S7. Toimintatutkimuksen kuntakyselyt vuonna 2009 ja 2012 (Aila Pikkarainen)

KUNTAKYSELY, TOIMINTATUTKIMUS
Tämä kysely koskee Kelan koordinoimaa ja hallinnoimaa
Ikääntyneiden kuntoutujien yhteistoiminnallisen kuntoutuksen kehittämishanketta vuosina 2009-2012.
Hankkeen tutkimusosiossa II kartoitetaan mm. hankkeessa mukana olevien kuntien nykyisiä kuntoutuskäytäntöjä ja henkilöstön
näkemyksiä ikääntyneiden kuntalaisten kuntoutuksesta.
Hankkeessa toteutettavaan kuntoutukseen valitaan kuntoutujia tietyin kriteerein kunnan 74-vuotiaista ja sitä vanhemmista ikäryhmistä
eli +74-vuotiaista. Tämä kysely koskee juuri tätä ikäryhmää.
Pyydän sinua vastaamaan tähän kyselyyn nykyisen käsityksesi/kokemuksesi/näkemyksesi/tietojesi mukaan.
Pyydän sinua vastaamaan mieluiten yksin, koska siten saamme useamman kuntasi edustajan vastaukset tähän kartoitukseen. Toki
tarvittaessa voit keskustella sellaisen työtoverisi kanssa, joka tietää ko. kysymyksen sisällöt kunnassasi. Vaikka merkitset vastaukseesi
nimesi, lopulliset vastauksen käsitellään nimettöminä.
KYSELYN RAKENNE:
I osa: Vastaajan taustatiedot
II osio: Kunnan, kotihoidon ja kuntoutuspalvelujen tiedot
III: Kartoitus ikääntyneiden asiakkaiden kuntoutukseen liittyvistä käsityksistä, kokemuksista, sisällöistä ja haasteista (gerontologisen
kuntoutuksen nykyinen tilanne)
Yhteistyöstä kiittäen
Tutkija Aila Pikkarainen
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Hyvinvointi / T&K
040 7604 316

1. Kunta/kaupunki, jota edustat (1.1.2009 alkaen)

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

Kalajoki
Juva
Kauhava / Ala-Härmä
Kauhava /Evijärvi
Kauhava/Kortesjärvi
Kauhava/Lappajärvi
Kauhava / Ydinkaupunki
Kauhava / Yli-Härmä
Kerimäki
Mikkeli
Oulainen
Oulu
Oulunsalo
Parikkala
Pudasjärvi
Punkaharju
Savonlinna
Simo
Sulkava
Tyrnävä
Muu
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2. Oletko vastannut tähän kyselyyn yksin vai jonkun työyhteisösi jäsenen kanssa?
( ) Kyllä, olen vastannut yksin
( ) En, olen tehnyt tämän kyselyn kokonaan yhdessä työyhteisöni jäsenen kanssa
( ) Olen vastannut osittain yksin, osittain yhdessä toisen henkilön/toisten henkilöiden kanssa

3. Ikä
()
()
()
()
()
()

18 - 24 vuotta
25 - 34 vuotta
35 - 44 vuotta
45 - 54 vuotta
55 - 64 vuotta
yli 64 vuotta

4. Koulutus/ammatti (viimeisin ammatillinen koulutus)
()
()
()
()
()
()

ammattikoulu
opistotason tutkinto
ammattikorkeakoulututkinto
alempi korkeakoulututkinto
ylempi korkeakoulututkinto
Muu koulutus, mikä ______________________________________________

5. Nykyinen työtehtävä (nimike) ______________________________________________

6. Työelämässä oloaika kaikkiaan (kokonaisina vuosina, noin) - valitse seuraavista vaihtoehdoista.
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()

Alle 1 vuosi
1 - 5 vuotta
6 - 10 vuotta
11 - 15 vuotta
16 - 20 vuotta
21 - 25 vuotta
26 - 30 vuotta
31 - 35 vuotta
36 - 40 vuotta
Yli 40 vuotta

7. Nykyisessä työssä oloaika (kokonaisina vuosina, noin) - valitse seuraavista vaihtoehdoista.
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()

Alle 1 vuosi
1 - 5 vuotta
6 - 10 vuotta
11 - 15 vuotta
16 - 20 vuotta
21 - 25 vuotta
26 - 30 vuotta
31 - 35 vuotta
36 - 40 vuotta
Yli 40 vuotta
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8. Oletko osallistunut aikaisempiin vuosina 2000-2008 toteutettuihin Kelan IKÄ-hankkeisiin kuntasi
edustajana?
( ) Kyllä
( ) En
( ) En osaa sanoa

9. Milloin ja miten?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

10. Tehtäväsi / tehtävänimikkeesi nyt 1.1.2009 alkaneessa uudessa hankkeessa?
______________________________________________

