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1 JOHDANTO 
 
FIMSM 5.0 (Functional Independence Measure) (Suomen Kuntaliitto 1998) on toimintakyky-
mittari, joka mittaa 18 päivittäistä motorista ja kognitiivista perustoimintoa. Arvioitaviksi 
valitut perustoiminnot ovat kuntoutujan toimintakyvyn kannalta olennaisimmat ja tarpeelli-
simmat ns. avaintoiminnot. Niistä suoriutumista arvioidaan seitsenportaisella asteikolla. Ar-
viointi tehdään havainnoimalla tutkittavaa päivittäisissä arkitoimissa. Pisteytyksen suorittaa 
mittarin käyttöön pätevöitynyt henkilö. Yleensä pisteytys tehdään moniammatillisena yhteis-
työnä. Pisteytys on tarkoitus suorittaa kuntoutusprosessin eri vaiheissa. 
 
 
2 TERVEYSTUTKIMUKSEN KULKU JA FIMSM 5.0 -TOIMINTAKYKYMITTARIN 

KÄYTTÖ IKÄ-HANKKEESSA 
 
IKÄ-hankkeessa tutkittavien toimintakyvyn arvioinnissa käytetään FIMSM 5.0 -toiminta-
kykymittaria (liite 1). Arvio tehdään terveystutkimuksen yhteydessä, jossa mitataan mm. tut-
kittavien kävelynopeus, tasapainon hallinta ja käden puristusvoima. Sen yhteydessä tarkiste-
taan myös tutkittavien täyttämiä kyselylomakkeita. Terveystutkimus tehdään ennen 
kuntoutusprosessin alkua (alkumittaus) ja sen loputtua vuoden kuluttua edellisestä mittaukses-
ta (seurantamittaus). Ennen alkumittausta jokaiselle tutkittavalle on tehty hänen kognitiivista 
tilannettaan (esim. muistia, orientaatiota, kirjoitetun ja sanotun ohjeen noudattamista) kuvaava 
MMSE-testi (Mini Mental State Examination) (liite 2) ja tiedot ovat mittaajan käytettävissä. 
Toisella mittauskerralla mittaaja tekee MMSE:n terveystutkimuksen yhteydessä. Jokaiselle 
tutkittavalle on lähetetty kotiin mm. toimintakykyä, avun tarvetta ja sen saantia, sosiaalisia 
suhteita sekä liikunta-aktiivisuutta kartoittava kyselylomake (peruskysely) (liite 3) ja tervey-
teen liittyvää elämänlaatua kuvaava kysely (15D) (liite 4). Tutkittava täyttää ne jo kotona ja 
tuo mukanaan terveystutkimukseen. Terveystutkimuksessa varmistetaan, että tutkittava on 
ymmärtänyt tutkimuksen kulun ja häneltä pyydetään tutkimukseen osallistumisesta kirjallinen 
suostumus. Seuraavaksi tarkistetaan ja/tai täytetään peruskysely- ja elämänlaatulomakkeet. 
Tämän jälkeen tehdään fyysisen toimintakyvyn mittaukset (liite 5) ja täytetään FIM-
mittauslomake (liite 1). Lopuksi tutkittava satunnaistetaan kuntoutus- tai verrokkiryhmään ja 
tulos selitetään hänelle. Terveystutkimus kestää noin puolitoista tuntia. Mittaustilana on toi-
mistohuone, jossa on pöytä ja käsinojaton tuoli sekä kävelynopeuden mittaamiseen soveltuva 
noin 10 metriä pitkä esteetön alue. 
 
