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esipuhe

Mielenterveyskuntoutujista suurin osa asuu tavallisissa asunnoissa muun väestön kes-
kuudessa. Osa asuu heille erikseen suunnitelluissa kuntoutuskodeissa tai asumisyksi-
köissä. Heidän kohdallaan kyse on yleensä tarvittavan tuen yhdistämisestä asumiseen 
ja muuhun arjen sujumiseen. Mielenterveyskuntoutujien asuinolojen kehitys on kuitenkin 
jäänyt jälkeen monesta muusta ryhmästä. Kaikissa kunnissa ei ole riittävästi mielenter-
veyskuntoutujien palveluja, eikä myöskään asuinoloihin kiinnitetty tarpeeksi huomiota.

Lähivuosina psykiatrista sairaalapaikkoja on suunniteltu vähennettäväksi huomattavasti. 
Tällä tulee olemaan vaikutuksia avohuollon palvelujen järjestämisen ohella myös asumi-
sen järjestämiseen. Toinen iso kysymys on olemassa olevat, peruskorjaamista vaativat 
asumisyksiköt tilahaasteineen. Kolmas kysymys on tavallisissa asunnoissa asuvat mie-
lenterveyskuntoutujat, jotka tarvitsevat apua ja tukea arkielämän sujumiseen ja ratkaisu-
ja asumisen ongelmiin.

Selvityksen tavoitteena on tuottaa tietoa mielenterveyskuntoutujien asumistilanteesta ja 
arvioida minkälaisia asuntoja ja asumisen tukitoimia he tarvitsevat. Siihen sisältyy asuk-
kaiden ja asiantuntijoiden näkemyksiä mielenterveyskuntoutujien asumisesta. Selvitys 
tukee kuntia ja palveluntuottajia mielenterveyskuntoutujien asumis- ja tukipalvelujen 
suunnittelussa.

Selvityksen ovat tehneet projektivastaavat Katriina Lehtovaara (1.1.2010-25.8.2010) 
ja Reetta Kettunen (16.8.2010 alkaen). Raportin tekstin on viimeistellyt erityissuunnit-
telija Vesa Salmi. Työtä on ohjannut ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimi Raija 
Hynynen (YM) ja jäseninä Kristiina Aminoff (Omaiset mielenterveystyön tukena ry), Lea 
Haikala (ASPA), Wille Härkönen (Mielenterveyden keskusliitto ry), Tiina Johansson 
(Mielenterveyden keskusliitto ry), Saara Kanula (ASPA), Hannele Lehtonen (Suomen 
Mielenterveysseura ), Saara Nyyssölä (ARA), Päivi Palin (Espoon Mielenterveysyh-
distys EMY ry), Vesa Salmi (ASPA), Jukka Suurmäki (Alvi ry), Jaana Suvisaari (THL), 
Tuula Tiainen (YM), Virpi Tiitinen (ARA), Helena Vorma (STM), Mika Vuorela (Mielenter-
veyden keskusliitto) ja Maria Vuorilehto (STM). Hankkeen rahoittivat ympäristöministeriö 
ja ASPA Raha-automaattiyhdistyksen tuella.

Selvitys tuo tietoa myös valtakunnan tasolle siitä, mitä mielenterveyskuntoutujien tilan-
teen parantamiseksi erityisesti asumisen näkökulmasta tulee tehdä: tarvitaanko mielen-
terveyskuntoutujien asumisen kehittämisohjelma tai muita erityistoimia ja millaisia? Näin 
se myötävaikuttaa osaltaan siihen, että mielenterveyskuntoutujien arkielämän sujumi-
seen ja asumiseen kiinnitetään riittävästi huomiota.

Toukokuu 2011

Raija Hynynen
Asuntoneuvos
Ympäristöministeriö



3

tiivistelmä

Mielenterveyskuntoutujien asuminen 2010

tekijä: Asumispalvelusäätiö ASPA / Reetta Kettunen
vuosi: 2011
sivumäärä: 89 + liitteet

Tässä selvityksessä tarkastellaan mielenterveyskuntoutujien asumisen tilaa ja asumis-
palvelujen kokonaisuutta valtakunnallisesti. Vastaavaa laaja-alaista selvitystä tai tut-
kista mielenterveyskuntoutujien asumisesta ei ole aiemmin tehty. Sen sijaan asumis-
palvelujen laadusta ja alueellisesta toteuttamisesta on ilmestynyt viime vuosina joitakin 
tutkimuksia.

Selvitys kuvaa yleisellä tasolla asumisen ja tukipalvelujen palvelukokonaisuutta. Sen 
tarkoituksena on ollut tuottaa käytäntöön sovellettavaa tietoa erilaisten asumisratkaisu-
jen tarpeesta asumis- ja tukipalvelujen suunnittelun ja kehittämisen tueksi. 

Selvityksen kohteena ovat palvelujärjestelmän työntekijöiden näkemykset asumispal-
veluiden toimivuudesta sekä mielenterveyskuntoutujien omat kokemukset asumisesta 
ja selviytymisestä. Selvityksessä tehtiin psykiatristen sairaaloiden ja kuntien sosi-
aalityöntekijöille sekä asumispalveluyksiköiden vastaaville kyselyt, jotka toteutettiin 
sähköisesti. Mielenterveyskuntoutujien kokemukset kerättiin henkilökohtaisilla haas-
tatteluilla. Teemoja tarkennettiin ammattihenkilöiden ja kokemusasiantuntijoiden fokus-
haastattelulla. Lisäksi haastateltiin psykiatrian alan asiantuntijoita ja erityistehtävissä 
toimivia työntekijöitä.

Mielenterveyskuntoutujien asumiseen ja asumispalveluihin kohdistuu lisääntyviä ke-
hittämistarpeita mielenterveyspalveluiden muuttuessa yhä avohoitopainotteisemmiksi. 
Valtakunnallisten linjausten tavoitteena on erikoissairaanhoidon uudelleen järjestämi-
nen, laitoshoidon vähentäminen ja avohoidon palvelujen kehittäminen. Kuntien yh-
distyminen suuremmiksi maantieteellisiksi alueiksi, sairaanhoitopiirien erilaiset toi-
minnalliset painotukset ja toimintaympäristöjen erot kasvavat aiheuttaen kuntoutujien 
asumispalveluihin muutospaineita. Asumisen ja siihen liittyvien monenlaisten tukitoi-
mien tarve lisääntyy myös päihde- ja mielenterveystyön yhdistyessä.

Haastateltujen mielenterveyskuntoutujien kokemukset koottiin asumista ja kuntoutumi-
sen etenemisestä kuvaaviksi asumispoluiksi. Kuvaukset herättävät jatkokysymyksen 
palvelujen mahdollisuudesta vastata yksilöllisiin tarpeisiin.

Selvitys osoittaa, että mielenterveyskuntoutujien asumis- ja tukipalvelujen suunnit-
teluun, järjestämiseen ja toteuttamiseen tarvitaan monialaista yhteistyötä valtakun-
nallisesti, alueellisesti ja paikallisesti. Asumisen tuen tulisi olla riittävää, sairaalasta 
kotiutumisen jälkeen välittömästi toteutuvaa ja kuntoutujan tarpeiden mukaista. Lähes 
puolet mielenterveyskuntoutujista siirtyy sairaalasta asumaan yksin kotona. Selvityk-
sen aineistossa psykiatrista kotikuntoutusta pidettiin tärkeänä silloin, kun kuntoutujan 
selviytyminen edellyttää avohoidossa jatkuvaa ja säännöllistä kuntouttavaa tukea. 
Kotihoidon palvelut kunnissa kohdistuvat yleisimmin muille kuntalaisille kuin mielen-
terveyskuntoutujille. Tarjolla on sosiaali- ja asumispalveluja sekä kolmannen sektorin 
toteuttamaa päivätoimintaa ja vertaistukea.



1. johdanto          6

2. selvityksen lähtökohdat ja tavoitteet     7
2.1 Rajaukset          7
2.2 Selvityksen toteuttaminen ja menetelmät     8
2.3 Selvitykselle asetetut kysymykset 11
2.4 Käsitteiden määrittely 12

3. Mielenterveysongelmat ja palvelujen kokonaisuus 16
3.1 Mielenterveysongelmien yleisyys 16
3.2 Lainsäädäntö 17
3.3 Kuntoutujan tukipalvelujen ja asumisen palvelukokonaisuus 19
3.4 Valtakunnallisten linjausten merkitys 20

4. Psykiatrisesta sairaalahoidosta asumispalveluihin 23
4.1 Asumisratkaisut sairaalan jälkeen 24
4.2 Asumisratkaisut ja niihin liittyvä tuki sairaalan jälkeen tässä selvityksessä 26
4.3 Sairaalajaksojen lyhentämisen mahdollisuudet 30
4.4 Johtopäätöksiä sairaalan näkökulmasta 31

5. kunnat terveys-, sosiaali- ja asumispalvelujen järjestäjänä 33
5.1 Kuntien asumispalveluja koskevat strategiset linjaukset 35
5.2 Kunnat asumispalvelujen järjestäjänä 37
5.3 Kunnan asumispalvelujen suunnittelu 40
5.4 Rakentamissuunnitelmat 47
5.5 Johtopäätöksiä kunnan näkökulmasta 47

6. asumispalvelujen tuottaminen 50
6.1 Asumispalveluyksiköiden palvelutarjonta 51

6.1.1 Palvelujen kohdentuminen 52
6.1.2 Palvelujen sisältö 54

6.2 Asumispalvelujen tarve  55
6.3 Asumisyksiköiden uusi palvelutarjonta 58
6.4 Johtopäätöksiä palvelujen tuottajien näkökulmasta 58

sisällys



5

7. Mielenterveyskuntoutujien omat kokemukset 60
7.1 Haastateltavien taustaa 60
7.2 Kuntoutujien kokemukset 62
7.3 Asumisratkaisut asumispolkukuvauksina  62
7.4 Haastateltujen kokemuksia kuntoutumisesta 68
7.5 Haastateltujen kokemuksia kuntoutumisen hidastumisesta 71
7.6 Johtopäätöksiä kuntoutujien kokemuksista ja asumisesta 73

8. Mielenterveyskuntoutujien asumisen haasteita 75
8.1 Pyöröovisyndrooma 75
8.2 Muita haasteita: palveluiden saumattomuus, turvallisuus 78

9. johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 80
9.1 Vastaukset selvitykselle asetettuihin kysymyksiin 81
9.2 Yhteenveto aineistosta 84
9.3 Toimenpide-ehdotukset 85

lähteet 87

liitteet  90
Liite 1 Kysely kunnille mielenterveyskuntoutujien asumisratkaisuista sekä asumispal-

veluun sijoittamisesta 
Liite 2 Kysely ympärivuorokautisille asumispalveluyksiköille 
Liite 3 Kysely asumispalveluyksiköille 
Liite 4 Kysely psykiatristen sairaaloiden ja sairaalaosastojen sosiaalityöntekijöille 
Liite 5 Kuntoutujan kyselylomake ennen haastattelua



6

1. johdanto

Asuminen on yksi ihmisen perustarpeista ja -oikeuksista. Sosiaali- ja terveydenhuollon 

lainsäädäntö määrittää mielenterveyskuntoutujan asumisen ja tuen sekä kuntoutuksen 

tarpeenmukaisen järjestämisen kuntien tehtäväksi. Tämän selvityksen kohteena ovat 

palvelujärjestelmän käyttäjien ja työntekijöiden näkemykset asumispalveluiden toimi-

vuudesta ja mielenterveyskuntoutujien omat kokemukset asumisesta ja selviytymises-

tä. Palvelujärjestelmään kuuluvat sairaanhoitopiirit, joilla on erikoissairaanhoidon ja 

kuntoutuksen koordinointitehtävä, kunnat palveluiden järjestäjinä ja tuottajina sekä yk-

sityiset asumispalveluiden tuottajat. Kolmannen sektorin rooli tulee esille palveluiden 

tuottamisen, vertais- ja tukiverkostojen sekä mielenterveyskuntoutujan osallisuuden 

vahvistamisen kautta.

Selvityksessä tarkastellaan mielenterveyskuntoutujien asumisen nykytilaa ja tarpeita. 

Se kuvaa yleisellä tasolla asumisen ja tukipalvelujen palvelukokonaisuutta. Tarkoi-

tuksena on ollut tuottaa käytäntöön sovellettavaa tietoa erilaisten asumisratkaisujen 

tarpeesta asumis- ja tukipalvelujen suunnittelun ja kehittämisen tueksi. Selvityksessä 

on tavoiteltu tuloksia, joita voi hyödyntää myös erityisryhmien asumisen investointi-

avustusten kohdentamisessa. Alussa kuvataan yleisesti toimintaympäristön laajuut-

ta ja kokonaisuutta. Luvuissa 4-6 tarkastellaan yksityiskohtaisemmin kunkin toimijan 

toimintaympäristöä sekä selvityksen tuloksia toimijan näkökulmasta. Mielenterveys-

kuntoutujan omia kokemuksia esitetään asumispolkuna (luku 7), joka varrelle sijoittuu 

erilasia asumisratkaisuja, selviytymisiä ja hidasteita. Tarkoituksena on peilata järjes-

telmän toimintaa kuntoutujan käytännön elämään. Yhteenvedon ohessa käsitellään 

haasteita, joita tässä selvityksessä on tullut esille (luku 8). Lopuksi esitetään joitakin 

toimenpide-ehdotuksia, joiden kelpoisuutta jatkotoimenpiteisiin voivat lukijat, suunnit-

telijat ja kehittäjät arvioida (luku 9). Selvitys on tehty ajankohtana, jolloin sosiaali- ja 

terveyspalvelujen ja kuntarakenteiden uudistaminen on ollut meneillään.

Uusi terveydenhuoltolaki astui voimaan toukokuussa 2011. Se velvoittaa perustervey-

denhuollon ja sosiaalityön saumattomaan yhteistyöhön sekä antaa sairaanhoitopiireil-

le vastuuta alueensa kuntien terveydenhoitopalveluiden koordinoinnissa. Valmisteilla 

oleva sosiaalihuoltolain uudistus tulee osaltaan muuttamaan tilannetta lähivuosina. 

Mielenterveyskuntoutujien asumisen ja asumispalveluiden suunnittelun tulisi olla vah-

vasti kehityksessä mukana.
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2. selvityksen lähtökohdat ja tavoitteet

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluista on viime vuosina tehty useita alueellisia 

selvityksiä (Fröjd 2009, Nordling 2009, Salo 2009, Willberg 2002) mutta yleisempää 

valtakunnallista kartoitusta ja vertailukelpoista tietoa asumisen tilasta ja tarpeista ei 

ole koottuna. Mielenterveyskuntoutujan asumista koskevan selvitystyön kohteena on 

pääasiallisesti hänen psyykkinen ja sosiaalinen todellisuutensa. Asumisratkaisujen yti-

messä ei ole fyysisiä tai materiaalisia elementtejä samaan tapaan kuin esimerkiksi 

liikuntavammaisten ihmisen kohdalla. Asumisjärjestelyihin liitetty psykososiaalinen tuki 

ja kuntoutus ovat mielenterveyskuntoutujien osalta keskeisiä tekijöitä.

Selvityksen tarkoituksena on kuvata mielenterveyskuntoutujien asumisen tilaa ja luoda 

suuntaviivoja siihen, miten asumispalveluja tulisi järjestää ja kehittää. Tavoite on koota 

mielenterveyskuntoutujien asumisen asiantuntijoiden näkemyksiä yhteen. Yhdistämäl-

lä palvelunkäyttäjien ja -tuottajien, kolmannen sektorin, kuntien ja valtiovallan edus-

tajien näkökulmia on mahdollista luoda monitahoinen, todellisuutta heijastava kuva 

mielenterveyskuntoutujien asumisen haasteista.

Kun kehitysvammaisten ja muiden vaikeavammaisten asunto-ohjelmaehdotus julkais-

tiin heinäkuussa 2009, ohjelmasta rajattiin pois mielenterveyskuntoutujien asumisrat-

kaisujen tarkastelu, sillä sen katsottiin vaativan oman valmistelutyönsä. Tämä selvitys 

pyrkii antamaan lähtökohtia mahdolliselle mielenterveyskuntoutujien asumisohjelmal-

le.

2.1 rajaukset

Tämä selvitys on rajattu 16 - 64-vuotiaisiin mielenterveyskuntoutujiin. Selvityksen ul-

kopuolelle jäävät lasten ja varhaisnuorten sekä eläkeikäisten asumisen tarkastelut. 

Tarkastelua ei ole rajattu tiettyyn asumisratkaisuun eikä myöskään tiettyyn mielenter-

veyskuntoutujaryhmään, tai toimintakyvyn mukaiseen luokitteluun.

Mielenterveysongelmista kärsivien asunnottomuus on rajattu tämä selvityksen ulko-

puolelle, vaikka mielenterveysongelmat ja asunnottomuus liittyvät useasti yhteen. 

Tämä on tullut esille myös useissa äskettäin tehdyissä selvitysraporteissa (mm. Leh-
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tonen & Salonen 2008, Erkkilä & Stenius-Ayoade 2009). Suomessa oli vuoden 2009 

marraskuussa noin 8 000 yksinäistä asunnotonta henkilöä ja asunnottomien perheiden 

määrä oli noin 350 (YM 2011). Mielenterveysongelmista kärsivät kuuluvat päihdeon-

gelmaisten, itsenäistyvien nuorten ja vapautuvien vankien ohella niihin erityisryhmiin, 

joita asunnottomuus tai sen uhka Suomessa koskettavat, ja joilla on muita suurempi 

riski joutua asunnottomaksi jossain elämänsä vaiheessa (Lehtonen & Salonen 2008).

Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskuksessa vuonna 2009 tehdyssä 

selvityksessä on kartoitettu 158 asiakkaan terveydentila ja sosiaaliset olosuhteet 

pääkaupunkiseudun kuntien asunnottomien vastaanottoyksiköissä. Näistä asiakkaista 

12 prosentilla oli psykoositasoinen mielenterveyden häiriö. Selvitys antaa viitteitä siitä, 

että psykoosisairauksien määrä on asunnottomien joukossa moninkertaistunut sitten 

1970-luvun (Erkkilä & Stenius-Ayoade 2009). Selvityksen toimenpide-ehdotuksissa 

esitetään muun muassa, että asunnottomien terveydentilan ja sosiaalisten olosuhtei-

den parantamiseksi olisi kehitettävä joustavia terveyden- ja sosiaalihuollon palvelui-

ta tavoittamaan ne päihde- ja mielenterveysongelmaiset asunnottomat, jotka eivät eri 

syistä kykene hakeutumaan normaalipalvelujen piiriin. 

2.2 selvityksen toteuttaminen ja menetelmät

Selvitys koostuu monimuotoisesta aineistosta: alan ammattilaisille suunnatuista ky-

selytutkimuksista, asiantuntijoiden ja mielenterveyskuntoutujien haastatteluista sekä 

alaa koskevista raporteista ja dokumenteista.

Kyselyt

Keväällä 2010 lähetettiin erilliset kyselyt neljälle kohderyhmälle:

1. kuntien sosiaalitoimen työntekijöille,

2. sairaanhoitopiirien psykiatristen sairaaloiden sosiaalityöntekijöille,

3. palveluasumisen ja

4. tehostetun palveluasumisen yksiköiden esimiehille.
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Lähetettyjen lomakkeiden lukumäärät, palautuneiden vastausten lukumäärät sekä 

vastausprosentit kyselyittäin on esitetty taulukossa 1. Kyselylomakkeissa tiedustel-

tiin mm. asumispalvelujen ja asumisen tuen tarvetta sekä järjestämistä. Määrällisten 

vastausten lisäksi kerättiin avoimilla kysymyksillä laadullisia kuvauksia mm. palvelujen 

kehittämisestä.

Numeeriset tiedot pyydettiin vastaajilta arvioina, minkä vuoksi saatavia vastauksia voi-

daan pitää suuntaa-antavina. Jos lukumäärää koskeva arvio oli annettu luvun sijaan 

vaihteluvälinä (esim. 1 - 4), on tuloksia laskettaessa käytetty annetun välin ylärajaa.

Haastattelut

Aineistoa kerättiin myös haastatteluilla: asiantuntijahaastattelut (6), kuntoutujahaas-

tattelut (21) ja fokushaastattelut kokemuskouluttajille (3) sekä mielenterveys- ja päih-

detyötä tekevien järjestöjen yhteistyöverkostossa, MpNetissä1, toimivien asumispal-

veluprojektien työntekijöille. Haastattelut tehtiin fokushaastatteluja lukuun ottamatta 

marraskuussa 2010.

Asiantuntijahaastattelujen tavoitteena oli tarkentaa kuvaa mielenterveyskuntoutujien 

asumisratkaisujen toteutumisesta käytännössä. Haastatteluja ei ole näin ollen rapor-

toitu omana aineistonaan. Haastattelut tehtiin kolmelle psykiatrille ja kolmelle asumis-

palvelujen ammattihenkilölle (kaksi ohjaajaa ja yksi toimintaterapeutti). Haastatelluilla 

psykiatreilla on laaja työkokemus alaltaan ja he ovat olleet mukana erityisesti kehittä-

mässä valtakunnallisesti mielenterveyskuntoutujien kuntoutusta ja siihen liittyviä asu-

mispalveluja.

Mielenterveyskuntoutujien haastattelun tavoitteena oli kartoittaa heidän, omia koke-

muksiaan kuntoutumisesta, asumisesta ja asumispalveluista. Kokemuksista haluttiin 

saada pitkittäiskuvaus kertomuksen muodossa. Ennen haastattelua haastateltavilta 

pyydettiin kirjallinen suostumus tutkimukseen osallistumisesta. Tämän jälkeen he täyt-

tivät senhetkistä asumis- ja terveydentilaansa selvittävän kyselylomakkeen.

1 MpNet on vuonna 2010 perustettu mielenterveys- ja päihdetyötä tekevien järjestöjen vapaaehtoinen yhteistyö-
verkosto.
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Haastattelussa käytettiin asumispolku-metaforaa2 (Housing Pathways, vrt. Clapham 

2005), jota on käytetty aiemmin kansainvälisissä tuettua asumista ja asunnottomuutta 

käsittelevissä tutkimuksissa (Johnson ym. 2010). Haastateltavalle esitettiin aikajana, 

johon hän merkitsi kohdallaan toteutuneet asumisratkaisut sairastumisestaan lähtien. 

Asumispolku-metaforaan tukeutuen haastateltavaa pyydettiin joko kirjoittamaan tai 

suullisesti muistelemaan kokemiaan asumisratkaisuja ja niihin liittyvää tukea, sekä 

kokemustaan selviytymisestä. Mielikuvan avulla haastateltavat tuottivat kertomuksen 

kokemuksistaan. Yhteensä 21 mielenterveyskuntoutujan haastattelut nauhoitettiin ja 

litteroitiin. Haastateltavat tavoitettiin mielenterveysyhdistysten kautta Helsingin seudul-

ta, Pirkanmaalta ja Lounais-Suomesta.

Fokus-haastattelun tavoitteena oli syventää kuntoutujien haastattelun pohjalta esille 

tulleita teemoja. Haastateltavina olivat Mielenterveyden keskusliiton verkostossa kou-

lutetut kokemusasiantuntijat. Lisäksi asumispolun mukaisista tyypittelyistä kerättiin ja 

kirjattiin muistiin mielenterveysprojektien työntekijöiden mielipiteitä kahdessa semi-

naarissa Learning Cafe3 -menetelmällä.

Dokumentit

Tilastoaineistoa on kerätty Tilastokeskuksen, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen 

(THL), Kelan, Eläketurvakeskuksen ja Kuntaliiton tilastoista, THL:n Tilasto- ja indikaat-

toripalvelu SOTKAnetistä sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n Selvi-

tyksiä -sarjassa julkaistuista raporteista.

Aiemmin tehtyjä mielenterveyskuntoutujien asumista koskevia paikallisia selvityksiä 

on ollut käytettävissä tausta-aineistona (esim. Pohjanmaa-hanke, Vantaan kaupungin 

asumispalveluselvitys, Asumispalvelusäätiö ASPAn selvitysprojektien että tarvekartoi-

tusten raportit).

Mielenterveyskuntoutujien asumisselvityksen tavoitteena on tarkentaa kuvaa mielen-

terveyskuntoutujien asumisen tuesta Suomessa tällä hetkellä. Selvitys käsittelee so-

siaalipalveluna toteutettavia asumispalveluja ja asumisen tukea.

2 Asumispolku-metafora on tässä yhteydessä kielikuva, joka ilmentää asumisen etenemistä ja vaihtelua.
3 Learning Cafessa työskennellään ja opitaan yhdessä pienissä pöytäryhmissä.
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Taulukko 1. Aineiston hankintatapa, tiedon lähteet ja aineiston määrä

aineiston hankintatapa tiedon lähteet aineiston määrä
Sähköinen kysely,
lähetetty 342

Kuntien sosiaalijohtaja tai työnte-
kijä

135 vastausta,
vastausprosentti 39 %

Sähköinen kysely,
lähetetty 90

Sairaanhoitopiirien sosiaalityönteki-
jä tai vastaava

39 vastausta,
vastausprosentti 43 %

Sähköinen kysely,
lähetetty 287
ei tavoitettu 9

Palveluasumisyksiköt/esimies 123 vastausta,
vastausprosentti 44 %

Sähköinen kysely
lähetetty 233
ei tavoitettu 233

Tehostettu palveluasuminen/ esi-
mies

119 vastausta,
vastausprosentti 52 %

Haastattelu Kuntoutujat 21 kuntoutujaa
Fokushaastattelu (1) Kokemuskouluttajat 3 kuntoutujaa

Työntekijähaastattelut 3 haastattelua
Asiantuntijahaastattelu Psykiatrit 3 haastattelua
Asiakirjat ja julkaisut Terveyden- ja sosiaalihuollon tilas-

tot
Kuntatila
ARA:n selvitykset
Sh-piirien mielenterveys- ja päih-
desuunnitelmat/strategiat tuleville 
vuosille
Kuntien ja kuntayhtymien mt- ja 
päihdesuunnitelmat
Kokeiluhankkeiden raportit, asu-
misselvitykset
ASPAn asumisselvitykset
Aiemmat tutkimukset

2.3 selvitykselle asetetut kysymykset

Selvityksessä etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

1. Mikä on määrällinen tarve mielenterveyskuntoutujien asumispalveluille? 

2. Kuinka paljon on sairaaloiden pitkäaikaispaikoilla tai ympärivuorokautisissa asu-

mispalveluissa sellaisia mielenterveyskuntoutujia, jotka selviytyisivät itsenäisem-

mässä asumisessa, mikäli sekä asuntoja että oikein kohdennettuja palveluja olisi 

saatavilla?

3. Miten psykiatrisesta laitoshoidosta kotiutuvien asumisratkaisut on järjestetty?  

Miten hyvin ne vastaavat asukkaiden tarpeita?

4. Kuinka paljon arvioidaan olevan joko itsenäisesti tai omaisten kanssa asuvia mie-

lenterveyskuntoutujia, jotka tarvitsisivat tukea asumiseensa?
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5. Minkälaisia asumisen tukitoimia tarvitaan lisää?

6. Millä tavalla kuntien mielenterveyspalvelujen suunnittelussa otetaan huomioon 

asuminen? Sisältävätkö ne tavoitteita asumisratkaisujen tai sen muuttamisen 

suhteen?

2.4 käsitteiden määrittely

Käsitteiden suuri kirjo ja hajanaisuus on vaikeuttanut sosiaali- ja terveyspalvelujen  

toimijoiden työtä. Samasta asiasta puhutaan eri käsitteillä ja yhdellä käsitteellä voi 

olla useita merkityksiä. Viime vuosina on sosiaali- ja terveydenhuollossa ollut useita 

sähköistä potilasasiakirjaa, ajanvarausta jne. koskevia tietotekniikan käyttöönottoon 

liittyviä hankkeita. Hankkeiden yhteydessä sanastoa ja käsitteitä on pyritty yhtenäis-

tämään. Sosiaalialan sanastoa, johon kuuluvat myös asumispalvelua koskevat termit, 

on tarkennettu asiakastietojärjestelmää koskevan tietoteknologiahankkeen yhteydes-

sä. Yhtenäisen sanaston tarve on tiedostettu, koska se helpottaa tiedonvaihtoa ja tuo 

säästöjä tietojärjestelmien rakentamisessa ja tilastoinnissa. (Lehmuskoski & Kuusisto-

Niemi 2008.)

Tässä selvityksessä käytetään keskeisten käsitteiden määrittelyssä sekä edellä mai-

nittua sosiaalialan sanastoa että vakiintuneen Sosiaali- ja Terveysministeriön (STM) 

asumispalveluja koskevan kehittämissuosituksen (STM 2007) mukaisia käsitteitä. 

Kunkin käsitteen yhteyteen on merkitty sulkuihin, onko käsite peräisin sosiaalialan sa-

nastosta (s) vai STM:n kehittämissuosituksesta (t). Muut käsitteet on tarvittaessa mää-

ritelty alaviitteissä.

Mielenterveyskuntoutujalla (t), lyhennettynä kuntoutuja, tarkoitetaan 16 - 64-vuotiasta 

henkilöä, joka tarvitsee mielenterveyden häiriön vuoksi kuntouttavia palveluja ja lisäksi 

mahdollisesti apua asumisensa järjestämisessä tai asumispalveluja. Sairaalahoidossa 

käytetään useimmiten termiä potilas tai asiakas. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskes-

kus ARA käyttää vastaavasti termiä asukas. Kaikkia näitä termejä käytetään selvityk-

sessä, aina asiayhteydestä riippuen.

Kuntouttavilla palveluilla (t) tarkoitetaan palveluja, joilla tuetaan mielenterveyskuntou-

tujan kuntoutumista ja itsenäistä selviytymistä.
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Kuntoutuminen (t) on kuntoutujan omaa toimintaa, jonka tavoitteena on toteuttaa tä-

män omalle elämälleen asettamia tavoitteita sekä lisätä kykyä toimia menestyksek-

käästi ja tyytyväisenä elinympäristössään ja valitsemissaan rooleissa. Kuntoutumisen 

myötä kuntoutujan toimintatavat ja itseensä kohdistamat asenteet, tunteet ja ajatukset 

muuttuvat suotuisammiksi.

Mielenterveyskuntoutuksella (t), lyhennettynä kuntoutus, tarkoitetaan monialaista kun-

touttavien palvelujen kokonaisuutta, joka on suunniteltu yhdessä kuntoutujan kanssa 

tämän yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Ammattihenkilöt toimivat kuntoutusprosessis-

sa kuntoutujan yhteistyökumppaneina joiden tehtävänä on tukea, motivoida ja rohkais-

ta kuntoutujaa kuntoutustavoitteiden asettelussa ja toteuttamisessa. Mielenterveyttä 

tukevat monet tekijät, kuten perhe, opiskelu, työ ja ihmissuhteet. Mielenterveyskuntou-

tuksessa on olennaista huomioida nämä alueet hoidon ja ohjauksen ohella.

Sosiaalipalvelulla (s) tarkoitetaan sosiaalihuoltoon kuuluvaa palvelua, jonka tarkoituk-

sena on edistää asiakkaan sosiaalista hyvinvointia.

Asumisen järjestämisellä (s) tarkoitetaan sosiaalipalvelua, jolla sosiaalihuollon asiak-

kaalle hankitaan asunto.

Asumispalvelulla (s) tarkoitetaan sosiaalipalveluna järjestettävää palvelu- tai tukiasu-

mista.

Tukiasuminen (s) on sosiaalisesti kuntouttava asumismuoto henkilöille, jotka tarvitse-

vat tukea pystyäkseen asumaan itsenäisesti.

Tuettu asuminen (t) edustaa itsenäisintä asumisen muotoa. Kuntoutuja asuu joko 

omassa asunnossa tai sellaista vastaavassa kunnan järjestämässä tukiasunnossa. 

Asumisen tukea saa suunnitellusti sekä omistusasuntoon, vuokra-asuntoon että tuki-

asuntoon.

Palveluasumisella (t/s) (vrt. asumispalveluyksikkö) tarkoitetaan asumismuotoa, johon 

kuuluu palveluntuottajan järjestämän vakituisen asunnon lisäksi jokapäiväiseen selviy-

tymiseen liittyviä sosiaalipalveluja.
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Tehostettu palveluasuminen (t) (vrt. ympärivuorokautinen asumispalveluyksikkö) tar-

koittaa palveluasumista, johon liittyviä palveluja on saatavissa kaikkina vuorokauden 

aikoina.

Kuntoutujalle tarjottavan tuen intensiteetin mukaan jaoteltujen asumispalvelujen sisäl-

töä on määritelty STM:n kehittämissuosituksessa (STM 2007) seuraavasti:

Tuettu asuminen tarkoittaa säännöllistä, kuntoutussuunnitelmaan perustuvaa mielen-

terveyskuntoutusta, jota annetaan pääosin muualla kuin kuntoutujan asunnossa. Sitä 

toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä kuntoutujan omaisten ja läheisten 

kanssa. Kuntoutuksen avulla kuntoutuja opettelee hallitsemaan oireitaan. Kuntoutujaa 

tuetaan harjoittelemaan päivittäisiä toimintoja, käyttämään kodin ulkopuolisia palveluja 

sekä löytämään virikkeellistä vapaa-ajan toimintaa. Häntä ohjataan mahdollisuuksien 

mukaan siirtymään työelämään tai opiskelemaan. Myös kuntoutujien omaisten, erityi-

sesti heidän lastensa, tukemisesta ja ohjaamisesta huolehditaan. Tavoitteena on liittää 

tuettuun asumiseen toimiva palveluverkosto.

Palveluasuminen on usein yhteisöllistä asumista ryhmäasunnossa ja kuntoutusme-

todista riippuen myös tavallista palveluasumista itsenäisessä asunnossa. Toiminnan 

painopisteenä on monipuolinen kuntoutus ja asiakkaan toimintakyvyn ja sosiaalisten 

suhteiden vahvistaminen. Kuntoutujalla on mahdollisuus osallistua päivätoimintaan. 

Häntä ohjataan harjoittelemaan sairauden kanssa selviytymistä ja hankkimaan tarvit-

tavia toimintavalmiuksia. Harjoittelu kohdistuu itsenäistä asumista tukeviin taitoihin, 

kuten ruoanlaittoon, siivoukseen ja pyykinpesuun. Lisäksi kuntoutujaa ohjataan teke-

mään itsenäisesti päätöksiä, hoitamaan raha-asioitaan ja muita asioitaan sekä muu-

tenkin asioimaan asumispalveluyksikön ulkopuolella. Lääkäripalvelut ja muut tervey-

denhuollon palvelut järjestetään tarvittaessa.

Tehostettu palveluasuminen on yhteisöllistä asumista ryhmäasunnossa. Henkilöstö on 

paikalla ympäri vuorokauden. Kuntoutujaa avustetaan hänen päivittäisissä toiminnois-

saan, kuten henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimisessa, ruokailun järjestämises-

sä, siivouksessa ja pyykinpesussa sekä lääkärin ohjeiden mukaisessa lääkehoidos-

sa. Kuntoutujaa ohjataan harjoittelemaan itsenäistä päätöksentekoa, raha-asioiden ja 
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muiden asioiden hoitoa, mielekästä vapaa-ajan viettoa sekä ihmissuhteiden hoitamis-

ta. Kuntoutujaa tuetaan vastuulliseen ja toisia huomioivaan elämiseen lähiyhteisössä 

ja laajemmin yhteiskunnassa. Lääkäripalvelut ja muut terveydenhuollon palvelut jär-

jestetään tarvittaessa sekä varmistetaan asiakkaalle kuuluvien etuuksien saanti.

Mielenterveyskuntoutujan asumiseen liittyvä käsitteistö ja terminologia painottuu ter-

veydenhuollon ja sosiaalityön sekä asumista koskevan sisällön, asiayhteyden ja am-

mattitermien mukaisesti.
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3. Mielenterveysongelmat ja palvelujen kokonaisuus

Tässä luvussa tarkastellaan mielenterveysongelmien laajuutta, asumista ohjaavaa 

lainsäädäntöä, kuntoutujien tukipalvelujen ja asumisen palvelukokonaisuutta sekä val-

takunnallisten linjauksien merkitystä mielenterveyskuntoutujien asumisen järjestämi-

sessä.

3.1 Mielenterveysongelmien yleisyys

Mielenterveysongelmien yleisyyttä ja niistä aiheutuvaa palveluntarvetta voidaan arvi-

oida valtakunnallisten tilastojen avulla. Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä kertoo sekä 

työ- ja toimintakyvyn menetyksistä että sairastavuuden (prevalenssi) laajuudesta. Sai-

raalahoidossa olevien potilaiden määrä kuvaa sairastuvuutta (insidenssi) akuuttien  

uusien tapausten ja toistuvien sairastumisten osalta.

Tilastojen mukaan Suomessa oli vuoden 2009 aikana mielenterveyden häiriöiden 

vuoksi laitoshoidossa yhteensä 43 000 potilasta. Osa näistä potilaista hoidettiin yleis-

lääketieteen erikoisalalla. Psykiatrian erikoisalan laitoshoidossa oli yhteensä 30 600 

potilasta. (THL 2010.) Keskimääräinen laitoshoidon kesto psykiatrian erikoisalalla oli 

34 vuorokautta. Väestömäärään suhteutettuna oli potilaita keskimäärin 5,7 tuhatta 

asukasta kohti. Sairaanhoitopiireittäin vertailtuna suurin väestöön suhteutettu luku oli 

Etelä-Karjalassa, 7,8 potilasta tuhatta asukasta kohti; pienin luku taas Keski-Suomen 

sairaanhoitopiirissä, 4,2 potilasta tuhatta asukasta kohti. (Forström & Pelanteri 2011.)  

Psykiatrian asumispalveluissa oli runsaat 7 100 asiakasta (Väyrynen & Kuronen 2010).

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi 16 - 64-vuotiaita oli työkyvyttö-

myyseläkkeellä koko maassa 117 600 henkilöä, eli 3,4 % vastaavan ikäisestä väes-

töstä. Kaikista työkyvyttömyyseläkkeen saajista (263 300) heitä oli 44,7 %. Työkyvyt-

tömyyseläkettä saavien mielenterveysongelmaisten väestöosuus oli pienin Helsingin 

ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä 2,6 % ja suurin 5 % Pohjois-Savon sairaanhoitopii-

rissä. (Kela & ETK 2010.)
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Työkyvyttömyyseläkkeiden määrässä huomiota kiinnittävät nuorten, alle 30-vuotiai-

den työkyvyttömyyseläkkeiden syyt. Vuonna 2009 alle 30-vuotiaita siirtyi eläkkeelle  

2 012 henkilöä, joista valtaosa mielenterveyden ja käyttäytymishäiriöiden vuoksi (1954 

henkilöä). Vaikka nuorten työkyvyttömyyseläkkeellä olevien kokonaismäärä on jonkin 

verran laskenut, alle 30-vuotiaita siirtyi masennuksen vuoksi vuonna 2009 eläkkeelle 

yhteensä 487 henkilöä, enemmän kuin kertaakaan tällä vuosituhannella (Raitasalo & 

Maaniemi 2011). 

3.2 lainsäädäntö

Mielenterveyskuntoutujan asumista ja siihen liittyvää tukea säätelevät Mielenterveys-

laki (1116/90), Kansanterveyslaki (66/72), Sosiaalihuoltolaki (710/82, § 13), Sosiaali-

huoltoasetus (607/83, § 10), Vammaispalvelulaki (380/1987), Vammaispalveluasetus 

(759/ 1987) ja Terveydenhuoltolaki (1326/2010, § 27, 1.5.2011 alkaen).

Mielenterveystyöllä tarkoitetaan yksilön psyykkisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja per-

soonallisen kasvun edistämistä sekä mielisairauksien ja muiden mielenterveyshäiri-

öiden ehkäisemistä, parantamista ja lievittämistä. Mielenterveystyöhön kuuluu myös 

väestön elinolosuhteiden kehittäminen siten, että elinolosuhteet ehkäisevät ennalta 

mielenterveyshäiriöiden syntyä, edistävät mielenterveystyötä ja tukevat mielenter-

veyspalvelujen järjestämistä.

Mielenterveyslain 1 § mukaan mielenterveystyöhön kuuluvat mielenterveyden häiriöitä 

poteville henkilöille heidän lääketieteellisin perustein arvioitavan sairautensa tai häi-

riönsä vuoksi annettavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Palveluiden on muo-

dostettava toiminnallinen kokonaisuus (Mielenterveyslaki 6d §). Edelleen lain 3 §:ssä 

säädetään, että kunnan tulee huolehtia alueellaan mielenterveyspalvelujen järjestämi-

sestä.

Mielenterveyskuntoutujan oikeus asumispalveluihin on vahvistettu Mielenterveyslain 

5 §:ssä, jossa todetaan, että mielenterveyskuntoutujalle on järjestettävä mahdollisuus 
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tämän tarvitsemaan lääkinnälliseen tai sosiaaliseen kuntoutukseen liittyvään tuki- ja 

palveluasumiseen siten kuin siitä on erikseen laissa säädetty. Kuntoutusnäkökulma 

on tässä kohdin selkeä ja siihen katsotaan kuuluvan sekä sosiaalinen että lääkinnäl-

linen kuntoutus, jotka käytännössä toteutetaan joko terveyden- tai sosiaalihuollon 

toimintana. Paasun (Paasu 2005) mukaan psyykkisesti sairaat kuuluvat asumisen 

erityisryhmiin, koska psyykkisen toimintakyvyn alentuminen hoitamattomana voi joh-

taa sosiaalisen toiminnan vaikeutumiseen, arjen asioiden hoitamatta jättämiseen ja 

fyysisen toimintakyvyn heikentymiseen. Heille ei riitä pelkkä asunnon järjestäminen 

asunnottomuuden ja sosiaalisen syrjäytymisen kierteen ehkäisemiseksi, vaan usein 

tarvitaan lisäksi hoidollista ja sosiaalista tukea. Erilaisilla asumisratkaisuilla pyritään 

vaikuttamaan mielenterveyskuntoutujan elinolosuhteisiin asumisen osalta niin, että ne 

edistävät kuntoutumista ja terveyttä.

Asumispalvelujen järjestämisvelvollisuutta on tarkennettu sosiaalihuoltoa koskevassa 

lainsäädännössä. Asumispalvelut on luokiteltu sosiaalipalveluiksi, joiden järjestämi-

sestä kunnan on huolehdittava (Sosiaalihuoltolaki 17 §). Asumispalveluilla tarkoite-

taan palvelu- ja tukiasumisen järjestämistä (Sosiaalihuoltolaki 22 §). Asumispalveluja 

järjestetään palveluasunnoissa ja tukiasunnoissa, joissa tuetaan henkilön itsenäistä 

asumista tai siirtymistä itsenäiseen asuntoon. Tukea asumiseen annetaan sosiaalityöl-

lä tai muilla palveluilla (Sosiaalihuoltoasetus 10 §).

Asumispalvelujen järjestämisestä vaikeavammaisille henkilöille säädetään Vammais-

palveluasetuksessa. Säädöstä sovelletaan, jos henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sovel-

tuvia palveluja tai etuuksia muun lain nojalla. Henkilöä pidetään vaikeavammaisena, 

jos hän vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee toisen henkilön apua päivittäisissä 

toiminnoissa suoriutuakseen jatkuvaluonteisesti, vuorokauden eri aikoina tai muuten 

erityisen runsaasti (Vammaispalveluasetus 11 §). Vammaispalveluasetuksen 10 §:n 

mukaan palveluasumiseen kuuluvat asunto sekä palvelut, jotka ovat välttämättömiä 

asukkaan jokapäiväiselle suoriutumiselle.

Vaikeavammaisuus on määriteltävä käytännössä kunkin palvelun osalta erikseen sää-

döksiin kirjattujen kriteerien mukaan. Mielenterveyskuntoutujia ei ole yleensä katsottu 

vaikeavammaisiksi, vaikka osalla esimerkiksi skitsofreniaa sairastavista sairaus aihe-
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uttaa niin suuren avun tarpeen, että edellä kuvattu Vammaispalveluasetuksen määri-

telmä soveltuisi käytettäväksi. (Heiliö ym. 2006.) 

Sosiaali- ja terveysministeriö on ottanut kantaa asiaan mielenterveys- ja päihdesuun-

nitelmassa vuoteen 2015 (STM 2009). Suunnitelmassa on todettu, että kuntoutus- ja 

Sosiaali- ja terveysministeriö on ottanut kantaa asiaan mielenterveys- ja päihdesuun-

nitelmassa vuoteen 2015 (STM 2009). Suunnitelmassa on todettu, että kuntoutus- ja 

vammaislainsäädännössä mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien etujen tulee 

olla samat kuin vammaisten. Kunnalla on erityinen velvollisuus järjestää myös vai-

keavammaisiksi katsottavien, mielenterveyshäiriöitä potevien henkilöiden tarvitsema 

palveluasuminen.

Uusi terveydenhuoltolaki astuu voimaan vuosien 2011 - 2014 aikana. Lain tavoit-

teena on mm. vahvistaa asiakaslähtöisyyttä sekä perusterveydenhuoltoa lisäämällä 

yhteistyötä kunnan eri toimijoiden välillä ja erikoissairaanhoidon kanssa sosiaali- ja 

terveyspalvelujen järjestämisessä (Voipio-Pulkki 2010). Lain 27 § velvoittaa kunnan 

järjestämään alueensa asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi tarpeel-

lisen mielenterveystyön, jonka tarkoituksena on yksilön ja yhteisön mielenterveyttä 

suojaavien tekijöiden vahvistaminen sekä mielenterveyttä vaarantavien tekijöiden vä-

hentäminen ja poistaminen. Mielenterveystyöhön kuuluu mm. ohjaus ja neuvonta sekä 

tarpeen mukainen perheen psykososiaalinen tuki. Sosiaalihuoltolain uudistus seuraa 

terveydenhuoltolain uudistusta, ja siitä on suunniteltu annettavaksi esitys hallitukselle 

2012. Lait säätelevät myös mielenterveys- ja päihdetyötä.

3.3 kuntoutujan tukipalvelujen ja asumisen palvelukokonaisuus

Asumisen tukemiseen kietoutuu varsinkin sairastumisen ja kuntoutumisen alkuvai-

heessa paljon hoidollisia ja lääkinnällisen kuntoutuksen toimenpiteitä, mutta myös so-

siaalista kuntoutusta ja tukea. Seuraavassa kuviossa kuvataan mielenterveyskuntou-

tujan asumisen ja kuntoutumisen palvelukokonaisuutta sairastumisesta työelämään, 

opiskeluvalmennukseen tai eläkkeelle.
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Kuvio 1. Mielenterveyskuntoutujan asumisen ja tukipalvelujen palvelukokonaisuus (Kuvio 
on mukaeltu Paasun (2005) esittämän kaavion pohjalta.)

Mielenterveysyhdistykset osallistuvat mielenterveystyöhön vapaaehtoistoimin: vertais-

tuen, kokemuskoulutuksen ja mielenterveyskuntoutujan edunvalvonnan keinoin. Kol-

mannen sektorin toimijat, kuten yhdistykset, säätiöt ja niiden omistamat osakeyhtiöt 

tuottavat asumispalveluja sekä asumiseen liittyviä tukipalveluja, kuten päivä- ja työtoi-

mintaa sekä kuntoutusta ja muuta ohjausta. Kolmannen sektorin toimintaa kuvataan 

selvityksessä siltä osin kuin se tulee esille haastateltujen vastauksissa.

3.4 valtakunnallisten linjausten merkitys kuntoutustoimintaan ja 
asumispalveluihin

Mielenterveyskuntoutumista koskevien valtakunnallisten linjausten tavoitteena on eri-

koissairaanhoidon palvelujen uudelleen järjestäminen, laitoshoidon vähentäminen ja 

avohoidon palvelujen kehittäminen. Yhteistyötä tiivistetään sairaanhoitopiirien, erikois-

sairaanhoidon ja perusterveydenhuollon sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja erikois-

sairaanhoidon välillä. Tavoitteena on saumaton hoitoketju niin, että asiakkaan hoito ja 

kuntoutus etenevät mahdollisimman joustavasti.
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Sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti vuosille 2001 - 2007 kansallisen terveydenhuol-

toprojektin, jonka tavoitteena oli tuottaa ratkaisuja terveydenhuollon perusongelmiin ja 

lisätä palvelujärjestelmän rakenteellista tehokkuutta esittämällä suurempia yksiköitä ja 

laajempaa väestöpohjaa perusterveydenhuollolle (STM 2001). Ohjelma tuotti useita 

kehittämishankkeita, mutta tavoiteltua muutosta ei syntynyt. Seurauksena oli kunta- 

ja palvelurakenneuudistusta koskeva puitelaki, joka säädettiin vuosiksi 2009 - 2013. 

Laissa on useita palvelujen tuotantotapoja, jotka linjaavat organisointia ja tehtäväjakoa 

myös kuntien ja sairaanhoitopiirien välillä (Kokko ym. 2009).

Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut mielenterveyskuntoutujien asumispalveluja 

koskevan kehittämissuosituksen (STM 2007), jonka tarkoituksena on parantaa mie-

lenterveyskuntoutujien asumisen ja kuntouttavien palvelujen laatua. Suositus koskee 

sekä julkisia että yksityisiä palveluja.

Keväällä 2009 sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi Kansallisen mielenterveys- ja päih-

desuunnitelman ja Mieli 2009 -työryhmän ehdotukset mielenterveys- ja päihdetyön 

kehittämiseksi vuoteen 2015 (Partanen 2010). Suunnitelmassa on useita ehdotuksia, 

jotka tulisi huomioida asumispalvelujen koordinoinnissa ja järjestämisessä. Suunni-

telman yhdeksäs ehdotus koskee perus- ja avopalvelujen tehostamista seuraavasti: 

”Kunnat tehostavat perus- ja avopalveluja mielenterveys- ja päihdeongelmista kär-

siville lisäämällä ja monipuolistamalla muun muassa päivystysluonteisia, liikkuvia ja 

konsultaatiopalveluja. Tämä luo edellytyksiä laitospaikkojen tarpeen vähenemiselle.” 

Lisäksi ehdotetaan, että psykiatriset ja päihdehuollon erityispalveluiden avohoitoyksi-

köt yhdistetään, ja että psykiatrinen sairaalahoito siirretään pääsääntöisesti yleissai-

raaloiden yhteyteen.

Edelleen ehdotuksessa todetaan, että mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien 

kuntoutuksen tulee olla monimuotoista ja osa hoitoprosessia alkaen akuuttivaiheen 

varhaiskuntoutuksella ja jatkuen tarvittaessa yksilöllisesti räätälöitynä psykososiaa-

lisena ja ammatillisena kuntoutuksena. Kuntoutuksessa ja asumispalveluissa hoito-

järjestelmä velvoitetaan ottamaan kuntoutuja (alkuperäisessä tekstissä asiakas) ja 

hänen läheisensä mukaan hoito- ja kuntoutumissuunnitelmaan sisällytettävään moni-

sektoriaaliseen yhteistyöhön. Kuntoutuksen kehittämisessä pääpaino on avopalveluis-

sa. Mielenterveyspalveluiden klubitaloverkostoa4 tai vastaavaa toimintaa ehdotetaan 
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laajennettavaksi koko maahan. Ohjelmassa todetaan myös, että mielenterveyskuntou-

tujien asumispalvelujen kehittämissuositus tulee ottaa käyttöön mielenterveyskuntou-

tujille palveluja tilattaessa, hankittaessa, toteuttaessa ja valvottaessa.

Psykiatrisen sairaalahoidon vähenemisen myötä mielenterveyskuntoutujille suunnatut 

asumispalvelut ovat lisääntyneet. Vuonna 2009 yli 7100 (THL 2010) suomalaista asui 

mielenterveyskuntoutujille tarkoitetussa asumispalveluyksiköissä - joko kunnallisissa, 

yksityisissä tai kolmannen sektorin ylläpitämissä.

Asumispalveluiden kohderyhmät muuttuvat, ja palvelujen tarve lisääntyy. Mielenter-

veyshäiriöt ovat yleistyneet, ja esimerkiksi psykiatrisesta ja päihdehäiriöistä kärsivien 

potilaiden määrä on viime vuosina kasvanut. Nuorisopsykiatrian tarve kasvaa, vaikka 

nuorten ikäluokka ei kasva. Ikääntyvien ikäluokka kasvaa ja psykogeriatrian tarve li-

sääntyy. (Nevalainen 26.11.2010.)

Sosiaalihuoltoa ja vammaispalveluja koskevan lainsäädännön mukaan erityisryhmien 

asumisen järjestelyt kuuluvat pääasiassa kuntien sosiaalitoimen tehtäviin. Sairaanhoi-

topiirit vastaavat mielenterveyspalvelujen kokonaissuunnittelusta alueellaan. Psykiat-

risten sairaaloiden välillä on vaihtelua siinä, miten ne osallistuvat mielenterveyskun-

toutujien asumisen järjestämiseen.

Osa sairaanhoitopiireistä tuottaa kuntouttavia asumispalveluja sairaalajakson jälkeen 

itse, kuntayhtymänä tai muodostamalla yksin tai yhteistyökumppaneiden kanssa liike-

toimintalaitoksen. Osa sairaanhoitopiireistä ei puutu mielenterveyskuntoutujien asu-

mispalvelujen järjestämiseen tai suunnitteluun.

Pitkäaikainen tuettu asuminen ja aktiivihoito erotetaan toisistaan, vakavien psykiatris-

ten häiriöiden hoitoon luodaan alueelliset hoito-ohjelmat, joilla tarkoitetaan koko ketjua 

sairaanhoidosta kotiin. Hoidon järjestämisessä on tarkoitus viedä palvelut lähelle poti-

lasta. Toisaalta hoidot vaativat syvällistä psykiatrian erikoisosaamista, jollaista tarjoaa 

esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri.

4 Klubitalotoiminta, Fountain House tarjoaa kuntoutujille työpainotteista toimintaa heidän kykyjensä ja voimavaro-
jensa mukaan. Tavoitteena on parantaa kuntoutujien elämänlaatua, vähentää sairaalatarvetta ja tukea paluuta 
työelämään ja opiskelemaan.
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4. Psykiatrisesta sairaalahoidosta asumispalveluihin

Suomessa on ollut aikaisempina vuosikymmeninä erillisiä valtion omistamia mielisai-

raaloita. Nämä liitettiin Erikoissairaanhoitolain voimaantulon aikoihin (v. 1991) sairaan-

hoitopiirien alaisuuteen. Manner-Suomessa on 20 sairaanhoitopiiriä. Niiden tehtävänä 

on huolehtia erikoissairaanhoidon yhteensovittamisesta yhteistyössä terveyskeskus-

ten kanssa siten, että kansanterveystyöstä ja erikoissairaanhoidosta muodostuu toi-

minnallinen kokonaisuus. Jokaisen kunnan on kuuluttava johonkin erikoissairaanhoi-

topiirin kuntayhtymään (Erikoissairaanhoitolaki, 1067/1989).

Psykiatriset sairaalat ovat useimmin sairaanhoitopiirien alaisia mutta myös suurimmilla 

kaupungeilla on omia psykiatrian erikoissairaanhoidon tasoisia sairaaloita. Joissakin 

terveyskeskuksissa on erillinen psykiatrinen sairaalayksikkö, esimerkiksi Sisä-Savon 

terveyskeskuksessa tai Kuusiokuntien terveyskeskussairaalan psykiatrinen osasto.

Etelä-Karjalan, Itä-Savon, Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja Päijät-Hämeen sairaanhoi-

topiirit toimivat osana monialaista kuntayhtymää. Niiden tavoitteena on joustavan ja 

saumattoman terveydenhuollon palvelujärjestelmän luominen perusterveydenhuollon 

sekä erikoissairaanhoidon välille. Asiakkaiden palvelujen käyttöä parannetaan madal-

tamalla perussairaanhoidon ja erikoissairaanhoidon hallinnollisia esteitä.

Eräät sairaanhoitopiirit korostavat sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä järjestä-

mällä perusterveydenhuollon lisäksi sosiaalihuollon palveluita. Itä-Savossa ja Etelä-

Karjalassa piirit ovat vastanneet sosiaalihuollon palveluiden järjestämisestä kaikille 

jäsenkunnilleen. Kainuun maakunta järjestää terveyspalvelujen lisäksi sosiaalipalvelut 

asukkailleen. Päijät-Hämeessä kuntayhtymä järjestää sosiaalihuollon palvelut kah-

deksalle kunnalle. Keski-Pohjanmaalla sairaanhoito vastaa sairaanhoitopiirin sosiaali-

huollon palveluiden järjestämisestä seitsemälle kunnalle. Uusimmat sairaanhoitopiiri-

en liikelaitokset tarjoavat perusterveydenhuollon palveluja alueen kunnille esimerkiksi 

Keski- Pohjanmaalla, Päijät-Hämeessä, Keski-Suomessa ja Pohjois-Savossa.
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Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet

Muutoksen suunta ja suuruus ei ole ollut valtakunnallisesti tasaista. Verrattaessa 

vuonna 2009 eniten ja vähiten palveluja tuottaneita sairaanhoitopiirejä havaitaan, että 

Kainuun sairaanhoitopiiri tuotti kaksi kertaa saman määrän sairaanhoitopäiviä kuin 

Päijät- Hämeen sairaanhoitopiiri. Suurta eroa selittää osin se, että skitsofrenia ja muut 

psykoosit ovat Kainuussa 2-3 kertaa yleisempiä kuin Lounais- ja Etelä-Suomessa. 

(Perälä ym. 2008.)

4.1 asumisratkaisut sairaalan jälkeen

Psykiatrisen sairaanhoidon hoitopäivien määrä on ollut vuodesta 2000 hitaasti laske-

va.

Kuvio 2. Psykiatrisen sairaanhoidon hoitopäivät/1000as 2000-luvulla
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Kuvio 3. Psykiatrian sairaanhoitopäivien määrä v. 2009 eri sairaanhoitopiireissä, pv/1000 
asukasta

Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet

sph = sairaanhoitopiiri

Psykiatristen sairaanhoitopäivien väheneminen heijastuu mielenterveyskuntoutujien 

asumispalveluiden kasvuun. Verrattaessa psykiatrian kuntoutuskotien asukasmäärien 

muutosta 2000-luvulla havaitaan selvää kasvua.
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Kuvio 4. Psykiatristen kuntoutuskotien5 asiakkaiden määrä 2000-luvulla (kunkin vuoden 
lopussa)

Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet

4.2 asumisratkaisut ja niihin liittyvä tuki sairaalan jälkeen tässä sel-
vityksessä

Tässä selvityksessä mukana olleiden psykiatristen sairaaloiden sosiaalityöntekijöiden  

vastauksissa arvioitiin, että vuoden 2009 aikana kirjoitettiin sairaalasta ulos noin 4300 

potilasta. Näistä noin 2000 oli selviytynyt palaamatta vuoden aikana takaisin sairaa-

laan.

