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IKÄÄNTYNEIDEN KUNTOUTUJIEN YHTEISTOIMINNALLISEN 
KUNTOUTUKSEN  KEHITTÄMISHANKE  - IKKU-hanke 

 
 
ESITIEDOT 
 
 
 
Kuntoutuslaitoksen tunnistekoodi |___|___|___|    
 
Asiakkaan tutkimusnumero  |___|___|___|___|___|___| 
 
Kurssikoodi  |___|___|___|___|___| 
 
 
 
Asiakas 

Nimi  

 
Syntymäaika |___|___|___|___|___|___| (ppkkvv) 
 
 
 
Infopäivä 

Kutsuttu infopäivään  /  /   

 
Saapui infopäivään  /  /   

 

Ei saapunut infopäivään   Syy:  

 

Tutkimusinformaatio  annettu  

Suostumuslomake (2 kpl)  annettu  

KUNTO CLINT + kirjekuori  annettu  

RELINFO + kirjekuori  annettu  
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Omainen/läheinen 
 
 

Osallistuu tutkimukseen kyllä  ei   
 
 
 
Omaisen/läheisen tutkimusnumero  |___|___|___|___|___|___| 
 
 
 
Tutkimukseen osallistuvan 
omaisen/läheisen nimi  

 
Syntymävuosi |___|___|___|___|  
 
Omainen/läheinen on asiakkaan 

puoliso/avopuoliso    

lapsi    

lapsenlapsi    

muu,  mikä?  
 
 
Huomautuksia/havaintoja 
infopäivästä 
 

kyllä 
 

ei   
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Asiakkaan tutkimusnumero  |___|___|___|___|___|___| 
 
 
 
Tutkimuspäivämäärä  /  /   

 
 
 
ASIAKAS SUOSTUU tutkimukseen 
 

Haastatteluun kyllä  ei   

Elämänlaatu- ja  
toimintakykymittauksiin 
 

kyllä  ei  

Havainnointeihin kyllä  ei  

 
Luvan tutustua 
kuntoutusselosteisiin kyllä  ei  

Pyytää läheistä vastaamaan 
RELINFO -lomakkeeseen 
 

kyllä  ei  

Suostumus allekirjoitettu kyllä  ei  
 

Pvm:  /  /   
 
Vastaanottajan nimi  

 
 
Suostumus lähetetty THL:lle  /  /   
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SELVITYSJAKSO  
 
Mittausten toteutuminen 
 
 
Asiakkaan tutkimusnumero  |___|___|___|___|___|___| 
 
 
Tutkimuspäivämäärä  /  /   

 
 
Haastattelu Lomake tehty / palautettu Mittaajan sukunimi  Puuttuu, miksi? 

Koettu toimintakyky kyllä  ei     

Rand-36 kyllä  ei     

Fyysiset mittaukset kyllä  ei     

WHO-QOL-Bref kyllä  ei     

GDS kyllä  ei     

15D kyllä  ei     

KUNTO CLINT kyllä  ei     

RELINFO kyllä  ei     

GAS kyllä  ei     
 
Huomautuksia/havaintoja 
selvitysjaksosta 
 

kyllä 
 

ei   

 

 

 

 

 
 
Tiedot tallennettu 
osoitteeseen www.ikku.info  /  /   
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Kotikäynti I 
 

Toteutettu kyllä  ei  syy:  
 
Kotikäynnin palautetieto 
tallennettu osoitteeseen 
www.ikku.info 

 
/  /

  

 
 
Asiakas on osallistunut 
 

1. toimintapäivään kyllä  ei  syy:  

2. toimintapäivään kyllä  ei syy:  
 
Tiedot tallennettu 
osoitteeseen www.ikku.info  /  /   

 
 
 
Verkostopäivä  
 
Toteutettu asiakkaan 
kanssa kyllä  ei  syy:  

 
Tiedot tallennettu 
osoitteeseen www.ikku.info  /  /   
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SEURANTAJAKSO I 
 
 
Asiakkaan tutkimusnumero  |___|___|___|___|___|___| 
 
 
Tutkimuspäivämäärä  /  /   

 
 
Asiakas osallistunut 
seurantajakso I:lle kyllä  ei  syy:  

 
Asiakas keskeyttänyt  /  /   

 
 
Haastattelu Lomake tehty / palautettu Mittaajan sukunimi  Puuttuu, miksi? 

Koettu toimintakyky kyllä  ei     

Rand-36 kyllä  ei     

Fyysiset mittaukset kyllä  ei     

WHO-QOL-Bref kyllä  ei     

GDS kyllä  ei     

15D kyllä  ei     

KUNTO CLINT kyllä  ei     

RELINFO kyllä  ei     

GAS kyllä  ei     
 
Huomautuksia/havaintoja 
seurantajaksosta I 
 

kyllä 
 

ei   

 

 

 

 
 
Tiedot tallennettu 
osoitteeseen www.ikku.info  /  /   



   
 

KUNTO-CLINT tutkimus SELVITYSJAKSO G9207_1 

2. KOETTU TOIMINTAKYKY, DIGIUM-LOMAKE 

Koettu toimintakyky, avun tarve ja saatu apu | Tutkimuskurssit 

Tutkimuspäivä 

Päivä (pp) ______________________________________________ 

Kuukausi (kk) ______________________________________________ 

Vuosi (vvvv) ______________________________________________ 

 
Laitoskoodi 
 
 
( )  Kruunupuisto 101 
( )  Härmän kuntoutus Oy 201 
( )  Kyyhkylä 102 
( )  ODL Terveys Oy (laitosmuotoinen) 301 
( )  ODL Terveys Oy (avomuotoinen) 302 
( )  Taukokangas 303 
 
 

Mittaajan nimi (sukunimi) ______________________________________________ 
 

Tutkittavan ID ______________________________________________ 
 

Tutkittavan sukunimi ______________________________________________ 
 

Mittauskerta 
 
( )  1. selvitysjakso  
( )  2. seurantajakso I. (6 kk)  
( )  3. seurantajakso II. (12 kk)  
 

Seuraavat kysymykset koskevat jokapäiväistä elämää, avun tarvetta ja saadun avun riittävyyttä. Kuntoutujalta 
kysytään, miten hän on selviytynyt alla luetelluista toiminnoista viimeisen kahden viikon aikana. 
Vastausvaihtoehdot (1-4) ovat kirjattu vastauskortille. Mikäli asiakkaalla ei ole ollut vaikeuksia kysytyissä 
toiminnoissa, ei avun tarvetta eikä saatua apua kysytä. 
 

(01-08) Miten selviydytte seuraavista toiminnoista? 
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a) Miten selviydytte seuraavista toiminnoista?   b) Tarvitsetteko apua?   

c) Saatteko riittävästi 
apua? 

 

1 
Vaikeuksitta 

2 Pienin 
vaikeuksin 

3 Suurin 
vaikeuksin 

4 En 
selviydy 

  0 En 1 Kyllä   0 En 1 Kyllä 

01. 
Pukeutuminen 
ja 
riisuutuminen 

( ) ( ) ( ) ( )   ( ) ( )   ( ) ( ) 

02. WC:ssä 
käynti 

( ) ( ) ( ) ( )   ( ) ( )   ( ) ( ) 

03. Suun ja 
hampaiden 
hoito 

( ) ( ) ( ) ( )   ( ) ( )   ( ) ( ) 

04. Ihon ja 
hiusten hoito 

( ) ( ) ( ) ( )   ( ) ( )   ( ) ( ) 

05. 
Peseytyminen 
(sauna, suihku) 

( ) ( ) ( ) ( )   ( ) ( )   ( ) ( ) 

06. 
Varpaankynsien 
leikkaaminen 

( ) ( ) ( ) ( )   ( ) ( )   ( ) ( ) 

07. Lääkkeistä 
huolehtiminen 

( ) ( ) ( ) ( )   ( ) ( )   ( ) ( ) 

08. Ruuanlaitto ( ) ( ) ( ) ( )   ( ) ( )   ( ) ( ) 

 
 

(09-15) Miten selviydytte seuraavista toiminnoista? 

 
a) Miten selviydytte seuraavista toiminnoista?   b) Tarvitsetteko apua?   

c) Saatteko riittävästi 
apua? 

 

1 
Vaikeuksitta 

2 Pienin 
vaikeuksin 

3 Suurin 
vaikeuksin 

4 En 
selviydy 

  0 En 1 Kyllä   0 En 1 Kyllä 

09. Pyykinpesu ( ) ( ) ( ) ( )   ( ) ( )   ( ) ( ) 
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10. Kevyet 
siivoustyöt 

( ) ( ) ( ) ( )   ( ) ( )   ( ) ( ) 

11. Raskaat 
siivoustyöt 

( ) ( ) ( ) ( )   ( ) ( )   ( ) ( ) 

12. Muu kodin 
ylläpito 
(puutarhanhoito, 
pikkuvikojen 
korjaukset) 

( ) ( ) ( ) ( )   ( ) ( )   ( ) ( ) 

13. Puhelimen 
käyttö 

( ) ( ) ( ) ( )   ( ) ( )   ( ) ( ) 

14. Raha-
asioiden hoito 
(laskujen 
maksaminen, 
rahan 
käsitteleminen) 

( ) ( ) ( ) ( )   ( ) ( )   ( ) ( ) 

15. Liikkuminen 
kotona 
huoneesta 
toiseen 

( ) ( ) ( ) ( )   ( ) ( )   ( ) ( ) 

 
 

(16–21) Miten selviydytte seuraavista toiminnoista? 

 

a) Miten selviydytte seuraavista 
henkilökohtaisista toiminnoista? 

  
b) Tarvitsetteko 
apua? 

  
c) Saatteko riittävästi 
apua? 

 

1 
Vaikeuksitta 

2 Pienin 
vaikeuksin 

3 Suurin 
vaikeuksin 

4 En 
selviydy 

  0 En 1 Kyllä   0 En 1 Kyllä 

16. Liikkuminen 
ulkona, kesällä 

( ) ( ) ( ) ( )   ( ) ( )   ( ) ( ) 

17. Liikkuminen 
ulkona, talvella 

( ) ( ) ( ) ( )   ( ) ( )   ( ) ( ) 

18. Kaupassa käynti 
ja asioiden hoito 

( ) ( ) ( ) ( )   ( ) ( )   ( ) ( ) 
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kodin ulkopuolella 
(pankki, apteekki) 

19. Julkisten 
kulkuvälineiden 
käyttö (bussi, juna) 

( ) ( ) ( ) ( )   ( ) ( )   ( ) ( ) 

20. Yhteydenpito 
muihin ihmisiin 

( ) ( ) ( ) ( )   ( ) ( )   ( ) ( ) 

21. Osallistuminen 
harrastustoimintaan 

( ) ( ) ( ) ( )   ( ) ( )   ( ) ( ) 
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3 IKKU – TOIMINTAKYVYN FYYSISET MITTAUKSET – MITTAUSOHJE JA LIIKKUVUUSTESTIEN 
KUVALLISET OHJEET 
 
1. NÄKÖ 
 
Mitattavaa pyydetään lukemaan sanomalehden tekstiä. Hän saa käyttää silmälaseja. 
 
Näkeekö mitattava lukea sanomalehteä  
 

0 = ei 
1 = kyllä 
2 = testiä ei tehty, koska silmälasit eivät olleet mukana 

 
  
2. KIPUJANA 
 
Mitattavaa pyydetään vetämään poikkiviiva 10 cm:n pituiselle janalle siihen kohtaan, joka 
parhaiten kuvaa hänen tuntemiensa kipujen voimakkuutta mittausta edeltäneen 24 tunnin 
aikana. Janan alkupäässä on ”ei kipua, janan loppupäässä on ”pahin mahdollinen kipu”. 
 
Mittaaja mittaa viivaimella poikkiviivan etäisyyden ”ei kipua” -lähtökohdasta. Mittauksen tulos 
merkitään 1 mm:n tarkkuudella.  
 
 
3. PEF -mittaus (uloshengityksen huippuvirtaus) 
 
Mittaus tehdään Ferraris Medical Pocketpeak -mittarilla. Suukappaleen halkaisija on 2,8 mm.  
 
PEF -mittauksen aikana mitattava istuu mahdollisimman ryhdikkäänä. Ennen mittausta mittaaja 
näyttää oikean puhallustekniikan. Mitattavaa pyydetään ottamaan tukeva, ryhdikäs asento, 
vetämään keuhkot täyteen ilmaa ja asettamaan PEF-mittarin suukappale hampaiden ja huulten 
väliin. Jos mitattavalla on löysät tekohampaat, tehdään mittaus ilman hampaita. 
 
”Puhaltakaa voimakkaasti lyhyt puhallus eteenpäin.” 
 
Puhallus toistetaan kolme kertaa. Mittauksen tulos merkitään 10 l/min tarkkuudella. 
 