11. Onko sinulle nimetty sijainen hankkeen tehtävien hoidossa?
( ) Kyllä
( ) Ei
( ) En osaa sanoa

12. Milloin sait tietää kuntasi osallistumisesta hankkeeseen ja omasta tehtävästäsi hankkeessa?
()
()
()
()

Kesä-elokuussa 2008
Syys-marraskuussa 2008
Joulukuussa 2008
Tammikuussa 2009

13. Oletko ollut mukana hankkeen valmistelussa oman kuntasi kautta?
( ) Kyllä
( ) En
( ) En osaa sanoa

14. Jos olet osallistunut hanketyöhön, niin miten? (useampi vastaus on mahdollinen)
[]
[]
[]
[]

Suunnitteluvaiheessa (kesä 2008)
Hakemusvaihe (kesä/syksy 2008)
Käynnistysvaihe (talvi 2009)
Jotenkin muuten, miten ______________________________________________

15. Kuulutko hankkeen paikalliseen projektiryhmään?
( ) Kyllä
( ) En
( ) En osaa sanoa

4

16. Onko omassa kunnassasi/kaupungissasi/alueellasi hyväksytty ja voimassa
oleva vanhuspoliittinen ohjelma/strategia?
( ) Kyllä
( ) Ei
( ) En osaa sanoa

17. Ohjelman/strategian nimi ja valmistumisvuosi
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

18. Onko ohjelmassa/strategiassa erikseen kuvausta ikääntyneiden kuntalaisten kuntoutuspalvelujen
järjestämisestä ja/tai niihin liittyvistä suunnitelmista?
( ) Kyllä
( ) Ei
( ) En osaa sanoa

19. Lyhyt kuvaus maininnoista ja niiden sisällöistä
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

20. Kunnan/kaupungin asukasmäärä (1.1.2009, arvio)
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()

Alle 1000 asukasta
1001-2000 asukasta
2001-3000 asukasta
3001-4000 asukasta
4001-5000 asukasta
5001-6000 asukasta
6001-7000 asukasta
7001-8000 asukasta
8001-10.000 asukasta
10.001-12.000 asukasta
12.001-15.000 asukasta
15.001-18.000 asukasta
18.001-20.000 asukasta
yli 20.000 asukasta

21. +74-vuotiaiden (74 tai yli) osuus asukasmäärästä 1.1.2009 (määrä tai %, arvio)
______________________________________________

22. Kotihoidon (=kotipalvelun + kotisairaanhoidon) piirissä olevien määrä tästä joukosta (+74-vuotiaat)
1.1.2009 (arvio) ______________________________________________

23. Arviosi, moniko kuntasi kaikista +74-vuotiaista on saanut jonkinlaista kuntoutusta viimeksi
kuluneen vuoden sisällä. ______________________________________________

5
24. Kuntasi kotihoidon (=kotipalvelun + kotisairaanhoidon) henkilöstön kokonaismäärä 1.1.2009
(arvio)
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()

En osaa sanoa
1-5 työntekijää
6-10 työntekijää
11-20 työntekijää
21-40 työntekijää
41-60 työntekijää
61-80 työntekijää
81-100 työntekijää
101-150 työntekijää
yli 150 työntekijää

25. Kotihoidon henkilöstössä olevien kuntoutusalan työntekijöiden / kuntoutustyötä tekevien määrä (
1.1.2009)
()
()
()
()
()
()
()

En osaa sanoa
0
1
2
3
4 -10
yli 10

26. Kotihoidossa kuntoutustyötä tekevien henkilöiden ammattinimikkeet (useampi vaihtoehto
sallitaan).
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

En osaa sanoa
Fysioterapeutti (osa-aikainen / tarvittaessa käytössä)
Fysioterapeutti (kokopäiväinen)
Toimintaterapeutti (osa-aikainen / tarvittaessa käytössä)
Toimintaterapeutti (kokopäiväinen)
Lähihoitaja - kuntoutustyön pätevyys / kuntohoitaja (osa-aikainen / tarvittaessa käytössä)
Lähihoitaja - kuntoutustyön pätevyys / kuntohoitaja (kokopäiväinen)
Psykologi (osa-aikainen / tarvittaessa käytössä)
Psykologi (kokopäiväinen)
Mielenterveyshoitaja / psykiatrinen sairaanhoitaja (osa-aikainen / trvittaessa käytössä)
Mielenterveyshoitaja / psykiatrinen sairaanhoitaja (kokopäiväinen)
Jokin muu, mikä ______________________________________________

27. Onko vuosina 2009 / 2010 / 2011 tulossa mahdollisesti kuntoutustyötä tekeviä uusia
henkilöitä kuntasi kotihoitoon (määrä ja nimikkeet)?
______________________________________________