Taulukko 2. Asumisratkaisut sairaalasta eteenpäin, sairaaloiden sosiaalityöntekijöiden vas-
taukset (n=30)
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sairaalasta eteenpäin kuntoutujat, lkm osuus
tehostettuun palveluasumiseen 359 8%
palveluasumiseen 1051 24%
tuettuun asumiseen 212 5%
yksin omaan asuntoon 1753 40%
omaisten luo 831 19%
muuhun asumismuotoon 166 4%
yhteensä 4372 100%

5 Psykiatrinen palveluasuminen (=kuntoutuskodit) tarkoittaa mielenterveysongelmaisille tarkoitettua sekä palvelu-
asumista että tehostettua (ympärivuorokauden valvottua) palveluasumista
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Sosiaalityöntekijät arvioivat, että sairaalasta kotiutettavista potilaista 40 % palasi asu-

maan takaisin yksin omaan asuntoon. Lähes yhtä paljon, 37 % kuntoutujista, muutti 

erilaisiin tuettuihin asumismuotoihin. Noin joka viides siirtyi omaisten tai puolison luok-

se asumaan. Neljä prosenttia siirtyi muihin paikkoihin, joina mainitaan jatkohoitopaik-

ka, päihdekuntoutuslaitos, yhteisasunto, kaverin asunto, pelastusarmeijan hoitokoti, 

ensisuoja tai asunnottomien asuntola.

Kyselyyn vastanneiden sairaaloiden sosiaalityöntekijöiden näkemys oli, että yhdeksän 

kymmenestä asumispäätöksestä osuu kuntoutumisen kannalta oikeaan ratkaisuun ja 

oikeaan aikaan.

Hoitoilmoitusrekisterin mukaan v. 2009 (Forström & Pelanteri 2011) oli psykiatrisissa 

sairaaloissa 23 henkilöä, joiden sairaalassaolon syynä olivat asumisongelmat, mutta 

sairaaloiden sosiaalityöntekijöiden vastausten mukaan ongelma on yleisempi: 26 vas-

taajaa ilmoitti vastuullaan olevan potilaita, joilta puuttui asunto (yhteensä 129 potilasta) 

ja että asunnon järjestäminen viivytti näiden potilaiden uloskirjoitusta. Asunnottomuus 

oli useimmin seurausta siitä, että päihdeongelman tai vuokrarästien vuoksi asunto oli 

irtisanottu sairastumisen yhteydessä tai pitkän sairaalajakson aikana. Toinen merkit-

tävä syy oli se, että potilaan kunto oli heikentynyt siinä määrin, ettei hän voinut palata 

enää takaisin entiseen asuntoonsa. Puolet asuntoa vailla olevista 129 potilaasta oli 

ollut sairaalassa yli kolme kuukautta.

Sosiaalityöntekijät arvioivat, että kolme neljästä asuntoa vailla olevasta potilaasta sel-

viytyisi sairaalan ulkopuolella, jos riittävää tukea olisi saatavilla. Heidän mukaansa yksi 

viidestä potilaasta selviytyisi tehostetussa palveluasumisessa, lähes puolet palvelu-

asumisessa ja tuetussa asumisessa muutama henkilö. Muiksi mahdollisiksi asumis-

muodoiksi ehdotettiin tavallista vuokra-asuntoa, johon on liitetty päiväpsykiatrian käyn-

nit, vuokra-asuntoa ilman tukea ja vanhainkotia.

Kyselyyn osallistuneiden sosiaalityöntekijöiden mukaan nuorille aikuisille tarvittaisiin 

lisää tuettua asumista. Ongelmalliseksi mainittiin se, etteivät kaikki alle 18-vuotiaana 

sairastuneet ole päässeet lastensuojelun tuen piiriin, jolloin he eivät saa lastensuoje-

lun jälkihuollon mukaista tukea asumiseen.
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Sairaaloiden sosiaalityöntekijöiden (n = 30) mukaan neljälle viidestä heidän omaan ko-

tiinsa muuttaneista asiakkaistaan oli sovittuna sairaalasta lähtiessä tapaamisia, henki-

lökohtaisia käyntejä tai tukihenkilöiden tukea asumiseen. Puolelle asiakkaista oli tarjol-

la asumisvalmennusta. Tarvittavaa kriisitukea tarjottiin joka viidennelle ja puhelintukea 

viidelletoista prosentille asiakkaista. Tavallisimmat tukipalvelut sairaalassaolon jälkeen 

olivat kotikuntoutus, kunnalliset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja vertaistuki.

Toimintaterapeutti Minna Hartosen haastattelussa (10.10.2010) tuli esille, että sairaa-

lasta kotiutuvalla mielenterveyskuntoutujalla oli mahdollisuus osallistua asumiskokei-

luun lääkärin lähetteellä psykiatrisella kuntoutusosastolla. Esimerkiksi Pirkanmaan 

sairaanhoitopiirissä asumiskokeilu käsittää noin viisi ohjauskertaa, jolloin mielenter-

veystyön koulutuksen saanut ohjaaja (toimintaterapeutti, sosiaaliohjaaja tai vastaa-

va ammattihenkilö) selvitti kuntoutujan mahdollisuuksia selviytyä kotona asumiseen 

liittyvistä tehtävistä sekä kodin ulkopuolella tapahtuvista välttämättömistä asiointiteh-

tävistä. Joskus ohjaaja voi tehdä kotikäynnin ja arvioida tilannetta aidossa asumisym-

päristössä. Useimmiten tuen tarvetta koskeva suosituslausunto lähetettiin asiakkaan 

kotikuntaan asumispalveluista vastaavalle henkilölle. Kuntoutujan kotikunta voi olla 

aloitteellinen ja aktiivinen vastaanottaja, jolloin kunnassa oli usein nimetty henkilö (ai-

kuissosiaalipalvelun ohjaaja, palveluohjaaja, palveluasumiskoordinaattori tai vastaa-

va), joka koordinoi palvelua.

Sosiaalityöntekijöiden mielestä tärkeimpiä tukemisen ratkaisuja kotiin siirtyvälle asiak-

kaalle ovat psykiatrinen kotikuntoutus, kunnalliset tukipalvelut, vertaistuki ja muiden 

tahojen järjestämä tuki.

 ● Psykiatrinen kotikuntoutus, jolla vastaajat tarkoittavat avohoidossa toteutuvaa kun-

toutusta yhdessä sairaanhoitopiirin psykiatrian avohoitoyksikön, terveyskeskuksen 

ja kunnan sosiaalitoimen kanssa. Kotikuntoutus on tarkoitettu vaikeahoitoisille psy-

koosipotilaille, jotka tarvitsevat jatkuvaa tukea ja kuntoutusta. Heidän toimintaky-

kynsä on alentunut ja selviytyminen edellyttää avohoidossa jatkuvaa ja säännöllis-

tä tukea. Lisäksi sairauden tila vaikeutuu ajoittain niin, että ilman tukea he joutuvat 

turvautumaan sairaalahoitoon eivätkä kykene sitoutumaan tavanomaisiin psykiatri-
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6 Psykoedukatiivinen menetelmä tarkoittaa tiedon jakamista, opetusta ja ohjausta sairautta koskevista asioista, ku-
ten oireiden esiintymisestä ja hallinnasta, itsehoidon mahdollisuuksista, lääkehoidon merkityksestä ja sivuoireita. 
Tavoitteena on parempi oireiden hallinta

sen avohoidon palveluihin. Vastaajat pitävät tärkeänä, että kotikuntoutuksessa on 

perhe mukana ja että ohjaamiseen ja neuvontaan käytetään psykoedukatiivisia6 

menetelmiä.

 ● Kunnallisilla tukipalveluilla vastaajat tarkoittavat kotisairaanhoitoa tai sosiaali- ja 

terveyspalvelujen yhdessä toteuttama kotihoitoa, sosiaalipalveluja, asumisen tu-

kea, kuntoutusohjaajan palveluja sekä erilaisia kunnissa meneillään olevia projek-

teja. Vastaajien mielestä kotisairaanhoito ja kotihoidon palvelut keskittyvät kunnissa 

vanhuksiin tai perhetyöhön. Mielenterveyskuntoutujat saavat näitä palveluja vä-

hemmän. Tilalle tarjotaan kolmannen sektorin palveluja esimerkiksi päivätoimintaa 

tai projektien kautta toteutettavia palveluja. Sosiaalipalveluna toteutettu asumisen 

tukeminen on useimmin mielenterveyskuntoutujalle tarjottu tukimuoto.

 ● Vertaistuen järjestäjiksi sosiaalityöntekijät nimeävät useita järjestöjä. Järjestöt oli-

vat mielenterveys- tai päihdetyön järjestöjä, järjestöjen omistamia toimintakeskuk-

sia, mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen järjestäjiä tai klubitaloja.

 ● Muuta tukea järjestävinä tahoina mainitaan yksityiset palveluntuottajat ja kolman-

nen sektorin toimijat, myös esimerkiksi Fountain House -tyyppinen klubitalotoimin-

ta. 

 ● Vastaajat pitävät sairaanhoitopiirin ja kunnan välistä yhteistyötä tärkeänä asumis-

palveluiden jatkotoimenpiteiden järjestämisessä. 

Lisäksi asiakkaan tuen tulisi sisältää sosiaalityöntekijöiden mielestä seuraavia asioita: 

 ● Tiivistä käytännön tukea itsenäiseen asumiseen. Vastaajien mukaan tuen tulisi olla 

heti sairaalahoidon jälkeen, tiivistä käytännön tukea, kuten siivousapua, ohjausta 

ruoanlaitossa ja hygienian hoidossa. Mielenterveyskuntoutujat tarvitsevat myös ta-

loudellista ohjausta rahojen käytössä, esimerkiksi vuokran maksussa.

 ● Ohjausta säännölliseen lääkehoitoon. Hyvin tärkeänä sosiaalityöntekijät pitivät sitä, 

että mielenterveyskuntoutujan säännöllinen lääkehoito onnistuu. Ellei kotihoidossa 

ole riittävästi henkilöstöä eikä asiantuntemusta psykiatrisen potilaan sairaudesta, 

niin kuntoutuja joutuu siirtymään tuetumpaan asumisratkaisuun. Jos hän sairastuu 

lääkehoidon epäonnistuttua, riski häiriökäyttäytymiseen lisääntyy ja voi johtaa ää-

rimmillään asunnon menettämiseen.



30

 ● Aktivointia kodin ulkopuoliseen mielekkääseen toimintaan. Vertaistukea, tukihen-

kilöitä ja omaisia toivottiin mukaan tukemaan kuntoutujaa harrastuksiin ja kodin 

ulkopuolisiin tapahtumiin.

 ● Sosiaali- ja asumisohjausta. Ohjauksen sisältö painottuu vastauksissa elämänhal-

linnan, sosiaalisten taitojen, yhteisössä ja lähiympäristössä toimimisen ohjaami-

seen.

 ● Lisää keskusteluapua: asiantuntija-avun rinnalle toivottiin lisää vertaisapua.

 ● Käytännön tukea asioimiseen eri viranomaisissa. Ainakin aluksi nähdään tärkeänä, 

että tukihenkilöt ja omaiset ovat kuntoutujan mukana saattamassa ja avustamassa 

asioiden hoitamisessa.

 ● Lisää mahdollisuuksia akuuttiin tukeen kriisitilanteissa. Vastaajien mielestä pulaa 

näyttäisi olevan naisten ja miesten suojakodeista sekä äkillisesti tarvittavista krii-

sikodeista. Mielenterveyskuntoutujille tulisi olla tarjolla enemmän tehostetun tuen 

paikkoja, joissa voisi olla suunnitellusti 3 - 6 kuukautta.

 ● Lisää tukea erilaisiin asumismuotoihin. Vastaajien mukaan tukiasunnoista on puu-

tetta ja ryhmäkotipaikkoja saattaa joutua ajoittain odottamaan pitkään sairaalassa. 

Mahdollisuuksia kotona asumisen tukemiseen pidettiin useasti heikkoina.

 ● Tukea siirtymävaiheisiin. Tarpeeksi tukea ja neuvoja tarvitaan käytännön asioissa 

silloin, kun kuntoutuja siirtyy yhdestä asumisvaiheesta toiseen.

 ● Vaihtoehtoisia tukimuotoja, kuten ympärivuorokautinen puhelinpäivystys ja tarvitta-

essa kriisiapua.

4.3 sairaalajaksojen lyhentämisen mahdollisuudet

Vastanneista sosiaalityöntekijöistä (n = 29) lähes kaikki (93 %) olivat sitä mieltä, että 

sairaalajaksoja voisi lyhentää, jos tukipalvelut olisivat hyvin järjestettyjä.

Heidän antamiensa vastausten mukaan mielenterveyskuntoutujan tukipalvelujen tulisi 

sairaalan jälkeen olla seuraavanlaista.

Riittävää tukea

Riittävällä tuella tarkoitettiin tiivistä, kattavaa ja hoidollista avohoidon toteuttamaa tu-

kea. Tukipalveluja tulisi olla saatavilla joustavasti niin, että niitä voidaan hetkellisesti 

lisätä esimerkiksi kuntoutujan siirtyessä palveluasumisesta kotiin. Intensiivisellä tuella 
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voidaan myös seurata kuntoutujan tilan muutosta. Lisäksi omaiset, jotka huolehtivat 

mielenterveyskuntoutujasta, tarvitsisivat tukea.

Kuntoutustoimintaa

Mielenterveyskuntoutujan tulisi saada kuntouttavaa ohjausta ja tukea kotiin, jossa arki-

elämän vaikeudet ilmenevät. Tarkan kuntoutussuunnitelman tekeminen ja kuntoutujan 

etenemisen seuraaminen on tärkeää päätettäessä kuntoutusajasta. Kuntoutumisen 

tavoitteita tulisi tarkastella toimintakyvyn mukaan eikä etukäteen asetettua aikataulua 

seuraten.

Henkilökohtaista tukea

Kuntoutujalla tulisi olla oma vastuuhenkilö, johon hän osaa ottaa yhteyttä. Usein vas-

tuuhenkilö jää hoito- ja kuntoutussuunnitelmapalavereissa nimeämättä ja mielenter-

veyskuntoutujan on vaikea muistaa tai ymmärtää, kuka hänen asioitaan hoitaa ensi-

sijaisesti. Säännölliset tapaamiset vastuuhenkilön kanssa tai ainakin puhelinkontakti 

tulisi olla mahdollinen.

Hoidon jatkuvuutta varmentavaa

Tukea tulisi olla tarvittaessa saatavilla ympäri vuorokauden päivystysluonteisesti. Vä-

hintään viikoittaiset kontaktit kuntoutujan kanssa voisivat vähentää sairaalassa oloa. 

Myös viikonlopuksi suunniteltu tuki vähentää varsinkin yksinäisten oireilua. Pysyvä 

henkilökunta ja tukihenkilöt varmentavat osaltaan hoidon jatkuvuutta.

Uudenlaista toimintatavoiltaan

Hoitolaitosten tulisi enemmän verkostoitua ja tehdä yhteistyötä. Toimintatavat voisivat 

olla enemmän toiminnallisia ja sosiaalistavia. Mielenterveyskuntoutujan kohtaamiseen 

liittyvää työntekijöiden ja tukihenkilöiden osaamista lisäämällä asiat ratkeavat paikan-

päällä helpommin ja voidaan välttää turhia päivystyskäyntejä.

4.4 johtopäätöksiä sairaalan näkökulmasta

Selvityksen mukaan sairaalasta siirrytään useimmin takaisin omaan asuntoon. Vasta-

uksista ei ilmene, miten paljon tukea mielenterveyskuntoutuja saa palattuaan kotiin, 

vai tarkoittaako tuki pelkästään avohoidon käyntejä mielenterveystoimistossa. Jatkos-

sa olisi tarpeellista selvittää, palaavatko asumiseen liittyvää tukea vaille jäävät kuntou-

tujat useammin takaisin sairaalaan kuin ne, joille tuki järjestyy.
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Sosiaalityöntekijöiden näkemyksen mukaan tuen kehittäminen mielenterveyskuntou-

tujien asumisratkaisuissa on erittäin tärkeää kotiutumisen onnistumiseksi. He olettivat, 

että sairaalajaksoja voitaisiin lyhentää, jos avohoidossa olisi riittävästi tukea ja kuntou-

tusta.

Sairaanhoitopiirien kehittämissuunnitelmien mukaan osa sairaanhoitopiireistä kehittää 

”jalkauttavia psykiatrian avohoitopalveluja” mielenterveyskuntoutujien kotiin sairaalas-

ta käsin. Osa sairaanhoitopiireistä siirtäisi mielenterveystyön avohoidon toteuttamisen 

kunnille. Myös termien erilaisuus herättää kysymyksiä; eroavatko psykiatrinen avo-

hoito ja terveyskeskuksen tai sosiaalitoimen toteuttama mielenterveystyön avohoito 

toisistaan, ja miten ne eroavat, sekä miten käytännössä vältytään päällekkäisyyksiltä.

Erikoissairaanhoidon palvelujärjestelmän muutoksessa huomio kiinnittyy sairaanhoi-

topiirien erilaistuviin organisaatiomalleihin. Uudessa tilanteessa psykiatrian ja mielen-

terveystyön käsitteitä tulisi yhdenmukaistaa ja asumisratkaisujen tuen sisältöä ja tuen 

järjestämisvastuuta selkeyttää.

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kannalta on tärkeää toteuttaa valtakunnallinen 

asumisohjelma, jonka tehtävänä on varmistaa erilaisten toimivien asumisratkaisu-

jen suunnittelu ja toteutus osana sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisia ja paikalli-

sia suunnitelmia. Tavoitteena tulee olla tasavertaiset asumispalvelut mielenterveys-

kuntoutujille koko maassa.



33

5. kunnat terveys-, sosiaali- ja asumispalvelujen  
järjestäjänä

Vuonna 2010 Suomessa oli 342 kuntaa. Tilastokeskuksen kuntaryhmityksessä kunnat 

jaetaan kaupunkimaisiin (yli 15 000 asukasta), taajaan asuttuihin (4 000 - 15 000) ja 

maaseutumaisiin kuntiin (alle 4 000). Vuoden 2010 alussa luokituksen mukaisia kau-

punkimaisia kuntia oli 62, taajaan asuttuja kuntia 66 ja maaseutumaisia kuntia 214.

Tähän selvitykseen vastasi yhteensä 134 kunnan sosiaalityöntekijää. Mukana oli myös 

sellaisia sosiaalityöntekijöitä, joiden vastaukset sisälsivät useamman kunnan tiedot. 

Näin tiedot saatiin 156 kunnasta.

Mielenterveyskuntoutujan asumispalvelujen järjestämisestä kunnassa vastaa selvi-

tyksen mukaan pääasiassa sosiaalitoimi. Mielenkiintoinen tarkastelukohde on, tuote-

taanko sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kunnassa yhteistyössä ja miten palvelut 

jakaantuvat, jos kyseessä on laajempi yhteistoiminta-alue.

Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta ohjaa perusterveydenhuollon ja siihen 

liittyvien sosiaalipalvelujen järjestämisestä vähintään 20 000 asukkaan kunnassa tai 

kuntien yhteistoiminta-alueella. Kuntaliiton (Kunnat.net) tekemän selvityksen mukaan 

326 kunnasta 106 järjesti vuonna 2010 sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut itse. Yh-

teistoiminta-alueita on 66 ja ne muodostuvat yhteensä 220 kunnasta. Osassa kuntia 

sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan hallinnollisesti erillään.

Perusterveydenhuollosta ja sosiaalipalveluista vastaa 36 kuntayhtymää, joissa on 

yhteensä 132 jäsenkuntaa. Isäntäkunnan mukaisia toiminta-alueita on 30, joissa on  

mukana 88 kuntaa. Osa kuntayhtymistä tai yhteistoiminta-alueina toimivista kunnista 

järjestää vain perusterveydenhuollon yhdessä. Osalla sairaanhoitopiirit ovat ottaneet 

tehtäväkseen järjestää perusterveydenhuollon sekä osan sosiaalipalveluista (erityis-

palvelut) alueellisesti joko kuntayhtymänä tai liiketoimintamallin mukaisesti. Osalla 

kunnista yhteistoiminta-alueita koskevat selvitykset ovat edelleen käynnissä.
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Merttu-tutkimuksen (Harjajärvi ym. 2006) mukaan merkittävä osa kunnista oli siirtä-

nyt mielenterveys(avo)palvelut erikoissairaanhoidosta kokonaan tai osittain terveys-

keskusten toiminnaksi vuoden 1991 jälkeen. Näissä kunnissa sovitut yhteistyömuodot 

sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon kanssa olivat yleisempiä 

kuin muissa kunnissa.

Karttaan on merkitty v. 2009 eri kuntayhteistyömallit sosiaali- terveydenhuollon järjes-

tämisenä. 

Kuvio 5. Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen 2010 (Sosiaali- ja terveyden-
huollon järjestäminen 2010)

kuntayhtymä järjestää sosiaali- ja 
terveyspalvelut

kunta järjestää sosiaali- ja 
terveyspalvelut

isäntäkunta järjestää sosiaali- ja 
terveyspalvelut
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Tässä selvityksessä kuntien sosiaalityöntekijöiden (n = 134) mukaan huomattava osa 

kunnista (119 kpl) hankki mielenterveyskuntoutujille asumispalveluja oman kunnan ul-

kopuolelta. Kotikuntansa ulkopuolelle järjestettyjen asumispalveluiden piirissä oli 1205 

mielenterveyskuntoutujaa, mikä merkitsee viidesosaa ko. kuntien asumispalveluiden 

piirissä olevista kuntoutujista. Useat vastaajat eivät pitäneet hyvänä ratkaisuna, että 

palvelut toteutettiin kotikunnan ulkopuolella.

5.1 kuntien asumispalveluja koskevat strategiset linjaukset

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) säätää 1 §:ssä asi-

akkaan oikeudesta hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollossa. Laissa sääde-

tään myös muista palvelun laatuun liittyvistä oikeuksista, kuten asiakkaan toiveiden 

ja mielipiteen huomioon ottaminen ja palvelu hoito-, kuntoutus- tai muun vastaavan 

suunnitelman laatimisessa. Laissa ei suoraan määritellä laatutasoa. Laadun kehittämi-

seksi on sosiaali- ja terveysministeriö antanut mielenterveyskuntoutujien asumispalve-

luja koskevan kehittämissuosituksen (STM 2007). Suosituksen lähtökohtana on hyvin 

hoidetut mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, jotka parantavat kuntoutujien elä-

mänlaatua ja vähentävät erikoissairaanhoidon kustannuksia. (emt. s.18.)

Kunnat määrittelevät omassa toiminnassaan, tarjouskilpailussa ja ostopalvelusopimuk-

sissa sosiaali- ja terveyspalveluiden laatutason. Tämän selvityksen aineiston kunnista 

yli puolet (57 %) käyttää mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden suunnittelussa 

ja järjestämisessä asumispalvelujen kehittämissuositusta.

Järjestelmällinen laadun valvonta on ollut vähäistä. Uuden hallintojärjestelyn seurauk-

sena ylin valtakunnallinen valvontatehtävä on siirtynyt Valviralle, jonka aikomuksena 

on tehostaa asumispalvelujen laadun valvontaa.

Alueellisesti ja kunnittain tehtyjä erilaisia strategisia linjauksia on kerätty THL:n verk-

kosivuille. Otsikoltaan ne ovat esimerkiksi hyvinvointiohjelmia ja päihde- tai mielen-

terveysohjelmia.  Niissä käsitellään usein yleisen mielenterveystyön lisäksi mielenter-

veyskuntoutujien asumisen suunnitelmaa, toteuttamista ja toimintaohjeita. Päivitykset 

ohjelmista ovat monissa näistä ohjelmista kesken tai työn alla.
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Sosiaali- ja terveysministeriö korosti mielenterveyskuntoutujan asumista koskevassa 

kehittämissuosituksessa, että riittävät ja tarkoituksenmukaiset kuntouttavat palvelut 

turvataan sekä omassa asunnossa että asumispalveluyksikössä oleville (STM 2007). 

Suosituksessa korostetaan mielenterveyskuntoutujan asumista omassa kodissa, joka 

voi olla vuokra- tai omistusasunto tai muu asunto. Jos mielenterveyskuntoutujalla ei 

ole omaa asuntoa, häntä avustetaan hankkimaan sellainen. Tarvittaessa hänelle jär-

jestetään tukiasunto tai palveluasuminen tarkoitukseen varatussa asumispalveluyksi-

kössä. Asumisratkaisusta riippumatta mielenterveyskuntoutujalle järjestetään kuntout-

tavia palveluja, joilla tuetaan hänen kuntoutumistaan ja itsenäistä selviytymistään.

Sosiaali- ja terveysministeriön mielenterveyskuntoutujien asumispalveluja koskevat 

kehittämissuositukset kohdistuvat viiteen kehittämisalueeseen (STM 2007):

1. Palvelujen järjestetään suunnitelmallisesti eri toimijoiden yhteistyönä

2. Asumispalveluihin liitetään kuntouttavat palvelut

3. Laadukkaalla asumisella edistetään kuntoutumista

4. Henkilöstön määrä ja osaaminen määräytyvät kuntoutujien tarpeen mukaan

5. Palvelujen arviointia ja valvontaa kehitetään

Viimeaikaisissa tutkimuksissa ja alueellisissa selvityksissä on selvitetty asumispalve-

lujen laatua eri näkökulmista. Kehittämisalueiden 2 - 4 toteutumista asumisyksiköissä 

on tarkasteltu seuraavissa tutkimuksissa.

Uusissa tutkimuksissa (Salo 2009, Wahlbeck ym. 2009, Nordling ym. 2009) on sel-

vitetty mielenterveyskuntoutujien asumisen laatua ja palveluasumisen mitoitusta, ku-

ten asunnon kokoa ja henkilöstön ammattitaitoa. Nordling ym. (2009) ovat arvioineet 

mielenterveyskuntoutujien asumispalveluyksiköitä Pohjanmaalla pisteyttämällä kehit-

tämissuosituksen mukaiset, asumisen laatua koskevat kriteerit. Pisteytyksen avulla 

saatiin määriteltyä asumispalveluyksiköiden laatutaso. Tutkimustulosten pohjalta syn-

tyi mittaristo, joka on tarkoitettu kuntoutujille, heidän omaisilleen, palveluiden ostajille 

ja tuottajille sekä aluehallintoviranomaisille kehittämis- ja arviointivälineeksi. Nordling 

ym. (2009) toteavat , että tarvitaan pitkäjänteistä kuntoutukseen painottuvaa, eri toi-

mijoiden, kuntoutujien ja heidän omaistensa yhdessä suunnittelemaa ja säännöllises-

ti yhdessä arvioitavaa kehittämistyötä. Kehittämistyössä palvelujen laadun valvojan, 
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kunnan, roolia pidettiin keskeisenä eri tahojen koolle kutsujana ja koordinoijana. Lisäk-

si tutkimuksessa todetaan, että asumispalveluyksiköiden tulisi kiinnittää erityistä huo-

miota siihen, että kuntoutujilta, omaisilta ja yhteistyötahoilta kerättäisiin säännölliset 

palautteet omasta toiminnasta.

Markku Salon ja Mari Kallisen (Salo 2009, Salo & Kallinen 2007) tutkimuksissa on 

käytetty kokemusasiantuntijoita asumispalveluiden laadun arvioinnissa ja saatu asia-

kaslähtöistä tietoa kuntoutujan tarpeista ja kuntoutumisesta. Salon ja Kallisen mukaan 

laitostumisen ja kotiutumisen arvioinnissa kuntoutujien omat kokemukset ovat välttä-

mättömiä. He pitävät tärkeänä, että kokemusasiantuntijuutta käytettäisiin palveluiden 

suunnittelussa, tuotannossa, arvioinnissa, tutkimuksessa ja päätöksenteon jokaisella 

tasolla. Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämissuosituksen mukaisen asumis-

tilan neliömäärää koskeva normi ei vuonna 2007 - 2009 tehtyjen tutkimusten mukaan 

toteudu (huoneen vähimmäiskoko 20 m2 vanhoissa ja 15m2 uusissa asuinnoissa, 

sekä oma kylpyhuone).

Henkilöstön osaamisen ja määrän suhteessa kuntoutujien tarpeeseen ja toimintaky-

kyyn olisi kehitettävää. Henkilöstön kokonaismäärä kuntoutujaa kohden on suositus-

ten mukainen, mutta yksittäisten työvuorojen henkilökuntamäärät eivät pääosin vastaa 

suosituksia. Lisäksi viikonloput toimitaan hyvinkin vajaalla henkilöstömäärällä. (Salo 

2009.)

5.2 kunnat asumispalvelujen järjestäjänä

Kunnat ovat velvollisia järjestämään asukkailleen psykiatriset palvelut osana muita so-

siaali- ja terveyspalveluja.  Aikuissosiaalityöhön kuuluvat yli 18-vuotiaille tarjotut palve-

lut kuten toimeentulotuki, sosiaaliturvatyö, kumppanuustyö, asumispalvelut, kuntoutta-

mistyö ja työllistämispalvelut.

Kuntalain mukaan kunta voi järjestää palvelut itse omana työnä tai yhteistyössä toisten 

kuntien kanssa tai hankkia tehtävien hoidon edellyttämiä palveluja muilta palveluntuot-

tajilta. Kunnat voivat oman harkintansa mukaan järjestää muitakin sosiaali- ja terveys-

palveluja. Kunnilla on valinnanvapaus sen suhteen, miten palvelut järjestetään.
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Useimmat kunnat järjestävät asumispalvelut ostopalveluina yksityisiltä palveluntuotta-

jilta. Niihin kuuluvat Valviran toimipalveluluokittelussa myös kolmannen sektorin omis-

tuksessa olevat palveluntuottajat.

Tässä selvityksessä tehtyyn kyselyyn vastanneet kuntien sosiaalityöntekijät (n = 134) 

arvioivat, että heidän kuntansa järjestämien asumispalvelujen piirissä oli vuonna 2009 

noin 6000 mielenterveyskuntoutujaa. Asumisratkaisujen järjestäminen näille kuntoutu-

jille on esitetty taulukossa 3.

Taulukko 3. Kuntien järjestämät asumisratkaisut

asumisratkaisu kuntoutujat lkm. %
palveluasuminen 3233 53
tehostettu palveluasuminen 1630 27
tuettu asuminen 135 2
muu ratkaisu 1080 18
yhteensä 6078 100

Tässä kyselyssä neljässä kunnassa viidestä kuntoutujien asumisratkaisuna oli pal-

veluasuminen tai tehostettu palveluasuminen. Yli puolet asumisratkaisuista muodos-

tui palveluasumisesta, jossa henkilöstö on paikalla päivisin; 26 % asumisratkaisuista 

muodostui tehostetusta palveluasumisesta. Tuettua asumista järjesti noin puolet kai-

kista selvityksessä mukana olleista kunnista. Määrällisesti tuettu asuminen koski vain 

kahta prosenttia kaikista kuntien tekemistä asumisratkaisuista. Muina toteutuneina 

vaihtoehtoina mainittiin tavallinen vuokra-asunto, perhehoito, asuminen sukulaisten 

luona, vanhusten palvelutalo, Y-säätiön tukiasunto tai oma asunto, jossa kuntoutuja on 

kotipalvelun toteuttaman tuen varassa.

Kokonaan vailla asuntoa oli vastausten mukaan 61 kuntoutujaa. Vailla tarkoituksenmu-

kaista asuntoa oli 305 kuntoutujaa. Kuntoutujia, joille kunnan tarjoamat asumispalvelut 

eivät riitä, oli 171 henkilöä. Asumispalveluiden piirissä olevien kutoutujien lukumää-

rään suhteutettuna vailla asuntoa olevien tai epätarkoituksenmukaisesti asuvien mää-

rä oli 9 %.

Asuntojen ja asumispalveluiden riittämättömyyden mainitut syyt on seuraavassa jao-

teltu kohderyhmien mukaan.
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Ikääntyvät mielenterveyskuntoutujat

 ● Asumispalvelut eivät ole olleet riittäviä tilanteissa, joissa mielenterveyskuntoutuja 

tarvitsee lisäksi runsaasti perushoidollista avustamista. Heille oikeanlaisen hoito-

paikan löytäminen on vaikeaa.

 ● Ikääntyvien mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen järjestäminen on vaikeaa, 

koska tarkoituksenmukaiset vanhushuollon palvelut ovat täynnä. Osa asukkaista 

on terveyskeskuksen eri osastoilla – jopa akuutilla psykiatrisella osastolla pitkäai-

kaishoidossa, vaikka ei sellaista tarvitsisi.

 ● Osa iäkkäistä mielenterveyskuntoutujista on ns. terveiden vanhusten joukossa pal-

velutaloissa.

Haastavat asiakkaat

 ● Alkoholidementiaa sairastavien mielenterveyskuntoutujien sijoittumisessa on on-

gelmia. Tämä kohderyhmä ei tunnu kuuluvan oikein kenenkään palveluvalikoi-

maan, eikä heitä voida myöskään sijoittaa keskitetysti tarkoituksenmukaiseen hoi-

topaikkaan.

 ● Asukkaat, jotka vaativat paljon psyykkistä tukea arjessa, mutta eivät sovellu yhtei-

söasumiseen, ovat myös haasteellisia. Tähän tarpeeseen on pyritty vastaamaan 

erikoissairaanhoidon alaisen psykiatrisen kotikuntoutuspoliklinikan avulla. Asiakas 

saa tukea omaan asuntoon jalkautuvalta kotikuntoutuspoliklinikalta.

Hoidosta kieltäytyvät asiakkaat

 ● Omassa asunnossa asuvat mielenterveyskuntoutujat hyötyisivät osittain tuetusta 

asumisesta (päivisin joku paikalla), mutta eivät halua kotipalvelua kotiinsa, eivät 

osallistu pääsääntöisesti työtoimintamahdollisuuksiin eivätkä yleensä halua muut-

taa kotoa pois. Saatujen vastausten mukaan he välttelevät hoitoa eli ovat järjestä-

neet asumisensa itse muulla tavalla.

Nuoret mielenterveyskuntoutujat

 ● Kodissa omaisten tuella tai yksin omissa asunnoissa omaisten tuella asuvat nuoret 

mielenterveyskuntoutujat tarvitsevat paljon tukea sopivan asumisratkaisun järjes-

tämiseen.

Tarkoituksenmukaisen paikan puutteessa olevat henkilöt

 ● Joitakin mielenterveyskuntoutujia on aiemmin asutettu kehitysvammaisten asunto-
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laan, kun muuta vaihtoehtoa riittävän tuen järjestämiseksi ei ole ollut tarjolla.

 ● Mielenterveyskuntoutujia on vuodeosastoilla odottamassa sopivaa asuntoa tai he 

asuvat omaisten kanssa, jotka eivät osaa, jaksa tai pysty kantamaan huolta mielen-

terveyskuntoutujasta. Vaarana on, että omaiset sairastuvat itse, koska avohoidon 

palvelut ovat riittämättömiä tuen tarpeeseen nähden.

Vastauksissa tuotiin esiin seuraavanlaisia, muilla tavoin kunnissa järjestettyjä mielen-

terveyskuntoutujien asumispalveluja:

 ● Erikoissairaanhoitopiirin asumisen tuen palvelut (psykiatrinen kotikuntoutuspolikli-

nikka). Näiden palvelujen määrästä ei ollut tarkkaa tietoa sosiaalitoimessa.

 ● Kunnan palveluksessa toimeksiantosopimuksella olevat perhehoitajat osallistuivat 

asumisen tukemiseen ja saivat kunnalta hoitopalkkion sekä kulukorvauksen.

 ● Kunnassa oli oma järjestetty tukipalvelu, esimerkiksi Kodikaspalvelu, joka tukee 

kuntoutujia heidän omissa, yleensä vuokra-asunnoissaan, tarvittaessa toteutetta-

villa viikoittaisilla tai harvemmin ajoittuvilla käynneillä.

 ● Lyhytaikaiset sijoitukset toimivat tukipalveluna omaisille. Esimerkiksi mielenter-

veyskuntoutuja otetaan 1 - 2 viikon kestäville intervallijaksoille terveyskeskuksen 

vuodeosastolle tai kuntoutuskotiin.

Asumispalveluiden ohella kunta järjesti mielenterveyskuntoutujille monipuolisesti myös 

muuta toimintaa, joka oli yleensä sisällytetty mielenterveyskuntoutujan palvelusuunni-

telmaan. Yleisintä oli päivä- ja työtoiminnan järjestäminen. Harrastus- ja kerhotoimin-

taa sekä tukihenkilötoimintaa järjestettiin noin puolessa selvitykseen osallistuneista 

kunnista. Myös puhelintuki oli yhtenä tukimuotona lähes puolessa kunnista.

5.3 kunnan asumispalvelujen suunnittelu

Valtioneuvosto hyväksyi vuonna 1999 sosiaali- ja terveysministeriön esityksestä en-

simmäisen tavoite- ja toimintaohjelman (TATO) vuosille 2000 - 2003. Ohjelman tarkoi-

tuksena oli ohjata ja seurata eri toimenpidesuositusten toteutumista valtakunnallisesti.  

Mielenterveyden tulostavoitteiden seurantaryhmä teki Mielenterveyspalveluiden latus-

uositukset (STM 2001). Näiden suositusten mukaan kunnilla tulee olla mielenterveys-

työn kokonaissuunnitelma, joka voi olla osa kunnan hyvinvointistrategiaa. Suunnitel-

man perustana on tieto kuntalaisten mielenterveyspalveluiden tarpeista ja näkemys 
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hyvinvoinnin ja mielenterveyden edistämisestä sekä alueella olevista resursseista. 

Suositus käsittelee mielenterveyspalveluita ja mielenterveystyötä mielenterveyslain 

(1991) 1 §:n määrittelemässä merkityksessä. Oppaassa on esitetty mielenterveystyön 

suunnitelmaa koskeva valmis malli. Vuonna 2007 STM julkaisi mielenterveyskuntou-

tujien asumispalvelujen kehittämissuosituksen. Kuntien hyvinvointiohjelmat tai mielen-

terveysohjelmat noudattelevat edellä mainittuja suosituksia.

Selvityksessä mukana olleista kunnista joka kolmannella (74 %) oli käytössä STM:n 

kehittämissuositus, mutta kunnan oma mielenterveysohjelma oli laadittu vain 40 %:lla 

vastanneista kunnista. Havaintona kuntien ja THL:n www-sivuilta voi todeta, että mie-

lenterveysohjelmat ovat joko yhtä kuntaa tai laajempaa seutukuntaa koskevia suun-

nitelmia. Osa suunnitelmista on päivitetty koskemaan mielenterveys- ja päihdetyötä 

(esim. Espoon kaupungin mielenterveys- ja päihdesuunnitelma, Ylä-Pirkanmaan seu-

tukunnan mielenterveystyön kehittämissuunnitelma 2012). Osassa kuntia on meneil-

lään uudistuksia, jotka selittänevät mielenterveysohjelmien päivittämisen tilanteen.

Sairaanhoitopiirit ovat määritelleet strategiatasolla mielenterveyspalvelujen järjestä-

misestä alueellaan. Miten asumispalvelut näkyvät edellä mainituissa suunnitelmissa, 

vaihtelee sairaanhoitopiireittäin.

Kuvio 6. Mt -kuntoutujien asumispalveluja koskevan kehittämissuosituksen (STM 2007) 
käyttö kunnissa (n=134)
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 Kuvio 7a. Mielenterveysohjelma kunnassa (n=134)

Kuvio 7 b Toimintaohjeet asumispäätöksen tekemiseen (n=134)
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Palvelujen vastaavuus tarpeisiin nähden

Kuntien sosiaalityöntekijät (n=134) arvioivat, että noin kolmelle prosentille asumispal-

veluita käyttävistä mielenterveyskuntoutujista eivät tarjotut asumispalvelut riitä. Syyksi 

mainittiin mm. se, että asukkaat tarvitsevat paljon psyykkistä tukea, mutta eivät sovellu 

tai halua yhteisöasumiseen. Myös tilanteissa, joissa mielenterveyskuntoutuja tarvitsi 

runsaasti perushoitoa, oli sopivan hoitopaikan löytäminen vaikeaa. Osa asui omaisten 

luona, iäkkäiden vanhempien asunnossa tai yksin lapsuudenkodissaan, mihin järjes-

tetty asumisen tuki oli riittämätöntä. Osa kuntoutujista odotti sairaalassa, vanhusten 

palvelukodissa tai muualla tarkoituksenmukaisen asumisratkaisun löytymistä. Päihde- 

ja huumeongelmaisen tai päihteitä käyttävän dementiaa sairastavan, asunnosta irtisa-

notun asukkaan oli myös vaikea saada riittävää tukea ja asuntoa.

Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon vastuut ja tehtävät kuntoutujien palvelujen jär-
jestämisessä

Selvityksessä mukana olleiden kunnan sosiaalityöntekijöiden mukaan asumispalve-

luja koskevat päätökset tehtiin kunnissa pääosin sosiaalihuoltolain § 17 perusteella. 

Vammaispalvelulain § 8 ja kansanterveys- tai mielenterveyslain § 5 perusteella tehtiin 

päätöksiä noin joka kolmannessa tapauksessa. Sosiaalitoimi teki päätökset useimmi-

ten yksin ja toiseksi yleisintä oli asumispäätösten tekeminen moniammatillisessa SAS-

työryhmässä tai vastaavassa.

Kuvio 8. Mielenterveyskuntoutujien asumispäätösten tekeminen kunnissa, lukumäärä (n = 
132)



44

Mielenterveyskuntoutujan ohella myös omaiset, psykiatrisen erikoissairaanhoidon 

edustaja, asumispalvelun tuottaja ja edunvalvoja osallistuivat merkittävän usein kunti-

en kanssa käytävään asumista koskevaan neuvotteluun ja päätöksentekoon. Järjestö-

jen edustajien osallistuminen neuvotteluun oli hyvin vähäistä. Muita erikseen mainittu-

ja tahoja olivat terveyskeskuksen edustaja ja sosiaali- ja terveystoimen johto.

Muina tapoina (kuvio 8) päättää asumispalveluista vastaajat ilmoittivat:

 ● mielenterveyskuntoutuksen päällikkö päätti yhteistyössä tarvittavien tahojen kans-

sa

 ● mielenterveystoimisto ja vammaispalvelu päättivät yhdessä

 ● mielenterveystyön kuntouttavien palvelujen osastonhoitaja teki päätökset sijoituk-

sista

 ● sosiaali- ja terveystoimi päättivät yhdessä

Laissa potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) säädetään, että henkilöllä (poti-

laalla) on oikeus osallistua omia asioitaan koskevaan päätöksentekoon. Hoitoratkaisut 

tehdään potilaan suostumuksella. Laki koskee terveydenhuoltoa ja laitoksissa annet-

tavia terveydenhuollon palveluja. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuk-

sista (812/2000) säätää vastaavasti oikeudesta saada hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää 

kohtelua sekä oikeudesta saada selvitys toimenpidevaihtoehdoista.

Kuvio 9. Asumispalveluneuvotteluun osallistuvat tahot kunnissa, lukumäärä
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 ● palveluohjaaja teki päätöksen

 ● päätökset oli tehnyt perusturvajohtaja kuultuaan mielenterveystointa

 ● Aikuisten mielenterveyspalvelut -yksikkö teki päätöksen.

Esimerkkejä asumispalveluiden järjestäminen käytännössä

Yksi vastauksissa esitetty tapa oli, että mielenterveyskuntoutujien asumisen järjestä-

minen oli organisoitu alueellisesti nimetyn yksikön tai työryhmän tehtäväksi. Tällainen 

järjestely on käytössä esimerkiksi Kainuussa ja Tampereella.

Kainuussa Aikuisten mielenterveyspalvelut -yksikkö vastaa Kainuun maakunta-kun-

tayhtymän mielenterveyskuntoutujien asumispalvelusijoituksista. Asumispalvelusijoi-

tus tehdään asumispalveluhakemuksen perusteella ja sen käsittelee aikuisten mielen-

terveyspalveluiden johtoryhmä. Hakemuksessa kysytään potilaan ja omaisen toiveita 

sijoituksesta, tuen tarve, tapauskohtaisen työryhmän näkemys potilaan tämänhetki-

sestä tilanteesta jne. Potilas sijoitetaan asumispalveluihin tuen määrän ja laadun mu-

kaisesti. Näin pyritään tekemään turvallinen sijoitus potilaan toiveita mukaillen.

Tampereella asumispalveluasiat on keskitetty yhteen yksikköön, jossa koordinointi ta-

pahtuu. Näin asioiden käsittely on nopeampaa. Toisaalta neuvottelut vievät aikaa ja 

henkilöstöä on vähän, käytännössä on lähes mahdotonta saada ketään osallistumaan 

sairaalassa pidettäviin tapaamisiin, esimerkiksi potilaan hoitoneuvotteluun. Tämän 

vuoksi asumispalvelut tarjotaan käytännössä kirjallisen hakemuksen perusteella, poti-

lasta tapaamatta. Tällöin potilas ei juuri voi vaikuttaa omaan asumisasiaansa, eivätkä 

omaiset saa ääntään kuuluviin. Äänen kuuluminen mahdollistuisi paremmin, jos päät-

tävä taho tapaisi potilaan ja omaisia hoitoneuvottelussa.

Muiden kuntien kohdalla käytännöt vaihtelevat. Tuntuma on, että kunta katsoo ja päät-

tää asumispalvelupaikan usein omista lähtökohdistaan. Uutena tehtävänimikkeenä on 

kuntiin tullut palveluasumiskoordinaattori, jonka tehtävänä on hallinnoida kokonaisuut-

ta, välittää tietoa vapaista asunnoista ja etsiä asunnon tarvitsijoita sekä verkottua eri 

toimijoiden välillä. Asumispalvelukoordinaattorin on mahdollista olla mukana seuraa-

massa potilaan/asukkaan tilannetta ja kuntoutumista jatkossakin: miten asukas mah-

dollisesti siirtyy asteittain vähemmän tuettuun paikkaan (Nikulainen ym. 2008).
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Kuntoutuksen vaikuttavuuden arviointi

Kuntoutuksen vaikuttavuutta arvioitiin selvityksessä mukana olleissa kunnissa seuraa-

vasti. Alle puolet (40 %) vastanneista sosiaalityöntekijöistä kertoo kunnassaan arvioi-

tavan jollain tavoin mielenterveyskuntoutujien asumisen kuntoutuksen vaikuttavuutta. 

Saman verran vastaajista ilmoitti, ettei kuntoutuksen vaikuttavuutta seurattu ja n. 20 % 

vastaajista ei tiennyt, miten asia heidän kunnassaan oli.

Kuntoutuksen vaikuttavuutta arvioitiin monella tapaa. Arviointia tehtiin käymällä sään-

nöllisesti asumispalveluyksiköissä tapaamassa asukkaita tai vähintään kerran vuo-

dessa pidettävissä kuntoutus- ja hoitosuunnitelmapalavereissa. Asumiskuntoutusta 

ostettaessa suosittiin sellaisia palveluntuottajia, joilla oli tarjota kuntouttavaa toimintaa. 

Kilpailutuksessa kuntoutuksesta annettiin pisteitä. Lähellä sijaitseviin palveluntuottajiin 

pidettiin tiiviimpää yhteyttä ja kauempana sijaitsevia asumispalveluyksiköitä seurattiin 

kirjallisin raporttien ja asiakaspalautteen avulla.

Yksi vastaajista kertoi asumispalveluyksiköihin tehtävistä ns. valvontakäynneistä, joi-

den yhteydessä tarkistettiin palvelun tuottajan tilat, henkilöstön määrä ja ammatilli-

nen osaaminen. Valvontakäyntejä pyrittiin tekemään 1-2 kertaa vuodessa sekä kerran 

vuodessa kuntien omiin kuntoutuskoteihin. Valvontakertomuksista lähetettiin raportti 

Valviralle. Joissain kunnassa kuntoutumisen etenemisen arviointi sisältyi valvontaker-

tomukseen.

Tärkeä arvioitava asia oli, miten kuntoutuminen etenee ja pystyykö kuntoutuja siir-

tymään itsenäisempään asumismuotoon. Kuntoutumisen etenemistä arvioitiin myös 

asumisvuorokausien ja sairaanhoitokäyntien määrällä. Arvioinnista vastasivat joko 

asumispalveluyksikön tai kunnan sosiaalityöntekijät tai -ohjaajat.

Vastauksissa esiintyi myös epäilyä siitä, että palveluasumisessa mielenterveyskuntou-

tujan kuntoutuminen pysähtyy, kuntoutuja laitostuu tai palveluntuottaja haluaa pitää 

kuntoutujan yksikössään mahdollisimman pitkään.
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5.4 rakentamissuunnitelmat

Kunnilla oli vastausten mukaan hyvin vähän suunnitelmia rakentaa uusia asuntoja 

mielenterveyskuntoutujille. Vain 21 kuntaa ilmoitti, että heillä on suunnitteilla mielen-

terveyskuntoutujille tarkoitettuja uusia rakennushankkeita. Selvitykseen vastanneiden 

mukaan suunnitteilla oli yhteensä 223 uutta asuntoa. Muutamalla kunnalla oli vanho-

jen asuntojen korjaussuunnitelmia sekä moniongelmaisille kuntoutujille yhteisiksi pal-

veluasunnoiksi tarkoitettuja asuntoja. Taulukkoon 4 on koottu myös asumispalveluyk-

siköiden rakentamista koskevat suunnitelmat.

Taulukko 4. Kuntien ja asumispalveluyksiköiden rakentamissuunnitelmat 2010 - 2012 
(asuntojen lkm)

rakennuttaja asuntojen lkm
asumismuoto kunnat Palveluasuminen tehostettu pal-

veluasuminen
yhteensä

palveluasuminen 122 316 438
tehostettu palveluas. 67 293 360
tuettu asuminen 34 34
yhteensä 223 316 293 832

Kuntien ja asumispalveluyksiköiden suunnitelmissa vuosille 2010 - 2012 oli yhteensä 

832 uuden asunnon hankinta tai rakentaminen mielenterveyskuntoutujille. 

5.5 johtopäätöksiä kunnan näkökulmasta

Tämän selvityksen mukaan kunnissa on hyvin erilaisia käytäntöjä tehdä päätöksiä 

mielenterveyskuntoutujien asumisesta. Vain joka kolmannella kyselyyn vastanneel-

la kunnalla oli toimintaohje mielenterveyskuntoutujien asumispäätösten tekemiseen. 

Useassa kunnassa päätökset tehtiin yhteistoimielimessä, missä oli edustettuina asi-

antuntijoita eri hallinnonaloilta. Nämä ns. SAS-työryhmät päättivät etupäässä vanhus-

ten asumispalveluista, mutta niissä tehtiin myös mielenterveyskuntoutujien asumista 

koskevia päätöksiä. Sen lisäksi oli myös muita, pelkästään mielenterveyskuntoutujien 

asumista koordinoivia yhteistyöryhmiä. Mukana oli myös sellaisia kuntia, joissa päätös 

tehtiin yhden virkamiehen toimesta. Noin puolessa kunnista sosiaalitoimi teki yksin 

päätökset mielenterveyskuntoutujien asumisratkaisuista.
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Ongelmia päätöksenteossa

Asuminen oli hankalinta järjestää moniongelmaisille kuntoutujille ja niille, joilla ei ollut 

halua tai kiinnostusta muuttaa eri paikkakunnalle. Mielenterveys- ja päihdeongelmaisille 

ei ole tarjolla riittävästi asumisen vaihtoehtoja. Aineiston perusteella syntyi vaikutelma, 

että kuntoutujilla ei ollut viime kädessä paljonkaan valinnan- tai vaikutusmahdollisuut-

ta. Tämä ilmenee siten, että kuntoutujat olivat kiertäneet useissa asumisyksiköissä.

Sosiaalityöntekijöiden vastausten mukaan asumisratkaisuja etsittäessä vaikeutena oli 

se, että kuntoutujan motivointi ja tarkoituksenmukaisen asumisratkaisun löytyminen 

toteutuisivat samanaikaisesti.

”Sosiaalityöntekijän näkökulmasta prosessi on hankala silloin, kun pitäisi motivoi-

da potilasta, suostutella maksaja ja löytää sopiva paikka ja nämä eivät aina kulje 

käsi kädessä. Tiedon saaminen realistisista mahdollisuuksista voi kestää. Potilasta 

tulee aluksi motivoida ja tutustuttaa asiaan, ennen kuin maksusitoumuksesta voi 

neuvotella ja sitten on kova pettymys, jos rahoittajaa ei sopivalla hetkellä löydy tai 

mieluisaa paikkaa ei ole. Potilas saattaa joutua odottamaan päätöstä sairaalassa 

jopa kuukausia” (lainaus avoimista vastauksista).

Veijo Nevalaisen haastattelussa (20.11.2010) mielenterveyskuntoutujan asumisessa 

onnistumisen edellytys on asumisen tuki ja kotikuntoutus. Hän korostaa myös kuntout-

tavan työotteen vahvistamista asumisyksiköissä.

”Asunto yksistään ei ole ratkaisu, vaan mielenterveyskuntoutuja tarvitsee yleensä 

aina tuen selviytyäkseen eteenpäin. Omassa asunnossa selviytymiseen on saata-

villa aivan liian vähän tukea. Kotikuntoutus puuttuu lähes täysin. Jolloin päädytään 

herkästi ryhmämuotoisiin ratkaisuihin ja pienimuotoisiin "laitoksiin”. Monet asu-

mispalvelut yksiköt sinänsä jo puitteiltaan vaatisivat parannusta sekä työotteiden 

tarkistamista, ettei potilaita enää "säilötä" esimerkiksi palvelukodeissa, vaan keski-

tyttäisiin kuntouttavaa ja eteenpäin pyrkivään työskentelyyn kuntoutujien kanssa.”

STM:n kehittämissuositusten mukaan toimivien palvelukokonaisuuksien syntyminen 

edellyttää palvelujen suunnittelua yhteistyössä eri toimijoiden kesken niin kunta- kuin 

yksilötasollakin. Mielenterveystyön kokonaissuunnitelma on hyvä perusta suunnitelta-
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essa mielenterveyskuntoutujien asumisen ja kuntouttavien palvelujen kokonaisuutta 

kuntatasolla.

Mielenterveyspalvelujen laatusuosituksen (STM 2001) mukaan kokonaissuunnitelma 

tulisi olla kaikissa kunnissa. Tämän selvityksen aineistossa se löytyi 43 %:ssa kunnis-

ta.

Kuntien rooli asumispalvelujen järjestäjänä vahvistuu yleisesti: lainsäädännön muu-

tokset, avohoitopainotteisuus, laatu- ja kehittämissuositukset sekä yhteistyön tehos-

tuminen eri toimijoiden välillä tuovat kunnille lisää haasteita ja velvoitteita. Tarkkaan ei 

ole selvillä, miten sosiaali- ja terveyspalvelujen liikelaitostaminen sairaanhoitopiirien 

toiminnaksi etenee. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminnan tiivistäminen tuo uu-

sia paikallisia ratkaisuja ja järjestämistapoja myös siihen, miten asumisratkaisut teh-

dään ja miten niiden toteuttamista koordinoidaan.

Mielenterveyskuntoutujien asumista ja asumispalveluja koskeva suunnitelma tulee 

sisällyttää kunnan sosiaali- ja terveydenhuoltoa, mielenterveystyötä tai hyvinvointia 

koskeviin suunnitelmiin. Suunnitelman toteutumista seuraamalla voidaan arvioida, 

miten asumispalvelujen tarve ja toteutus kohtaavat, ja voidaan edistää mielenter-

veyskuntoutujien tasavertaisen asuminen toteutumista.
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6. asumispalvelujen tuottaminen

Asumispalvelujen nopea kehitys alkoi 1990-luvulla, jolloin psykiatrisen sairaanhoidon 

laitospaikkoja alettiin vähentää. Vuoden 2009 lopussa Suomessa asui psykiatrian pal-

veluasumisen yksiköissä 3 519 kuntoutujaa ja psykiatrian tehostetun palveluasumisen 

yksiköissä 3 641 kuntoutujaa, eli yhteensä 7 160 kuntoutujaa (Väyrynen & Kuronen 

2010).

Kuvio 10. Vastanneiden asumispalveluyksiköiden (n = 242) lukumäärät sairaanhoitopiireit-
täin
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6.1 asumispalveluyksiköiden palvelutarjonta

Selvityksessä mukana olleet asumispalveluyksiköt tarjosivat palveluja yhteensä 4 748 

kuntoutujalle, joista 43 % (2 064 kuntoutujaa) asui palveluasumisen yksiköissä ja 57 % 

(2 682 kuntoutujaa) asui tehostetun palveluasumisen yksiköissä. Joukossa oli muuta-

ma yksikkö, joissa oli enemmistö vanhuksia tai kehitysvammaisia ja mielenterveyskun-

toutujat asuivat heidän kanssaan. Suurimmat yksiköt sijaitsivat pääkaupunkiseudulla.

Asumispalveluita tuottavat yksiköt tarjosivat myös palveluasumista ja tehostettua pal-

veluasumista vähemmän tuettuja asumismuotoja, esimerkiksi tuki-tai vastaavia asun-

toja, yhteensä noin 4 400 itsenäisemmin selviytyvälle kuntoutujalle. Suurin osa ko. 

asunnoista (2 800) sijaitsi Helsingissä. Selvityksessä saatujen lukumäärätietojen mu-

kaan asumisyksiköt tuottivat palveluasumisen, tehostetun palveluasumisen ja tukiasu-

misen palveluita eniten Helsingin alueella.

Asumisyksiköiden ylläpitäjiä olivat pääasiassa yksityiset yritykset ja järjestöt, joita oli 

lähes 90 %. Kuntien ja kuntayhtymien osuus ylläpitäjistä oli runsaat 10 %.

Kuvio 11. Asumisyksiköiden palveluntuottaja
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6.1.1 Palvelujen kohdentuminen

Puolet palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen yksiköistä eivät olleet kohden-

taneet palveluja tietylle kuntoutujaryhmälle. Tästä voisi olettaa, että palveluntuottajat 

olivat valmiita ottamaan vastaan erilaisia mielenterveyskuntoutujia kysynnän mukaan.

Kohderyhmän valinnassa tehostetun palveluasumisen ja palveluasumisen yksiköiden 

välillä esiintyi jonkin verran eroja.

tehostetut palveluasumisyksiköt

Kolme prosenttia asumisyksiköistä oli suunnattu nuorille mielenterveyskuntoutujille 

(18 - 30-vuotiaat). Yksi palveluntuottaja ilmoitti kohderyhmäkseen naispuoliset mielen-

terveyskuntoutujat. Muun kohderyhmän kohdalla vastaajat nimesivät kohderyhmäksi 

yleisesti mielenterveyskuntoutujat. Kymmenen yksikköä määritteli kohderyhmäksi tar-

kemmin mielenterveys- ja päihdeongelmaiset tai kehitysvammaiset kuntoutujat, neljä 

mainitsi psykogeriatrian ja yksi yksikkö vaikeahoitoisten oikeuspsykiatrian kuntoutujat.

Lähes joka neljännellä (noin 24 %) asukkaalla oli mielenterveysongelman lisäksi päih-

deongelma. Heistä lähes puolella päihdeongelma aiheutti enemmän hoidon tarvetta. 

Niin sanotuille kaksoisdiagnoosipotilaille tarkoitetuissa yksiköissä useimmilla kuntou-

tujilla oli ensisijaisena haasteena päihteiden hallinta.