FIMSM 5.0 -toimintakykymittaus ei perustu IKÄ-hankkeessa ainoastaan havainnointiin, koska 
tutkimustilat, aika- ja henkilöstöresurssit eivät anna siihen mahdollisuutta. Mittaaja käyttää 
haastattelua ja havainnointia sekä MMSE-, peruskysely- ja elämänlaatukyselylomakkeita ha-
vainnoinnin lisäksi päättäessään tutkittavan FIM-pisteytyksestä. Seuraavissa kappaleissa sel-
vitetään, miten mittaaja voi käyttää em. lomakkeita pisteytyksessä. Tässä tarkastellaan mittaa-
jan mahdollisuuksia hyödyntää lomakkeiden tietoa pisteytyksessä. Liitteessä 6 lähestytään 
FIM-pisteytystä eri näkökulmasta; siinä esitetään mittaajan arvioinnin tueksi tekemiä kysy-
myksiä. Ne ovat suuntaa antavia, koska tutkittavan vastauksesta ensimmäiseen kysymykseen 
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riippuu se, miten mittaaja muotoilee tarvittavat lisäkysymykset. Menetelmän luettavuutta hel-
pottaa, jos lukijalla on terveystutkimuksen lomakkeet, joita hän voi lukea samanaikaisesti. 
 
Yleisenä ohjeena FIMSM 5.0 -pisteytyksessä on päätöksentekopuu (flow chart): onko tutkitta-
valla vaikeuksia suoriutua toiminnosta? Jos ei ole, tutkittava saa kyseisestä toiminnosta seit-
semän pistettä. Mikäli tutkittava kertoo jonkinasteisesta hankaluudesta, mittaaja tekee tarken-
tavia kysymyksiä. Esim. meneekö tehtävän tai toimen suorittamiseen tavallista enemmän 
aikaa, tarvitseeko tutkittava siinä apuvälinettä? Mikäli tutkittava vastaa näihin kysymyksiin 
myöntävästi, hän saa toiminnosta kuusi pistettä. Tutkittava saa korkeintaan viisi pistettä, jos 
hänellä on aina joku toinen henkilö paikalla, kun hän suorittaa kyseisen toiminnon (turvalli-
suussyistä tai avuntarpeen takia). Mittaaja jatkaa tarkentavia kysymyksiä tarpeen mukaan. 
Esim. auttaako toinen henkilö tutkittavaa toiminnan suorittamisessa? Mikäli tutkittava vastaa 
myöntävästi, selvitetään, mitä osia kyseisestä tehtävästä tutkittava tekee itse ja mitä avustaja 
tekee. Tämän perusteella annetaan pisteitä neljästä yhteen. Neljän pisteen suoriutuminen tar-
koittaa, että tutkittava tekee toiminnosta ainakin 75 % itse avustajan auttaessa vain hieman. 
Yhden pisteen suoriutuminen taas tarkoittaa, että tutkittava tarvitsee lähes täydellistä apua 
suoriutuakseen toiminnasta, hän tekee alle 25 % toiminnosta itse. Mikäli avustajia tarvitaan 
kaksi, pistemäärä on aina yksi. (Liite 7.) 
 
FIM-pisteytys annetaan tutkittavan heikoimman suoriutumisen mukaan. Mittarin tarkoitukse-
na on kuvata hoidon kokonaiskuormittavuutta (burden of care), jolloin on tärkeää tietää, mi-
ten tutkittava selviytyy arkiaskareista väsyneenä, kivuliaana jne. 
 
 
3 MMSE-LOMAKE 
 
Mittaaja saa kunnan yhteyshenkilöltä tutkittavasta täytetyn MMSE-lomakkeen. Se antaa en-
simmäisen vihjeen FIM-lomakkeessa kysyttävien sosiaalisten taitojen (sosiaalisen vuorovai-
kutuksen, ongelmanratkaisun ja muistin) arviointiin. Pieni pistemäärä (18–23) antaa aiheen 
kiinnittää erityistä huomiota em. toimintojen pisteytykseen. 
 
 
4 HAVAINNOINTI TERVEYSTUTKIMUKSEN AIKANA  
 
Tutkittavan saapumisesta aloitetaan havainnointi, joka kohdistuu tutkittavan ulkoiseen ole-
mukseen, käyttäytymiseen, liikkumiseen ja kykyyn hoitaa asioitaan, esim. onko hän muistanut 
ottaa mukaansa lomakkeet, silmälasit ja muut tarvittavat asiat terveystutkimukseen. Vuoro-
vaikutuksessa tutkittavan kanssa saadaan tietoa hänen elämästään, avuntarpeestaan ja ajatte-
lustaan, esim. ymmärtääkö tutkittava millaiseen tutkimushankkeeseen hän on osallistumassa, 
hoitaako hän itse raha-asioitaan (matkalaskun teko yms.), onko hän pukeutunut siististi ja 
asianmukaisesti, onko hygieniasta huolehdittu, kuinka paljon omaiset auttavat siirtymisessä 
tutkimustilaan. Mikäli tutkittavan seurana on perheenjäsen tai perheenjäseniä, heidän välises-
tään vuorovaikutuksesta sekä keskustelusta mittaajan kanssa saadaan arvokasta tietoa. 
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5 PERUSKYSELYLOMAKE 
 