28. Oman käsityksesi / kokemuksesi / tietosi mukaan kuntoutustyötä tekevä henkilö tekee
kotihoidossa seuraavia asioita (useampi vaihtoehto sallitaan).
[ ] Yksittäisiä kotikäyntejä asiakkaan kotona antaen ohjausta ja neuvontaa liikunnasta, apuvälineistä jne.
[ ] Yksittäisiä asiakastapaamisia terveyskeskuksessa tai muussa vastaavassa paikassa, mm. liikunnan ja
apuvälineiden ohjausta
[ ] Kuntoutusjaksoja (käyntejä enemmän kuin 5) kotikäynteinä asiakkaan kotona
[ ] Kuntoutusjaksoja (käyntejä enemmän kuin 5) terveyskeskuksen yms. tiloissa
[ ] Ohjattua liikunnallista ryhmätoimintaa kunnassa
[ ] Ohjattua taide- ja kulttuuripainoitteista ryhmätoimintaa kunnassa
[ ] Ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä antaen palveluohjausta mm. kuntoutuspalveluista
[ ] En tiedä/ en osaa sanoa
[ ] Jokin muu tehtävä, mikä ______________________________________________
[ ] Jokin muu tehtävä, mikä ______________________________________________
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29. Ikääntyneille kuntalaisille (+74-vuotiaat) suositellaan ja järjestetään kuntoutusta seuraavilla
tavoilla kunnassasi (useampi vaihtoehto sallitaan)
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

Omalääkärin / lääkärin lähetteellä omassa kunnassa
Omahoitajan / kotihoidon ohjaajan suosittelemana omassa kunnassa
Sotaveteraani- ja sotainvalidikuntoutuksena omassa kunnassa (avohoitojaksoina)
Sotaveteraani- ja sotainvalidikuntoutuksena maksusitoutumuksella laitosjaksoilla
Paikallisten eri järjestöjen omaehtoisena toimintana
Asiakkaiden omaehtoisena yksittäisenä toimintana (itse valitsevat ja maksavat yleisestä tarjonnasta)
En osaa sanoa / en tiedä
Jotenkin muuten, miten ______________________________________________
Jotenkin muuten, miten ______________________________________________

30. Arvioi asteikolla 1- 5 mitkä seuraavista tekijöistä vaikuttavat ikääntyneiden kuntalaisten (+74vuotiaat) kuntoutukseen pääsyyn. 1 = heikko tekijä - 5 = merkittävä tekijä. HUOM. vastaa kaikkiin
kohtiin 1-5 asteikolla, myös jokin muu kohtaan, vaikket osaa sitä nimetä.

Lääkäri

5=
4
3=
2=
Merkittävä =Tärkeä Keskiverto Välttävä
tekijä
tekijä
tekijä
tekijä
()
()
()
()

1=
Heikko
tekijä
()

En osaa
sanoa
()

Kotihoito
(kotisairaanhoito/kotipalvelu)

()

()

()

()

()

()

Asiakas itse

()

()

()

()

()

()

Omainen / läheinen

()

()

()

()

()

()

Kunta

()

()

()

()

()

()

Valtio

()

()

()

()

()

()

Veteraani- ja invalidijärjestöt

()

()

()

()

()

()

Eläkeläisjärjestöt

()

()

()

()

()

()

Jokin muu, mikä

()

()

()

()

()

()

Jokin muu, mikä

()

()

()

()

()

()

31. Perustele valintasi.
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

32. Toimiiko kunnassanne/kaupungissanne jokin taho tai työryhmä, jonka kautta ikääntyneiden
asiakkaiden kuntoutusta järjestetään / suunnitellaan / arvioidaan?
( ) Kyllä
( ) Ei
( ) En osaa sanoa / en tiedä

33. Miten määrittelet ikääntyneiden ihmisten kuntoutuksen (gerontologisen kuntoutuksen) nykyisen
käsityksesi ja kokemuksesi mukaan?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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34. Mihin määrittelysi perustuu?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

35. Ketkä ovat mielestäsi ikääntyneiden kuntoutuksen keskeisiä asiakkaita/asiakasryhmiä?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

36. Mitkä ovat mielestäsi ikääntyneiden kuntoutuksen keskeiset työmenetelmät?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

37. Minkä tahon tulisi suunnitella, valvoa ja koordinoida ikääntyneiden kuntoutusta? Miksi?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

38. Millaisena näet / kuvaat ikääntyneiden kuntoutuksen tilanteen omassa kunnassasi nyt ja
tulevaisuudessa?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