Noin 5 % kaikista asumisyksilöiden asukkaista oli kehitysvammaisia. Vastausten mu-

kaan heistä joka kolmannella oli hoidon tarvetta enemmän kehitysvammaisuutensa 

kuin mielenterveysongelmansa takia.
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 Kuvio 12. Palvelun kohdentuminen tehostetussa palveluasumisessa

Palveluasumisyksiköt

Usein ilmoitettu kohderyhmä olivat aikuiset (yli 18-vuotiaat) työikäiset mielenterveys-

kuntoutujat. Vain viisi yksikköä kohdensi palvelut nuoriin aikuisiin 18 - 30 -vuotiaisiin 

mielenterveyskuntoutujiin. Lisäksi nuoret aikuiset mainittiin kahden asumisyksikön 

vastauksissa, kohdassa ”muut kohderyhmät”. Kuusi asumisyksikköä tarjosi palveluja 

ns. kaksoisdiagnoosin omaaville päihde- ja mielenterveyskuntoutujille ja kolme yksik-

köä kehitysvammaisille, joilla oli päihde- tai mielenterveysongelma.

Niin sanotun kaksoisdiagnoosin osana oli alkoholiongelma noin 14 %:lla kaikkien asu-

misyksiköiden asukkaista. Niissä asumispalveluyksikössä, jotka olivat erikoistuneet 

tämäntyyppisiin asiakkaisiin, päihdeongelma oli lähes kaikilla asukkailla. Kysymys ei 

kuitenkaan ollut akuutissa vaiheessa olevasta päihdeongelmasta.  Vastauksista ei il-

mennyt alkoholiongelman vaikeusastetta eikä tuen tarpeen laatua tai määrää. Asuk-

kaista, joilla oli päihdediagnoosi, kolmella neljäsosalla asukkaista päihdeongelma ai-

heutti enemmän tuen tarvetta kuin mielenterveysongelma.

Kehitysvammaisuus oli todettu 6 %:lla kaikkien palveluasumisyksiköiden (N = 121) 

asukkaista. Näistä kehitysvamma aiheutti ainoastaan muutamalle enemmän tuen tar-

vetta kuin mielenterveysongelma.
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Kuvio 13. Palveluiden kohdentuminen palveluasumisessa

6.1.2 Palvelujen sisältö

Tehostetuissa palveluasumisyksiköissä sekä palveluasumisen yksiköissä (68 %) asuk-

kaat asuvat asunnossa vuokrasopimuksella. Palveluntuottajista 13 %:lla on kuntoutus-

toimintaa, johon liittyy laitoshoidon sopimus. Palveluntuottajilla oli toiminnan harjoitta-

miseen pääasiassa sosiaalipalvelulainsäädännön mukainen sosiaalipalvelutoimintaa 

käsittävä alueviranomaisen lupa. Joka viidennellä toimijalla oli lupa yksityiseen terve-

ydenhuoltopalvelun tuottamiseen. Ero näiden kahden palvelutoiminnan välillä ilmenee 

henkilöstörakenteessa ja lääkehoitoa koskevissa toimenpiteissä. Sosiaalipalvelulain 

mukaan lääkehoito ei sisälly sosiaalipalveluihin; terveydenhuollollisia toimenpiteitä 

voivat kuitenkin tehdä sosiaalipalveluyksiköissä terveydenhuollon ja lääkehoidon kou-

lutuksen saaneet sosiaalihuollon ammattihenkilöt.

Kuntien omissa, asumispalvelujen järjestämistä koskevissa suunnitelmissa ja asumis-

palvelujen ostopalveluihin liittyvissä asiakirjoissa on paikallisesti tarkennettuja kuvauk-

sia palvelujen sisällöstä.
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6.2 asumispalvelujen tarve 

Asumispalvelujen tarjonnan riittävyyttä pyrittiin arvioimaan kysymällä palveluasumi-

seen ja tehostettuun palveluasumiseen jonottavien mielenterveyskuntoutujien määrää 

sekä yksiköiden asukkaiden tuen oikeaa kohdentumista. Tiedusteluhetkellä asumis-

yksiköihin jonotti 202 kuntoutujaa. Jonottajien määrä jakautui lähes tasan palveluasu-

misen ja tehostetun asumisen välillä. Jonoja oli lähes kolmasosassa (31,3 %) kaikista 

asumisyksiköistä. Mahdollisia jonoja ei osattu arvioida 39 yksikössä (16 % vastanneis-

ta yksiköistä). Jonon pituus oli 1-3 kuntoutujaa (80 %:ssa niistä yksiköistä, joissa on 

jonoa). Kaksi yksikköä kertoi jonon pituudeksi 10 kuntoutujaa.

Yksiköt arvioivat, että nykyistä tuetumpaa asumismuotoa tarvitsisi yhteensä 254 asu-

kasta, mikä on 5 % yksiköiden asukkaista. Palveluasumisen yksiköissä tehokkaam-

man tuen tarve 127 on asukkaalla, tehostetun palveluasumisen yksiköissä täsmälleen 

yhtä monella. Tehostetun palveluasumisen yksiköissä tarvittavia tehostetumman tuen 

asumismuotoja olivat laitoshoito, sairaala, terveyskeskuksen vuodeosasto tai psykiatri-

nen sairaala. Syitä laitospaikkaan siirtymisen tarpeelle olivat ikääntyminen, lisääntyvät 

intervallijaksot sairaalassa ja jatkuva hoidollinen tarve, esim. neurologiset sairaudet.

Vastausten mukaan henkilökunnan määrän lisäyksellä ja koulutettujen mielenterveys- 

ja päihdeammattilaisten lisäämisellä selvittäisiin haastavien asiakkaiden tukemisessa 

nykyisessä toimintayksikössä. Muistisairauksia ja muita neurologisia sairauksia koske-

van asiantuntemuksen lisääminen koetaan tarpeelliseksi. Ilta- ja yöaikana annettavaa 

tukea pitäisi lisätä.

Palveluasumisyksiköissä tarvittava lisätuki vastausten mukaan olisi esimerkiksi seu-

raavanlaista:

 ● ympäri vuorokauden toteutettua valvontaa, apua tai tehostettua tukea 

 ● iäkkäälle mielenterveyskuntoutujalle sopivaa vanhustenhuoltoa 

 ● tehostetumpaa hoivaa huonomuistisuuden ja karkailun vuoksi  

 ● ateriapalveluja ja mahdollisuutta saada valmis ateria

 ● yksilöllisempää kuntouttavaa toimintaa

 ● ”sellaista palvelua, jossa asiakas asuu omassa asunnossaan ja henkilökunta olisi 

saatavissa aamusta iltaan paikalle”
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Tehostetun palveluasumisen yksiköt arvioivat, että oikeanlaisella riittävällä tuella 288 

(11 %) heidän asukkaistaan selviytyisi vähemmän tuetussa asumismuodossa. Näistä 

kuntoutujista 143 selviäisi palveluasumisen yksiköissä, 98 tuetussa asumisessa ja 47 

muunlaisella kevyemmin tuetulla asumisratkaisulla. Palveluasumisen yksiköistä 198 

kuntoutujaa (10 % asukkaista) pystyisi siirtymään tuettuna itsenäiseen asumiseen.

Tämän aineiston perusteella tarkasteltuna asumispalveluiden tarpeen ja tarjonnan 

kohtaaminen lisäisi kevyemmin tuettua asumista. Mikäli asumispalveluiden tarjonta 

vastaisi asukkaiden tarpeisiin, 10 % (486 kuntoutujaa) palveluasumisen ja tehostetun 

palveluasumisen yksiköiden asukkaista voisi asua nykyistä kevyemmällä tuella. Te-

hokkaammin tuetusti asuisi 5 % (254) näiden yksiköiden asukkaista.

Vuoden 2009 aikana vastanneista palveluasumisen yksiköistä oli muuttanut pois 347 

kuntoutujaa ja tehostetun palveluasumisen yksiköistä 563 kuntoutujaa.

Taulukko 5. Poismuuttaneiden asumisratkaisut

uusi asumisratkaisu Palveluasumisen 
yksiköistä muut-
taneet lkm

tehostetun palvelu-
asumisen yksiköistä 
muuttaneet lkm

yhteensä

tehostetumpaan asumiseen 65 102 167
palveluasumiseen 38 87 125
tuettuun asumiseen 53 69 122
omaisten luo 16 66 82
omaan kotiin 130 97 227
laitokseen 29 66 95
muualle 16 65 81
kuollut 11 11
yhteensä 347 563 910

Siirtyminen eri asumisratkaisujen välillä tapahtui tuen tarpeen mukaan sekä kevyem-

män tuen että tehostetumman tuen suuntaan. Palveluasumisesta siirryttiin yleisimmin 

omaan asuntoon. Toiseksi yleisimmin siirtymistä tapahtui tehostetumman tuen palve-

luasumiseen.
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Tehostetusta palveluasumisesta siirryttiin useimmin saman tasoiseen asumiseen. 

Seuraavaksi yleisimmin siirryttiin omaan asuntoon. Tehostetusta palveluasumisesta 

siirryttiin useammin eri asumisratkaisuihin kuin palveluasumisesta.

Syitä, joiden vuoksi palveluasumisesta siirryttiin tuetumpaan asumiseen, olivat lisäsai-

raudet ja toimintarajoitteet, jotka edellyttävät avustamista ja valvontaa ympäri vuoro-

kauden sekä viikonloppu- ja iltapäivystysten lisäämistä. Muita tehostetumpaan asumi-

seen johtavia syitä olivat huonomuistisuus, karkailemisriski, lääkehoidon tehostaminen 

ja iästä johtuvat toimintarajoitteet.

Kevyemmin tuettuun asumiseen siirtyminen helpottuisi palveluasumisyksiköiden vas-

taajien mukaan, jos

 ● olisi tukihenkilö tai ystävä, jonka avulla kuntoutuja selviäisi itsenäisesti

 ● tuki tarjottaisiin aluksi jonkin aikaa palveluasumisyksiköstä kuntoutujan kotiin

 ● päivän ohjelmaan olisi suunniteltu arkipäivisin tuettua työtoimintaa 

 ● asumisyksiköillä olisi tarjolla eritasoisia tuetun asumisen ratkaisuja, jolloin siirtymi-

nen olisi joustavaa

Asumispalveluyksiköiden vastaavat pitivät tärkeinä säännöllisiä ja aluksi hyvin tiiviitä 

käyntejä ja kontakteja asukkaisiin. Kontaktit voivat toteutua asukkaan kunnon mukaan 

joko käynteinä asukkaan kotiin tai asiantuntijan luokse.

Näkemyksissä vaihteli toisaalta hoidollinen ja hoivaava työote ja toisaalta kuntoutta-

va, asukkaan itsenäisyyttä tukeva työote. Kuntoutujan tukemisessa toiminnan sisältö 

ja muoto vaikuttaa siihen, missä ohjaus tapahtuu. Mielenterveyskuntoutujan kotona 

selviytymisen onnistumisen kannalta nähtiin tärkeänä sosiaaliseen osallistumiseen, 

omien virallisten asioiden ja raha-asioiden hoitoon liittyvä ohjaus ja tukeminen. Sosi-

aalinen osallistuminen edellyttää myös aktivoivaa ohjausta ja tiedottamista osallistu-

mismahdollisuuksista sekä kuljetuksen järjestämistä tapahtumiin.

Asumispalveluyksiköiden vastaavat pitivät lääkehoidon merkitystä tärkeänä oireiden 

hallinnassa. Heikko motivaatio huolehtia säännöllisestä lääkityksestä johtuu usein sii-

tä, että kuntoutuja tuntee tervehtyneensä ja jättää lääkehoidon kesken. Tähän liittyvä 

ohjauksen ja tuen tarve tulee esille useissa ohjaajien vastauksissa.
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6.3 asumisyksiköiden uusi palvelutarjonta

Asumisyksiköiltä tiedusteltiin suunnitelmia uusista asunnoista sekä uusista asumisen 

tukipalveluista mielenterveyskuntoutujille koskien vuosia 2010 - 2011. Suunnitelmia 

käsittelevät kysymykset koskivat yritystä tai yhteisöä, jonka omistama tai ylläpitämä 

yksikkö on. Uusien asuntojen rakentamista koskevat suunnitelmat on esitetty taulu-

kossa 4 sivulla 47.

Kolmasosa (34 %) tehostetun palveluasumisen yksiköistä kertoi yhteisössä olevan 

suunnitteilla mielenterveyskuntoutujille uusia asuntoja, jotka tarjoaisivat yhteensä 217 

asukaspaikkaa. Ympärivuorokautisissa yksiköissä kolmasosalla vastaajista oli suunni-

telmissa uusia asukaspaikkoja yhteensä 276 asukaspaikkaa.

Uusia asumisen tukipalveluja mielenterveyskuntoutujille oli suunnitteilla yhtä monella 

yhteisöllä kuin uusia asuntojakin. Uudet tukipalvelut liittyivät kotikuntoutukseen, päivä- 

ja työtoimintaan, kotiin vietäviin tukipalveluihin, asumisohjaukseen ja tukipalveluihin 

liittyvän henkilöstön lisäämiseen sekä palvelujen lisäämiseen uusille kohderyhmille. 

Uusina kohderyhminä mainittiin päihdeasiakkaat, neuropsykiatriset ja psykogeriatri-

set asiakkaat, mielenterveysongelmaiset nuoret opiskelijat, ruotsinkieliset sekä nuoret  

18 - 30 vuotiaat aikuiset.

Neljännes palveluasumisyksiköistä ilmoitti yhteisössä olevan suunnitteilla rakentaa 

uusia asuntoja mielenterveyskuntoutujille vuosina 2010 - 2012.  Näiden suunnitelmien 

toteutuminen tuottaisi 316 asukaspaikkaa. Niin ikään neljännes vastanneista yksiköis-

tä ilmoitti yhteisössään suunniteltavan uusia asumisen tukipalveluita mielenterveys-

kuntoutujille. Suunnitelmat sisältävät tukiasuntojen hankintaa, erilaisten tukimuotojen 

monipuolistamista ja aktiivisen, mielekkään toiminnan lisäämistä. Vastauksissa mainit-

tiin myös työ- ja päivätoiminta, asumisvalmennus, ryhmätoiminnot, puhelinpäivystys ja 

kotikuntoutuspalvelut.
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6.4 johtopäätöksiä palvelujen tuottajien näkökulmasta

Selvityksessä mukana olleilla asumispalveluyksiköillä oli nuorille aikuisille tarjottavien 

asumispalvelujen määrä selvästi vähäisempi kuin aikuisten ryhmille tarjotut palvelut.

Tarkasteltaessa lähemmin asumisratkaisusta toiseen siirtyneitä voidaan todeta, että 

kaikista vuoden aikana siirtyneistä kuntoutujista yhteensä 26 % siirtyi kotiin. Vastauk-

sista ei selvinnyt, miten kuntoutujat jatkoivat elämäänsä kotona, saivatko he edelleen 

asumiseen liittyvää tukea tai oliko heillä muita järjestettyjä työ- tai päivätoimintaan liit-

tyvää ohjelmaa kodin ulkopuolella. Tuettuun asumiseen siirtyneitä oli 14 % kaikista 

siirtyneistä.

Jos tarkastellaan siirtymistä tuetumpaan asumiseen, niin voidaan todeta että 30 % 

kaikista palveluasumisyksiköistä muuttaneista kuntoutujista siirtyi joko tehostetun pal-

veluasumisen yksikköön tai laitoshoitoon.

Asumispalveluyksiköiden vastaajien arvion mukaan sekä palveluasumisesta että te-

hostetusta palveluasumisesta asuvista 10 % voisi siirtyä kevyemmin tuettuihin asumi-

seen ja 5 %:lla vastaavasti olisi tarvetta siirtyä tehostetumman tuen asumiseen.
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7. Mielenterveyskuntoutujien omat kokemukset

Tässä luvussa esitetään mielenterveyskuntoutujien kertomia omakohtaisia kokemuk-

sia toteutuneista asumisratkaisuista ja niihin liittyvistä tekijöistä, joita he itse pitävät 

kuntouttavina ja elämänlaatuaan parantavina. Seuraavissa luvuissa kuvataan niitä 

teemoja, jota analyysin avulla saatiin esille.

Mielenterveyskuntoutujien kokemuksia kuvaava haastatteluaineisto pyrkii vastaamaan 

asiakaslähtöisestä näkökulmasta asetettuun kysymykseen (luku 2.2): miten psykiatri-

sesta laitoshoidosta kotiutuvien asumisratkaisut on järjestetty ja miten hyvin ne vastaa-

vat asukkaiden tarpeita. Haastateltavia pyydettiin kertomaan, miten heidän elämänsä 

ja asumisensa muuttui sairastumisen jälkeen.

7.1 Haastateltavien taustaa

Haastatelluista 11 oli miehiä ja naisia 10 naisia. Heidän keski-ikänsä oli haastattelu-

hetkellä 38 vuotta. Nuorin haastatelluista oli 18-vuotias ja vanhin 63-vuotias. Heistä oli 

eläkkeellä 48 % ja kuntoutustuella 43 %. Kuntoutustuella olevista kolme opiskeli osa-

aikaisesti. Yksi kuntoutuja oli työssä ja yhdellä oli suunnitelmissa aloittaa työharjoittelu.

Haastattelussa mukana olleiden kuntoutujien sairastuminen noudatteli Suomessa tut-

kimuksissa esille tullutta linjaa, jonka mukaan sairastuminen psykooseihin on yleisintä 

varhaisaikuisuudessa. Haastatellut olivat sairastuneet keskimäärin 23-vuotiaina. Ma-

sennus, skitsofrenia ja kaksisuuntainen mielialahäiriö ovat tyypillisiä mielenterveys-

diagnooseja koko suomalaisväestössä (Rissanen 2007). Nämä diagnoosiryhmät olivat 

yleisiä myös haastatteluryhmässä. Haastateltavien sairastumisikä osui elämänvaihee-

seen, jolloin muutto kotoa itsenäiseen asumiseen on ajankohtaista. Neljäsosa haasta-

telluista asui opiskelija-asunnossa, jonka haastatellut opiskelun keskeytymisen vuoksi 

joutuivat luovuttamaan. Heidän asumismahdollisuutensa sairaalan jälkeen olivat kun-

toutuskoti, asumispalveluyksikkö tai muutto takaisin vanhempien kotiin. Sairastumi-

nen johti haastatellut taloudellisiin vaikeuksiin ja vuokrarästeihin, mikä myös oli syynä 

vuokra-asunnon menetykseen.
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Taulukko 6. Kuntoutujan asumistilanne sairastuttaessa

asumismuoto lkm
lapsuudenkoti 4
opiskelija-asunto 5
yhteinen koti puolison kanssa 2
vuokra-asunto 8
tilapäisasunto 2

Tarkasteltaessa kuntoutujien asumistilannetta haastatteluhetkellä (taulukko 7) oli kai-

killa ensimmäisestä sairastumisesta kulunut vuosia ja osalla oli ollut toistuvia sairaus-

jaksoja.

Sairaalajakson jälkeen yli puolet haastatelluista asui asumispalveluyksikössä. Useim-

milla heistä asumisratkaisu oli määräaikainen, mikä oli kirjattu heidän kuntoutussuun-

nitelmaansa.

Suurin osa haastatelluista asui palveluasumiseen (tai asumisvalmennukseen) kuulu-

vassa yksiössä. Kuusi kuntoutujaa oli edennyt portaittain asumisratkaisusta toiseen 

ja selviytynyt asumaan itsenäisesti vuokra- tai omistusasuntoon. Täysin itsenäisesti 

asui kolme kuntoutujaa. Yleisin haastateltujen asumismuoto oli yksiö. Asunnon korja-

ustarpeita oli ainoastaan yhdellä, yksin taajaman ulkopuolella maalaistalossa asuvalla 

kuntoutujalla.

Taulukko 7. Kuntoutujan asumistilanne haastatteluhetkellä

asumismuoto lkm
tehostettu palveluasuminen 2
palveluasuminen 10
tuettu asuminen 3
vuokra-asunto 4
omistusasunto 2
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7.2 kuntoutujien kokemukset

Kuntoutujat kokivat eri asumismuodot ”jollain lailla” kuntouttavaksi. Asuminen ei ole 

elämässä irrallinen ilmiö. Elämänkulku voi tuoda mukaan monenlaisia asumiseen liit-

tyviä yllättäviä ratkaisuja, pakkoja ja valintoja. Esimerkkeinä haastateltavien elämän 

kriittisistä tekijöistä voi mainita lastensuojelupäätökset, opiskelija-asunnon menettämi-

sen, kun opinnot eivät etene tai asunnottomuuden avioeron jälkeen. Asunto on edelly-

tys kuntoutumiselle. Sen puitteet voivat luoda turvallisuuden ja hyvän elämän tunteen. 

Asunto yksistään ei riitä, vaan kuntoutumista edistää tarpeenmukainen tuki ja palvelu-

kokonaisuus.

Haastateltavat käyttivät paljon aikaa ahdistavien sairauskokemusten kertomiseen. 

Osatekijöinä sairastumisessa pidettiin lapsuuden sosiaaliseen ympäristöön ja perhee-

seen liittyviä tekijöitä, kuten perheeseen kuuluvan aikuisen mielenterveysongelmat, 

keskinäinen riitely, fyysinen väkivalta, puhumattomuus ja ahdas asuminen. Kuntoutujat 

kertoivat, että heillä on ollut erilaisia mielenterveyshäiriöitä huomattavasti aikaisemmin 

kuin ensimmäinen kontakti terveydenhuoltoon tai meno sairaalaan tuli ajankohtaiseksi.

Kuntoutujien kertomusten analysoinnissa keskitytään tässä selvityksessä sairastumi-

sen jälkeiseen tilanteeseen ja asumisratkaisuissa ilmenneisiin vaihteluihin.

7.3 asumisratkaisut asumispolkukuvauksina 

Haastateltavien kertomukset analysoitiin litteroinnin jälkeen fenomenografisen tutki-

muksen menetelmällä. Menetelmän keskiössä on objektiivisten yleistysten etsimisen 

sijasta arkiajattelu. Fenomenografisessa tutkimuksessa pyritään kuvaamaan ihmisten 

kokemuksia ja käsityksiä asioista systemaattisesti ja siten kuin tietty ryhmä ihmisiä kä-

sittää ilmiön kohteen sisällön (Niikko 2003). Analyysin tuloksena saadaan merkitysryh-

miä tai teemoja, jotka ovat selkeässä suhteessa ilmiöön, tässä yhteydessä mielenter-

veys-kuntoutujan asumiseen. Merkitysryhmien avulla tunnistettiin toisistaan poikkeavia 

teemoja, jotka yhdistettiin asumispolku-metaforaksi. Toinen mielenterveyskuntoutujien 

asumiseen selkeästi yhteydessä oleva teema on kuntoutuminen. Seuraavissa kappa-

leissa esitetään haastatteluryhmän kokemuksia, jotka liittyvät näihin kahteen teemaan.
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Haastatteluaineistosta erottui neljä toisistaan poikkeavaa asumispolkua, jotka nimet-

tiin. Tyypittelyn avulla voidaan havaita, miten asumispolut etenevät ja minkälaista vaih-

telua niiden välillä on.

1. Suunnitelman mukainen polku (n=10)

2. Asumispalvelujen suurkuluttajien polku (n=4)

3. Oman polun kulkijat (n=4)

4. Polun varrelle unohtuneet (n=3)

Asumispolkujen yhteydessä olevassa tekstissä on haastateltujen lainauksiin yhdistetty 

otteita useamman kyseisen asumispolun kulkijan kertomuksesta. Yksityisyyden tur-

vaamiseksi ei mainita haastateltavan asuinpaikkaa tai asumisyksiköitä, ja kommen-

teissa käytetään muutettuja nimiä tai nimikirjaimia.

suunnitelman mukainen polku

Suunnitelman mukaisella polulla kuntoutujat etenivät suoraviivaisesti (suunnitelman 

mukaisesti) ja he saivat asumispalvelutkin joustavasti. Palvelujärjestelmä pystyi vas-

taamaan heidän tarpeisiinsa tehokkaimmin. Heillä ei ole ollut ennen sairastumistaan 

suurempia elämänkriisejä tai erityisiä vaikeuksia. Taustalla oli turvaverkko, joka tuki 

kuntoutumista eri vaiheissa. Tämän ryhmän kuntoutujat tunnistivat omat ongelmansa 

ja osasivat pyytää apua. Suunnitelman mukaiset kulkijat siirtyvät opiskelemaan tai työ-

elämään 4 - 5 vuoden kuluessa. He saivat henkistä ja taloudellista apua pääasiassa 

omaisilta ja ystäviltä. Seuraava tarina kuvaa hyvin tätä suunnitelman mukaista polkua.

EV jäi parikymppisenä työttömäksi armeijan jälkeen. Rahanpuutteessa hän alkoi ottaa 

pikku vippejä yhä enemmän. Elämää oli vaikea hallita, jolloin hän alkoi sairastaa ”kun-

nolla” ja joutui psykoosin vuoksi sairaalaan. EV palasi sairaalasta takaisin tyttöystävän 

luokse heidän yhteiseen asuntoonsa. Seurasi syvä masennus, eikä hän jaksanut oi-

kein ottaa osaa mihinkään asioiden hoitoon ”olin vähän niinku hoidokkina siinä”, EV 

kuvaa. Lopulta EV:lle tuli ero ja hän muutti asumaan vanhempiensa luo. Sieltä hän 

joutui kolmeksi kuukaudeksi sairaalaan, josta lääkäri ehdotti siirtymistä asumispalve-

luyksikköön. EV pääsi tutustumaan paikkaan ja hänestä muutto tuntui hyvältä idealta. 

Hän kuvaa asumistaan seuraavasti: ”…ehkä se yhteisöllisyys, täällä on paljon muita 



64

asukkaita ja tehdään niiden kanssa paljon kaikkee ja olen saanu uusia kavereita täältä 

ja sellasia hyviä kavereita, joiden kanssa voi jutella ja jakaa vähän näitä iloja ja suru-

ja…”. Nyt EV on siirtymässä omaan vuokra-asuntoon, ja hänellä on tukena säännölli-

set avokäynnit psykiatrille sekä psykiatrian klinikan kuntosalilla käynnit. Suunnitelmis-

sa hänellä on aloittaa kesken jääneet opinnot uudelleen.

Kun asumiseen liitetty tuki oli tarpeenmukaista, se edesauttoi kuntoutumista. Palvelu-

jen saatavuudessa ja tarjonnassa oli suuria eroja. Haastatellut ymmärsivät, että hei-

dän siirtymisensä asumisyksiköstä vähemmän tuettuun asumisratkaisuun helpottui, 

jos kuntoutujan oma ohjaaja tai hoitaja tunsi seuraavan asumisyksikön tai paikan olo-

suhteet ja jos haastateltu itse sai mahdollisuuden tutustua paikkaan ennen päätöstä ja 

asuntoon muuttoa.

asumispalveluiden suurkuluttajien polku

Asumispalvelujen suurkuluttajien polulla oli mielenterveyskuntoutujilla hyvin paljon ly-

hyitä sijoituksia kuntoutuskoteihin7 tai erilaisiin asumisyksiköihin. Heistä kaikki olivat 

käyttäneet päihteitä, eikä palvelujärjestelmällä ole ollut hyvää toimintamallia monien 

ongelmien yhtäaikaiseen hoitamiseen.

VL kertoo, asuneensa kavereidensa luona parikymppisenä. Pian tämän jälkeen hän 

joutui kolmeksi vuodeksi vankilasairaalaan. Päästyään vapaaksi hän muistaa olleensa 

ainakin kolmessa kuntoutuskodassa, joissa jaksot jäivät lyhyiksi. Repsahtaminen vei 

VL:n Pelastusarmeijan asuntoon muutamaksi kuukaudeksi ja sieltä taas sairaalaan. 

Hän arvelee olleensa sairaalassa vuoden verran. Kahden kuntoutuskodin ja kahden 

vuoden kulutta hän on taas sairaalassa vuoden. Nykyisessä kuntoutuskodissa hän on 

ollut jo neljä vuotta. Joissakin kuntoutuskodeissa VL on tavannut muiden asukkaiden 

joukossa päihteiden ja lääkkeiden käyttäjiä ja myös itse repsahtanut tähän. VL pohtii 

kertomuksessaan, mikä häntä olisi asumispolun varrella auttanut: ”…et tota täällä on 

aika vapaata kyllä… tärkein sääntö varmaa on, ettei tuu kännissä tänne ja pärjää… tai 

pitäis tehdä jotain järkevää.. mennä työkokeiluun ja sellasta … no se antabus, mä en 

osannu nähdä sitä, et mul on ongelmia alkoholin kanssa…”.

7 kuntoutuskoti on toteuttaa terveydenhuollon mukaista (lääkinnällistä) mielenterveyskuntoutusta. Sairaaloiden yh-
teydessä toimineet asuntolat muutettiin 90-luvulla kuntoutuskodeiksi. Sittemmin termiä on käytetty myös yksityi-
sellä sektorilla.
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VL:n asumista häiritsevät oman ahdistuksen lisäksi toisten asukkaiden sairaudet ja 

ongelmat. Yhteisessä huoneessa toisen kanssa asuminen aiheuttaa riitoja ja hyväk-

sikäyttöä. Nykyisestä omasta tukiasunnosta hän haluaa pitää kiinni, koska se auttaa 

selviytymään päihteiden sekakäytöstä: ”…sellaisia bileitä tai illan alottajaisia en suostu 

pitään… että en mä rupee siellä ottaan ja pilaan tätä mahdollisuutta…”.

Haastatelluista asumispalvelujen suurkuluttajat olivat olleet erilaisten tuettujen asu-

misratkaisujen ja laitosten piirissä yli kymmenen vuotta. Ongelmana he kokevat, ett-

eivät kuntoutuskodit tai asumisyksiköt pysty riittävästi auttamaan heitä. He kokevat, 

että sosiaalinen turvattomuus ja luottamuksen puute toisiin ihmisiin vaikeuttaa heidän 

kuntoutumistaan. Pitkään kestänyt kuntoutuminen lisää heidän epätietoisuuttaan tule-

vaisuudesta. Haitallisia kokemuksia ovat sosiaalisiin suhteisiin liittyvä epäluottamus, 

riidat ja väkivaltaisuus. Useimmat jakoivat asunnon toisen kanssa, minkä he kokivat 

haittaavana. Myös se tuntuu haittaavan, jos toistuvat siirrot asumispaikkojen välillä 

tapahtuivat ennakoimatta ja kuntoutujaa kuulematta.

oman tien kulkijat

Oman tien kulkijoiden kertomuksissa elämä on ”vauhdikasta”. Yleisimmin vauhdikkuut-

ta pidetään nuoruuteen kuuluvana ja sitä se oman tien kulkijoilla onkin. Kotoa lähde-

tään nuorena maailmalle etsimään uusia ihanteita ja boheemielämää. Haastateltujen 

kertomuksista käy ilmi erilaisia riskejä mielen sairastumiseen ja elämän hallitsematto-

muuteen.

Kolmekymppinen PE karkasi lapsuudenkodistaan 15-vuotiaana, kiersi vuoden verran 

ympäri maata kuuntelemassa mielibändin esiintymisiä majoittuen kavereilla, roskiksis-

sa tai ”sit hengattii koko yö kaupungilla kävelemässä rinkiä”. Pian hän joutuu SPR:n 

turvataloon, josta hänet ohjataan kotipaikkakunnalle. PE saa sosiaalivirastosta avo-

huostaanottopäätöksen sekä paikan jälkihuoltoyksikköön. Tämän jälkeen hän pääsee 

17-vuotiaana omaan tukiasuntoon ja sieltä edelleen opiskelemaan pieneen maalais-

kuntaan Pohjanmaalle. PE muuttaa opiskelija-asuntolaan, jossa asunnot ja kämppik-

set vaihtuvat tiheään. Viikonloput kuluvat eri puolilla Suomea bändejä seurailemassa. 

Rahaa kuluu matkusteluun ja konserttilippuihin. Ruokaan rahaa ei riitä ja syöminen 

tulee laiminlyötyä. ”Varmaan mä oon sairas koko ikäni ollut, mut varmaan mä oon 2002 
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diagnosoitu vaikee masennus… Eiku pakkoneuroosi… vissiin…opiskellessa….Mulla 

myöhemmin diagnosoitii, että mulla oli aika pahat syömishäiriöt sillon…”.

PE:n elämä jatkui opiskelun ja sairaalan välillä. Joskus opiskelu sai sellaiset mittakaa-

vat, että sitäkin oli pakko rajoittaa. Opiskelija-asunnosta käsin PE kävi terapiassa ja 

hän sai apua myös opinto-ohjaajalta ja opettajilta. PE:n oli vaikea hallita elämäänsä ja 

koulunkäyntiään realistisesti. Moniammatillinen yhteistyö ja tuki puuttui opiskelusta ja 

aikataulujen suunnittelusta.

”…kansanopistonopistoon... Ja sit asuin opiston asuntolassa. Et siitä asti mä olin siel-

lä opiskellu aina katkonaisesti…”. PE:n sairaus paheni ajoittain asuntolassa. ”…aika 

paha, et mä hengailin just netissä kaiket yöt, yritin nukkua välissä, tosiaan… välillä 

(koulutehtäviä) vähennettii ja sit taas heti kun mä innostuin jossain vaiheessa, ni sit mä 

taas otin (kursseja) liikaa ja sit niitä taas kavennettii... Et mul oli koulu katkastu, enkä 

saannu tehdä koulutehtävi... Mut sillee ihan hyvä, että se meni taas poikki...”.

PE sai mahdollisuuden osallistua kahteen asumisen tukemista kehittävään projek-

tiin, joiden merkitystä hän itse miettii: ”… täällä alko semmonen A-projekti, joka tuli 

sit käymään kerran viikossa... Ne katto vähän paikkoja ja autto siivoomisessa... Se 

tavaroitten laittaminen johonki paikkaan oli aina aika turhauttavaa... Mä tykkään, että 

asiat on esillä, sillon ne on niinku olemassa...”. Toinen projekti jää kesken. ”...Mä alotin 

I-ryhmässä käynnin. Se on mielenterveyskuntoutujille tämmönen, sanotaan, että yrite-

tään kuntouttaa työhön tai opiskelemaan... Mä olin siinä suunnillee vuoden, asuin, sit 

tuli psykoosi...”.

PE:n tarina kertoo esimerkin siitä, miten mielenterveyskuntoutujia autetaan erilaisten 

projektien kautta. Projekteihin halutaan kokeilu- ja kehittämismielessä sellaisia osallis-

tujia, joiden kuntoutuminen on erityisen vaativaa tai kohderyhmille joilla ei ole palveluja 

tarjolla. Projektit korvaavat toisinaan myös kunnan normaaleja sosiaalipalvelun teh-

täviä. Lyhytkestoiset projektit eivät rytmity aina kuntoutujan tarpeiden mukaan, vaan 

projektissa edetään projektin ehdoin.

Ulospäin näyttäytyvä aktiivisuus tuo elämässä lisää tehtäviä, joihin oman tien kulkijat 

osallistuvat innokkaasti. He ovat uupumuksen kierteessä ja diagnoosin tekeminen on 

lääkäreille vaikeaa.
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Opiskellessaan PE saa tehtäväkseen vaativia projekteja, kunnes hän alkaa tuntea ää-

retöntä väsymystä kaikkeen. Syytä väsymykseen selvitetään terveyskeskuksessa ja 

opiskelijaterveydenhuollossa: ”...Sielki ruvettii sitä kakssuuntasta mielialahäiriöö joten-

ki pyörittämää. Kauheen diagnoosikeskeistä se on muutenki. Et mua alko jo siinä vai-

heessa aika paljon ärsyttää se diagnoosin metsästys. Kun oli kaikki ADHD:t ja masen-

nukset ja kaikki. Mut sielt sai sitte vaihtuvia lääkäreitä. Ja sielt sai lähetteen terapiaan 

sit jossain vaiheessa...”.

Oman polun kulkijoiden riskitekijät mielenterveyshäiriöihin ovat vaikeasti ennakoitavis-

sa. Yhteistä heille on kuitenkin keskittymättömyyden, rauhattomuuden ja pakonomai-

suuden ilmeneminen ennen varsinaista sairastumista. Ennakoivaa elämäntaitojen tu-

kemista tulisi lisätä yhteistyönä nuorisotyöntekijöiden, opettajien, kuraattoreiden sekä 

nuorille suunnattujen asuntoloiden ja asumisyksiköiden toimijoiden kanssa.

Polun varrelle unohtuneet

Polun varrelle unohtuneita edustavat ne mielenterveyskuntoutujat, joiden asunnoksi 

on vakiintunut sairaala tai tehostettu asumisyksikkö tai vastaava, vaikka heillä olisi 

edellytyksiä kevyemmin tuettuun ja itsenäisempään asumiseen. Tähän ryhmään kuu-

luvat myös ne, jotka ovat fyysisesti monivammaisia, mutta joiden psyykkiset ongelmat 

jäävät hoitamatta.

TS on nelikymppinen ja hänen elämästään on lähes puolet kulunut erilaisissa sairaa-

loissa ”...Ne lähetti mut saatana vieköön vaikeehoitosena toiseen sairaalaan, missä 

mää olin kaikkiaan kaheksan vuotta...”. TS kokee hoidossa monenlaista kohtelua, mut-

ta hän on pitkän ajan kuluessa kokenut myös hoidon muuttuneen. ”...ja siel oli uudis-

tunu, nuorempi henkilökunta ja nuoria ihmisiä, niin se oli ihan eri se meininki... kukaan 

potilas enää ei ollu mikään lude…..”. TS:n sairaalakaveri ottaa yhteyttä ja kannustaa 

TS:aa ottamaan yhteyttä hoitajiin päästäkseen sairaalasta muualle. ”…eikä siin men-

ny parii kuukaut enempää, ku mä löysin sielt S:tä itteni, ja se oli tosiaan ihan mahtava 

homma, ihan mieletön, ihan todella siisti omakotitalo… huoneet jokaisella, omat…”. 

TS:n asumispolku kulkee onnelliseen ratkaisuun muutaman vuoden kuluttua: ”…siellä 

mä olin sit nelisen viitisen vuotta, ja sitten sinne tukiasuntoon. Et niinku palvelukodin 

jälkeen jos laskee sen tukiasunnon, ja tän nykyisen mis mä asun, nää molemmat… 

tulee tasan kolme sitten vuotta omillaan…”.
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JS on hieman yli neljäkymmentä. Hän on periaatteessa tyytyväinen asumiseensa vai-

keavammaisten palvelutalossa, missä hänen fyysiset rajoitteensa on hyvin huomioitu 

ja hän saa tukea liikkumiseen sekä aktiviteetteihin osallistumiseen. Hän muistaa saa-

neensa ensimmäisen psykoosin jo ennen murrosikää ja elämä jatkui nuorena aikuise-

na opiskelun, sairaalan ja asuntolan kierteessä. Koska hänen fyysiset vammansa ovat 

ulospäin näkyviä, jäivät psyykkiset vaikeudet huomioimatta. Edelleenkin hän tuntee 

psyykkisen tuen olevan riittämätöntä ja jääneensä mielenterveysongelmiensa kanssa 

yksin.

Tämän ryhmän haastatelluista kuntoutus- tai palvelusuunnitelma oli vain noin puolella, 

lisäksi mukana oli useita, jotka eivät olleet varmoja tai tietoisia, oliko suunnitelma ajan 

tasalla. Reilusti yli puolet (65%) oli saanut vaikuttaa omaan asumiseensa. Polun var-

relle unohtuneet hyötyisivät säännöllisistä palvelusuunnitelmien päivittämisistä.

7.4 Haastateltujen kokemuksia jokapäiväisestä elämästä selviytymi-
sestä ja kuntoutumisesta

Haastateltavat toivat esille paljon myönteisiä kokemuksia, jotka olivat auttaneet heitä 

asumispolulla. Tulokseen voi vaikuttaa se, että haastattelusta saattavat karsiutua ne 

mielenterveyskuntoutujat, joiden terveydentilanne on epävakaa ja mieliala ahdistunut 

tai epäluuloinen. Haastattelussa mukana olleet olivat enimmäkseen toiveikkaita, mikä 

ilmeni tulevaisuuden suunnitelmina.

terveydenhoito ja kuntoutustoimenpiteet

Siirtymisjärjestelyt tuettuun asumiseen ovat hyvin yksilöllisiä ja määräytyvät pääasi-

assa sairauden mukaan. Sairaanhoidon ja kuntoutuksen jatkuminen kotona tai asu-

misyksikössä lisää mielenterveyskuntoutujien turvallisuuden tunnetta. Tärkeäksi tuen 

muodoiksi haastatellut kokivat siirtymävaiheessa kontaktin erikoissairaanhoitoon. 

Useimmiten oli kysymyksessä psykiatrisen yksikön avotyöryhmän työntekijä, kuten 

sairaanhoitaja tai psykologi. Kontaktit olivat sekä kotikäyntejä että poliklinikkakäynte-

jä. Tärkeänä kuntoutujat pitävät sitä, että siirryttäessä paikkakunnalta toiselle tai uu-

teen asumispaikkaan asiat varmistetaan. ”...et varmistettiin, että mää pääsen kunnon 
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hoitoon, kun mää muutan tänne…oli jo kuukaudeks ajat (terapiaan) lyöty lukkoon…” 

(Pirkko, 26v.).

Lääkkeiden säännöllisestä käyttämisestä kuntoutujat kertovat saavansa tukea ja oh-

jausta henkilökunnalta ”…joskus ne (ohjaajat) kattoo lääkkeitä, mäkin voin näyttää 

dosetin, että on otettu…”. (Markku, 49v.). Lääkehoidon tarkistus tapahtuu tavallisesti 

1 - 2 kertaa vuodessa psykiatrin vastaanotolla. Terveydenhuollon antama tuki on pää-

asiassa keskusteluapua ja terveydentilan arviointia ”...ei mul sen tiiviimpää sidettä 

sinne oo, ku sairaanhoitaja….” (Kari, 42 v.). Mahdollisuus osallistua sairaalahoidon 

jälkeen kuntoutuskurssille on ollut erään kuntoutujan mielestä tärkeä tilaisuus, jonka 

hän kokee saaneensa ”...paljon ymmärrystä ja tietoa sairaudesta ja oppi olemaan pa-

remmin sinut itseni kanssa…” (Artsi, 25 v.).

yksilölliset ratkaisut asumisessa

Haastelluilla oli kokemuksia varsin erilaisista asumisyksiköissä tai kuntoutuskodeissa 

toteutetuista ratkaisuista, jotka auttoivat heitä siirtymään kevyemmän tuen asumisrat-

kaisuihin. Eräs kuntoutuja kuvaa, miten hän odotti, että saisi siirtyä asumaan tiettyyn 

taloon, koska hänellä oli varma käsitys siitä, että kaikki ”sinne päässeet” pääsivät sieltä 

asumaan itsenäisesti. Toinen kuntoutuja kertoo, miten häntä rohkaistiin muuttamaan 

toisen kuntoutujan kanssa palveluasunnosta vuokra-asuntoon kokeilemaan selviyty-

mistä kahdestaan. ”…kun ruvettiin miettiin sitä poismuuttoo…ett todettiin sen tytön 

kanssa, ett me nyt kokeillaan siipiämme ja katotaan, mihin ne kantaa…” (Leila, 35 v.).

asumispalvelun tuki

Asumispalvelun tuesta on yleisesti määritelty kunnan ja palvelutuottajien palvelusopi-

muksessa. Kuntoutujat kertovat tavanomaisten päivittäisiin tehtävien tukevan heidän 

kuntoutumistaan. ”…siinä vaiheessa, ku se alko sujumaan se arjen pyöritys siellä, ja 

siinä tapahtu pikkuhiljaa sitä mielenkin kuntoutumista…” (Leila, 35v.). Palveluasumi-

sessa kuntoutujat osallistuvat asumiseen liittyviin kodinhoidon tehtäviin. Osallistumi-

nen saattaa aluksi tuntua ylivoimaiselta, mutta kuntoutuessa voimat alkavat lisääntyä 

ja käytännön asiat, kuten ruoanlaitto, tiskaaminen ja siivoaminen sujua.
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Henkilöstön ammattitaidon lisäksi kuntoutujat kokevat luottamuksen hyvän ja iloisen 

ilmapiirin vahvistavan myös heidän tuntemuksiaan. ”…että semmonen työyhteisö, jos-

sa koko henkilökunnalla on semmonen yhteinen tsemppi päällä…” (Leila, 35v.). Myös 

vapaa-aikaan liittyvät tekemiset ja  rento tunnelma  koetaan tärkeäksi ”...ehdottomasti 

nuo ryhmät… ja on ollu jotain toimintaa, levyraati, ruokaryhmää, peli-iltaa…” (Artsi, 

25v.).

asumisympäristön tuki

Fyysiseen paikkaan liittyvinä kuntouttavina asioina haastateltavat pitivät luonnonkau-

neutta, mahdollisuutta luonnossa liikkumiseen ja erilaisiin aktiviteetteihin. Toiminta-

tilojen väljyys ja kodinomaisuus mainitaan vastauksissa myös. ”…paras hoitopaikka 

missä mä oon ikinä ollu. Se oli kans, joo joo, siin oli kans järvi…. siin vieres, siin oli 

rantasaunat ja kaikki, pääs uimaan, oma vene ja kalastamaan siihen järvelle ja tota… 

siel oli bändihuoneet ja kaikki...” (Taneli, 46v.).

sosiaalinen verkosto

Lähes kaikilla haastatelluista oli ystävä tai sukulainen, johon voi pitää yhteyttä. Kun-

toutujat kertoivat saavansa sekä taloudellista että asunnon etsimiseen liittyvää apua 

useimmin vanhemmiltaan ja henkistä tukea puolestaan vertaishenkilöiltä. Tukihenkilöi-

den antama apu oli yleensä asiointiin ja kodin ulkopuolella tapahtuvaan liikkumiseen 

liittyvää tukea. Muutama mainitsi avunsaannin lähteeksi ammattihenkilön tai ei nimen-

nyt ketään, jolta voisi saada apua ja tukea. Muita sosiaalisia yhteyksiä haastatelluilla 

olivat naapurit, mielenterveysyhdistyksessä tutuksi tulleet ihmiset ja laitoksien hoito-

työn ulkopuolella olevat työntekijät, kuten talonmies, kanttiinin hoitaja tai naapurissa 

asuva maanviljelijä.

Sosiaalisen verkoston luominen on luontevaa asumispalveluyksiköissä, mutta pitkiä 

ystävyyssuhteita voi syntyä myös sairaalassa. ”...no varmaan kaikkein kuntouttavinta 

oli se, että meitä oli siellä (asumisyksikössä) tosiaan siellä se kymmenen nuorta aikuis-

ta, jotka oltii samassa tilanteessa.... että me oltiin niinku... Mulla on vieläki terassisisko-

ja, joita mä nään niinku säännöllisesti...” ( Leila, 35 v.).
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Ystävyyden solmimiseen voi liittyä suuria ahdistuksen ja pelon tunteita silloin, kun ky-

symyksessä on päihde- ja huumeriippuvuudet. Sosiaalinen media, kuten facebook ja 

twitterit helpottivat kuntoutujien kokemana sosiaalisten verkostojen ylläpitämistä. Se-

kin voi pelottaa, jos kuntoutuja haluaa ehdottomasti irrottautua jostain pakollisesta si-

toutumisesta ja luoda uuden ystäväverkoston. ”…mä en kyl haluu pitää kehenkään 

tääl yhteyttä… et mää en niinku haluu ottaa riskejä…” (Maija, 30v.).

Harrastaminen ja tekeminen

Kuntoutuessaan haastateltavat huomasivat entisten harrastusten alkavan kiinnostaa 

ja uusia harrastuksia tuli mukaan. Kuntosalilla käynti saattoi jatkua sairaalan avokun-

toutuksena ja vähitellen kuntoutuja uskaltautui hakeutumaan yleisiin kuntosaleihin. 

Ahkerimmat nimesivät 4 - 5 erilaista harrastusta. Kuntoutumisessa pidemmällä olevat 

kuntoutujat puhuvat ja haaveilevat tulevaisuudesta. Suunnitelmien toteutuminen antaa 

itseluottamusta ja uskoa uusien asioiden saavuttamiseen. ”…vasta sit mää rupesin 

haaveileen omasta asunnosta, ku mä kävin talouskoulun…” (Antti, 55v.). 

”… ens kuussa käydään kattomassa yhtä koulua… ja siellä on puutarhapuoli, jos sinne 

vaikka menis…” (pikky-Myy, 18 v.).

7.5 Haastateltujen kokemuksia kuntoutumisen hidastumisesta

Haastateltavat kertoivat myös sairastumiseensa vaikuttaneista syistä sekä kuntoutus-

ta hidastavista tapahtumista ja tilanteista. Tällaiset tilanteet liittyvät lapsuuden koke-

muksiin ja perheen ilmapiiriin, asumisolosuhteisiin, hoitohenkilöiden käyttäytymiseen 

tai olivat seurausta kuntoutujan omasta käyttäytymisestä.

Vanhempien riitely ja väkivaltaisuus sekä perheen sisäinen välinpitämätön ilmapiiri 

herättivät haastateltujen mukaan lapsena ahdistusta ja he pitivät kokemusta sairas-

tumisensa syynä. Usean haastatellun vanhemmista toisella oli mielenterveyshäiriö. 

Perheet eivät saaneet paria poikkeusta lukuunottamatta minkäänlaista tukea perheen 

sisäisiin ongelmiin. ”Et meillä oli aika semmonen irtonainen lapsuus…” (6N, 35v.).
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Lääkehoidon keskeyttäminen omin päin johti tavallisesti kuntoutujan uudelleen psykoo-

siin ja sairaalahoitoon. Päihteettömyys oli vaikeaa, ellei asumisyksikössä ollut selkeitä 

sääntöjä päihteiden käytöstä kuntoutuksen aikana. Myös muiden asukkaiden päih-

teiden ja huumeiden käyttö lisäsi pelkoa ”kämppäkaverissa” ja tunteen painostuksen 

kohteeksi joutumisesta. ”...joskus siellä asuntolassa on ollu joku toinen narkkarityttö ja 

jos on vaikka itse ollu selvin päin, niin se on aika pelottavaa… et mää en niinku uskalla 

sanoo sitä omaa mielipidettä…” (1N, 30v.).

Kuntoutujien mukaan väkivaltaiseen käyttäytymiseen asumisyksiköissä oli syynä päih-

teiden käyttö sekä liian monen ongelmaisen asuminen samassa tilassa, esimerkiksi 

kahden hengen huoneissa. Yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen puutteen koettiin 

lisäävän ahdistavaa asumisen ilmapiiriä.

Muita normaalia elämää rajoittavia syitä olivat vieraiden käyntien rajoittaminen ja kielto 

lemmikkieläinten pitämisestä. Liikuntarajoitteinen mielenterveyskuntoutuja koki kauka-

na palveluista sijaitsevan rivitaloasunnon itselleen epätarkoituksenmukaiseksi asumis-

ratkaisuksi.

Henkilöstön toimintaan kuntoutujat olivat yleisesti tyytyväisiä, mutta ristiriitoja syntyi 

kuntoutujien ja henkilöstön välillä pitkien asumisjaksojen aikana. Eräs kuntoutujista 

koki joutuneensa hoitajien pahoinpitelyn kohteeksi, mutta totesi asian muuttuneen 

henkilöstön uudistumisen kautta. ”…että, kukaan potilas ei ollu enää mikään lude, hoi-

tajat ja psykiatrit, henkilökunta kohteli meitä ihan ku ihmisiä…” (5M, 42v).

Lääkäreiden vastaanottotoiminnassa poliklinikalla kuntoutujat toivoivat vakavaa suh-

tautumista heidän oireisiinsa ja perusteellista terveydentilan selvittämistä. ”…että mul-

la on oikeesti masennus… kyl mää verikokeessa kävin… ettei tullu mitään jatkotutki-

muksia tai mitään…” (10N, 18v).

Vastaanottotilanne koettiin jännittäväksi ja kuntoutujat valmistautuivat sitä varten kir-

joittamalla oireitaan etukäteen muistilapulle.



73

7.6 johtopäätöksiä kuntoutujien kokemuksista ja asumisesta

Palvelujärjestelmä pystyi tukemaan parhaiten prosessin mukaisesti kulkevia kuntoutu-

jia eteenpäin. He tuntuivat olevan paremmin sitoutuneita suunnitelmiin ja heidän ker-

tomuksistaan tuli esille pidemmälle mietittyjä ratkaisuja, kuten koulutus- ja työsuunni-

telmia. He kokivat saaneensa juuri sellaista tukea joka auttoi siirtymistä vähemmän 

tuettuihin asumisratkaisuihin ja itsenäiseen asumiseen. He osallistuivat sekä harras-

tuksiin että erilaisiin tapahtumiin enemmän kuin muut ryhmät. Suunnitelman mukaisis-

ta kulkijoista usea oli haastatteluhetkellä oireeton.

Asumispalvelujen suurkuluttajatkin kokivat, että heidän kuntoutumisensa oli edennyt. 

Tosin eteneminen oli ollut hidasta ja epävakaata. Kuntoutujat siirtyivät asumispolul-

laan lyhyinä aikavälein asumisratkaisusta toiseen sekä eteen- että taaksepäin. Heidän 

kertomuksissaan oli paljon itsearvostuksen puutetta ja epävarmuutta tulevaisuudesta. 

He kokivat siirtymiset asumisessa muita raskaammin. He olivat muita riippuvaisempia 

sen hetkisestä asumisratkaisusta ja heistä muutamat toivoivat vielä yhtä välivaihetta 

ennen itsenäiseen asumiseen siirtymistä. Sosiaalinen kanssakäyminen muiden asu-

mispalveluyksiköiden asukkaiden kesken oli vähäisempää kuin edellisessä ryhmässä. 

Ryhmässä oli kuitenkin muutama, joka pitkän kuntoutumisprosessin jälkeen oli eden-

nyt vähemmän tuettuun asumiseen.

Oman polun kulkijoilla sosiaalisten suhteiden määrässä ei ollut ongelmia. Sen sijaan  

elämän tapahtumien runsaus ja elämän hallitsemattomuus tuntuivat ajavan heitä mie-

lenterveysongelmiin. He saattaisivat hyötyä elämänhallintaa ohjaavista ja tukevista 

menetelmistä sekä varhaisesta ongelmiin puuttumisesta. Heistä useimmat olivat hank-

kineet nykyisen asunnon avoimilta vuokramarkkinoilta.

Polun varrelle jääneiden kohdalla oli paljon palvelujärjestelmässä ilmeneviä esteitä, 

jotka olivat johtaneet heidät umpikujaan. Esteitä olivat kuntoutussuunnitelmien puut-

teet tai puuttuminen, tarkoituksenmukaisen asumisratkaisun puuttuminen ja mielen-

terveysongelmien heikko tunnistaminen muun erikoissairaanhoidon alalla. Tässäkin 

ryhmässä oli kaikille löytynyt vakiintunut melko itsenäinen asumisratkaisu.
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Kun haastateltujen kertomuksia tarkasteltiin kuntoutusta edistävien tekijöiden näkökul-

masta, niin mielenterveyskuntoutujien kokemukset näyttivät liittyvän terveydenhuollon 

toteuttamien toimenpiteiden, asumisratkaisujen, asumispalvelun, asumisympäristön, 

sosiaalisten verkostojen sekä harrastamisen ja tekemisen alateemoihin.

Mielenterveyskuntoutujan kuntoutumisen ja asumispalveluiden arvioinnissa tulisi 

kehittää pidemmän ajan arviointimenetelmiä, joilla voidaan tunnistaa kuntoutumista 

edistäviä ja hidastavia tekijöitä. Mielenterveyskuntoutujan toimintakyvyn arvioinnis-

sa kiinnitetään liikaa huomiota toimintarajoitteisiin, jotka ilmenevät satunnaisesti ar-

vioinnin hetkellä.
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8. Mielenterveyskuntoutujien asumisen haasteita

Tässä luvussa kootaan yhteen selvityksessä esiin tulleet palveluiden kehittämisen kes-

keisiä haasteita. Ne koskevat palvelujärjestelmän toimintaa ja kuntoutumista. Haasteet 

herättävät ajatuksia siitä, mitä tulisi tehdä toisin. Seuraavassa on poimittu ajatuksia 

vastanneiden sairaaloiden ja kuntien sosiaalityöntekijöiden avoimista vastauksista.

8.1 Pyöröovisyndrooma

Suomalaista psykiatrista hoitoa on arvosteltu kansainvälisesti ns. pyöröovisyndroo-

masta eli siitä, että sairaalasta uloskirjoitettu mielenterveysasiakas palaa nopeasti ta-

kaisin sairaalahoitoon (OECD 2009). Tämä voisi olla merkki avohoidon riittämättömyy-

destä tai puutteellisista asumisratkaisuista.

Mahdolliseen pyöröovisyndrooman esiintymiseen omassa asumisyksikössä vastasi  

17 % kyselyyn osallistuneista. Kyse on kuitenkin vastannutta yksikköä kohti vain 1 - 

3 asukkaasta, joilla on tiheään toistuvia sairaalassa käyntejä. Suurin osa vastaajista 

ilmoitti, ettei heillä ole tällaisia ongelmia. Sairaanhoidon sosiaalityöntekijöistä (N=30) 

kaksi kolmasosaa toi esiin, että sairaalajaksoja voitaisiin lyhentää. Heidän vastauksis-

saan oli paljon mielipiteitä ja ideoita siitä, miten pyöröovisyndroomaa voitaisiin vähen-

tää.

 ● Pitkäjänteinen kuntoutus. Asukasta ei pitäisi vastaajien mukaan siirtää liian ke-

vein perustein eteenpäin vaan hänen tulisi tässä suhteessa saada kuntoutua rau-

hassa. Taloudelliset tekijät eivät saisi olla liiallisena pakotteena siirtää kuntoutujaa 

liian nopeasti omaan kotiin tai pienen tuen yksikköön, silloin kun hän ei ole vielä 

siihen valmis. Palveluiden tulisi ottaa jokainen kuntoutuja huomioon yksilönä, jonka 

kuntoutuminen edistyisi mahdollisimman hyvin oman elämän haasteita silmälläpi-

täen. Kuntoutuksen tulisi olla perusteellisempaa tuetussa asumispalvelussa, ett-

eivät asukkaat muuta liian heikoin eväin itsenäisempään asumiseen ja koe näin 

epäonnistumisia muutenkin suhteellisen paljon epäonnistumisia ja huonommuu-

den tunteita kokeneina. Kotikuntoutusta tulisi kehittää ts. asiakkaan kotiuduttua sai-
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raalasta tiivis ohjaajan tuki kotiin on järjestettävä. Lisäksi tarvitaan avohoitokontakti 

mahdollisimman pian kotiutumisen jälkeen sekä muut tarvittavat palvelut.

 ● tarpeenmukaiset asumispalvelut. Palvelujen alkuvaiheessa tarvitaan perusteel-

linen henkilökohtainen arviointi tukipalvelujen tarpeellisuudesta. Asumispalvelujen 

tulisi olla henkilökuntamitoitukseltaan niin joustavia, että asukkaan kunnon heiken-

tyessä tukea voitaisiin antaa tarpeellinen määrä ilman sairaalajaksoa. Yhteistyön 

asumisyksiköiden ja sairaalan välillä tulisi toimia kitkatta ja esimerkiksi lääkärin 

palveluja tulisi voida järjestää tarvittaessa kotiin. Sosiaalitoimien tulisi kuntoutujaa 

sijoittaessaan ottaa paremmin huomioon asiakkaan todelliset tarpeet, eikä kiirehtiä 

ratkaisuja taloudellisten seikkojen vuoksi.

 ● intervallijaksot sairaalan sijasta tehostetun palveluasumisen yksiköissä. 

