
Vaikeavammaisten MS-kuntoutujien moniammatillinen avokuntoutuksen kehittämishanke – arviointitutkimus 

KYSELYLOMAKE LÄHEISILLE                                                                                                     Syksy 2011 
1 

 

 
Hankkeeseen osallistuvan 

kuntoutujan nimi: 

 

_____________________________Vastauspäivämäärä: ___/___2011 

Tutkimusnumero 

(tutkimussihteeri täyttää): 

 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mikä on suhteesi kuntoutukseen osallistuvaan kuntoutujaan? 

Olen hänelle: 

❑ puoliso/kumppani 

❑ äiti / isä 

❑ sisarus 

❑ lapsi 

❑ miniä tai vävy 

❑ muu sukulainen 

❑ ystävä/naapuri 

❑ henkilökohtainen avustaja 

 

2. Osallistuitko läheisesi kanssa kokoontumiskertoihin (käyntikerta ja/tai 

avopäivä)? 

❑ kyllä 

❑ en 

Jos ei, miksi et? 

 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

TÄYTTÖOHJE 

Tällä kyselylomakkeella kerätään tietoa elokuussa 2010 alkaneen moniammatillisen 

avokuntoutusmallin kuntoutuspalveluista kuntoutujan läheisen näkökulmasta.  Vastaa 

kyselylomakkeeseen niiltä osin kuin voit ja palauta se, vaikka et olisikaan vielä päässyt 

osallistumaan yhteenkään kokoontumiskertaan. Vastaa monivalintakysymyksiin rastittamalla 

sopiva vaihtoehto. Sulje vastauksesi oheiseen kirjekuoreen ja postita 15.2.2011 se Kelan 

tutkimusosaston tutkimussihteerille (postimaksu on maksettu). Vastaukset käsitellään 

luottamuksellisesti Kelan tutkimusosastolla ja ne raportoidaan ryhmätasolla.   
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3. Kuinka hyödylliseksi olet kokenut kokoontumiskerrat? 

❑ erittäin hyödyllisiksi 

❑ hyödyllisiksi 

❑ en hyödyllisiksi, enkä hyödyttömiksi 

❑ hyödyttömiksi 

❑ erittäin hyödyttömiksi 

4. Onko osallistumisesta ryhmäkuntoutukseen ollut sinulle jotain haittaa? 

❑ on ollut haittaa  

❑ ei ole ollut haittaa 

 

Jos vastasit kyllä, minkälaista haittaa ryhmäkuntoutuksesta on ollut sinulle? 

 

 

 

 

5. Kuinka hyödyllisiksi olet kokenut kuntoutuvan läheisesi välitehtävät, jotka 

ovat sisältyneet teemaryhmään?  

❑ erittäin hyödyllisiksi erittäin hyödyllisiksi 

❑ hyödyllisiksi hyvin hyödyllisiksi 

❑ en hyödyllisiksi, enkä hyödyttömiksi kohtalaisen hyödyllisiksi 

❑ hyödyttömiksi vähän hyödyllisiksi  

❑ erittäin hyödyttömiksi erittäin vähän hyödyllisiksi  

❑ en ole tietoinen välitehtävistä en ole tietoinen välitehtävistä 

 

6. Kuinka paljon avomuotoinen ryhmäkuntoutus on mielestäsi edistänyt sinun ja 

kuntoutuvan läheisesi vuorovaikutusta ja/tai yhteistä arjessa selviytymistä? 

❑ erittäin paljon 

❑ paljon 

❑ kohtalaisesti  

❑ vähän 

❑ erittäin vähän tai ei lainkaan  
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7. Kuinka paljon arvioit kuntoutuksen tukeneen voimavarojasi? 

❑ erittäin paljon 

❑ paljon 

❑ kohtalaisesti 

❑ vähän 

❑ erittäin vähän tai ei lainkaan  

 

 

 

8. Miten omat toiveesi kuntoutujan läheisenä on huomioitu avomuotoisen 

kuntoutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa? 

 

9.  Kuinka paljon olet saanut tietoa läheisesi kuntoutuksesta ja 

kuntoutusmahdollisuuksista? 

❑ erittäin paljon 

❑ paljon 

❑ kohtalaisesti 

❑ vähän 

❑ erittäin vähän tai en lainkaan 

 

10.  Kuinka riittäväksi olet kokenut palveluntuottajien yhteydenpidon sinuun?  

❑ yhteydenpitoa on ollut riittävästi 

❑ yhteydenpitoa on ollut liian paljon  

❑ yhteydenpitoa on ollut liian vähän  

❑ yhteydenpitoa ei ole ollut lainkaan 

 

 

 

 

❑ erittäin hyvin 

❑ hyvin 

❑ kohtalaisesti 

❑ huonosti 

❑ erittäin huonosti  

YHTEISTYÖ JA VUOROVAIKUTUS 
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11.  Kuinka paljon olet voinut osallistua läheisesi tätä kuntoutusta koskeviin 

päätöksiin? 

❑ erittäin paljon 

❑ paljon 

❑ kohtalaisesti 

❑ vähän 

❑ erittäin vähän tai en lainkaan 

 
 

 

12.  Kuinka hyvin ryhmäkuntoutus on mahdollistanut sinulle kokemusten 

jakamisen muiden MS- kuntoutujien läheisten kanssa? 

❑ erittäin hyvin 

❑ hyvin 

❑ kohtalaisesti 

❑ huonosti 

❑ erittäin huonosti 

 

 Lisäkommentit: 

 

 

 

 

 

13.  Kuinka motivoitunut olet tällä hetkellä osallistumaan jatkossa läheisesi 

avomuotoiseen ryhmäkuntoutukseen?   

❑ erittäin motivoitunut 

❑ motivoitunut 

❑ kohtuullisen motivoitunut 

❑ huonosti motivoitunut 

❑ erittäin huonosti motivoitunut 

 

 

 

 

 

 

AVOMUOTOINEN RYHMÄKUNTOUTUS JA VERTAISTUKI 
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14.  Miten tähänastisen kokemuksesi perusteella kehittäisit tätä kuntoutusmallia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.  Mitä muuta palautetta haluat kertoa koskien tätä kuntoutusmallia? 
 

 

 

 

 

 

Kiitos vastauksestasi! 

 

KEHITTÄMISEHDOTUKSIA 