39. Mitä muuta haluat kertoa /sanoa ikääntyneiden kuntoutuksesta?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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UUSINTAKUNTAKYSELY /IKKU -HANKE / TOIMINTATUTKIMUS
Tämä kysely koskee Kelan koordinoimaa ja hallinnoimaa
Ikääntyneiden kuntoutujien yhteistoiminnallisen kuntoutuksen kehittämishanketta vuosina 2009-2012
(IKKU -hanke)
Hankkeen tutkimusosiossa II kartoitetaan mm. hankkeessa mukana olevien kuntien nykyisiä kuntoutuskäytäntöjä ja henkilöstön
näkemyksiä ikääntyneiden kuntalaisten kuntoutuksesta.
IKKU -kuntoutukseen valittiin +74 -vuotiaita kuntalaisia tietyin kriteerein. Oma kuntasi oli mukana mm. kuntoutujien valinnoissa,
kotikäynneillä sekä toiminta- ja verkostopäivissä.

Hankkeen alussa talvella 2009 suoritettiin alkutilannetta koskeva kuntakysely, ja tämä kysely on
seurantakysely kuntien osallistumisesta ja näkemyksistä IKKU-hankkeen aikaisesta toiminnasta.
Pyydän sinua ystävällisesti vastaamaan tähän kyselyyn nykyisen käsityksesi/kokemuksesi/näkemyksesi/tietojesi mukaan. HUOM. Vastaa
kyselyn avoimiin kohtiin "Ei kommentoitavaa", koska muuten et pääse jatkamaan vastaamista, vaan ohjelma palauttaa sinut edelliselle
sivulle.
Pyydän sinua vastaamaan mieluiten yksin, koska siten saamme useamman kuntasi edustajan vastaukset tähän kartoitukseen. Toki
tarvittaessa voit keskustella sellaisen työtoverisi kanssa, joka tietää ko. kysymyksen sisällöt kunnassasi. Vaikka merkitset vastaukseesi
nimesi, lopulliset vastauksen käsitellään nimettöminä.
KYSELYN RAKENNE:
I osa: Vastaajan taustatiedot
II osio: Kunnan, kotihoidon ja kuntoutuspalvelujen tiedot, IKKU-kokemukset
III: Kartoitus ikääntyneiden asiakkaiden kuntoutukseen liittyvistä käsityksistä, kokemuksista, sisällöistä ja haasteista (gerontologisen
kuntoutuksen nykyinen tilanne), kehittämistoiminta.
Yhteistyöstä kiittäen
Tutkija Aila Pikkarainen
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Hyvinvointi / T&K
040 7604 316

1. Kunta/kaupunki, jota olet edustanut IKKU-hankkeessa vuosina 2009-2012? Voit myös valita
useamman kunnan, jos olet toiminut eri kunnissa yhdyshenkilönä hankevuosien aikana.
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()

Kalajoki
Juva
Kauhava / Ala-Härmä
Kauhava /Evijärvi
Kauhava/Kortesjärvi
Kauhava/Lappajärvi
Kauhava / Ydinkaupunki
Kauhava / Yli-Härmä
Kerimäki
Mikkeli
Oulainen
Oulu
Oulunsalo
Parikkala
Pudasjärvi
Punkaharju
Savonlinna
Simo
Sulkava
Tyrnävä
Muu
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2. Oletko toiminut kuntasi varsinaisena yhdyshenkilönä IKKU-hankkeessa vuosina 2009-2012?
()
()
()
()
()
()

Olen, koko ajan
Osan aikaa, välillä olen ollut pois, ja palannut sitten uudelleen yhdyshenkilöksi.
Osan aikaa hankkeen alkuvaiheessa, ja jäänyt sitten kokonaan pois.
Osan aikaa, en ollut alussa, vaan olen tullut kesken hankkeen mukaan.
En ole toiminut hankkeeni varsinaisena yhdyshenkilönä lainkaan.
Jokin muu, mikä ______________________________________________

3. Oletko toiminut kuntasi varayhdyshenkilönä IKKU-hankkeessa vuosina 2009-2012?
()
()
()
()
()
()

Olen, koko hankkeen ajan, mutta en ole tehnyt hanketyötä lainkaan.
Olen, koko hankkeen ajan, ja olen tehnyt joitakin hankkeen työtehtäviä.
Osittain hankkeen aikana, olen tullut kesken hankkeen varahenkilöksi ja tehnyt joitakin hanketöitä.
Osittain hankkeen aikana, olen tullut kesken hankkeen varahenkilöksi enkä ole tehnyt mitää hanketöitä.
En ole toiminut hankkeen varahenkilönä.
Muu roolisi hankkeessa, mikä ______________________________________________

4. Oletko vastannut IKKU-hankkeen aikaisempaan 1. kyselyyn helmi-maaliskuussa 2009?
()
()
()
()

Olen vastannut
En ole vastannut
En muista/tiedä/osaa sanoa olenko vastannut.
. ______________________________________________