Palveluasumisyksiköillä tulisi olla tiloja ja henkilöstöresursseja, jotta ne voisivat 

järjestää etukäteen sovittuja intervallityyppisiä tehostettuja hoitojaksoja tai loman 

tyyppisiä lyhytaikaisia sijoituksia mielenterveyskuntoutujille. Ympäri vuorokauden 

tuetuissa yksiköissä pitäisi olla tarjolla intervallipaikkoja sairaalahoitojaksojen si-

jaan. Tällöin asukas saisi samankaltaisen turvallisuuden tunteen kuin sairaalassa.

 ● laadukkaat ja asiantuntevat asumispalvelut. Laadukasta ja asianmukaista asu-

mispalvelua voidaan toteuttaa riittävien henkilökuntaresurssien ja ammattitaitoisen 

riittävän tuen turvin. Koulutettu ja motivoitunut henkilökunta on edellytys hyvälle 

palvelulle. Kuntoutujille tulisi taata mahdollisimman pysyvät hoitosuhteet esimerkik-

si omahoitajajärjestelmän avulla.

 ● tarkoituksenmukaisuus ja oikea-aikaisuus asumissijoituksissa. Oikeanlainen 

hoitopaikka tulisi löytyä niissä tapauksissa, joissa omassa asunnossa asuminen ei 

onnistu. Silloin siirryttäisiin ensin kuntouttavaan yksikköön sairaalasta ja kenties 

muutaman vuoden päästä jälleen omaan asuntoon.

 ● arjen tukea pohdittiin useissa vastauksissa. Asiakkaan tulisi saada tarpeenmu-

kaista arjen tukea omassa asunnossaan. Jatkohoidon ja seurannan tulisi olla mah-
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dollisimman suunnitelmallista. Riittävällä tukiverkoston varmistamisella voidaan 

arkipäivän sujumista varmistaa. Tuen tulee olla käytännönläheistä, säännöllistä, 

tavoitteellista toimintaa kuntoutujan kanssa.

 ● Asukkaan turvallisuuden takaamisen edellytyksiin kuuluu turvalliseksi koettu koti, 

tai kodinomainen paikka asua. Lääkehoito, ruokahuolto, puhtaus ja välittäminen ja 

pysyvyys asumiseen ovat nekin mielenterveyskuntoutujan asumisen perusasioita. 

Keskeistä on luottamuksellinen ja arvostava hoitosuhde asukkaan ja yksikön vä-

lillä. Teknisillä laitteilla tukipalveluilla voidaan varmistaa turvallisuutta, esim. oma 

puhelin, netti/skypeyhteys, kulunvalvonta- ja paloturvallisuuslaitteet.

 ● yhteistyö eri toimijoiden välillä. Asumispalveluiden järjestäminen edellyttää riit-

tävää ja tiivistä yhteistyötä hoitavan tahon kanssa. Tarvittavien lisäpalvelujen liittä-

minen asumiseen onnistuu tiiviin, toimiva verkoston yhteistyönä silloin, kun toiminta 

on suunnitelmallista ja koordinoitua. Mielenterveystoimiston jatkuva säännöllinen 

vastaanottotoiminta sekä yhteistyö muiden terveys- ja sosiaalipalvelujen välillä 

vahvistavat moniammatillista osaamista.

 ● asumisen tuen monipuolisuus ja joustavuus. Päivittäisen ja viikoittaisen ohjel-

man tulisi toteutua asiakkaan ehdoilla, toimintaa ei saisi olla liikaa, ja sen tulisi olla 

vaatimustasoltaan realistista asukkaan kuntoon nähden. Sairaalta ihmiseltä odote-

taan usein liikaa osallisuutta eli sosiaalisuutta esimerkiksi työ- tai päivätoiminnassa.  

Toiminta ei saisi kuitenkaan rajoittua vain sellaiseen, mitä "pystytään" tarjoamaan 

asukkaalle. Tuen tulisi olla joustavaa ja muuntautumiskykyistä asiakkaan tilanteen 

ja tarpeen mukaan. Tuki tulisi kohdentaa nimenomaan ongelmakohtiin.

 ● vastaanottotoiminnan järjestäminen asumisyksiköissä. Kuntoutujille tulisi 

järjestää mahdollisuus terapeuttien/ psykologien vastaanottokäynneille. Ennal-

taehkäisevässä mielessä voitaisiin järjestää sovittuja tapaamisia ja keskusteluja 

hoitajan kanssa. Kuntoutujan terveydentilan jatkuva seuranta vähentää tilanteen 

pahenemista ja mahdollistaa varhaisen puuttumisen tarvittaessa. Tukea pitäisi olla 

saatavilla asumispalveluyksiköissä myös iltaisin ja viikonloppuisin.
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8.2 Muita haasteita: palveluiden saumattomuus, turvallisuus

Mielenterveyspalvelut muodostavat palveluketjun sairaalasta mielenterveyskuntoutu-

jan kotiin. Ketjun eri vaiheiden tulisi linkittyä sujuvasti toisiinsa siitä huolimatta, että pal-

velu toteutuu eri organisaatiossa. Saumattomuus tarkoittaa palvelujen mm. sujuvuutta 

niin, ettei asiakas itse tunnista siirtyvänsä organisaatiosta toiseen (Laamanen 2004).

Selvityksessä sekä sairaaloiden ja kuntien että asumisyksiköiden vastaajat esittivät 

toiveita asumisratkaisujen saumattomuuteen. Myös kuntoutujat kertoivat joutuneensa 

odottamaan siirtymistä omaisen luona tai epätarkoituksenmukaisessa paikassa silloin, 

kun sopivaa paikkaa ei ollut tarjolla. Pisimmillään väliaikainen tilanne saattoi kestää 

parikin vuotta.

turvallisuuden käsite on laaja ja sitä voidaan tarkastella monesta lähtökohdasta. 

Pohjoismaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa turvallisuus käsittää esimerkiksi huolen-

pidon  ja sosiaalinen turvallisuus. Turvallisuus merkitsee varmuutta, vaarattomuutta 

sekä ennustettavuutta. Sosiaalista turvallisuutta edistetään yhteiskunnallisilla toimilla, 

jotka tähtäävät osallisuuden vahvistamiseen sekä köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäi-

semiseen. Siihen vaikutetaan muun muassa työtä, asumista, koulutusta ja rakentamis-

ta koskevilla ratkaisuilla. 

Tässä selvityksessä kysyttiin asumisyksiköiden vastaavilta työntekijöiltä muun muassa 

sitä, että millaisilla toimenpiteillä sosiaalista ja psyykkistä turvallisuutta voitaisiin lisätä. 

Vastaukset liittyivät henkilöstön määrään, toimintatapoihin, vuorovaikutustaitojen vah-

vistamiseen, vertais- ja vapaaehtoistoimijoiden sekä vapaa-ajan toiminnan järjestämi-

seen, yöajan valvonnan tehostamiseen, puhelintuen ja teknisten ratkaisujen laajem-

paa käyttöönottoon, lääkärikonsultaatioihin ja -käynteihin, lääkehoidon tehostamiseen 

ja tarpeenmukaista asumista koskevan arvioinnin kehittämiseen.
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Taulukko 10. Palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen työntekijöiden (n = 194) eh-
dotuksia sosiaalista ja psyykkistä turvallisuutta lisääviksi toimenpiteiksi

aiheet toimenpiteet kpl
Henkilöstö ja ammattiosaaminen - henkilöstön riittävä määrä

- mielenterveystyön ammattitaito
- vuorotyö ja sen antama turvallisuuden tunne 
  asukkalle

36

Vapaaehtoistoiminta, vertaistuki ja 
tukihenkilötoiminta

- lisää mielekästä toimintaa
- lisää vapaa-ajan virikkeellistä toimintaa mm. 
  retkiä
- lisää harrastusmahdollisuuksia

57

Toimintatavat - verkostotyö
- yhteiset sopimukset, luottamus, selkeät  
  toimintatavat
- yhteisöllisyys, tukea sosiaalisissa tilanteissa
- riittävästi keskusteluaikaa
- asiakkaalle kokemus huolenpidosta

84

Asuinympäristö - oma tila, tuttu ympäristö
- ei muuttamisen painetta
- henkilökohtaisen avustajan tuki
- hoitopaikan turvallisuus

8

Asiakkaan tarpeet - kotiin saatavan tuen määrä ja monipuolisuus
- riittävä tuki kuntoutujan tarpeeseen nähden
- oikean paikan löytyminen kohtuuajassa

22

Muut palvelut - kuljetuspalvelut
- turvapuhelin
- turvaverkko, tukipaikka, missä voi käydä

19
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9. johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Mielenterveyskuntoutujien asuminen on ilmiönä laaja ja moniulotteinen. Tämä selvi-

tys fokusoitiin asumispalvelujen ja tukijärjestelmän kokonaisuuden tarkasteluun eri toi-

mijoiden kontekstissa. Lainsäädäntö, mielenterveystyölle annetut monet ohjeistukset 

sekä kuntien ja terveyden- ja sosiaalihuollon muutoskehitys vaikuttavat asumispalve-

lukokonaisuuteen ja sen toimintakenttään. Mielenterveyskuntoutujan näkökulmasta 

tarkastellaan, miten hänen asumisensa on järjestetty ja vastaako se hänen tarpeitaan 

eli miten hyvin hän saa tukipalveluja ja miten hyvin hän kuntoutuu.

Selvityksessä kootun aineiston vahvuus on sen monipuolisuus, mutta laaja lähesty-

mistapa jättää vastaukset yleiselle tasolle. Kyselytutkimuksessa on yleisesti tunnettuja 

heikkouksia, jotka tässäkin aineistossa tulee tunnistaa. Kysymyksissä pyydettiin useis-

sa kohdin lukumääristä arviointeja, joita vastaajien on ollut vaikea tehdä ilman olemas-

sa olevia tilastoja. Osa vastaajista on kertonut palautteessa jättäneensä vastaamatta 

näihin lukumääräarvioihin.

Aineiston edustavuus vaihtelee eri näkökulmien osalta. Sairaaloiden sosiaalityönte-

kijöiden (n = 30) vastausprosentti on 43 %. Jos tarkastellaan sairaaloiden alueellista 

edustavuutta, niin vastauksia on saatu yhdestätoista Suomen kahdestakymmenestä 

sairaanhoitopiiristä. Kuntien sosiaalityöntekijöiden vastausprosentti oli 39 %. Kunnat, 

joista sosiaalityöntekijät vastasivat, edustivat 2,7 milj. osuutta Suomen väestöstä.

Palveluasumisyksiköiden esimiehille suunnatun kyselyn vastausprosentti oli 44 ja te-

hostetun palveluasumisen yksiköiden esimiehille suunnatun kyselyn 52. Kyselyyn vas-

tanneet yksiköt tuottivat palveluita yhteensä 4 748 kuntoutujalle. Vuoden 2009 lopussa 

psykiatrian palveluasumisen yksikössä ja tehostetun palveluasumisen yksikössä asui 

kaikkiaan 7 160 kuntoutujaa (Väyrynen & Kuronen 2010).
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9.1 vastaukset selvitykselle asetettuihin kysymyksiin

Selvityksellä haettiin vastausta kuuteen kysymykseen.

kysymys 1. Mikä on määrällinen tarve mielenterveyskuntoutujien asumispalveluille?

kysymys 2. Kuinka paljon on sairaaloiden pitkäaikaispaikoilla tai ympärivuorokauti-

sissa asumispalveluissa sellaisia mielenterveyskuntoutujia, jotka selviytyisivät itsenäi-

semmässä asumisessa, mikäli sekä asuntoja että oikein kohdennettuja palveluja olisi 

saatavilla?

Määrälliseen mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen tarpeeseen vaikuttavat use-

at tekijät, joista selkein on psykiatrian sairaalapaikkojen määrä ja käyttö. Laitospaik-

kojen väheneminen näkyy suoraan asumisyksiköiden lisäyksenä. Asumiseen liittyvän 

tuen määrä vähenee kuntoutumisen edetessä ja tämä heijastuu monenlaisten asumis-

ratkaisujen tarpeeseen. Se, miten joustavasti kuntoutuja voi siirtyä vointinsa kannalta 

tarkoituksenmukaisen asumispalvelujen piiriin, riippuu palvelujen saatavuudesta.

Kuntien sosiaalityöntekijöiden (n = 134) mukaan täysin vailla asuntoa oli 61 mielen-

terveyskuntoutujaa, ei- kiireellisessä asunnon tarpeessa 305 kuntoutujaa ja niitä, joille 

asumispalvelut eivät riitä oli 171 henkilöä. Selvityksen kyselyyn vastanneissa kunnissa 

suunniteltiin vuosille 2010 - 2011 yhteensä 223 kuntoutujille suunnatun uuden asun-

non rakentamista.

Asumisyksiköihin (n = 242) jonotti 202 kuntoutujaa. Jonottajien määrä jakaantui lähes 

tasan palveluasumisen ja tehostetun asumisen välillä. Jonoja oli lähes kolmasosas-

sa (31,3 %) kyselyihin vastanneista asumisyksiköistä. Yksiköt arvioivat, että nykyistä 

tuetumpaa asumismuotoa tarvitsisi yhteensä 254 asukasta, mikä on 5 % yksiköiden 

asukkaista. Nykyistä kevyemmällä tuella selviytyisi yksiköiden arvion mukaan 486 asu-

kasta, mikä tarkoittaa 10 % yksiköiden asukkaista.

Selvityksen asumisyksiköille suunnattujen kyselyiden mukaan niiden omistajayhteisöt 

suunnittelivat 609 uuden asunnon rakentamista mielenterveyskuntoutujille vuosina 

2010 - 2011. Näistä uusista asunnoista 316 tulisi palveluasumisen yksiköihin ja 293 

tehostetun palveluasumisen yksiköihin. 
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kysymys 3. Miten psykiatrisesta laitoshoidosta kotiutuvien asumisratkaisut on järjes-

tetty? Miten hyvin ne vastaavat asukkaiden tarpeita?

Luvussa neljä esitetään vastauksia kysymyksiin esimerkiksi mihin sairaaloista siirryt-

tiin ja minkälaisia asumiseen liittyviä tukimuotoja mielenterveyskuntoutujille järjestettiin 

laitoshoidon jälkeen.

Selvityksen mukaan sairaaloista 40 % kotiutuvista potilaista (n = 4372) palasi asumaan 

yksin omaan asuntoon ja 19 % omaisten luo. Jatkohoitopaikkoihin, pelastusarmeijan 

hoitokoteihin,ensisuojaan, asunnottomien asuntoloihin ja yhteisasuntoon tai kaverin 

asuntoon asumaan siirtyi 4 % kotiutuvista potilaista. Loput 37 % kotiutuvista siirtyivät 

erilaisten asumispalveluratkaisujen piiriin.

Psykiatrisen erikoissairaanhoidon sairaaloissa oli vuonna 2009 yhteensä 30 621 po-

tilasta, joista 15 - 64-vuotiaita oli 24 604 potilasta. Suurin osa kaikista psykiatrisista 

potilaista tuli sairaalaan kotoa (25 580 potilasta). Kotoa tulleiksi tilastoitiin myös ko-

tihoidosta tulleet (947 potilasta), vanhusten ympärivuorokautisista palveluasunnoista 

tulleet (176 potilasta), kehitysvammaisten autetusta asumisesta tulleet (24 potilasta) 

ja muista ympärivuorokautisista asumisyksiköistä tulleet (737 potilasta). Yleisin saa-

puminenpa oli päivystyksen kautta terveyskeskuksen lähetteellä. (THL tilastot, 2009.)

Niiden sairaalapotilaiden yhteenlaskettu määrä, jotka olivat kyselyihin vastanneiden 

työntekijöiden vastuulla, edusti 18 prosenttia valtakunnallisesta 15 - 64-vuotiaiden po-

tilaiden määrästä. Aineistojen perusteella nousee kotiin muuttavien kuntoutujien osuus 

merkittäväksi, ja näin ollen asumisen tukea tulisi tarkastella monipuolisesti. Kotiin saa-

tavan asumisen tuen laatu ja määrä jää tämän selvityksen ulkopuolelle. Myös kotona 

asuvan kuntoutujan asumisoloja, kuten asuntojen kuntoa tulisi tarkastella.

Selvityksestä ei ilmene, miten avohoidon tuki käytännössä toteutuu. Sairaalasta lähti-

essä neljälle viidestä kuntoutujasta on sovittuna sairaalasta lähtiessä tapaamisia, hen-

kilökohtaisia käyntejä tai  tukihenkilön tukea asumiseen. Yleisimmät tukipalvelut olivat 

kotikuntoutus, kunnalliset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä vertaistuki.

Asumisratkaisujen tarkoituksenmukaisuuden ja oikea-aikaisuuden tarkastelu luvussa 

4.2. vastaa osittain siihen kysymykseen vastaavatko ratkaisut kuntoutujien tarpeita. 
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Sairaaloiden työntekijöiden mukaan useimmiten (90 %) asumispäätökset olivat tarkoi-

tuksenmukaisia ja oikeaan aikaan tehtyjä.

Palveluiden tarkoituksenmukaisuutta ja oikea-aikaista toteutumista voi pohtia myös 

mielenterveyskuntoutujien kokemusten kautta. Lyhyet asumisjaksot, pitkään jatkuva 

kuntoutuminen, epäluottamus palveluihin ja sitoutumattomuus voivat kertoa siitä, että 

hoito- tai muut ratkaisut eivät tue kuntoutumista.

kysymys 4. Kuinka paljon arvioidaan olevan sellaisia itsenäisesti tai omaisten kanssa 

asuvia mielenterveyskuntoutujia, jotka tarvitsisivat tukea asumiseensa?

Tässä selvityksessä ei pystytty vastaamaan tähän kysymykseen.

kysymys 5. Minkälaisia asumisen tukitoimia tarvitaan lisää?

Sosiaalityöntekijöiden mielestä tärkeimpiä tukemisen ratkaisuja kotiin siirtyvälle asiak-

kaalle ovat: psykiatrinen kotikuntoutus, kunnalliset tukipalvelut, vertaistuki ja muiden 

tahojen järjestämä tuki.

Palveluasumisen ja tuetun palveluasumisen yksiköissä ikääntyvät ja moniongelmaiset 

asukkaat tarvitsisivat tehostetumpaa hoivaa muistiongelmien vuoksi sekä yksilöllisem-

pää kuntouttavaa toimintaa.

Vahvistettavina asumisen tuen muotoina tai osatekijöinä vastaajat esittivät asumisval-

mennusta, kriisiasumista ja tukihenkilöiden panosta. Tukipalvelun lisäämisnäkökulma 

liittyi kotikuntoutukseen, päivä- ja työtoimintaan, yleensä kotiin vietävien tukipalvelu-

jen lisäämiseen, asumisohjaukseen ja tukipalveluihin liittyvän henkilöstön lisäämiseen 

sekä palvelujen lisäämiseen uusille kohderyhmille. Uusina asukasryhminä mainittiin 

päihdeasiakkaat, neuropsykiatriset ja psykogeriatriset asiakkaat.

Selvityksestä ilmenee, että tuettu asuminen on harvemmin käytetty asumisen tukimuo-

to. Sen lisäämisellä voitaisiin koko asumisratkaisujen etenevää palveluketjua tehostaa 

ja tehdä joustavammaksi. Kotiutumisen yhteydessä tulisi aina olla mahdollista saada 
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tukea arjen sujumiseen. Tuki voisi olla joustavaa ja sitä tulisi saada riittävästi asumis-

muodosta riippumatta sen sijaan, että asunto muuttuu.

kysymys 6. Millä tavalla kuntien mielenterveyspalvelujen suunnittelussa otetaan huo-

mioon asuminen? Sisältävätkö ne tavoitteita asumisratkaisujen tai sen muuttamisen 

suhteen?

Selvitykseen osallistuneista kunnista vain joka kolmannella oli toimintaohjeet asumis-

päätösten tekemiseen, hieman useammalla kunnalla oli oma mielenterveysohjelma 

ja yli puolella kunnista oli käytössä STM:n Mielenterveyskuntoutujan asumispalvelu-

jen kehittämissuositus. Alle puolet (40%) teki tai kävi arvioimassa asumispalvelujen ja 

kuntoutuksen toteutumista asumispalveluyksiköissä. Tämä osoittaa sen, että asumi-

seen ja sen laatuu ei ole kiinnitetty kunnissa riittävästi huomiota.

9.2 yhteenveto aineistosta

Selvityksen avulla tavoitettiin asumispalveluyksiköiden työntekijöitä, kuntien ja sairaa-

loiden sosiaalityöntekijöitä sekä mielenterveyskuntoutujia.

Kyselyn vastanneet kunnat arvioivat järjestävänsä asumispalveluja 6 078 kuntoutu-

jalle. Palveluasumisyksiköiden vastauksista ja kuntien vastauksista saatuja lukuja ei 

tässä aineistossa voida verrata, koska vastausten peittävyys on erilainen. Kyselyiden 

vastauksina esitetyt luvut ovat suuntaa antavia, koska ne perustuvat vastaajien arvi-

ointeihin. Kysymyksessä on asiansa tuntevia käytännön työn hyvin hallitsevia työnteki-

jöitä, mikä auttaa arvioinnin antamisessa. Tämä on kuitenkin nähty tarkoituksenmukai-

sena tapana kerätä tietoa tässä vaiheessa tietoa, koska systemaattista tiedonkeruuta 

ei mikään taho ole tähän mennessä toteuttanut.

Yleisenä suuntauksena monenlaisten asumisratkaisujen tarve näyttäisi edelleen jat-

kuvan, koska sairaalapaikkoja vähennetään edelleen ja avohoidon asema kunnissa 

korostuu. Psykiatrista hoitoa toteutetaan yhä enemmän potilaan kotona tai lähialueel-

la. Tämän vaikuttanee erityisesti tuetun asumisen tarpeen lisääntymiseen. Mielenter-

veyskuntoutujien asumispalveluissa tuettu asuminen on vähäistä tällä hetkellä.
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Vertaistuen merkitys arvioitiin tärkeäksi. Vertaistuen ja vapaaehtoistyön tarve ja mah-

dollisuudet korostuvat useiden vastausten yhteydessä. Miten paljon voidaan vertais-

tuen varaan laskea ja mitä resursseja vertaistuki tarvitsee uudistuakseen ja jatkuvuu-

den varmistamiseksi, ei käy selvityksestä ilmi. Vertais- ja vapaaehtoistuen todellisesta 

määrästä ja pysyvyydestä ei ole tarkkaa tietoa. Nämä ovat mahdollisia jatkoselvitys-

tarpeita.

Selvityksessä mukana olleista asumisyksiköistä oli vuoden 2009 aikana muuttanut 

muualle 868 kuntoutujaa. Kevyemmin tuettuihin ratkaisuihin siirtyi 521 kuntoutujaa. 

Joka toinen tehostetusta palveluasumisesta ja kaksi kolmesta palveluasumisesta siir-

tyi kevyemmän tuen piiriin.

Kuntoutujia, jotka eivät käytä palvelujärjestelmää sekä tukiasunnoissa asuvia mielen-

terveyskuntoutujia, tavoitettiin kuntoutujahaastattelun kautta. Jatkotutkimuksen kan-

nalta olisi tärkeää saada selville, miten nämä ryhmät saavat tukea ja joutuvatko he 

turvautumaan tuen ja kuntoutuksen puutteen vuoksi sairaalahoitoon. Mielenterveys-

kuntoutujien omaisia ei myöskään kyselyllä tavoitettu aikaresursseista johtuen, joten 

kysymykseen omaisten roolista mielenterveyskuntoutujan asumisessa ei voitu selvit-

tää. Kuntoutujien haastatteluaineistossa kuitenkin nousi omaisten ja ystävien merkitys 

esille.

9.3 toimenpide-ehdotukset

Tämä selvitys herättää kysymyksiä, joihin tulisi jatkossa etsiä vastauksia mielenter-

veyskuntoutujien asumisen palvelukokonaisuuden kehittämiseksi. Useissa aiemmis-

sakin tutkimuksissa (mm. Hynynen (toim.) 2005, Tiitinen & Pelvas 2008) on todettu 

vaikeaksi löytää juuri ne kuntoutujat, jotka tarvitsevat kipeimmin tuettuja asumisratkai-

suja. Miten ja mikä taho voisi kehittää tilastointia ja dokumentointia niin, että tavoitellut 

kohderyhmät tavoitetaan? Tilastoinnin ja luotettavan tiedon keräämistä tulisi kehittää 

toimijoiden yhteistyössä.

Toinen kysymys on miten mielenterveyskuntoutujan siirtymistä palvelujärjestelmässä 

toimijalta toiselle voisi yksinkertaistaa ja tehdä joustavammaksi vai pitäisikö ajatella 

kokonaan toisin; palvelut liikkuisivat eikä kuntoutuja.
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Aineistosta saatujen tulosten pohjalta voi esittää muutamia toimenpide-ehdotuksia.

1. STM on julkaissut asumispalveluja koskevan kehittämissuosituksen, johon on 

useissa kohdin viitattu. Siinä annetaan hyviä työkaluja mielenterveyskuntoutujien 

asumisen laadun kokonaiskehittämiselle. Pohjanmaa-hankkeessa on kuntoutujan 

asumisen laadun arvioimisen tueksi tehty laatumittaristo. Kehittämissuosituksen 

mukaan tulisi myös palvelun kokonaisuutta arvioida aina suunnittelusta, järjestä-

misestä ja yhteistyön sujuvuudesta alkaen. Vastaavanlainen laatumittaristo tulisi 

kehittää koko palvelujärjestelmälle.

2. Useissa kohdin tehtyjen kyselyiden vastauksia tulee esille maininta kuntoutujan 

tarpeiden mukaisista palveluista ja tuesta. Kuntoutujan tarvetta pyritään määritte-

lemään kuntoutussuunnitelman yhteydessä. Mielenterveyskuntoutujan tilan ja ti-

lanteen arviointi vaatii pidempiaikaista kokonaisseurantaa. Tähän tarvittaisiin uusia 

toimintakykyä indikoivia työkaluja.

3. Mielenterveyskuntoutujien asumisen palvelukokonaisuus muodostuu hajanaises-

ta verkostosta ja monista toimijoista, joiden roolia ja tehtäviä tulisi määritellä tar-

kemmin palvelujen sujuvuuden ja parempien tulosten saavuttamiseksi. Palvelujen 

kehittämiseksi tarvitaan uusia toimintatapoja, kokemusten ja tiedon välittämistä. 

Valtakunnallisella mielenterveyskuntoutujien asumisen ja asumispalvelut kattavalla 

ohjelmalla voitaisiin saada yhdenmukaisuutta ja varmuutta palvelujen toimivuuteen 

ja saatavuuteen. Toimiva ohjelma saadaan vain poikkihallinnollisella yhteistyöllä.
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Kysely kunnille mielenterveyskuntoutujien asumisratkaisuista sekä 
asumispalveluihin sijoittamisesta 

Tämä on kysely koskien mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden järjestämistä kunnissa. Kysely on 
osa Asumispalvelusäätiö ASPAn valtakunnallista selvitystä mielenterveyskuntoutujien asumisesta. 

ASPAn kumppaneita hankkeessa ovat Ympäristö sekä Sosiaali ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 
ARA, Mielenterveyden Keskusliitto, Omaiset mielenterveyden tukena ry, Suomen Mielenterveysseura ja Alvi ry.

Kyselyyn vastaaminen kestää n. 1530 min. Kysely on mahdollista keskeyttää välillä ja siihen mennessä annetut 
vastaukset tallentuvat palvelimelle. Tähdellä merkityt kysymykset ovat pakollisia. Kysymyksiin, joissa kysytään 
asukkaiden tai asuntojen lukumääriä, rittää arvio asiasta.

Kiitos yhteistyöstänne. 

  

Taustatiedot
  

1) Kunnan nimi:

  

2) Kunnan asukasluku:

  

3) Missä sairaanhoitopiirissä kunta sijaitsee?

  

4) Vastaajan virka / tehtävänimike:  

  

Asumispalveluiden järjestäminen
  

5) Kuinka moni kuntanne asukas on mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden piirissä?

  

6) Minkälaisissa asunnoissa he asuvat?

Voitte valita useamman vaihtoehdon

  

7) Arvioikaa kuinka moni mielenterveyskuntoutuja kunnassanne on

  

8) Kuinka monen mielenterveyskuntoutujan asumispalvelut on järjestetty oman kuntanne ulkopuolella?

  

9) Onko kunnassanne sellaisia mielenterveyskuntoutujia, joille tarjolla olevat asumispalvelut eivät riitä?

  

10) Miten heidän asumisensa on ratkaistu?

Vastauksen maksimipituus 500 merkkiä

  

11) Miten kuntanne mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut on järjestetty? Arvioikaa määrät 
prosentteina:

Voitte valita useamman vaihtoehdon

  

12) Jos valitsitte vaihtoehdon "muulla tavoin", kuvailkaa miten:

Vastauksen maksimipituus 500 merkkiä

  

Asumispäätösten teko
  

13) Arvioikaa kuinka monta mielenterveyskuntoutujan asumispäätöstä kunnassanne tehtiin v. 2009 
aikana?

  

14) Kuinka moni näistä kuntoutujista muutti kunnan ulkopuolelle?

  

15) Minkä lakien perusteella mielenterveyskuntoutujien asumispäätökset kunnassanne tehdään? 
Arvioikaa päätösten osuus prosentteina.

Voitte valita useamman vaihtoehdon

  

16) Onko kunnassanne toimintaohjetta mielenterveyskuntoutujien asumispäätösten tekemiseen?

  

17) Mikä taho kunnassanne tekee mielenterveyskuntoutujien asumispäätökset?

  

18) Mitkä muut tahot osallistuvat kuntoutujan asumispäätöksen tekemiseen?

Voitte valita useamman vaihtoehdon

  

19) Osallistuvatko kuntoutujat asumispäätöksensä asumispäätöksensä tekemiseen?

  

20) Miten he osallistuvat asumispäätöksensä tekemiseen?

Vastauksen maksimipituus 500 merkkiä

  

Asumispalveluiden laatu ja arviointi
  

21) Onko kunnallanne mielenterveysohjelmaa tai suunnitelmaa?

  

22) Miten siinä on huomioitu asuminen?

Vastauksen maksimipituus 500 merkkiä

  

23) Käytetäänkö kunnassanne Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluja koskevia kehittämissuosituksia 
(STM 2007) asumispalveluja suunniteltaessa ja järjestettäessä?

  

24) Mihin seuraavista laadullisista asioista kiinnitetään huomiota kuntanne asumispalveluja 
suunniteltaessa ja järjestettäessä? (Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen 
kehittämissuositukset,STM 2007)

Voitte valita useamman vaihtoehdon

  

25) Arvioidaanko kunnassanne asumisyksiköiden kuntouttavan toiminnan vaikuttavuutta?

  

26) Kuvatkaa lyhyesti miten vaikuttavuutta arvioidaan:

Vastauksen maksimipituus 500 merkkiä

  

Muut palvelut 
  

27) Mitä muita palveluita kunnassanne on tarjolla mielenterveyskuntoutujille?

Voit valita useamman vaihtoehdon

Merkitse vaihtoehdon perään, mikä tai mitkä tahot toimintaa järjestävät: 
K =  Kunta tai kuntayhtymä 
Y =  Yksityinen palveluntuottaja 
J =   Järjestö 
V =  Vapaaehtoistoimija 

  

Asuntojen ja palveluiden tarve
  

28) Minkälaisia asuntoja mielenterveyskuntoutujille tarvittaisiin kuntaanne lisää?

Voitte valita useamman vaihtoehdon

  

29) Onko kunnallanne suunnitteilla hankkia / rakennuttaa uusia mielenterveyskuntoutujille tarkoitettuja 
asuntoja v. 20102012 aikana? 

  

30) Minkälaisia nämä suunnitteilla olevat asunnot ovat?

Voitte valita useamman vaihtoehdon

  

31) Minkälaista asumisen tukea tai muita palveluita mielenterveyskuntoutujille tarvittaisiin kunnassanne 
lisää?

Vastauksen maksimipituus 500 merkkiä

  

32) Mitä kehittämiskohteita kunnassanne on mielenterveyskuntoutujien asumiseen ja palveluihin liittyen?

Vastauksen maksimipituus 1000 merkkiä

  

Suostumus haastatteluun

Tämän kyselyn lisäksi osa vastaajista haastatellaan henkilökohtaisesti tai puhelimitse. Haastattelut tehdään syksyllä 2010 
vastaajalle sopivimpana ajankohtana. 

  

33) Suostun mahdolliseen haastatteluun syksyllä 2010.

  

Vastaajan yhteystiedot (pakolliset tiedonkeruun varmistamiseksi)
  

Yhteystietolomake  

   

Valitse

Valitse

 Tehostetussa palveluasumisessa (ryhmäasunto + henkilöstö paikalla ympäri vuorokauden), asukkaiden lukumäärä: 

 

gfedc

 Palveluasumisessa (ryhmä tai palveluasunto + henkilöstö paikalla päivisin), asukkaiden lukumäärä: 

 

gfedc

 Tukiasunnoissa (itsenäinen asunto + asumisohjaajan tms. säännöllinen tuki), asukkaiden lukumäärä: 

 

gfedc

 Muunlaisissa, minkälaisissa:   gfedc

 kokonaan vailla asuntoa (kiireellinen asunnon tarve), lkm?   gfedc

 vailla sopivaa tai tarkoituksenmukaista asuntoa (eikiireellinen asunnon tarve), lkm?   gfedc

 Kyllä, kuinka monta?   nmlkj

 Einmlkj

 En tiedänmlkj

 Kunta itse järjestää palvelut, %:   gfedc

 Palvelut järjestetään yhteistyössä toisen / toisten kuntien kanssa, %:   gfedc

 Kunta on jäsenenä kuntayhtymässä, joka järjestää palvelut, %:   gfedc

 Ostopalveluna julkiselta palveluntuottajalta, %:   gfedc

 Ostopalveluna yksityiseltä palveluntuottajalta, %:   gfedc

 Muulla tavoin, %:   gfedc

 Sosiaalihuoltolain (§17) perusteella, %:   gfedc

 Vammaispalvelulain (§8) perusteella, %:   gfedc

 Muun lain perusteella, minkä? %:   gfedc

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En tiedänmlkj

 Sosiaalitoimi yksinnmlkj

 Terveystoimi yksinnmlkj

 Moniammatillinen SAStyöryhmä tai vastaavanmlkj

 Muu, mikä?   nmlkj

 Kuntoutujagfedc

 Omaisetgfedc

 Edunvalvojagfedc

 Asumispalveluntuottaja / asumisyksikkögfedc

 Psykiatrinen erikoissairaanhoitogfedc

 Järjestöt, mitkä?   gfedc

 Muut tahot, mitkä?   gfedc

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En tiedänmlkj

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En tiedänmlkj

 Palvelut järjestetään suunnitelmallisesti eri toimijoiden yhteistyönä, esim.
         asukkaiden kuntoutussuunnitelmat laaditaan yhdessä heidän kanssaan,  
         asukkaiden hoito ja kuntoutus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä paikallisen mielenterveyskeskuksen,  
            psyk.poliklinikan tms. tahon kanssa.

gfedc

 Asumispalveluihin liitetään kuntouttavat palvelut, esim.        
         kuntoutus on asukaslähtöistä,  
         asukkailla on mahdollisuus osallistua päivätoimintaan,  
         asukkailla on mahdollisuus kuntouttavaan vertaistukeen tai tukihenkilöön.  

gfedc

 Palveluiden laatua ja arviointia kehitetään
          esim.asukkaat osallistuvat asumisyksikön toiminnan suunnitteluun,  
          asiakaspalautetta kerätään säännöllisesti,  
          yksiköllä on käytössä laadunhallintajärjestelmä.  
    

gfedc

 Laadukkaalla asumisella edistetään kuntoutusta, esim.
         asukkaalla on oma huone (uusissa yksiköissä väh. 20 m²) , jossa on WC, suihku ja keittomahdollisuus,  
            esteettömyys huomioidaan uusien tilojen suunnittelussa ja vanhojen korjauksessa,  
         asumisyksikkö sijaitsee palveluiden läheisyydessä,  
         asumisen taso on sellainen, että kuntoutuja voi tuntea sen kodiksi.  

gfedc

 Henkilöstön määrä ja osaaminen määräytyvät asukkaiden tarpeiden mukaan, esim.        
         henkilöstön lukumäärä määräytyy asukkaiden tarpeiden mukaan,  
         henkilöstön osaaminen ja koulutustaso määräytyvät asukkaiden tarpeiden mukaan,  
         henkilöstön määrää, ammattirakennetta ja koulutustasoa arvioidaan jatkuvasti.  

gfedc

 Muu asia, mikä?   gfedc

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En tiedänmlkj

 Asumisvalmennusta   gfedc

 Kriisiasumista   gfedc

 Tukihenkilötoimintaa   gfedc

 Puhelintukea   gfedc

 Työtoimintaa   gfedc

 Päivätoimintaa   gfedc

 Harrastus tai kerhotoimintaa   gfedc

 Muuta, mitä?   gfedc

 Tehostettu palveluasuminen (ryhmäasunto + henkilöstö paikalla ympäri vuorokauden), asuntojen lukumäärä: 

 

gfedc

 Palveluasuminen (ryhmä tai palveluasunto + henkilöstö paikalla päivisin), asuntojen lukumäärä: 

 

gfedc

 Tuettu asuminen (itsenäinen asunto + asumisohjaajan tms. säännöllinen tuki), asuntojen lukumäärä: 

 

gfedc

 Muita, minkälaisia:   gfedc

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En tiedänmlkj

 Tehostettu palveluasuminen (ryhmäasunto + henkilöstö paikalla ympäri vuorokauden), asuntojen lukumäärä: 

 

gfedc

 Palveluasuminen (ryhmä tai palveluasunto + henkilöstö paikalla päivisin), asuntojen lukumäärä: 

 

gfedc

 Tuettu asuminen (itsenäinen asunto + asumisohjaajan tms. säännöllinen tuki), asuntojen lukumäärä: 

 

gfedc

 Muita, minkälaisia:   gfedc

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

Etunimi *

Sukunimi *

GSM *

Sähköposti *

Kunta *

 Lähetä

0% valmiina

 

 



Kysely kunnille mielenterveyskuntoutujien asumisratkaisuista sekä 
asumispalveluihin sijoittamisesta 

Tämä on kysely koskien mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden järjestämistä kunnissa. Kysely on 
osa Asumispalvelusäätiö ASPAn valtakunnallista selvitystä mielenterveyskuntoutujien asumisesta. 

ASPAn kumppaneita hankkeessa ovat Ympäristö sekä Sosiaali ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 
ARA, Mielenterveyden Keskusliitto, Omaiset mielenterveyden tukena ry, Suomen Mielenterveysseura ja Alvi ry.

Kyselyyn vastaaminen kestää n. 1530 min. Kysely on mahdollista keskeyttää välillä ja siihen mennessä annetut 
vastaukset tallentuvat palvelimelle. Tähdellä merkityt kysymykset ovat pakollisia. Kysymyksiin, joissa kysytään 
asukkaiden tai asuntojen lukumääriä, rittää arvio asiasta.

Kiitos yhteistyöstänne. 

  

Taustatiedot
  

1) Kunnan nimi:

  

2) Kunnan asukasluku:

  

3) Missä sairaanhoitopiirissä kunta sijaitsee?

  

4) Vastaajan virka / tehtävänimike:  

  

Asumispalveluiden järjestäminen
  

5) Kuinka moni kuntanne asukas on mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden piirissä?

  

6) Minkälaisissa asunnoissa he asuvat?

Voitte valita useamman vaihtoehdon

  

7) Arvioikaa kuinka moni mielenterveyskuntoutuja kunnassanne on

  

8) Kuinka monen mielenterveyskuntoutujan asumispalvelut on järjestetty oman kuntanne ulkopuolella?

  

9) Onko kunnassanne sellaisia mielenterveyskuntoutujia, joille tarjolla olevat asumispalvelut eivät riitä?

  

10) Miten heidän asumisensa on ratkaistu?

Vastauksen maksimipituus 500 merkkiä

  

11) Miten kuntanne mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut on järjestetty? Arvioikaa määrät 
prosentteina:

Voitte valita useamman vaihtoehdon

  

12) Jos valitsitte vaihtoehdon "muulla tavoin", kuvailkaa miten:

Vastauksen maksimipituus 500 merkkiä

  

Asumispäätösten teko
  

13) Arvioikaa kuinka monta mielenterveyskuntoutujan asumispäätöstä kunnassanne tehtiin v. 2009 
aikana?

  

14) Kuinka moni näistä kuntoutujista muutti kunnan ulkopuolelle?

  

15) Minkä lakien perusteella mielenterveyskuntoutujien asumispäätökset kunnassanne tehdään? 
Arvioikaa päätösten osuus prosentteina.

Voitte valita useamman vaihtoehdon

  

16) Onko kunnassanne toimintaohjetta mielenterveyskuntoutujien asumispäätösten tekemiseen?

  

17) Mikä taho kunnassanne tekee mielenterveyskuntoutujien asumispäätökset?

  

18) Mitkä muut tahot osallistuvat kuntoutujan asumispäätöksen tekemiseen?

Voitte valita useamman vaihtoehdon

  

19) Osallistuvatko kuntoutujat asumispäätöksensä asumispäätöksensä tekemiseen?

  

20) Miten he osallistuvat asumispäätöksensä tekemiseen?

Vastauksen maksimipituus 500 merkkiä

  

Asumispalveluiden laatu ja arviointi
  

21) Onko kunnallanne mielenterveysohjelmaa tai suunnitelmaa?

  

22) Miten siinä on huomioitu asuminen?

Vastauksen maksimipituus 500 merkkiä

  

23) Käytetäänkö kunnassanne Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluja koskevia kehittämissuosituksia 
(STM 2007) asumispalveluja suunniteltaessa ja järjestettäessä?

  

24) Mihin seuraavista laadullisista asioista kiinnitetään huomiota kuntanne asumispalveluja 
suunniteltaessa ja järjestettäessä? (Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen 
kehittämissuositukset,STM 2007)

Voitte valita useamman vaihtoehdon

  

25) Arvioidaanko kunnassanne asumisyksiköiden kuntouttavan toiminnan vaikuttavuutta?

  

26) Kuvatkaa lyhyesti miten vaikuttavuutta arvioidaan:

Vastauksen maksimipituus 500 merkkiä

  

Muut palvelut 
  

27) Mitä muita palveluita kunnassanne on tarjolla mielenterveyskuntoutujille?

Voit valita useamman vaihtoehdon

Merkitse vaihtoehdon perään, mikä tai mitkä tahot toimintaa järjestävät: 
K =  Kunta tai kuntayhtymä 
Y =  Yksityinen palveluntuottaja 
J =   Järjestö 
V =  Vapaaehtoistoimija 

  

Asuntojen ja palveluiden tarve
  

28) Minkälaisia asuntoja mielenterveyskuntoutujille tarvittaisiin kuntaanne lisää?

Voitte valita useamman vaihtoehdon

  

29) Onko kunnallanne suunnitteilla hankkia / rakennuttaa uusia mielenterveyskuntoutujille tarkoitettuja 
asuntoja v. 20102012 aikana? 

  

30) Minkälaisia nämä suunnitteilla olevat asunnot ovat?

Voitte valita useamman vaihtoehdon

  

31) Minkälaista asumisen tukea tai muita palveluita mielenterveyskuntoutujille tarvittaisiin kunnassanne 
lisää?

Vastauksen maksimipituus 500 merkkiä

  

32) Mitä kehittämiskohteita kunnassanne on mielenterveyskuntoutujien asumiseen ja palveluihin liittyen?

Vastauksen maksimipituus 1000 merkkiä

  

Suostumus haastatteluun

Tämän kyselyn lisäksi osa vastaajista haastatellaan henkilökohtaisesti tai puhelimitse. Haastattelut tehdään syksyllä 2010 
vastaajalle sopivimpana ajankohtana. 

  

33) Suostun mahdolliseen haastatteluun syksyllä 2010.

  

Vastaajan yhteystiedot (pakolliset tiedonkeruun varmistamiseksi)
  

Yhteystietolomake  

   

Valitse

Valitse

 Tehostetussa palveluasumisessa (ryhmäasunto + henkilöstö paikalla ympäri vuorokauden), asukkaiden lukumäärä: 

 

gfedc

 Palveluasumisessa (ryhmä tai palveluasunto + henkilöstö paikalla päivisin), asukkaiden lukumäärä: 

 

gfedc

 Tukiasunnoissa (itsenäinen asunto + asumisohjaajan tms. säännöllinen tuki), asukkaiden lukumäärä: 

 

gfedc

 Muunlaisissa, minkälaisissa:   gfedc

 kokonaan vailla asuntoa (kiireellinen asunnon tarve), lkm?   gfedc

 vailla sopivaa tai tarkoituksenmukaista asuntoa (eikiireellinen asunnon tarve), lkm?   gfedc

 Kyllä, kuinka monta?   nmlkj

 Einmlkj

 En tiedänmlkj

 Kunta itse järjestää palvelut, %:   gfedc

 Palvelut järjestetään yhteistyössä toisen / toisten kuntien kanssa, %:   gfedc

 Kunta on jäsenenä kuntayhtymässä, joka järjestää palvelut, %:   gfedc

 Ostopalveluna julkiselta palveluntuottajalta, %:   gfedc

 Ostopalveluna yksityiseltä palveluntuottajalta, %:   gfedc

 Muulla tavoin, %:   gfedc

 Sosiaalihuoltolain (§17) perusteella, %:   gfedc

 Vammaispalvelulain (§8) perusteella, %:   gfedc

 Muun lain perusteella, minkä? %:   gfedc

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En tiedänmlkj

 Sosiaalitoimi yksinnmlkj

 Terveystoimi yksinnmlkj

 Moniammatillinen SAStyöryhmä tai vastaavanmlkj

 Muu, mikä?   nmlkj

 Kuntoutujagfedc

 Omaisetgfedc

 Edunvalvojagfedc

 Asumispalveluntuottaja / asumisyksikkögfedc

 Psykiatrinen erikoissairaanhoitogfedc

 Järjestöt, mitkä?   gfedc

 Muut tahot, mitkä?   gfedc

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En tiedänmlkj

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En tiedänmlkj

 Palvelut järjestetään suunnitelmallisesti eri toimijoiden yhteistyönä, esim.
         asukkaiden kuntoutussuunnitelmat laaditaan yhdessä heidän kanssaan,  
         asukkaiden hoito ja kuntoutus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä paikallisen mielenterveyskeskuksen,  
            psyk.poliklinikan tms. tahon kanssa.

gfedc

 Asumispalveluihin liitetään kuntouttavat palvelut, esim.        
         kuntoutus on asukaslähtöistä,  
         asukkailla on mahdollisuus osallistua päivätoimintaan,  
         asukkailla on mahdollisuus kuntouttavaan vertaistukeen tai tukihenkilöön.  

gfedc

 Palveluiden laatua ja arviointia kehitetään
          esim.asukkaat osallistuvat asumisyksikön toiminnan suunnitteluun,  
          asiakaspalautetta kerätään säännöllisesti,  
          yksiköllä on käytössä laadunhallintajärjestelmä.  
    

gfedc

 Laadukkaalla asumisella edistetään kuntoutusta, esim.
         asukkaalla on oma huone (uusissa yksiköissä väh. 20 m²) , jossa on WC, suihku ja keittomahdollisuus,  
            esteettömyys huomioidaan uusien tilojen suunnittelussa ja vanhojen korjauksessa,  
         asumisyksikkö sijaitsee palveluiden läheisyydessä,  
         asumisen taso on sellainen, että kuntoutuja voi tuntea sen kodiksi.  

gfedc

 Henkilöstön määrä ja osaaminen määräytyvät asukkaiden tarpeiden mukaan, esim.        
         henkilöstön lukumäärä määräytyy asukkaiden tarpeiden mukaan,  
         henkilöstön osaaminen ja koulutustaso määräytyvät asukkaiden tarpeiden mukaan,  
         henkilöstön määrää, ammattirakennetta ja koulutustasoa arvioidaan jatkuvasti.  

gfedc

 Muu asia, mikä?   gfedc

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En tiedänmlkj

 Asumisvalmennusta   gfedc

 Kriisiasumista   gfedc

 Tukihenkilötoimintaa   gfedc

 Puhelintukea   gfedc

 Työtoimintaa   gfedc

 Päivätoimintaa   gfedc

 Harrastus tai kerhotoimintaa   gfedc

 Muuta, mitä?   gfedc

 Tehostettu palveluasuminen (ryhmäasunto + henkilöstö paikalla ympäri vuorokauden), asuntojen lukumäärä: 

 

gfedc

 Palveluasuminen (ryhmä tai palveluasunto + henkilöstö paikalla päivisin), asuntojen lukumäärä: 

 

gfedc

 Tuettu asuminen (itsenäinen asunto + asumisohjaajan tms. säännöllinen tuki), asuntojen lukumäärä: 

 

gfedc

 Muita, minkälaisia:   gfedc

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En tiedänmlkj

 Tehostettu palveluasuminen (ryhmäasunto + henkilöstö paikalla ympäri vuorokauden), asuntojen lukumäärä: 

 

gfedc

 Palveluasuminen (ryhmä tai palveluasunto + henkilöstö paikalla päivisin), asuntojen lukumäärä: 

 

gfedc

 Tuettu asuminen (itsenäinen asunto + asumisohjaajan tms. säännöllinen tuki), asuntojen lukumäärä: 

 

gfedc

 Muita, minkälaisia:   gfedc

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

Etunimi *

Sukunimi *

GSM *

Sähköposti *

Kunta *

 Lähetä

0% valmiina

 

 



Kysely kunnille mielenterveyskuntoutujien asumisratkaisuista sekä 
asumispalveluihin sijoittamisesta 

Tämä on kysely koskien mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden järjestämistä kunnissa. Kysely on 
osa Asumispalvelusäätiö ASPAn valtakunnallista selvitystä mielenterveyskuntoutujien asumisesta. 

ASPAn kumppaneita hankkeessa ovat Ympäristö sekä Sosiaali ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 
ARA, Mielenterveyden Keskusliitto, Omaiset mielenterveyden tukena ry, Suomen Mielenterveysseura ja Alvi ry.

Kyselyyn vastaaminen kestää n. 1530 min. Kysely on mahdollista keskeyttää välillä ja siihen mennessä annetut 
vastaukset tallentuvat palvelimelle. Tähdellä merkityt kysymykset ovat pakollisia. Kysymyksiin, joissa kysytään 
asukkaiden tai asuntojen lukumääriä, rittää arvio asiasta.

Kiitos yhteistyöstänne. 

  

Taustatiedot
  

1) Kunnan nimi:

  

2) Kunnan asukasluku:

  

3) Missä sairaanhoitopiirissä kunta sijaitsee?

  

4) Vastaajan virka / tehtävänimike:  

  

Asumispalveluiden järjestäminen
  

5) Kuinka moni kuntanne asukas on mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden piirissä?

  

6) Minkälaisissa asunnoissa he asuvat?

Voitte valita useamman vaihtoehdon

  

7) Arvioikaa kuinka moni mielenterveyskuntoutuja kunnassanne on

  

8) Kuinka monen mielenterveyskuntoutujan asumispalvelut on järjestetty oman kuntanne ulkopuolella?

  

9) Onko kunnassanne sellaisia mielenterveyskuntoutujia, joille tarjolla olevat asumispalvelut eivät riitä?

  

10) Miten heidän asumisensa on ratkaistu?

Vastauksen maksimipituus 500 merkkiä

  

11) Miten kuntanne mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut on järjestetty? Arvioikaa määrät 
prosentteina:

Voitte valita useamman vaihtoehdon

  

12) Jos valitsitte vaihtoehdon "muulla tavoin", kuvailkaa miten:

Vastauksen maksimipituus 500 merkkiä

  

Asumispäätösten teko
  

13) Arvioikaa kuinka monta mielenterveyskuntoutujan asumispäätöstä kunnassanne tehtiin v. 2009 
aikana?

  

14) Kuinka moni näistä kuntoutujista muutti kunnan ulkopuolelle?

  

15) Minkä lakien perusteella mielenterveyskuntoutujien asumispäätökset kunnassanne tehdään? 
Arvioikaa päätösten osuus prosentteina.

Voitte valita useamman vaihtoehdon

  

16) Onko kunnassanne toimintaohjetta mielenterveyskuntoutujien asumispäätösten tekemiseen?

  

17) Mikä taho kunnassanne tekee mielenterveyskuntoutujien asumispäätökset?

  

18) Mitkä muut tahot osallistuvat kuntoutujan asumispäätöksen tekemiseen?

Voitte valita useamman vaihtoehdon

  

19) Osallistuvatko kuntoutujat asumispäätöksensä asumispäätöksensä tekemiseen?

  

20) Miten he osallistuvat asumispäätöksensä tekemiseen?

Vastauksen maksimipituus 500 merkkiä

  

Asumispalveluiden laatu ja arviointi
  

21) Onko kunnallanne mielenterveysohjelmaa tai suunnitelmaa?

  

22) Miten siinä on huomioitu asuminen?

Vastauksen maksimipituus 500 merkkiä

  

23) Käytetäänkö kunnassanne Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluja koskevia kehittämissuosituksia 
(STM 2007) asumispalveluja suunniteltaessa ja järjestettäessä?

  

24) Mihin seuraavista laadullisista asioista kiinnitetään huomiota kuntanne asumispalveluja 
suunniteltaessa ja järjestettäessä? (Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen 
kehittämissuositukset,STM 2007)

Voitte valita useamman vaihtoehdon

  

25) Arvioidaanko kunnassanne asumisyksiköiden kuntouttavan toiminnan vaikuttavuutta?

  

26) Kuvatkaa lyhyesti miten vaikuttavuutta arvioidaan:

Vastauksen maksimipituus 500 merkkiä

  

Muut palvelut 
  

27) Mitä muita palveluita kunnassanne on tarjolla mielenterveyskuntoutujille?

Voit valita useamman vaihtoehdon

Merkitse vaihtoehdon perään, mikä tai mitkä tahot toimintaa järjestävät: 
K =  Kunta tai kuntayhtymä 
Y =  Yksityinen palveluntuottaja 
J =   Järjestö 
V =  Vapaaehtoistoimija 

  

Asuntojen ja palveluiden tarve
  

28) Minkälaisia asuntoja mielenterveyskuntoutujille tarvittaisiin kuntaanne lisää?

Voitte valita useamman vaihtoehdon

  

29) Onko kunnallanne suunnitteilla hankkia / rakennuttaa uusia mielenterveyskuntoutujille tarkoitettuja 
asuntoja v. 20102012 aikana? 

  

30) Minkälaisia nämä suunnitteilla olevat asunnot ovat?

Voitte valita useamman vaihtoehdon

  

31) Minkälaista asumisen tukea tai muita palveluita mielenterveyskuntoutujille tarvittaisiin kunnassanne 
lisää?

Vastauksen maksimipituus 500 merkkiä

  

32) Mitä kehittämiskohteita kunnassanne on mielenterveyskuntoutujien asumiseen ja palveluihin liittyen?

Vastauksen maksimipituus 1000 merkkiä

  

Suostumus haastatteluun

Tämän kyselyn lisäksi osa vastaajista haastatellaan henkilökohtaisesti tai puhelimitse. Haastattelut tehdään syksyllä 2010 
vastaajalle sopivimpana ajankohtana. 

  

33) Suostun mahdolliseen haastatteluun syksyllä 2010.

  

Vastaajan yhteystiedot (pakolliset tiedonkeruun varmistamiseksi)
  

Yhteystietolomake  

   

Valitse

Valitse

 Tehostetussa palveluasumisessa (ryhmäasunto + henkilöstö paikalla ympäri vuorokauden), asukkaiden lukumäärä: 

 

gfedc

 Palveluasumisessa (ryhmä tai palveluasunto + henkilöstö paikalla päivisin), asukkaiden lukumäärä: 

 

gfedc

 Tukiasunnoissa (itsenäinen asunto + asumisohjaajan tms. säännöllinen tuki), asukkaiden lukumäärä: 

 

gfedc

 Muunlaisissa, minkälaisissa:   gfedc

 kokonaan vailla asuntoa (kiireellinen asunnon tarve), lkm?   gfedc

 vailla sopivaa tai tarkoituksenmukaista asuntoa (eikiireellinen asunnon tarve), lkm?   gfedc

 Kyllä, kuinka monta?   nmlkj

 Einmlkj

 En tiedänmlkj

 Kunta itse järjestää palvelut, %:   gfedc

 Palvelut järjestetään yhteistyössä toisen / toisten kuntien kanssa, %:   gfedc

 Kunta on jäsenenä kuntayhtymässä, joka järjestää palvelut, %:   gfedc

 Ostopalveluna julkiselta palveluntuottajalta, %:   gfedc

 Ostopalveluna yksityiseltä palveluntuottajalta, %:   gfedc

 Muulla tavoin, %:   gfedc

 Sosiaalihuoltolain (§17) perusteella, %:   gfedc

 Vammaispalvelulain (§8) perusteella, %:   gfedc

 Muun lain perusteella, minkä? %:   gfedc

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En tiedänmlkj

 Sosiaalitoimi yksinnmlkj

 Terveystoimi yksinnmlkj

 Moniammatillinen SAStyöryhmä tai vastaavanmlkj

 Muu, mikä?   nmlkj

 Kuntoutujagfedc

 Omaisetgfedc

 Edunvalvojagfedc

 Asumispalveluntuottaja / asumisyksikkögfedc

 Psykiatrinen erikoissairaanhoitogfedc

 Järjestöt, mitkä?   gfedc

 Muut tahot, mitkä?   gfedc

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En tiedänmlkj

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En tiedänmlkj

 Palvelut järjestetään suunnitelmallisesti eri toimijoiden yhteistyönä, esim.
         asukkaiden kuntoutussuunnitelmat laaditaan yhdessä heidän kanssaan,  
         asukkaiden hoito ja kuntoutus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä paikallisen mielenterveyskeskuksen,  
            psyk.poliklinikan tms. tahon kanssa.

gfedc

 Asumispalveluihin liitetään kuntouttavat palvelut, esim.        
         kuntoutus on asukaslähtöistä,  
         asukkailla on mahdollisuus osallistua päivätoimintaan,  
         asukkailla on mahdollisuus kuntouttavaan vertaistukeen tai tukihenkilöön.  

gfedc

 Palveluiden laatua ja arviointia kehitetään
          esim.asukkaat osallistuvat asumisyksikön toiminnan suunnitteluun,  
          asiakaspalautetta kerätään säännöllisesti,  
          yksiköllä on käytössä laadunhallintajärjestelmä.  
    

gfedc

 Laadukkaalla asumisella edistetään kuntoutusta, esim.
         asukkaalla on oma huone (uusissa yksiköissä väh. 20 m²) , jossa on WC, suihku ja keittomahdollisuus,  
            esteettömyys huomioidaan uusien tilojen suunnittelussa ja vanhojen korjauksessa,  
         asumisyksikkö sijaitsee palveluiden läheisyydessä,  
         asumisen taso on sellainen, että kuntoutuja voi tuntea sen kodiksi.  

gfedc

 Henkilöstön määrä ja osaaminen määräytyvät asukkaiden tarpeiden mukaan, esim.        
         henkilöstön lukumäärä määräytyy asukkaiden tarpeiden mukaan,  
         henkilöstön osaaminen ja koulutustaso määräytyvät asukkaiden tarpeiden mukaan,  
         henkilöstön määrää, ammattirakennetta ja koulutustasoa arvioidaan jatkuvasti.  

gfedc

 Muu asia, mikä?   gfedc

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En tiedänmlkj

 Asumisvalmennusta   gfedc

 Kriisiasumista   gfedc

 Tukihenkilötoimintaa   gfedc

 Puhelintukea   gfedc

 Työtoimintaa   gfedc

 Päivätoimintaa   gfedc

 Harrastus tai kerhotoimintaa   gfedc

 Muuta, mitä?   gfedc

 Tehostettu palveluasuminen (ryhmäasunto + henkilöstö paikalla ympäri vuorokauden), asuntojen lukumäärä: 

 

gfedc

 Palveluasuminen (ryhmä tai palveluasunto + henkilöstö paikalla päivisin), asuntojen lukumäärä: 

 

gfedc

 Tuettu asuminen (itsenäinen asunto + asumisohjaajan tms. säännöllinen tuki), asuntojen lukumäärä: 

 

gfedc

 Muita, minkälaisia:   gfedc

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En tiedänmlkj

 Tehostettu palveluasuminen (ryhmäasunto + henkilöstö paikalla ympäri vuorokauden), asuntojen lukumäärä: 

 

gfedc

 Palveluasuminen (ryhmä tai palveluasunto + henkilöstö paikalla päivisin), asuntojen lukumäärä: 

 

gfedc

 Tuettu asuminen (itsenäinen asunto + asumisohjaajan tms. säännöllinen tuki), asuntojen lukumäärä: 

 

gfedc

 Muita, minkälaisia:   gfedc

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

Etunimi *

Sukunimi *

GSM *

Sähköposti *

Kunta *

 Lähetä

0% valmiina

 

 



Kysely kunnille mielenterveyskuntoutujien asumisratkaisuista sekä 
asumispalveluihin sijoittamisesta 

Tämä on kysely koskien mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden järjestämistä kunnissa. Kysely on 
osa Asumispalvelusäätiö ASPAn valtakunnallista selvitystä mielenterveyskuntoutujien asumisesta. 