Terveystutkimuksessa tarkistetaan ensimmäiseksi peruskyselylomake (lomake U0078). Tar-
vittaessa se täytetään yhdessä tutkittavan kanssa. Lomake on erittäin informatiivinen FIM-
pisteitä annettaessa. Peruskyselylomakkeen kysymykset 1–3 antavat tietoa siitä, asuuko tutkit-
tava yksin vai yhdessä muiden kanssa. Se luo pohjan FIM-pisteytykselle. Mikäli henkilö asuu 
yksin, hänen toimintakykynsä on aika hyvä. Toisaalta tämä hälyttää tarkkailemaan muiden 
läheisten ja ammattihenkilöstön tarjoamaa apua ja sen määrää PADL- (Physical Activities of 
Daily Living eli perustoiminnot) ja IADL-toimissa (Instrumental Activities in Daily Living eli 
asioiden hoitaminen). Seuraavat peruskyselylomakkeen kysymykset antavat lisätietoa näistä: 
 

5 asumismuoto 
18 mitä palveluja käytössä ja kuinka usein 
16 miten askareet sujuvat 
19 ketkä auttavat tutkittavaa 
20 missä askareissa tutkittava saa säännöllistä apua 
27 terveyspalvelujen käyttö viimeisen vuoden aikana 
31 miten usein tutkittava tapaa lapsiaan 
33 miten usein yhteydessä lapsiinsa puhelimitse tai kirjeitse 
36 miten usein yhteydessä sisaruksiin tai lähiomaisiin 
38 kuinka usein yhteydessä ystäviinsä 
40 onko tutkittavalla ihmistä, joka huolehtisi hänestä tarvittaessa 
47 miten tutkittava on viettänyt vapaa-aikaansa viimeisen vuoden aikana 
50 kuinka paljon tutkittava kävelee ulkona viikossa 
54 kuinka paljon tutkittava harrastaa hyöty- ja virkistysliikuntaa. 

 
Tutkittavan henkilön toiminnan turvallisuudesta tulisi tutkimuksen aikana pyrkiä saamaan 
jonkinlainen käsitys. Mittaaja muodostaa käsityksensä siitä MMSE-pisteiden, fyysisten toi-
mintakykymittausten ja havainnoinnin perusteella. Jos MMSE-pisteet ovat vähäiset (18–23), 
muistamattomuus saattaa aiheuttaa vaaratilanteita kotona. Tutkittavan heikko tasapaino tai 
hätäinen tapa liikkua saattavat aiheuttaa vaaratilanteita ja lisätä kaatumisriskiä. 
 
Kysymykset 6, 7 ja 11 antavat viitteitä siitä, miten pitkiä matkoja tutkittava kävelee, kulkeeko 
hän portaissa, käyttääkö hän apuvälineitä jne. Lisäksi kysymykset 47, 50, 53 ja 54 tarkentavat 
mittaajan ymmärrystä tutkittavan liikkumisesta. Apuvälinekysymys (17) antaa myös tietoa 
FIM-lomakkeen itsehoito- ja liikkumisosioihin. Kysymys 16 on erityisen tärkeä FIM-
pisteytyksessä: mikäli tutkittava on vastannut kohtiin a–i "en selviydy ilman apua", itsehoito- 
ja liikkumisosioiden FIM-pisteytys vastaavilta kohdin on todennäköisesti 5 tai alle. Mittaajan 
tulee kysymyksillään tarkentaa FIM-pisteytys, koska esim. peseytymistä arvioitaessa hiusten- 
tai selänpesu eivät ole arvioitavia suorituksia. Jos tutkittava on vastannut, että hänellä on vai-
keuksia selviytyä arvioitavasta toiminnosta, on luontevaa kysellä, minkälaisia vaikeuksia tut-
kittavalla on ja pyrkiä saamaan kuva hänen normaalista suoriutumisestaan. On myös tärkeää 
kysyä, tarvitseeko tutkittava "huonoina päivinä" enemmän apua kuin tavallisesti. Keskustelta-
essa wc:ssä käymisestä ja sen vaikeuksista on luontevaa liittää tähän yhteyteen sulkijali-
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hasosion arviointikysymykset. Mikäli tutkittavalla ei ole vaikeuksia wc:ssä käynnissä, voi-
daan keskustelu aiheesta siirtää tuonnemmaksi (ks. elämänlaatukysely). 
 