 
4. YLÄRAAJOJEN LIIKKUVUUS (kuvat liitteenä) 
 
Yläraajojen liikkuvuus mitataan istuen. Liikkeet tehdään mittaajan näyttämän mallin mukaan. 
Mittaaja istuu vastakkain mitattavan kanssa ja näyttää liikkeet peilikuvina. 
 

o Olkavarren nosto sivukautta ylös ensin oikealla, sitten vasemmalla kädellä 
  

1 = alle 30 asteen vajaus 
2 = olkavarsi nousee yli vaakatason, mutta alle 150 astetta 
3 = olkavarsi nousee korkeintaan vaakatasoon 
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o Oikean kämmenen vienti vasemmalle korvalle kasvojen edestä 
o Vasemman kämmenen vienti oikealle korvalle kasvojen edestä 
 

1 = onnistuu vaikeuksitta 
 2 = onnistuu, mutta suoriutuminen tuottaa vaikeuksia 
 3 = ei onnistu omatoimisesti 

 
o Oikean kämmenen vienti vasemmalle korvalle pään takaa 
o Vasemman kämmenen vienti oikealle korvalle pään takaa 
 

1 = onnistuu vaikeuksitta 
 2 = onnistuu, mutta suoriutuminen tuottaa vaikeuksia 
 3 = ei onnistu omatoimisesti 

 
o Oikealla kämmenellä koskettaminen ristiselkään 
o Vasemmalla kämmenellä koskettaminen ristiselkään 
 

1 = onnistuu vaikeuksitta 
 2 = onnistuu, mutta suoriutuminen tuottaa vaikeuksia 
 3 = ei onnistu omatoimisesti 
 
 
5. ALASELÄN LIIKKUVUUS (kuva liitteenä) 

 
o Oikean käden sormenpäillä koskettaminen vasemman jalan isovarvasta 
o Vasemman käden sormenpäillä koskettaminen oikean jalan isovarvasta 

 
1 = onnistuu vaikeuksitta 

 2 = onnistuu, mutta suoriutuminen tuottaa vaikeuksia 
 3 = ei onnistu omatoimisesti 
 
 
6. TASAPAINO 
 
Mitattava seisoo ilman kenkiä jalat peräkkäin ns. semi-tandem-asennossa. Ennen testiä 
mittaaja näyttää oikean suoritustavan. Semi-tandem-asennossa takimmaisen jalan isovarpaan 
tyvinivel on kiinni etummaisen jalan kantapään sisäosaa vasten. Mitattava saa itse valita, kumpi 
jalka on edessä. Katse on mittauksen aikana suoraan eteenpäin. Asettaessaan jalkojaan 
mittausasentoon, mitattava saa ottaa tukea seinästä tai mittaajasta. Jalat ovat suorassa linjassa 
eteenpäin ja paino pidetään tasaisesti kummankin jalan päällä. Mitattavan on pysyttävä 
paikoillaan niin, että jalat eivät siirry, mutta käsiä saa liikuttaa. Mittaus alkaa, kun mitattava on 
siihen valmis.  
 
” Pitäkää asento niin pitkään kuin mahdollista.”  
 
Mittaus päättyy, kun 10 sekuntia on kulunut tai mitattava liikuttaa jalkojaan tai hän ottaa 
käsillään tukea. Mittaustulos kirjataan yhden desimaalin tarkkuudella. 
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Jos mitattava ei pysty lainkaan seisomaan pyydetyssä asennossa on tulos nolla, mutta jos hän 
ei yritäkään, tulos on tyhjä. 
 
Kun mitattava saavuttaa semi-tandem-asennossa 10 sekunnin maksimiajan, hän jatkaa 
vaikeampaan osioon eli seisomaan tandem-asennossa. Ennen testiä mittaaja näyttää oikean 
suoritustavan. Tandem-asennossa seistään jalat peräkkäin samalla viivalla siten, että 
takimmaisen jalan isovarvas on etummaisen jalan kantapäätä vasten. Mitattava saa itse valita, 
kumpi jalka on edessä. Jalkaterät ovat suorassa linjassa eteenpäin ja paino pidetään tasaisesti 
kummankin jalan päällä. Lattiaan merkattu viiva kulkee keskeltä kumpaakin jalkaterää.  
 
” Pitäkää asento niin pitkään kuin mahdollista.”  
 
Mittaus päättyy, kun 10 sekuntia on kulunut tai mitattava liikuttaa jalkojaan tai hän ottaa 
käsillään tukea. Mittaustulos kirjataan yhden desimaalin tarkkuudella. Viisi sadasosaa nostaa 
desimaalin ylöspäin. 
 
Jos mitattava pysyy semi-tandem-asennossa alle 10 sekuntia, hän siirtyy helpompaan osioon 
eli seisomaan jalat vierekkäin kiinni toisissaan. Ennen testiä mittaaja näyttää oikean 
suoritustavan. 
 
” Pitäkää asento niin pitkään kuin mahdollista.”  
 
Mittaus päättyy, kun 10 sekuntia on kulunut tai mitattava liikuttaa jalkojaan tai hän ottaa 
käsillään tukea. Mittaustulos kirjataan yhden desimaalin tarkkuudella. 
 
Kun mitattava saavuttaa tandem-asennossa 10 sekunnin maksimiajan, hän jatkaa yhdellä 
jalalla seisominen -testiin.  
 
Yhdellä jalalla seisominen -testi tehdään kummallakin jalalla vuorotellen kolme kertaa. 
Maksimiaika on 20 sekuntia. 
 
Alkuasennossa kädet asetetaan vyötärölle. Toinen jalka nostetaan irti lattiasta tukijalan viereen, 
jalkaterä muutaman sentin irti tukijalasta. Mittaaja saa muistuttaa oikeasta asennosta kahdesti. 
Jos mitattava ei pysty korjaamaan asentoa tai jalka koskettaa maata, suoritus keskeytetään.  
 
” Pitäkää asento niin pitkään kuin mahdollista.”  
 
Mittaus alkaa, kun mitattava nostaa jalan irti lattiasta. Ajanoton ajan mittaajan tulee seistä 
mitattavan takana näkökentän ulkopuolella. Mittaustulos kirjataan yhden desimaalin 
tarkkuudella. Viisi sadasosaa nostaa desimaalin ylöspäin. 
 
Jos mitattava ei ensimmäisellä yrityksellä onnistu seisomaan yhdellä jalalla sekuntiakaan, tulee 
hänelle antaa siihen kaikki kolme yritystä. 
 
 
7. PURISTUSVOIMA 
 
Mittaus tehdään Jamar®- tai Saehan-puristusvoimamittarilla. Tulos luetaan näytön ulkokaarelta 
kiloina ja kirjataan kilon tarkkuudella. 
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Mitattava istuu ristiselkä kiinni selkänojassa jalat tukevasti lattialla. Mittaaja näyttää oikean 
suoritustekniikan. Suoritus on hallittu voimakas puristus (ei nopea puristus). Kyynärpää on 90 
asteen fleksiossa ja ranne keskiasennossa. Yläraajaa ei saa nostaa eikä tukea vartaloon.  
 
Miesten oteleveys on 3, naisten 2. Mitattava puristaa vuorotellen kummallakin kädellä kolme 
kertaa.  
 
”Puristakaa kahvaa niin voimakkaasti kuin pystytte”. 
 
 
8. TUOLILTA NOUSU 
 
Mitattava istuu tuolilla, jossa on selkänoja mutta ei käsitukia. Tuolin korkeus on 42–44 cm. Tuoli 
on asetettu selkänoja pöytää vasten; pöytä on tuettu seinää vasten. Mitattavalla on kengät 
jalassa. Jalat ovat tukevasti maassa lantion leveydellä, kantapäät samalla tasolla tuolin jalkojen 
etupuolella. Ristiselkä on kiinni tuolin selkänojassa. Jos tuoli on mitattavalle liian syvä, 
käytetään tyynyä selän takana. Kyynärvarret ovat ristissä rinnan päällä, kämmenet vasten 
olkapäitä. Ennen testiä mittaaja näyttää oikean suoritustekniikan. Mittaaja kehottaa mitattavaa 
nousemaan seisomaan molemmilla jaloilla ponnistaen ilman käsien apua. Jos nousu ei onnistu 
ilman käsien apua, käsillä voi avustaa. Loppuasennossa mitattava seisoo selkä ja polvet 
suorina. Puhdas suoritus (1) ei salli heijaamista! 
 
 1 = istumaan nousu onnistuu ilman käsien apua 
 2 = istumaan nousu onnistuu käsillä auttaen 
 3 = istumaan nousu ei onnistu 
 
viiteen nousuun kulunut aika 
 
Mittaus tehdään vain silloin, kun yhden kerran nousu on onnistunut ilman käsien apua.  
 
Mittauksen alkaessa mitattava istuu selkä kiinni selkänojassa. Mitattavan tulee nousta viisi 
kertaa peräkkäin mahdollisimman nopeasti pysähtymättä. Seisoma-asennossa selän ja polvien 
on ojennuttava täysin (mitattavan maksimaaliseen ojennukseen) ja istuma-asennossa selän on 
koskettava selkänojaan.  
 
”Oletteko valmis? Valmiina – nyt.” 
 
Sekuntikello käynnistetään Nyt -komennolla. Suorituskerrat lasketaan ääneen. Kello 
pysäytetään, kun mitattava on ojentautunut seisomaan viidennen kerran ja vartalon liikkeet ovat 
pysähtyneet. Jos mitattava istuutuu vielä viidennen kerran jälkeen, ajanotto lopetetaan, kun hän 
alkaa istua. Mittauksen aikana kyynärvarret tulee pitää ristissä rinnan päällä. Mittaaja saa 
muistuttaa oikeasta suoritustekniikasta kahdesti. Mittaustulos kirjataan yhden desimaalin 
tarkkuudella. Viisi sadasosaa nostaa desimaalin ylöspäin. 
 
Onnistuneiden nousujen lukumäärä kirjataan mittauslomakkeelle. Jos nousuja on vähemmän 
kuin 5, niihin kulunutta aikaa ei kirjata. 
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9. 6,1 METRIN KÄVELY 
 
Mitattava seisoo lähtöviivan takana perusasennossa jalat vierekkäin. Mitattavan tulee kävellä 
6,1 metrin matka mahdollisimman nopeasti mutta turvallisesti maaliviivan yli hidastamatta.  
 
”Oletteko valmis? Valmiina – nyt.” 
 
Ajanotto käynnistetään Nyt -komennolla ja pysäytetään mitattavan lantion ylitettyä maaliviivan. 
Mittaustulos kirjataan yhden desimaalin tarkkuudella. Viisi sadasosaa nostaa desimaalin 
ylöspäin. 
 
Jos mitattava pystyy kävelemään normaalisti ja kaatumisen tai törmäyksen riski on vähäinen, 
mittaaja voi mennä maaliviivan kohdalle ottamaan aikaa. Jos mitattavan kävely on epävarmaa 
tai turvatonta, on mittaajan kuljettava hänen vierellään. 
 
Askelten lukumäärä 
 
Matkan aikana otettujen askelten lukumäärä lasketaan. Viimeiseksi askeleeksi lasketaan se, 
jolla mitattava ylittää maaliviivan. Jos mitattava astuu maaliviivalle, se lasketaan viimeiseksi 
askeleeksi. 
 
Jos mitattava yleensä käyttää kävelyn apuvälinettä, toivotaan hänen käyttävän sitä myös 
mittaustilanteessa. Jos hän itse haluaa tehdä testimatkan ilman kävelyn apuvälinettä, sallitaan 
se hänelle. Huomioihin tulee silloin kirjata normaalista poikkeava tilanne.  
 
Apuvälineen käyttö kirjataan       1 = ei apuvälinettä 

2 = apuväline vain toisessa kädessä 
3 = apuväline molemmissa käsissä 
4 = työnnettävä apuväline esim. rollaattori tms. (myös 

pyörätuoli, jos mitattava itse työntää sitä) 
5 = muu, mikä (esim. mitattava ottaa tukea mittaajasta) 
 

 
10. KUULO 
 
Mitattavan kuuloa seurataan koko mittauksen ajan. Varmistetaan, kuuleeko mitattava tavallisen 
puheen myös silloin, kun hän ei näe mittaajan kasvoja. 
 
a) kuuleeko mitattava tavallisen puheen  

0 = ei 
1 = kyllä 
 

b) käyttääkö mitattava kuulokojetta 
0 = ei 
1 = kyllä 
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11. MITTAAMISEN ONNISTUMINEN 
 
Tässä koodauksessa otetaan kantaa toimintakyvyn fyysisten mittausten onnistumiseen 
kokonaisuudessaan.  
 
1 = mittaukset tehty 
2 = mittaaja arvioi mittausten tekemisen mahdottomaksi 
3 = mitattava arvioi, ettei suoriudu mittauksista 
4 = mitattava kieltäytyi mittauksista 
5 = mittaukset keskeytyivät (selitys Huomioita-tilaan) 
6 = muu syy (selitys Huomioita-tilaan) 
 
 
12. HUOMIOITA (esim. syy mittaustulosten puuttumiseen)  
 

  



1

2

3

■ Vie oikea kämmen etukautta 
vasemman korvan päälle.

■ Vie vasen kämmen etukautta 
oikean korvan päälle.

■ Nosta oikea käsi suorana sivukautta 
kohtisuoraan ylös, tee sama vasemmalla kädellä.

Yläraajojen liikkuvuus mitataan seuraavien liikesarjojen avulla. 
Mittaaja istuu mitattavaa vastapäätä ja näyttää liikkeet peilikuvina.

