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Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa
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Q UESTIONNAIRE
This questionnaire is part of the following dataset, archived at the Finnish Social Science Data
Archive:
FSD2208 Quality of Life of the Mentally Disabled : Severely Disabled
If this questionnaire is used or referred to in any publication, the source must be acknowledged
by means of an appropriate bibliographic citation.
More information: http://www.fsd.uta.fi/
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KEHITYSVAMMAISTEN ELÄMÄNLAATU -kyselylomake 1
-lähihenkilöt
III TYÖTOIMINTA/ PÄIVÄTOIMINTA

1. Mihin seuraavista vaihtoehdoista sijoittaisit NN:n
päivä-/ työtoiminnan suhteen? Valitse yksi vaihtoehto.
1 palkkatyö (esimerkiksi tavallinen ansiotyö)
2 suojatyö/ työtoiminta (esimerkiksi toimintakeskuksessa tai sen kautta järjestettynä)
3 päivätoiminta (terapeuttista, kehittävää, virkistävää
ohjattua ja päivittäin toistuvaa toimintaa)
4 hän ei osallistu mihinkään edellä mainituista toiminnoista

2. Onko NN:n päivä-/ työtoiminta?
1 kokopäivätyötä/ -toimintaa
2 osapäivätyötä/ -toimintaa
3 työtä/ toimintaa on muutamana päivänä viikossa
- kuinka monena päivänä _____ päivänä
4 työtä/ toimintaa on harvemmin

3. Kuinka kauan NN on käynyt nykyisessä päivä-/ työtoiminnassa?
_____ vuotta

4. Kuinka NN kulkee matkat päivä-/ työtoimintaan (voit
valita useita vaihtoehtoja)?
1 kävellen
2 polkupyörällä
3 bussilla/ metrolla/ raitiovaunulla/ paikallisjunalla

4 taksilla
5 invataksilla
6 työkeskuksen autolla
7 muulla tavalla - kuinka __________________________
8 hänellä ei ole matkoja päivä-/ työtoimintaan
5. Kuinka hyvin toimintayksikön ulkoiset olosuhteet
(tilajärjestelyt) vastaavat NN:n tarpeita?
1 ei ole puutteita (siirry kysymykseen 7)
2 on puutteita

6. Mitä puutteita on NN:n toimintayksikön ulkoisissa
olosuhteissa (tilajärjestelyissä)?

7. Kuvaile, mitä NN tekee päivä-/ työtoiminnassa:

8. Kuinka itsenäisesti NN suoriutuu päivä-/ työtoiminnan tehtävistään?
1 itsenäisesti
2 tarvitsee vähän ohjausta
3 tarvitsee paljon apua
4 hän ei tee mitään tehtäviä (hän katselee/ seuraa
muiden toimintaa)

9. Kykenisikö NN suoriutumaan vaativammista tehtävistä
kuin mitä hän tällä hetkellä tekee?
1 kyllä - onko tästä suunnitelmaa

1 kyllä 2 ei

2 ei - miksi ei ____________________________________
__________________________________________________
3 en osaa sanoa
10. Millaisista tehtävistä NN erityisesti pitää?

11. Kuinka usein NN tekee niitä tehtäviä, joista hän erityisesti pitää?
1 usein
2 joskus
3 ei lainkaan

12. Milloin NN:n tehtävät ovat viimeksi vaihtuneet?
1 viimeisen viikon sisällä
2 viimeisen kuukauden aikana
3 viimeisen puolen vuoden aikana
4 viimeisen vuoden aikana
5 muulloin - milloin _______________________________
6 ei lainkaan - miksi ei ___________________________
__________________________________________________

13. Kuinka usein NN:n tehtävät yleensä vaihtuvat?
1 viikoittain
2 kuukausittain
3 puolen vuoden välein
4 vuosittain
5 muulloin - milloin _______________________________
6 ei lainkaan - miksi ei ___________________________
__________________________________________________

14. Kuinka NN yleensä suhtautuu tehtäviensä vaihtumiseen?
1 erittäin myönteisesti ("vaihtelu virkistää")
2 melko myönteisesti
3 ei myönteisesti eikä kielteisesti
4 melko kielteisesti ("taas pitää opetella uusi tehtävä")
5 erittäin kielteisesti
6 en osaa sanoa

