
SPIRAL-pelin kysymykset SLI-lapsille (7-12 v). ICF-koodi ICF-luokituksen mukainen toimintakyvyn osa-alue 

1. Päivittäiset rutiinit 

Miten sinulta sujuu omista tavaroista huolehtiminen? 

d230 

d220 

Päivittäin toistuvien tehtävien ja toimien 

suorittaminen 

Useiden tehtävien tekeminen 

2. Keskustelu ryhmässä 

Onko sinun helppo seurata keskustelua kaveriporukassa? Pystytkö 

osallistumaan jutteluun? 

d3504 Keskustelu usean henkilön kanssa 

3. Ajanhallinta 

Onko sinun helppo olla ajoissa paikalla? 
b1642 Ajan hallinta 

4. Ryhmässä toimiminen  

Onko sinun helppo toimia ryhmässä? Tykkäätkö pelata tai leikkiä, kun paikalla 

on monta kaveria? 

d710 

d720 

Henkilöiden välinen perustava vuorovaikutus 

Henkilöiden välinen monimuotoinen vuorovaikutus 

5. Kahdenkeskinen keskustelu 

Miten sinulta sujuu keskustelu kaverin kanssa? 
d3503 Keskustelu yhden henkilön kanssa 

6. Tukikeinojen käyttäminen 

Osaatko käyttää tukikeinoja puhumisen ja ymmärtämisen apuna? 
d369 

Keskustelu sekä kommunikointilaitteiden ja  

-tekniikoiden käyttö, muu määritelty ja 

määrittelemätön 

7. Puheen ymmärtäminen 

Onko sinun helppo ymmärtää puhetta? 

d310 

b16700 

Puhuttujen viestien ymmärtäminen 

Puhutun kielen vastaanotto 

8. Puhuminen 

Onko puhuminen sinulle helppoa? Saatko haluamasi asiat yleensä kerrottua? 

Tuntuuko sinusta, että toiset ymmärtävät mitä sanot? 

d330 

b16710 

Puhuminen 

Puhutun kielen ilmaisu 

9. Lukeminen 

Miten lukeminen sujuu? 

d325 

b16701 

Kirjoitettujen viestien ymmärtäminen 

Kirjoitetun kielen vastaanotto 

10. Kirjoittaminen 

Miten kirjoittaminen sujuu?  

d345 

b16711 

Viestien kirjoittaminen 

Kirjoitetun kielen ilmaisu 

11. Kommunikoinnin apuvälineet 

Osaatko käyttää kommunikoinnin apuvälineitä? Miten käyttäminen sujuu? 
d3609 

Kommunikointilaitteiden ja -tekniikoiden 

käyttäminen, määrittelemätön 

12. Liikkuminen erilaisissa paikoissa 

Miten kodin ulkopuolella liikkuminen sujuu? 

d4601 

d4602 

Muissa rakennuksissa kuin kotona liikkuminen 

Kodin ja muiden rakennusten ulkopuolella 

liikkuminen 

13. Ruokavalio 

Onko sinun helppo maistaa uusia ruokalajeja? 

d550 

d5701 

Ruokaileminen 

Ruokavaliosta ja fyysisestä kunnosta 

huolehtiminen 

14. Koulunkäynti 

Miten koulunkäynti mielestäsi sujuu? 

d159 

d820 

Perusoppiminen, muu määritelty ja 

määrittelemätön 

Kouluopetus 

15. Itsehillintä  

Miten jaksat odottaa omaa vuoroasi? 
b1304 Mielijohteiden hallinta 

16. Ystävät 

Onko sinulla ystäviä joiden kanssa vietät aikaa koulussa tai vapaa-ajalla? 
d7500 Vapaamuotoiset ystävyyssuhteet 

17. Pukeutuminen d5404 Asianmukaisen vaatetuksen valitseminen 



Osaatko valita tilanteeseen sopivat vaatteet itse?  

18. Vapaa-aika ja rentoutuminen 

Keksitkö jotain mukavaa tekemistä vapaa-ajallasi? Mitä? 
d920 Virkistäytyminen ja vapaa-aika 

19. Keskittymiskyky  

Onko sinun helppo keskittyä? Esimerkiksi jaksatko kuunnella ohjeet loppuun 

asti? 

b140 Tarkkaavuustoiminnot 

20. Tunnesäätely  

Onko sinun helppo rauhoittaa itseäsi? Miten? 

b152 

d240 

Tunne-elämän toiminnot 

Stressin ja muiden psyykkisten vaateiden 

käsitteleminen 

21. Nukkuminen 

Nukutko mielestäsi hyvin ja riittävästi? 
b134  Unitoiminnot 

22. Perhesuhteet  

Onko sinun helppo pyytää apua tai tukea perheenjäseniltäsi? 
d760 Perhesuhteet 

23. Aistitoiminnot 

Onko sinun vaikea sietää jotain ääniä? 

Onko sinun vaikea sietää jotain hajuja? 

Onko sinun vaikea sietää jotain makuja? 

Onko sinun vaikea sietää jotain kosketusta?  

b240 

b255 

b250 

b265 

Kuulo- ja tasapainotoiminnot 

Hajuaistitoiminto 

Makuaistitoiminto 

Kosketusaistitoiminto 

24. Toisten ymmärtäminen  

Huomaatko helposti, jos olet pahoittanut toisen mielen? 
b189 

Erityiset mielentoiminnot, muu määritelty ja 

määrittelemätön 

VOIMAVARAT JA YMPÄRISTÖN TUKI   

Terveydenhuollon palvelut 

Perhe  

Asuminen 

 

 

 

Kommunikoinnin apuvälineet  

e5800  

e310  

e155 

 

 

e1651 

e125 

Terveydenhuoltopalvelut  

Lähiperhe  

Yksityisrakennusten arkkitehtuuri- ja 

rakennussuunnittelun sekä rakentamisen tuotteet 

ja teknologiat 

Aineellinen varallisuus 

Kommunikointituotteet ja -teknologiat 

 