5. Oletko vastannut tähän kyselyyn yksin vai jonkun työyhteisösi jäsenen kanssa?
()
()
()
()

Kyllä, olen vastannut yksin
En, olen tehnyt tämän kyselyn kokonaan yhdessä työyhteisöni jäsenen kanssa
Olen vastannut osittain yksin, osittain yhdessä toisen henkilön/toisten henkilöiden kanssa
Kenen kanssa (työtehtävä) ______________________________________________

6. Ikä
()
()
()
()
()
()

18 - 24 vuotta
25 - 34 vuotta
35 - 44 vuotta
45 - 54 vuotta
55 - 64 vuotta
yli 64 vuotta

7. Koulutus/ammatti (viimeisin ammatillinen koulutus)
()
()
()
()
()
()

ammattikoulu
opistotason tutkinto
ammattikorkeakoulututkinto
alempi korkeakoulututkinto
ylempi korkeakoulututkinto
Muu koulutus, mikä ______________________________________________

8. Nykyinen työtehtävä (nimike) ______________________________________________
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9. Työelämässä oloaika kaikkiaan (kokonaisina vuosina, noin) - valitse seuraavista vaihtoehdoista.
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()

Alle 1 vuosi
1 - 5 vuotta
6 - 10 vuotta
11 - 15 vuotta
16 - 20 vuotta
21 - 25 vuotta
26 - 30 vuotta
31 - 35 vuotta
36 - 40 vuotta
Yli 40 vuotta

10. Nykyisessä työssä oloaika (kokonaisina vuosina, noin) - valitse seuraavista vaihtoehdoista.
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()

Alle 1 vuosi
1 - 5 vuotta
6 - 10 vuotta
11 - 15 vuotta
16 - 20 vuotta
21 - 25 vuotta
26 - 30 vuotta
31 - 35 vuotta
36 - 40 vuotta
Yli 40 vuotta

11. Oletko osallistunut aikaisempiin vuosina 2000-2008 toteutettuihin Kelan IKÄ-hankkeisiin kuntasi
edustajana?
( ) Kyllä
( ) En
( ) En osaa sanoa

12. Milloin ja miten?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

13. Tehtäväsi / tehtävänimikkeesi nykyisessä työssä omassa kunnassasi vuosina 2009-2012? Luettele
kaikki eri nimikkeet, jos ne ovat muuttuneet hankevuosina. (esim. vanhustyön johtaja, tiimivastaava,
kotisairaanhoitaja, fysioterapeutti jne.)
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

14. Oliko sinulle nimetty varsinaiseen työhösi sijainen toimiessasi IKKU-hankkeen työtehtävissä
vuosina2009-2012?
()
()
()
()
()

Kyllä, koko hankkeen ajan varsinaisia töitäni oli tekemässä joku toinen henkilö.
Kyllä, osa työtehtävistäni oli delegoitu toiselle /toisille henkilöille.
Ei, tein hanketta muiden töiden ohella ja rinnalla.
En osaa sanoa.
Jokin muu järjestely ______________________________________________
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15. Miten varsinaisen työsi sijaisjärjestelyt ovat toimineet IKKU-hankkeen aikana vuosina 2009-2012?
()
()
()
()

Hyvin koko ajan.
Ajoittain hyvin, ajoittain huonosti.
Koko ajan on ollut ongelmia sijaisjärjestelyissä.
Jokin muu, mikä ______________________________________________

16. Milloin sait tietää kuntasi osallistumisesta hankkeeseen ja omasta tehtävästäsi hankkeessa? (noin)
- valitse yksi ajankohta.
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()

Kesä-elokuussa 2008
Syys-marraskuussa 2008
Joulukuussa 2008
Tammikuussa 2009
Kevät-kesä 2009
Syksy 2009
Talvi 2010
Kevät-kesä 2010
Syksy 2010
Talvi 2011
Kevät-kesä 2011
Syksy 2011
En muista
Jokin muu, mikä ______________________________________________

17. Olitko mukana hankkeen valmistelussa oman kuntasi kautta syksyllä 2008 tai keväällä 2009?
( ) Kyllä
( ) En
( ) En osaa sanoa

18. Jos olet osallistunut hanketyöhön, niin miten? (useampi vastaus on mahdollinen) - merkkaa kaikki
ajankohdat joissa olet ollut mukana.
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

Suunnitteluvaiheessa (kesä 2008)
Hakemusvaihe (kesä/syksy 2008)
Käynnistysvaihe (talvi 2009)
Toteutusvaiheessa vuonna 2009
Toteutusvaiheessa vuonna 2010
Toteutusvaiheessa vuonna 2011
Toteutusvaiheessa tammikuussa vuonna 2012 (viimeinen tutkimuskurssi päättyi).
Jotenkin muuten, miten ______________________________________________