ASPAn kumppaneita hankkeessa ovat Ympäristö sekä Sosiaali ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 
ARA, Mielenterveyden Keskusliitto, Omaiset mielenterveyden tukena ry, Suomen Mielenterveysseura ja Alvi ry.

Kyselyyn vastaaminen kestää n. 1530 min. Kysely on mahdollista keskeyttää välillä ja siihen mennessä annetut 
vastaukset tallentuvat palvelimelle. Tähdellä merkityt kysymykset ovat pakollisia. Kysymyksiin, joissa kysytään 
asukkaiden tai asuntojen lukumääriä, rittää arvio asiasta.

Kiitos yhteistyöstänne. 

  

Taustatiedot
  

1) Kunnan nimi:

  

2) Kunnan asukasluku:

  

3) Missä sairaanhoitopiirissä kunta sijaitsee?

  

4) Vastaajan virka / tehtävänimike:  

  

Asumispalveluiden järjestäminen
  

5) Kuinka moni kuntanne asukas on mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden piirissä?

  

6) Minkälaisissa asunnoissa he asuvat?

Voitte valita useamman vaihtoehdon

  

7) Arvioikaa kuinka moni mielenterveyskuntoutuja kunnassanne on

  

8) Kuinka monen mielenterveyskuntoutujan asumispalvelut on järjestetty oman kuntanne ulkopuolella?

  

9) Onko kunnassanne sellaisia mielenterveyskuntoutujia, joille tarjolla olevat asumispalvelut eivät riitä?

  

10) Miten heidän asumisensa on ratkaistu?

Vastauksen maksimipituus 500 merkkiä

  

11) Miten kuntanne mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut on järjestetty? Arvioikaa määrät 
prosentteina:

Voitte valita useamman vaihtoehdon

  

12) Jos valitsitte vaihtoehdon "muulla tavoin", kuvailkaa miten:

Vastauksen maksimipituus 500 merkkiä

  

Asumispäätösten teko
  

13) Arvioikaa kuinka monta mielenterveyskuntoutujan asumispäätöstä kunnassanne tehtiin v. 2009 
aikana?

  

14) Kuinka moni näistä kuntoutujista muutti kunnan ulkopuolelle?

  

15) Minkä lakien perusteella mielenterveyskuntoutujien asumispäätökset kunnassanne tehdään? 
Arvioikaa päätösten osuus prosentteina.

Voitte valita useamman vaihtoehdon

  

16) Onko kunnassanne toimintaohjetta mielenterveyskuntoutujien asumispäätösten tekemiseen?

  

17) Mikä taho kunnassanne tekee mielenterveyskuntoutujien asumispäätökset?

  

18) Mitkä muut tahot osallistuvat kuntoutujan asumispäätöksen tekemiseen?

Voitte valita useamman vaihtoehdon

  

19) Osallistuvatko kuntoutujat asumispäätöksensä asumispäätöksensä tekemiseen?

  

20) Miten he osallistuvat asumispäätöksensä tekemiseen?

Vastauksen maksimipituus 500 merkkiä

  

Asumispalveluiden laatu ja arviointi
  

21) Onko kunnallanne mielenterveysohjelmaa tai suunnitelmaa?

  

22) Miten siinä on huomioitu asuminen?

Vastauksen maksimipituus 500 merkkiä

  

23) Käytetäänkö kunnassanne Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluja koskevia kehittämissuosituksia 
(STM 2007) asumispalveluja suunniteltaessa ja järjestettäessä?

  

24) Mihin seuraavista laadullisista asioista kiinnitetään huomiota kuntanne asumispalveluja 
suunniteltaessa ja järjestettäessä? (Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen 
kehittämissuositukset,STM 2007)

Voitte valita useamman vaihtoehdon

  

25) Arvioidaanko kunnassanne asumisyksiköiden kuntouttavan toiminnan vaikuttavuutta?

  

26) Kuvatkaa lyhyesti miten vaikuttavuutta arvioidaan:

Vastauksen maksimipituus 500 merkkiä

  

Muut palvelut 
  

27) Mitä muita palveluita kunnassanne on tarjolla mielenterveyskuntoutujille?

Voit valita useamman vaihtoehdon

Merkitse vaihtoehdon perään, mikä tai mitkä tahot toimintaa järjestävät: 
K =  Kunta tai kuntayhtymä 
Y =  Yksityinen palveluntuottaja 
J =   Järjestö 
V =  Vapaaehtoistoimija 

  

Asuntojen ja palveluiden tarve
  

28) Minkälaisia asuntoja mielenterveyskuntoutujille tarvittaisiin kuntaanne lisää?

Voitte valita useamman vaihtoehdon

  

29) Onko kunnallanne suunnitteilla hankkia / rakennuttaa uusia mielenterveyskuntoutujille tarkoitettuja 
asuntoja v. 20102012 aikana? 

  

30) Minkälaisia nämä suunnitteilla olevat asunnot ovat?

Voitte valita useamman vaihtoehdon

  

31) Minkälaista asumisen tukea tai muita palveluita mielenterveyskuntoutujille tarvittaisiin kunnassanne 
lisää?

Vastauksen maksimipituus 500 merkkiä

  

32) Mitä kehittämiskohteita kunnassanne on mielenterveyskuntoutujien asumiseen ja palveluihin liittyen?

Vastauksen maksimipituus 1000 merkkiä

  

Suostumus haastatteluun

Tämän kyselyn lisäksi osa vastaajista haastatellaan henkilökohtaisesti tai puhelimitse. Haastattelut tehdään syksyllä 2010 
vastaajalle sopivimpana ajankohtana. 

  

33) Suostun mahdolliseen haastatteluun syksyllä 2010.

  

Vastaajan yhteystiedot (pakolliset tiedonkeruun varmistamiseksi)
  

Yhteystietolomake  

   

Valitse

Valitse

 Tehostetussa palveluasumisessa (ryhmäasunto + henkilöstö paikalla ympäri vuorokauden), asukkaiden lukumäärä: 

 

gfedc

 Palveluasumisessa (ryhmä tai palveluasunto + henkilöstö paikalla päivisin), asukkaiden lukumäärä: 

 

gfedc

 Tukiasunnoissa (itsenäinen asunto + asumisohjaajan tms. säännöllinen tuki), asukkaiden lukumäärä: 

 

gfedc

 Muunlaisissa, minkälaisissa:   gfedc

 kokonaan vailla asuntoa (kiireellinen asunnon tarve), lkm?   gfedc

 vailla sopivaa tai tarkoituksenmukaista asuntoa (eikiireellinen asunnon tarve), lkm?   gfedc

 Kyllä, kuinka monta?   nmlkj

 Einmlkj

 En tiedänmlkj

 Kunta itse järjestää palvelut, %:   gfedc

 Palvelut järjestetään yhteistyössä toisen / toisten kuntien kanssa, %:   gfedc

 Kunta on jäsenenä kuntayhtymässä, joka järjestää palvelut, %:   gfedc

 Ostopalveluna julkiselta palveluntuottajalta, %:   gfedc

 Ostopalveluna yksityiseltä palveluntuottajalta, %:   gfedc

 Muulla tavoin, %:   gfedc

 Sosiaalihuoltolain (§17) perusteella, %:   gfedc

 Vammaispalvelulain (§8) perusteella, %:   gfedc

 Muun lain perusteella, minkä? %:   gfedc

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En tiedänmlkj

 Sosiaalitoimi yksinnmlkj

 Terveystoimi yksinnmlkj

 Moniammatillinen SAStyöryhmä tai vastaavanmlkj

 Muu, mikä?   nmlkj

 Kuntoutujagfedc

 Omaisetgfedc

 Edunvalvojagfedc

 Asumispalveluntuottaja / asumisyksikkögfedc

 Psykiatrinen erikoissairaanhoitogfedc

 Järjestöt, mitkä?   gfedc

 Muut tahot, mitkä?   gfedc

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En tiedänmlkj

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En tiedänmlkj

 Palvelut järjestetään suunnitelmallisesti eri toimijoiden yhteistyönä, esim.
         asukkaiden kuntoutussuunnitelmat laaditaan yhdessä heidän kanssaan,  
         asukkaiden hoito ja kuntoutus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä paikallisen mielenterveyskeskuksen,  
            psyk.poliklinikan tms. tahon kanssa.

gfedc

 Asumispalveluihin liitetään kuntouttavat palvelut, esim.        
         kuntoutus on asukaslähtöistä,  
         asukkailla on mahdollisuus osallistua päivätoimintaan,  
         asukkailla on mahdollisuus kuntouttavaan vertaistukeen tai tukihenkilöön.  

gfedc

 Palveluiden laatua ja arviointia kehitetään
          esim.asukkaat osallistuvat asumisyksikön toiminnan suunnitteluun,  
          asiakaspalautetta kerätään säännöllisesti,  
          yksiköllä on käytössä laadunhallintajärjestelmä.  
    

gfedc

 Laadukkaalla asumisella edistetään kuntoutusta, esim.
         asukkaalla on oma huone (uusissa yksiköissä väh. 20 m²) , jossa on WC, suihku ja keittomahdollisuus,  
            esteettömyys huomioidaan uusien tilojen suunnittelussa ja vanhojen korjauksessa,  
         asumisyksikkö sijaitsee palveluiden läheisyydessä,  
         asumisen taso on sellainen, että kuntoutuja voi tuntea sen kodiksi.  

gfedc

 Henkilöstön määrä ja osaaminen määräytyvät asukkaiden tarpeiden mukaan, esim.        
         henkilöstön lukumäärä määräytyy asukkaiden tarpeiden mukaan,  
         henkilöstön osaaminen ja koulutustaso määräytyvät asukkaiden tarpeiden mukaan,  
         henkilöstön määrää, ammattirakennetta ja koulutustasoa arvioidaan jatkuvasti.  

gfedc

 Muu asia, mikä?   gfedc

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En tiedänmlkj

 Asumisvalmennusta   gfedc

 Kriisiasumista   gfedc

 Tukihenkilötoimintaa   gfedc

 Puhelintukea   gfedc

 Työtoimintaa   gfedc

 Päivätoimintaa   gfedc

 Harrastus tai kerhotoimintaa   gfedc

 Muuta, mitä?   gfedc

 Tehostettu palveluasuminen (ryhmäasunto + henkilöstö paikalla ympäri vuorokauden), asuntojen lukumäärä: 

 

gfedc

 Palveluasuminen (ryhmä tai palveluasunto + henkilöstö paikalla päivisin), asuntojen lukumäärä: 

 

gfedc

 Tuettu asuminen (itsenäinen asunto + asumisohjaajan tms. säännöllinen tuki), asuntojen lukumäärä: 

 

gfedc

 Muita, minkälaisia:   gfedc

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En tiedänmlkj

 Tehostettu palveluasuminen (ryhmäasunto + henkilöstö paikalla ympäri vuorokauden), asuntojen lukumäärä: 

 

gfedc

 Palveluasuminen (ryhmä tai palveluasunto + henkilöstö paikalla päivisin), asuntojen lukumäärä: 

 

gfedc

 Tuettu asuminen (itsenäinen asunto + asumisohjaajan tms. säännöllinen tuki), asuntojen lukumäärä: 

 

gfedc

 Muita, minkälaisia:   gfedc

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

Etunimi *

Sukunimi *

GSM *

Sähköposti *

Kunta *

 Lähetä

0% valmiina

 

 



Kysely kunnille mielenterveyskuntoutujien asumisratkaisuista sekä 
asumispalveluihin sijoittamisesta 

Tämä on kysely koskien mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden järjestämistä kunnissa. Kysely on 
osa Asumispalvelusäätiö ASPAn valtakunnallista selvitystä mielenterveyskuntoutujien asumisesta. 

ASPAn kumppaneita hankkeessa ovat Ympäristö sekä Sosiaali ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 
ARA, Mielenterveyden Keskusliitto, Omaiset mielenterveyden tukena ry, Suomen Mielenterveysseura ja Alvi ry.

Kyselyyn vastaaminen kestää n. 1530 min. Kysely on mahdollista keskeyttää välillä ja siihen mennessä annetut 
vastaukset tallentuvat palvelimelle. Tähdellä merkityt kysymykset ovat pakollisia. Kysymyksiin, joissa kysytään 
asukkaiden tai asuntojen lukumääriä, rittää arvio asiasta.

Kiitos yhteistyöstänne. 

  

Taustatiedot
  

1) Kunnan nimi:

  

2) Kunnan asukasluku:

  

3) Missä sairaanhoitopiirissä kunta sijaitsee?

  

4) Vastaajan virka / tehtävänimike:  

  

Asumispalveluiden järjestäminen
  

5) Kuinka moni kuntanne asukas on mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden piirissä?

  

6) Minkälaisissa asunnoissa he asuvat?

Voitte valita useamman vaihtoehdon

  

7) Arvioikaa kuinka moni mielenterveyskuntoutuja kunnassanne on

  

8) Kuinka monen mielenterveyskuntoutujan asumispalvelut on järjestetty oman kuntanne ulkopuolella?

  

9) Onko kunnassanne sellaisia mielenterveyskuntoutujia, joille tarjolla olevat asumispalvelut eivät riitä?

  

10) Miten heidän asumisensa on ratkaistu?

Vastauksen maksimipituus 500 merkkiä

  

11) Miten kuntanne mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut on järjestetty? Arvioikaa määrät 
prosentteina:

Voitte valita useamman vaihtoehdon

  

12) Jos valitsitte vaihtoehdon "muulla tavoin", kuvailkaa miten:

Vastauksen maksimipituus 500 merkkiä

  

Asumispäätösten teko
  

13) Arvioikaa kuinka monta mielenterveyskuntoutujan asumispäätöstä kunnassanne tehtiin v. 2009 
aikana?

  

14) Kuinka moni näistä kuntoutujista muutti kunnan ulkopuolelle?

  

15) Minkä lakien perusteella mielenterveyskuntoutujien asumispäätökset kunnassanne tehdään? 
Arvioikaa päätösten osuus prosentteina.

Voitte valita useamman vaihtoehdon

  

16) Onko kunnassanne toimintaohjetta mielenterveyskuntoutujien asumispäätösten tekemiseen?

  

17) Mikä taho kunnassanne tekee mielenterveyskuntoutujien asumispäätökset?

  

18) Mitkä muut tahot osallistuvat kuntoutujan asumispäätöksen tekemiseen?

Voitte valita useamman vaihtoehdon

  

19) Osallistuvatko kuntoutujat asumispäätöksensä asumispäätöksensä tekemiseen?

  

20) Miten he osallistuvat asumispäätöksensä tekemiseen?

Vastauksen maksimipituus 500 merkkiä

  

Asumispalveluiden laatu ja arviointi
  

21) Onko kunnallanne mielenterveysohjelmaa tai suunnitelmaa?

  

22) Miten siinä on huomioitu asuminen?

Vastauksen maksimipituus 500 merkkiä

  

23) Käytetäänkö kunnassanne Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluja koskevia kehittämissuosituksia 
(STM 2007) asumispalveluja suunniteltaessa ja järjestettäessä?

  

24) Mihin seuraavista laadullisista asioista kiinnitetään huomiota kuntanne asumispalveluja 
suunniteltaessa ja järjestettäessä? (Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen 
kehittämissuositukset,STM 2007)

Voitte valita useamman vaihtoehdon

  

25) Arvioidaanko kunnassanne asumisyksiköiden kuntouttavan toiminnan vaikuttavuutta?

  

26) Kuvatkaa lyhyesti miten vaikuttavuutta arvioidaan:

Vastauksen maksimipituus 500 merkkiä

  

Muut palvelut 
  

27) Mitä muita palveluita kunnassanne on tarjolla mielenterveyskuntoutujille?

Voit valita useamman vaihtoehdon

Merkitse vaihtoehdon perään, mikä tai mitkä tahot toimintaa järjestävät: 
K =  Kunta tai kuntayhtymä 
Y =  Yksityinen palveluntuottaja 
J =   Järjestö 
V =  Vapaaehtoistoimija 

  

Asuntojen ja palveluiden tarve
  

28) Minkälaisia asuntoja mielenterveyskuntoutujille tarvittaisiin kuntaanne lisää?

Voitte valita useamman vaihtoehdon

  

29) Onko kunnallanne suunnitteilla hankkia / rakennuttaa uusia mielenterveyskuntoutujille tarkoitettuja 
asuntoja v. 20102012 aikana? 

  

30) Minkälaisia nämä suunnitteilla olevat asunnot ovat?

Voitte valita useamman vaihtoehdon

  

31) Minkälaista asumisen tukea tai muita palveluita mielenterveyskuntoutujille tarvittaisiin kunnassanne 
lisää?

Vastauksen maksimipituus 500 merkkiä

  

32) Mitä kehittämiskohteita kunnassanne on mielenterveyskuntoutujien asumiseen ja palveluihin liittyen?

Vastauksen maksimipituus 1000 merkkiä

  

Suostumus haastatteluun

Tämän kyselyn lisäksi osa vastaajista haastatellaan henkilökohtaisesti tai puhelimitse. Haastattelut tehdään syksyllä 2010 
vastaajalle sopivimpana ajankohtana. 

  

33) Suostun mahdolliseen haastatteluun syksyllä 2010.

  

Vastaajan yhteystiedot (pakolliset tiedonkeruun varmistamiseksi)
  

Yhteystietolomake  

   

Valitse

Valitse

 Tehostetussa palveluasumisessa (ryhmäasunto + henkilöstö paikalla ympäri vuorokauden), asukkaiden lukumäärä: 

 

gfedc

 Palveluasumisessa (ryhmä tai palveluasunto + henkilöstö paikalla päivisin), asukkaiden lukumäärä: 

 

gfedc

 Tukiasunnoissa (itsenäinen asunto + asumisohjaajan tms. säännöllinen tuki), asukkaiden lukumäärä: 

 

gfedc

 Muunlaisissa, minkälaisissa:   gfedc

 kokonaan vailla asuntoa (kiireellinen asunnon tarve), lkm?   gfedc

 vailla sopivaa tai tarkoituksenmukaista asuntoa (eikiireellinen asunnon tarve), lkm?   gfedc

 Kyllä, kuinka monta?   nmlkj

 Einmlkj

 En tiedänmlkj

 Kunta itse järjestää palvelut, %:   gfedc

 Palvelut järjestetään yhteistyössä toisen / toisten kuntien kanssa, %:   gfedc

 Kunta on jäsenenä kuntayhtymässä, joka järjestää palvelut, %:   gfedc

 Ostopalveluna julkiselta palveluntuottajalta, %:   gfedc

 Ostopalveluna yksityiseltä palveluntuottajalta, %:   gfedc

 Muulla tavoin, %:   gfedc

 Sosiaalihuoltolain (§17) perusteella, %:   gfedc

 Vammaispalvelulain (§8) perusteella, %:   gfedc

 Muun lain perusteella, minkä? %:   gfedc

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En tiedänmlkj

 Sosiaalitoimi yksinnmlkj

 Terveystoimi yksinnmlkj

 Moniammatillinen SAStyöryhmä tai vastaavanmlkj

 Muu, mikä?   nmlkj

 Kuntoutujagfedc

 Omaisetgfedc

 Edunvalvojagfedc

 Asumispalveluntuottaja / asumisyksikkögfedc

 Psykiatrinen erikoissairaanhoitogfedc

 Järjestöt, mitkä?   gfedc

 Muut tahot, mitkä?   gfedc

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En tiedänmlkj

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En tiedänmlkj

 Palvelut järjestetään suunnitelmallisesti eri toimijoiden yhteistyönä, esim.
         asukkaiden kuntoutussuunnitelmat laaditaan yhdessä heidän kanssaan,  
         asukkaiden hoito ja kuntoutus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä paikallisen mielenterveyskeskuksen,  
            psyk.poliklinikan tms. tahon kanssa.

gfedc

 Asumispalveluihin liitetään kuntouttavat palvelut, esim.        
         kuntoutus on asukaslähtöistä,  
         asukkailla on mahdollisuus osallistua päivätoimintaan,  
         asukkailla on mahdollisuus kuntouttavaan vertaistukeen tai tukihenkilöön.  

gfedc

 Palveluiden laatua ja arviointia kehitetään
          esim.asukkaat osallistuvat asumisyksikön toiminnan suunnitteluun,  
          asiakaspalautetta kerätään säännöllisesti,  
          yksiköllä on käytössä laadunhallintajärjestelmä.  
    

gfedc

 Laadukkaalla asumisella edistetään kuntoutusta, esim.
         asukkaalla on oma huone (uusissa yksiköissä väh. 20 m²) , jossa on WC, suihku ja keittomahdollisuus,  
            esteettömyys huomioidaan uusien tilojen suunnittelussa ja vanhojen korjauksessa,  
         asumisyksikkö sijaitsee palveluiden läheisyydessä,  
         asumisen taso on sellainen, että kuntoutuja voi tuntea sen kodiksi.  

gfedc

 Henkilöstön määrä ja osaaminen määräytyvät asukkaiden tarpeiden mukaan, esim.        
         henkilöstön lukumäärä määräytyy asukkaiden tarpeiden mukaan,  
         henkilöstön osaaminen ja koulutustaso määräytyvät asukkaiden tarpeiden mukaan,  
         henkilöstön määrää, ammattirakennetta ja koulutustasoa arvioidaan jatkuvasti.  

gfedc

 Muu asia, mikä?   gfedc

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En tiedänmlkj

 Asumisvalmennusta   gfedc

 Kriisiasumista   gfedc

 Tukihenkilötoimintaa   gfedc

 Puhelintukea   gfedc

 Työtoimintaa   gfedc

 Päivätoimintaa   gfedc

 Harrastus tai kerhotoimintaa   gfedc

 Muuta, mitä?   gfedc

 Tehostettu palveluasuminen (ryhmäasunto + henkilöstö paikalla ympäri vuorokauden), asuntojen lukumäärä: 

 

gfedc

 Palveluasuminen (ryhmä tai palveluasunto + henkilöstö paikalla päivisin), asuntojen lukumäärä: 

 

gfedc

 Tuettu asuminen (itsenäinen asunto + asumisohjaajan tms. säännöllinen tuki), asuntojen lukumäärä: 

 

gfedc

 Muita, minkälaisia:   gfedc

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En tiedänmlkj

 Tehostettu palveluasuminen (ryhmäasunto + henkilöstö paikalla ympäri vuorokauden), asuntojen lukumäärä: 

 

gfedc

 Palveluasuminen (ryhmä tai palveluasunto + henkilöstö paikalla päivisin), asuntojen lukumäärä: 

 

gfedc

 Tuettu asuminen (itsenäinen asunto + asumisohjaajan tms. säännöllinen tuki), asuntojen lukumäärä: 

 

gfedc

 Muita, minkälaisia:   gfedc

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

Etunimi *

Sukunimi *

GSM *

Sähköposti *

Kunta *

 Lähetä

0% valmiina

 

 



Mielenterveyskuntoutujien asumisen selvitys
Kysely ympärivuorokautisille asumispalveluyksiköille

Tämä on kysely mielenterveyskuntoutujien ympärivuorokautisten asumispalveluyksiköiden 
vastuuhenkilöille. Kysely on osa Asumispalvelusäätiö ASPAn valtakunnallista selvitystä 
mielenterveyskuntoutujien asumisesta.

Ole hyvä ja vastaa kaikkiin kysymyksiin. Kysymyksissä, joissa kysytään asukkaiden lukumääriä, riittää oma 
arviosi asiasta. Tähdellä merkityt kysymykset ovat pakollisia. Vastaaminen kestää n.1530 min. Kyselyä ei voi 
tallentaa.

Kaikkia antamiasi tietoja käsitellään täysin luottamuksellisesti. Tulokset raportoidaan niin, ettei yksittäisiä 
vastaajia tai asumisyksiköitä voida tunnistaa.

Vastaajan yhteystietoja kysytään kyselyn lopuksi erillisellä lomakkeella. Tämä tehdään tiedonkeruun 
varmistamiseksi. Yhteystietoja ei voida yhdistää annettuihin vastauksiin eivätkä ne tule julki selvityksen 
missään vaiheessa.

Kiitos avustasi!

  

Taustatietoja
  

1) Missä sairaanhoitopiirissä asumisyksikkönne sijaitsee?

  

2) Missä kunnassa asumisyksikkönne sijaitsee?

  

3) Kunnan asukasluku:

  

4) Asumisyksikön ylläpitäjä on

  

5) Asumisyksikön toiminta on

  

6) Onko yksikkönne suunnattu erityisesti jollekin tietylle mielenterveyskuntoutujien ryhmälle?

Valitse yksi

  

7) Avohoito  laitoshoito   

  

8) Onko asumisyksiköllänne aluehallintoviraston (ent. lääninhallitus) myöntämä lupa 
ympärivuorokautisten yksityisten sosiaalipalvelujen antamiseen?

  

9) Onko asumisyksiköllänne aluehallintoviraston (ent. lääninhallitus) myöntämä lupa 
ympärivuorokautisten yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen? 

  

10) Tarjoaako yhteisönne / yrityksenne tämän yksikön lisäksi myös vähemmän tuettuja asumismuotoja, 
esim. tukiasuntoja tms. itsenäisemmin selviytyville mielenterveyskuntoutujille?

  

11) Onko yhteisöllänne / yrityksellänne suunnitteilla uusia mielenterveyskuntoutujille tarkoitettuja 
asuntoja v. 20102012 aikana? 

  

12) Onko yhteisöllänne / yrityksellänne suunnitteilla uusia mielenterveyskuntoutujien asumisen 
tukipalveluja v. 20102012 aikana? 

  

13) Minkälaisia nämä suunnitellut tukipalvelut ovat?

  

Asukkaat
  

14) Kuinka montako asukasta yksikössänne on? 

  

15) Onko asumisyksikköönne tällä hetkellä asukkaita jonossa?

  

16) Kuinka monella asukkaalla on mielenterveyden ongelman lisäksi päihdeongelma?

  

17) Kuinka monella heistä päihdeongelma aiheuttaa asumisen tuen tarvetta enemmän kuin 
mielenterveysongelma?

  

18) Kuinka monella asukkaalla on mielenterveyden ongelman lisäksi kehitysvamma?

  

19) Kuinka monella heistä kehitysvamma aiheuttaa asumisen tuen tarvetta enemmän kuin 
mielenterveysongelma?

  

20) Arvioi,kuinka moni asukkaistanne tarvitsisi nykyistä tuetumpaa asumismuotoa?

  

21) Kuvaile, minkälaista asumismuotoa he tarvitsisivat:

  

22) Minkälaisia asukkaita ette voi ottaa asumisyksikköönne asumaan?

  

23) Kuinka moni asukkaistanne selviytyisi vähemmän tuetussa asumismuodossa mikäli sopivia asuntoja ja
riittävää tukea seka palveluja olisi saatavilla? 

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

24) Jos valitsit vaihtoehdon "muunlaisessa asumismuodossa", kuvaile minkälaisessa:

  

25) Kuinka moni asukas on muuttanut pois vuoden 2009 aikana?

  

26) Minkälaisiin asumismuotoihin he ovat muuttaneet?

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

27) Jos valitsit vaihtoehdon "muualle", kuvaile mihin:

  

28) Minkälaisia tukipalveluja itsenäisempään asumismuotoon muuttavalle asukkaalle on tarjolla?

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

29) Mikä taho tämän tuen järjestää?

  

30) Minkälaisia tukipalveluja itsenäisempään asumismuotoon muuttaville asukkaille tulisi mielestäsi 
lisäksi järjestää?

  

Asumispäätökset
  

31) Miten asukkaat itse (pois lähtevät sekä sisään muuttavat)osallistuvat asumispaikkansa valintaan?

  

32) Mitkä kaikki tahot osallistuvat asukkaan (sisään muuttavan tai pois lähtevän) asumispäätöksen 
tekemiseen?

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

33) Mitkä kaikki seikat vaikuttavat asukkaan uuden asumispaikan valinnassa? 

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

34) Mitkä kaksi seikkaa vaikuttavat käytännössä eniten asukkaan uuden asumispaikan valinnassa? 

Valitse kaksi tärkeintä

  

35) Minkä seikkojen tulisi mielestäsi vaikuttaa eniten asukkaan uuden asumispaikan valinnassa? 

Valitse kaksi tärkeintä

  

Laatu ja kehittäminen
  

Puhutaan ns. "pyöröovisyndroomasta", jossa mielenterveyskuntoutuja lyhyin välein kuntoutuu 
sairaalahoidosta omaan asuinpaikkaansa mutta palaa muutaman kuukauden kuluessa takaisin sairaalaan.

36) Ilmeneekö asumisyksikössänne kuvatun kaltaista "pyöröovisyndroomaa"?

  

37) Voitaisiinko tällaisia toistuvia sairaalaaksoja mielestäsi vähentää tai lyhentää asumisen 
tukipalveluiden avulla?

  

38) Minkälaisia näiden palvelujen tulisi olla?

  

39) Voitaisiinko asukkaiden psyykkistä /sosiaalista turvallisuuden tunnetta mielestäsi lisätä tai 
turvattomuuden tunnetta vähentää sopivilla palveluilla tai muilla tukitoimilla?

  

40) Minkälaisia nämä sosiaalista ja psyykkistä turvallisuutta lisäävät tukitoimet mielestäsi voisivat olla?

  

Arvioi seuraavassa yksikkönne toiminnan laatuun liittyviä asioita asukkaiden kuntoutumisen kannalta. 
(Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden sisältöä koskevat kehittämissuositukset). 

  

41) Palvelut järjestetään suunnitelmallisesti eri toimijoiden yhteistyönä 

Miten tärkeänä asiaa pidät? Arvioi asteikolla 14:
1 = ei tärkeä
2 = ei kovin tärkeä
3 = melko tärkeä
4 = erittäin tärkeä 

esim. 
 asukkaiden kuntoutussuunnitelmat laaditaan yhdessä heidän kanssaan,
 asukkaiden hoito ja kuntoutus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä paikallisen
   mielenterveyskeskuksen, psyk.poliklinikan tms. tahon kanssa.

  

42) Miten arvioit tämän kokonaisuuden toteutuvan yksikössänne?

 Arvioi asteikolla 14:
 1 = heikosti 
 2 = tyydyttävästi
 3 = hyvin 
 4 = erinomaisesti 

  

43) Asumispalveluihin liitetään kuntouttavat palvelut

Miten tärkeänä asiaa pidät? Arvioi asteikolla 14:
1 = ei tärkeä
2 = ei kovin tärkeä
3 = melko tärkeä 
4 = erittäin tärkeä 

esim. 
 kuntoutus on asukaslähtöistä,
 asukkailla on mahdollisuus osallistua päivätoimintaan, 
 asukkailla on mahdollisuus kuntouttavaan vertaistukeen tai tukihenkilöön.

 

  

44) Miten arvioit tämän kokonaisuuden toteutuvan yksikössänne?

Arvioi asteikolla 14:
 1 = heikosti 
 2 = tyydyttävästi
 3 = hyvin 
 4 = erinomaisesti 

  

45) Palveluiden arviointia ja valvontaa kehitetään
 
Miten tärkeänä asiaa pidät? Arvioi asteikolla 14:
1 = ei tärkeä
2 = ei kovin tärkeä
3 = melko tärkeä 
4 = erittäin tärkeä 

esim. 
 asukkaat osallistuvat asumisyksikön toiminnan suunnitteluun,
 asiakaspalautetta kerätään säännöllisesti,
 yksiköllä on käytössä laadunhallintajärjestelmä.

  

46) Miten arvioit tämän kokonaisuuden toteutuvan yksikössänne?

 Arvioi asteikolla 14:
 1 = heikosti 
 2 = tyydyttävästi
 3 = hyvin 
 4 = erinomaisesti 

  

47) Laadukkaalla asumisella edistetään kuntoutumista

Miten tärkeänä asiaa pidät? Arvioi asteikolla 14:
1 = ei tärkeä
2 = ei kovin tärkeä
3 = melko tärkeä 
4 = erittäin tärkeä

esim. 
 asukkaalla on oma huone (väh 15m²), jossa on oma WC, suihku ja keittomahdollisuus, 
 asumisyksikkö sijaitsee palveluiden läheisyydessä, 
 asumisen taso on sellainen, että kuntoutuja voi tuntea sen kodiksi. 

  

48) Miten arvioit tämän kokonaisuuden toteutuvan yksikössänne? 

Arvioi asteikolla 14:
 1 = heikosti 
 2 = tyydyttävästi
 3 = hyvin 
 4 = erinomaisesti 

  

49) Henkilöstön määrä ja osaaminen määräytyvät asukkaiden tarpeiden mukaan

Miten tärkeänä asiaa pidät? Arvioi asteikolla 14:
1 = ei tärkeä
2 = ei kovin tärkeä
3 = melko tärkeä 
4 = erittäin tärkeä

esim. 
 henkilöstön lukumäärä määräytyy asukkaiden tarpeiden mukaan,
 henkilöstön osaaminen ja koulutustaso määräytyvät asukkaiden tarpeiden mukaan, 
 henkilöstön määrää, ammattirakennetta ja koulutustasoa arvioidaan jatkuvasti.  

  

50) Miten arvioit tämän kokonaisuuden toteutuvan yksikössänne?

Arvioi asteikolla 14:
 1 = heikosti 
 2 = tyydyttävästi
 3 = hyvin 
 4 = erinomaisesti 

  

51) Mikä on yksikkönne tärkein kehittämiskohde?

  

52) Vapaa sana, esim. 
 Mitä asioita tulisi mielestäsi muuttaa tai lisätä mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen    
  kehittämiseksi alueellanne? 

 Muita mielipiteitäsi aiheesta: 

   

Valitse

 Kuntanmlkj

 Säätiö, järjestö,yhdistys tai osuuskuntanmlkj

 Yksityinen yritysnmlkj

 Kunnan tai kuntayhtymän omistama yritysnmlkj

 Kunnan tai kuntayhtymän tuottamaa palveluanmlkj

 Järjestötoimintaanmlkj

 Yritystoimintaanmlkj

 1830vuotiaatnmlkj

 3065vuotiaatnmlkj

 Yli 65vuotiaatnmlkj

 Päihdeongelmaiset 1830vuotiaatnmlkj

 Päihdeongelmaiset 3065vuotiaatnmlkj

 Päihdeongelmaiset yli 65vuotiaatnmlkj

 Joku muu ryhmä, mikä?   nmlkj

 Ei erityistä kohderyhmäänmlkj

 Asukkailla on vuokrasopimus (avohoito)nmlkj

 Asukkailla on palvelu, kuntoutus tms. sopimus, johon asuminen sisältyy (laitoshoito)nmlkj

 Asumisyksikkö tuottaa sekä avo että laitoshoitoanmlkj

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En tiedänmlkj

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En tiedänmlkj

 Kyllä, kuinka monta asukaspaikkaa?   nmlkj

 Einmlkj

 Kyllä, kuinka monta asukaspaikkaa?   nmlkj

 Einmlkj

 En tiedänmlkj

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En tiedänmlkj

 Kyllä, kuinka monta asukasta jonottaa?   nmlkj

 Einmlkj

 En osaa sanoanmlkj

 Palveluasumisessa (ryhmä tai palveluasunto + henkilöstö paikalla päivisin), arvio lukumäärästä:   gfedc

 Tuetussa asumisessa (itsenäinen asunto + asumisohjaajan tms. säännöllinen tuki), arvio lukumäärästä: 

 

gfedc

 Muunlaisessa asumismuodossa, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Tehostettuun palveluasumiseen (ryhmäasunto + henkilöstö paikalla ympäri vuorokauden), arvio lukumäärästä: 

 

gfedc

 Palveluasumiseen (ryhmä tai palveluasunto + henkilöstö paikalla päivisin), arvio lukumäärästä:   gfedc

 Tuettuun asumiseen (itsenäinen asunto + asumisohjaajan tms. säännöllinen tuki), arvio lukumäärästä:   gfedc

 Omaisten luo, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Yksin omaan kotiin, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Laitokseen, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Muualle, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Asumisvalmennusgfedc

 Kriisiasuminengfedc

 Tukihenkilö (henkilökohtaiset käynnit, tapaamiset tms.)gfedc

 Puhelintukigfedc

 Muu tuki, minkälainen?   gfedc

 Asukkaan nykyinen asumisyksikkögfedc

 Asukkaan tuleva asumisyksikkögfedc

 Kuntagfedc

 Vapaaehtoisverkostogfedc

 Järjestö, mikä?   gfedc

 Muu taho, mikä?   gfedc

 Asukas itsegfedc

 Nykyinen asumisyksikkögfedc

 Tuleva asumisyksikkögfedc

 Asukkaan edunvalvojagfedc

 Omaisetgfedc

 Kunnan mielenterveystoimigfedc

 Kunnan sosiaalitoimigfedc

 Järjestöt, mitkä?   gfedc

 Muut tahot, mitkä?   gfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen määrägfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen laatugfedc

 Asumispaikan saatavuusgfedc

 Hintagfedc

 Sijaintigfedc

 Asukkaan toiveetgfedc

 Omaisten toiveetgfedc

 Muu, mikä?   gfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen määrägfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen laatugfedc

 Asumispaikan saatavuusgfedc

 Hintagfedc

 Sijaintigfedc

 Asukkaan toiveetgfedc

 Omaisten toiveetgfedc

 Muu, mikä?   gfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen määrägfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen laatugfedc

 Asumispaikan saatavuusgfedc

 Hintagfedc

 Sijaintigfedc

 Asukkaan toiveetgfedc

 Omaisten toiveetgfedc

 Muu, mikä?   gfedc

 Kyllä, kuinka monen asukkaan kohdalla?   nmlkj

 Einmlkj

 En osaa sanoanmlkj

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En osaa sanoanmlkj

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En osaa sanoanmlkj

   1    2    3    4    

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1    2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Haluan lähettää vastaukset gfedc

 Lähetä

0% valmiina

 

 



Mielenterveyskuntoutujien asumisen selvitys
Kysely ympärivuorokautisille asumispalveluyksiköille

Tämä on kysely mielenterveyskuntoutujien ympärivuorokautisten asumispalveluyksiköiden 
vastuuhenkilöille. Kysely on osa Asumispalvelusäätiö ASPAn valtakunnallista selvitystä 
mielenterveyskuntoutujien asumisesta.

Ole hyvä ja vastaa kaikkiin kysymyksiin. Kysymyksissä, joissa kysytään asukkaiden lukumääriä, riittää oma 
arviosi asiasta. Tähdellä merkityt kysymykset ovat pakollisia. Vastaaminen kestää n.1530 min. Kyselyä ei voi 
tallentaa.

Kaikkia antamiasi tietoja käsitellään täysin luottamuksellisesti. Tulokset raportoidaan niin, ettei yksittäisiä 
vastaajia tai asumisyksiköitä voida tunnistaa.

Vastaajan yhteystietoja kysytään kyselyn lopuksi erillisellä lomakkeella. Tämä tehdään tiedonkeruun 
varmistamiseksi. Yhteystietoja ei voida yhdistää annettuihin vastauksiin eivätkä ne tule julki selvityksen 
missään vaiheessa.

Kiitos avustasi!

  

Taustatietoja
  

1) Missä sairaanhoitopiirissä asumisyksikkönne sijaitsee?

  

2) Missä kunnassa asumisyksikkönne sijaitsee?

  

3) Kunnan asukasluku:

  

4) Asumisyksikön ylläpitäjä on

  

5) Asumisyksikön toiminta on

  

6) Onko yksikkönne suunnattu erityisesti jollekin tietylle mielenterveyskuntoutujien ryhmälle?

Valitse yksi

  

7) Avohoito  laitoshoito   

  

8) Onko asumisyksiköllänne aluehallintoviraston (ent. lääninhallitus) myöntämä lupa 
ympärivuorokautisten yksityisten sosiaalipalvelujen antamiseen?

  

9) Onko asumisyksiköllänne aluehallintoviraston (ent. lääninhallitus) myöntämä lupa 
ympärivuorokautisten yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen? 

  

10) Tarjoaako yhteisönne / yrityksenne tämän yksikön lisäksi myös vähemmän tuettuja asumismuotoja, 
esim. tukiasuntoja tms. itsenäisemmin selviytyville mielenterveyskuntoutujille?

  

11) Onko yhteisöllänne / yrityksellänne suunnitteilla uusia mielenterveyskuntoutujille tarkoitettuja 
asuntoja v. 20102012 aikana? 

  

12) Onko yhteisöllänne / yrityksellänne suunnitteilla uusia mielenterveyskuntoutujien asumisen 
tukipalveluja v. 20102012 aikana? 

  

13) Minkälaisia nämä suunnitellut tukipalvelut ovat?

  

Asukkaat
  

14) Kuinka montako asukasta yksikössänne on? 

  

15) Onko asumisyksikköönne tällä hetkellä asukkaita jonossa?

  

16) Kuinka monella asukkaalla on mielenterveyden ongelman lisäksi päihdeongelma?

  

17) Kuinka monella heistä päihdeongelma aiheuttaa asumisen tuen tarvetta enemmän kuin 
mielenterveysongelma?

  

18) Kuinka monella asukkaalla on mielenterveyden ongelman lisäksi kehitysvamma?

  

19) Kuinka monella heistä kehitysvamma aiheuttaa asumisen tuen tarvetta enemmän kuin 
mielenterveysongelma?

  

20) Arvioi,kuinka moni asukkaistanne tarvitsisi nykyistä tuetumpaa asumismuotoa?

  

21) Kuvaile, minkälaista asumismuotoa he tarvitsisivat:

  

22) Minkälaisia asukkaita ette voi ottaa asumisyksikköönne asumaan?

  

23) Kuinka moni asukkaistanne selviytyisi vähemmän tuetussa asumismuodossa mikäli sopivia asuntoja ja
riittävää tukea seka palveluja olisi saatavilla? 

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

24) Jos valitsit vaihtoehdon "muunlaisessa asumismuodossa", kuvaile minkälaisessa:

  

25) Kuinka moni asukas on muuttanut pois vuoden 2009 aikana?

  

26) Minkälaisiin asumismuotoihin he ovat muuttaneet?

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

27) Jos valitsit vaihtoehdon "muualle", kuvaile mihin:

  

28) Minkälaisia tukipalveluja itsenäisempään asumismuotoon muuttavalle asukkaalle on tarjolla?

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

29) Mikä taho tämän tuen järjestää?

  

30) Minkälaisia tukipalveluja itsenäisempään asumismuotoon muuttaville asukkaille tulisi mielestäsi 
lisäksi järjestää?

  

Asumispäätökset
  

31) Miten asukkaat itse (pois lähtevät sekä sisään muuttavat)osallistuvat asumispaikkansa valintaan?

  

32) Mitkä kaikki tahot osallistuvat asukkaan (sisään muuttavan tai pois lähtevän) asumispäätöksen 
tekemiseen?

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

33) Mitkä kaikki seikat vaikuttavat asukkaan uuden asumispaikan valinnassa? 

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

34) Mitkä kaksi seikkaa vaikuttavat käytännössä eniten asukkaan uuden asumispaikan valinnassa? 

Valitse kaksi tärkeintä

  

35) Minkä seikkojen tulisi mielestäsi vaikuttaa eniten asukkaan uuden asumispaikan valinnassa? 

Valitse kaksi tärkeintä

  

Laatu ja kehittäminen
  

Puhutaan ns. "pyöröovisyndroomasta", jossa mielenterveyskuntoutuja lyhyin välein kuntoutuu 
sairaalahoidosta omaan asuinpaikkaansa mutta palaa muutaman kuukauden kuluessa takaisin sairaalaan.

36) Ilmeneekö asumisyksikössänne kuvatun kaltaista "pyöröovisyndroomaa"?

  

37) Voitaisiinko tällaisia toistuvia sairaalaaksoja mielestäsi vähentää tai lyhentää asumisen 
tukipalveluiden avulla?

  

38) Minkälaisia näiden palvelujen tulisi olla?

  

39) Voitaisiinko asukkaiden psyykkistä /sosiaalista turvallisuuden tunnetta mielestäsi lisätä tai 
turvattomuuden tunnetta vähentää sopivilla palveluilla tai muilla tukitoimilla?

  

40) Minkälaisia nämä sosiaalista ja psyykkistä turvallisuutta lisäävät tukitoimet mielestäsi voisivat olla?

  

Arvioi seuraavassa yksikkönne toiminnan laatuun liittyviä asioita asukkaiden kuntoutumisen kannalta. 
(Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden sisältöä koskevat kehittämissuositukset). 

  

41) Palvelut järjestetään suunnitelmallisesti eri toimijoiden yhteistyönä 

Miten tärkeänä asiaa pidät? Arvioi asteikolla 14:
1 = ei tärkeä
2 = ei kovin tärkeä
3 = melko tärkeä
4 = erittäin tärkeä 

esim. 
 asukkaiden kuntoutussuunnitelmat laaditaan yhdessä heidän kanssaan,
 asukkaiden hoito ja kuntoutus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä paikallisen
   mielenterveyskeskuksen, psyk.poliklinikan tms. tahon kanssa.

  

42) Miten arvioit tämän kokonaisuuden toteutuvan yksikössänne?

 Arvioi asteikolla 14:
 1 = heikosti 
 2 = tyydyttävästi
 3 = hyvin 
 4 = erinomaisesti 

  

43) Asumispalveluihin liitetään kuntouttavat palvelut

Miten tärkeänä asiaa pidät? Arvioi asteikolla 14:
1 = ei tärkeä
2 = ei kovin tärkeä
3 = melko tärkeä 
4 = erittäin tärkeä 

esim. 
 kuntoutus on asukaslähtöistä,
 asukkailla on mahdollisuus osallistua päivätoimintaan, 
 asukkailla on mahdollisuus kuntouttavaan vertaistukeen tai tukihenkilöön.

 

  

44) Miten arvioit tämän kokonaisuuden toteutuvan yksikössänne?

Arvioi asteikolla 14:
 1 = heikosti 
 2 = tyydyttävästi
 3 = hyvin 
 4 = erinomaisesti 

  

45) Palveluiden arviointia ja valvontaa kehitetään
 
Miten tärkeänä asiaa pidät? Arvioi asteikolla 14:
1 = ei tärkeä
2 = ei kovin tärkeä
3 = melko tärkeä 
4 = erittäin tärkeä 

esim. 
 asukkaat osallistuvat asumisyksikön toiminnan suunnitteluun,
 asiakaspalautetta kerätään säännöllisesti,
 yksiköllä on käytössä laadunhallintajärjestelmä.

  

46) Miten arvioit tämän kokonaisuuden toteutuvan yksikössänne?

 Arvioi asteikolla 14:
 1 = heikosti 
 2 = tyydyttävästi
 3 = hyvin 
 4 = erinomaisesti 

  

47) Laadukkaalla asumisella edistetään kuntoutumista

Miten tärkeänä asiaa pidät? Arvioi asteikolla 14:
1 = ei tärkeä
2 = ei kovin tärkeä
3 = melko tärkeä 
4 = erittäin tärkeä

esim. 
 asukkaalla on oma huone (väh 15m²), jossa on oma WC, suihku ja keittomahdollisuus, 
 asumisyksikkö sijaitsee palveluiden läheisyydessä, 
 asumisen taso on sellainen, että kuntoutuja voi tuntea sen kodiksi. 

  

48) Miten arvioit tämän kokonaisuuden toteutuvan yksikössänne? 

Arvioi asteikolla 14:
 1 = heikosti 
 2 = tyydyttävästi
 3 = hyvin 
 4 = erinomaisesti 

  

49) Henkilöstön määrä ja osaaminen määräytyvät asukkaiden tarpeiden mukaan

Miten tärkeänä asiaa pidät? Arvioi asteikolla 14:
1 = ei tärkeä
2 = ei kovin tärkeä
3 = melko tärkeä 
4 = erittäin tärkeä

esim. 
 henkilöstön lukumäärä määräytyy asukkaiden tarpeiden mukaan,
 henkilöstön osaaminen ja koulutustaso määräytyvät asukkaiden tarpeiden mukaan, 
 henkilöstön määrää, ammattirakennetta ja koulutustasoa arvioidaan jatkuvasti.  

  

50) Miten arvioit tämän kokonaisuuden toteutuvan yksikössänne?

Arvioi asteikolla 14:
 1 = heikosti 
 2 = tyydyttävästi
 3 = hyvin 
 4 = erinomaisesti 

  

51) Mikä on yksikkönne tärkein kehittämiskohde?

  

52) Vapaa sana, esim. 
 Mitä asioita tulisi mielestäsi muuttaa tai lisätä mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen    
  kehittämiseksi alueellanne? 

 Muita mielipiteitäsi aiheesta: 

   

Valitse

 Kuntanmlkj

 Säätiö, järjestö,yhdistys tai osuuskuntanmlkj

 Yksityinen yritysnmlkj

 Kunnan tai kuntayhtymän omistama yritysnmlkj

 Kunnan tai kuntayhtymän tuottamaa palveluanmlkj

 Järjestötoimintaanmlkj

 Yritystoimintaanmlkj

 1830vuotiaatnmlkj

 3065vuotiaatnmlkj

 Yli 65vuotiaatnmlkj

 Päihdeongelmaiset 1830vuotiaatnmlkj

 Päihdeongelmaiset 3065vuotiaatnmlkj

 Päihdeongelmaiset yli 65vuotiaatnmlkj

 Joku muu ryhmä, mikä?   nmlkj

 Ei erityistä kohderyhmäänmlkj

 Asukkailla on vuokrasopimus (avohoito)nmlkj

 Asukkailla on palvelu, kuntoutus tms. sopimus, johon asuminen sisältyy (laitoshoito)nmlkj

 Asumisyksikkö tuottaa sekä avo että laitoshoitoanmlkj

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En tiedänmlkj

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En tiedänmlkj

 Kyllä, kuinka monta asukaspaikkaa?   nmlkj

 Einmlkj

 Kyllä, kuinka monta asukaspaikkaa?   nmlkj

 Einmlkj

 En tiedänmlkj

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En tiedänmlkj

 Kyllä, kuinka monta asukasta jonottaa?   nmlkj

 Einmlkj

 En osaa sanoanmlkj

 Palveluasumisessa (ryhmä tai palveluasunto + henkilöstö paikalla päivisin), arvio lukumäärästä:   gfedc

 Tuetussa asumisessa (itsenäinen asunto + asumisohjaajan tms. säännöllinen tuki), arvio lukumäärästä: 

 

gfedc

 Muunlaisessa asumismuodossa, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Tehostettuun palveluasumiseen (ryhmäasunto + henkilöstö paikalla ympäri vuorokauden), arvio lukumäärästä: 

 

gfedc

 Palveluasumiseen (ryhmä tai palveluasunto + henkilöstö paikalla päivisin), arvio lukumäärästä:   gfedc

 Tuettuun asumiseen (itsenäinen asunto + asumisohjaajan tms. säännöllinen tuki), arvio lukumäärästä:   gfedc

 Omaisten luo, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Yksin omaan kotiin, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Laitokseen, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Muualle, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Asumisvalmennusgfedc

 Kriisiasuminengfedc

 Tukihenkilö (henkilökohtaiset käynnit, tapaamiset tms.)gfedc

 Puhelintukigfedc

 Muu tuki, minkälainen?   gfedc

 Asukkaan nykyinen asumisyksikkögfedc

 Asukkaan tuleva asumisyksikkögfedc

 Kuntagfedc

 Vapaaehtoisverkostogfedc

 Järjestö, mikä?   gfedc

 Muu taho, mikä?   gfedc

 Asukas itsegfedc

 Nykyinen asumisyksikkögfedc

 Tuleva asumisyksikkögfedc

 Asukkaan edunvalvojagfedc

 Omaisetgfedc

 Kunnan mielenterveystoimigfedc

 Kunnan sosiaalitoimigfedc

 Järjestöt, mitkä?   gfedc

 Muut tahot, mitkä?   gfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen määrägfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen laatugfedc

 Asumispaikan saatavuusgfedc

 Hintagfedc

 Sijaintigfedc

 Asukkaan toiveetgfedc

 Omaisten toiveetgfedc

 Muu, mikä?   gfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen määrägfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen laatugfedc

 Asumispaikan saatavuusgfedc

 Hintagfedc

 Sijaintigfedc

 Asukkaan toiveetgfedc

 Omaisten toiveetgfedc

 Muu, mikä?   gfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen määrägfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen laatugfedc

 Asumispaikan saatavuusgfedc

 Hintagfedc

 Sijaintigfedc

 Asukkaan toiveetgfedc

 Omaisten toiveetgfedc

 Muu, mikä?   gfedc

 Kyllä, kuinka monen asukkaan kohdalla?   nmlkj

 Einmlkj

 En osaa sanoanmlkj

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En osaa sanoanmlkj

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En osaa sanoanmlkj

   1    2    3    4    

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1    2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Haluan lähettää vastaukset gfedc

 Lähetä

0% valmiina

 

 



Mielenterveyskuntoutujien asumisen selvitys
Kysely ympärivuorokautisille asumispalveluyksiköille

Tämä on kysely mielenterveyskuntoutujien ympärivuorokautisten asumispalveluyksiköiden 
vastuuhenkilöille. Kysely on osa Asumispalvelusäätiö ASPAn valtakunnallista selvitystä 
mielenterveyskuntoutujien asumisesta.

Ole hyvä ja vastaa kaikkiin kysymyksiin. Kysymyksissä, joissa kysytään asukkaiden lukumääriä, riittää oma 
arviosi asiasta. Tähdellä merkityt kysymykset ovat pakollisia. Vastaaminen kestää n.1530 min. Kyselyä ei voi 
tallentaa.

Kaikkia antamiasi tietoja käsitellään täysin luottamuksellisesti. Tulokset raportoidaan niin, ettei yksittäisiä 
vastaajia tai asumisyksiköitä voida tunnistaa.

Vastaajan yhteystietoja kysytään kyselyn lopuksi erillisellä lomakkeella. Tämä tehdään tiedonkeruun 
varmistamiseksi. Yhteystietoja ei voida yhdistää annettuihin vastauksiin eivätkä ne tule julki selvityksen 
missään vaiheessa.

Kiitos avustasi!

  

Taustatietoja
  

1) Missä sairaanhoitopiirissä asumisyksikkönne sijaitsee?

  

2) Missä kunnassa asumisyksikkönne sijaitsee?

  

3) Kunnan asukasluku:

  

4) Asumisyksikön ylläpitäjä on

  

5) Asumisyksikön toiminta on

  

6) Onko yksikkönne suunnattu erityisesti jollekin tietylle mielenterveyskuntoutujien ryhmälle?

Valitse yksi

  

7) Avohoito  laitoshoito   

  

8) Onko asumisyksiköllänne aluehallintoviraston (ent. lääninhallitus) myöntämä lupa 
ympärivuorokautisten yksityisten sosiaalipalvelujen antamiseen?

  

9) Onko asumisyksiköllänne aluehallintoviraston (ent. lääninhallitus) myöntämä lupa 
ympärivuorokautisten yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen? 

  

10) Tarjoaako yhteisönne / yrityksenne tämän yksikön lisäksi myös vähemmän tuettuja asumismuotoja, 
esim. tukiasuntoja tms. itsenäisemmin selviytyville mielenterveyskuntoutujille?

  

11) Onko yhteisöllänne / yrityksellänne suunnitteilla uusia mielenterveyskuntoutujille tarkoitettuja 
asuntoja v. 20102012 aikana? 

  

12) Onko yhteisöllänne / yrityksellänne suunnitteilla uusia mielenterveyskuntoutujien asumisen 
tukipalveluja v. 20102012 aikana? 

  

13) Minkälaisia nämä suunnitellut tukipalvelut ovat?

  

Asukkaat
  

14) Kuinka montako asukasta yksikössänne on? 

  

15) Onko asumisyksikköönne tällä hetkellä asukkaita jonossa?

  

16) Kuinka monella asukkaalla on mielenterveyden ongelman lisäksi päihdeongelma?

  

17) Kuinka monella heistä päihdeongelma aiheuttaa asumisen tuen tarvetta enemmän kuin 
mielenterveysongelma?

  

18) Kuinka monella asukkaalla on mielenterveyden ongelman lisäksi kehitysvamma?

  

19) Kuinka monella heistä kehitysvamma aiheuttaa asumisen tuen tarvetta enemmän kuin 
mielenterveysongelma?

  

20) Arvioi,kuinka moni asukkaistanne tarvitsisi nykyistä tuetumpaa asumismuotoa?

  

21) Kuvaile, minkälaista asumismuotoa he tarvitsisivat:

  

22) Minkälaisia asukkaita ette voi ottaa asumisyksikköönne asumaan?

  

23) Kuinka moni asukkaistanne selviytyisi vähemmän tuetussa asumismuodossa mikäli sopivia asuntoja ja
riittävää tukea seka palveluja olisi saatavilla? 

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

24) Jos valitsit vaihtoehdon "muunlaisessa asumismuodossa", kuvaile minkälaisessa:

  

25) Kuinka moni asukas on muuttanut pois vuoden 2009 aikana?

  

26) Minkälaisiin asumismuotoihin he ovat muuttaneet?

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

27) Jos valitsit vaihtoehdon "muualle", kuvaile mihin:

  

28) Minkälaisia tukipalveluja itsenäisempään asumismuotoon muuttavalle asukkaalle on tarjolla?

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

29) Mikä taho tämän tuen järjestää?

  

30) Minkälaisia tukipalveluja itsenäisempään asumismuotoon muuttaville asukkaille tulisi mielestäsi 
lisäksi järjestää?

  

Asumispäätökset
  

31) Miten asukkaat itse (pois lähtevät sekä sisään muuttavat)osallistuvat asumispaikkansa valintaan?

  

32) Mitkä kaikki tahot osallistuvat asukkaan (sisään muuttavan tai pois lähtevän) asumispäätöksen 
tekemiseen?

