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Vastauspäivämäärä __ / __2012 

 
1. Millä alueella toimit? 

 
 
 
 
 

 
2. Minkä ammatin edustaja olet ja mihin organisaatioon kuulut?  
 
___________________________________________________________________ 

 
3. Mikä on roolisi suhteessa tähän avokuntoutukseen? 
 
❑ avoterapeutti 

❑ kunnan / sairaanhoitopiirin vastuuhenkilö  

❑ kunnan / sairaanhoitopiirin yhdyshenkilö  

❑ muu rooli, mikä?______________________________________________ 
 
 

4. Kuinka usein olet tavannut kuntoutujaa/ kuntoutujia koko avomuotoisen 
ryhmäkuntoutukseen aikana (syksy 2010 – kevät 2012)?  

 

❑ säännöllisesti lähes viikoittain 

❑ säännöllisesti 1-2 kertaa kuukaudessa 

❑ 3-10 kertaa vuodessa 

❑ 1-2 kertaa vuodessa 

❑ Helsingin alue 

❑ Kuopion alue 

❑ Turun alue 

TÄYTTÖOHJE 
Tällä kyselylomakkeella kerätään tietoa elokuussa 2010 alkaneen ja keväällä 2012 
päättyvän moniammatillisen avokuntoutusmallin kuntoutuspalveluista 
yhteistyötahojen näkökulmasta. Vastaa kyselyyn omaan kokemukseesi 
perustuen. Vastaa monivalintakysymyksiin rastittamalla sopiva vaihtoehto. 
Huomaathan, että osa kysymyksistä koskee kevättä 2012 ja osa koko kahden 
vuoden avokuntoutusmallin toteutumista. Sulje vastauksesi oheiseen 
kirjekuoreen ja postita se 30.5.2012 mennessä Kelan tutkimusosastolle 
(postimaksu on maksettu). Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti Kelan 
tutkimusosastolla ja ne raportoidaan ryhmätasolla.  
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❑ en ole tavannut kuntoutujaa/ suurinta osaa kuntoutujista ollenkaan 
 
 
 

 
 
 
5. Miten olet osallistunut asiakkaanasi olevan MS-kuntoutujan/kuntoutujien 

avomuotoiseen ryhmäkuntoutukseen koko kahden vuoden aikana (syksy 
2010 – kevät 2012)?  

 

❑ en ole osallistunut millään tavoin avomuotoiseen ryhmäkuntoutukseen koko sen 
toteutumisen aikana (syksy 2010 - kevät 2012) 

❑ olen osallistunut kotikäynnille /-käynneille avomuotoisen ryhmäkuntoutuksen 
palveluntuottajien kanssa  

❑ olen keskustellut / vaihtanut tietoja kuntoutujan asioista palveluntuottajan kanssa  

❑ muulla tavoin, miten?______________________________________________ 
 
 
6. Mikäli olit mukana asiakkaasi kuntoutusta koskevilla kotikäynneillä 

(arviointi- tai muu käynti) joita MS-liiton palveluntuottajat tekivät, kuinka 
hyödylliseksi koit kotikäynnit kokonaisuutena kahden vuoden aikana 
(syksy 2010 – kevät 2012)?  

 
❑ erittäin hyödylliseksi 

❑ hyvin hyödylliseksi 

❑ kohtalaisen hyödylliseksi 

❑ vähän hyödylliseksi 

❑ erittäin vähän hyödylliseksi 

 
 

7. Seuraava kysymys on suunnattu kunnan/sairaanhoitopiirin 
yhdyshenkilöille. Onko kokeiltava avokuntoutus saatu mielestäsi kytkettyä 
terveydenhuollossa tehtäviin kuntoutujien kuntoutussuunnitelmiin?  