1 =  onnistuu vaikeuksitta

2 =  onnistuu, mutta 
suoriutuminen tuottaa 
vaikeuksia

3 =  ei onnistu lainkaan

1 =  alle 30° vajaus

2 =  käsivarsi nousee yli vaakatason,  
mutta alle 150°

3 =  käsivarsi nousee korkeintaan vaakatasoon

Toimintakyvyn fyysiset mittaukset
Yläraajojen ja alaselän liikkuvuustestit 
Mariitta Vaara, THL
Raili Huuki, ODL
9.11.2009K
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YLÄRAAJOJEN JA ALASELÄN  
LIIKKUVUUS



■ Kosketa oikean käden 
sormenpäillä vasemman 
jalan isovarvasta.

■ Kosketa vasemman käden 
sormenpäillä oikean jalan 
isovarvasta.

■ Kosketa oikealla 
kämmenellä ristiselkää. 

■ Kosketa vasemmalla 
kämmenellä ristiselkää.

■ Vie oikea kämmen 
takakautta vasemman 
korvan päälle. 

■ Vie vasen kämmen 
takakautta oikean korvan 
päälle.

1 =  onnistuu vaikeuksitta

2 =  onnistuu, mutta 
suoriutuminen tuottaa 
vaikeuksia

3 =  ei onnistu lainkaan

1 =  onnistuu vaikeuksitta

2 =  onnistuu, mutta 
suoriutuminen tuottaa 
vaikeuksia

3 =  ei onnistu lainkaan

1 =  onnistuu vaikeuksitta

2 =  onnistuu, mutta 
suoriutuminen tuottaa 
vaikeuksia

3 =  ei onnistu lainkaan

Toimintakyvyn fyysiset mittaukset
Yläraajojen ja alaselän liikkuvuustestit 
Mariitta Vaara, THL
Raili Huuki, ODL
9.11.2009K

uv
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4. FYYSISET MITTAUKSET, DIGIUM-LOMAKE 

TOIMINTAKYVYN FYYSISET MITTAUKSET | Tutkimuskurssit 

Tutkimuspäivä 

Päivä (pp) ______________________________________________ 
Kuukausi (kk) ______________________________________________ 
Vuosi (vvvv) ______________________________________________ 

 
 

Laitoskoodi 
 
 
( )  Kruunupuisto 101 
( )  Härmän kuntoutus Oy 201 
( )  Kyyhkylä 102 
( )  ODL Terveys Oy (laitosmuotoinen) 301 
( )  ODL Terveys Oy (avomuotoinen) 302 
( )  Taukokangas 303 
 
 

Mittaajan nimi (sukunimi) ______________________________________________ 
 

Tutkittavan ID ______________________________________________ 
 

Tutkittavan sukunimi ______________________________________________ 
 

01. NÄKÖ 
 
Näkeekö mitattava lukea sanomalehteä 

( ) 0 Ei 
( ) 1 Kyllä 
( ) 2 Testiä ei tehty, koska silmälasit eivät olleet mukana 

 
 

02. Kipujana, mm ______________________________________________ 
 

03.1 PEF-mittaus 1 (l/min) ______________________________________________ 
 

03.2 PEF-mittaus 2 (l/min) ______________________________________________ 
 

03.3 PEF-mittaus 3 (l/min) ______________________________________________ 
 

Yläraajojen liikkuvuus mitataan istuen toiminnallisen liikesarjan avulla. Liikkeet tehdään mittaajan 
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näyttämän mallin mukaan. Mittaaja istuu vastakkain mitattavan kanssa ja näyttää liikkeet 
peilikuvina.  
  
(10 kohtaa) 
 

01. Oikean olkavarren nosto sivukautta ylös. 

( ) 1 = alle 30 asteen vajaus 
( ) 2 = olkavarsi nousee yli vaakatason, mutta alle 150 astetta 
( ) 3 = olkavarsi nousee korkeintaan vaakatasoon  

 
 

02. Olkavarren nosto sivukautta ylös vasemmalla kädellä. 

( ) 1 = alle 30 asteen vajaus 
( ) 2 = olkavarsi nousee yli vaakatason, mutta alle 150 astetta 
( ) 3 = olkavarsi nousee korkeintaan vaakatasoon  

 
 

03. Oikean kämmenen vienti vasemmalle korvalle kasvojen edestä. 

( ) 1 = onnistuu vaikeuksitta 
( ) 2 = onnistuu, mutta suoriutuminen tuottaa vaikeuksia 
( ) 3 = ei onnistu omatoimisesti 

 
 

04. Vasemman kämmenen vienti oikealle korvalle kasvojen edestä. 

( ) 1 = onnistuu vaikeuksitta 
( ) 2 = onnistuu, mutta suoriutuminen tuottaa vaikeuksia 
( ) 3 = ei onnistu omatoimisesti 

 
 

05. Oikean kämmenen vienti vasemmalle korvalle pään takaa. 

( ) 1 = onnistuu vaikeuksitta 
( ) 2 = onnistuu, mutta suoriutuminen tuottaa vaikeuksia 
( ) 3 = ei onnistu omatoimisesti 

 
 

06. Vasemman kämmenen vienti oikealle korvalle pään takaa. 

( ) 1 = onnistuu vaikeuksitta 
( ) 2 = onnistuu, mutta suoriutuminen tuottaa vaikeuksia 
( ) 3 = ei onnistu omatoimisesti 

 
 



   
 

KUNTO-CLINT tutkimus SELVITYSJAKSO G9207_1 

07. Oikealla kämmenellä koskettaminen ristiselkään. 

( ) 1 = onnistuu vaikeuksitta 
( ) 2 = onnistuu, mutta suoriutuminen tuottaa vaikeuksia 
( ) 3 = ei onnistu omatoimisesti 

 
 

08. Vasemmalla kämmenellä koskettaminen ristiselkään. 

( ) 1 = onnistuu vaikeuksitta 
( ) 2 = onnistuu, mutta suoriutuminen tuottaa vaikeuksia 
( ) 3 = ei onnistu omatoimisesti 

 
 

09. Oikean käden sormenpäillä koskettaminen vasemman jalan isovarvasta. 

( ) 1 = onnistuu vaikeuksitta 
( ) 2 = onnistuu, mutta suoriutuminen tuottaa vaikeuksia 
( ) 3 = ei onnistu omatoimisesti 

 
 

10. Vasemman käden sormenpäillä koskettaminen oikean jalan isovarvasta. 

( ) 1 = onnistuu vaikeuksitta 
( ) 2 = onnistuu, mutta suoriutuminen tuottaa vaikeuksia 
( ) 3 = ei onnistu omatoimisesti 

 
 

Merkitse mittaustulos yhden desimaalin tarkkuudella xx,x (Max. 10 sekuntia) 
 

Seisonta 10 sekuntia semi-tandem-asennossa (xx,x) 
  ______________________________________________ 
 

Seisonta jalat vierekkäin (semi-tandem alle 10 sekuntia | xx,x) 
______________________________________________ 
 

Seisonta 10 sekuntia tandem-asennossa (xx,x) 
______________________________________________ 
 

Yhdellä jalalla seisominen (max 20 sek; tehdään, jos tandem 10 sek) 
 

yhdellä jalalla seisominen 
 
  

oikea sek xx,x ______________________________________________ 
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vasen sek xx,x ______________________________________________ 
oikea sek xx,x ______________________________________________ 
vasen sek xx,x ______________________________________________ 
oikea sek xx,x ______________________________________________ 
vasen sek xx,x ______________________________________________ 
 
 

01. Puristusvoima kg oikea ______________________________________________ 
 

02. Puristusvoima kg vasen ______________________________________________ 
 

03. Puristusvoima kg oikea ______________________________________________ 
 

04. Puristusvoima kg vasen ______________________________________________ 
 

05. Puristusvoima kg oikea ______________________________________________ 
 

06. Puristusvoima kg vasen ______________________________________________ 
 

01. Tuolita ylösnousu. 

( ) 1 = Nousu onnistuu ilman käsien apua 
( ) 2 = Nousu onnistuu käsillä auttaen 
( ) 3 = Nousu ei onnistu 

 
 

02. Viiteen nousuun kulunut aika xx,x sekuntia 
______________________________________________ 
 

03. Onnistuneiden nousujen lukumäärä (max. 5) 
______________________________________________ 
 

01. 6,1 metrin kävely xx,x sekuntia ______________________________________________ 
 

02. Askeleet lukumäärä ______________________________________________ 
 

03. Apuväline 
 
( )  1 = Ei apuvälinettä  
( )  2 = Apuväline vain toisessa kädessä  
( )  3 = Apuväline molemmissa käsissä  
( )  4 = Työnnettävä apuväline esim. rollaattori tms. (myös pyörätuoli, jos mitattava työntää sitä 
itse)  
( )  5 = Muu, mikä (esim. mitattava ottaa tukea mitattavasta) 
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______________________________________________  
 

01. Mitattava kuulee tavallisen puheen 

( ) 0 = Ei 
( ) 1 = Kyllä 

 
 

02. Mitattava käyttää kuulokojetta 

( ) 0 = Ei 
( ) 1 = Kyllä 

 
 

Mittaamisen onnistuminen 

( ) 1 = Mittaukset tehty 
( ) 2 = Mittaaja arvioi mittausten tekemisen mahdottomaksi 
( ) 3 = Mitattava itse arvioi, ettei suoriudu mittauksista 
( ) 4 = Mitattava kieltäytyi 
( ) 5 = Mittaukset keskeytyivät 
( ) 6 = Muu syy -> selitys 'Huomioita' -tilaan 

 
 

Huomioita mittauksista (esim. syy mittaustulosten puuttumiseen) 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
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5. KUNTO-CLINT-KYSELYLOMAKE, ALKUMITTAUS 

 

IKÄÄNTYNEIDEN KUNTOUTUJIEN YHTEISTOIMINNALLISEN 
KUNTOUTUKSEN  KEHITTÄMISHANKE (IKKU) 

 
 
 

Teidät on valittu IKKU-hankkeeseen, jossa kuntoutuksen tavoitteena on 
tukea ja kohentaa ikääntyneiden elämänlaatua ja toimintakykyä. 

Jotta voisimme jatkossa kehittää kuntoutusta yhä paremmin 
vastaamaan Teidän tarpeitanne, pyydämme Teitä täyttämään tämän 
kyselyn.  Kaikkien tutkimukseen valittujen vastaukset ovat tärkeitä 

tulosten luotettavuuden varmistamiseksi.  Vastaajien tiedot käsitellään 
luottamuksellisesti. Tutkimuksen tulokset esitetään muodossa, josta 

yksittäisen vastaajan vastauksia ei pystytä jäljittämään. 
 

Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan tähän kyselyyn ennen 
kuntoutukseen osallistumistanne. Palauttakaa lomake 

kuntoutuslaitokseen oheisessa kirjekuoressa. 
 

 
 
 
 
 
 
Kuntoutuslaitos täyttää:  
 
Asiakkaan sukunimi     ____________________________ 
 
Asiakkaan tutkimusnumero  |___|___|___|___|___|___| 
 
Kuntoutuslaitoksen tunnistekoodi |___|___|___|    
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LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE: 
 
Kysymyksiin vastataan ympyröimällä sopivin vaihtoehto tai kirjoittamalla 
kysytty tieto sitä varten varattuun tilaan. Pyydämme vastaamaan kaikkiin 
kysymyksiin, myös kieltävä vastaus on merkittävä näkyviin ympyröimällä 
vaihtoehto "ei".   
 
Eräissä kysymyksissä voi ympyröidä useamman vaihtoehdon.  
Jos kysymyksessä on merkintä "siirtykää kysymykseen nro…", niin 
siirtykää suoraan tähän kysymykseen ja jättäkää väliin jäävät kysymykset 
vastaamatta.  
 
 
 
 
Kyselyn täyttöpäivämäärä 

  (päivä)  (kk)  (v) 
  
      

TAUSTATIEDOT 
 
Mikä on sukupuolenne? 

 1 mies 
 2 nainen 
   

Mikä on äidinkielenne? 

 1 suomi 
 2 ruotsi 
 3 muu, mikä?  
   

Mikä on syntymäaikanne? 

  (päivä)  (kk)  (v) 
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Mikä on tämänhetkinen siviilisäätynne? 

 1 naimaton (en ole ollut koskaan naimisissa) 
 2 naimisissa 
 3 avoliitossa 
 4 asumuserossa 
 5 eronnut 
 6 leski 
   

Miten asutte? 

 1 kotona omatoimisesti 
 2 kotona kotipalvelun/kotisairaanhoidon turvin 
 3 palvelutalossa 
   

Kenen kanssa asutte?  
(voitte merkitä useampia kuin yhden vaihtoehdon) 

 1 asun yksin 
 2 puolison tai elämänkumppanin kanssa 
 3 yhden tai useamman lapseni kanssa 
 4 sisarukseni/sisarusteni tai muun sukulaisen/muiden     
 5 jonkun muun kanssa, kenen?   
   

Onko Teille tapahtunut viimeisen kahden vuoden aikana jokin 
seuraavista?  Vastatkaa jokaiselle riville. 

   kyllä ei 
 a) asunnon vaihto 1 0 
 b) asuinpaikkakunnan vaihto 1 0 
 c) ero puolisosta tai asuinkumppanista 1 0 
 d) leskeytyminen 1 0 
 e) jonkun erityisen tärkeän läheisen menetys 1 0 
 f) vakava sairastuminen 1 0 
 g) taloudelliset vaikeudet 1 0 
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ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ 

 
Onko asunnossanne puutteita tai ongelmia, jotka vaikeuttavat 
selviytymistänne päivittäisistä toiminnoista? 