Kysymyksen 16 j–p-kohdat antavat arvokasta tietoa sosiaalisten taitojen arviointiin. Mikäli 
tutkittava ei itse huolehdi asioimisestaan ja raha-asioistaan tai hänellä on vaikeuksia niiden 
hoitamisessa ja lääkkeiden ottaminen on vaikeaa tai hän ei selviydy siitä itse, ongelmanratkai-
su- ja muistiosioiden pisteet ovat 5 tai vähemmän. Kysymykset 24 ja 25 saattavat antaa vink-
kejä tai varmistuksen tutkittavan selviytymisestä arjen eri toimista. 
 
 
6 ELÄMÄNLAADUN KYSELYLOMAKE  
 
Elämänlaadun kyselylomake (lomake UV26238) antaa mahdollisuuden varmistaa tutkittavan 
selviytymisen tason PADL-asioissa. Myös tätä lomaketta tarkistettaessa tai täytettäessä on 
luontevaa kysellä FIM-pisteytystä tarkentavia kysymyksiä. Esim. kysymyksessä 1 (liikunta-
kyky) tutkittava on saattanut ympyröidä vastausvaihtoehdon 3 "pystyn kävelemään ilman 
apua sisällä, mutta ulkona ja/tai portaissa melkoisin vaikeuksin". Tällöin kysymyksillä tar-
kennetaan, tarvitseeko hän toisen ihmisen apua. Mikäli tarvitsee, kysytään, tarvitseeko tutkit-
tava apua portaissa vai ulkona liikkumisessa vai molemmissa. Jos tutkittava tarvitsee apua 
esim. portaissa, kysytään, tarvitseeko hän toisen apua jo muutaman askelman nousemisessa 
tai laskeutumisessa. Näkö- ja kuulokysymykset (2 ja 3) antavat vihjeitä FIM-arvioinnin itse-
hoito-, kommunikaatio- ja sosiaaliset taidot -osioihin. Hengitystä koskeva kysymys (4) antaa 
tietoa siitä, pystyykö tutkittava kävelemään 50 m, nousemaan ylös portaita tai pukeutumaan 
”normaaliajassa”. Syömistä koskeva kysymys (6) antaa useimmiten suoraan FIM-pisteet ruo-
kailukohtaan. 

 15D-pisteet FIM-pisteet 
 1 7 
 2 6 
 3 5 tai 4 
 4 3, 2 tai 1 
 5 6–1 
 
Vaihtelu FIM-pisteissä riippuu saadun avun määrästä. Tämän saa selville haastattelemalla 
tutkittavaa FIM-päätöksentekopuun (flow chart) avulla (liite 7). Puhumista koskeva kysymys 
(7) antaa pisteet (kuten edellä) kommunikaatio-osion ilmaisukohtaan.  
 
Eritystoimintaa koskeva kysymys (8) on tärkeä FIM:n sulkijalihasten osion pisteytyksessä. 
Tämä on myös luonteva kohta kysellä tutkittavalta tarkemmin virtsan ja ulosteen pidätysvai-
keuksista ja sattuneista vahingoista. Mikäli tutkittava on vastannut 15D-lomakkeessa, että 
hänellä on kyseisiä ongelmia (2 pistettä tai enemmän), mittaaja kysyy ensin virtsarakon hal-
lintaa koskevat kysymykset (ks. liite 6). Seuraavaksi mittaaja kyselee peräsuolen hallintaan 
liittyviä kysymyksiä (ks. liite 6). Sulkijalihasosion arvioinnissa käytetään myös havainnointia. 
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Onko tutkittavalla kiire vessaan kesken mittauksen tai heti sen jälkeen? Haiseeko hän virtsalle 
tai ulosteelle? Onko housujen etumus märkä tai laikullinen jne.  
 