19. Oletko kuulunut hankkeen paikalliseen projektiryhmään vuosina 2009-2011?
( ) Kyllä
( ) En
( ) En osaa sanoa

20. Onko Ikku-hankkeen paikallinen projektiryhmä edelleen toiminnassa?
()
()
()
()
()

Kyllä, toiminta jatkuu samanlaisena.
Kyllä, mutta toiminta on muuttunut tutkimuskurssien päättymisen jälkeen.
Ei, ohjausryhmä on päättänyt toimintansa.
En osaa sanoa / En tiedä
Jokin muu, mikä ______________________________________________
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21. Onko omassa kunnassasi/kaupungissasi/alueellasi hyväksytty ja voimassa
oleva vanhuspoliittinen ohjelma/strategia?
( ) Kyllä
( ) Ei
( ) En osaa sanoa

22. Ohjelman/strategian nimi ja valmistumisvuosi
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

23. Onko ohjelmassa/strategiassa erikseen kuvausta ikääntyneiden kuntalaisten kuntoutuspalvelujen
järjestämisestä ja/tai niihin liittyvistä suunnitelmista?
( ) Kyllä
( ) Ei
( ) En osaa sanoa

24. Tiedätkö onko vanhuspoliittisessa asiakirjassa / strategiassa joitakin ikääntyneiden
kuntoutukseen liittyviä kohti, jotka ovat mielestäsi tulleet sinne IKKU-hankkeen kautta tai siitä
saatujen kokemusten pohjalta?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

25. Lyhyt kuvaus maininnoista ja niiden sisällöistä
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

26. Kunnan/kaupungin asukasmäärä (1.1.2012, arvio)
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()

Alle 1000 asukasta
1001-2000 asukasta
2001-3000 asukasta
3001-4000 asukasta
4001-5000 asukasta
5001-6000 asukasta
6001-7000 asukasta
7001-8000 asukasta
8001-10.000 asukasta
10.001-12.000 asukasta
12.001-15.000 asukasta
15.001-18.000 asukasta
18.001-20.000 asukasta
yli 20.000 asukasta

27. +74-vuotiaiden (74 tai yli) osuus asukasmäärästä 1.1.2012 (lukumäärä tai % tekstinä, ei
numeroina, arviosi) ______________________________________________
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28. Kotihoidon (=kotipalvelun + kotisairaanhoidon) piirissä olevien määrä tästä joukosta (+74-vuotiaat)
1.1.2012 (arvio numeroina) ______________________________________________

29. Montako IKKU-kurssia (pilotit + varsinaiset kurssit)omalta alueeltasi järjestettiin vuosina 20092012, eli kaikki kahdeksan kuntoutujaa olivat omasta kunnastasi (tähän ei lasketa vuoden 2011 ja 2012
lisäkursseja).
()
()
()
()
()
()
()
()

Ei yhtään kurssia.
Yksi kurssi
Kaksi kurssia
Kolme kurssia
Neljä kurssia
Viisi kurssia
En tiedä / en osaa sanoa.
Jokin muu, mikä ______________________________________________

30. Monta IKKU-kurssia järjestettiin yhdessä yhden tai useamman kunnan kanssa hankevuosina 20092012 (pilotit + varsinaiset kurssit) (tähän ei lasketa vuosien 2011 ja 2012 lisäkursseja)?
()
()
()
()
()
()
()

Ei yhtään yhdistettyä kurssia
Yksi yhdistetty kurssi
Kaksi yhdistettyä kurssia
Kolme yhdistettyäkurssia
Neljä yhdistettyä kurssia
En osaa sanoa / en tiedä.
Jokin muu, mikä ______________________________________________

31. Arviosi siitä, moniko kuntasi kaikista +74-vuotiaista saa muuta kuin IKKU-kuntoutusta vuosittain?
______________________________________________

32. Kuntasi kotihoidon (=kotipalvelun + kotisairaanhoidon) henkilöstön kokonaismäärä 1.1.2012
(arvio)
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()

En osaa sanoa
1-5 työntekijää
6-10 työntekijää
11-20 työntekijää
21-40 työntekijää
41-60 työntekijää
61-80 työntekijää
81-100 työntekijää
101-150 työntekijää
yli 150 työntekijää

33. Kotihoidon henkilöstössä olevien kuntoutusalan työntekijöiden / kuntoutustyötä tekevien määrä
(tilanne 1.1.2012) - esim. kuntoutukseen erikoistunut lähihoitaja, mielenterveyshoitaja, fysioterapeutti
jne.
()
()
()
()
()
()
()