 1 kyllä 
 0 ei 
 
Mikäli teillä on puutteita asunnossanne, merkitkää kaikki sopivat vaihtoehdot 

 
8a puutteita pesu- ja/tai WC-tiloissa (esim. ei suihkua, ei lämmintä 

vettä tai juoksevaa vettä lainkaan, ei kylpyhuonetta, ei pesuallasta, 
peseytymistilat ovat liian ahtaat) 

 8b puutteita keittiössä (esim. ei pesuallasta, liian ahdas keittiö, kaapit 
ja tasot väärällä korkeudella, ongelmia lieden kanssa) 

 8c rakennuksessa ei ole hissiä tai talossa/asunnossa on hankalia 
portaita kellariin, ullakolle, säilytystiloihin tai varastoihin 

 8d korkeat kynnykset, ahtaat oviaukot tai käytävät sisällä tai ulkona  

 8e riittämätön valaistus, riittämätön lämmitys/ilmastointi, vaikeuksia 
lämmityksen kanssa tai kosteutta 

 

Onko Teillä käytössänne joitakin seuraavista apuvälineistä arkipäivän 
toimintojanne helpottamaan tai turvallisuutta lisäämään?  
Voitte ympyröidä useitakin vaihtoehtoja. 

 1 kävelykeppi 
 2 kävelysauvat 
 3 kyynär- tai kainalosauvat 
 4 kävelyteline (rollaattori) sisäkäytössä 
 5 kävelyteline (rollaattori) ulkokäytössä 
 6 kenkien liukuesteet 
 
Tarvitsisitteko jotain muita apuvälineitä? 

 1 kyllä, minkä/mitkä?  
 0 en 
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Aiheuttavatko seuraavat asiat Teille turvattomuutta? 
Voitte ympyröidä useitakin vaihtoehtoja. 

 1 yksin asuminen 
 2 läheisen kuolema 
 3 oma kuoleman pelko 
 4 vaikeudet saada apua ja päästä hoitoon tarvittaessa 
 5 joutuminen riippuvaiseksi toisten avusta 
 6 muistin heikkeneminen 
 7 laitoshoitoon joutuminen 
 8 taloudelliset huolet 
 9 omaisten ja läheisten asiat 
 10 joku, muu, mikä?  
 11 en koe turvattomuutta 
   

 
SOSIAALISET SUHTEET 

 
Onko Teillä läheisiä ihmisiä? 

 1 kyllä 
 0 ei, siirtykää kysymykseen 15 
   

Jos kyllä, keitä he ovat? (merkitkää kaikki sopivat) 

 1 puoliso/avopuoliso 
 2 oma lapsi  
 3 lapsenlapsi 
 4 sisarus tai muita sukulaisia 
 5 ystävät 
 6 kotihoidontyöntekijät 
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Onko joku läheisenne vieraillut Teidän luonanne viimeisen viikon aikana? 

 1 kyllä 
 0 ei 
   

Oletteko itse vieraillut jonkun läheisenne luona viimeisen viikon aikana? 

 1 kyllä 
 0 en 
   

Kuinka pitkiä aikoja kerrallaan olette yksin? 

 1 korkeintaan päivän 
 2 muutaman päivän viikossa 
 3 viikon 
 4 kaksi viikkoa 
 5 pidempään 
   

Kuinka yksinäiseksi tunnette olonne päivittäisessä elämässänne? 

 1 en lainkaan 
 2 vähän 
 3 kohtuullisen yksinäiseksi 
 4 hyvin yksinäiseksi 
 5 erittäin yksinäiseksi 
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TERVEYDENTILA JA MUISTI 

 

Onko terveydentilanne mielestänne nykyisin? 

 1 hyvä 
 2 melko hyvä 
 3 keskitasoinen 
 4 melko huono 
 5 huono 
   

Kuinka tarkoituksenmukaiseksi koette elämänne nykyisin? 

 1 erittäin tarkoituksettomaksi 
 2 melko tarkoituksettomaksi 
 3 melko tarkoitukselliseksi 
 4 erittäin tarkoitukselliseksi 
   

Onko Teillä viimeisen 12 kuukauden aikana ollut vähintään kahden viikon 
jakso, jolloin olette suurimman osan aikaa ollut mieli maassa tai 
masentunut? 

 1 kyllä  
 0 ei 
   

Onko Teillä viimeisen 12 kuukauden aikana ollut vähintään kahden viikon 
jakso, jolloin olette suurimman osan aikaa menettänyt kiinnostuksenne 
useimpiin asioihin, kuten harrastuksiin tai muihin asioihin, joista yleensä 
koette mielihyvää? 

 1 kyllä  
 0 ei 
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Miten selviydytte tehtävistä, jotka edellyttävät hyvää muistia ja henkistä 
ponnistelua? 

 1 hyvin 
 2 melko hyvin 
 3 kohtalaisesti 
 4 melko huonosti 
 5 huonosti 
   

Miten Teiltä sujuvat uusien tietojen omaksuminen ja asioiden oppiminen? 

 1 hyvin 
 2 melko hyvin 
 3 kohtalaisesti 
 4 melko huonosti 
 5 huonosti 
   

Miten pystytte yleensä keskittymään asioihin? 

 1 hyvin 
 2 melko hyvin 
 3 kohtalaisesti 
 4 melko huonosti 
 5 huonosti 
   
 
  



   
 

 KUNTO-CLINT tutkimus                                     SEURANTAJAKSO 6kk                                                G9207_2 

 
HARRASTUKSET JA VAPAA-AJAN TOIMINTA 

 
Mitä seuraavista asioista olette tehnyt viimeisen kahden viikon aikana?  
Vastatkaa jokaiselle riville. 

   kyllä en 
 a) katsonut TV:tä, lukenut sanomalehtiä 1 0 
 b) kuunnellut radiota 1 0 
 c) käyttänyt tietokonetta (internet, sähköposti) 1 0 

 
d) harrastanut jotakin itsenäisesti kotona   

(esim. musiikki, maalaaminen, kirjoittaminen, 
lukeminen, käsityöt, liikunta, voimistelu) 

1 0 

 
e) käynyt kulttuuri- tai muissa tapahtumissa    

(esim. elokuvat, konsertit, teatteri, näyttelyt, 
urheilu) 

1 0 

 f) autoillut 1 0 

 
g) harrastanut liikuntaa kodin ulkopuolella    

(esim. sauvakävely, kävely, uinti, kuntosali, 
jumppa, pyöräily) 

1 0 

 h) osallistunut järjestö- tai vapaaehtoistyöhön, 
tai auttanut tai tukenut muita ihmisiä 

1 0 

 i) osallistunut kerhotoimintaan 1 0 

 j) käynyt kirkossa tai muissa uskonnollisissa 
tilaisuuksissa    

1 0 

           k) 
 
 

harrastanut vuodenaikojen salliessa 
kalastusta, puutarhanhoitoa, marjastusta tai 
sienestystä    

1 0 

 
Kuinka helppoa Teidän on käyttää lähipalveluja, kuten käydä kaupassa, 
postissa, apteekissa tai lääkärissä (terveysasemalla)? 

 1 helppoa 
 2 melko vaikeaa 
 3 vaikeaa 
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Käytättekö matkapuhelinta? 

 1 kyllä 
 0 ei, siirtykää kysymykseen 28 
   

Mitä toimintoja käytätte matkapuhelimessanne? 
Voitte ympyröidä useitakin vaihtoehtoja.                                          

 1 puheluihin vastaaminen 
 2 soittaminen 
 3 tekstiviestien vastaanottaminen 
 4 tekstiviestien lähettäminen 
 5 muu toiminto, mikä?  
   
 

ODOTUKSENNE TULEVASTA KUNTOUTUKSESTANNE 

 

Toivotteko, että kuntoutus parantaisi Teidän nykyistä terveydentilaanne? 

 1 en lainkaan 
 2 vähän 
 3 kohtuullisesti 
 4 paljon 
 5 erittäin paljon 
   

Toivotteko, että kuntoutus parantaisi Teidän nykyisiä fyysisiä voimianne? 

 1 en lainkaan 
 2 vähän 
 3 kohtuullisesti 
 4 paljon 
 5 erittäin paljon 
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Toivotteko, että kuntoutus kohottaisi liikkumiskykyänne ulkona? 

 1 en lainkaan 
 2 vähän 
 3 kohtuullisesti 
 4 paljon 
 5 erittäin paljon 
   

Toivotteko, että kuntoutus parantaisi Teidän nykyisiä mahdollisuuksianne 
harrastaa liikuntaa? 

 1 en lainkaan 
 2 vähän 
 3 kohtuullisesti 
 4 paljon 
 5 erittäin paljon 
   

Toivotteko, että kuntoutus kohottaisi liikkumiskykyänne sisällä?  
(esim. ylösnouseminen, liikkeelle lähteminen, kävely, kierrot, kumartelut, 
kurkottamiset, kyykistymiset)? 

 1 en lainkaan 
 2 vähän 
 3 kohtuullisesti 
 4 paljon 
 5 erittäin paljon 
   

Toivotteko, että kuntoutuksessa oppisitte uusia tapoja, joiden avulla 
voisitte jatkossa ylläpitää fyysistä kuntoanne kotona ja kotiympäristössä? 

 1 en lainkaan 
 2 vähän 
 3 kohtuullisesti 
 4 paljon 
 5 erittäin paljon 
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Toivotteko, että kuntoutus auttaisi Teitä jatkossa selviytymään paremmin 
niissä arkipäivän askareissa, joissa Teillä on nyt vaikeuksia kotona tai sen 
lähiympäristössä? 

 1 en lainkaan 
 2 vähän 
 3 kohtuullisesti 
 4 paljon 
 5 erittäin paljon 
   

Toivotteko, että kuntoutus lisäisi luottamustanne omiin kykyihinne 
selviytyä arkipäivän askareissa? 

 1 en lainkaan 
 2 vähän 
 3 kohtuullisesti 
 4 paljon 
 5 erittäin paljon 
   

Toivotteko, että kuntoutus lisäisi luottamustanne omiin kykyihinne hoitaa 
asioitanne kodin ulkopuolella? 

 1 en lainkaan 
 2 vähän 
 3 kohtuullisesti 
 4 paljon 
 5 erittäin paljon 
   

Toivotteko, että kuntoutus piristäisi mielialaanne? 

 1 en lainkaan 
 2 vähän 
 3 kohtuullisesti 
 4 paljon 
 5 erittäin paljon 



   
 

 KUNTO-CLINT tutkimus                                     SEURANTAJAKSO 6kk                                                G9207_2 

   

 

Toivotteko, että kuntoutus auttaisi Teitä jaksamaan paremmin,  
ts. tuntisitte itsenne pirteämmäksi? 

 1 en lainkaan 
 2 vähän 
 3 kohtuullisesti 
 4 paljon 
 5 erittäin paljon 
   

Toivotteko, että kuntoutusjaksoilla saisitte uusia ystäviä? 

 1 kyllä 
 0 en 
   

Toivotteko, että kuntoutuksen avulla löytäisitte uuden harrastuksen? 

 1 kyllä 
 0 en 
   

Toivotteko, että kuntoutus tukisi myös läheistänne? 

 1 en lainkaan 
 2 vähän 
 3 kohtuullisesti 
 4 paljon 
 5 erittäin paljon 
   

Toivotteko kuntoutukselta tukea henkiseen hyvinvointiinne? 

 1 en lainkaan 
 2 vähän 
 3 kohtuullisesti 
 4 paljon 
 5 erittäin paljon 
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Mikäli Teillä on huolia tai murheita, toivoisitteko, että saisitte ammattiapua 
niihin? 

 1 en lainkaan 
 2 vähän 
 3 kohtuullisesti 
 4 paljon 
 5 erittäin paljon 
   

Miten paljon toivotte voivanne vaikuttaa kuntoutusjakson ohjelmaan? 

 1 en lainkaan 
 2 vähän 
 3 paljon 
 4 erittäin paljon 
   

Mitä muita odotuksia, huolia tai ajatuksia Teillä on kuntoutusjaksoa 
kohtaan? 

  
  
  
  
  

Täytittekö lomakkeen yksin vai auttoiko Teitä siinä joku muu? 

 1 täytin itse 
 2 minua auttoi toinen henkilö, kuka?  
   
 

Ennen lomakkeen laittamista kirjekuoreen pyydämme Teitä vielä ystävällisesti 
tarkistamaan, että olette vastannut kaikkiin kysymyksiin. 

 
KIITOS! 
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6. KUNTO-CLINT-KYSELYLOMAKE, SEURANTA 
 

IKÄÄNTYNEIDEN KUNTOUTUJIEN YHTEISTOIMINNALLISEN 
KUNTOUTUKSEN  KEHITTÄMISHANKE  (IKKU)  

 
 

Olette osallistunut IKKU-hankkeen kuntoutukseen, jonka tavoitteena on 
tukea ja kohentaa ikääntyneiden elämänlaatua ja toimintakykyä. 

Ennen kuntoutuksen seurantajaksolle osallistumistanne, pyydämme 
Teitä ystävällisesti vastaamaan tähän kyselyyn.  Samanlainen lomake 

tullaan lähettämään Teille vielä ennen toista seurantajaksoa.  