Henkistä toimintaa koskeva kysymys (10) antaa lisäselvitystä sosiaalisten taitojen arvioin-
tiosioon. Mikäli tutkittava on vastannut 15D-lomakkeessa 3 "minulla on melkoisia vaikeuksia 
ajatella selkeästi ja johdonmukaisesti, tai minulla on jonkin verran muistinmenetystä" tai 
enemmän "huomattavaa muistinmenetystä / koko ajan sekaisin ja vailla ajan ja paikan tajua", 
saattavat FIM-pisteissä ongelmanratkaisu- ja muistikohtien pisteet olla 5 tai vähemmän. Mit-
taaja pyrkii selvittämään FIM:n sosiaalisten taitojen arviointiosion kohtia ongelmanratkaisu ja 
muisti kysymällä, esim. "mitä tekisitte, jos palohälyttimenne alkaa soida?" Tutkittavan vasta-
uksesta arvioidaan asianmukaista käyttäytymistä tai täydellistä hämääntymistä. Muutama 
ikääntynyt on itse ollut yllättynyt siitä, että hän ei tiennyt, mitä tulisi tehdä tai minne soittaa 
saadakseen apua. Tässä kohdin FIM-pisteet arvioidaan "parempaan suuntaan", koska sosiaa-
listen taitojen arvioinnissa lyhyt, tutkittavalle tuntemattomassa ympäristössä tehty arviointi ei 
välttämättä tee oikeutta hänen kyvyilleen. Mikäli näyttää siltä, että tutkittavalla saattaa olla 
vaikeuksia kyseisellä alueella, annetaan FIM-pisteeksi 5 ainakin silloin, kun henkilö asuu it-
senäisesti yksin. 
 
 
7 TOIMINTAKYVYN FYYSISET MITTAUKSET  
 
Toimintakyvyn fyysisissä mittauksissa kaikki FIM-mittauksen osa-alueet varmentuvat ja mit-
taaja näkee käytännössä sen, miten lomaketiedot ja tutkittavan toiminta vastaavat toisiaan. 
Suoritusohjeiden ymmärtäminen, tarve ohjeiden toistamiseen tai verbaalinen ohjaus, kenkien 
riisuminen ja pukeminen yms. antavat tietoa FIM-pisteytykseen. Tasapainotesti ja tuolilta 
ylösnousu sekä kävelytesti kertovat tutkittavan kyvystä siirtyä ja liikkua. Mittausten yhtey-
dessä ilmenevät vaikeudet ja kivut sekä tutkittavan arvio kivustaan (kipujana) tuovat esille 
liikkumista mahdollisesti rajoittavia tekijöitä. Lisäksi kipujana toimii erinomaisena ongelman-
ratkaisutestinä. Omien kipujen arvioiminen paperille piirretyn janan avulla on käsitteellistä 
ajattelua vaativa suoritus. Monilla vanhuksilla on suuria vaikeuksia ymmärtää kipujanan ”ide-
aa”. Se saattaa antaa viitteitä ongelmanratkaisu- ja muistikohtien pisteytyksen tarkistamiseen. 
 
