
ASCOT - vaikuttavuusmittari 
Britanniasta Suomeen 
ASCOT-SU (Adult Social Care Outcomes Toolkit, Service Users questionnaire)  mittarilla 
kartoitetaan sosiaalipalveluihin ja hoivaan liittyvää elämän laatua kahdeksan osa-alueen 
avulla. Näitä ovat (1) mahdollisuus vaikuttaa päivittäiseen elämään, (2) henkilökohtainen 
puhtaus ja hyvinvointi, (3) ruoka ja juoma, (4) asunnon siisteys ja viihtyisyys, (5) 
henkilökohtainen turvallisuus, (6) sosiaalinen kanssakäyminen ja osallisuus, (7) ajankäyttö 
ja (8) arvokkuus. Jokaisella osa-alueella on neljä vastausvaihtoehtoa kuvaamaan 
pitkäishoivan tarvetta: (i) paras tilanne (ideal state), (ii) ei tarvetta (no need), (iii) jonkin 
verran tarvetta (some need) ja (iv) suuri tarve (high need).  

Mittarin tuominen suomalaiseen kulttuuriin  

PharmaQuest käännöstoimisto teki ASCOT-SU mittarin suomennoksen ajanjaksolla 
heinäkuu 2015–maaliskuu 2016 osana EXCELC-tutkimushanketta. Käännöstyö koostui 
kaikkiaan 12 vaiheesta ja sisälsi muun muassa alkuperäisten instrumenttien 
suomennoksen ja takaisinkäännöksen forward-and-back menetelmällä sekä 
suomennettujen lomakkeiden kognitiivisen testauksen. Suomennettu ASCOT-SU lomake 
on tällä hetkellä virallinen.  

Mittarin monikulttuurinen validointi  

EXCELC-tutkimushankkeessa tutkittiin myös suomennetun ASCOT-SU mittarin 
rakennevaliditeettia ja sisäistä johdonmukaisuutta. Tutkimustulosten mukaan 
suomenkielinen ASCOT on toimiva ja kuvattavissa yksifaktorisena sekä sisäisesti 
johdonmukaisena mittarina. Tutkimustulokset osoittivat vahvaa rakennevaliditeettia osa-
alueille mahdollisuus vaikuttaa päivittäiseen elämään, henkilökohtainen puhtaus ja 
hyvinvointi, sosiaalinen kanssakäyminen ja osallisuus ja henkilökohtainen turvallisuus ja 
heikompaa validiteettia muille osa-alueille. EQ-5D elämänlaadun, yleisen elämänlaadun ja 
ASCOT-SU mittarin osa-alueiden välille löydettiin odotetun kaltaiset tilastolliset yhteydet. 
Käsitteellistä päällekkäisyyttä havaittiin muutamien osa-alueiden välillä. Kun lähes kaikilla 
ASCOT-mittarin osa-alueilla oli merkitsevä yhteys kodin suunnitteluun ja lähialueiden 
saavutettavuuteen, havaitut osa-alueiden yhteydet päivittäisen elämän toimintoihin olivat 
vaihtelevia.   

Tutkimustulokset osoittavat kuitenkin yleisesti, että suomenkielinen ASCOT-mittari voidaan 
ottaa käyttöön sosiaalipalvelujen taloudellisissa arvioinneissa Suomessa. 



Jatkotutkimuksessa kannattaa vielä tehdä validiteettitutkimus suuremmalla aineistolla, 
jolloin mittarin luotettavuus myös toistuvissa mittauksissa voidaan varmistaa.  

 

Lien Nguyen  
erikoistutkija 
Terveys- ja sosiaalitalous, CHESS, THL 
etunimi.sukunimi@thl.fi 

Lisää tietoa: 

ASCOT – Adult Social Care Outcomes Toolkit  
 
EuroQol Group. EuroQol – a new facility for the measurement of health-related quality of 
life. Health Policy 1990; 16: 199–208. 
 
Linnosmaa I, Trukeschitz B, ym. Translation and cross-cultural validation of ASCOT 
instruments into German and Finnish. Esitys kokouksessa ILPN 2016, 4.–7.9.2016, 
London School of Economics, London. 
 
Nguyen L, Jokimäki H, Linnosmaa I, ym. Introducing the ASCOT in Finland – Translation 
and validation of the instrument. Esitys kokouksessa ILPN 2018, 10.–12.9.2018, WU 
Vienna University of Economics and Business, Vienna.  
 
Ohinmaa A, Sintonen H. Inconsistencies and modelling of the Finnish EuroQol (EQ-5D) 
preference values. Teoksessa Greiner W, J-M. Graf v.d. Schulenburg, Piercy J, toim. 
EuroQol Plenary Meeting, 1-2 October 1998. Discussion papers. Centre for Health 
Economics and Health Systems Research, University of Hannover, Germany. Uni-Verlag 
Witte, 1999; 57–74. 

Päivitetty:  4.10.2018  
 

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

	ASCOT - vaikuttavuusmittari Britanniasta Suomeen
	Mittarin tuominen suomalaiseen kulttuuriin
	Mittarin monikulttuurinen validointi