Kyselyn avulla voimme jatkossa kehittää kuntoutusta yhä paremmin 
vastaamaan Teidän tarpeitanne. Kaikkien tutkimukseen valittujen 
vastaukset ovat tärkeitä tulosten luotettavuuden varmistamiseksi.   

Vastaajien tiedot käsitellään luottamuksellisesti.                                 
Tutkimuksen tulokset esitetään muodossa, josta yksittäisen vastaajan 

vastauksia ei pystytä jäljittämään. 
 

Palauttakaa lomake kuntoutuslaitokseen oheisessa kirjekuoressa. 
 

 
 
 
Kuntoutuslaitos täyttää:  
 
Asiakkaan sukunimi     ____________________________ 
 
Asiakkaan tutkimusnumero  |___|___|___|___|___|___| 
 
Kuntoutuslaitoksen tunnistekoodi |___|___|___|    
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LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE: 
 
Kysymyksiin vastataan ympyröimällä sopivin vaihtoehto tai kirjoittamalla 
kysytty tieto sitä varten varattuun tilaan. Pyydämme vastaamaan kaikkiin 
kysymyksiin, myös kieltävä vastaus on merkittävä näkyviin ympyröimällä 
vaihtoehto "ei".   
 
Eräissä kysymyksissä voi ympyröidä useamman vaihtoehdon.  
Jos kysymyksessä on merkintä "siirtykää kysymykseen nro…", niin 
siirtykää suoraan tähän kysymykseen ja jättäkää väliin jäävät kysymykset 
vastaamatta.  
 
 
 
Kyselyn täyttöpäivämäärä 

  (päivä)  (kk)  (v) 
  
      

TAUSTATIEDOT 
 
Mikä on sukupuolenne? 

 1 mies 
 2 nainen 
   

Mikä on äidinkielenne? 

 1 suomi 
 2 ruotsi 
 3 muu, mikä?  
   

Mikä on syntymäaikanne? 

  (päivä)  (kk)  (v) 
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Mikä on tämänhetkinen siviilisäätynne? 

 1 naimaton (en ole ollut koskaan naimisissa) 
 2 naimisissa 
 3 avoliitossa 
 4 asumuserossa 
 5 eronnut 
 6 leski 
   

Miten asutte? 

 1 kotona omatoimisesti 
 2 kotona kotipalvelun/kotisairaanhoidon turvin 
 3 palvelutalossa 
   

Kenen kanssa asutte?  
(voitte merkitä useampia kuin yhden vaihtoehdon) 

 1 asun yksin 
 2 puolison tai elämänkumppanin kanssa 
 3 yhden tai useamman lapseni kanssa 
 4 sisarukseni/sisarusteni tai muun sukulaisen kanssa     
 5 jonkun muun kanssa, kenen?   
   

Onko Teille tapahtunut viimeisen kahden vuoden aikana jokin 
seuraavista?  Vastatkaa jokaiselle riville. 

   kyllä ei 
 a) asunnon vaihto 1 0 
 b) asuinpaikkakunnan vaihto 1 0 
 c) ero puolisosta tai asuinkumppanista 1 0 
 d) leskeytyminen 1 0 
 e) jonkun erityisen tärkeän läheisen menetys 1 0 
 f) vakava sairastuminen 1 0 
 g) taloudelliset vaikeudet 1 0 
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ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ 

 
Onko asunnossanne puutteita tai ongelmia, jotka vaikeuttavat 
selviytymistänne päivittäisistä toiminnoista? 

 0 ei 
 1 kyllä 
 
Mikäli teillä on puutteita asunnossanne, merkitkää kaikki sopivat vaihtoehdot 

 
8a puutteita pesu- ja/tai WC-tiloissa (esim. ei suihkua, ei lämmintä 

vettä tai juoksevaa vettä lainkaan, ei kylpyhuonetta, ei pesuallasta, 
peseytymistilat ovat liian ahtaat) 

 8b puutteita keittiössä (esim. ei pesuallasta, liian ahdas keittiö, kaapit 
ja tasot väärällä korkeudella, ongelmia lieden kanssa) 

 8c rakennuksessa ei ole hissiä tai talossa/asunnossa on hankalia 
portaita kellariin, ullakolle, säilytystiloihin tai varastoihin 

 8d korkeat kynnykset, ahtaat oviaukot tai käytävät sisällä tai ulkona  

 8e riittämätön valaistus, riittämätön lämmitys/ilmastointi, vaikeuksia 
lämmityksen kanssa tai kosteutta 

 

Onko Teillä käytössänne joitakin seuraavista apuvälineistä arkipäivän 
toimintojanne helpottamaan tai turvallisuutta lisäämään?  
Voitte ympyröidä useitakin vaihtoehtoja. 

 1 kävelykeppi 
 2 kävelysauvat 
 3 kyynär- tai kainalosauvat 
 4 kävelyteline (rollaattori) sisäkäytössä 
 5 kävelyteline (rollaattori) ulkokäytössä 
 6 kenkien liukuesteet 
 
Tarvitsisitteko jotain muita apuvälineitä, mitä? 

 1 kyllä, minkä/mitkä?  
 0 en 
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Aiheuttavatko seuraavat asiat Teille turvattomuutta? 
Voitte ympyröidä useitakin vaihtoehtoja. 

 1 yksin asuminen 
 2 läheisen kuolema 
 3 oma kuoleman pelko 
 4 vaikeudet saada apua ja päästä hoitoon tarvittaessa 
 5 joutuminen riippuvaiseksi toisten avusta 
 6 muistin heikkeneminen 
 7 laitoshoitoon joutuminen 
 8 taloudelliset huolet 
 9 omaisten ja läheisten asiat 
 10 joku, muu, mikä?  
 11 en koe turvattomuutta 
   
  

SOSIAALISET SUHTEET 

 

Onko Teillä läheisiä ihmisiä? 

 0 ei, siirtykää kysymykseen 15 
 1 kyllä 
   

Jos kyllä, keitä he ovat? (merkitkää kaikki sopivat) 

 1 puoliso/avopuoliso 
 2 oma lapsi  
 3 lapsenlapsi 
 4 sisarus tai muita sukulaisia 
 5 ystävät 
 6 kotihoidontyöntekijät 
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Onko joku läheisenne vieraillut Teidän luonanne viimeisen viikon aikana? 

 0 ei 
 1 kyllä 
   

Oletteko itse vieraillut jonkun läheisenne luona viimeisen viikon aikana? 

 0 en 
 1 kyllä 
   

Kuinka pitkiä aikoja kerrallaan olette yksin? 

 1 korkeintaan päivän 
 2 muutaman päivän viikossa 
 3 viikon 
 4 kaksi viikkoa 
 5 pidempään 
   

Kuinka yksinäiseksi tunnette olonne päivittäisessä elämässänne? 

 1 en lainkaan 
 2 vähän 
 3 kohtuullisen yksinäiseksi 
 4 hyvin yksinäiseksi 
 5 erittäin yksinäiseksi 
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TERVEYDENTILA JA MUISTI 
 

Onko terveydentilanne mielestänne nykyisin? 

 1 hyvä 
 2 melko hyvä 
 3 keskitasoinen 
 4 melko huono 
 5 huono 
   

Kuinka tarkoituksenmukaiseksi koette elämänne nykyisin? 

 1 erittäin tarkoituksettomaksi 
 2 melko tarkoituksettomaksi 
 3 melko tarkoitukselliseksi 
 4 erittäin tarkoitukselliseksi 
   

Onko Teillä viimeisen 12 kuukauden aikana ollut vähintään kahden viikon 
jakso, jolloin olette suurimman osan aikaa ollut mieli maassa tai 
masentunut? 

 0 ei  
 1 kyllä 
   

Onko Teillä viimeisen 12 kuukauden aikana ollut vähintään kahden viikon 
jakso, jolloin olette suurimman osan aikaa menettänyt kiinnostuksenne 
useimpiin asioihin, kuten harrastuksiin tai muihin asioihin, joista yleensä 
koette mielihyvää? 

 0 ei  
 1 kyllä 
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Miten selviydytte tehtävistä, jotka edellyttävät hyvää muistia ja henkistä 
ponnistelua? 

 1 hyvin 
 2 melko hyvin 
 3 kohtalaisesti 
 4 melko huonosti 
 5 huonosti 
   

Miten Teiltä sujuvat uusien tietojen omaksuminen ja asioiden oppiminen? 

 1 hyvin 
 2 melko hyvin 
 3 kohtalaisesti 
 4 melko huonosti 
 5 huonosti 
   

Miten pystytte yleensä keskittymään asioihin? 

 1 hyvin 
 2 melko hyvin 
 3 kohtalaisesti 
 4 melko huonosti 
 5 huonosti 
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HARRASTUKSET JA VAPAA-AJAN TOIMINTA 

 
Mitä seuraavista asioista olette tehnyt viimeisen kahden viikon aikana?  
Vastatkaa jokaiselle riville. 

   kyllä en 
 a) katsonut TV:tä, lukenut sanomalehtiä 1 0 
 b) kuunnellut radiota 1 0 
 c) käyttänyt tietokonetta (internet, sähköposti) 1 0 

 
d) harrastanut jotakin itsenäisesti kotona   

(esim. musiikki, maalaaminen, kirjoittaminen, 
lukeminen, käsityöt, liikunta, voimistelu) 

1 0 

 
e) käynyt kulttuuri- tai muissa tapahtumissa    

(esim. elokuvat, konsertit, teatteri, näyttelyt, 
urheilu) 

1 0 

 f) autoillut 1 0 

 
g) harrastanut liikuntaa kodin ulkopuolella    

(esim. sauvakävely, kävely, uinti, kuntosali, 
jumppa, pyöräily) 

1 0 

 h) osallistunut järjestö- tai vapaaehtoistyöhön, 
tai auttanut tai tukenut muita ihmisiä 

1 0 

 i) osallistunut kerhotoimintaan 1 0 

 j) käynyt kirkossa tai muissa uskonnollisissa 
tilaisuuksissa    

1 0 

           k) 
 
 

harrastanut vuodenaikojen salliessa 
kalastusta, puutarhanhoitoa, marjastusta tai 
sienestystä    

1 0 
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Kuinka helppoa Teidän on käyttää lähipalveluja, kuten käydä kaupassa, 
postissa, apteekissa tai lääkärissä (terveysasemalla)? 

 1 helppoa 
 2 melko vaikeaa 
 3 vaikeaa 
 
 
Käytättekö matkapuhelinta? 

 0 ei, siirtykää kysymykseen 28 
 1 kyllä 

 
  

 

Mitä toimintoja käytätte matkapuhelimessanne? 
Voitte ympyröidä useitakin vaihtoehtoja.                                          

 1 puheluihin vastaaminen 
 2 soittaminen 
 3 tekstiviestien vastaanottaminen 
 4 tekstiviestien lähettäminen 
 5 muu toiminto, mikä?  
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KOKEMUKSET SAAMASTANNE KUNTOUTUKSESTA 
 

Paransiko kuntoutus Teidän terveydentilaanne? 

 1 ei lainkaan 
 2 vähän 
 3 kohtuullisesti 
 4 paljon 
 5 erittäin paljon 
   

Paransiko kuntoutus Teidän fyysisiä voimianne? 

 1 ei lainkaan 
 2 vähän 
 3 kohtuullisesti 
 4 paljon 
 5 erittäin paljon 
   

Kohottiko kuntoutus liikkumiskykyänne ulkona? 

 1 ei lainkaan 
 2 vähän 
 3 kohtuullisesti 
 4 paljon 
 5 erittäin paljon 
   

Paransiko kuntoutus Teidän mahdollisuuksianne harrastaa liikuntaa? 

 1 ei lainkaan 
 2 vähän 
 3 kohtuullisesti 
 4 paljon 
 5 erittäin paljon 
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Kohottiko kuntoutus liikkumiskykyänne sisällä?  
(esim. ylösnouseminen, liikkeelle lähteminen, kävely, kierrot, kumartelut, 
kurkottamiset, kyykistymiset)? 

 1 ei lainkaan 
 2 vähän 
 3 kohtuullisesti 
 4 paljon 
 5 erittäin paljon 
   

Opitteko kuntoutuksessa uusia tapoja, joiden avulla voitte ylläpitää 
fyysistä kuntoanne kotona ja kotiympäristössä? 

 1 en lainkaan 
 2 vähän 
 3 kohtuullisesti 
 4 paljon 
 5 erittäin paljon 
   

Auttoiko kuntoutus Teitä selviytymään paremmin niissä arkipäivän 
askareissa, joissa Teillä oli vaikeuksia kotona tai sen lähiympäristössä? 

 1 ei lainkaan 
 2 vähän 
 3 kohtuullisesti 
 4 paljon 
 5 erittäin paljon 
   
  



   
 

RELINFO tutkimus SELVITYSJAKSO G9208_1 

 

Lisäsikö kuntoutus luottamustanne omiin kykyihinne selviytyä arkipäivän 
askareissa? 

 1 ei lainkaan 
 2 vähän 
 3 kohtuullisesti 
 4 paljon 
 5 erittäin paljon 
   

Lisäsikö kuntoutus luottamustanne omiin kykyihinne hoitaa asioitanne 
kodin ulkopuolella? 