 
8 SATUNNAISTAMINEN 
 
Mittausten jälkeen tehtävä satunnaistaminen kuntoutus- ja vertailuryhmään toimii hyvänä 
”muistitestinä”. Mittaaja keskustelee satunnaistamisesta ennen mittausten alkua tutkittavan 
kanssa ja selittää, mitä se tarkoittaa. Tutkittavalle kerrotaan myös, että arvonta eli satunnais-
taminen suoritetaan tutkimuksen lopuksi. Kun satunnaistamisen aika koittaa mittausten loput-
tua, seurataan tutkittavan reaktioita. Onko hän yllättynyt, onko satunnaistaminen hänelle "uu-
si" asia? Pitääkö tutkittavalle selittää koko asia uudelleen, ymmärtääkö hän sen, mitä tehdään? 
Tämä antaa vihjeitä muisti- ja ongelmanratkaisu-kohtien täyttämiseen. Annetut FIM-pisteet 
vaihdetaan tarvittaessa pienemmiksi. 
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 LIITE 6 
 
Versio IV 09/02/MW 10 
 
FIM-lomakkeen täyttämisessä käytettäviä kysymyksiä 
 
1. ITSEHOITO 
 a) Ruokailu 
  Onko Teillä vaikeuksia ruokailussa? 
  Onko Teillä hammasproteesi? 
  Saatteko voirasian ja maitotölkit itse auki? 
  Pystyttekö voitelemaan itse leipänne? 
  Onnistuuko juoman kaataminen lasiin? 
  Jos letkuruokinta: Hoidatteko itse ravintoliuoksen ottamisen sekä ravinneletkun huuh-

telun? 
 
 b) Siistiytyminen 
  Onko Teillä vaikeuksia hiusten kampaamisessa, kasvojen, hampaiden tai käsien pese-

misessä? Lisäksi miehillä: parranajossa? Naisilla: kasvojen hoidossa / meikkaamises-
sa? Mitkä alueet saatte siistittyä itse? 

 
 c) Peseytyminen 
  Onko Teillä vaikeuksia peseytymisessä? 
  Saatteko itse pestyä ja kuivattua myös jalkanne? 
  Peseydyttekö istuen vai seisten? 
  Mitkä kehon osat Teidän puolisonne tai avustajanne pesee? 
  Tarvitsetteko turvallisuussyistä toisen ihmisen läsnäolon peseytyessänne? 
 
 d) Pukeutuminen – ylävartalo 
  Onko Teillä vaikeuksia puseron tai paidan pukemisessa? 
  Naisilla: saatteko itse rintaliivien hakaset kiinni? 
  Saatteko napit kiinni ilman vaikeuksia? 
  Tarvitsetteko apua puseron vetämisessä selän yli tai alas asti? 
  Mitkä vaatekappaleet Te puette itse ja mitkä pukee avustajanne? 
 
 e) Pukeutuminen – alavartalo 
  Onko Teillä vaikeuksia housujen tai hameen ja sukkahousujen pukemisessa? 
  Saatteko itse sukat ja ulkokengät jalkaanne? 
  Käytättekö sukanvetolaitetta? 
  Mitkä vaatekappaleet puolisonne tai avustajanne pukee Teille? 
  Vedättekö sukkahousut tai pitkät alushousut itse ylös? 
 
 

 



 

 f) WC-toimet 
  Onko Teillä vaikeuksia WC:ssä käydessänne pyyhkimisessä tai vaatteiden kohdalleen 

asettelussa? 
  Tarvitsetteko toisen apua WC:ssä käydessänne? 
  Auttaako avustaja pyyhkimisessä ja/tai pesuissa ja/tai vaatteiden kohdalleen asettelussa? 
  Käytättekö alusastiaa? 
  Tyhjennättekö alusastian itse? 
 
 
2. SULKIJALIHAKSET 
 
 a) Virtsarakon hallinta 
  Onko Teillä vaikeuksia virtsan pidätyksessä? 
  Onko joskus esim. yskiessä lirahtanut alushousuihin? 
  Ehdittekö aamulla vessaan vai kastuvatko alushousut? 
  Ovatko vuodevaatteenne kastuneet joskus yöllä? 
  Käytättekö pikkuhousunsuojaa tai vaippaa? 
  Kastuvatko alushousut tai vuodevaatteet huolimatta siitä, että käytätte vaippaa? 
  Sattuuko kastumista joka päivä? 
  Kuinka monta kertaa viikossa sattuu vahinkoja? 
 
 b) Peräsuolen hallinta 
  Toimiiko suolenne säännöllisesti? 
  Käytättekö ulostuslääkkeitä? 
  Onko uloste tahrannut joskus alushousuja? 
  Kuinka usein näitä tahriintumisia tapahtuu? 
 
