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ARVIOINNISTA YLEISESTI

• Somatiikassa kärjistetyimmillään kyseessä 
yksisuuntainen muutoksen tuottaminen EBM-
protokollan mukaan
– Arviointi  Diagnostinen koe  biologinen vaikuttaminen

• Kuntoutuksessa ja psykiatriassa enemmän kysymys 
oppimisesta
– Muutoksen tuottaminen/saavuttaminen edellyttää uuden 

työstämistä suhteessa aiemmin sisäistettyyn = 
konstruktiivinen oppimiskäsitys

• Jälkimmäisessä tilanteessa arvioinninkin tulee tukea 
mallin mukaista etenemistä
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OPPIMISEN MERKITYS

Näkökulman 
laajentuminen

Toisen kannalta 
ajatteleminen

Sairauden 
merkityksen
opiskelu

Perheen historian 
löytäminen

Uusien 
merkitysten 
löytäminen

Vaikeuksista 
vahvuuksiin

Torjuttujen 
kokemusten 
ajatteleminen

Oikean asian 
harjoitteluOmiin 

erityispiirteisiin 
tutustuminen

Toisten 
kokemuksiin 
tutustuminen
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Gordon Harperin FFSP
Focal factor-based treatment planning

Monet koetut 
pulmat ja 
huolet eri 
tahoilla

Ongelmien 
keskeinen 

fokus

Fokukseen 
kytkeytyvien 

seikkojen 
laaja-alainen 

kartoitus

Interventioiden 
fokuksen valinta

Tavoitteena 
hoitokontaktista 
irrottautuminen 

(akuuttiyksikössä)

VAIHE 1 VAIHE 2 VAIHE 3 VAIHE 4

Chief Complaint –
Definition of Focal
Problem and Goal

Identification of 
Contributing factors

Selection of 
factors for 
Intervention

Choice of 
Interventions
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VAIHE 1

• Keskeisten ongelmien haarukointi
• Niiden muotoilu sellaisella kielellä että kaikki 

voivat olla samaa mieltä tai erimielisyyden 
alueet myös todetaan

• Varmistetaan, että perheen ajattelutapa tulee 
kuulluksi

• Vältetään liittämästä kuvaukseen mitään 
selityksiä tai olettamuksia ongelmien syistä

• Apuna flappitaulu
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VAIHE 2

• Myötävaikuttavien seikkojen etsiminen

• Geneettiset, vuorovaikutukselliset, sosiaaliset
ym dimensiot tarkastelussa

• Myös vahvuuksien mukana pitäminen
pohdinnassa
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LAAJA-ALAISUUS
=

Monitekijäinen 
tarkastelutapa

”pallomalli”
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MALLI PERHEEN KANNALTA

ONNISTUESSAAN

• Avaa silmiä yksiulotteisuudesta

• Herättää kiinnostuksen uusiin suuntiin

• Vapauttaa syyllisyydestä luovuuteen

• Tarjoaa selkeät puitteet osa-alueiden 
tarkastelulle
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Harperin mallin mukauttaminen
Laaja-alainen kehityksellinen dialoginen arviointi

Ajankohtaisten 
keskeisten 
seikkojen kartoitus, 
niin huolien kuin  
edistysaskelien

Asioiden 

tarkastelu 

perheen 

kanssa 

pallomallin 

kautta

Kehityksellisesti 
tärkeiden osa-

alueiden  harkittu 
arviointi

Interventioiden 

fokuksen 

pohdinta – mitä 

menossa , miten 

painotetaan, 

mitä uutta

Interventioiden 
valinta, toteutus ja 
arviointi syklisenä 

prosessina

VAIHE 1 VAIHE 2 VAIHE 3 VAIHE 4

Chief Complaint –
Definition of Focal
Problem and Goal

Identification of 
Contributing factors

Selection of 
factors for 
Intervention

Choice of 
Interventions

VAIHEET EIVÄT OLE NIIN JYRKKIÄ

9



VAIHE 1

• Ajankohtaisten keskeisten seikkojen kartoitus, 
niin huolien kuin  edistysaskelien 