 1 ei lainkaan 
 2 vähän 
 3 kohtuullisesti 
 4 paljon 
 5 erittäin paljon 
   

Piristikö kuntoutus mielialaanne? 

 1 ei lainkaan 
 2 vähän 
 3 kohtuullisesti 
 4 paljon 
 5 erittäin paljon 
   

Auttoiko kuntoutus Teitä jaksamaan paremmin,  
ts. tunnetteko itsenne pirteämmäksi? 

 1 ei lainkaan 
 2 vähän 
 3 kohtuullisesti 
 4 paljon 
 5 erittäin paljon 
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Saitteko kuntoutusjaksoilla uusia ystäviä? 

 0 en 
 1 kyllä 
   

Löysittekö kuntoutuksen avulla uuden harrastuksen? 

 0 en 
 1 kyllä 
   

Tukiko kuntoutus myös läheistänne? 

 1 ei lainkaan 
 2 vähän 
 3 kohtuullisesti 
 4 paljon 
 5 erittäin paljon 
   

Saitteko kuntoutukselta tukea henkiseen hyvinvointiinne? 

 1 en lainkaan 
 2 vähän 
 3 kohtuullisesti 
 4 paljon 
 5 erittäin paljon 
   

Mikäli Teillä oli huolia tai murheita, saitteko niihin ammattiapua 
kuntoutuksen aikana? 

 1 en lainkaan 
 2 vähän 
 3 kohtuullisesti 
 4 paljon 
 5 erittäin paljon 
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Jos toivotte voivanne vaikuttaa kuntoutusjakson ohjelmaan, saitteko 
vaikuttaa? 

0   en halunnut vaikuttaa kuntoutusjakson ohjelmaan 

 1 en lainkaan 
 2 vähän 
 3 paljon 
 4 erittäin paljon 
   

Jos Teillä oli muita odotuksia, huolia tai ajatuksia läheisenne 
kuntoutusjaksoa kohtaan, otettiinko ne huomioon? 

0 ei ollut muita odotuksia, huolia tai ajatuksia 
1 ei lainkaan 
2 vähän 
3 paljon 
4 erittäin paljon 

 

Täytittekö lomakkeen yksin vai auttoiko Teitä siinä joku muu? 

 1 täytin itse 
 2 minua auttoi toinen henkilö, kuka?  
   
 
   

Ennen lomakkeen laittamista kirjekuoreen pyydämme Teitä vielä ystävällisesti 
tarkistamaan, että olette vastannut kaikkiin kysymyksiin. 

 

KIITOS! 
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7. RELINFO-KYSELYLOMAKE, ALKUMITTAUS 
 
 

LÄHEISELLE ANNETTAVA KYSELY 

 

IKÄÄNTYNEIDEN KUNTOUTUJIEN YHTEISTOIMINNALLISEN 
KUNTOUTUKSEN  KEHITTÄMISHANKE (IKKU)  

 
 
 

Teidän läheisenne on valittu IKKU-hankkeeseen, jossa kuntoutuksen 
tavoitteena on tukea ja kohentaa ikääntyneiden elämänlaatua ja 

toimintakykyä. 

Jotta voisimme jatkossa kehittää kuntoutusta yhä paremmin 
vastaamaan läheisenne tarpeita, pyydämme Teitä täyttämään tämän 
kyselyn.  Kaikkien tutkimukseen valittujen vastaukset ovat tärkeitä 

tulosten luotettavuuden varmistamiseksi.  Vastaajien tiedot käsitellään 
luottamuksellisesti. Tutkimuksen tulokset esitetään muodossa, josta 

yksittäisen vastaajan vastauksia ei pystytä jäljittämään. 
 

Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan tähän kyselyyn ennen 
läheisenne kuntoutuksen alkamista. Palauttakaa lomake 

kuntoutuslaitokseen oheisessa kirjekuoressa. 
 

 
 
Kuntoutuslaitos täyttää:  
 
Asiakkaan tutkimusnumero  |___|___|___|___|___|___| 
 
Läheisen tutkimusnumero   |___|___|___|___|___|___| 
 
Kuntoutuslaitoksen tunnistekoodi |___|___|___| 
 
Kurssinumero (Kela) |___|___|___|___|___|   
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LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE: 
Kysymyksiin vastataan ympyröimällä sopivin vaihtoehto tai kirjoittamalla 
kysytty tieto sitä varten varattuun tilaan. Pyydämme vastaamaan kaikkiin 
kysymyksiin, myös kieltävä vastaus on merkittävä näkyviin ympyröimällä 
vaihtoehto "ei".   
 
Eräissä kysymyksissä voi ympyröidä useamman vaihtoehdon.  
Jos kysymyksessä on merkintä "siirtykää kysymykseen nro…", niin 
siirtykää suoraan tähän kysymykseen ja jättäkää väliin jäävät kysymykset 
vastaamatta.  
 
 
Kyselyn täyttöpäivämäärä 

  (päivä)  (kk)  (v) 
  
 
Sukunimi________________________________________________  
 
 
      

TAUSTATIEDOT 
 
Mikä on sukupuolenne? 

 1 mies 
 2 nainen 
   

Mikä on äidinkielenne? 

 1 suomi 
 2 ruotsi 
 3 muu, mikä?  
   

Mikä on syntymäaikanne? 

  (päivä)  (kk)  (v) 
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Mikä on suhteenne kuntoutettavaan läheiseenne? 

 1 puoliso/avopuoliso 
 2 sisko/veli 
 3 lapsi 
 4 lapsenlapsi 
 5 ystävä 
 6 muu 
   

Kuinka usein tapaatte läheistänne? 

 1 asun hänen kanssaan 
 2 vähintään kerran päivässä 
 3 3-5 kertaa viikossa 
 4 1-2 kertaa viikossa 
 5 joka toinen viikko 
 6 kerran kuukaudessa 
 7 harvemmin, kuinka usein?  
   

Kuinka monta henkilöä auttaa läheistänne? 

 1 yksi henkilö 
 2 kaksi henkilöä 
 3 kolme tai useampia henkilöitä 
   

Kuinka usein olette muulla tavoin yhteydessä läheiseenne 
(puhelimitse, sähköpostitse, kirjeitse)? 

 1 5-7 kertaa viikossa 
 2 3-4 kertaa viikossa 
 3 1-2 kertaa viikossa 
 4 joka toinen viikko 
 5 kerran kuukaudessa 
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ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ 

 
Onko mielestänne läheisenne asunnossa puutteita tai ongelmia, jotka 

vaikeuttavat hänen selviytymiseen päivittäisistä toiminnoista? 

 1 kyllä 
 0 ei 
 
Mikäli vastasitte kyllä, merkitkää kaikki sopivat vaihtoehdot 

 
8a puutteita pesu- ja/tai WC-tiloissa (esim. ei suihkua, ei lämmintä 

vettä tai juoksevaa vettä lainkaan, ei kylpyhuonetta, ei pesuallasta, 
peseytymistilat ovat liian ahtaat) 

 8b puutteita keittiössä (esim. ei pesuallasta, liian ahdas keittiö, kaapit 
ja tasot väärällä korkeudella, ongelmia lieden kanssa) 

 8c rakennuksessa ei ole hissiä tai talossa/asunnossa on hankalia 
portaita kellariin, ullakolle, säilytystiloihin tai varastoihin 

 8d korkeat kynnykset, ahtaat oviaukot tai käytävät sisällä tai ulkona  

 8e riittämätön valaistus, riittämätön lämmitys/ilmastointi, vaikeuksia 
lämmityksen kanssa tai kosteutta 

 

Tarvitseeko läheisenne mielestänne joitakin seuraavista apuvälineistä 
arkipäivän toimintoja helpottamaan tai turvallisuutta lisäämään?  
Voitte ympyröidä useitakin vaihtoehtoja. 

 1 kävelykeppi 
 2 kävelysauvat 
 3 kyynär- tai kainalosauvat 
 4 kävelyteline (rollaattori) sisäkäytössä 
 5 kävelyteline (rollaattori) ulkokäytössä 
 6 kenkien liukuesteet 
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Aiheuttavatko seuraavat asiat läheisellenne turvattomuutta? 
Voitte ympyröidä useitakin vaihtoehtoja. 

 1 yksin asuminen 
 2 läheisen kuolema 
 3 oma kuoleman pelko 
 4 vaikeudet saada apua ja päästä hoitoon tarvittaessa 
 5 joutuminen riippuvaiseksi toisten avusta 
 6 muistin heikkeneminen 
 7 laitoshoitoon joutuminen 
 8 taloudelliset huolet 
 9 omaisten ja läheisten asiat 
 10 joku, muu, mikä?  
 11 hän ei koe turvattomuutta 
   

    
SOSIAALISET SUHTEET 

 

Onko hänellä läheisiä ihmisiä? 

 1 kyllä 
 0 ei, siirtykää kysymykseen 15 
   

Keitä he ovat? (merkitkää kaikki sopivat) 

 1 puoliso/avopuoliso 
 2 oma lapsi  
 3 lapsenlapsi 
 4 sisarus tai muita sukulaisia 
 5 ystävät 
 6 kotihoidontyöntekijät 
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Onko joku vieraillut läheisenne luona viimeisen viikon aikana? 

 1 kyllä 
 0 ei 
   

Oletteko itse vieraillut läheisenne luona viimeisen viikon aikana? 

 1 kyllä 
 0 en 
   

Kuinka pitkiä aikoja läheisenne on kerrallaan yksin? 

 1 korkeintaan päivän 
 2 muutaman päivän viikossa 
 3 viikon 
 4 kaksi viikkoa 
 5 pidempään 
   

Kuinka yksinäiseksi läheisenne tuntee olonsa päivittäisessä elämässä? 

 1 ei lainkaan 
 2 vähän 
 3 kohtuullisen yksinäiseksi 
 4 hyvin yksinäiseksi 
 5 erittäin yksinäiseksi 
 0 en osa sanoa 
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TERVEYDENTILA JA MUISTI 

 

Onko läheisenne terveydentila mielestänne nykyisin? 

 1 hyvä 
 2 melko hyvä 
 3 keskitasoinen 
 4 melko huono 
 5 huono 
   

Kuinka tarkoituksenmukaiseksi läheisenne kokee elämänsä nykyisin? 

 1 erittäin tarkoituksettomaksi 
 2 melko tarkoituksettomaksi 
 3 melko tarkoitukselliseksi 
 4 erittäin tarkoitukselliseksi 
   

Onko läheisellänne viimeisen 12 kuukauden aikana ollut vähintään 
kahden viikon jakso, jolloin hän on suurimman osan aikaa ollut mieli 
maassa tai masentunut? 

 1 kyllä  
 0 ei 
   

Onko läheisellänne viimeisen 12 kuukauden aikana ollut vähintään 
kahden viikon jakso, jolloin hän on suurimman osan aikaa menettänyt 
kiinnostuksensa useimpiin asioihin, kuten harrastuksiin tai muihin 
asioihin, joista yleensä kokee mielihyvää? 

 1 kyllä  
 0 ei 
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Miten läheisenne selviytyy tehtävistä, jotka edellyttävät hyvää muistia ja 
henkistä ponnistelua? 

 1 hyvin 
 2 melko hyvin 
 3 kohtalaisesti 
 4 melko huonosti 
 5 huonosti 
   

Miten läheiseltänne sujuu uusien tietojen omaksuminen ja asioiden 
oppiminen? 

 1 hyvin 
 2 melko hyvin 
 3 kohtalaisesti 
 4 melko huonosti 
 5 huonosti 
   

Miten läheisenne pystyy yleensä keskittymään asioihin? 

 1 hyvin 
 2 melko hyvin 
 3 kohtalaisesti 
 4 melko huonosti 
 5 huonosti 
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LÄHEISENNE TOIMINTAKYKY JA SAATU APU 

Seuraavat kysymykset koskevat läheisenne jokapäiväistä elämää ja hänen 
mahdollisesti saamaansa apua. Pyydämme Teitä arvioimaan, miten läheisenne 
on selviytynyt alla luetelluista toiminnoista viimeisen kahden viikon aikana.  