 
3. LIIKKUMINEN 
 
SIIRTYMINEN 
 a) Sänky, tuoli, pyörätuoli 
  Onko Teillä vaikeuksia siirtyessänne vuoteeseen ja sieltä pois? 
  Onko Teillä vaikeuksia siirtyessänne tuolille tai siitä pois? 
  Käytättekö apuvälineitä noustessanne istumasta? 
  Tarvitsetteko toisen henkilön apua noustessanne istumasta? 
 
 b) WC 
  Onko Teillä vaikeuksia istuutua WC-istuimelle ja nousta siitä ylös? 
  Käytättekö apuna kahvaa tai WC-istuimen korotusta? 
  Tarvitsetteko toisen henkilön apua WC-istuimelta nousemisessa? 
 
 

 



 

 c) Amme ja suihku 
  Onko Teillä vaikeuksia siirtyä ammeeseen tai mennä suihkuun? 
  Käytättekö suihkutilassa apukahvaa, apukahvoja tai suihkutuolia? 
  Tarvitsetteko toisen apua suihkuun siirtymisessä? 
 
LIIKKUMINEN 
 d) Kävely/pyörätuoli 
  Onko Teillä vaikeuksia kävellä 50 metriä? 
  Jos istuu pyörätuolissa: käytättekö pyörätuolia myös kotona sisällä? 
  Käytättekö kävelyapuvälinettä: keppiä, rollaattoria tai kyynärsauvoja? 
  Pystyttekö kävelemään ilman apuvälinettä tai sen kanssa sisätiloissa ainakin 17 met-

riä? 
 
 e) Portaat 
  Onko Teillä vaikeuksia kiivetä portaita ylös ja laskeutua alas? 
  Tarvitsetteko toisen henkilön apua portaissa? 
  Onnistutteko nousemaan toiseen kerrokseen? 
  Pystyttekö nousemaan edes muutaman askelman (4–6 porrasta)? 
 
4.  KOMMUNIKAATIO 
 
a) Ymmärtäminen Ei erityisiä kysymyksiä. Arvioidaan mitattavan kommunikaatiokykyjä 
b) Ilmaisu terveystutkimuksen aikana. 
 
 
5. SOSIAALISET TAIDOT 
 
 a) Sosiaalinen vuorovaikutus Ei erityisiä kysymyksiä. Arvioidaan mitattavan 
     vuorovaikutustaitoja terveystutkimuksen aikana. 
 
 b) Ongelman ratkaisu 
  Hoidatteko itse raha-asianne? 
  Hoidatteko itse lääkkeiden annostelun ja ottamisen? 
  Mitä tekisitte, jos palohälyttimenne alkaisi soida? 
 
 c) Muisti 
  Onko Teillä ollut muistihäiriöitä? 
  Käytättekö muistilappuja muulloinkin kuin asioidessanne tai tapaamisista muistutta-

massa?  
  Oletteko muistanut tapaamisenne? 
  Oletteko muistanut ottaa lääkkeenne joka päivä? 
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PISTEYTÄ 
1 

PISTEYTÄ 
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3 

PISTEYTÄ 
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Tarvitseeko 
henkilö vain 
satunnaista 

apua?

Tarvitseeko 
henkilö  

täydellistä 
apua?

PISTEYTÄ 
5 

Tarvitseeko henkilö 
vain  

etukäteisjärjestelyjä 
tai valvontaa,  
ohjausta tai  
kehotusta? 

Suorittaako 
henkilö  

ainakin puolet 
toiminnasta 

itse?
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Ei 
Tarvitseeko henkilö 
tavallista enemmän 

aikaa tai  
apuvälinettä tai 

liittyykö toimintaan 
turvallisuusriskejä?

Ei 

Tarvitseeko 
henkilö apua?Alku 

 Täydellinen apu Runsas apu Kohtalainen apu Vähäinen apu 
 
Lähde: Opas kuntoutuksen yhtenäiseen seuranta- ja arviointijärjestelmään (FIM 5.0)  (Suo-
men Kuntaliitto 1998) 
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