
   
     
 
 
KYSELYLOMAKE YHTEISTYÖTAHOILLE, KUNTOUTUJIEN ESIVALINTA   
 
 
TÄYTTÖOHJE 
 
Tällä kyselylomakkeella kartoitamme suuntaa antavasti MS-kuntoutujien valikoitumista moniammattilliseen 
avokuntoutuksen kehittämishankkeeseen. Kysely on osa MS -hankkeen kuntoutusprosessin arviointia.  
 
Vastatkaa kyselyyn omaan kokemukseenne perustuen. Vastaukset tulevat Kelan tutkijoiden käyttöön, 
ja ne raportoidaan ryhmätasolla. 
 

 
1. Millä alueella toimitte?  

 
 
 
 
 
 

2. Mikä on teidän tehtävänne organisaatiossanne?  

 

 

 

 

 

 

3. Millä keinoilla olette etsinyt tai organisaatiossanne on etsitty sopivia kuntoutujia  
 MS-kuntoutujien moniammatillisen avokuntoutuksen kehittämishankkeeseen? 

 

4. Jäikö moniammatillisen avokuntoutuksen ulkopuolelle kuntoutujia, joiden tarpeisiin tämä  
  kuntoutus olisi sopinut, mutta he eivät sopineet kuntoutukseen hyväksyttävyyskriteerien takia? 
 

 

  

. 

 

5. Kuinka monta kuntoutujaa arvionne mukaan ei sopinut kuntoutuksen hyväksyttävyyskriteereihin?  
 

 kuntoutujaa 

 

 Helsingin alue 

 Kuopion alue 

 Turun alue 

 kuntoutusohjaaja 

 lääkäri 

 sosiaalityöntekijä 

 fysio-/ toiminta- /puheterapeutti 

 

 

muu, mikä?  

 ei  siirry kysymys 7. 

 kyllä siirry kysymys 5. 



   
6. Mitkä hyväksyttävyyskriteerit eivät täyttyneet niiden kuntoutujien osalta, jotka jäivät   
 kuntoutuksen ulkopuolelle? 

 
 

7. Jäikö kuntoutuksen ulkopuolelle kuntoutujia, jotka kieltäytyivät hakeutumasta moniammatilliseen 
avokuntoutukseen, vaikka hyväksyttävyyskriteerit olisivat täyttyneet?  

 
 

 

 

8. Kuinka monta hyväksyttävyyskriteerit täyttänyttä kuntoutujaa, jotka kieltäytyivät hakeutumasta 
kuntoutukseen, jäi arvionne mukaan kuntoutuksen ulkopuolelle?  

 

 kuntoutujaa 

 

9. Mitkä olivat syinä siihen, että hyväksyttävyyskriteerit täyttyneet kuntoutujat eivät halunneet  
 hakeutua kuntoutukseen?  

 

  

10. Mitä muuta haluaisitte tuoda esille koskien kuntoutujien valikoitumisprosessia ryhmämuotoiseen 
moniammatilliseen avokuntoutukseen? 

  

 

 Kiitokset vastauksestanne! 

 ei  siirry kysymys 10. 

 kyllä  siirry kysymys 8.  
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