Miten läheisenne selviytyy seuraavista 
toiminnoista? 

vai-
keuk-
sitta 

pienin 
vaike-
uksin 

suurin 
vaike-
uksin 

ei 
selviydy 

  
 a) pukeutuminen ja riisuutuminen 1 2 3 4 

 a) WC:ssä käynti 1 2 3 4 

 a) suun ja hampaiden hoito 1 2 3 4 

 a) ihon ja hiusten hoito 1 2 3 4 

 a) peseytyminen (sauna, suihku) 1 2 3 4 

 a) varpaankynsien leikkaaminen 1 2 3 4 

 a) lääkkeistä huolehtiminen 1 2 3 4 

 a) ruoanlaitto 1 2 3 4 

 a) pyykinpesu 1 2 3 4 

 a) kevyet siivoustyöt 1 2 3 4 

 a) raskaat siivoustyöt 1 2 3 4 

 a) muu kodin ylläpito  
(puutarhanhoito, pikkuvikojen korjaukset) 1 2 3 4 

 a) puhelimen käyttö 1 2 3 4 

 a) raha-asioiden hoito  
(laskujen maksaminen, rahan käsitteleminen) 1 2 3 4 

 a) liikkuminen kotona huoneesta toiseen 1 2 3 4 

 a) liikkuminen ulkona, kesällä 1 2 3 4 

 a) liikkuminen ulkona, talvella 1 2 3 4 

 a) kaupassa käynti ja asioiden hoito  
(pankki, apteekki) 

1 2 3 4 

 a) julkisten kulkuvälineiden käyttö  
(bussi, juna) 1 2 3 4 
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 a) yhteydenpito muihin ihmisiin 1 2 3 4 

 a) osallistuminen harrastustoimintaan 1 2 3 4 

 

Jos läheisellänne on vaikeuksia, saako hän 
riittävästi apua? kyllä ei 

24. b) pukeutuminen ja riisuutuminen 1 0 
25 b) WC:ssä käynti 1 0 
26. b) suun ja hampaiden hoito 1 0 
27. b) ihon ja hiusten hoito 1 0 
28. b) peseytyminen (sauna, suihku) 1 0 
29. b) varpaankynsien leikkaaminen 1 0 
30. b) lääkkeistä huolehtiminen 1 0 
31. b) ruoanlaitto 1 0 
32. b) pyykinpesu 1 0 
33. b) kevyet siivoustyöt 1 0 
34. b) raskaat siivoustyöt 1 0 

35. b) muu kodin ylläpito  
(puutarhanhoito, pikkuvikojen korjaukset) 

1 0 

36. b) puhelimen käyttö 1 0 
37. b) raha-asioiden hoito  

(laskujen maksaminen, rahan käsitteleminen) 
1 0 

38. b) liikkuminen kotona huoneesta toiseen 1 0 
39. b) liikkuminen ulkona, kesällä 1 0 
40. b) liikkuminen ulkona, talvella 1 0 
41. b) kaupassa käynti ja asioiden hoito  

(pankki, apteekki) 
1 0 

42. b) julkisten kulkuvälineiden käyttö  
(bussi, juna) 1 0 

43. b) yhteydenpito muihin ihmisiin 1 0 
44. b) osallistuminen harrastustoimintaan 1 0 
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Käyttääkö läheisenne matkapuhelinta? 

 1 kyllä 
 0 ei, siirtykää kysymykseen 47 
   

Mitä toimintoja hän käyttää matkapuhelimessa? 
Voitte ympyröidä useitakin vaihtoehtoja.                                          

 1 puheluihin vastaaminen 
 2 soittaminen 
 3 tekstiviestien vastaanottaminen 
 4 tekstiviestien lähettäminen 
 5 muu toiminto, mikä?  
   
 

ODOTUKSENNE LÄHEISENNE TULEVASTA KUNTOUTUKSESTA 

 

Toivotteko, että kuntoutus parantaisi läheisenne nykyistä terveydentilaa? 

 1 en lainkaan 
 2 vähän 
 3 kohtuullisesti 
 4 paljon 
 5 erittäin paljon 
   

Toivotteko, että kuntoutus parantaisi läheisenne nykyisiä fyysisiä voimia? 

 1 en lainkaan 
 2 vähän 
 3 kohtuullisesti 
 4 paljon 
 5 erittäin paljon 
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Toivotteko, että kuntoutus kohottaisi läheisenne liikkumiskykyä ulkona? 

 1 en lainkaan 
 2 vähän 
 3 kohtuullisesti 
 4 paljon 
 5 erittäin paljon 
   

Toivotteko, että kuntoutus kohottaisi läheisenne liikkumiskykyä sisällä? 

 1 en lainkaan 
 2 vähän 
 3 kohtuullisesti 
 4 paljon 
 5 erittäin paljon 
   

Toivotteko, että kuntoutuksessa läheisenne oppisi uusia tapoja, joiden 
avulla hän voisi jatkossa ylläpitää fyysistä kuntoaan? 

 1 en lainkaan 
 2 vähän 
 3 kohtuullisesti 
 4 paljon 
 5 erittäin paljon 
   

Toivotteko, että kuntoutus auttaisi läheistänne jatkossa selviytymään 
paremmin niissä arkipäivän askareissa, joissa hänellä on nyt vaikeuksia? 

 1 en lainkaan 
 2 vähän 
 3 kohtuullisesti 
 4 paljon 
 5 erittäin paljon 
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Toivotteko, että kuntoutus lisäisi läheisenne luottamusta omiin kykyihinsä 
hoitaa asioita kodin ulkopuolella? 

 1 en lainkaan 
 2 vähän 
 3 kohtuullisesti 
 4 paljon 
 5 erittäin paljon 
 
 
Toivotteko, että kuntoutus piristäisi läheisenne mielialaa? 

 1 en lainkaan 
 2 vähän 
 3 kohtuullisesti 
 4 paljon 
 5 erittäin paljon 
   

Miten paljon toivotte voivanne vaikuttaa läheisenne kuntoutusjakson 
ohjelmaan? 

 1 en lainkaan 
 2 vähän 
 3 paljon 
 4 erittäin paljon 
   

Mitä muita odotuksia, huolia tai ajatuksia Teillä on läheisenne 
kuntoutusjaksoa kohtaan? 
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MILLAISTA TUKEA TOIVOTTE ITSELLENNE KUNTOUTUSKURSSILTA 

 

Mistä seuraavista asioista toivotteko saavanne lisää tietoja? 
Voitte ympyröidä useitakin vaihtoehtoja. 

 1 läheisenne tuki- ja liikuntaelinsairaudesta 
 2 läheisenne sairauden itsehoidosta 
 3 kuinka voisitte tukea läheistänne arjessa selviytymisessä 
 4 kuinka voisitte auttaa läheistänne jaksamaan paremmin 
 5 apuvälineistä ja niiden hankinnasta 
 6 ulkopuolisen avunsaannin mahdollisuuksista 
 7 muista mahdollisista tukitoimista, mistä?   
   
    8 muuta, mitä?   
   
   

Toivotteko, oppivanne uusia taitoja, joiden avulla voisitte jatkossa 
paremmin auttaa läheistänne selviytymään arkipäivän askareissa? 

 1 en lainkaan 
 2 vähän 
 3 kohtuullisesti 
 4 paljon 
 5 erittäin paljon 
   

Toivotteko, että kuntoutus lisäisi Teidän luottamustanne auttaa 
läheistänne arkipäivän askareissa? 

 1 en lainkaan 
 2 vähän 
 3 kohtuullisesti 
 4 paljon 
 5 erittäin paljon 
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Toivotteko, että kuntoutus auttaisi myös Teitä jaksamaan paremmin? 

 1 en lainkaan 
 2 vähän 
 3 kohtuullisesti 
 4 paljon 
 5 erittäin paljon 
   

Toivotteko, että kuntoutus piristäisi mielialaanne? 

 1 en lainkaan 
 2 vähän 
 3 kohtuullisesti 
 4 paljon 
 5 erittäin paljon 
   

Toivotteko kuntoutukselta tukea omaan henkiseen hyvinvointiinne? 

 1 en lainkaan 
 2 vähän 
 3 kohtuullisesti 
 4 paljon 
 5 erittäin paljon 
   

Mikäli Teillä on huolia tai murheita, toivoisitteko saavanne niihin 
ammattiapua? 

 1 en lainkaan 
 2 vähän 
 3 kohtuullisesti 
 4 paljon 
 5 erittäin paljon 
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Toivotteko, että saisitte kuntoutusjaksolla vertaistukea? 

 1 en lainkaan 
 2 vähän 
 3 kohtuullisesti 
 4 paljon 
 5 erittäin paljon 
   

Toivotteko, että saisitte kuntoutusjaksolla uusia ystäviä? 

 1 kyllä 
 0 en 
   

 
 
 

Ennen lomakkeen laittamista kirjekuoreen pyydämme Teitä vielä ystävällisesti 
tarkistamaan, että olette vastannut kaikkiin kysymyksiin. 

KIITOS! 
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8. RELINFO-KYSELYLOMAKE, SEURANTA 
 
 

LÄHEISELLE ANNETTAVA KYSELY 

 

IKÄÄNTYNEIDEN KUNTOUTUJIEN YHTEISTOIMINNALLISEN 
KUNTOUTUKSEN KEHITTÄMISHANKE (IKKU) 

 
 
 

Teidän läheisenne on osallistunut IKKU-hankkeen kuntoutukseen, jonka 
tavoitteena on tukea ja kohentaa ikääntyneiden elämänlaatua ja 

toimintakykyä. 

Ennen läheisenne osallistumista kuntoutuksen seurantajaksolle, 
pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan tähän kyselyyn.  

Kyselyn avulla voimme jatkossa kehittää kuntoutusta yhä paremmin 
vastaamaan läheisenne tarpeita.  Kaikkien tutkimukseen valittujen 
vastaukset ovat tärkeitä tulosten luotettavuuden varmistamiseksi. 

Vastaajien tiedot käsitellään luottamuksellisesti.                     
Tutkimuksen tulokset esitetään muodossa, josta yksittäisen vastaajan 

vastauksia ei pystytä jäljittämään. 
 

Palauttakaa lomake kuntoutuslaitokseen oheisessa kirjekuoressa.  
Kiitos aktiivisesta osallistumistanne. 

 
 
 
Kuntoutuslaitos täyttää:  
 
Asiakkaan tutkimusnumero  |___|___|___|___|___|___| 
 
Läheisen tutkimusnumero   |___|___|___|___|___|___| 
 
Kuntoutuslaitoksen tunnistekoodi |___|___|___| 
 
Kurssinumero (Kela) |___|___|___|___|___|   
 



 

 

1 
 
 
 
LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE: 
 
Kysymyksiin vastataan ympyröimällä sopivin vaihtoehto tai kirjoittamalla 
kysytty tieto sitä varten varattuun tilaan. Pyydämme vastaamaan kaikkiin 
kysymyksiin, myös kieltävä vastaus on merkittävä näkyviin 
ympyröimällä vaihtoehto "ei".   
 
Eräissä kysymyksissä voi ympyröidä useamman vaihtoehdon.  
Jos kysymyksessä on merkintä "siirtykää kysymykseen nro…", niin 
siirtykää suoraan tähän kysymykseen ja jättäkää väliin jäävät 
kysymykset vastaamatta.  
 
 
 
Kyselyn täyttöpäivämäärä 

  (päivä)  (kk)  (v) 
  
 
Sukunimi________________________________________________ 
 
      

TAUSTATIEDOT 
 
Mikä on sukupuolenne? 

 1 mies 
 2 nainen 
   

Mikä on äidinkielenne? 

 1 suomi 
 2 ruotsi 
 3 muu, mikä?  
   

Mikä on syntymäaikanne? 

  (päivä)  (kk)  (v) 
   
  



 

RELINFO tutkimus SEURANTAJAKSO 12 kk G9208_3 

2 

Mikä on suhteenne kuntoutettavaan läheiseenne? 

 1 puoliso/avopuoliso 
 2 sisko/veli 
 3 lapsi 
 4 lapsenlapsi 
 5 ystävä 
 6 muu 
   

Kuinka usein tapaatte läheistänne? 

 1 asun hänen kanssaan 
 2 vähintään kerran päivässä 
 3 3-5 kertaa viikossa 
 4 1-2 kertaa viikossa 
 5 joka toinen viikko 
 6 kerran kuukaudessa 
 7 harvemmin, kuinka usein?  
   

Kuinka monta henkilöä auttaa läheistänne? 

 1 yksi henkilö 
 2 kaksi henkilöä 
 3 kolme tai useampia henkilöitä 
   

Kuinka usein olette muulla tavoin yhteydessä läheiseenne 
(puhelimitse, sähköpostitse, kirjeitse)? 

 1 5-7 kertaa viikossa 
 2 3-4 kertaa viikossa 
 3 1-2 kertaa viikossa 
 4 joka toinen viikko 
 5 kerran kuukaudessa 
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ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ 

 
Onko mielestänne läheisenne asunnossa puutteita tai ongelmia, jotka 
vaikeuttavat hänen selviytymiseen päivittäisistä toiminnoista? 

 1 kyllä 
 0 ei 
 
Mikäli vastasitte kyllä, merkitkää kaikki sopivat vaihtoehdot 

 
8a puutteita pesu- ja/tai WC-tiloissa (esim. ei suihkua, ei lämmintä 

vettä tai juoksevaa vettä lainkaan, ei kylpyhuonetta, ei pesuallasta, 
peseytymistilat ovat liian ahtaat) 

 8b puutteita keittiössä (esim. ei pesuallasta, liian ahdas keittiö, kaapit 
ja tasot väärällä korkeudella, ongelmia lieden kanssa) 

 8c rakennuksessa ei ole hissiä tai talossa/asunnossa on hankalia 
portaita kellariin, ullakolle, säilytystiloihin tai varastoihin 

 8d korkeat kynnykset, ahtaat oviaukot tai käytävät sisällä tai ulkona  

 8e riittämätön valaistus, riittämätön lämmitys/ilmastointi, vaikeuksia 
lämmityksen kanssa tai kosteutta 

 

Tarvitseeko läheisenne mielestänne joitakin seuraavista apuvälineistä 
arkipäivän toimintoja helpottamaan tai turvallisuutta lisäämään?  
Voitte ympyröidä useitakin vaihtoehtoja. 