En osaa sanoa
0
1
2
3
4 -10
yli 10
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34. Kotihoidossa kuntoutustyötä tekevien henkilöiden ammattinimikkeet (useampi vaihtoehto
sallitaan).
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

En osaa sanoa
Fysioterapeutti (osa-aikainen / tarvittaessa käytössä)
Fysioterapeutti (kokopäiväinen)
Toimintaterapeutti (osa-aikainen / tarvittaessa käytössä)
Toimintaterapeutti (kokopäiväinen)
Lähihoitaja - kuntoutustyön pätevyys / kuntohoitaja (osa-aikainen / tarvittaessa käytössä)
Lähihoitaja - kuntoutustyön pätevyys / kuntohoitaja (kokopäiväinen)
Psykologi (osa-aikainen / tarvittaessa käytössä)
Psykologi (kokopäiväinen)
Mielenterveyshoitaja / psykiatrinen sairaanhoitaja (osa-aikainen / trvittaessa käytössä)
Mielenterveyshoitaja / psykiatrinen sairaanhoitaja (kokopäiväinen)
Jokin muu, mikä ______________________________________________

35. Onko vuosina 2009 / 2010 / 2011 /2012 tullut tai tulossa kuntoutustyötä tekeviä uusia
henkilöitä kuntasi kotihoitoon (määrä ja nimikkeet / vuosi)? HUOM. Myös vähennykset näissä
tehtävissä, jos niitä on tapahtunut.
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

36. Oman käsityksesi / kokemuksesi / tietosi mukaan kuntoutustyötä tekevä henkilö tekee
kotihoidossa seuraavia asioita (useampi vaihtoehto sallitaan).
[ ] Yksittäisiä kotikäyntejä asiakkaan kotona antaen ohjausta ja neuvontaa liikunnasta, apuvälineistä jne.
[ ] Yksittäisiä asiakastapaamisia terveyskeskuksessa tai muussa vastaavassa paikassa, mm. liikunnan ja
apuvälineiden ohjausta
[ ] Kuntoutusjaksoja (käyntejä enemmän kuin 5) kotikäynteinä asiakkaan kotona
[ ] Kuntoutusjaksoja (käyntejä enemmän kuin 5) terveyskeskuksen yms. tiloissa
[ ] Ohjattua liikunnallista ryhmätoimintaa kunnassa
[ ] Ohjattua taide- ja kulttuuripainoitteista ryhmätoimintaa kunnassa
[ ] Ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä antaen palveluohjausta mm. kuntoutuspalveluista
[ ] En tiedä/ en osaa sanoa
[ ] Jokin muu tehtävä, mikä ______________________________________________
[ ] Jokin muu tehtävä, mikä ______________________________________________

37. Ikääntyneille kuntalaisille (+74-vuotiaat) suositellaan ja järjestetään kuntoutusta seuraavilla
tavoilla kunnassasi (useampi vaihtoehto sallitaan) = muu kuin IKKU-kuntoutus
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

Omalääkärin / lääkärin lähetteellä omassa kunnassa
Omahoitajan / kotihoidon ohjaajan suosittelemana omassa kunnassa
Sotaveteraani- ja sotainvalidikuntoutuksena omassa kunnassa (avohoitojaksoina)
Sotaveteraani- ja sotainvalidikuntoutuksena maksusitoutumuksella laitosjaksoilla
Paikallisten eri järjestöjen omaehtoisena toimintana
Asiakkaiden omaehtoisena yksittäisenä toimintana (itse valitsevat ja maksavat yleisestä tarjonnasta)
Erikoissairaanhoidon lähetteellä ja määräyjksellä omassa kunnassa ja/tai erikoissairaanhoidossa.
Yksityisesti, itsemaksaville ikääntyneille.
En osaa sanoa / en tiedä
Jotenkin muuten, miten ______________________________________________
Jotenkin muuten, miten ______________________________________________

15

38. Arvioi asteikolla 1- 5 mitkä seuraavista tekijöistä vaikuttavat ikääntyneiden kuntalaisten (+74vuotiaat) kuntoutukseen pääsyyn. 1 = heikko tekijä - 5 = merkittävä tekijä. HUOM. vastaa kaikkiin
kohtiin 1-5 asteikolla, myös jokin muu kohtaan, vaikket osaa sitä nimetä.