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

33) Mitkä kaikki seikat vaikuttavat asukkaan uuden asumispaikan valinnassa? 

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

34) Mitkä kaksi seikkaa vaikuttavat käytännössä eniten asukkaan uuden asumispaikan valinnassa? 

Valitse kaksi tärkeintä

  

35) Minkä seikkojen tulisi mielestäsi vaikuttaa eniten asukkaan uuden asumispaikan valinnassa? 

Valitse kaksi tärkeintä

  

Laatu ja kehittäminen
  

Puhutaan ns. "pyöröovisyndroomasta", jossa mielenterveyskuntoutuja lyhyin välein kuntoutuu 
sairaalahoidosta omaan asuinpaikkaansa mutta palaa muutaman kuukauden kuluessa takaisin sairaalaan.

36) Ilmeneekö asumisyksikössänne kuvatun kaltaista "pyöröovisyndroomaa"?

  

37) Voitaisiinko tällaisia toistuvia sairaalaaksoja mielestäsi vähentää tai lyhentää asumisen 
tukipalveluiden avulla?

  

38) Minkälaisia näiden palvelujen tulisi olla?

  

39) Voitaisiinko asukkaiden psyykkistä /sosiaalista turvallisuuden tunnetta mielestäsi lisätä tai 
turvattomuuden tunnetta vähentää sopivilla palveluilla tai muilla tukitoimilla?

  

40) Minkälaisia nämä sosiaalista ja psyykkistä turvallisuutta lisäävät tukitoimet mielestäsi voisivat olla?

  

Arvioi seuraavassa yksikkönne toiminnan laatuun liittyviä asioita asukkaiden kuntoutumisen kannalta. 
(Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden sisältöä koskevat kehittämissuositukset). 

  

41) Palvelut järjestetään suunnitelmallisesti eri toimijoiden yhteistyönä 

Miten tärkeänä asiaa pidät? Arvioi asteikolla 14:
1 = ei tärkeä
2 = ei kovin tärkeä
3 = melko tärkeä
4 = erittäin tärkeä 

esim. 
 asukkaiden kuntoutussuunnitelmat laaditaan yhdessä heidän kanssaan,
 asukkaiden hoito ja kuntoutus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä paikallisen
   mielenterveyskeskuksen, psyk.poliklinikan tms. tahon kanssa.

  

42) Miten arvioit tämän kokonaisuuden toteutuvan yksikössänne?

 Arvioi asteikolla 14:
 1 = heikosti 
 2 = tyydyttävästi
 3 = hyvin 
 4 = erinomaisesti 

  

43) Asumispalveluihin liitetään kuntouttavat palvelut

Miten tärkeänä asiaa pidät? Arvioi asteikolla 14:
1 = ei tärkeä
2 = ei kovin tärkeä
3 = melko tärkeä 
4 = erittäin tärkeä 

esim. 
 kuntoutus on asukaslähtöistä,
 asukkailla on mahdollisuus osallistua päivätoimintaan, 
 asukkailla on mahdollisuus kuntouttavaan vertaistukeen tai tukihenkilöön.

 

  

44) Miten arvioit tämän kokonaisuuden toteutuvan yksikössänne?

Arvioi asteikolla 14:
 1 = heikosti 
 2 = tyydyttävästi
 3 = hyvin 
 4 = erinomaisesti 

  

45) Palveluiden arviointia ja valvontaa kehitetään
 
Miten tärkeänä asiaa pidät? Arvioi asteikolla 14:
1 = ei tärkeä
2 = ei kovin tärkeä
3 = melko tärkeä 
4 = erittäin tärkeä 

esim. 
 asukkaat osallistuvat asumisyksikön toiminnan suunnitteluun,
 asiakaspalautetta kerätään säännöllisesti,
 yksiköllä on käytössä laadunhallintajärjestelmä.

  

46) Miten arvioit tämän kokonaisuuden toteutuvan yksikössänne?

 Arvioi asteikolla 14:
 1 = heikosti 
 2 = tyydyttävästi
 3 = hyvin 
 4 = erinomaisesti 

  

47) Laadukkaalla asumisella edistetään kuntoutumista

Miten tärkeänä asiaa pidät? Arvioi asteikolla 14:
1 = ei tärkeä
2 = ei kovin tärkeä
3 = melko tärkeä 
4 = erittäin tärkeä

esim. 
 asukkaalla on oma huone (väh 15m²), jossa on oma WC, suihku ja keittomahdollisuus, 
 asumisyksikkö sijaitsee palveluiden läheisyydessä, 
 asumisen taso on sellainen, että kuntoutuja voi tuntea sen kodiksi. 

  

48) Miten arvioit tämän kokonaisuuden toteutuvan yksikössänne? 

Arvioi asteikolla 14:
 1 = heikosti 
 2 = tyydyttävästi
 3 = hyvin 
 4 = erinomaisesti 

  

49) Henkilöstön määrä ja osaaminen määräytyvät asukkaiden tarpeiden mukaan

Miten tärkeänä asiaa pidät? Arvioi asteikolla 14:
1 = ei tärkeä
2 = ei kovin tärkeä
3 = melko tärkeä 
4 = erittäin tärkeä

esim. 
 henkilöstön lukumäärä määräytyy asukkaiden tarpeiden mukaan,
 henkilöstön osaaminen ja koulutustaso määräytyvät asukkaiden tarpeiden mukaan, 
 henkilöstön määrää, ammattirakennetta ja koulutustasoa arvioidaan jatkuvasti.  

  

50) Miten arvioit tämän kokonaisuuden toteutuvan yksikössänne?

Arvioi asteikolla 14:
 1 = heikosti 
 2 = tyydyttävästi
 3 = hyvin 
 4 = erinomaisesti 

  

51) Mikä on yksikkönne tärkein kehittämiskohde?

  

52) Vapaa sana, esim. 
 Mitä asioita tulisi mielestäsi muuttaa tai lisätä mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen    
  kehittämiseksi alueellanne? 

 Muita mielipiteitäsi aiheesta: 

   

Valitse

 Kuntanmlkj

 Säätiö, järjestö,yhdistys tai osuuskuntanmlkj

 Yksityinen yritysnmlkj

 Kunnan tai kuntayhtymän omistama yritysnmlkj

 Kunnan tai kuntayhtymän tuottamaa palveluanmlkj

 Järjestötoimintaanmlkj

 Yritystoimintaanmlkj

 1830vuotiaatnmlkj

 3065vuotiaatnmlkj

 Yli 65vuotiaatnmlkj

 Päihdeongelmaiset 1830vuotiaatnmlkj

 Päihdeongelmaiset 3065vuotiaatnmlkj

 Päihdeongelmaiset yli 65vuotiaatnmlkj

 Joku muu ryhmä, mikä?   nmlkj

 Ei erityistä kohderyhmäänmlkj

 Asukkailla on vuokrasopimus (avohoito)nmlkj

 Asukkailla on palvelu, kuntoutus tms. sopimus, johon asuminen sisältyy (laitoshoito)nmlkj

 Asumisyksikkö tuottaa sekä avo että laitoshoitoanmlkj

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En tiedänmlkj

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En tiedänmlkj

 Kyllä, kuinka monta asukaspaikkaa?   nmlkj

 Einmlkj

 Kyllä, kuinka monta asukaspaikkaa?   nmlkj

 Einmlkj

 En tiedänmlkj

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En tiedänmlkj

 Kyllä, kuinka monta asukasta jonottaa?   nmlkj

 Einmlkj

 En osaa sanoanmlkj

 Palveluasumisessa (ryhmä tai palveluasunto + henkilöstö paikalla päivisin), arvio lukumäärästä:   gfedc

 Tuetussa asumisessa (itsenäinen asunto + asumisohjaajan tms. säännöllinen tuki), arvio lukumäärästä: 

 

gfedc

 Muunlaisessa asumismuodossa, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Tehostettuun palveluasumiseen (ryhmäasunto + henkilöstö paikalla ympäri vuorokauden), arvio lukumäärästä: 

 

gfedc

 Palveluasumiseen (ryhmä tai palveluasunto + henkilöstö paikalla päivisin), arvio lukumäärästä:   gfedc

 Tuettuun asumiseen (itsenäinen asunto + asumisohjaajan tms. säännöllinen tuki), arvio lukumäärästä:   gfedc

 Omaisten luo, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Yksin omaan kotiin, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Laitokseen, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Muualle, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Asumisvalmennusgfedc

 Kriisiasuminengfedc

 Tukihenkilö (henkilökohtaiset käynnit, tapaamiset tms.)gfedc

 Puhelintukigfedc

 Muu tuki, minkälainen?   gfedc

 Asukkaan nykyinen asumisyksikkögfedc

 Asukkaan tuleva asumisyksikkögfedc

 Kuntagfedc

 Vapaaehtoisverkostogfedc

 Järjestö, mikä?   gfedc

 Muu taho, mikä?   gfedc

 Asukas itsegfedc

 Nykyinen asumisyksikkögfedc

 Tuleva asumisyksikkögfedc

 Asukkaan edunvalvojagfedc

 Omaisetgfedc

 Kunnan mielenterveystoimigfedc

 Kunnan sosiaalitoimigfedc

 Järjestöt, mitkä?   gfedc

 Muut tahot, mitkä?   gfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen määrägfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen laatugfedc

 Asumispaikan saatavuusgfedc

 Hintagfedc

 Sijaintigfedc

 Asukkaan toiveetgfedc

 Omaisten toiveetgfedc

 Muu, mikä?   gfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen määrägfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen laatugfedc

 Asumispaikan saatavuusgfedc

 Hintagfedc

 Sijaintigfedc

 Asukkaan toiveetgfedc

 Omaisten toiveetgfedc

 Muu, mikä?   gfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen määrägfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen laatugfedc

 Asumispaikan saatavuusgfedc

 Hintagfedc

 Sijaintigfedc

 Asukkaan toiveetgfedc

 Omaisten toiveetgfedc

 Muu, mikä?   gfedc

 Kyllä, kuinka monen asukkaan kohdalla?   nmlkj

 Einmlkj

 En osaa sanoanmlkj

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En osaa sanoanmlkj

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En osaa sanoanmlkj

   1    2    3    4    

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1    2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Haluan lähettää vastaukset gfedc

 Lähetä

0% valmiina

 

 



Mielenterveyskuntoutujien asumisen selvitys
Kysely ympärivuorokautisille asumispalveluyksiköille

Tämä on kysely mielenterveyskuntoutujien ympärivuorokautisten asumispalveluyksiköiden 
vastuuhenkilöille. Kysely on osa Asumispalvelusäätiö ASPAn valtakunnallista selvitystä 
mielenterveyskuntoutujien asumisesta.

Ole hyvä ja vastaa kaikkiin kysymyksiin. Kysymyksissä, joissa kysytään asukkaiden lukumääriä, riittää oma 
arviosi asiasta. Tähdellä merkityt kysymykset ovat pakollisia. Vastaaminen kestää n.1530 min. Kyselyä ei voi 
tallentaa.

Kaikkia antamiasi tietoja käsitellään täysin luottamuksellisesti. Tulokset raportoidaan niin, ettei yksittäisiä 
vastaajia tai asumisyksiköitä voida tunnistaa.

Vastaajan yhteystietoja kysytään kyselyn lopuksi erillisellä lomakkeella. Tämä tehdään tiedonkeruun 
varmistamiseksi. Yhteystietoja ei voida yhdistää annettuihin vastauksiin eivätkä ne tule julki selvityksen 
missään vaiheessa.

Kiitos avustasi!

  

Taustatietoja
  

1) Missä sairaanhoitopiirissä asumisyksikkönne sijaitsee?

  

2) Missä kunnassa asumisyksikkönne sijaitsee?

  

3) Kunnan asukasluku:

  

4) Asumisyksikön ylläpitäjä on

  

5) Asumisyksikön toiminta on

  

6) Onko yksikkönne suunnattu erityisesti jollekin tietylle mielenterveyskuntoutujien ryhmälle?

Valitse yksi

  

7) Avohoito  laitoshoito   

  

8) Onko asumisyksiköllänne aluehallintoviraston (ent. lääninhallitus) myöntämä lupa 
ympärivuorokautisten yksityisten sosiaalipalvelujen antamiseen?

  

9) Onko asumisyksiköllänne aluehallintoviraston (ent. lääninhallitus) myöntämä lupa 
ympärivuorokautisten yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen? 

  

10) Tarjoaako yhteisönne / yrityksenne tämän yksikön lisäksi myös vähemmän tuettuja asumismuotoja, 
esim. tukiasuntoja tms. itsenäisemmin selviytyville mielenterveyskuntoutujille?

  

11) Onko yhteisöllänne / yrityksellänne suunnitteilla uusia mielenterveyskuntoutujille tarkoitettuja 
asuntoja v. 20102012 aikana? 

  

12) Onko yhteisöllänne / yrityksellänne suunnitteilla uusia mielenterveyskuntoutujien asumisen 
tukipalveluja v. 20102012 aikana? 

  

13) Minkälaisia nämä suunnitellut tukipalvelut ovat?

  

Asukkaat
  

14) Kuinka montako asukasta yksikössänne on? 

  

15) Onko asumisyksikköönne tällä hetkellä asukkaita jonossa?

  

16) Kuinka monella asukkaalla on mielenterveyden ongelman lisäksi päihdeongelma?

  

17) Kuinka monella heistä päihdeongelma aiheuttaa asumisen tuen tarvetta enemmän kuin 
mielenterveysongelma?

  

18) Kuinka monella asukkaalla on mielenterveyden ongelman lisäksi kehitysvamma?

  

19) Kuinka monella heistä kehitysvamma aiheuttaa asumisen tuen tarvetta enemmän kuin 
mielenterveysongelma?

  

20) Arvioi,kuinka moni asukkaistanne tarvitsisi nykyistä tuetumpaa asumismuotoa?

  

21) Kuvaile, minkälaista asumismuotoa he tarvitsisivat:

  

22) Minkälaisia asukkaita ette voi ottaa asumisyksikköönne asumaan?

  

23) Kuinka moni asukkaistanne selviytyisi vähemmän tuetussa asumismuodossa mikäli sopivia asuntoja ja
riittävää tukea seka palveluja olisi saatavilla? 

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

24) Jos valitsit vaihtoehdon "muunlaisessa asumismuodossa", kuvaile minkälaisessa:

  

25) Kuinka moni asukas on muuttanut pois vuoden 2009 aikana?

  

26) Minkälaisiin asumismuotoihin he ovat muuttaneet?

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

27) Jos valitsit vaihtoehdon "muualle", kuvaile mihin:

  

28) Minkälaisia tukipalveluja itsenäisempään asumismuotoon muuttavalle asukkaalle on tarjolla?

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

29) Mikä taho tämän tuen järjestää?

  

30) Minkälaisia tukipalveluja itsenäisempään asumismuotoon muuttaville asukkaille tulisi mielestäsi 
lisäksi järjestää?

  

Asumispäätökset
  

31) Miten asukkaat itse (pois lähtevät sekä sisään muuttavat)osallistuvat asumispaikkansa valintaan?

  

32) Mitkä kaikki tahot osallistuvat asukkaan (sisään muuttavan tai pois lähtevän) asumispäätöksen 
tekemiseen?

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

33) Mitkä kaikki seikat vaikuttavat asukkaan uuden asumispaikan valinnassa? 

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

34) Mitkä kaksi seikkaa vaikuttavat käytännössä eniten asukkaan uuden asumispaikan valinnassa? 

Valitse kaksi tärkeintä

  

35) Minkä seikkojen tulisi mielestäsi vaikuttaa eniten asukkaan uuden asumispaikan valinnassa? 

Valitse kaksi tärkeintä

  

Laatu ja kehittäminen
  

Puhutaan ns. "pyöröovisyndroomasta", jossa mielenterveyskuntoutuja lyhyin välein kuntoutuu 
sairaalahoidosta omaan asuinpaikkaansa mutta palaa muutaman kuukauden kuluessa takaisin sairaalaan.

36) Ilmeneekö asumisyksikössänne kuvatun kaltaista "pyöröovisyndroomaa"?

  

37) Voitaisiinko tällaisia toistuvia sairaalaaksoja mielestäsi vähentää tai lyhentää asumisen 
tukipalveluiden avulla?

  

38) Minkälaisia näiden palvelujen tulisi olla?

  

39) Voitaisiinko asukkaiden psyykkistä /sosiaalista turvallisuuden tunnetta mielestäsi lisätä tai 
turvattomuuden tunnetta vähentää sopivilla palveluilla tai muilla tukitoimilla?

  

40) Minkälaisia nämä sosiaalista ja psyykkistä turvallisuutta lisäävät tukitoimet mielestäsi voisivat olla?

  

Arvioi seuraavassa yksikkönne toiminnan laatuun liittyviä asioita asukkaiden kuntoutumisen kannalta. 
(Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden sisältöä koskevat kehittämissuositukset). 

  

41) Palvelut järjestetään suunnitelmallisesti eri toimijoiden yhteistyönä 

Miten tärkeänä asiaa pidät? Arvioi asteikolla 14:
1 = ei tärkeä
2 = ei kovin tärkeä
3 = melko tärkeä
4 = erittäin tärkeä 

esim. 
 asukkaiden kuntoutussuunnitelmat laaditaan yhdessä heidän kanssaan,
 asukkaiden hoito ja kuntoutus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä paikallisen
   mielenterveyskeskuksen, psyk.poliklinikan tms. tahon kanssa.

  

42) Miten arvioit tämän kokonaisuuden toteutuvan yksikössänne?

 Arvioi asteikolla 14:
 1 = heikosti 
 2 = tyydyttävästi
 3 = hyvin 
 4 = erinomaisesti 

  

43) Asumispalveluihin liitetään kuntouttavat palvelut

Miten tärkeänä asiaa pidät? Arvioi asteikolla 14:
1 = ei tärkeä
2 = ei kovin tärkeä
3 = melko tärkeä 
4 = erittäin tärkeä 

esim. 
 kuntoutus on asukaslähtöistä,
 asukkailla on mahdollisuus osallistua päivätoimintaan, 
 asukkailla on mahdollisuus kuntouttavaan vertaistukeen tai tukihenkilöön.

 

  

44) Miten arvioit tämän kokonaisuuden toteutuvan yksikössänne?

Arvioi asteikolla 14:
 1 = heikosti 
 2 = tyydyttävästi
 3 = hyvin 
 4 = erinomaisesti 

  

45) Palveluiden arviointia ja valvontaa kehitetään
 
Miten tärkeänä asiaa pidät? Arvioi asteikolla 14:
1 = ei tärkeä
2 = ei kovin tärkeä
3 = melko tärkeä 
4 = erittäin tärkeä 

esim. 
 asukkaat osallistuvat asumisyksikön toiminnan suunnitteluun,
 asiakaspalautetta kerätään säännöllisesti,
 yksiköllä on käytössä laadunhallintajärjestelmä.

  

46) Miten arvioit tämän kokonaisuuden toteutuvan yksikössänne?

 Arvioi asteikolla 14:
 1 = heikosti 
 2 = tyydyttävästi
 3 = hyvin 
 4 = erinomaisesti 

  

47) Laadukkaalla asumisella edistetään kuntoutumista

Miten tärkeänä asiaa pidät? Arvioi asteikolla 14:
1 = ei tärkeä
2 = ei kovin tärkeä
3 = melko tärkeä 
4 = erittäin tärkeä

esim. 
 asukkaalla on oma huone (väh 15m²), jossa on oma WC, suihku ja keittomahdollisuus, 
 asumisyksikkö sijaitsee palveluiden läheisyydessä, 
 asumisen taso on sellainen, että kuntoutuja voi tuntea sen kodiksi. 

  

48) Miten arvioit tämän kokonaisuuden toteutuvan yksikössänne? 

Arvioi asteikolla 14:
 1 = heikosti 
 2 = tyydyttävästi
 3 = hyvin 
 4 = erinomaisesti 

  

49) Henkilöstön määrä ja osaaminen määräytyvät asukkaiden tarpeiden mukaan

Miten tärkeänä asiaa pidät? Arvioi asteikolla 14:
1 = ei tärkeä
2 = ei kovin tärkeä
3 = melko tärkeä 
4 = erittäin tärkeä

esim. 
 henkilöstön lukumäärä määräytyy asukkaiden tarpeiden mukaan,
 henkilöstön osaaminen ja koulutustaso määräytyvät asukkaiden tarpeiden mukaan, 
 henkilöstön määrää, ammattirakennetta ja koulutustasoa arvioidaan jatkuvasti.  

  

50) Miten arvioit tämän kokonaisuuden toteutuvan yksikössänne?

Arvioi asteikolla 14:
 1 = heikosti 
 2 = tyydyttävästi
 3 = hyvin 
 4 = erinomaisesti 

  

51) Mikä on yksikkönne tärkein kehittämiskohde?

  

52) Vapaa sana, esim. 
 Mitä asioita tulisi mielestäsi muuttaa tai lisätä mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen    
  kehittämiseksi alueellanne? 

 Muita mielipiteitäsi aiheesta: 

   

Valitse

 Kuntanmlkj

 Säätiö, järjestö,yhdistys tai osuuskuntanmlkj

 Yksityinen yritysnmlkj

 Kunnan tai kuntayhtymän omistama yritysnmlkj

 Kunnan tai kuntayhtymän tuottamaa palveluanmlkj

 Järjestötoimintaanmlkj

 Yritystoimintaanmlkj

 1830vuotiaatnmlkj

 3065vuotiaatnmlkj

 Yli 65vuotiaatnmlkj

 Päihdeongelmaiset 1830vuotiaatnmlkj

 Päihdeongelmaiset 3065vuotiaatnmlkj

 Päihdeongelmaiset yli 65vuotiaatnmlkj

 Joku muu ryhmä, mikä?   nmlkj

 Ei erityistä kohderyhmäänmlkj

 Asukkailla on vuokrasopimus (avohoito)nmlkj

 Asukkailla on palvelu, kuntoutus tms. sopimus, johon asuminen sisältyy (laitoshoito)nmlkj

 Asumisyksikkö tuottaa sekä avo että laitoshoitoanmlkj

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En tiedänmlkj

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En tiedänmlkj

 Kyllä, kuinka monta asukaspaikkaa?   nmlkj

 Einmlkj

 Kyllä, kuinka monta asukaspaikkaa?   nmlkj

 Einmlkj

 En tiedänmlkj

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En tiedänmlkj

 Kyllä, kuinka monta asukasta jonottaa?   nmlkj

 Einmlkj

 En osaa sanoanmlkj

 Palveluasumisessa (ryhmä tai palveluasunto + henkilöstö paikalla päivisin), arvio lukumäärästä:   gfedc

 Tuetussa asumisessa (itsenäinen asunto + asumisohjaajan tms. säännöllinen tuki), arvio lukumäärästä: 

 

gfedc

 Muunlaisessa asumismuodossa, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Tehostettuun palveluasumiseen (ryhmäasunto + henkilöstö paikalla ympäri vuorokauden), arvio lukumäärästä: 

 

gfedc

 Palveluasumiseen (ryhmä tai palveluasunto + henkilöstö paikalla päivisin), arvio lukumäärästä:   gfedc

 Tuettuun asumiseen (itsenäinen asunto + asumisohjaajan tms. säännöllinen tuki), arvio lukumäärästä:   gfedc

 Omaisten luo, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Yksin omaan kotiin, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Laitokseen, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Muualle, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Asumisvalmennusgfedc

 Kriisiasuminengfedc

 Tukihenkilö (henkilökohtaiset käynnit, tapaamiset tms.)gfedc

 Puhelintukigfedc

 Muu tuki, minkälainen?   gfedc

 Asukkaan nykyinen asumisyksikkögfedc

 Asukkaan tuleva asumisyksikkögfedc

 Kuntagfedc

 Vapaaehtoisverkostogfedc

 Järjestö, mikä?   gfedc

 Muu taho, mikä?   gfedc

 Asukas itsegfedc

 Nykyinen asumisyksikkögfedc

 Tuleva asumisyksikkögfedc

 Asukkaan edunvalvojagfedc

 Omaisetgfedc

 Kunnan mielenterveystoimigfedc

 Kunnan sosiaalitoimigfedc

 Järjestöt, mitkä?   gfedc

 Muut tahot, mitkä?   gfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen määrägfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen laatugfedc

 Asumispaikan saatavuusgfedc

 Hintagfedc

 Sijaintigfedc

 Asukkaan toiveetgfedc

 Omaisten toiveetgfedc

 Muu, mikä?   gfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen määrägfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen laatugfedc

 Asumispaikan saatavuusgfedc

 Hintagfedc

 Sijaintigfedc

 Asukkaan toiveetgfedc

 Omaisten toiveetgfedc

 Muu, mikä?   gfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen määrägfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen laatugfedc

 Asumispaikan saatavuusgfedc

 Hintagfedc

 Sijaintigfedc

 Asukkaan toiveetgfedc

 Omaisten toiveetgfedc

 Muu, mikä?   gfedc

 Kyllä, kuinka monen asukkaan kohdalla?   nmlkj

 Einmlkj

 En osaa sanoanmlkj

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En osaa sanoanmlkj

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En osaa sanoanmlkj
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Haluan lähettää vastaukset gfedc

 Lähetä

0% valmiina

 

 



Mielenterveyskuntoutujien asumisen selvitys
Kysely ympärivuorokautisille asumispalveluyksiköille

Tämä on kysely mielenterveyskuntoutujien ympärivuorokautisten asumispalveluyksiköiden 
vastuuhenkilöille. Kysely on osa Asumispalvelusäätiö ASPAn valtakunnallista selvitystä 
mielenterveyskuntoutujien asumisesta.

Ole hyvä ja vastaa kaikkiin kysymyksiin. Kysymyksissä, joissa kysytään asukkaiden lukumääriä, riittää oma 
arviosi asiasta. Tähdellä merkityt kysymykset ovat pakollisia. Vastaaminen kestää n.1530 min. Kyselyä ei voi 
tallentaa.

Kaikkia antamiasi tietoja käsitellään täysin luottamuksellisesti. Tulokset raportoidaan niin, ettei yksittäisiä 
vastaajia tai asumisyksiköitä voida tunnistaa.

Vastaajan yhteystietoja kysytään kyselyn lopuksi erillisellä lomakkeella. Tämä tehdään tiedonkeruun 
varmistamiseksi. Yhteystietoja ei voida yhdistää annettuihin vastauksiin eivätkä ne tule julki selvityksen 
missään vaiheessa.

Kiitos avustasi!

  

Taustatietoja
  

1) Missä sairaanhoitopiirissä asumisyksikkönne sijaitsee?

  

2) Missä kunnassa asumisyksikkönne sijaitsee?

  

3) Kunnan asukasluku:

  

4) Asumisyksikön ylläpitäjä on

  

5) Asumisyksikön toiminta on

  

6) Onko yksikkönne suunnattu erityisesti jollekin tietylle mielenterveyskuntoutujien ryhmälle?

Valitse yksi

  

7) Avohoito  laitoshoito   

  

8) Onko asumisyksiköllänne aluehallintoviraston (ent. lääninhallitus) myöntämä lupa 
ympärivuorokautisten yksityisten sosiaalipalvelujen antamiseen?

  

9) Onko asumisyksiköllänne aluehallintoviraston (ent. lääninhallitus) myöntämä lupa 
ympärivuorokautisten yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen? 

  

10) Tarjoaako yhteisönne / yrityksenne tämän yksikön lisäksi myös vähemmän tuettuja asumismuotoja, 
esim. tukiasuntoja tms. itsenäisemmin selviytyville mielenterveyskuntoutujille?

  

11) Onko yhteisöllänne / yrityksellänne suunnitteilla uusia mielenterveyskuntoutujille tarkoitettuja 
asuntoja v. 20102012 aikana? 

  

12) Onko yhteisöllänne / yrityksellänne suunnitteilla uusia mielenterveyskuntoutujien asumisen 
tukipalveluja v. 20102012 aikana? 

  

13) Minkälaisia nämä suunnitellut tukipalvelut ovat?

  

Asukkaat
  

14) Kuinka montako asukasta yksikössänne on? 

  

15) Onko asumisyksikköönne tällä hetkellä asukkaita jonossa?

  

16) Kuinka monella asukkaalla on mielenterveyden ongelman lisäksi päihdeongelma?

  

17) Kuinka monella heistä päihdeongelma aiheuttaa asumisen tuen tarvetta enemmän kuin 
mielenterveysongelma?

  

18) Kuinka monella asukkaalla on mielenterveyden ongelman lisäksi kehitysvamma?

  

19) Kuinka monella heistä kehitysvamma aiheuttaa asumisen tuen tarvetta enemmän kuin 
mielenterveysongelma?

  

20) Arvioi,kuinka moni asukkaistanne tarvitsisi nykyistä tuetumpaa asumismuotoa?

  

21) Kuvaile, minkälaista asumismuotoa he tarvitsisivat:

  

22) Minkälaisia asukkaita ette voi ottaa asumisyksikköönne asumaan?

  

23) Kuinka moni asukkaistanne selviytyisi vähemmän tuetussa asumismuodossa mikäli sopivia asuntoja ja
riittävää tukea seka palveluja olisi saatavilla? 

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

24) Jos valitsit vaihtoehdon "muunlaisessa asumismuodossa", kuvaile minkälaisessa:

  

25) Kuinka moni asukas on muuttanut pois vuoden 2009 aikana?

  

26) Minkälaisiin asumismuotoihin he ovat muuttaneet?

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

27) Jos valitsit vaihtoehdon "muualle", kuvaile mihin:

  

28) Minkälaisia tukipalveluja itsenäisempään asumismuotoon muuttavalle asukkaalle on tarjolla?

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

29) Mikä taho tämän tuen järjestää?

  

30) Minkälaisia tukipalveluja itsenäisempään asumismuotoon muuttaville asukkaille tulisi mielestäsi 
lisäksi järjestää?

  

Asumispäätökset
  

31) Miten asukkaat itse (pois lähtevät sekä sisään muuttavat)osallistuvat asumispaikkansa valintaan?

  

32) Mitkä kaikki tahot osallistuvat asukkaan (sisään muuttavan tai pois lähtevän) asumispäätöksen 
tekemiseen?

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

33) Mitkä kaikki seikat vaikuttavat asukkaan uuden asumispaikan valinnassa? 

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

34) Mitkä kaksi seikkaa vaikuttavat käytännössä eniten asukkaan uuden asumispaikan valinnassa? 

Valitse kaksi tärkeintä

  

35) Minkä seikkojen tulisi mielestäsi vaikuttaa eniten asukkaan uuden asumispaikan valinnassa? 

Valitse kaksi tärkeintä

  

Laatu ja kehittäminen
  

Puhutaan ns. "pyöröovisyndroomasta", jossa mielenterveyskuntoutuja lyhyin välein kuntoutuu 
sairaalahoidosta omaan asuinpaikkaansa mutta palaa muutaman kuukauden kuluessa takaisin sairaalaan.

36) Ilmeneekö asumisyksikössänne kuvatun kaltaista "pyöröovisyndroomaa"?

  

37) Voitaisiinko tällaisia toistuvia sairaalaaksoja mielestäsi vähentää tai lyhentää asumisen 
tukipalveluiden avulla?

  

38) Minkälaisia näiden palvelujen tulisi olla?

  

39) Voitaisiinko asukkaiden psyykkistä /sosiaalista turvallisuuden tunnetta mielestäsi lisätä tai 
turvattomuuden tunnetta vähentää sopivilla palveluilla tai muilla tukitoimilla?

  

40) Minkälaisia nämä sosiaalista ja psyykkistä turvallisuutta lisäävät tukitoimet mielestäsi voisivat olla?

  

Arvioi seuraavassa yksikkönne toiminnan laatuun liittyviä asioita asukkaiden kuntoutumisen kannalta. 
(Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden sisältöä koskevat kehittämissuositukset). 

  

41) Palvelut järjestetään suunnitelmallisesti eri toimijoiden yhteistyönä 

Miten tärkeänä asiaa pidät? Arvioi asteikolla 14:
1 = ei tärkeä
2 = ei kovin tärkeä
3 = melko tärkeä
4 = erittäin tärkeä 

esim. 
 asukkaiden kuntoutussuunnitelmat laaditaan yhdessä heidän kanssaan,
 asukkaiden hoito ja kuntoutus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä paikallisen
   mielenterveyskeskuksen, psyk.poliklinikan tms. tahon kanssa.

  

42) Miten arvioit tämän kokonaisuuden toteutuvan yksikössänne?

 Arvioi asteikolla 14:
 1 = heikosti 
 2 = tyydyttävästi
 3 = hyvin 
 4 = erinomaisesti 

  

43) Asumispalveluihin liitetään kuntouttavat palvelut

Miten tärkeänä asiaa pidät? Arvioi asteikolla 14:
1 = ei tärkeä
2 = ei kovin tärkeä
3 = melko tärkeä 
4 = erittäin tärkeä 

esim. 
 kuntoutus on asukaslähtöistä,
 asukkailla on mahdollisuus osallistua päivätoimintaan, 
 asukkailla on mahdollisuus kuntouttavaan vertaistukeen tai tukihenkilöön.

 

  

44) Miten arvioit tämän kokonaisuuden toteutuvan yksikössänne?

Arvioi asteikolla 14:
 1 = heikosti 
 2 = tyydyttävästi
 3 = hyvin 
 4 = erinomaisesti 

  

45) Palveluiden arviointia ja valvontaa kehitetään
 
Miten tärkeänä asiaa pidät? Arvioi asteikolla 14:
1 = ei tärkeä
2 = ei kovin tärkeä
3 = melko tärkeä 
4 = erittäin tärkeä 

esim. 
 asukkaat osallistuvat asumisyksikön toiminnan suunnitteluun,
 asiakaspalautetta kerätään säännöllisesti,
 yksiköllä on käytössä laadunhallintajärjestelmä.

  

46) Miten arvioit tämän kokonaisuuden toteutuvan yksikössänne?

 Arvioi asteikolla 14:
 1 = heikosti 
 2 = tyydyttävästi
 3 = hyvin 
 4 = erinomaisesti 

  

47) Laadukkaalla asumisella edistetään kuntoutumista

Miten tärkeänä asiaa pidät? Arvioi asteikolla 14:
1 = ei tärkeä
2 = ei kovin tärkeä
3 = melko tärkeä 
4 = erittäin tärkeä

esim. 
 asukkaalla on oma huone (väh 15m²), jossa on oma WC, suihku ja keittomahdollisuus, 
 asumisyksikkö sijaitsee palveluiden läheisyydessä, 
 asumisen taso on sellainen, että kuntoutuja voi tuntea sen kodiksi. 

  

48) Miten arvioit tämän kokonaisuuden toteutuvan yksikössänne? 

Arvioi asteikolla 14:
 1 = heikosti 
 2 = tyydyttävästi
 3 = hyvin 
 4 = erinomaisesti 

  

49) Henkilöstön määrä ja osaaminen määräytyvät asukkaiden tarpeiden mukaan

Miten tärkeänä asiaa pidät? Arvioi asteikolla 14:
1 = ei tärkeä
2 = ei kovin tärkeä
3 = melko tärkeä 
4 = erittäin tärkeä

esim. 
 henkilöstön lukumäärä määräytyy asukkaiden tarpeiden mukaan,
 henkilöstön osaaminen ja koulutustaso määräytyvät asukkaiden tarpeiden mukaan, 
 henkilöstön määrää, ammattirakennetta ja koulutustasoa arvioidaan jatkuvasti.  

  

50) Miten arvioit tämän kokonaisuuden toteutuvan yksikössänne?

Arvioi asteikolla 14:
 1 = heikosti 
 2 = tyydyttävästi
 3 = hyvin 
 4 = erinomaisesti 

  

51) Mikä on yksikkönne tärkein kehittämiskohde?

  

52) Vapaa sana, esim. 
 Mitä asioita tulisi mielestäsi muuttaa tai lisätä mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen    
  kehittämiseksi alueellanne? 

 Muita mielipiteitäsi aiheesta: 

   

Valitse

 Kuntanmlkj

 Säätiö, järjestö,yhdistys tai osuuskuntanmlkj

 Yksityinen yritysnmlkj

 Kunnan tai kuntayhtymän omistama yritysnmlkj

 Kunnan tai kuntayhtymän tuottamaa palveluanmlkj

 Järjestötoimintaanmlkj

 Yritystoimintaanmlkj

 1830vuotiaatnmlkj

 3065vuotiaatnmlkj

 Yli 65vuotiaatnmlkj

 Päihdeongelmaiset 1830vuotiaatnmlkj

 Päihdeongelmaiset 3065vuotiaatnmlkj

 Päihdeongelmaiset yli 65vuotiaatnmlkj

 Joku muu ryhmä, mikä?   nmlkj

 Ei erityistä kohderyhmäänmlkj

 Asukkailla on vuokrasopimus (avohoito)nmlkj

 Asukkailla on palvelu, kuntoutus tms. sopimus, johon asuminen sisältyy (laitoshoito)nmlkj

 Asumisyksikkö tuottaa sekä avo että laitoshoitoanmlkj

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En tiedänmlkj

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En tiedänmlkj

 Kyllä, kuinka monta asukaspaikkaa?   nmlkj

 Einmlkj

 Kyllä, kuinka monta asukaspaikkaa?   nmlkj

 Einmlkj

 En tiedänmlkj

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En tiedänmlkj

 Kyllä, kuinka monta asukasta jonottaa?   nmlkj

 Einmlkj

 En osaa sanoanmlkj

 Palveluasumisessa (ryhmä tai palveluasunto + henkilöstö paikalla päivisin), arvio lukumäärästä:   gfedc

 Tuetussa asumisessa (itsenäinen asunto + asumisohjaajan tms. säännöllinen tuki), arvio lukumäärästä: 

 

gfedc

 Muunlaisessa asumismuodossa, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Tehostettuun palveluasumiseen (ryhmäasunto + henkilöstö paikalla ympäri vuorokauden), arvio lukumäärästä: 

 

gfedc

 Palveluasumiseen (ryhmä tai palveluasunto + henkilöstö paikalla päivisin), arvio lukumäärästä:   gfedc

 Tuettuun asumiseen (itsenäinen asunto + asumisohjaajan tms. säännöllinen tuki), arvio lukumäärästä:   gfedc

 Omaisten luo, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Yksin omaan kotiin, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Laitokseen, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Muualle, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Asumisvalmennusgfedc

 Kriisiasuminengfedc

 Tukihenkilö (henkilökohtaiset käynnit, tapaamiset tms.)gfedc

 Puhelintukigfedc

 Muu tuki, minkälainen?   gfedc

 Asukkaan nykyinen asumisyksikkögfedc

 Asukkaan tuleva asumisyksikkögfedc

 Kuntagfedc

 Vapaaehtoisverkostogfedc

 Järjestö, mikä?   gfedc

 Muu taho, mikä?   gfedc

 Asukas itsegfedc

 Nykyinen asumisyksikkögfedc

 Tuleva asumisyksikkögfedc

 Asukkaan edunvalvojagfedc

 Omaisetgfedc

 Kunnan mielenterveystoimigfedc

 Kunnan sosiaalitoimigfedc

 Järjestöt, mitkä?   gfedc

 Muut tahot, mitkä?   gfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen määrägfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen laatugfedc

 Asumispaikan saatavuusgfedc

 Hintagfedc

 Sijaintigfedc

 Asukkaan toiveetgfedc

 Omaisten toiveetgfedc

 Muu, mikä?   gfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen määrägfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen laatugfedc

 Asumispaikan saatavuusgfedc

 Hintagfedc

 Sijaintigfedc

 Asukkaan toiveetgfedc

 Omaisten toiveetgfedc

 Muu, mikä?   gfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen määrägfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen laatugfedc

 Asumispaikan saatavuusgfedc

 Hintagfedc

 Sijaintigfedc

 Asukkaan toiveetgfedc

 Omaisten toiveetgfedc

 Muu, mikä?   gfedc

 Kyllä, kuinka monen asukkaan kohdalla?   nmlkj

 Einmlkj

 En osaa sanoanmlkj

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En osaa sanoanmlkj
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 Einmlkj

 En osaa sanoanmlkj
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Haluan lähettää vastaukset gfedc

 Lähetä

0% valmiina

 

 



Mielenterveyskuntoutujien asumisen selvitys
Kysely ympärivuorokautisille asumispalveluyksiköille

Tämä on kysely mielenterveyskuntoutujien ympärivuorokautisten asumispalveluyksiköiden 
vastuuhenkilöille. Kysely on osa Asumispalvelusäätiö ASPAn valtakunnallista selvitystä 
mielenterveyskuntoutujien asumisesta.

Ole hyvä ja vastaa kaikkiin kysymyksiin. Kysymyksissä, joissa kysytään asukkaiden lukumääriä, riittää oma 
arviosi asiasta. Tähdellä merkityt kysymykset ovat pakollisia. Vastaaminen kestää n.1530 min. Kyselyä ei voi 
tallentaa.

Kaikkia antamiasi tietoja käsitellään täysin luottamuksellisesti. Tulokset raportoidaan niin, ettei yksittäisiä 
vastaajia tai asumisyksiköitä voida tunnistaa.

Vastaajan yhteystietoja kysytään kyselyn lopuksi erillisellä lomakkeella. Tämä tehdään tiedonkeruun 
varmistamiseksi. Yhteystietoja ei voida yhdistää annettuihin vastauksiin eivätkä ne tule julki selvityksen 
missään vaiheessa.

Kiitos avustasi!

  

Taustatietoja
  

1) Missä sairaanhoitopiirissä asumisyksikkönne sijaitsee?

  

2) Missä kunnassa asumisyksikkönne sijaitsee?

  

3) Kunnan asukasluku:

  

4) Asumisyksikön ylläpitäjä on

  

5) Asumisyksikön toiminta on

  

6) Onko yksikkönne suunnattu erityisesti jollekin tietylle mielenterveyskuntoutujien ryhmälle?

Valitse yksi

  

7) Avohoito  laitoshoito   

  

8) Onko asumisyksiköllänne aluehallintoviraston (ent. lääninhallitus) myöntämä lupa 
ympärivuorokautisten yksityisten sosiaalipalvelujen antamiseen?

  

9) Onko asumisyksiköllänne aluehallintoviraston (ent. lääninhallitus) myöntämä lupa 
ympärivuorokautisten yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen? 

  

10) Tarjoaako yhteisönne / yrityksenne tämän yksikön lisäksi myös vähemmän tuettuja asumismuotoja, 
esim. tukiasuntoja tms. itsenäisemmin selviytyville mielenterveyskuntoutujille?

  

11) Onko yhteisöllänne / yrityksellänne suunnitteilla uusia mielenterveyskuntoutujille tarkoitettuja 
asuntoja v. 20102012 aikana? 

  

12) Onko yhteisöllänne / yrityksellänne suunnitteilla uusia mielenterveyskuntoutujien asumisen 
tukipalveluja v. 20102012 aikana? 

  

13) Minkälaisia nämä suunnitellut tukipalvelut ovat?

  

Asukkaat
  

14) Kuinka montako asukasta yksikössänne on? 

  

15) Onko asumisyksikköönne tällä hetkellä asukkaita jonossa?

  

16) Kuinka monella asukkaalla on mielenterveyden ongelman lisäksi päihdeongelma?

  

17) Kuinka monella heistä päihdeongelma aiheuttaa asumisen tuen tarvetta enemmän kuin 
mielenterveysongelma?

  

18) Kuinka monella asukkaalla on mielenterveyden ongelman lisäksi kehitysvamma?

  

19) Kuinka monella heistä kehitysvamma aiheuttaa asumisen tuen tarvetta enemmän kuin 
mielenterveysongelma?

  

20) Arvioi,kuinka moni asukkaistanne tarvitsisi nykyistä tuetumpaa asumismuotoa?

  

21) Kuvaile, minkälaista asumismuotoa he tarvitsisivat:

  

22) Minkälaisia asukkaita ette voi ottaa asumisyksikköönne asumaan?

  

23) Kuinka moni asukkaistanne selviytyisi vähemmän tuetussa asumismuodossa mikäli sopivia asuntoja ja
riittävää tukea seka palveluja olisi saatavilla? 

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

24) Jos valitsit vaihtoehdon "muunlaisessa asumismuodossa", kuvaile minkälaisessa:

  

25) Kuinka moni asukas on muuttanut pois vuoden 2009 aikana?

  

26) Minkälaisiin asumismuotoihin he ovat muuttaneet?

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

27) Jos valitsit vaihtoehdon "muualle", kuvaile mihin:

  

28) Minkälaisia tukipalveluja itsenäisempään asumismuotoon muuttavalle asukkaalle on tarjolla?

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

29) Mikä taho tämän tuen järjestää?

  

30) Minkälaisia tukipalveluja itsenäisempään asumismuotoon muuttaville asukkaille tulisi mielestäsi 
lisäksi järjestää?

  

Asumispäätökset
  

31) Miten asukkaat itse (pois lähtevät sekä sisään muuttavat)osallistuvat asumispaikkansa valintaan?

  

32) Mitkä kaikki tahot osallistuvat asukkaan (sisään muuttavan tai pois lähtevän) asumispäätöksen 
tekemiseen?

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

33) Mitkä kaikki seikat vaikuttavat asukkaan uuden asumispaikan valinnassa? 

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

34) Mitkä kaksi seikkaa vaikuttavat käytännössä eniten asukkaan uuden asumispaikan valinnassa? 

Valitse kaksi tärkeintä

  

35) Minkä seikkojen tulisi mielestäsi vaikuttaa eniten asukkaan uuden asumispaikan valinnassa? 

Valitse kaksi tärkeintä

  

Laatu ja kehittäminen
  

Puhutaan ns. "pyöröovisyndroomasta", jossa mielenterveyskuntoutuja lyhyin välein kuntoutuu 
sairaalahoidosta omaan asuinpaikkaansa mutta palaa muutaman kuukauden kuluessa takaisin sairaalaan.

36) Ilmeneekö asumisyksikössänne kuvatun kaltaista "pyöröovisyndroomaa"?

  

37) Voitaisiinko tällaisia toistuvia sairaalaaksoja mielestäsi vähentää tai lyhentää asumisen 
tukipalveluiden avulla?

  

38) Minkälaisia näiden palvelujen tulisi olla?

  

39) Voitaisiinko asukkaiden psyykkistä /sosiaalista turvallisuuden tunnetta mielestäsi lisätä tai 
turvattomuuden tunnetta vähentää sopivilla palveluilla tai muilla tukitoimilla?

  

40) Minkälaisia nämä sosiaalista ja psyykkistä turvallisuutta lisäävät tukitoimet mielestäsi voisivat olla?

  

Arvioi seuraavassa yksikkönne toiminnan laatuun liittyviä asioita asukkaiden kuntoutumisen kannalta. 
(Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden sisältöä koskevat kehittämissuositukset). 

  

41) Palvelut järjestetään suunnitelmallisesti eri toimijoiden yhteistyönä 

Miten tärkeänä asiaa pidät? Arvioi asteikolla 14:
1 = ei tärkeä
2 = ei kovin tärkeä
3 = melko tärkeä
4 = erittäin tärkeä 

esim. 
 asukkaiden kuntoutussuunnitelmat laaditaan yhdessä heidän kanssaan,
 asukkaiden hoito ja kuntoutus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä paikallisen
   mielenterveyskeskuksen, psyk.poliklinikan tms. tahon kanssa.

  

42) Miten arvioit tämän kokonaisuuden toteutuvan yksikössänne?

 Arvioi asteikolla 14:
 1 = heikosti 
 2 = tyydyttävästi
 3 = hyvin 
 4 = erinomaisesti 

  

43) Asumispalveluihin liitetään kuntouttavat palvelut

Miten tärkeänä asiaa pidät? Arvioi asteikolla 14:
1 = ei tärkeä
2 = ei kovin tärkeä
3 = melko tärkeä 
4 = erittäin tärkeä 

esim. 
 kuntoutus on asukaslähtöistä,
 asukkailla on mahdollisuus osallistua päivätoimintaan, 
 asukkailla on mahdollisuus kuntouttavaan vertaistukeen tai tukihenkilöön.

 

  

44) Miten arvioit tämän kokonaisuuden toteutuvan yksikössänne?

Arvioi asteikolla 14:
 1 = heikosti 
 2 = tyydyttävästi
 3 = hyvin 
 4 = erinomaisesti 

  

45) Palveluiden arviointia ja valvontaa kehitetään
 
Miten tärkeänä asiaa pidät? Arvioi asteikolla 14:
1 = ei tärkeä
2 = ei kovin tärkeä
3 = melko tärkeä 
4 = erittäin tärkeä 

esim. 
 asukkaat osallistuvat asumisyksikön toiminnan suunnitteluun,
 asiakaspalautetta kerätään säännöllisesti,
 yksiköllä on käytössä laadunhallintajärjestelmä.

  

46) Miten arvioit tämän kokonaisuuden toteutuvan yksikössänne?

 Arvioi asteikolla 14:
 1 = heikosti 
 2 = tyydyttävästi
 3 = hyvin 
 4 = erinomaisesti 

  

47) Laadukkaalla asumisella edistetään kuntoutumista

Miten tärkeänä asiaa pidät? Arvioi asteikolla 14:
1 = ei tärkeä
2 = ei kovin tärkeä
3 = melko tärkeä 
4 = erittäin tärkeä

esim. 
 asukkaalla on oma huone (väh 15m²), jossa on oma WC, suihku ja keittomahdollisuus, 
 asumisyksikkö sijaitsee palveluiden läheisyydessä, 
 asumisen taso on sellainen, että kuntoutuja voi tuntea sen kodiksi. 

  

48) Miten arvioit tämän kokonaisuuden toteutuvan yksikössänne? 

Arvioi asteikolla 14:
 1 = heikosti 
 2 = tyydyttävästi
 3 = hyvin 
 4 = erinomaisesti 

  

49) Henkilöstön määrä ja osaaminen määräytyvät asukkaiden tarpeiden mukaan

Miten tärkeänä asiaa pidät? Arvioi asteikolla 14:
1 = ei tärkeä
2 = ei kovin tärkeä
3 = melko tärkeä 
4 = erittäin tärkeä

esim. 
 henkilöstön lukumäärä määräytyy asukkaiden tarpeiden mukaan,
 henkilöstön osaaminen ja koulutustaso määräytyvät asukkaiden tarpeiden mukaan, 
 henkilöstön määrää, ammattirakennetta ja koulutustasoa arvioidaan jatkuvasti.  

  

50) Miten arvioit tämän kokonaisuuden toteutuvan yksikössänne?

Arvioi asteikolla 14:
 1 = heikosti 
 2 = tyydyttävästi
 3 = hyvin 
 4 = erinomaisesti 

  

51) Mikä on yksikkönne tärkein kehittämiskohde?

  

52) Vapaa sana, esim. 
 Mitä asioita tulisi mielestäsi muuttaa tai lisätä mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen    
  kehittämiseksi alueellanne? 

 Muita mielipiteitäsi aiheesta: 

   

Valitse

 Kuntanmlkj

 Säätiö, järjestö,yhdistys tai osuuskuntanmlkj

 Yksityinen yritysnmlkj

 Kunnan tai kuntayhtymän omistama yritysnmlkj

 Kunnan tai kuntayhtymän tuottamaa palveluanmlkj

 Järjestötoimintaanmlkj

 Yritystoimintaanmlkj

 1830vuotiaatnmlkj

 3065vuotiaatnmlkj

 Yli 65vuotiaatnmlkj

 Päihdeongelmaiset 1830vuotiaatnmlkj

 Päihdeongelmaiset 3065vuotiaatnmlkj

 Päihdeongelmaiset yli 65vuotiaatnmlkj

 Joku muu ryhmä, mikä?   nmlkj

 Ei erityistä kohderyhmäänmlkj

 Asukkailla on vuokrasopimus (avohoito)nmlkj

 Asukkailla on palvelu, kuntoutus tms. sopimus, johon asuminen sisältyy (laitoshoito)nmlkj

 Asumisyksikkö tuottaa sekä avo että laitoshoitoanmlkj

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En tiedänmlkj

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En tiedänmlkj

 Kyllä, kuinka monta asukaspaikkaa?   nmlkj

 Einmlkj

 Kyllä, kuinka monta asukaspaikkaa?   nmlkj

 Einmlkj

 En tiedänmlkj

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En tiedänmlkj

 Kyllä, kuinka monta asukasta jonottaa?   nmlkj

 Einmlkj

 En osaa sanoanmlkj

 Palveluasumisessa (ryhmä tai palveluasunto + henkilöstö paikalla päivisin), arvio lukumäärästä:   gfedc

 Tuetussa asumisessa (itsenäinen asunto + asumisohjaajan tms. säännöllinen tuki), arvio lukumäärästä: 

 

gfedc

 Muunlaisessa asumismuodossa, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Tehostettuun palveluasumiseen (ryhmäasunto + henkilöstö paikalla ympäri vuorokauden), arvio lukumäärästä: 

 

gfedc

 Palveluasumiseen (ryhmä tai palveluasunto + henkilöstö paikalla päivisin), arvio lukumäärästä:   gfedc

 Tuettuun asumiseen (itsenäinen asunto + asumisohjaajan tms. säännöllinen tuki), arvio lukumäärästä:   gfedc

 Omaisten luo, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Yksin omaan kotiin, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Laitokseen, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Muualle, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Asumisvalmennusgfedc

 Kriisiasuminengfedc

 Tukihenkilö (henkilökohtaiset käynnit, tapaamiset tms.)gfedc

 Puhelintukigfedc

 Muu tuki, minkälainen?   gfedc

 Asukkaan nykyinen asumisyksikkögfedc

 Asukkaan tuleva asumisyksikkögfedc

 Kuntagfedc

 Vapaaehtoisverkostogfedc

 Järjestö, mikä?   gfedc

 Muu taho, mikä?   gfedc

 Asukas itsegfedc

 Nykyinen asumisyksikkögfedc

 Tuleva asumisyksikkögfedc

 Asukkaan edunvalvojagfedc

 Omaisetgfedc

 Kunnan mielenterveystoimigfedc

 Kunnan sosiaalitoimigfedc

 Järjestöt, mitkä?   gfedc

 Muut tahot, mitkä?   gfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen määrägfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen laatugfedc

 Asumispaikan saatavuusgfedc

 Hintagfedc

 Sijaintigfedc

 Asukkaan toiveetgfedc

 Omaisten toiveetgfedc

 Muu, mikä?   gfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen määrägfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen laatugfedc

 Asumispaikan saatavuusgfedc

 Hintagfedc

 Sijaintigfedc

 Asukkaan toiveetgfedc

 Omaisten toiveetgfedc

 Muu, mikä?   gfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen määrägfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen laatugfedc

 Asumispaikan saatavuusgfedc

 Hintagfedc

 Sijaintigfedc

 Asukkaan toiveetgfedc

 Omaisten toiveetgfedc

 Muu, mikä?   gfedc

 Kyllä, kuinka monen asukkaan kohdalla?   nmlkj

 Einmlkj

 En osaa sanoanmlkj

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En osaa sanoanmlkj

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En osaa sanoanmlkj

   1    2    3    4    

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   
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nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
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nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1    2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Haluan lähettää vastaukset gfedc

 Lähetä

0% valmiina

 

 



Mielenterveyskuntoutujien asumisen selvitys
Kysely ympärivuorokautisille asumispalveluyksiköille

Tämä on kysely mielenterveyskuntoutujien ympärivuorokautisten asumispalveluyksiköiden 
vastuuhenkilöille. Kysely on osa Asumispalvelusäätiö ASPAn valtakunnallista selvitystä 
mielenterveyskuntoutujien asumisesta.

Ole hyvä ja vastaa kaikkiin kysymyksiin. Kysymyksissä, joissa kysytään asukkaiden lukumääriä, riittää oma 
arviosi asiasta. Tähdellä merkityt kysymykset ovat pakollisia. Vastaaminen kestää n.1530 min. Kyselyä ei voi 
tallentaa.

Kaikkia antamiasi tietoja käsitellään täysin luottamuksellisesti. Tulokset raportoidaan niin, ettei yksittäisiä 
vastaajia tai asumisyksiköitä voida tunnistaa.

Vastaajan yhteystietoja kysytään kyselyn lopuksi erillisellä lomakkeella. Tämä tehdään tiedonkeruun 
varmistamiseksi. Yhteystietoja ei voida yhdistää annettuihin vastauksiin eivätkä ne tule julki selvityksen 
missään vaiheessa.

Kiitos avustasi!

  

Taustatietoja
  

1) Missä sairaanhoitopiirissä asumisyksikkönne sijaitsee?

  

2) Missä kunnassa asumisyksikkönne sijaitsee?

  

3) Kunnan asukasluku:

  

4) Asumisyksikön ylläpitäjä on

  

5) Asumisyksikön toiminta on

  

6) Onko yksikkönne suunnattu erityisesti jollekin tietylle mielenterveyskuntoutujien ryhmälle?

Valitse yksi

  

7) Avohoito  laitoshoito   

  

8) Onko asumisyksiköllänne aluehallintoviraston (ent. lääninhallitus) myöntämä lupa 
ympärivuorokautisten yksityisten sosiaalipalvelujen antamiseen?

  

9) Onko asumisyksiköllänne aluehallintoviraston (ent. lääninhallitus) myöntämä lupa 
ympärivuorokautisten yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen? 

  

10) Tarjoaako yhteisönne / yrityksenne tämän yksikön lisäksi myös vähemmän tuettuja asumismuotoja, 
esim. tukiasuntoja tms. itsenäisemmin selviytyville mielenterveyskuntoutujille?

  

11) Onko yhteisöllänne / yrityksellänne suunnitteilla uusia mielenterveyskuntoutujille tarkoitettuja 
asuntoja v. 20102012 aikana? 

  

12) Onko yhteisöllänne / yrityksellänne suunnitteilla uusia mielenterveyskuntoutujien asumisen 
tukipalveluja v. 20102012 aikana? 

  

13) Minkälaisia nämä suunnitellut tukipalvelut ovat?

  

Asukkaat
  

14) Kuinka montako asukasta yksikössänne on? 

  

15) Onko asumisyksikköönne tällä hetkellä asukkaita jonossa?

  

16) Kuinka monella asukkaalla on mielenterveyden ongelman lisäksi päihdeongelma?

  

17) Kuinka monella heistä päihdeongelma aiheuttaa asumisen tuen tarvetta enemmän kuin 
mielenterveysongelma?

  

18) Kuinka monella asukkaalla on mielenterveyden ongelman lisäksi kehitysvamma?

  

19) Kuinka monella heistä kehitysvamma aiheuttaa asumisen tuen tarvetta enemmän kuin 
mielenterveysongelma?

  

20) Arvioi,kuinka moni asukkaistanne tarvitsisi nykyistä tuetumpaa asumismuotoa?

  

21) Kuvaile, minkälaista asumismuotoa he tarvitsisivat:

  

22) Minkälaisia asukkaita ette voi ottaa asumisyksikköönne asumaan?

  

23) Kuinka moni asukkaistanne selviytyisi vähemmän tuetussa asumismuodossa mikäli sopivia asuntoja ja
riittävää tukea seka palveluja olisi saatavilla? 

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

24) Jos valitsit vaihtoehdon "muunlaisessa asumismuodossa", kuvaile minkälaisessa:

  

25) Kuinka moni asukas on muuttanut pois vuoden 2009 aikana?

  

26) Minkälaisiin asumismuotoihin he ovat muuttaneet?

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

27) Jos valitsit vaihtoehdon "muualle", kuvaile mihin:

  

28) Minkälaisia tukipalveluja itsenäisempään asumismuotoon muuttavalle asukkaalle on tarjolla?