15. Tarjoaako toimintayksikkö NN:lle riittävästi mielekästä toimintaa?
1 kyllä
2 ei - miksi ei ____________________________________
__________________________________________________

16. Kuinka helppoa uuden tehtävän oppiminen on NN:lle?
1 erittäin helppoa
2 melko helppoa
3 ei helppoa eikä vaikeaa
4 melko vaikeaa
5 erittäin vaikeaa
6 en osaa sanoa

17. Millaisia vaikeuksia NN:llä on uuden tehtävän oppimisessa?

18. Kuinka usein NN:llä on mahdollisuuksia päättää itse tehtävistään? (Kysytäänkö häneltä,
tarjotaanko hänelle vaihtoehtoja?)
1 usein
2 joskus
3 ei lainkaan
4 en osaa sanoa

19. Kuinka hyvin NN osaa tehdä tehtävien suorittamiseen
liittyviä valintoja (esim. valita työvälineitä)?
1 erittäin hyvin
2 melko hyvin
3 ei hyvin eikä huonosti
4 melko huonosti
5 huonosti, ei osaa tehdä lainkaan valintoja
6 en osaa sanoa

20. Kuinka monta kehitysvammaista NN:n toimintayksikössä
on hänen lisäkseen?
_____ kehitysvammaista henkilöä

21. Onko NN:n toimintayksikössä muita kuin kehitysvammaisia
henkilöitä (ohjaajien ja muun henkilökunnan lisäksi)?
1 kyllä - kuinka monta _____ henkilöä
2 ei

22. Kuinka NN tulee toimeen päivä-/ työtoimintaan
osallistuvien tovereidensa kanssa?
1 erittäin hyvin
2 hyvin
3 kohtalaisesti
4 heikosti
5 ei ota ollenkaan kontaktia

23. Millaisia ongelmia NN:n ja hänen tovereidensa välillä ilmenee?

24. Kuinka näitä ongelmia on pyritty ratkaisemaan?

25. Kenen seurassa NN yleensä tekee tehtäviään?
1 yksin (erillään muista) - miksi __________________
__________________________________________________
2 parin kanssa (toisen henkilön kanssa)
3 useamman kuin yhden henkilön kanssa
(esimerkiksi saman työpöydän ääressä)
3 muuten - kuinka __________________________________
---------------------------------------------------- kuinka paljon hän voi vaikuttaa siihen, kenen kanssa
hän tekee tehtäviään?
1 ei lainkaan - miksi ei ___________________________
2 vähän
3 paljon

26. Kenen seuraan NN yleensä hakeutuu toimintayksikössään
(voit valita useita vaihtoehtoja)?
1 tovereidensa
2 ohjaajien/ henkilökunnan
3 ei kenenkään

27. Onko NN:llä yleensä seuraa ruoka- ja kahvitauoilla?
(Osoittaako hän vastavuoroista kiinnostusta toisia kohtaan?)
1 kyllä
2 ei (hän on yksin) - miksi ________________________
__________________________________________________

28. Onko NN mielestäsi yksinäinen (päivä-/ työtoimintayksikössä)?
1 kyllä
2 ei
29. Kuinka tyytyväinen NN on tehtäviinsä (päivä-/ työtoimintayksikössä)?
1 erittäin tyytyväinen
2 melko tyytyväinen
3 ei lainkaan tyytyväinen
4 en osaa sanoa

30. Mikä seuraavista asioista vaikuttaa mielestäsi eniten
siihen, että NN kokee päivä-/ työtoiminnan mielekkääksi?
Valitse vain yksi vaihtoehto.
1 siellä tapaa ihmisiä
2 siitä saa palkkaa/ ahkeruusrahaa
3 se tuo vaihtelua päivän rytmiin
4 siitä saa arvostusta
5 muu - mikä _______________________________________

31. Onko NN:lle tehty kuntoutus-/hoitosuunnitelma?
1 kyllä
2 ei - miksi ei ____________________________________
__________________________________________________

32. Mikä on mielestäsi NN:n päivä-/ työtoiminnan merkitys
toimintayksikölle?

