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Tällä kyselylomakkeella kartoitetaan kokemuksia GAS-menetelmän käytöstä narkolepsiaa 

sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssilla. 

Vastaa kyselyyn omaan kokemukseesi perustuen. Lomake jaetaan jokaiselle työryhmän jäsenelle, 

joka on osallistunut GAS:ien tekoon. Tämä lomake täytetään kurssin ensimmäisen jakson 

aikana. 

Vastaukset tulevat vain Kelan tutkijoiden käyttöön ja ne raportoidaan ryhmätasolla. Lomakkeet 

palautetaan Kelan tutkimusosastolle yhdessä kurssia koskevan lomakekyselyn kanssa. 

Päivämäärä: / 20 

1. Kurssin kohderyhmä

1. koulunsa aloittavat tai ala-asteikäiset

2. yläasteella olevat

3. peruskoulun päättäneet

2. Mikä on taustakoulutuksesi?

1. sairaanhoitaja

2. psykologi

3. sosiaalityöntekijä

4. opettaja

5. muu, mikä?

3. Onko sinulla aiempaa kokemusta (ennen tätä hanketta) GAS-menetelmän käytöstä?

1. ei aikaisempaa kokemusta

2. olen kokeillut GAS-menetelmää

3. olen käyttänyt GAS-menetelmää säännöllisesti

4. Mitä koulutusta olet saanut GAS-menetelmän käyttämiseen

1. en ole saanut koulutusta

2. palveluntuottajan järjestämä koulutus

3. Kelan järjestämä koulutus

4. muu koulutus, kenen järjestämä?

5. Kuinka monta tavoitearviointia teit (tai olit mukana tekemässä) GAS-menetelmällä nyt

päättyneen sopeutumisvalmennuskurssin aikana?

 arviota 
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6. Arvioi tavoitteiden laatimiseen kulunutta aikaa. Voit valita useita, jos olet tehnyt 

useamman GAS-arvion – merkitse määrä: 
 

1. max 15 minuuttia    kertaa 

2. yli 15 minuuttia, alle puoli tuntia    kertaa 

3. yli puoli tuntia, alle 45 minuuttia    kertaa 

4. yli 45 minuuttia, alle tunti    kertaa 

5. yli tunti, alle 1½ tuntia    kertaa 

6. yli 1½ tuntia, alle 2 tuntia    kertaa 

7. yli 2 tuntia    kertaa 

 

7. Ketkä olivat perheestä mukana, kun tavoitteet asetettiin? 
 

1. koko perhe    kertaa 

2. vain vanhemmat/vanhempi    kertaa 

3. vain lapsi    kertaa 

4. muu kokoonpano      kertaa 

 
8. Ketkä olivat tiimistä mukana, kun tavoitteet asetettiin? 

 
1. kolme tai useampi työntekijä    kertaa 

2. kaksi työntekijää 

3. vain 1 työntekijä 

   kertaa 

   kertaa 

 

9. Ajankäyttö 

 
1. aikaa kului yleensä sopivasti 

2. aikaa kului yleensä liikaa 

 
10. Kokemus ja ajankäyttö 

 
1. ajankäyttö väheni kokemuksen kasvaessa 

2. kokemus ei vaikuttanut ajankäyttöön 

 
11. Millaisena koit yksilöllisten tavoitteiden tunnistamisen? 

 
1. erittäin helppoa 

2. melko helppoa 

3. ei helppoa, eikä vaikeatakaan 

4. melko vaikeaa 

5. erittäin vaikeaa 

 
12. Vaikuttiko yksilöllisten tavoitteiden asettaminen kurssin sisällön suunnitteluun ja toteutukseen? 

 
1. vaikutti paljon 

2. vaikutti jonkin verran 

3. ei vaikutusta 



Liite 20. KYSELYLOMAKE PALVELUNTUOTTAJALLE 

GAS-menetelmän käyttökokemuksia / Narkolepsia sopeutumisvalmennuskurssi 

3 

 

 

 

13. Miten tavoitteiden asettaminen GAS-menetelmällä mielestäsi toimii 

sopeutumisvalmennuskursseilla? 

 
1. erittäin hyvin 

2. hyvin 

3. ei hyvin eikä huonosti 

4. huonosti 

5. erittäin huonosti 

 
14. Millaisena yleisesti koit asteikon laadinnan? 

 

Helppous  
1. erittäin helppoa 

2. melko helppoa 

3. ei helppoa eikä vaikeatakaan 

4. melko vaikeaa 

5. erittäin vaikeaa 
 

Hyödyllisyys  
1. erittäin hyödyllistä 

2. melko hyödyllistä 

3. ei hyödyllistä eikä hyödytöntäkään 

4. melko hyödytöntä 

5. erittäin hyödytöntä 

 

15. Mitkä asiat vaikuttivat asteikon laadintaan? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Mitä muuta haluat tuoda esille tavoitteiden laadinnasta GAS-menetelmällä? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiitos vastauksestasi! 