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

29) Mikä taho tämän tuen järjestää?

  

30) Minkälaisia tukipalveluja itsenäisempään asumismuotoon muuttaville asukkaille tulisi mielestäsi 
lisäksi järjestää?

  

Asumispäätökset
  

31) Miten asukkaat itse (pois lähtevät sekä sisään muuttavat)osallistuvat asumispaikkansa valintaan?

  

32) Mitkä kaikki tahot osallistuvat asukkaan (sisään muuttavan tai pois lähtevän) asumispäätöksen 
tekemiseen?

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

33) Mitkä kaikki seikat vaikuttavat asukkaan uuden asumispaikan valinnassa? 

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

34) Mitkä kaksi seikkaa vaikuttavat käytännössä eniten asukkaan uuden asumispaikan valinnassa? 

Valitse kaksi tärkeintä

  

35) Minkä seikkojen tulisi mielestäsi vaikuttaa eniten asukkaan uuden asumispaikan valinnassa? 

Valitse kaksi tärkeintä

  

Laatu ja kehittäminen
  

Puhutaan ns. "pyöröovisyndroomasta", jossa mielenterveyskuntoutuja lyhyin välein kuntoutuu 
sairaalahoidosta omaan asuinpaikkaansa mutta palaa muutaman kuukauden kuluessa takaisin sairaalaan.

36) Ilmeneekö asumisyksikössänne kuvatun kaltaista "pyöröovisyndroomaa"?

  

37) Voitaisiinko tällaisia toistuvia sairaalaaksoja mielestäsi vähentää tai lyhentää asumisen 
tukipalveluiden avulla?

  

38) Minkälaisia näiden palvelujen tulisi olla?

  

39) Voitaisiinko asukkaiden psyykkistä /sosiaalista turvallisuuden tunnetta mielestäsi lisätä tai 
turvattomuuden tunnetta vähentää sopivilla palveluilla tai muilla tukitoimilla?

  

40) Minkälaisia nämä sosiaalista ja psyykkistä turvallisuutta lisäävät tukitoimet mielestäsi voisivat olla?

  

Arvioi seuraavassa yksikkönne toiminnan laatuun liittyviä asioita asukkaiden kuntoutumisen kannalta. 
(Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden sisältöä koskevat kehittämissuositukset). 

  

41) Palvelut järjestetään suunnitelmallisesti eri toimijoiden yhteistyönä 

Miten tärkeänä asiaa pidät? Arvioi asteikolla 14:
1 = ei tärkeä
2 = ei kovin tärkeä
3 = melko tärkeä
4 = erittäin tärkeä 

esim. 
 asukkaiden kuntoutussuunnitelmat laaditaan yhdessä heidän kanssaan,
 asukkaiden hoito ja kuntoutus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä paikallisen
   mielenterveyskeskuksen, psyk.poliklinikan tms. tahon kanssa.

  

42) Miten arvioit tämän kokonaisuuden toteutuvan yksikössänne?

 Arvioi asteikolla 14:
 1 = heikosti 
 2 = tyydyttävästi
 3 = hyvin 
 4 = erinomaisesti 

  

43) Asumispalveluihin liitetään kuntouttavat palvelut

Miten tärkeänä asiaa pidät? Arvioi asteikolla 14:
1 = ei tärkeä
2 = ei kovin tärkeä
3 = melko tärkeä 
4 = erittäin tärkeä 

esim. 
 kuntoutus on asukaslähtöistä,
 asukkailla on mahdollisuus osallistua päivätoimintaan, 
 asukkailla on mahdollisuus kuntouttavaan vertaistukeen tai tukihenkilöön.

 

  

44) Miten arvioit tämän kokonaisuuden toteutuvan yksikössänne?

Arvioi asteikolla 14:
 1 = heikosti 
 2 = tyydyttävästi
 3 = hyvin 
 4 = erinomaisesti 

  

45) Palveluiden arviointia ja valvontaa kehitetään
 
Miten tärkeänä asiaa pidät? Arvioi asteikolla 14:
1 = ei tärkeä
2 = ei kovin tärkeä
3 = melko tärkeä 
4 = erittäin tärkeä 

esim. 
 asukkaat osallistuvat asumisyksikön toiminnan suunnitteluun,
 asiakaspalautetta kerätään säännöllisesti,
 yksiköllä on käytössä laadunhallintajärjestelmä.

  

46) Miten arvioit tämän kokonaisuuden toteutuvan yksikössänne?

 Arvioi asteikolla 14:
 1 = heikosti 
 2 = tyydyttävästi
 3 = hyvin 
 4 = erinomaisesti 

  

47) Laadukkaalla asumisella edistetään kuntoutumista

Miten tärkeänä asiaa pidät? Arvioi asteikolla 14:
1 = ei tärkeä
2 = ei kovin tärkeä
3 = melko tärkeä 
4 = erittäin tärkeä

esim. 
 asukkaalla on oma huone (väh 15m²), jossa on oma WC, suihku ja keittomahdollisuus, 
 asumisyksikkö sijaitsee palveluiden läheisyydessä, 
 asumisen taso on sellainen, että kuntoutuja voi tuntea sen kodiksi. 

  

48) Miten arvioit tämän kokonaisuuden toteutuvan yksikössänne? 

Arvioi asteikolla 14:
 1 = heikosti 
 2 = tyydyttävästi
 3 = hyvin 
 4 = erinomaisesti 

  

49) Henkilöstön määrä ja osaaminen määräytyvät asukkaiden tarpeiden mukaan

Miten tärkeänä asiaa pidät? Arvioi asteikolla 14:
1 = ei tärkeä
2 = ei kovin tärkeä
3 = melko tärkeä 
4 = erittäin tärkeä

esim. 
 henkilöstön lukumäärä määräytyy asukkaiden tarpeiden mukaan,
 henkilöstön osaaminen ja koulutustaso määräytyvät asukkaiden tarpeiden mukaan, 
 henkilöstön määrää, ammattirakennetta ja koulutustasoa arvioidaan jatkuvasti.  

  

50) Miten arvioit tämän kokonaisuuden toteutuvan yksikössänne?

Arvioi asteikolla 14:
 1 = heikosti 
 2 = tyydyttävästi
 3 = hyvin 
 4 = erinomaisesti 

  

51) Mikä on yksikkönne tärkein kehittämiskohde?

  

52) Vapaa sana, esim. 
 Mitä asioita tulisi mielestäsi muuttaa tai lisätä mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen    
  kehittämiseksi alueellanne? 

 Muita mielipiteitäsi aiheesta: 

   

Valitse

 Kuntanmlkj

 Säätiö, järjestö,yhdistys tai osuuskuntanmlkj

 Yksityinen yritysnmlkj

 Kunnan tai kuntayhtymän omistama yritysnmlkj

 Kunnan tai kuntayhtymän tuottamaa palveluanmlkj

 Järjestötoimintaanmlkj

 Yritystoimintaanmlkj

 1830vuotiaatnmlkj

 3065vuotiaatnmlkj

 Yli 65vuotiaatnmlkj

 Päihdeongelmaiset 1830vuotiaatnmlkj

 Päihdeongelmaiset 3065vuotiaatnmlkj

 Päihdeongelmaiset yli 65vuotiaatnmlkj

 Joku muu ryhmä, mikä?   nmlkj

 Ei erityistä kohderyhmäänmlkj

 Asukkailla on vuokrasopimus (avohoito)nmlkj

 Asukkailla on palvelu, kuntoutus tms. sopimus, johon asuminen sisältyy (laitoshoito)nmlkj

 Asumisyksikkö tuottaa sekä avo että laitoshoitoanmlkj

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En tiedänmlkj

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En tiedänmlkj

 Kyllä, kuinka monta asukaspaikkaa?   nmlkj

 Einmlkj

 Kyllä, kuinka monta asukaspaikkaa?   nmlkj

 Einmlkj

 En tiedänmlkj

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En tiedänmlkj

 Kyllä, kuinka monta asukasta jonottaa?   nmlkj

 Einmlkj

 En osaa sanoanmlkj

 Palveluasumisessa (ryhmä tai palveluasunto + henkilöstö paikalla päivisin), arvio lukumäärästä:   gfedc

 Tuetussa asumisessa (itsenäinen asunto + asumisohjaajan tms. säännöllinen tuki), arvio lukumäärästä: 

 

gfedc

 Muunlaisessa asumismuodossa, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Tehostettuun palveluasumiseen (ryhmäasunto + henkilöstö paikalla ympäri vuorokauden), arvio lukumäärästä: 

 

gfedc

 Palveluasumiseen (ryhmä tai palveluasunto + henkilöstö paikalla päivisin), arvio lukumäärästä:   gfedc

 Tuettuun asumiseen (itsenäinen asunto + asumisohjaajan tms. säännöllinen tuki), arvio lukumäärästä:   gfedc

 Omaisten luo, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Yksin omaan kotiin, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Laitokseen, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Muualle, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Asumisvalmennusgfedc

 Kriisiasuminengfedc

 Tukihenkilö (henkilökohtaiset käynnit, tapaamiset tms.)gfedc

 Puhelintukigfedc

 Muu tuki, minkälainen?   gfedc

 Asukkaan nykyinen asumisyksikkögfedc

 Asukkaan tuleva asumisyksikkögfedc

 Kuntagfedc

 Vapaaehtoisverkostogfedc

 Järjestö, mikä?   gfedc

 Muu taho, mikä?   gfedc

 Asukas itsegfedc

 Nykyinen asumisyksikkögfedc

 Tuleva asumisyksikkögfedc

 Asukkaan edunvalvojagfedc

 Omaisetgfedc

 Kunnan mielenterveystoimigfedc

 Kunnan sosiaalitoimigfedc

 Järjestöt, mitkä?   gfedc

 Muut tahot, mitkä?   gfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen määrägfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen laatugfedc

 Asumispaikan saatavuusgfedc

 Hintagfedc

 Sijaintigfedc

 Asukkaan toiveetgfedc

 Omaisten toiveetgfedc

 Muu, mikä?   gfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen määrägfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen laatugfedc

 Asumispaikan saatavuusgfedc

 Hintagfedc

 Sijaintigfedc

 Asukkaan toiveetgfedc

 Omaisten toiveetgfedc

 Muu, mikä?   gfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen määrägfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen laatugfedc

 Asumispaikan saatavuusgfedc

 Hintagfedc

 Sijaintigfedc

 Asukkaan toiveetgfedc

 Omaisten toiveetgfedc

 Muu, mikä?   gfedc

 Kyllä, kuinka monen asukkaan kohdalla?   nmlkj

 Einmlkj

 En osaa sanoanmlkj

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En osaa sanoanmlkj

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En osaa sanoanmlkj

   1    2    3    4    

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1    2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Haluan lähettää vastaukset gfedc

 Lähetä

0% valmiina

 

 



Mielenterveyskuntoutujien asumisen selvitys
Kysely ympärivuorokautisille asumispalveluyksiköille

Tämä on kysely mielenterveyskuntoutujien ympärivuorokautisten asumispalveluyksiköiden 
vastuuhenkilöille. Kysely on osa Asumispalvelusäätiö ASPAn valtakunnallista selvitystä 
mielenterveyskuntoutujien asumisesta.

Ole hyvä ja vastaa kaikkiin kysymyksiin. Kysymyksissä, joissa kysytään asukkaiden lukumääriä, riittää oma 
arviosi asiasta. Tähdellä merkityt kysymykset ovat pakollisia. Vastaaminen kestää n.1530 min. Kyselyä ei voi 
tallentaa.

Kaikkia antamiasi tietoja käsitellään täysin luottamuksellisesti. Tulokset raportoidaan niin, ettei yksittäisiä 
vastaajia tai asumisyksiköitä voida tunnistaa.

Vastaajan yhteystietoja kysytään kyselyn lopuksi erillisellä lomakkeella. Tämä tehdään tiedonkeruun 
varmistamiseksi. Yhteystietoja ei voida yhdistää annettuihin vastauksiin eivätkä ne tule julki selvityksen 
missään vaiheessa.

Kiitos avustasi!

  

Taustatietoja
  

1) Missä sairaanhoitopiirissä asumisyksikkönne sijaitsee?

  

2) Missä kunnassa asumisyksikkönne sijaitsee?

  

3) Kunnan asukasluku:

  

4) Asumisyksikön ylläpitäjä on

  

5) Asumisyksikön toiminta on

  

6) Onko yksikkönne suunnattu erityisesti jollekin tietylle mielenterveyskuntoutujien ryhmälle?

Valitse yksi

  

7) Avohoito  laitoshoito   

  

8) Onko asumisyksiköllänne aluehallintoviraston (ent. lääninhallitus) myöntämä lupa 
ympärivuorokautisten yksityisten sosiaalipalvelujen antamiseen?

  

9) Onko asumisyksiköllänne aluehallintoviraston (ent. lääninhallitus) myöntämä lupa 
ympärivuorokautisten yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen? 

  

10) Tarjoaako yhteisönne / yrityksenne tämän yksikön lisäksi myös vähemmän tuettuja asumismuotoja, 
esim. tukiasuntoja tms. itsenäisemmin selviytyville mielenterveyskuntoutujille?

  

11) Onko yhteisöllänne / yrityksellänne suunnitteilla uusia mielenterveyskuntoutujille tarkoitettuja 
asuntoja v. 20102012 aikana? 

  

12) Onko yhteisöllänne / yrityksellänne suunnitteilla uusia mielenterveyskuntoutujien asumisen 
tukipalveluja v. 20102012 aikana? 

  

13) Minkälaisia nämä suunnitellut tukipalvelut ovat?

  

Asukkaat
  

14) Kuinka montako asukasta yksikössänne on? 

  

15) Onko asumisyksikköönne tällä hetkellä asukkaita jonossa?

  

16) Kuinka monella asukkaalla on mielenterveyden ongelman lisäksi päihdeongelma?

  

17) Kuinka monella heistä päihdeongelma aiheuttaa asumisen tuen tarvetta enemmän kuin 
mielenterveysongelma?

  

18) Kuinka monella asukkaalla on mielenterveyden ongelman lisäksi kehitysvamma?

  

19) Kuinka monella heistä kehitysvamma aiheuttaa asumisen tuen tarvetta enemmän kuin 
mielenterveysongelma?

  

20) Arvioi,kuinka moni asukkaistanne tarvitsisi nykyistä tuetumpaa asumismuotoa?

  

21) Kuvaile, minkälaista asumismuotoa he tarvitsisivat:

  

22) Minkälaisia asukkaita ette voi ottaa asumisyksikköönne asumaan?

  

23) Kuinka moni asukkaistanne selviytyisi vähemmän tuetussa asumismuodossa mikäli sopivia asuntoja ja
riittävää tukea seka palveluja olisi saatavilla? 

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

24) Jos valitsit vaihtoehdon "muunlaisessa asumismuodossa", kuvaile minkälaisessa:

  

25) Kuinka moni asukas on muuttanut pois vuoden 2009 aikana?

  

26) Minkälaisiin asumismuotoihin he ovat muuttaneet?

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

27) Jos valitsit vaihtoehdon "muualle", kuvaile mihin:

  

28) Minkälaisia tukipalveluja itsenäisempään asumismuotoon muuttavalle asukkaalle on tarjolla?

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

29) Mikä taho tämän tuen järjestää?

  

30) Minkälaisia tukipalveluja itsenäisempään asumismuotoon muuttaville asukkaille tulisi mielestäsi 
lisäksi järjestää?

  

Asumispäätökset
  

31) Miten asukkaat itse (pois lähtevät sekä sisään muuttavat)osallistuvat asumispaikkansa valintaan?

  

32) Mitkä kaikki tahot osallistuvat asukkaan (sisään muuttavan tai pois lähtevän) asumispäätöksen 
tekemiseen?

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

33) Mitkä kaikki seikat vaikuttavat asukkaan uuden asumispaikan valinnassa? 

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

34) Mitkä kaksi seikkaa vaikuttavat käytännössä eniten asukkaan uuden asumispaikan valinnassa? 

Valitse kaksi tärkeintä

  

35) Minkä seikkojen tulisi mielestäsi vaikuttaa eniten asukkaan uuden asumispaikan valinnassa? 

Valitse kaksi tärkeintä

  

Laatu ja kehittäminen
  

Puhutaan ns. "pyöröovisyndroomasta", jossa mielenterveyskuntoutuja lyhyin välein kuntoutuu 
sairaalahoidosta omaan asuinpaikkaansa mutta palaa muutaman kuukauden kuluessa takaisin sairaalaan.

36) Ilmeneekö asumisyksikössänne kuvatun kaltaista "pyöröovisyndroomaa"?

  

37) Voitaisiinko tällaisia toistuvia sairaalaaksoja mielestäsi vähentää tai lyhentää asumisen 
tukipalveluiden avulla?

  

38) Minkälaisia näiden palvelujen tulisi olla?

  

39) Voitaisiinko asukkaiden psyykkistä /sosiaalista turvallisuuden tunnetta mielestäsi lisätä tai 
turvattomuuden tunnetta vähentää sopivilla palveluilla tai muilla tukitoimilla?

  

40) Minkälaisia nämä sosiaalista ja psyykkistä turvallisuutta lisäävät tukitoimet mielestäsi voisivat olla?

  

Arvioi seuraavassa yksikkönne toiminnan laatuun liittyviä asioita asukkaiden kuntoutumisen kannalta. 
(Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden sisältöä koskevat kehittämissuositukset). 

  

41) Palvelut järjestetään suunnitelmallisesti eri toimijoiden yhteistyönä 

Miten tärkeänä asiaa pidät? Arvioi asteikolla 14:
1 = ei tärkeä
2 = ei kovin tärkeä
3 = melko tärkeä
4 = erittäin tärkeä 

esim. 
 asukkaiden kuntoutussuunnitelmat laaditaan yhdessä heidän kanssaan,
 asukkaiden hoito ja kuntoutus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä paikallisen
   mielenterveyskeskuksen, psyk.poliklinikan tms. tahon kanssa.

  

42) Miten arvioit tämän kokonaisuuden toteutuvan yksikössänne?

 Arvioi asteikolla 14:
 1 = heikosti 
 2 = tyydyttävästi
 3 = hyvin 
 4 = erinomaisesti 

  

43) Asumispalveluihin liitetään kuntouttavat palvelut

Miten tärkeänä asiaa pidät? Arvioi asteikolla 14:
1 = ei tärkeä
2 = ei kovin tärkeä
3 = melko tärkeä 
4 = erittäin tärkeä 

esim. 
 kuntoutus on asukaslähtöistä,
 asukkailla on mahdollisuus osallistua päivätoimintaan, 
 asukkailla on mahdollisuus kuntouttavaan vertaistukeen tai tukihenkilöön.

 

  

44) Miten arvioit tämän kokonaisuuden toteutuvan yksikössänne?

Arvioi asteikolla 14:
 1 = heikosti 
 2 = tyydyttävästi
 3 = hyvin 
 4 = erinomaisesti 

  

45) Palveluiden arviointia ja valvontaa kehitetään
 
Miten tärkeänä asiaa pidät? Arvioi asteikolla 14:
1 = ei tärkeä
2 = ei kovin tärkeä
3 = melko tärkeä 
4 = erittäin tärkeä 

esim. 
 asukkaat osallistuvat asumisyksikön toiminnan suunnitteluun,
 asiakaspalautetta kerätään säännöllisesti,
 yksiköllä on käytössä laadunhallintajärjestelmä.

  

46) Miten arvioit tämän kokonaisuuden toteutuvan yksikössänne?

 Arvioi asteikolla 14:
 1 = heikosti 
 2 = tyydyttävästi
 3 = hyvin 
 4 = erinomaisesti 

  

47) Laadukkaalla asumisella edistetään kuntoutumista

Miten tärkeänä asiaa pidät? Arvioi asteikolla 14:
1 = ei tärkeä
2 = ei kovin tärkeä
3 = melko tärkeä 
4 = erittäin tärkeä

esim. 
 asukkaalla on oma huone (väh 15m²), jossa on oma WC, suihku ja keittomahdollisuus, 
 asumisyksikkö sijaitsee palveluiden läheisyydessä, 
 asumisen taso on sellainen, että kuntoutuja voi tuntea sen kodiksi. 

  

48) Miten arvioit tämän kokonaisuuden toteutuvan yksikössänne? 

Arvioi asteikolla 14:
 1 = heikosti 
 2 = tyydyttävästi
 3 = hyvin 
 4 = erinomaisesti 

  

49) Henkilöstön määrä ja osaaminen määräytyvät asukkaiden tarpeiden mukaan

Miten tärkeänä asiaa pidät? Arvioi asteikolla 14:
1 = ei tärkeä
2 = ei kovin tärkeä
3 = melko tärkeä 
4 = erittäin tärkeä

esim. 
 henkilöstön lukumäärä määräytyy asukkaiden tarpeiden mukaan,
 henkilöstön osaaminen ja koulutustaso määräytyvät asukkaiden tarpeiden mukaan, 
 henkilöstön määrää, ammattirakennetta ja koulutustasoa arvioidaan jatkuvasti.  

  

50) Miten arvioit tämän kokonaisuuden toteutuvan yksikössänne?

Arvioi asteikolla 14:
 1 = heikosti 
 2 = tyydyttävästi
 3 = hyvin 
 4 = erinomaisesti 

  

51) Mikä on yksikkönne tärkein kehittämiskohde?

  

52) Vapaa sana, esim. 
 Mitä asioita tulisi mielestäsi muuttaa tai lisätä mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen    
  kehittämiseksi alueellanne? 

 Muita mielipiteitäsi aiheesta: 

   

Valitse

 Kuntanmlkj

 Säätiö, järjestö,yhdistys tai osuuskuntanmlkj

 Yksityinen yritysnmlkj

 Kunnan tai kuntayhtymän omistama yritysnmlkj

 Kunnan tai kuntayhtymän tuottamaa palveluanmlkj

 Järjestötoimintaanmlkj

 Yritystoimintaanmlkj

 1830vuotiaatnmlkj

 3065vuotiaatnmlkj

 Yli 65vuotiaatnmlkj

 Päihdeongelmaiset 1830vuotiaatnmlkj

 Päihdeongelmaiset 3065vuotiaatnmlkj

 Päihdeongelmaiset yli 65vuotiaatnmlkj

 Joku muu ryhmä, mikä?   nmlkj

 Ei erityistä kohderyhmäänmlkj

 Asukkailla on vuokrasopimus (avohoito)nmlkj

 Asukkailla on palvelu, kuntoutus tms. sopimus, johon asuminen sisältyy (laitoshoito)nmlkj

 Asumisyksikkö tuottaa sekä avo että laitoshoitoanmlkj

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En tiedänmlkj

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En tiedänmlkj

 Kyllä, kuinka monta asukaspaikkaa?   nmlkj

 Einmlkj

 Kyllä, kuinka monta asukaspaikkaa?   nmlkj

 Einmlkj

 En tiedänmlkj

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En tiedänmlkj

 Kyllä, kuinka monta asukasta jonottaa?   nmlkj

 Einmlkj

 En osaa sanoanmlkj

 Palveluasumisessa (ryhmä tai palveluasunto + henkilöstö paikalla päivisin), arvio lukumäärästä:   gfedc

 Tuetussa asumisessa (itsenäinen asunto + asumisohjaajan tms. säännöllinen tuki), arvio lukumäärästä: 

 

gfedc

 Muunlaisessa asumismuodossa, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Tehostettuun palveluasumiseen (ryhmäasunto + henkilöstö paikalla ympäri vuorokauden), arvio lukumäärästä: 

 

gfedc

 Palveluasumiseen (ryhmä tai palveluasunto + henkilöstö paikalla päivisin), arvio lukumäärästä:   gfedc

 Tuettuun asumiseen (itsenäinen asunto + asumisohjaajan tms. säännöllinen tuki), arvio lukumäärästä:   gfedc

 Omaisten luo, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Yksin omaan kotiin, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Laitokseen, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Muualle, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Asumisvalmennusgfedc

 Kriisiasuminengfedc

 Tukihenkilö (henkilökohtaiset käynnit, tapaamiset tms.)gfedc

 Puhelintukigfedc

 Muu tuki, minkälainen?   gfedc

 Asukkaan nykyinen asumisyksikkögfedc

 Asukkaan tuleva asumisyksikkögfedc

 Kuntagfedc

 Vapaaehtoisverkostogfedc

 Järjestö, mikä?   gfedc

 Muu taho, mikä?   gfedc

 Asukas itsegfedc

 Nykyinen asumisyksikkögfedc

 Tuleva asumisyksikkögfedc

 Asukkaan edunvalvojagfedc

 Omaisetgfedc

 Kunnan mielenterveystoimigfedc

 Kunnan sosiaalitoimigfedc

 Järjestöt, mitkä?   gfedc

 Muut tahot, mitkä?   gfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen määrägfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen laatugfedc

 Asumispaikan saatavuusgfedc

 Hintagfedc

 Sijaintigfedc

 Asukkaan toiveetgfedc

 Omaisten toiveetgfedc

 Muu, mikä?   gfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen määrägfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen laatugfedc

 Asumispaikan saatavuusgfedc

 Hintagfedc

 Sijaintigfedc

 Asukkaan toiveetgfedc

 Omaisten toiveetgfedc

 Muu, mikä?   gfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen määrägfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen laatugfedc

 Asumispaikan saatavuusgfedc

 Hintagfedc

 Sijaintigfedc

 Asukkaan toiveetgfedc

 Omaisten toiveetgfedc

 Muu, mikä?   gfedc

 Kyllä, kuinka monen asukkaan kohdalla?   nmlkj

 Einmlkj

 En osaa sanoanmlkj

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En osaa sanoanmlkj

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En osaa sanoanmlkj

   1    2    3    4    

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1    2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Haluan lähettää vastaukset gfedc

 Lähetä

0% valmiina

 

 



Mielenterveyskuntoutujien asumisen selvitys
Kysely asumispalveluyksiköille

Tämä on kysely mielenterveyskuntoutujien asumispalveluyksiköiden vastuuhenkilöille. Kysely on osa 
Asumispalvelusäätiö ASPAn valtakunnallista selvitystä mielenterveyskuntoutujien asumisesta.

Ole hyvä ja vastaa kaikkiin kysymyksiin. Kysymyksissä, joissa kysytään asukkaiden lukumääriä, riittää oma 
arviosi asiasta. Tähdellä merkityt kysymykset ovat pakollisia. Vastaaminen kestää n.1530 min. Kyselyä ei voi 
tallentaa.

Kaikkia antamiasi tietoja käsitellään täysin luottamuksellisesti. Tulokset raportoidaan niin, ettei yksittäisiä 
vastaajia tai asumisyksiköitä voida tunnistaa.

Vastaajan yhteystietoja kysytään kyselyn lopuksi erillisellä lomakkeella. Tämä tehdään tiedonkeruun 
varmistamiseksi. Yhteystietoja ei voida yhdistää annettuihin vastauksiin eivätkä ne tule julki selvityksen 
missään vaiheessa.

Kiitos avustasi!

  

Taustatietoja
  

1) Missä sairaanhoitopiirissä asumisyksikkönne sijaitsee?

  

2) Missä kunnassa asumisyksikkönne sijaitsee?

  

3) Kunnan asukasluku:

  

4) Asumisyksikön ylläpitäjä on

  

5) Asumisyksikön toiminta on

  

6) Onko yksikkönne suunnattu erityisesti jollekin tietylle mielenterveyskuntoutujien ryhmälle?

Valitse yksi

  

7) Avohoito  laitoshoito   

  

8) Tarjoaako yhteisönne / yrityksenne tämän yksikön lisäksi myös vähemmän tuettuja asumismuotoja, 
esim. tukiasuntoja tms. itsenäisemmin selviytyville mielenterveyskuntoutujille?

  

9) Onko yhteisöllänne / yrityksellänne suunnitteilla uusia mielenterveyskuntoutujille tarkoitettuja 
asuntoja v. 20102012 aikana? 

  

10) Onko yhteisöllänne / yrityksellänne suunnitteilla uusia mielenterveyskuntoutujien asumisen 
tukipalveluja v. 20102012 aikana? 

  

11) Minkälaisia nämä suunnitellut tukipalvelut ovat?

  

Asukkaat
  

12) Kuinka montako asukasta yksikössänne on? 

  

13) Onko asumisyksikköönne tällä hetkellä asukkaita jonossa?

  

14) Kuinka monella asukkaalla on mielenterveyden ongelman lisäksi päihdeongelma?

  

15) Kuinka monella heistä päihdeongelma aiheuttaa asumisen tuen tarvetta enemmän kuin 
mielenterveysongelma?

  

16) Kuinka monella asukkaalla on mielenterveyden ongelman lisäksi kehitysvamma?

  

17) Kuinka monella heistä kehitysvamma aiheuttaa asumisen tuen tarvetta enemmän kuin 
mielenterveysongelma?

  

18) Arvioi,kuinka moni asukkaistanne tarvitsisi nykyistä tuetumpaa asumismuotoa?

  

19) Kuvaile, minkälaista asumismuotoa he tarvitsisivat:

  

20) Minkälaisia asukkaita ette voi ottaa asumisyksikköönne asumaan?

  

21) Kuinka moni asukkaistanne selviytyisi vähemmän tuetussa asumismuodossa mikäli sopivia asuntoja ja
riittävää tukea seka palveluja olisi saatavilla? 

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

22) Jos valitsit vaihtoehdon "muunlaisessa asumismuodossa", kuvaile minkälaisessa:

  

23) Kuinka moni asukas on muuttanut pois vuoden 2009 aikana?

  

24) Minkälaisiin asumismuotoihin he ovat muuttaneet?

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

25) Jos valitsit vaihtoehdon "muualle", kuvaile mihin:

  

26) Minkälaisia tukipalveluja itsenäisempään asumismuotoon muuttavalle asukkaalle on tarjolla?

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

27) Mikä taho tämän tuen järjestää?

  

28) Minkälaisia tukipalveluja itsenäisempään asumismuotoon muuttaville asukkaille tulisi mielestäsi 
lisäksi järjestää?

  

Asumispäätökset
  

29) Miten asukkaat itse (pois lähtevät sekä sisään muuttavat)osallistuvat asumispaikkansa valintaan?

  

30) Mitkä kaikki tahot osallistuvat asukkaan (sisään muuttavan tai pois lähtevän) asumispäätöksen 
tekemiseen?

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

31) Mitkä kaikki seikat vaikuttavat asukkaan uuden asumispaikan valinnassa? 

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

32) Mitkä kaksi seikkaa vaikuttavat käytännössä eniten asukkaan uuden asumispaikan valinnassa? 

Valitse kaksi tärkeintä

  

33) Minkä seikkojen tulisi mielestäsi vaikuttaa eniten asukkaan uuden asumispaikan valinnassa? 

Valitse kaksi tärkeintä

  

Laatu ja kehittäminen
  

Puhutaan ns. "pyöröovisyndroomasta", jossa mielenterveyskuntoutuja lyhyin välein kuntoutuu 
sairaalahoidosta omaan asuinpaikkaansa mutta palaa muutaman kuukauden kuluessa takaisin sairaalaan.

34) Ilmeneekö asumisyksikössänne kuvatun kaltaista "pyöröovisyndroomaa"?

  

35) Voitaisiinko tällaisia toistuvia sairaalaaksoja mielestäsi vähentää tai lyhentää asumisen 
tukipalveluiden avulla?

  

36) Minkälaisia näiden palvelujen tulisi olla?

  

37) Voitaisiinko asukkaiden psyykkistä /sosiaalista turvallisuuden tunnetta mielestäsi lisätä tai 
turvattomuuden tunnetta vähentää sopivilla palveluilla tai muilla tukitoimilla?

  

38) Minkälaisia nämä sosiaalista ja psyykkistä turvallisuutta lisäävät tukitoimet mielestäsi voisivat olla?

  

Arvioi seuraavassa yksikkönne toiminnan laatuun liittyviä asioita asukkaiden kuntoutumisen kannalta. 
(Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden sisältöä koskevat kehittämissuositukset). 

  

39) Palvelut järjestetään suunnitelmallisesti eri toimijoiden yhteistyönä 

Miten tärkeänä asiaa pidät? Arvioi asteikolla 14:
1 = ei tärkeä
2 = ei kovin tärkeä
3 = melko tärkeä
4 = erittäin tärkeä 

esim. 
 asukkaiden kuntoutussuunnitelmat laaditaan yhdessä heidän kanssaan,
 asukkaiden hoito ja kuntoutus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä paikallisen
   mielenterveyskeskuksen, psyk.poliklinikan tms. tahon kanssa.

  

40) Miten arvioit tämän kokonaisuuden toteutuvan yksikössänne?

 Arvioi asteikolla 14:
 1 = heikosti 
 2 = tyydyttävästi
 3 = hyvin 
 4 = erinomaisesti 

  

41) Asumispalveluihin liitetään kuntouttavat palvelut

Miten tärkeänä asiaa pidät? Arvioi asteikolla 14:
1 = ei tärkeä
2 = ei kovin tärkeä
3 = melko tärkeä 
4 = erittäin tärkeä 

esim. 
 kuntoutus on asukaslähtöistä,
 asukkailla on mahdollisuus osallistua päivätoimintaan, 
 asukkailla on mahdollisuus kuntouttavaan vertaistukeen tai tukihenkilöön.

 

  

42) Miten arvioit tämän kokonaisuuden toteutuvan yksikössänne?

Arvioi asteikolla 14:
 1 = heikosti 
 2 = tyydyttävästi
 3 = hyvin 
 4 = erinomaisesti 

  

43) Palveluiden arviointia ja valvontaa kehitetään
 
Miten tärkeänä asiaa pidät? Arvioi asteikolla 14:
1 = ei tärkeä
2 = ei kovin tärkeä
3 = melko tärkeä 
4 = erittäin tärkeä 

esim. 
 asukkaat osallistuvat asumisyksikön toiminnan suunnitteluun,
 asiakaspalautetta kerätään säännöllisesti,
 yksiköllä on käytössä laadunhallintajärjestelmä.

  

44) Miten arvioit tämän kokonaisuuden toteutuvan yksikössänne?

 Arvioi asteikolla 14:
 1 = heikosti 
 2 = tyydyttävästi
 3 = hyvin 
 4 = erinomaisesti 

  

45) Laadukkaalla asumisella edistetään kuntoutumista

Miten tärkeänä asiaa pidät? Arvioi asteikolla 14:
1 = ei tärkeä
2 = ei kovin tärkeä
3 = melko tärkeä 
4 = erittäin tärkeä

esim. 
 asukkaalla on oma huone (väh 15m²), jossa on oma WC, suihku ja keittomahdollisuus, 
 asumisyksikkö sijaitsee palveluiden läheisyydessä, 
 asumisen taso on sellainen, että kuntoutuja voi tuntea sen kodiksi. 

  

46) Miten arvioit tämän kokonaisuuden toteutuvan yksikössänne? 

Arvioi asteikolla 14:
 1 = heikosti 
 2 = tyydyttävästi
 3 = hyvin 
 4 = erinomaisesti 

  

47) Henkilöstön määrä ja osaaminen määräytyvät asukkaiden tarpeiden mukaan

Miten tärkeänä asiaa pidät? Arvioi asteikolla 14:
1 = ei tärkeä
2 = ei kovin tärkeä
3 = melko tärkeä 
4 = erittäin tärkeä

esim. 
 henkilöstön lukumäärä määräytyy asukkaiden tarpeiden mukaan,
 henkilöstön osaaminen ja koulutustaso määräytyvät asukkaiden tarpeiden mukaan, 
 henkilöstön määrää, ammattirakennetta ja koulutustasoa arvioidaan jatkuvasti.  

  

48) Miten arvioit tämän kokonaisuuden toteutuvan yksikössänne?

Arvioi asteikolla 14:
 1 = heikosti 
 2 = tyydyttävästi
 3 = hyvin 
 4 = erinomaisesti 

  

49) Mikä on yksikkönne tärkein kehittämiskohde?

  

50) Vapaa sana, esim. 
 Mitä asioita tulisi mielestäsi muuttaa tai lisätä mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen    
  kehittämiseksi alueellanne? 

 Muita mielipiteitäsi aiheesta: 

   

Valitse

 Kuntanmlkj

 Säätiö, järjestö,yhdistys tai osuuskuntanmlkj

 Yksityinen yritysnmlkj

 Kunnan tai kuntayhtymän omistama yritysnmlkj

 Kunnan tai kuntayhtymän tuottamaa palveluanmlkj

 Järjestötoimintaanmlkj

 Yritystoimintaanmlkj

 1830vuotiaatnmlkj

 3065vuotiaatnmlkj

 Yli 65vuotiaatnmlkj

 Päihdeongelmaiset 1830vuotiaatnmlkj

 Päihdeongelmaiset 3065vuotiaatnmlkj

 Päihdeongelmaiset yli 65vuotiaatnmlkj

 Joku muu ryhmä, mikä?   nmlkj

 Ei erityistä kohderyhmäänmlkj

 Asukkailla on vuokrasopimus (avohoito)nmlkj

 Asukkailla on palvelu, kuntoutus tms. sopimus, johon asuminen sisältyy (laitoshoito)nmlkj

 Asumisyksikkö tuottaa sekä avo että laitoshoitoanmlkj

 Kyllä, kuinka monta asukaspaikkaa?   nmlkj

 Einmlkj

 Kyllä, kuinka monta asukaspaikkaa?   nmlkj

 Einmlkj

 En tiedänmlkj

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En tiedänmlkj

 Kyllä, kuinka monta asukasta jonottaa?   nmlkj

 Einmlkj

 En osaa sanoanmlkj

 Tuetussa asumisessa (itsenäinen asunto + asumisohjaajan tms. säännöllinen tuki), arvio lukumäärästä: 

 

gfedc

 Muunlaisessa asumismuodossa, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Tehostettuun palveluasumiseen (ryhmäasunto + henkilöstö paikalla ympäri vuorokauden), arvio lukumäärästä: 

 

gfedc

 Palveluasumiseen (ryhmä tai palveluasunto + henkilöstö paikalla päivisin), arvio lukumäärästä:   gfedc

 Tuettuun asumiseen (itsenäinen asunto + asumisohjaajan tms. säännöllinen tuki), arvio lukumäärästä:   gfedc

 Omaisten luo, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Yksin omaan kotiin, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Laitokseen, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Muualle, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Asumisvalmennusgfedc

 Kriisiasuminengfedc

 Tukihenkilö (henkilökohtaiset käynnit, tapaamiset tms.)gfedc

 Puhelintukigfedc

 Muu tuki, minkälainen?   gfedc

 Asukkaan nykyinen asumisyksikkögfedc

 Asukkaan tuleva asumisyksikkögfedc

 Kuntagfedc

 Vapaaehtoisverkostogfedc

 Järjestö, mikä?   gfedc

 Muu taho, mikä?   gfedc

 Asukas itsegfedc

 Nykyinen asumisyksikkögfedc

 Tuleva asumisyksikkögfedc

 Asukkaan edunvalvojagfedc

 Omaisetgfedc

 Kunnan mielenterveystoimigfedc

 Kunnan sosiaalitoimigfedc

 Järjestöt, mitkä?   gfedc

 Muut tahot, mitkä?   gfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen määrägfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen laatugfedc

 Asumispaikan saatavuusgfedc

 Hintagfedc

 Sijaintigfedc

 Asukkaan toiveetgfedc

 Omaisten toiveetgfedc

 Muu, mikä?   gfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen määrägfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen laatugfedc

 Asumispaikan saatavuusgfedc

 Hintagfedc

 Sijaintigfedc

 Asukkaan toiveetgfedc

 Omaisten toiveetgfedc

 Muu, mikä?   gfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen määrägfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen laatugfedc

 Asumispaikan saatavuusgfedc

 Hintagfedc

 Sijaintigfedc

 Asukkaan toiveetgfedc

 Omaisten toiveetgfedc

 Muu, mikä?   gfedc

 Kyllä, kuinka monen asukkaan kohdalla?   nmlkj

 Einmlkj

 En osaa sanoanmlkj

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En osaa sanoanmlkj

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En osaa sanoanmlkj

   1    2    3    4    

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1    2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Haluan lähettää vastaukset gfedc

 Lähetä

0% valmiina

 

 



Mielenterveyskuntoutujien asumisen selvitys
Kysely asumispalveluyksiköille

Tämä on kysely mielenterveyskuntoutujien asumispalveluyksiköiden vastuuhenkilöille. Kysely on osa 
Asumispalvelusäätiö ASPAn valtakunnallista selvitystä mielenterveyskuntoutujien asumisesta.

Ole hyvä ja vastaa kaikkiin kysymyksiin. Kysymyksissä, joissa kysytään asukkaiden lukumääriä, riittää oma 
arviosi asiasta. Tähdellä merkityt kysymykset ovat pakollisia. Vastaaminen kestää n.1530 min. Kyselyä ei voi 
tallentaa.

Kaikkia antamiasi tietoja käsitellään täysin luottamuksellisesti. Tulokset raportoidaan niin, ettei yksittäisiä 
vastaajia tai asumisyksiköitä voida tunnistaa.

Vastaajan yhteystietoja kysytään kyselyn lopuksi erillisellä lomakkeella. Tämä tehdään tiedonkeruun 
varmistamiseksi. Yhteystietoja ei voida yhdistää annettuihin vastauksiin eivätkä ne tule julki selvityksen 
missään vaiheessa.

Kiitos avustasi!

  

Taustatietoja
  

1) Missä sairaanhoitopiirissä asumisyksikkönne sijaitsee?

  

2) Missä kunnassa asumisyksikkönne sijaitsee?

  

3) Kunnan asukasluku:

  

4) Asumisyksikön ylläpitäjä on

  

5) Asumisyksikön toiminta on

  

6) Onko yksikkönne suunnattu erityisesti jollekin tietylle mielenterveyskuntoutujien ryhmälle?

Valitse yksi

  

7) Avohoito  laitoshoito   

  

8) Tarjoaako yhteisönne / yrityksenne tämän yksikön lisäksi myös vähemmän tuettuja asumismuotoja, 
esim. tukiasuntoja tms. itsenäisemmin selviytyville mielenterveyskuntoutujille?

  

9) Onko yhteisöllänne / yrityksellänne suunnitteilla uusia mielenterveyskuntoutujille tarkoitettuja 
asuntoja v. 20102012 aikana? 

  

10) Onko yhteisöllänne / yrityksellänne suunnitteilla uusia mielenterveyskuntoutujien asumisen 
tukipalveluja v. 20102012 aikana? 

  

11) Minkälaisia nämä suunnitellut tukipalvelut ovat?

  

Asukkaat
  

12) Kuinka montako asukasta yksikössänne on? 

  

13) Onko asumisyksikköönne tällä hetkellä asukkaita jonossa?

  

14) Kuinka monella asukkaalla on mielenterveyden ongelman lisäksi päihdeongelma?

  

15) Kuinka monella heistä päihdeongelma aiheuttaa asumisen tuen tarvetta enemmän kuin 
mielenterveysongelma?

  

16) Kuinka monella asukkaalla on mielenterveyden ongelman lisäksi kehitysvamma?

  

17) Kuinka monella heistä kehitysvamma aiheuttaa asumisen tuen tarvetta enemmän kuin 
mielenterveysongelma?

  

18) Arvioi,kuinka moni asukkaistanne tarvitsisi nykyistä tuetumpaa asumismuotoa?

  

19) Kuvaile, minkälaista asumismuotoa he tarvitsisivat:

  

20) Minkälaisia asukkaita ette voi ottaa asumisyksikköönne asumaan?

  

21) Kuinka moni asukkaistanne selviytyisi vähemmän tuetussa asumismuodossa mikäli sopivia asuntoja ja
riittävää tukea seka palveluja olisi saatavilla? 

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

22) Jos valitsit vaihtoehdon "muunlaisessa asumismuodossa", kuvaile minkälaisessa:

  

23) Kuinka moni asukas on muuttanut pois vuoden 2009 aikana?

  

24) Minkälaisiin asumismuotoihin he ovat muuttaneet?

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

25) Jos valitsit vaihtoehdon "muualle", kuvaile mihin:

  

26) Minkälaisia tukipalveluja itsenäisempään asumismuotoon muuttavalle asukkaalle on tarjolla?

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

27) Mikä taho tämän tuen järjestää?

  

28) Minkälaisia tukipalveluja itsenäisempään asumismuotoon muuttaville asukkaille tulisi mielestäsi 
lisäksi järjestää?

  

Asumispäätökset
  

29) Miten asukkaat itse (pois lähtevät sekä sisään muuttavat)osallistuvat asumispaikkansa valintaan?

  

30) Mitkä kaikki tahot osallistuvat asukkaan (sisään muuttavan tai pois lähtevän) asumispäätöksen 
tekemiseen?

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

31) Mitkä kaikki seikat vaikuttavat asukkaan uuden asumispaikan valinnassa? 

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

32) Mitkä kaksi seikkaa vaikuttavat käytännössä eniten asukkaan uuden asumispaikan valinnassa? 

Valitse kaksi tärkeintä

  

33) Minkä seikkojen tulisi mielestäsi vaikuttaa eniten asukkaan uuden asumispaikan valinnassa? 

Valitse kaksi tärkeintä

  

Laatu ja kehittäminen
  

Puhutaan ns. "pyöröovisyndroomasta", jossa mielenterveyskuntoutuja lyhyin välein kuntoutuu 
sairaalahoidosta omaan asuinpaikkaansa mutta palaa muutaman kuukauden kuluessa takaisin sairaalaan.

34) Ilmeneekö asumisyksikössänne kuvatun kaltaista "pyöröovisyndroomaa"?

  

35) Voitaisiinko tällaisia toistuvia sairaalaaksoja mielestäsi vähentää tai lyhentää asumisen 
tukipalveluiden avulla?

  

36) Minkälaisia näiden palvelujen tulisi olla?

  

37) Voitaisiinko asukkaiden psyykkistä /sosiaalista turvallisuuden tunnetta mielestäsi lisätä tai 
turvattomuuden tunnetta vähentää sopivilla palveluilla tai muilla tukitoimilla?

  

38) Minkälaisia nämä sosiaalista ja psyykkistä turvallisuutta lisäävät tukitoimet mielestäsi voisivat olla?

  

Arvioi seuraavassa yksikkönne toiminnan laatuun liittyviä asioita asukkaiden kuntoutumisen kannalta. 
(Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden sisältöä koskevat kehittämissuositukset). 

  

39) Palvelut järjestetään suunnitelmallisesti eri toimijoiden yhteistyönä 

Miten tärkeänä asiaa pidät? Arvioi asteikolla 14:
1 = ei tärkeä
2 = ei kovin tärkeä
3 = melko tärkeä
4 = erittäin tärkeä 

esim. 
 asukkaiden kuntoutussuunnitelmat laaditaan yhdessä heidän kanssaan,
 asukkaiden hoito ja kuntoutus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä paikallisen
   mielenterveyskeskuksen, psyk.poliklinikan tms. tahon kanssa.

  

40) Miten arvioit tämän kokonaisuuden toteutuvan yksikössänne?

 Arvioi asteikolla 14:
 1 = heikosti 
 2 = tyydyttävästi
 3 = hyvin 
 4 = erinomaisesti 

  

41) Asumispalveluihin liitetään kuntouttavat palvelut

Miten tärkeänä asiaa pidät? Arvioi asteikolla 14:
1 = ei tärkeä
2 = ei kovin tärkeä
3 = melko tärkeä 
4 = erittäin tärkeä 

esim. 
 kuntoutus on asukaslähtöistä,
 asukkailla on mahdollisuus osallistua päivätoimintaan, 
 asukkailla on mahdollisuus kuntouttavaan vertaistukeen tai tukihenkilöön.

 

  

42) Miten arvioit tämän kokonaisuuden toteutuvan yksikössänne?

Arvioi asteikolla 14:
 1 = heikosti 
 2 = tyydyttävästi
 3 = hyvin 
 4 = erinomaisesti 

  

43) Palveluiden arviointia ja valvontaa kehitetään
 
Miten tärkeänä asiaa pidät? Arvioi asteikolla 14:
1 = ei tärkeä
2 = ei kovin tärkeä
3 = melko tärkeä 
4 = erittäin tärkeä 

esim. 
 asukkaat osallistuvat asumisyksikön toiminnan suunnitteluun,
 asiakaspalautetta kerätään säännöllisesti,
 yksiköllä on käytössä laadunhallintajärjestelmä.

  

44) Miten arvioit tämän kokonaisuuden toteutuvan yksikössänne?

 Arvioi asteikolla 14:
 1 = heikosti 
 2 = tyydyttävästi
 3 = hyvin 
 4 = erinomaisesti 

  

45) Laadukkaalla asumisella edistetään kuntoutumista

Miten tärkeänä asiaa pidät? Arvioi asteikolla 14:
1 = ei tärkeä
2 = ei kovin tärkeä
3 = melko tärkeä 
4 = erittäin tärkeä

esim. 
 asukkaalla on oma huone (väh 15m²), jossa on oma WC, suihku ja keittomahdollisuus, 
 asumisyksikkö sijaitsee palveluiden läheisyydessä, 
 asumisen taso on sellainen, että kuntoutuja voi tuntea sen kodiksi. 

  

46) Miten arvioit tämän kokonaisuuden toteutuvan yksikössänne? 

Arvioi asteikolla 14:
 1 = heikosti 
 2 = tyydyttävästi
 3 = hyvin 
 4 = erinomaisesti 

  

47) Henkilöstön määrä ja osaaminen määräytyvät asukkaiden tarpeiden mukaan

Miten tärkeänä asiaa pidät? Arvioi asteikolla 14:
1 = ei tärkeä
2 = ei kovin tärkeä
3 = melko tärkeä 
4 = erittäin tärkeä

esim. 
 henkilöstön lukumäärä määräytyy asukkaiden tarpeiden mukaan,
 henkilöstön osaaminen ja koulutustaso määräytyvät asukkaiden tarpeiden mukaan, 
 henkilöstön määrää, ammattirakennetta ja koulutustasoa arvioidaan jatkuvasti.  

  

48) Miten arvioit tämän kokonaisuuden toteutuvan yksikössänne?

Arvioi asteikolla 14:
 1 = heikosti 
 2 = tyydyttävästi
 3 = hyvin 
 4 = erinomaisesti 

  

49) Mikä on yksikkönne tärkein kehittämiskohde?

  

50) Vapaa sana, esim. 
 Mitä asioita tulisi mielestäsi muuttaa tai lisätä mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen    
  kehittämiseksi alueellanne? 

 Muita mielipiteitäsi aiheesta: 

   

Valitse

 Kuntanmlkj

 Säätiö, järjestö,yhdistys tai osuuskuntanmlkj

 Yksityinen yritysnmlkj

 Kunnan tai kuntayhtymän omistama yritysnmlkj

 Kunnan tai kuntayhtymän tuottamaa palveluanmlkj

 Järjestötoimintaanmlkj

 Yritystoimintaanmlkj

 1830vuotiaatnmlkj

 3065vuotiaatnmlkj

 Yli 65vuotiaatnmlkj

 Päihdeongelmaiset 1830vuotiaatnmlkj

 Päihdeongelmaiset 3065vuotiaatnmlkj

 Päihdeongelmaiset yli 65vuotiaatnmlkj

 Joku muu ryhmä, mikä?   nmlkj

 Ei erityistä kohderyhmäänmlkj

 Asukkailla on vuokrasopimus (avohoito)nmlkj

 Asukkailla on palvelu, kuntoutus tms. sopimus, johon asuminen sisältyy (laitoshoito)nmlkj

 Asumisyksikkö tuottaa sekä avo että laitoshoitoanmlkj

 Kyllä, kuinka monta asukaspaikkaa?   nmlkj

 Einmlkj

 Kyllä, kuinka monta asukaspaikkaa?   nmlkj

 Einmlkj

 En tiedänmlkj

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En tiedänmlkj

 Kyllä, kuinka monta asukasta jonottaa?   nmlkj

 Einmlkj

 En osaa sanoanmlkj

 Tuetussa asumisessa (itsenäinen asunto + asumisohjaajan tms. säännöllinen tuki), arvio lukumäärästä: 

 

gfedc

 Muunlaisessa asumismuodossa, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Tehostettuun palveluasumiseen (ryhmäasunto + henkilöstö paikalla ympäri vuorokauden), arvio lukumäärästä: 

 

gfedc

 Palveluasumiseen (ryhmä tai palveluasunto + henkilöstö paikalla päivisin), arvio lukumäärästä:   gfedc

 Tuettuun asumiseen (itsenäinen asunto + asumisohjaajan tms. säännöllinen tuki), arvio lukumäärästä:   gfedc

 Omaisten luo, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Yksin omaan kotiin, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Laitokseen, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Muualle, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Asumisvalmennusgfedc

 Kriisiasuminengfedc

 Tukihenkilö (henkilökohtaiset käynnit, tapaamiset tms.)gfedc

 Puhelintukigfedc

 Muu tuki, minkälainen?   gfedc

 Asukkaan nykyinen asumisyksikkögfedc

 Asukkaan tuleva asumisyksikkögfedc

 Kuntagfedc

 Vapaaehtoisverkostogfedc

 Järjestö, mikä?   gfedc

 Muu taho, mikä?   gfedc

 Asukas itsegfedc

 Nykyinen asumisyksikkögfedc

 Tuleva asumisyksikkögfedc

 Asukkaan edunvalvojagfedc

 Omaisetgfedc

 Kunnan mielenterveystoimigfedc

 Kunnan sosiaalitoimigfedc

 Järjestöt, mitkä?   gfedc

 Muut tahot, mitkä?   gfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen määrägfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen laatugfedc

 Asumispaikan saatavuusgfedc

 Hintagfedc

 Sijaintigfedc

 Asukkaan toiveetgfedc

 Omaisten toiveetgfedc

 Muu, mikä?   gfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen määrägfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen laatugfedc

 Asumispaikan saatavuusgfedc

 Hintagfedc

 Sijaintigfedc

 Asukkaan toiveetgfedc

 Omaisten toiveetgfedc

 Muu, mikä?   gfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen määrägfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen laatugfedc

 Asumispaikan saatavuusgfedc

 Hintagfedc

 Sijaintigfedc

 Asukkaan toiveetgfedc

 Omaisten toiveetgfedc

 Muu, mikä?   gfedc

 Kyllä, kuinka monen asukkaan kohdalla?   nmlkj

 Einmlkj

 En osaa sanoanmlkj

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En osaa sanoanmlkj

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En osaa sanoanmlkj
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Haluan lähettää vastaukset gfedc

 Lähetä

0% valmiina

 

 



Mielenterveyskuntoutujien asumisen selvitys
Kysely asumispalveluyksiköille

Tämä on kysely mielenterveyskuntoutujien asumispalveluyksiköiden vastuuhenkilöille. Kysely on osa 
Asumispalvelusäätiö ASPAn valtakunnallista selvitystä mielenterveyskuntoutujien asumisesta.

Ole hyvä ja vastaa kaikkiin kysymyksiin. Kysymyksissä, joissa kysytään asukkaiden lukumääriä, riittää oma 
arviosi asiasta. Tähdellä merkityt kysymykset ovat pakollisia. Vastaaminen kestää n.1530 min. Kyselyä ei voi 
tallentaa.

Kaikkia antamiasi tietoja käsitellään täysin luottamuksellisesti. Tulokset raportoidaan niin, ettei yksittäisiä 
vastaajia tai asumisyksiköitä voida tunnistaa.

Vastaajan yhteystietoja kysytään kyselyn lopuksi erillisellä lomakkeella. Tämä tehdään tiedonkeruun 
varmistamiseksi. Yhteystietoja ei voida yhdistää annettuihin vastauksiin eivätkä ne tule julki selvityksen 
missään vaiheessa.

Kiitos avustasi!

  

Taustatietoja
  

1) Missä sairaanhoitopiirissä asumisyksikkönne sijaitsee?

  

2) Missä kunnassa asumisyksikkönne sijaitsee?

  

3) Kunnan asukasluku:

  

4) Asumisyksikön ylläpitäjä on

  

5) Asumisyksikön toiminta on

  

6) Onko yksikkönne suunnattu erityisesti jollekin tietylle mielenterveyskuntoutujien ryhmälle?

Valitse yksi

  

7) Avohoito  laitoshoito   

  

8) Tarjoaako yhteisönne / yrityksenne tämän yksikön lisäksi myös vähemmän tuettuja asumismuotoja, 
esim. tukiasuntoja tms. itsenäisemmin selviytyville mielenterveyskuntoutujille?

  

9) Onko yhteisöllänne / yrityksellänne suunnitteilla uusia mielenterveyskuntoutujille tarkoitettuja 
asuntoja v. 20102012 aikana? 

  

10) Onko yhteisöllänne / yrityksellänne suunnitteilla uusia mielenterveyskuntoutujien asumisen 
tukipalveluja v. 20102012 aikana? 

  

11) Minkälaisia nämä suunnitellut tukipalvelut ovat?

  

Asukkaat
  

12) Kuinka montako asukasta yksikössänne on? 

  

13) Onko asumisyksikköönne tällä hetkellä asukkaita jonossa?

  

14) Kuinka monella asukkaalla on mielenterveyden ongelman lisäksi päihdeongelma?

  

15) Kuinka monella heistä päihdeongelma aiheuttaa asumisen tuen tarvetta enemmän kuin 
mielenterveysongelma?

  

16) Kuinka monella asukkaalla on mielenterveyden ongelman lisäksi kehitysvamma?

  

17) Kuinka monella heistä kehitysvamma aiheuttaa asumisen tuen tarvetta enemmän kuin 
mielenterveysongelma?

  

18) Arvioi,kuinka moni asukkaistanne tarvitsisi nykyistä tuetumpaa asumismuotoa?

  

19) Kuvaile, minkälaista asumismuotoa he tarvitsisivat:

  

20) Minkälaisia asukkaita ette voi ottaa asumisyksikköönne asumaan?

  

21) Kuinka moni asukkaistanne selviytyisi vähemmän tuetussa asumismuodossa mikäli sopivia asuntoja ja
riittävää tukea seka palveluja olisi saatavilla? 

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

22) Jos valitsit vaihtoehdon "muunlaisessa asumismuodossa", kuvaile minkälaisessa:

  

23) Kuinka moni asukas on muuttanut pois vuoden 2009 aikana?

  

24) Minkälaisiin asumismuotoihin he ovat muuttaneet?

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

25) Jos valitsit vaihtoehdon "muualle", kuvaile mihin:

  

26) Minkälaisia tukipalveluja itsenäisempään asumismuotoon muuttavalle asukkaalle on tarjolla?

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

27) Mikä taho tämän tuen järjestää?

  

28) Minkälaisia tukipalveluja itsenäisempään asumismuotoon muuttaville asukkaille tulisi mielestäsi 
lisäksi järjestää?

  

Asumispäätökset
  

29) Miten asukkaat itse (pois lähtevät sekä sisään muuttavat)osallistuvat asumispaikkansa valintaan?

  

30) Mitkä kaikki tahot osallistuvat asukkaan (sisään muuttavan tai pois lähtevän) asumispäätöksen 
tekemiseen?

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

31) Mitkä kaikki seikat vaikuttavat asukkaan uuden asumispaikan valinnassa? 

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

32) Mitkä kaksi seikkaa vaikuttavat käytännössä eniten asukkaan uuden asumispaikan valinnassa? 

Valitse kaksi tärkeintä

  

33) Minkä seikkojen tulisi mielestäsi vaikuttaa eniten asukkaan uuden asumispaikan valinnassa? 