• Ei samalla tavalla yhden keskeisen
ongelmafokuksen etsintää kuin Harperin
akuutin hoidon mallissa
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VAIHE 2

• Laaja-alaisen arvioinnin osa-alueiden esittely 
perheelle

• Systeeminen pohdinta – millä on vaikutusta 
mihinkin

• Etenemisen aikataulun hahmottelu

• Arviointien toteuttaminen

• Koko ajan systeemisen pohdinnan jatkamista
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PERHEEN ARVIOINNIN OSUUS

• Tavoitteena reflektoivan, tutkivan ja opiskelevan 
otteen ulottaminen perheen sisäiseen 
vuorovaikutukseen sekä vanhempien ja lapsen 
väliseen suhteeseen 

• Strukturoidut instrumentit voivat olla tukena eri 
tavoin
– vahvuudet ja vaikeudet esille, 
– keskustelun sytykkeitä, näkökulmien avaajia – tieto 

että hankalat kysymykset kuuluvat ”metodiin” voi 
helpottaa niiden vastaanottamista

– tilannearvio + myöhemmin uusinta = hoidon seuranta
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METODIT

• Paljon eri aineistoilla validoituja metodeja olemassa
• Laaja käsikirja HANDBOOK OF FAMILY MEASUREMENT 

TECHNIQUES 1-3, teos Helsingissä Kasvatustieteen 
kirjaston käsikirjakokoelmassa (ei lainattavissa), 
luettelo esitellyistä instrumenteista

• Useimmat kehitetty tutkimustarkoituksiin
• Validointi keskeistä tutkimustyössä
• Kliinisessä työssä ne voivat olla joustamattomia 

kompromisseja ja mennä vähän sivuun tarpeista
• Ex tempore –metodit, yksikön laatimat omista 

lähtökohdista, potilasjoukon tarpeista ja omaan 
prosessiin optimaalisesti liittyen
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YKSI INSTRUMENTTI: FAD
Family Assessment Device

• McMaster-yliopistossa Montrealissa 
kehitetty perheen tutkimuksen ja 
perheterapian malli

• Sen kartoitusinstrumentti on FAD
• Malliin kuuluu lisäksi McMaster Clinical

Rating Scale, McMaster Structuren
Interview of Family Functioning ym
instrumentteja

• FAD otettu Helsingin perheneuvo-
loiden yhdeksi seurantainstru-mentiksi, 
SDQ:n ohella

• Kirjassa kehitystyön lähtökohdat, 
vaiheet ja menetelmän ominaispiirteet
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FADin RAKENNE

• Kyselylomake sisältää 60 kysymystä

• Kukin perheenjäsen täyttää itsenäisesti

• Täyttämiseen kuluu aikaa noin 15 minuuttia

• Kussakin kysymyksessä vaihtoehdot
– Strongly Agree

– Agree

– Disagree

– Strongly Disagree
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FADin KYSYMYKSET

1. Perheen yhteisten tekemisten suunnittelu on vaikeaa, koska 
käsitämme toisemme väärin. 

2. Selvitämme useimmat jokapäiväiset ongelmat kotona. 
3. Kun joku on poissa tolaltaan, muut tietävät mistä se johtuu. 
4. Kun pyydät jotakuta tekemään jotain, sinun pitää varmistaa että 

hän on tehnyt sen. 
5. Kun jollakulla on ongelma, muut sekaantuvat siihen liikaa. 
6. Kriisiaikoina voimme turvautua toistemme tukeen. 
7. Emme tiedä kuinka toimia hätätilanteissa. 
8. Joskus tarvitsemamme tavarat pääsevät loppumaan. 
9. Emme ole halukkaita näyttämään helliä tunteita toisillemme. 
10. Pidämme huolen siitä, että perheenjäsenet suorittavat 

velvollisuutensa. 
jne …
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FADin ANALYSOINTI