 1 kävelykeppi 
 2 kävelysauvat 
 3 kyynär- tai kainalosauvat 
 4 kävelyteline (rollaattori) sisäkäytössä 
 5 kävelyteline (rollaattori) ulkokäytössä 
 6 kenkien liukuesteet 
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Aiheuttavatko seuraavat asiat läheisellenne turvattomuutta? 
Voitte ympyröidä useitakin vaihtoehtoja. 

 1 yksin asuminen 
 2 läheisen kuolema 
 3 oma kuoleman pelko 
 4 vaikeudet saada apua ja päästä hoitoon tarvittaessa 
 5 joutuminen riippuvaiseksi toisten avusta 
 6 muistin heikkeneminen 
 7 laitoshoitoon joutuminen 
 8 taloudelliset huolet 
 9 omaisten ja läheisten asiat 
 10 joku, muu, mikä?  
 11 hän ei koe turvattomuutta 
   
  

SOSIAALISET SUHTEET 

 

Onko hänellä läheisiä ihmisiä? 

 1 kyllä 
 0 ei, siirtykää kysymykseen 15 
   

Keitä he ovat? (merkitkää kaikki sopivat) 

 1 puoliso/avopuoliso 
 2 oma lapsi  
 3 lapsenlapsi 
 4 sisarus tai muita sukulaisia 
 5 ystävät 
 6 kotihoidontyöntekijät 
   
 

Onko joku vieraillut läheisenne luona viimeisen viikon aikana? 

 1 kyllä 
 0 ei 



 

RELINFO tutkimus SEURANTAJAKSO 12 kk G9208_3 

5 

   

Oletteko itse vieraillut läheisenne luona viimeisen viikon aikana? 

 1 kyllä 
 0 en 
   

Kuinka pitkiä aikoja läheisenne on kerrallaan yksin? 

 1 korkeintaan päivän 
 2 muutaman päivän viikossa 
 3 viikon 
 4 kaksi viikkoa 
 5 pidempään 
   

Kuinka yksinäiseksi läheisenne tuntee olonsa päivittäisessä elämässä? 

 1 ei lainkaan 
 2 vähän 
 3 kohtuullisen yksinäiseksi 
 4 hyvin yksinäiseksi 
 5 erittäin yksinäiseksi 
 0 en osa sanoa 

 

TERVEYDENTILA JA MUISTI 

 

Onko läheisenne terveydentila mielestänne nykyisin? 

 1 hyvä 
 2 melko hyvä 
 3 keskitasoinen 
 4 melko huono 
 5 huono 
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Kuinka tarkoituksenmukaiseksi läheisenne kokee elämänsä nykyisin? 

 1 erittäin tarkoituksettomaksi 
 2 melko tarkoituksettomaksi 
 3 melko tarkoitukselliseksi 
 4 erittäin tarkoitukselliseksi 
   

Onko läheisellänne viimeisen 12 kuukauden aikana ollut vähintään 
kahden viikon jakso, jolloin hän on suurimman osan aikaa ollut mieli 
maassa tai masentunut? 

 1 kyllä  
 0 ei 
   

Onko läheisellänne viimeisen 12 kuukauden aikana ollut vähintään 
kahden viikon jakso, jolloin hän on suurimman osan aikaa menettänyt 
kiinnostuksensa useimpiin asioihin, kuten harrastuksiin tai muihin 
asioihin, joista yleensä kokee mielihyvää? 

 1 kyllä  
 0 ei 
   

 
Miten läheisenne selviytyy tehtävistä, jotka edellyttävät hyvää muistia ja 
henkistä ponnistelua? 

 1 hyvin 
 2 melko hyvin 
 3 kohtalaisesti 
 4 melko huonosti 
 5 huonosti 
   

Miten läheiseltänne sujuu uusien tietojen omaksuminen ja asioiden 
oppiminen? 

 1 hyvin 
 2 melko hyvin 
 3 kohtalaisesti 
 4 melko huonosti 
 5 huonosti 
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Miten läheisenne pystyy yleensä keskittymään asioihin? 

 1 hyvin 
 2 melko hyvin 
 3 kohtalaisesti 
 4 melko huonosti 
 5 huonosti 
   
  
 

LÄHEISENNE TOIMINTAKYKY JA SAATU APU 

Seuraavat kysymykset koskevat läheisenne jokapäiväistä elämää ja hänen 
mahdollisesti saamaansa apua. Pyydämme Teitä arvioimaan, miten 
läheisenne on selviytynyt alla luetelluista toiminnoista viimeisen kahden viikon 
aikana.  

Miten läheisenne selviytyy seuraavista 
toiminnoista? 

vai-
keuk-
sitta 

pienin 
vaike-
uksin 

suurin 
vaike-
uksin 

ei 
selviydy 

  
 a) pukeutuminen ja riisuutuminen 1 2 3 4 

 a) WC:ssä käynti 1 2 3 4 

 a) suun ja hampaiden hoito 1 2 3 4 

 a) ihon ja hiusten hoito 1 2 3 4 

 a) peseytyminen (sauna, suihku) 1 2 3 4 

 a) varpaankynsien leikkaaminen 1 2 3 4 

 a) lääkkeistä huolehtiminen 1 2 3 4 

 a) ruoanlaitto 1 2 3 4 

 a) pyykinpesu 1 2 3 4 

 a) kevyet siivoustyöt 1 2 3 4 

 a) raskaat siivoustyöt 1 2 3 4 

 a) muu kodin ylläpito  
(puutarhanhoito, pikkuvikojen korjaukset) 1 2 3 4 

 a) puhelimen käyttö 1 2 3 4 

 a) raha-asioiden hoito  
(laskujen maksaminen, rahan käsitteleminen) 1 2 3 4 
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 a) liikkuminen kotona huoneesta toiseen 1 2 3 4 

 a) liikkuminen ulkona, kesällä 1 2 3 4 

 a) liikkuminen ulkona, talvella 1 2 3 4 

 a) kaupassa käynti ja asioiden hoito  
(pankki, apteekki) 

1 2 3 4 

 a) julkisten kulkuvälineiden käyttö  
(bussi, juna) 1 2 3 4 

 a) yhteydenpito muihin ihmisiin 1 2 3 4 

 a) osallistuminen harrastustoimintaan 1 2 3 4 

 

Jos läheisellänne on vaikeuksia, saako hän 
riittävästi apua? kyllä ei 

24. b) pukeutuminen ja riisuutuminen 1 0 
25 b) WC:ssä käynti 1 0 
26. b) suun ja hampaiden hoito 1 0 
27. b) ihon ja hiusten hoito 1 0 
28. b) peseytyminen (sauna, suihku) 1 0 

29. b) varpaankynsien leikkaaminen 1 0 
30. b) lääkkeistä huolehtiminen 1 0 
31. b) ruoanlaitto 1 0 
32. b) pyykinpesu 1 0 
33. b) kevyet siivoustyöt 1 0 
34. b) raskaat siivoustyöt 1 0 

35. b) muu kodin ylläpito  
(puutarhanhoito, pikkuvikojen korjaukset) 

1 0 

36. b) puhelimen käyttö 1 0 
37. b) raha-asioiden hoito  

(laskujen maksaminen, rahan käsitteleminen) 
1 0 

38. b) liikkuminen kotona huoneesta toiseen 1 0 
39. b) liikkuminen ulkona, kesällä 1 0 
40. b) liikkuminen ulkona, talvella 1 0 
41. b) kaupassa käynti ja asioiden hoito  

(pankki, apteekki) 
1 0 
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42. b) julkisten kulkuvälineiden käyttö  
(bussi, juna) 1 0 

43. b) yhteydenpito muihin ihmisiin 1 0 
44. b) osallistuminen harrastustoimintaan 1 0 
 
Käyttääkö läheisenne matkapuhelinta? 

 1 kyllä 
 0 ei, siirtykää kysymykseen 47 
   

Mitä toimintoja hän käyttää matkapuhelimessa? 
Voitte ympyröidä useitakin vaihtoehtoja.                                          

 1 puheluihin vastaaminen 
 2 soittaminen 
 3 tekstiviestien vastaanottaminen 
 4 tekstiviestien lähettäminen 
 5 muu toiminto, mikä?   
   

 

KOKEMUKSET LÄHEISENNE SAAMASTA KUNTOUTUKSESTA 

 

Paransiko kuntoutus läheisenne terveydentilaa? 

 1 en lainkaan 
 2 vähän 
 3 kohtuullisesti 
 4 paljon 
 5 erittäin paljon 
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Paransiko kuntoutus läheisenne fyysisiä voimia? 

 1 en lainkaan 
 2 vähän 
 3 kohtuullisesti 
 4 paljon 
 5 erittäin paljon 
   

Kohottiko kuntoutus läheisenne liikkumiskykyä ulkona? 

 1 en lainkaan 
 2 vähän 
 3 kohtuullisesti 
 4 paljon 
 5 erittäin paljon 
   

Kohottiko kuntoutus läheisenne liikkumiskykyä sisällä? 

 1 en lainkaan 
 2 vähän 
 3 kohtuullisesti 
 4 paljon 
 5 erittäin paljon 
   

Oppiko läheisenne kuntoutuksessa uusia tapoja, joiden avulla hän voi 
jatkossa ylläpitää fyysistä kuntoaan? 

 1 en lainkaan 
 2 vähän 
 3 kohtuullisesti 
 4 paljon 
 5 erittäin paljon 
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Auttoiko kuntoutus läheistänne selviytymään jatkossa paremmin niissä 
arkipäivän askareissa, joissa hänellä oli  vaikeuksia? 

 1 en lainkaan 
 2 vähän 
 3 kohtuullisesti 
 4 paljon 
 5 erittäin paljon 
   

Lisäsikö kuntoutus läheisenne luottamusta omiin kykyihinsä hoitaa 
asioita kodin ulkopuolella? 

 1 en lainkaan 
 2 vähän 
 3 kohtuullisesti 
 4 paljon 
 5 erittäin paljon 
 
 
Piristikö kuntoutus läheisenne mielialaa? 

 1 en lainkaan 
 2 vähän 
 3 kohtuullisesti 
 4 paljon 
 5 erittäin paljon 
   

Jos toivotte voivanne vaikuttaa läheisenne kuntoutusjakson ohjelmaan, 
saitteko vaikuttaa? 

    0     en halunnut vaikuttaa kuntoutusjakson ohjelmaan 

 1 en lainkaan 
 2 vähän 
 3 paljon 
 4 erittäin paljon 
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Jos Teillä oli muita odotuksia, huolia tai ajatuksia läheisenne 
kuntoutusjaksoa kohtaan, otettiinko ne huomioon? 

0 ei ollut muita odotuksia, huolia tai ajatuksia 
1 ei lainkaan 
2 vähän 
3 paljon 
4 erittäin paljon 

 

      KOKEMUKSET LÄHEISENNE KUNTOUTUSKURSSILTA 
SAAMASTANNE TUESTA  

 

Saitteko seuraavista asioista lisää tietoja? 
Voitte ympyröidä useitakin vaihtoehtoja. 

 1 läheisenne tuki- ja liikuntaelinsairaudesta 
 2 läheisenne sairauden itsehoidosta 
 3 kuinka voisitte tukea läheistänne arjessa selviytymisessä 
 4 kuinka voisitte auttaa läheistänne jaksamaan paremmin 
 5 apuvälineistä ja niiden hankinnasta 
 6 ulkopuolisen avunsaannin mahdollisuuksista 
 7 muista mahdollisista tukitoimista, mistä?   
   
    8 muuta, mitä?   
   

   

Opitteko uusia taitoja, joiden avulla voitte paremmin auttaa läheistänne 
selviytymään arkipäivän askareissa? 

 1 en lainkaan 
 2 vähän 
 3 kohtuullisesti 
 4 paljon 
 5 erittäin paljon 
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Lisäisikö kuntoutus Teidän luottamustanne auttaa läheistänne arkipäivän 
askareissa? 

 1 en lainkaan 
 2 vähän 
 3 kohtuullisesti 
 4 paljon 
 5 erittäin paljon 
   
 

Auttoiko kuntoutus myös Teitä jaksamaan paremmin? 

 1 en lainkaan 
 2 vähän 
 3 kohtuullisesti 
 4 paljon 
 5 erittäin paljon 
   

Piristikö kuntoutus mielialaanne? 

 1 en lainkaan 
 2 vähän 
 3 kohtuullisesti 
 4 paljon 
 5 erittäin paljon 
   

Saitteko kuntoutukselta tukea omaan henkiseen hyvinvointiinne? 

 1 en lainkaan 
 2 vähän 
 3 kohtuullisesti 
 4 paljon 
 5 erittäin paljon 
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Mikäli Teillä on huolia tai murheita, saitteko niihin ammattiapua 
läheisenne kuntoutuksen aikana? 

 1 en lainkaan 
 2 vähän 
 3 kohtuullisesti 
 4 paljon 
 5 erittäin paljon 
   
 

Saitteko läheisenne kuntoutusjaksolla vertaistukea? 

 1 en lainkaan 
 2 vähän 
 3 kohtuullisesti 
 4 paljon 
 5 erittäin paljon 
   

Saitteko läheisenne kuntoutusjaksolla uusia ystäviä? 

 1 kyllä 
 0 en 
 
 

  

 
Ennen lomakkeen laittamista kirjekuoreen pyydämme Teitä vielä            
ystävällisesti tarkistamaan, että olette vastannut kaikkiin kysymyksiin. 

KIITOS! 
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