 

❑ Kyllä,  

millä tavoin?___________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

❑ Ei,  

AVOMUOTOINEN RYHMÄKUNTOUTUS 
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8. Seuraava kysymys on suunnattu avoterapeuteille. Onko kokeiltava 
ryhmämuotoinen avokuntoutus saatu mielestäsi kytkettyä toteuttamaasi 
avoterapiaan?   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Kuinka paljon yhteistyötä on ollut palveluntuottajien kanssa? Vastaa 

tämänhetkisen kokemuksesi perusteella koko kahden vuoden 
kuntoutushankkeen ajalta. 
 

❑ yhteistyötä on ollut riittävästi 

❑ yhteistyötä on ollut liian vähän  

❑ yhteistyötä ei ole ollut lainkaan 

❑ yhteistyö on vaihdellut tapauskohtaisesti 
            
            

10.  Mikä on ollut sinun mielestäsi hyvää ja säilyttämisen arvoista tässä 
kuntoutusmallissa tehdyssä yhteistyössä koko kahden vuoden aikana? 

 
 

mistä arvelet sen  johtuvan?_______________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

❑ En osallistu kuntoutussuunnitelmien laadintaan  

❑ Kyllä,  
millä tavoin?___________________________________________ 

_____________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 
❑ Ei,  

mistä arvelet sen  johtuvan?_______________________________ 

_____________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 
 

YHTEISTYÖ JA TIEDONKULKU  
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11.  Mitä sinun mielestäsi pitäisi kehittää tämän kuntoutusmallin yhteistyön 
toteuttamisessa? 

 
 

 

 

 
 

12.  Mistä avokuntoutusmalliin liittyvistä asioista olisit ensisijaisesti kaivannut 
enemmän tietoa? (Valitse 1-3 tärkeintä) Jos koit saaneesi riittävästi tietoa 
kaikilta osin, valitse ainoastaan viimeinen vastausvaihtoehto. 

 
❑ Yleistä tietoa koko ryhmämuotoisesta avokuntoutusmallista 

❑ Ryhmäkuntoutuksen toteutuksesta: teemojen sisällöistä ja käytetyistä 
kuntoutusmenetelmistä 

❑ Eri tahoja edustavien kuntoutuksen ammattilaisten välisestä vastuunjaosta ja tehtävistä 

❑ Yksittäisen kuntoutujien aikatauluista: kotikäynnit, teemojen alkaminen ja päättyminen 
(kuntoutujien luvalla) 

❑ Yksittäisten kuntoutujien kahden vuoden GAS-tavoitteista, jotka laadittiin syksyllä 2010 
(kuntoutujien luvalla) 

❑ Yksittäisten kuntoutujien lyhyen aikavälin teemakohtaisista GAS-tavoitteista  
(kuntoutujien luvalla) 

❑ Yksittäisten kuntoutujien edistymisestä tavoitteidensa suhteen (kuntoutujien luvalla) 

❑  
Muu, mikä:______________________________________________________________ 

❑  
Muu, mikä: ______________________________________________________________ 

❑  
Muu, mikä: ______________________________________________________________ 

❑ Sain riittävästi tietoa kaikista asioista 
 
 

13.  Miten kehittäisit tiedonkulkua? 
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14.  Kuinka motivoitunut olit kevään 2012 aikana osallistumaan avomuotoiseen 
ryhmäkuntoutukseen?  

 
❑ erittäin motivoitunut 

❑ motivoitunut 

❑ kohtuullisen motivoitunut 

❑ huonosti motivoitunut 

❑ erittäin huonosti motivoitunut 
 
 
15.  Kuinka motivoitunut olisit jatkossa osallistumaan yhteistyötahona 

vastaavanlaiseen avomuotoiseen ryhmäkuntoutukseen? 
 

❑ erittäin motivoitunut 

❑ motivoitunut 

❑ kohtuullisen motivoitunut 

❑ huonosti motivoitunut 

❑ erittäin huonosti motivoitunut 
 
 
 
 
 
 
 
Mitä muuta palautetta haluat kertoa koskien tätä avokuntoutusmallia ja sen 
toteutusta?  
 

 

 

KEHITTÄMISEHDOTUKSIA 

MOTIVAATIO  
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Kiitos vastauksesta! 
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