
Ikääntyvien elämänlaadun 
mittauksella parempiin 
sosiaalipalveluihin 
Ikääntyneille suunnatuilla sosiaalipalveluilla voidaan vaikuttaa moneen elämän osa-
alueeseen, kuten siihen miten puhtaaksi ja siistiksi palvelunsaaja itsensä tuntee tai miten 
paljon itselleen mielekkäitä asioita hän pystyy tekemään. Sosiaalipalvelujen 
vaikuttavuuden mittaamiseen kehitetty ASCOT (1) mittaa palvelujen käyttäjien 
elämänlaatua kahdeksalta elämän osa-alueelta. 

Yksittäiset elämän osa-alueet eivät ole kokonaiskuvan kannalta välttämättä kiinnostavia, 
vaan kuten ihmisen elämässä yleensä, kokonaisuus ratkaisee miten tyytyväisiä olemme. 
Siksi elämänlaatua tuottavista eri tekijöistä halutaan summa tai indeksiluku, joka kertoo 
elämänlaadusta kokonaisuutena ja asettaa sen tietylle skaalalle niin, että se on 
verrattavissa esimerkiksi elämänlaatuun ennen palvelun saamista. Ei ole itsestään selvää 
kuinka eri osa-alueita tulisi painottaa keskenään. Ovatko kaikki osa-alueet yhtä merkittäviä 
kokonaisuuden kannalta? Onko se, että ikääntyneenä tapaat ystäviä niin usein kuin haluat 
yhtä arvokasta kuin se, että saat syötävää ja juotavaa niin paljon, että olet tyytyväinen? 

Jotta saisimme vastauksen siihen, miten painotamme eri osa-alueita yhdeksi 
kokonaisuudeksi, tarvitsemme tietoa siitä, miten ihmiset arvostavat eri asioita elämässä. 
Valinnoista, kuten siitä haluaisitko mieluummin enemmän turvallisuudentunnetta vai 
vaikuttamismahdollisuuksia omaan elämään, ei ole olemassa havaittavissa olevaa tietoa: 
et voi mennä putiikkiin ja katsoa käyttääkö asiakas sadasta eurosta kaksikymmentä euroa 
turvallisuuteen, kymmenen sosiaaliseen kanssakäymiseen ja loput johonkin muuhun. 
Miten sitten voimme saada selville sen, mitä asioita ihmiset toivovat ja arvostavat eniten – 
mitkä asiat ja missä mittasuhteissa antavat ihmisille eniten mielihyvää tai hyötyä? 

Silloin kun ihmisten mieltymyksistä eli preferensseistä ei ole havaittavissa olevaa 
valintatietoa, käytetään usein erilaisia diskreetin valinnan kokeita selvittämään sitä, 
millaisia valintoja ihmiset tekevät kuvitteellisissa tilanteissa. Tällaisissa kokeissa eli 
kyselytutkimuksissa kerätään tietoa, jota voidaan analysoida samalla tapaa kuin todellisen 
valintatilanteen tietoa. Kokeissa vastaajille esitetään erilaisia valinnan mahdollisuuksia ja 
heiltä kysytään, miten he valitsisivat eri vaihtoehtojen välillä. Valintoihin perustuen 
saamme tietoa siitä, mitkä tekijät ovat vastaajille tärkeämpiä kuin toiset. 

https://www.pssru.ac.uk/ascot/


Terveys- ja sosiaalipalvelujen vaikuttavuuteen on kehitetty erilaisia mittareita. 
Terveysmittarina tutuin lienee EuroQol – 5 Dimensions (EQ-5D). Sosiaalipalvelujen 
vaikuttavuutta mittaamaan on viime aikoina kehitetty omia mittareita, kuten ICECAP- ja 
ASCOT-mittaristot (2), mutta niiden tunnettuus ja käyttö ovat vielä alkutekijöissään. 
Mittareille tarvitaan hyötypainotukset eli preferenssipainotukset, jotta elämänlaadusta 
saadaan kokonaiskuva ja mittareita voidaan järkevästi käyttää vaikuttavuuden arviointiin. 
ASCOT-mittarille on laskettu Englannissa hyötypainot, mutta ne eivät välttämättä vastaa 
suomalaisen väestön preferenssejä. EXCELC –hankkeen yhteydessä suomalaisilta 
mitattiin ”Best-Worst Scaling” -tyyppisellä diskreetin valinnan kokeella (3) preferenssejä 
pyytämällä heitä tekemään valintoja elämänlaadun eri osatekijöiden väliltä. Näistä 
valinnoista on estimoitu hyötypainot multinomiaalisen logistisen regression (MNL) 
malleilla.  

Tärkeä seikka mittarin painoja kehitettäessä on se, kenen preferenssejä haluamme 
käyttää. Voisi kuvitella, että ikääntyneiden elämänlaatua mitatessa haluaisimme tietää 
ikääntyneiden preferenssit. Asia ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen. Useimmiten 
preferenssit halutaan mitata koko väestöltä. Perusteita kohdejoukon valintaan on monia, 
kuten erilaiset vinoumat tai puolueellisuus (4). Tärkeimpiä perusteita on kuitenkin 
mittareiden käyttötarkoitus ja kohdejoukon sopivuus kyseiseen tarkoitukseen. Kun mittaria 
käytetään vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden arviointiin, yleisen väestön 
preferensseillä pitäisi olla pääpaino, sillä yleinen väestö on ainakin suomalaisessa 
kontekstissa palveluiden maksaja. Yksittäisiä hoitopäätöksiä tehdessä tärkein kuultava on 
asiakas, mutta kun on kyse rahoituksesta ja resurssien jaosta, tulee yleisen väestön 
arvostukset huomioida (5). 

Sosiaalipalvelujen vaikuttavuudesta kiinnostuneiden kannattaa olla hereillä, sillä mittarin 
suomalaisia painoja ollaan julkaisemassa. Samoin ensimmäinen suomennettua mittaria ja 
siihen liittyviä hyötypainoja käyttävä ikääntyneiden kotihoidon vaikuttavuutta koskeva 
tutkimus on tekeillä. Pian saamme siis lisää apuvälineitä sosiaalipalvelujen vaikuttavuuden 
mittaamiseen Suomessa. 

 

https://www.excelc.eu/
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