoistyöpaikalla ovat  

8d. Mahdollisuutesi saavuttaa tai pitää haluamasi tehtävä ansio- tai vapaaehtoistyöpaikallasi 
ovat 

 

8e. Mahdollisuutesi vaihtaa ansio- tai vapaaehtoistyötä ovat  

9a. Mahdollisuutesi saada haluamaasi koulutusta ovat  

Työ ja koulutus osa-alueen pisteet (keskiarvo tai mediaani, enintään. 4 p.)  

Osallistumisen rajoitukset -asteikko Pisteet 

Kokonaispisteet (summapisteet, enintään 128 p.)  

 
 

2. Osallistumisessa koetut ongelmat -asteikko 

 Pisteet (0–2) 

1e. Liikkuminen mihin ja milloin haluat  

2f. Itsestä huolehtiminen  

3g. Kotityöt  

4b. Raha-asioista huolehtiminen  

5b. Vapaa-aika  

6h. Sosiaalinen elämä ja ihmissuhteet  

7b. Muiden ihmisten auttaminen ja tukeminen  

8f. Ansio- ja vapaaehtoistyö  

9b. Koulutus  

Osallistumisessa koetut ongelmat -asteikko Pisteet 

Kokonaispisteet (summapisteet, enintään 18 p.)  
 