Lääkäri

5=
4
3=
2=
Merkittävä =Tärkeä Keskiverto Välttävä
tekijä
tekijä
tekijä
tekijä
()
()
()
()

1=
Heikko
tekijä
()

En osaa
sanoa
()

Kotihoito
(kotisairaanhoito/kotipalvelu)

()

()

()

()

()

()

Asiakas itse

()

()

()

()

()

()

Omainen / läheinen

()

()

()

()

()

()

Kunta

()

()

()

()

()

()

Valtio

()

()

()

()

()

()

Veteraani- ja invalidijärjestöt

()

()

()

()

()

()

Eläkeläisjärjestöt

()

()

()

()

()

()

Jokin muu, mikä

()

()

()

()

()

()

Jokin muu, mikä

()

()

()

()

()

()

39. Perustele valintasi (kirjoita aina jokin vastaus tähän osaan, myös "Ei kommentoitavaa")
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

40. Toimiiko kunnassanne/kaupungissanne jokin taho tai työryhmä, jonka kautta ikääntyneiden
asiakkaiden kuntoutusta järjestetään / suunnitellaan / arvioidaan?
( ) Kyllä
( ) Ei
( ) En osaa sanoa / en tiedä

41. Miten mielestäsi IKKU-hanke on vaikuttanut oman kuntasi /alueesi kuntouttavaan kotihoitoon ja/tai
kuntouttavien palvelujen kehittymiseen hankevuosina 2009-2012?
[ ] Ei ole vaikuttanut lainkaan.
[ ] On vaikuttanut (A.) kotikäyntien toteuttamiseen.
[ ] On vaikuttanut (B.) uusien ryhmien perustamisena.
[ ] On vaikuttanut (C.) ikääntyneet itse kysyvät ja hakeutuvat kuntoutukseen, ryhmiin jne.
[ ] On vaikuttanut (D.) omaiset ja/tai läheiset kysyvät ikääntyneiden erilaisista kuntoutuspalveluista.
[ ] On vaikuttanut (E.) kunnan /kotihoidon työntekijät ovat kehittyneet ja kehittävät omaa toimintaansa.
[ ] On vaikuttanut (F.) kuntasektorin yhteistyö paikallisen kuntoutuslaitoksen kanssa on käynnistynyt
laajemmin.
[ ] On vaikuttanut (G.) eri osapuolten asenteet ovat muuttuneet kuntoutusmyönteisemmiksi.
[ ] On vaikuttanut (H.) eri osapuolten näkemykset toisten työstä ovat muuttuneet (kunta, kolmas sektori,
kuntoutuslaitos yms.)
[ ] En osaa sanoa.
[ ] Jokin muu, mikä ______________________________________________
[ ] Jokin muu, mikä ______________________________________________
[ ] Jokin muu, mikä ______________________________________________
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42. Perusteluja edelliseen vastaukseen. (Kirjoita "Ei kommentoitavaa", jos et halua / sinulla ei ole
tähän kohtaan kommentoitavaa).
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

43. Seuraavaksi voit kuvata omia kokemuksiasi IKKU-kuntoutuksen hyödyistä tai eduista
hankevuosina 2009-2012 ikääntyneiden kuntoutujien kannalta.
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

44. Entä ketkä ikääntyneet eivät mielestäsi hyötyneet IKKU-kuntoutuksesta ja miksi? (jos et halua /
osaa kommentoida, kirjoita "Ei kommentoitavaa").
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

45. Mitkä tekijät mielestäsi eivät toimineet IKKU-hankkeessa oman työsi ja/tai kuntasi näkökulmasta?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

46. Miten määrittelet ikääntyneiden ihmisten kuntoutuksen (gerontologisen kuntoutuksen) nykyisen
käsityksesi ja kokemuksesi mukaan? (Kirjoita "Ei kommentoitavaa", jos et halua / osaa tähän vastata).
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

47. Mihin määrittelysi perustuu? (Kirjoita "Ei kommentoitavaa", jos et halua / osaa tähän vastata).
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

48. Ketkä ovat mielestäsi ikääntyneiden kuntoutuksen keskeisiä asiakkaita/asiakasryhmiä? (Kirjoita
"Ei kommentoitavaa", jos et halua / osaa tähän vastata).
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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49. Mitkä ovat mielestäsi ikääntyneiden kuntoutuksen keskeiset työmenetelmät? (Kirjoita "Ei
kommentoitavaa", jos et halua / osaa tähän vastata).
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

50. Minkä tahon tulisi suunnitella, valvoa jakoordinoida ikääntyneiden kuntoutusta? Miksi? (Kirjoita
"Ei kommentoitavaa", jos et halua / osaa tähän vastata).
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

51. Millaisena näet / kuvaat ikääntyneiden kuntoutuksen tilanteen omassa kunnassasi nyt ja
tulevaisuudessa? (Kirjoita "Ei kommentoitavaa", jos et halua / osaa tähän vastata).
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

52. Mitä muuta haluat kertoa /sanoa ikääntyneiden kuntoutuksesta ja koko IKKU-hankkeesta? (Kirjoita
"Ei kommentoitavaa", jos et halua / osaa tähän vastata).
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