• Analysointi tuottaa pisteytyksen 7 akselilla:
– Problem Solving
– Communication
– Roles
– Affective Responsiveness
– Affective Involvement
– Behavior Control
– General Functioning

• Normaaliuden katkaisurajat määritetty samoin kuin 
normaaliväestön ja psykiatristen potilaiden perheiden 
jakaumat (akselipisteiden keskiarvot ja SD:t)
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TIETOJEN TALLENNUS

• Kliinisessäkin työssä tulisi olla tiedontallennus 
rakennettu järkevästi

• Kahdenlaiset tarpeet: 
– potilaskohtaisten analysointien sarja oltava 

saatavissa ja visualisoitavissa

– Yksikön potilasjoukosta saatava tilastoja seurantaa 
ja vertailua varten
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TELLNNUKSEN MUODOT

ANALYSOINTIOHJELMA KUSSAKIN 
TYÖASEMASSA, TALLENNUS VAIN SIIHEN

Palvelee kliinisiä tarpeita
Ei palvele sairaalan tilastointitarpeita
Perehdytettävä useita skooraajia

ANALYSOINTIOHJELMA VERKKOASEMASSA, 
TALLENNUS KESKITETYSTI SIIHEN, DATAAN EI 
PÄÄSYÄ TYÖASEMISTA 

Palvelee sairaalan tilastointitarpeita
Ei palvele kliinikon tarpeita
Perehdytystarve vähäinen

ANALYSOINTIOHJELMA KUNKIN YKSIKÖN 
TYÖASEMASSA, TALLENNUS SIIHEN, TIETOJEN 
KOKOAMINEN MÄÄRÄVÄLEIN KESKITETTYYN 
PAIKKAAN ANALYSOINTIA VARTEN

Edellisten yhdistelmä
Palvelee kumpiakin tarpeita

TALLENNUS YHTEISEEN VERKKOASEMAAN 
JOHON YHTEYS JOKAISESTA TYÖASEMASTA 
KUTEN LABOROTORIOTUTKIMUSTEN OSALTA

Kaikkein  edistynein
Kalliit tietojärjestelmäinvestoinnit,
joihin ei nykytilanteessa halukkuutta
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SUOSITUS

• Jos metodiin on saatavissa verkkoasemaan 
asennettava valmis skoorauksen työkalu, on 
viisasta käyttää sitä. Tällainen on ASEBAn
ADM, jolla skoorataan CBCL, TRF, YSR ym.

• Muutoin luodaan kullekin instrumentille 
EXCEL-sovellus ja toimitaan vaihtoehdon 3 
mukaisesti.

• Olen luonut valmiit EXCEL-sovellukset SDQ- ja 
FAD-instrumenteille
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FAD-skoorausohjelma
EXCEL-sovelluksena

• Analysoi lomakkeen
• Tulostaa tulokset
• Tallentaa raakatiedot ja skoorauksen tietokantaan, josta 

tiedot voidaan siirtää sairaalan yhteiseen tietokantaan
• Suojaukset ja varmistukset
• Edellytykset käytölle: Lupa rekisterin perustamiseen 

(Henkilörekisterilaki)
• Esiteltyä sovellusta ei ole netin kautta tarjolla, 

esimerkkitulosteet yhdestä skoorauksesta sekä 
analysointien sarjan graafisesta esityksestä

• Jos olet kiinnostunut sovelluksesta, ota yhteyttä
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YHTEENVETO

• Instrumentteja paljon, tilastointia varten olisi 
valittava yksi, mielellään yhteinen eri keskusten 
kanssa

• Kliinisen työn tueksi joustavasti muitakin 
käyttöön, unohtamatta ex tempore –lomakkeita

• Perheinstrumentit tukevat perhekeskeistä työtä, 
jota on syytä samanaikaisesti kehittää

• Tiedon tallennus tärkeät luoda alusta pitäen 
asianmukaiseksi
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