Valitse kaksi tärkeintä

  

Laatu ja kehittäminen
  

Puhutaan ns. "pyöröovisyndroomasta", jossa mielenterveyskuntoutuja lyhyin välein kuntoutuu 
sairaalahoidosta omaan asuinpaikkaansa mutta palaa muutaman kuukauden kuluessa takaisin sairaalaan.

34) Ilmeneekö asumisyksikössänne kuvatun kaltaista "pyöröovisyndroomaa"?

  

35) Voitaisiinko tällaisia toistuvia sairaalaaksoja mielestäsi vähentää tai lyhentää asumisen 
tukipalveluiden avulla?

  

36) Minkälaisia näiden palvelujen tulisi olla?

  

37) Voitaisiinko asukkaiden psyykkistä /sosiaalista turvallisuuden tunnetta mielestäsi lisätä tai 
turvattomuuden tunnetta vähentää sopivilla palveluilla tai muilla tukitoimilla?

  

38) Minkälaisia nämä sosiaalista ja psyykkistä turvallisuutta lisäävät tukitoimet mielestäsi voisivat olla?

  

Arvioi seuraavassa yksikkönne toiminnan laatuun liittyviä asioita asukkaiden kuntoutumisen kannalta. 
(Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden sisältöä koskevat kehittämissuositukset). 

  

39) Palvelut järjestetään suunnitelmallisesti eri toimijoiden yhteistyönä 

Miten tärkeänä asiaa pidät? Arvioi asteikolla 14:
1 = ei tärkeä
2 = ei kovin tärkeä
3 = melko tärkeä
4 = erittäin tärkeä 

esim. 
 asukkaiden kuntoutussuunnitelmat laaditaan yhdessä heidän kanssaan,
 asukkaiden hoito ja kuntoutus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä paikallisen
   mielenterveyskeskuksen, psyk.poliklinikan tms. tahon kanssa.

  

40) Miten arvioit tämän kokonaisuuden toteutuvan yksikössänne?

 Arvioi asteikolla 14:
 1 = heikosti 
 2 = tyydyttävästi
 3 = hyvin 
 4 = erinomaisesti 

  

41) Asumispalveluihin liitetään kuntouttavat palvelut

Miten tärkeänä asiaa pidät? Arvioi asteikolla 14:
1 = ei tärkeä
2 = ei kovin tärkeä
3 = melko tärkeä 
4 = erittäin tärkeä 

esim. 
 kuntoutus on asukaslähtöistä,
 asukkailla on mahdollisuus osallistua päivätoimintaan, 
 asukkailla on mahdollisuus kuntouttavaan vertaistukeen tai tukihenkilöön.

 

  

42) Miten arvioit tämän kokonaisuuden toteutuvan yksikössänne?

Arvioi asteikolla 14:
 1 = heikosti 
 2 = tyydyttävästi
 3 = hyvin 
 4 = erinomaisesti 

  

43) Palveluiden arviointia ja valvontaa kehitetään
 
Miten tärkeänä asiaa pidät? Arvioi asteikolla 14:
1 = ei tärkeä
2 = ei kovin tärkeä
3 = melko tärkeä 
4 = erittäin tärkeä 

esim. 
 asukkaat osallistuvat asumisyksikön toiminnan suunnitteluun,
 asiakaspalautetta kerätään säännöllisesti,
 yksiköllä on käytössä laadunhallintajärjestelmä.

  

44) Miten arvioit tämän kokonaisuuden toteutuvan yksikössänne?

 Arvioi asteikolla 14:
 1 = heikosti 
 2 = tyydyttävästi
 3 = hyvin 
 4 = erinomaisesti 

  

45) Laadukkaalla asumisella edistetään kuntoutumista

Miten tärkeänä asiaa pidät? Arvioi asteikolla 14:
1 = ei tärkeä
2 = ei kovin tärkeä
3 = melko tärkeä 
4 = erittäin tärkeä

esim. 
 asukkaalla on oma huone (väh 15m²), jossa on oma WC, suihku ja keittomahdollisuus, 
 asumisyksikkö sijaitsee palveluiden läheisyydessä, 
 asumisen taso on sellainen, että kuntoutuja voi tuntea sen kodiksi. 

  

46) Miten arvioit tämän kokonaisuuden toteutuvan yksikössänne? 

Arvioi asteikolla 14:
 1 = heikosti 
 2 = tyydyttävästi
 3 = hyvin 
 4 = erinomaisesti 

  

47) Henkilöstön määrä ja osaaminen määräytyvät asukkaiden tarpeiden mukaan

Miten tärkeänä asiaa pidät? Arvioi asteikolla 14:
1 = ei tärkeä
2 = ei kovin tärkeä
3 = melko tärkeä 
4 = erittäin tärkeä

esim. 
 henkilöstön lukumäärä määräytyy asukkaiden tarpeiden mukaan,
 henkilöstön osaaminen ja koulutustaso määräytyvät asukkaiden tarpeiden mukaan, 
 henkilöstön määrää, ammattirakennetta ja koulutustasoa arvioidaan jatkuvasti.  

  

48) Miten arvioit tämän kokonaisuuden toteutuvan yksikössänne?

Arvioi asteikolla 14:
 1 = heikosti 
 2 = tyydyttävästi
 3 = hyvin 
 4 = erinomaisesti 

  

49) Mikä on yksikkönne tärkein kehittämiskohde?

  

50) Vapaa sana, esim. 
 Mitä asioita tulisi mielestäsi muuttaa tai lisätä mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen    
  kehittämiseksi alueellanne? 

 Muita mielipiteitäsi aiheesta: 

   

Valitse

 Kuntanmlkj

 Säätiö, järjestö,yhdistys tai osuuskuntanmlkj

 Yksityinen yritysnmlkj

 Kunnan tai kuntayhtymän omistama yritysnmlkj

 Kunnan tai kuntayhtymän tuottamaa palveluanmlkj

 Järjestötoimintaanmlkj

 Yritystoimintaanmlkj

 1830vuotiaatnmlkj

 3065vuotiaatnmlkj

 Yli 65vuotiaatnmlkj

 Päihdeongelmaiset 1830vuotiaatnmlkj

 Päihdeongelmaiset 3065vuotiaatnmlkj

 Päihdeongelmaiset yli 65vuotiaatnmlkj

 Joku muu ryhmä, mikä?   nmlkj

 Ei erityistä kohderyhmäänmlkj

 Asukkailla on vuokrasopimus (avohoito)nmlkj

 Asukkailla on palvelu, kuntoutus tms. sopimus, johon asuminen sisältyy (laitoshoito)nmlkj

 Asumisyksikkö tuottaa sekä avo että laitoshoitoanmlkj

 Kyllä, kuinka monta asukaspaikkaa?   nmlkj

 Einmlkj

 Kyllä, kuinka monta asukaspaikkaa?   nmlkj

 Einmlkj

 En tiedänmlkj

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En tiedänmlkj

 Kyllä, kuinka monta asukasta jonottaa?   nmlkj

 Einmlkj

 En osaa sanoanmlkj

 Tuetussa asumisessa (itsenäinen asunto + asumisohjaajan tms. säännöllinen tuki), arvio lukumäärästä: 

 

gfedc

 Muunlaisessa asumismuodossa, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Tehostettuun palveluasumiseen (ryhmäasunto + henkilöstö paikalla ympäri vuorokauden), arvio lukumäärästä: 

 

gfedc

 Palveluasumiseen (ryhmä tai palveluasunto + henkilöstö paikalla päivisin), arvio lukumäärästä:   gfedc

 Tuettuun asumiseen (itsenäinen asunto + asumisohjaajan tms. säännöllinen tuki), arvio lukumäärästä:   gfedc

 Omaisten luo, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Yksin omaan kotiin, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Laitokseen, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Muualle, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Asumisvalmennusgfedc

 Kriisiasuminengfedc

 Tukihenkilö (henkilökohtaiset käynnit, tapaamiset tms.)gfedc

 Puhelintukigfedc

 Muu tuki, minkälainen?   gfedc

 Asukkaan nykyinen asumisyksikkögfedc

 Asukkaan tuleva asumisyksikkögfedc

 Kuntagfedc

 Vapaaehtoisverkostogfedc

 Järjestö, mikä?   gfedc

 Muu taho, mikä?   gfedc

 Asukas itsegfedc

 Nykyinen asumisyksikkögfedc

 Tuleva asumisyksikkögfedc

 Asukkaan edunvalvojagfedc

 Omaisetgfedc

 Kunnan mielenterveystoimigfedc

 Kunnan sosiaalitoimigfedc

 Järjestöt, mitkä?   gfedc

 Muut tahot, mitkä?   gfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen määrägfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen laatugfedc

 Asumispaikan saatavuusgfedc

 Hintagfedc

 Sijaintigfedc

 Asukkaan toiveetgfedc

 Omaisten toiveetgfedc

 Muu, mikä?   gfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen määrägfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen laatugfedc

 Asumispaikan saatavuusgfedc

 Hintagfedc

 Sijaintigfedc

 Asukkaan toiveetgfedc

 Omaisten toiveetgfedc

 Muu, mikä?   gfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen määrägfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen laatugfedc

 Asumispaikan saatavuusgfedc

 Hintagfedc

 Sijaintigfedc

 Asukkaan toiveetgfedc

 Omaisten toiveetgfedc

 Muu, mikä?   gfedc

 Kyllä, kuinka monen asukkaan kohdalla?   nmlkj

 Einmlkj

 En osaa sanoanmlkj

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En osaa sanoanmlkj

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En osaa sanoanmlkj
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Haluan lähettää vastaukset gfedc

 Lähetä

0% valmiina

 

 



Mielenterveyskuntoutujien asumisen selvitys
Kysely asumispalveluyksiköille

Tämä on kysely mielenterveyskuntoutujien asumispalveluyksiköiden vastuuhenkilöille. Kysely on osa 
Asumispalvelusäätiö ASPAn valtakunnallista selvitystä mielenterveyskuntoutujien asumisesta.

Ole hyvä ja vastaa kaikkiin kysymyksiin. Kysymyksissä, joissa kysytään asukkaiden lukumääriä, riittää oma 
arviosi asiasta. Tähdellä merkityt kysymykset ovat pakollisia. Vastaaminen kestää n.1530 min. Kyselyä ei voi 
tallentaa.

Kaikkia antamiasi tietoja käsitellään täysin luottamuksellisesti. Tulokset raportoidaan niin, ettei yksittäisiä 
vastaajia tai asumisyksiköitä voida tunnistaa.

Vastaajan yhteystietoja kysytään kyselyn lopuksi erillisellä lomakkeella. Tämä tehdään tiedonkeruun 
varmistamiseksi. Yhteystietoja ei voida yhdistää annettuihin vastauksiin eivätkä ne tule julki selvityksen 
missään vaiheessa.

Kiitos avustasi!

  

Taustatietoja
  

1) Missä sairaanhoitopiirissä asumisyksikkönne sijaitsee?

  

2) Missä kunnassa asumisyksikkönne sijaitsee?

  

3) Kunnan asukasluku:

  

4) Asumisyksikön ylläpitäjä on

  

5) Asumisyksikön toiminta on

  

6) Onko yksikkönne suunnattu erityisesti jollekin tietylle mielenterveyskuntoutujien ryhmälle?

Valitse yksi

  

7) Avohoito  laitoshoito   

  

8) Tarjoaako yhteisönne / yrityksenne tämän yksikön lisäksi myös vähemmän tuettuja asumismuotoja, 
esim. tukiasuntoja tms. itsenäisemmin selviytyville mielenterveyskuntoutujille?

  

9) Onko yhteisöllänne / yrityksellänne suunnitteilla uusia mielenterveyskuntoutujille tarkoitettuja 
asuntoja v. 20102012 aikana? 

  

10) Onko yhteisöllänne / yrityksellänne suunnitteilla uusia mielenterveyskuntoutujien asumisen 
tukipalveluja v. 20102012 aikana? 

  

11) Minkälaisia nämä suunnitellut tukipalvelut ovat?

  

Asukkaat
  

12) Kuinka montako asukasta yksikössänne on? 

  

13) Onko asumisyksikköönne tällä hetkellä asukkaita jonossa?

  

14) Kuinka monella asukkaalla on mielenterveyden ongelman lisäksi päihdeongelma?

  

15) Kuinka monella heistä päihdeongelma aiheuttaa asumisen tuen tarvetta enemmän kuin 
mielenterveysongelma?

  

16) Kuinka monella asukkaalla on mielenterveyden ongelman lisäksi kehitysvamma?

  

17) Kuinka monella heistä kehitysvamma aiheuttaa asumisen tuen tarvetta enemmän kuin 
mielenterveysongelma?

  

18) Arvioi,kuinka moni asukkaistanne tarvitsisi nykyistä tuetumpaa asumismuotoa?

  

19) Kuvaile, minkälaista asumismuotoa he tarvitsisivat:

  

20) Minkälaisia asukkaita ette voi ottaa asumisyksikköönne asumaan?

  

21) Kuinka moni asukkaistanne selviytyisi vähemmän tuetussa asumismuodossa mikäli sopivia asuntoja ja
riittävää tukea seka palveluja olisi saatavilla? 

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

22) Jos valitsit vaihtoehdon "muunlaisessa asumismuodossa", kuvaile minkälaisessa:

  

23) Kuinka moni asukas on muuttanut pois vuoden 2009 aikana?

  

24) Minkälaisiin asumismuotoihin he ovat muuttaneet?

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

25) Jos valitsit vaihtoehdon "muualle", kuvaile mihin:

  

26) Minkälaisia tukipalveluja itsenäisempään asumismuotoon muuttavalle asukkaalle on tarjolla?

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

27) Mikä taho tämän tuen järjestää?

  

28) Minkälaisia tukipalveluja itsenäisempään asumismuotoon muuttaville asukkaille tulisi mielestäsi 
lisäksi järjestää?

  

Asumispäätökset
  

29) Miten asukkaat itse (pois lähtevät sekä sisään muuttavat)osallistuvat asumispaikkansa valintaan?

  

30) Mitkä kaikki tahot osallistuvat asukkaan (sisään muuttavan tai pois lähtevän) asumispäätöksen 
tekemiseen?

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

31) Mitkä kaikki seikat vaikuttavat asukkaan uuden asumispaikan valinnassa? 

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

32) Mitkä kaksi seikkaa vaikuttavat käytännössä eniten asukkaan uuden asumispaikan valinnassa? 

Valitse kaksi tärkeintä

  

33) Minkä seikkojen tulisi mielestäsi vaikuttaa eniten asukkaan uuden asumispaikan valinnassa? 

Valitse kaksi tärkeintä

  

Laatu ja kehittäminen
  

Puhutaan ns. "pyöröovisyndroomasta", jossa mielenterveyskuntoutuja lyhyin välein kuntoutuu 
sairaalahoidosta omaan asuinpaikkaansa mutta palaa muutaman kuukauden kuluessa takaisin sairaalaan.

34) Ilmeneekö asumisyksikössänne kuvatun kaltaista "pyöröovisyndroomaa"?

  

35) Voitaisiinko tällaisia toistuvia sairaalaaksoja mielestäsi vähentää tai lyhentää asumisen 
tukipalveluiden avulla?

  

36) Minkälaisia näiden palvelujen tulisi olla?

  

37) Voitaisiinko asukkaiden psyykkistä /sosiaalista turvallisuuden tunnetta mielestäsi lisätä tai 
turvattomuuden tunnetta vähentää sopivilla palveluilla tai muilla tukitoimilla?

  

38) Minkälaisia nämä sosiaalista ja psyykkistä turvallisuutta lisäävät tukitoimet mielestäsi voisivat olla?

  

Arvioi seuraavassa yksikkönne toiminnan laatuun liittyviä asioita asukkaiden kuntoutumisen kannalta. 
(Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden sisältöä koskevat kehittämissuositukset). 

  

39) Palvelut järjestetään suunnitelmallisesti eri toimijoiden yhteistyönä 

Miten tärkeänä asiaa pidät? Arvioi asteikolla 14:
1 = ei tärkeä
2 = ei kovin tärkeä
3 = melko tärkeä
4 = erittäin tärkeä 

esim. 
 asukkaiden kuntoutussuunnitelmat laaditaan yhdessä heidän kanssaan,
 asukkaiden hoito ja kuntoutus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä paikallisen
   mielenterveyskeskuksen, psyk.poliklinikan tms. tahon kanssa.

  

40) Miten arvioit tämän kokonaisuuden toteutuvan yksikössänne?

 Arvioi asteikolla 14:
 1 = heikosti 
 2 = tyydyttävästi
 3 = hyvin 
 4 = erinomaisesti 

  

41) Asumispalveluihin liitetään kuntouttavat palvelut

Miten tärkeänä asiaa pidät? Arvioi asteikolla 14:
1 = ei tärkeä
2 = ei kovin tärkeä
3 = melko tärkeä 
4 = erittäin tärkeä 

esim. 
 kuntoutus on asukaslähtöistä,
 asukkailla on mahdollisuus osallistua päivätoimintaan, 
 asukkailla on mahdollisuus kuntouttavaan vertaistukeen tai tukihenkilöön.

 

  

42) Miten arvioit tämän kokonaisuuden toteutuvan yksikössänne?

Arvioi asteikolla 14:
 1 = heikosti 
 2 = tyydyttävästi
 3 = hyvin 
 4 = erinomaisesti 

  

43) Palveluiden arviointia ja valvontaa kehitetään
 
Miten tärkeänä asiaa pidät? Arvioi asteikolla 14:
1 = ei tärkeä
2 = ei kovin tärkeä
3 = melko tärkeä 
4 = erittäin tärkeä 

esim. 
 asukkaat osallistuvat asumisyksikön toiminnan suunnitteluun,
 asiakaspalautetta kerätään säännöllisesti,
 yksiköllä on käytössä laadunhallintajärjestelmä.

  

44) Miten arvioit tämän kokonaisuuden toteutuvan yksikössänne?

 Arvioi asteikolla 14:
 1 = heikosti 
 2 = tyydyttävästi
 3 = hyvin 
 4 = erinomaisesti 

  

45) Laadukkaalla asumisella edistetään kuntoutumista

Miten tärkeänä asiaa pidät? Arvioi asteikolla 14:
1 = ei tärkeä
2 = ei kovin tärkeä
3 = melko tärkeä 
4 = erittäin tärkeä

esim. 
 asukkaalla on oma huone (väh 15m²), jossa on oma WC, suihku ja keittomahdollisuus, 
 asumisyksikkö sijaitsee palveluiden läheisyydessä, 
 asumisen taso on sellainen, että kuntoutuja voi tuntea sen kodiksi. 

  

46) Miten arvioit tämän kokonaisuuden toteutuvan yksikössänne? 

Arvioi asteikolla 14:
 1 = heikosti 
 2 = tyydyttävästi
 3 = hyvin 
 4 = erinomaisesti 

  

47) Henkilöstön määrä ja osaaminen määräytyvät asukkaiden tarpeiden mukaan

Miten tärkeänä asiaa pidät? Arvioi asteikolla 14:
1 = ei tärkeä
2 = ei kovin tärkeä
3 = melko tärkeä 
4 = erittäin tärkeä

esim. 
 henkilöstön lukumäärä määräytyy asukkaiden tarpeiden mukaan,
 henkilöstön osaaminen ja koulutustaso määräytyvät asukkaiden tarpeiden mukaan, 
 henkilöstön määrää, ammattirakennetta ja koulutustasoa arvioidaan jatkuvasti.  

  

48) Miten arvioit tämän kokonaisuuden toteutuvan yksikössänne?

Arvioi asteikolla 14:
 1 = heikosti 
 2 = tyydyttävästi
 3 = hyvin 
 4 = erinomaisesti 

  

49) Mikä on yksikkönne tärkein kehittämiskohde?

  

50) Vapaa sana, esim. 
 Mitä asioita tulisi mielestäsi muuttaa tai lisätä mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen    
  kehittämiseksi alueellanne? 

 Muita mielipiteitäsi aiheesta: 

   

Valitse

 Kuntanmlkj

 Säätiö, järjestö,yhdistys tai osuuskuntanmlkj

 Yksityinen yritysnmlkj

 Kunnan tai kuntayhtymän omistama yritysnmlkj

 Kunnan tai kuntayhtymän tuottamaa palveluanmlkj

 Järjestötoimintaanmlkj

 Yritystoimintaanmlkj

 1830vuotiaatnmlkj

 3065vuotiaatnmlkj

 Yli 65vuotiaatnmlkj

 Päihdeongelmaiset 1830vuotiaatnmlkj

 Päihdeongelmaiset 3065vuotiaatnmlkj

 Päihdeongelmaiset yli 65vuotiaatnmlkj

 Joku muu ryhmä, mikä?   nmlkj

 Ei erityistä kohderyhmäänmlkj

 Asukkailla on vuokrasopimus (avohoito)nmlkj

 Asukkailla on palvelu, kuntoutus tms. sopimus, johon asuminen sisältyy (laitoshoito)nmlkj

 Asumisyksikkö tuottaa sekä avo että laitoshoitoanmlkj

 Kyllä, kuinka monta asukaspaikkaa?   nmlkj

 Einmlkj

 Kyllä, kuinka monta asukaspaikkaa?   nmlkj

 Einmlkj

 En tiedänmlkj

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En tiedänmlkj

 Kyllä, kuinka monta asukasta jonottaa?   nmlkj

 Einmlkj

 En osaa sanoanmlkj

 Tuetussa asumisessa (itsenäinen asunto + asumisohjaajan tms. säännöllinen tuki), arvio lukumäärästä: 

 

gfedc

 Muunlaisessa asumismuodossa, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Tehostettuun palveluasumiseen (ryhmäasunto + henkilöstö paikalla ympäri vuorokauden), arvio lukumäärästä: 

 

gfedc

 Palveluasumiseen (ryhmä tai palveluasunto + henkilöstö paikalla päivisin), arvio lukumäärästä:   gfedc

 Tuettuun asumiseen (itsenäinen asunto + asumisohjaajan tms. säännöllinen tuki), arvio lukumäärästä:   gfedc

 Omaisten luo, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Yksin omaan kotiin, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Laitokseen, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Muualle, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Asumisvalmennusgfedc

 Kriisiasuminengfedc

 Tukihenkilö (henkilökohtaiset käynnit, tapaamiset tms.)gfedc

 Puhelintukigfedc

 Muu tuki, minkälainen?   gfedc

 Asukkaan nykyinen asumisyksikkögfedc

 Asukkaan tuleva asumisyksikkögfedc

 Kuntagfedc

 Vapaaehtoisverkostogfedc

 Järjestö, mikä?   gfedc

 Muu taho, mikä?   gfedc

 Asukas itsegfedc

 Nykyinen asumisyksikkögfedc

 Tuleva asumisyksikkögfedc

 Asukkaan edunvalvojagfedc

 Omaisetgfedc

 Kunnan mielenterveystoimigfedc

 Kunnan sosiaalitoimigfedc

 Järjestöt, mitkä?   gfedc

 Muut tahot, mitkä?   gfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen määrägfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen laatugfedc

 Asumispaikan saatavuusgfedc

 Hintagfedc

 Sijaintigfedc

 Asukkaan toiveetgfedc

 Omaisten toiveetgfedc

 Muu, mikä?   gfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen määrägfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen laatugfedc

 Asumispaikan saatavuusgfedc

 Hintagfedc

 Sijaintigfedc

 Asukkaan toiveetgfedc

 Omaisten toiveetgfedc

 Muu, mikä?   gfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen määrägfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen laatugfedc

 Asumispaikan saatavuusgfedc

 Hintagfedc

 Sijaintigfedc

 Asukkaan toiveetgfedc

 Omaisten toiveetgfedc

 Muu, mikä?   gfedc

 Kyllä, kuinka monen asukkaan kohdalla?   nmlkj

 Einmlkj

 En osaa sanoanmlkj

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En osaa sanoanmlkj

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En osaa sanoanmlkj

   1    2    3    4    

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1    2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Haluan lähettää vastaukset gfedc

 Lähetä

0% valmiina

 

 



Mielenterveyskuntoutujien asumisen selvitys
Kysely asumispalveluyksiköille

Tämä on kysely mielenterveyskuntoutujien asumispalveluyksiköiden vastuuhenkilöille. Kysely on osa 
Asumispalvelusäätiö ASPAn valtakunnallista selvitystä mielenterveyskuntoutujien asumisesta.

Ole hyvä ja vastaa kaikkiin kysymyksiin. Kysymyksissä, joissa kysytään asukkaiden lukumääriä, riittää oma 
arviosi asiasta. Tähdellä merkityt kysymykset ovat pakollisia. Vastaaminen kestää n.1530 min. Kyselyä ei voi 
tallentaa.

Kaikkia antamiasi tietoja käsitellään täysin luottamuksellisesti. Tulokset raportoidaan niin, ettei yksittäisiä 
vastaajia tai asumisyksiköitä voida tunnistaa.

Vastaajan yhteystietoja kysytään kyselyn lopuksi erillisellä lomakkeella. Tämä tehdään tiedonkeruun 
varmistamiseksi. Yhteystietoja ei voida yhdistää annettuihin vastauksiin eivätkä ne tule julki selvityksen 
missään vaiheessa.

Kiitos avustasi!

  

Taustatietoja
  

1) Missä sairaanhoitopiirissä asumisyksikkönne sijaitsee?

  

2) Missä kunnassa asumisyksikkönne sijaitsee?

  

3) Kunnan asukasluku:

  

4) Asumisyksikön ylläpitäjä on

  

5) Asumisyksikön toiminta on

  

6) Onko yksikkönne suunnattu erityisesti jollekin tietylle mielenterveyskuntoutujien ryhmälle?

Valitse yksi

  

7) Avohoito  laitoshoito   

  

8) Tarjoaako yhteisönne / yrityksenne tämän yksikön lisäksi myös vähemmän tuettuja asumismuotoja, 
esim. tukiasuntoja tms. itsenäisemmin selviytyville mielenterveyskuntoutujille?

  

9) Onko yhteisöllänne / yrityksellänne suunnitteilla uusia mielenterveyskuntoutujille tarkoitettuja 
asuntoja v. 20102012 aikana? 

  

10) Onko yhteisöllänne / yrityksellänne suunnitteilla uusia mielenterveyskuntoutujien asumisen 
tukipalveluja v. 20102012 aikana? 

  

11) Minkälaisia nämä suunnitellut tukipalvelut ovat?

  

Asukkaat
  

12) Kuinka montako asukasta yksikössänne on? 

  

13) Onko asumisyksikköönne tällä hetkellä asukkaita jonossa?

  

14) Kuinka monella asukkaalla on mielenterveyden ongelman lisäksi päihdeongelma?

  

15) Kuinka monella heistä päihdeongelma aiheuttaa asumisen tuen tarvetta enemmän kuin 
mielenterveysongelma?

  

16) Kuinka monella asukkaalla on mielenterveyden ongelman lisäksi kehitysvamma?

  

17) Kuinka monella heistä kehitysvamma aiheuttaa asumisen tuen tarvetta enemmän kuin 
mielenterveysongelma?

  

18) Arvioi,kuinka moni asukkaistanne tarvitsisi nykyistä tuetumpaa asumismuotoa?

  

19) Kuvaile, minkälaista asumismuotoa he tarvitsisivat:

  

20) Minkälaisia asukkaita ette voi ottaa asumisyksikköönne asumaan?

  

21) Kuinka moni asukkaistanne selviytyisi vähemmän tuetussa asumismuodossa mikäli sopivia asuntoja ja
riittävää tukea seka palveluja olisi saatavilla? 

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

22) Jos valitsit vaihtoehdon "muunlaisessa asumismuodossa", kuvaile minkälaisessa:

  

23) Kuinka moni asukas on muuttanut pois vuoden 2009 aikana?

  

24) Minkälaisiin asumismuotoihin he ovat muuttaneet?

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

25) Jos valitsit vaihtoehdon "muualle", kuvaile mihin:

  

26) Minkälaisia tukipalveluja itsenäisempään asumismuotoon muuttavalle asukkaalle on tarjolla?

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

27) Mikä taho tämän tuen järjestää?

  

28) Minkälaisia tukipalveluja itsenäisempään asumismuotoon muuttaville asukkaille tulisi mielestäsi 
lisäksi järjestää?

  

Asumispäätökset
  

29) Miten asukkaat itse (pois lähtevät sekä sisään muuttavat)osallistuvat asumispaikkansa valintaan?

  

30) Mitkä kaikki tahot osallistuvat asukkaan (sisään muuttavan tai pois lähtevän) asumispäätöksen 
tekemiseen?

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

31) Mitkä kaikki seikat vaikuttavat asukkaan uuden asumispaikan valinnassa? 

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

32) Mitkä kaksi seikkaa vaikuttavat käytännössä eniten asukkaan uuden asumispaikan valinnassa? 

Valitse kaksi tärkeintä

  

33) Minkä seikkojen tulisi mielestäsi vaikuttaa eniten asukkaan uuden asumispaikan valinnassa? 

Valitse kaksi tärkeintä

  

Laatu ja kehittäminen
  

Puhutaan ns. "pyöröovisyndroomasta", jossa mielenterveyskuntoutuja lyhyin välein kuntoutuu 
sairaalahoidosta omaan asuinpaikkaansa mutta palaa muutaman kuukauden kuluessa takaisin sairaalaan.

34) Ilmeneekö asumisyksikössänne kuvatun kaltaista "pyöröovisyndroomaa"?

  

35) Voitaisiinko tällaisia toistuvia sairaalaaksoja mielestäsi vähentää tai lyhentää asumisen 
tukipalveluiden avulla?

  

36) Minkälaisia näiden palvelujen tulisi olla?

  

37) Voitaisiinko asukkaiden psyykkistä /sosiaalista turvallisuuden tunnetta mielestäsi lisätä tai 
turvattomuuden tunnetta vähentää sopivilla palveluilla tai muilla tukitoimilla?

  

38) Minkälaisia nämä sosiaalista ja psyykkistä turvallisuutta lisäävät tukitoimet mielestäsi voisivat olla?

  

Arvioi seuraavassa yksikkönne toiminnan laatuun liittyviä asioita asukkaiden kuntoutumisen kannalta. 
(Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden sisältöä koskevat kehittämissuositukset). 

  

39) Palvelut järjestetään suunnitelmallisesti eri toimijoiden yhteistyönä 

Miten tärkeänä asiaa pidät? Arvioi asteikolla 14:
1 = ei tärkeä
2 = ei kovin tärkeä
3 = melko tärkeä
4 = erittäin tärkeä 

esim. 
 asukkaiden kuntoutussuunnitelmat laaditaan yhdessä heidän kanssaan,
 asukkaiden hoito ja kuntoutus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä paikallisen
   mielenterveyskeskuksen, psyk.poliklinikan tms. tahon kanssa.

  

40) Miten arvioit tämän kokonaisuuden toteutuvan yksikössänne?

 Arvioi asteikolla 14:
 1 = heikosti 
 2 = tyydyttävästi
 3 = hyvin 
 4 = erinomaisesti 

  

41) Asumispalveluihin liitetään kuntouttavat palvelut

Miten tärkeänä asiaa pidät? Arvioi asteikolla 14:
1 = ei tärkeä
2 = ei kovin tärkeä
3 = melko tärkeä 
4 = erittäin tärkeä 

esim. 
 kuntoutus on asukaslähtöistä,
 asukkailla on mahdollisuus osallistua päivätoimintaan, 
 asukkailla on mahdollisuus kuntouttavaan vertaistukeen tai tukihenkilöön.

 

  

42) Miten arvioit tämän kokonaisuuden toteutuvan yksikössänne?

Arvioi asteikolla 14:
 1 = heikosti 
 2 = tyydyttävästi
 3 = hyvin 
 4 = erinomaisesti 

  

43) Palveluiden arviointia ja valvontaa kehitetään
 
Miten tärkeänä asiaa pidät? Arvioi asteikolla 14:
1 = ei tärkeä
2 = ei kovin tärkeä
3 = melko tärkeä 
4 = erittäin tärkeä 

esim. 
 asukkaat osallistuvat asumisyksikön toiminnan suunnitteluun,
 asiakaspalautetta kerätään säännöllisesti,
 yksiköllä on käytössä laadunhallintajärjestelmä.

  

44) Miten arvioit tämän kokonaisuuden toteutuvan yksikössänne?

 Arvioi asteikolla 14:
 1 = heikosti 
 2 = tyydyttävästi
 3 = hyvin 
 4 = erinomaisesti 

  

45) Laadukkaalla asumisella edistetään kuntoutumista

Miten tärkeänä asiaa pidät? Arvioi asteikolla 14:
1 = ei tärkeä
2 = ei kovin tärkeä
3 = melko tärkeä 
4 = erittäin tärkeä

esim. 
 asukkaalla on oma huone (väh 15m²), jossa on oma WC, suihku ja keittomahdollisuus, 
 asumisyksikkö sijaitsee palveluiden läheisyydessä, 
 asumisen taso on sellainen, että kuntoutuja voi tuntea sen kodiksi. 

  

46) Miten arvioit tämän kokonaisuuden toteutuvan yksikössänne? 

Arvioi asteikolla 14:
 1 = heikosti 
 2 = tyydyttävästi
 3 = hyvin 
 4 = erinomaisesti 

  

47) Henkilöstön määrä ja osaaminen määräytyvät asukkaiden tarpeiden mukaan

Miten tärkeänä asiaa pidät? Arvioi asteikolla 14:
1 = ei tärkeä
2 = ei kovin tärkeä
3 = melko tärkeä 
4 = erittäin tärkeä

esim. 
 henkilöstön lukumäärä määräytyy asukkaiden tarpeiden mukaan,
 henkilöstön osaaminen ja koulutustaso määräytyvät asukkaiden tarpeiden mukaan, 
 henkilöstön määrää, ammattirakennetta ja koulutustasoa arvioidaan jatkuvasti.  

  

48) Miten arvioit tämän kokonaisuuden toteutuvan yksikössänne?

Arvioi asteikolla 14:
 1 = heikosti 
 2 = tyydyttävästi
 3 = hyvin 
 4 = erinomaisesti 

  

49) Mikä on yksikkönne tärkein kehittämiskohde?

  

50) Vapaa sana, esim. 
 Mitä asioita tulisi mielestäsi muuttaa tai lisätä mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen    
  kehittämiseksi alueellanne? 

 Muita mielipiteitäsi aiheesta: 

   

Valitse

 Kuntanmlkj

 Säätiö, järjestö,yhdistys tai osuuskuntanmlkj

 Yksityinen yritysnmlkj

 Kunnan tai kuntayhtymän omistama yritysnmlkj

 Kunnan tai kuntayhtymän tuottamaa palveluanmlkj

 Järjestötoimintaanmlkj

 Yritystoimintaanmlkj

 1830vuotiaatnmlkj

 3065vuotiaatnmlkj

 Yli 65vuotiaatnmlkj

 Päihdeongelmaiset 1830vuotiaatnmlkj

 Päihdeongelmaiset 3065vuotiaatnmlkj

 Päihdeongelmaiset yli 65vuotiaatnmlkj

 Joku muu ryhmä, mikä?   nmlkj

 Ei erityistä kohderyhmäänmlkj

 Asukkailla on vuokrasopimus (avohoito)nmlkj

 Asukkailla on palvelu, kuntoutus tms. sopimus, johon asuminen sisältyy (laitoshoito)nmlkj

 Asumisyksikkö tuottaa sekä avo että laitoshoitoanmlkj

 Kyllä, kuinka monta asukaspaikkaa?   nmlkj

 Einmlkj

 Kyllä, kuinka monta asukaspaikkaa?   nmlkj

 Einmlkj

 En tiedänmlkj

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En tiedänmlkj

 Kyllä, kuinka monta asukasta jonottaa?   nmlkj

 Einmlkj

 En osaa sanoanmlkj

 Tuetussa asumisessa (itsenäinen asunto + asumisohjaajan tms. säännöllinen tuki), arvio lukumäärästä: 

 

gfedc

 Muunlaisessa asumismuodossa, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Tehostettuun palveluasumiseen (ryhmäasunto + henkilöstö paikalla ympäri vuorokauden), arvio lukumäärästä: 

 

gfedc

 Palveluasumiseen (ryhmä tai palveluasunto + henkilöstö paikalla päivisin), arvio lukumäärästä:   gfedc

 Tuettuun asumiseen (itsenäinen asunto + asumisohjaajan tms. säännöllinen tuki), arvio lukumäärästä:   gfedc

 Omaisten luo, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Yksin omaan kotiin, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Laitokseen, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Muualle, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Asumisvalmennusgfedc

 Kriisiasuminengfedc

 Tukihenkilö (henkilökohtaiset käynnit, tapaamiset tms.)gfedc

 Puhelintukigfedc

 Muu tuki, minkälainen?   gfedc

 Asukkaan nykyinen asumisyksikkögfedc

 Asukkaan tuleva asumisyksikkögfedc

 Kuntagfedc

 Vapaaehtoisverkostogfedc

 Järjestö, mikä?   gfedc

 Muu taho, mikä?   gfedc

 Asukas itsegfedc

 Nykyinen asumisyksikkögfedc

 Tuleva asumisyksikkögfedc

 Asukkaan edunvalvojagfedc

 Omaisetgfedc

 Kunnan mielenterveystoimigfedc

 Kunnan sosiaalitoimigfedc

 Järjestöt, mitkä?   gfedc

 Muut tahot, mitkä?   gfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen määrägfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen laatugfedc

 Asumispaikan saatavuusgfedc

 Hintagfedc

 Sijaintigfedc

 Asukkaan toiveetgfedc

 Omaisten toiveetgfedc

 Muu, mikä?   gfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen määrägfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen laatugfedc

 Asumispaikan saatavuusgfedc

 Hintagfedc

 Sijaintigfedc

 Asukkaan toiveetgfedc

 Omaisten toiveetgfedc

 Muu, mikä?   gfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen määrägfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen laatugfedc

 Asumispaikan saatavuusgfedc

 Hintagfedc

 Sijaintigfedc

 Asukkaan toiveetgfedc

 Omaisten toiveetgfedc

 Muu, mikä?   gfedc

 Kyllä, kuinka monen asukkaan kohdalla?   nmlkj

 Einmlkj

 En osaa sanoanmlkj

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En osaa sanoanmlkj

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En osaa sanoanmlkj

   1    2    3    4    

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1    2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Haluan lähettää vastaukset gfedc

 Lähetä

0% valmiina

 

 



Mielenterveyskuntoutujien asumisen selvitys
Kysely asumispalveluyksiköille

Tämä on kysely mielenterveyskuntoutujien asumispalveluyksiköiden vastuuhenkilöille. Kysely on osa 
Asumispalvelusäätiö ASPAn valtakunnallista selvitystä mielenterveyskuntoutujien asumisesta.

Ole hyvä ja vastaa kaikkiin kysymyksiin. Kysymyksissä, joissa kysytään asukkaiden lukumääriä, riittää oma 
arviosi asiasta. Tähdellä merkityt kysymykset ovat pakollisia. Vastaaminen kestää n.1530 min. Kyselyä ei voi 
tallentaa.

Kaikkia antamiasi tietoja käsitellään täysin luottamuksellisesti. Tulokset raportoidaan niin, ettei yksittäisiä 
vastaajia tai asumisyksiköitä voida tunnistaa.

Vastaajan yhteystietoja kysytään kyselyn lopuksi erillisellä lomakkeella. Tämä tehdään tiedonkeruun 
varmistamiseksi. Yhteystietoja ei voida yhdistää annettuihin vastauksiin eivätkä ne tule julki selvityksen 
missään vaiheessa.

Kiitos avustasi!

  

Taustatietoja
  

1) Missä sairaanhoitopiirissä asumisyksikkönne sijaitsee?

  

2) Missä kunnassa asumisyksikkönne sijaitsee?

  

3) Kunnan asukasluku:

  

4) Asumisyksikön ylläpitäjä on

  

5) Asumisyksikön toiminta on

  

6) Onko yksikkönne suunnattu erityisesti jollekin tietylle mielenterveyskuntoutujien ryhmälle?

Valitse yksi

  

7) Avohoito  laitoshoito   

  

8) Tarjoaako yhteisönne / yrityksenne tämän yksikön lisäksi myös vähemmän tuettuja asumismuotoja, 
esim. tukiasuntoja tms. itsenäisemmin selviytyville mielenterveyskuntoutujille?

  

9) Onko yhteisöllänne / yrityksellänne suunnitteilla uusia mielenterveyskuntoutujille tarkoitettuja 
asuntoja v. 20102012 aikana? 

  

10) Onko yhteisöllänne / yrityksellänne suunnitteilla uusia mielenterveyskuntoutujien asumisen 
tukipalveluja v. 20102012 aikana? 

  

11) Minkälaisia nämä suunnitellut tukipalvelut ovat?

  

Asukkaat
  

12) Kuinka montako asukasta yksikössänne on? 

  

13) Onko asumisyksikköönne tällä hetkellä asukkaita jonossa?

  

14) Kuinka monella asukkaalla on mielenterveyden ongelman lisäksi päihdeongelma?

  

15) Kuinka monella heistä päihdeongelma aiheuttaa asumisen tuen tarvetta enemmän kuin 
mielenterveysongelma?

  

16) Kuinka monella asukkaalla on mielenterveyden ongelman lisäksi kehitysvamma?

  

17) Kuinka monella heistä kehitysvamma aiheuttaa asumisen tuen tarvetta enemmän kuin 
mielenterveysongelma?

  

18) Arvioi,kuinka moni asukkaistanne tarvitsisi nykyistä tuetumpaa asumismuotoa?

  

19) Kuvaile, minkälaista asumismuotoa he tarvitsisivat:

  

20) Minkälaisia asukkaita ette voi ottaa asumisyksikköönne asumaan?

  

21) Kuinka moni asukkaistanne selviytyisi vähemmän tuetussa asumismuodossa mikäli sopivia asuntoja ja
riittävää tukea seka palveluja olisi saatavilla? 

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

22) Jos valitsit vaihtoehdon "muunlaisessa asumismuodossa", kuvaile minkälaisessa:

  

23) Kuinka moni asukas on muuttanut pois vuoden 2009 aikana?

  

24) Minkälaisiin asumismuotoihin he ovat muuttaneet?

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

25) Jos valitsit vaihtoehdon "muualle", kuvaile mihin:

  

26) Minkälaisia tukipalveluja itsenäisempään asumismuotoon muuttavalle asukkaalle on tarjolla?

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

27) Mikä taho tämän tuen järjestää?

  

28) Minkälaisia tukipalveluja itsenäisempään asumismuotoon muuttaville asukkaille tulisi mielestäsi 
lisäksi järjestää?

  

Asumispäätökset
  

29) Miten asukkaat itse (pois lähtevät sekä sisään muuttavat)osallistuvat asumispaikkansa valintaan?

  

30) Mitkä kaikki tahot osallistuvat asukkaan (sisään muuttavan tai pois lähtevän) asumispäätöksen 
tekemiseen?

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

31) Mitkä kaikki seikat vaikuttavat asukkaan uuden asumispaikan valinnassa? 

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

32) Mitkä kaksi seikkaa vaikuttavat käytännössä eniten asukkaan uuden asumispaikan valinnassa? 

Valitse kaksi tärkeintä

  

33) Minkä seikkojen tulisi mielestäsi vaikuttaa eniten asukkaan uuden asumispaikan valinnassa? 

Valitse kaksi tärkeintä

  

Laatu ja kehittäminen
  

Puhutaan ns. "pyöröovisyndroomasta", jossa mielenterveyskuntoutuja lyhyin välein kuntoutuu 
sairaalahoidosta omaan asuinpaikkaansa mutta palaa muutaman kuukauden kuluessa takaisin sairaalaan.

34) Ilmeneekö asumisyksikössänne kuvatun kaltaista "pyöröovisyndroomaa"?

  

35) Voitaisiinko tällaisia toistuvia sairaalaaksoja mielestäsi vähentää tai lyhentää asumisen 
tukipalveluiden avulla?

  

36) Minkälaisia näiden palvelujen tulisi olla?

  

37) Voitaisiinko asukkaiden psyykkistä /sosiaalista turvallisuuden tunnetta mielestäsi lisätä tai 
turvattomuuden tunnetta vähentää sopivilla palveluilla tai muilla tukitoimilla?

  

38) Minkälaisia nämä sosiaalista ja psyykkistä turvallisuutta lisäävät tukitoimet mielestäsi voisivat olla?

  

Arvioi seuraavassa yksikkönne toiminnan laatuun liittyviä asioita asukkaiden kuntoutumisen kannalta. 
(Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden sisältöä koskevat kehittämissuositukset). 

  

39) Palvelut järjestetään suunnitelmallisesti eri toimijoiden yhteistyönä 

Miten tärkeänä asiaa pidät? Arvioi asteikolla 14:
1 = ei tärkeä
2 = ei kovin tärkeä
3 = melko tärkeä
4 = erittäin tärkeä 

esim. 
 asukkaiden kuntoutussuunnitelmat laaditaan yhdessä heidän kanssaan,
 asukkaiden hoito ja kuntoutus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä paikallisen
   mielenterveyskeskuksen, psyk.poliklinikan tms. tahon kanssa.

  

40) Miten arvioit tämän kokonaisuuden toteutuvan yksikössänne?

 Arvioi asteikolla 14:
 1 = heikosti 
 2 = tyydyttävästi
 3 = hyvin 
 4 = erinomaisesti 

  

41) Asumispalveluihin liitetään kuntouttavat palvelut

Miten tärkeänä asiaa pidät? Arvioi asteikolla 14:
1 = ei tärkeä
2 = ei kovin tärkeä
3 = melko tärkeä 
4 = erittäin tärkeä 

esim. 
 kuntoutus on asukaslähtöistä,
 asukkailla on mahdollisuus osallistua päivätoimintaan, 
 asukkailla on mahdollisuus kuntouttavaan vertaistukeen tai tukihenkilöön.

 

  

42) Miten arvioit tämän kokonaisuuden toteutuvan yksikössänne?

Arvioi asteikolla 14:
 1 = heikosti 
 2 = tyydyttävästi
 3 = hyvin 
 4 = erinomaisesti 

  

43) Palveluiden arviointia ja valvontaa kehitetään
 
Miten tärkeänä asiaa pidät? Arvioi asteikolla 14:
1 = ei tärkeä
2 = ei kovin tärkeä
3 = melko tärkeä 
4 = erittäin tärkeä 

esim. 
 asukkaat osallistuvat asumisyksikön toiminnan suunnitteluun,
 asiakaspalautetta kerätään säännöllisesti,
 yksiköllä on käytössä laadunhallintajärjestelmä.

  

44) Miten arvioit tämän kokonaisuuden toteutuvan yksikössänne?

 Arvioi asteikolla 14:
 1 = heikosti 
 2 = tyydyttävästi
 3 = hyvin 
 4 = erinomaisesti 

  

45) Laadukkaalla asumisella edistetään kuntoutumista

Miten tärkeänä asiaa pidät? Arvioi asteikolla 14:
1 = ei tärkeä
2 = ei kovin tärkeä
3 = melko tärkeä 
4 = erittäin tärkeä

esim. 
 asukkaalla on oma huone (väh 15m²), jossa on oma WC, suihku ja keittomahdollisuus, 
 asumisyksikkö sijaitsee palveluiden läheisyydessä, 
 asumisen taso on sellainen, että kuntoutuja voi tuntea sen kodiksi. 

  

46) Miten arvioit tämän kokonaisuuden toteutuvan yksikössänne? 

Arvioi asteikolla 14:
 1 = heikosti 
 2 = tyydyttävästi
 3 = hyvin 
 4 = erinomaisesti 

  

47) Henkilöstön määrä ja osaaminen määräytyvät asukkaiden tarpeiden mukaan

Miten tärkeänä asiaa pidät? Arvioi asteikolla 14:
1 = ei tärkeä
2 = ei kovin tärkeä
3 = melko tärkeä 
4 = erittäin tärkeä

esim. 
 henkilöstön lukumäärä määräytyy asukkaiden tarpeiden mukaan,
 henkilöstön osaaminen ja koulutustaso määräytyvät asukkaiden tarpeiden mukaan, 
 henkilöstön määrää, ammattirakennetta ja koulutustasoa arvioidaan jatkuvasti.  

  

48) Miten arvioit tämän kokonaisuuden toteutuvan yksikössänne?

Arvioi asteikolla 14:
 1 = heikosti 
 2 = tyydyttävästi
 3 = hyvin 
 4 = erinomaisesti 

  

49) Mikä on yksikkönne tärkein kehittämiskohde?

  

50) Vapaa sana, esim. 
 Mitä asioita tulisi mielestäsi muuttaa tai lisätä mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen    
  kehittämiseksi alueellanne? 

 Muita mielipiteitäsi aiheesta: 

   

Valitse

 Kuntanmlkj

 Säätiö, järjestö,yhdistys tai osuuskuntanmlkj

 Yksityinen yritysnmlkj

 Kunnan tai kuntayhtymän omistama yritysnmlkj

 Kunnan tai kuntayhtymän tuottamaa palveluanmlkj

 Järjestötoimintaanmlkj

 Yritystoimintaanmlkj

 1830vuotiaatnmlkj

 3065vuotiaatnmlkj

 Yli 65vuotiaatnmlkj

 Päihdeongelmaiset 1830vuotiaatnmlkj

 Päihdeongelmaiset 3065vuotiaatnmlkj

 Päihdeongelmaiset yli 65vuotiaatnmlkj

 Joku muu ryhmä, mikä?   nmlkj

 Ei erityistä kohderyhmäänmlkj

 Asukkailla on vuokrasopimus (avohoito)nmlkj

 Asukkailla on palvelu, kuntoutus tms. sopimus, johon asuminen sisältyy (laitoshoito)nmlkj

 Asumisyksikkö tuottaa sekä avo että laitoshoitoanmlkj

 Kyllä, kuinka monta asukaspaikkaa?   nmlkj

 Einmlkj

 Kyllä, kuinka monta asukaspaikkaa?   nmlkj

 Einmlkj

 En tiedänmlkj

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En tiedänmlkj

 Kyllä, kuinka monta asukasta jonottaa?   nmlkj

 Einmlkj

 En osaa sanoanmlkj

 Tuetussa asumisessa (itsenäinen asunto + asumisohjaajan tms. säännöllinen tuki), arvio lukumäärästä: 

 

gfedc

 Muunlaisessa asumismuodossa, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Tehostettuun palveluasumiseen (ryhmäasunto + henkilöstö paikalla ympäri vuorokauden), arvio lukumäärästä: 

 

gfedc

 Palveluasumiseen (ryhmä tai palveluasunto + henkilöstö paikalla päivisin), arvio lukumäärästä:   gfedc

 Tuettuun asumiseen (itsenäinen asunto + asumisohjaajan tms. säännöllinen tuki), arvio lukumäärästä:   gfedc

 Omaisten luo, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Yksin omaan kotiin, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Laitokseen, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Muualle, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Asumisvalmennusgfedc

 Kriisiasuminengfedc

 Tukihenkilö (henkilökohtaiset käynnit, tapaamiset tms.)gfedc

 Puhelintukigfedc

 Muu tuki, minkälainen?   gfedc

 Asukkaan nykyinen asumisyksikkögfedc

 Asukkaan tuleva asumisyksikkögfedc

 Kuntagfedc

 Vapaaehtoisverkostogfedc

 Järjestö, mikä?   gfedc

 Muu taho, mikä?   gfedc

 Asukas itsegfedc

 Nykyinen asumisyksikkögfedc

 Tuleva asumisyksikkögfedc

 Asukkaan edunvalvojagfedc

 Omaisetgfedc

 Kunnan mielenterveystoimigfedc

 Kunnan sosiaalitoimigfedc

 Järjestöt, mitkä?   gfedc

 Muut tahot, mitkä?   gfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen määrägfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen laatugfedc

 Asumispaikan saatavuusgfedc

 Hintagfedc

 Sijaintigfedc

 Asukkaan toiveetgfedc

 Omaisten toiveetgfedc

 Muu, mikä?   gfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen määrägfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen laatugfedc

 Asumispaikan saatavuusgfedc

 Hintagfedc

 Sijaintigfedc

 Asukkaan toiveetgfedc

 Omaisten toiveetgfedc

 Muu, mikä?   gfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen määrägfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen laatugfedc

 Asumispaikan saatavuusgfedc

 Hintagfedc

 Sijaintigfedc

 Asukkaan toiveetgfedc

 Omaisten toiveetgfedc

 Muu, mikä?   gfedc

 Kyllä, kuinka monen asukkaan kohdalla?   nmlkj

 Einmlkj

 En osaa sanoanmlkj

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En osaa sanoanmlkj

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En osaa sanoanmlkj

   1    2    3    4    

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1    2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Haluan lähettää vastaukset gfedc

 Lähetä

0% valmiina

 

 



Mielenterveyskuntoutujien asumisen selvitys
Kysely asumispalveluyksiköille

Tämä on kysely mielenterveyskuntoutujien asumispalveluyksiköiden vastuuhenkilöille. Kysely on osa 
Asumispalvelusäätiö ASPAn valtakunnallista selvitystä mielenterveyskuntoutujien asumisesta.

Ole hyvä ja vastaa kaikkiin kysymyksiin. Kysymyksissä, joissa kysytään asukkaiden lukumääriä, riittää oma 
arviosi asiasta. Tähdellä merkityt kysymykset ovat pakollisia. Vastaaminen kestää n.1530 min. Kyselyä ei voi 
tallentaa.

Kaikkia antamiasi tietoja käsitellään täysin luottamuksellisesti. Tulokset raportoidaan niin, ettei yksittäisiä 
vastaajia tai asumisyksiköitä voida tunnistaa.

Vastaajan yhteystietoja kysytään kyselyn lopuksi erillisellä lomakkeella. Tämä tehdään tiedonkeruun 
varmistamiseksi. Yhteystietoja ei voida yhdistää annettuihin vastauksiin eivätkä ne tule julki selvityksen 
missään vaiheessa.

Kiitos avustasi!

  

Taustatietoja
  

1) Missä sairaanhoitopiirissä asumisyksikkönne sijaitsee?

  

2) Missä kunnassa asumisyksikkönne sijaitsee?

  

3) Kunnan asukasluku:

  

4) Asumisyksikön ylläpitäjä on

  

5) Asumisyksikön toiminta on

  

6) Onko yksikkönne suunnattu erityisesti jollekin tietylle mielenterveyskuntoutujien ryhmälle?

Valitse yksi

  

7) Avohoito  laitoshoito   

  

8) Tarjoaako yhteisönne / yrityksenne tämän yksikön lisäksi myös vähemmän tuettuja asumismuotoja, 
esim. tukiasuntoja tms. itsenäisemmin selviytyville mielenterveyskuntoutujille?

  

9) Onko yhteisöllänne / yrityksellänne suunnitteilla uusia mielenterveyskuntoutujille tarkoitettuja 
asuntoja v. 20102012 aikana? 

  

10) Onko yhteisöllänne / yrityksellänne suunnitteilla uusia mielenterveyskuntoutujien asumisen 
tukipalveluja v. 20102012 aikana? 

  

11) Minkälaisia nämä suunnitellut tukipalvelut ovat?

  

Asukkaat
  

12) Kuinka montako asukasta yksikössänne on? 

  

13) Onko asumisyksikköönne tällä hetkellä asukkaita jonossa?

  

14) Kuinka monella asukkaalla on mielenterveyden ongelman lisäksi päihdeongelma?

  

15) Kuinka monella heistä päihdeongelma aiheuttaa asumisen tuen tarvetta enemmän kuin 
mielenterveysongelma?

  

16) Kuinka monella asukkaalla on mielenterveyden ongelman lisäksi kehitysvamma?

  

17) Kuinka monella heistä kehitysvamma aiheuttaa asumisen tuen tarvetta enemmän kuin 
mielenterveysongelma?

  

18) Arvioi,kuinka moni asukkaistanne tarvitsisi nykyistä tuetumpaa asumismuotoa?

  

19) Kuvaile, minkälaista asumismuotoa he tarvitsisivat:

  

20) Minkälaisia asukkaita ette voi ottaa asumisyksikköönne asumaan?

  

21) Kuinka moni asukkaistanne selviytyisi vähemmän tuetussa asumismuodossa mikäli sopivia asuntoja ja
riittävää tukea seka palveluja olisi saatavilla? 

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

22) Jos valitsit vaihtoehdon "muunlaisessa asumismuodossa", kuvaile minkälaisessa:

  

23) Kuinka moni asukas on muuttanut pois vuoden 2009 aikana?

  

24) Minkälaisiin asumismuotoihin he ovat muuttaneet?

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

25) Jos valitsit vaihtoehdon "muualle", kuvaile mihin:

  

26) Minkälaisia tukipalveluja itsenäisempään asumismuotoon muuttavalle asukkaalle on tarjolla?

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

27) Mikä taho tämän tuen järjestää?

  

28) Minkälaisia tukipalveluja itsenäisempään asumismuotoon muuttaville asukkaille tulisi mielestäsi 
lisäksi järjestää?

  

Asumispäätökset
  

29) Miten asukkaat itse (pois lähtevät sekä sisään muuttavat)osallistuvat asumispaikkansa valintaan?

  

30) Mitkä kaikki tahot osallistuvat asukkaan (sisään muuttavan tai pois lähtevän) asumispäätöksen 
tekemiseen?

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

31) Mitkä kaikki seikat vaikuttavat asukkaan uuden asumispaikan valinnassa? 

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

32) Mitkä kaksi seikkaa vaikuttavat käytännössä eniten asukkaan uuden asumispaikan valinnassa? 

Valitse kaksi tärkeintä

  

33) Minkä seikkojen tulisi mielestäsi vaikuttaa eniten asukkaan uuden asumispaikan valinnassa? 

Valitse kaksi tärkeintä

  

Laatu ja kehittäminen
  

Puhutaan ns. "pyöröovisyndroomasta", jossa mielenterveyskuntoutuja lyhyin välein kuntoutuu 
sairaalahoidosta omaan asuinpaikkaansa mutta palaa muutaman kuukauden kuluessa takaisin sairaalaan.

34) Ilmeneekö asumisyksikössänne kuvatun kaltaista "pyöröovisyndroomaa"?

  

35) Voitaisiinko tällaisia toistuvia sairaalaaksoja mielestäsi vähentää tai lyhentää asumisen 
tukipalveluiden avulla?

  

36) Minkälaisia näiden palvelujen tulisi olla?

  

37) Voitaisiinko asukkaiden psyykkistä /sosiaalista turvallisuuden tunnetta mielestäsi lisätä tai 
turvattomuuden tunnetta vähentää sopivilla palveluilla tai muilla tukitoimilla?

  

38) Minkälaisia nämä sosiaalista ja psyykkistä turvallisuutta lisäävät tukitoimet mielestäsi voisivat olla?

  

Arvioi seuraavassa yksikkönne toiminnan laatuun liittyviä asioita asukkaiden kuntoutumisen kannalta. 
(Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden sisältöä koskevat kehittämissuositukset). 

  

39) Palvelut järjestetään suunnitelmallisesti eri toimijoiden yhteistyönä 

Miten tärkeänä asiaa pidät? Arvioi asteikolla 14:
1 = ei tärkeä
2 = ei kovin tärkeä
3 = melko tärkeä
4 = erittäin tärkeä 

esim. 
 asukkaiden kuntoutussuunnitelmat laaditaan yhdessä heidän kanssaan,
 asukkaiden hoito ja kuntoutus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä paikallisen
   mielenterveyskeskuksen, psyk.poliklinikan tms. tahon kanssa.

  

40) Miten arvioit tämän kokonaisuuden toteutuvan yksikössänne?

 Arvioi asteikolla 14:
 1 = heikosti 
 2 = tyydyttävästi
 3 = hyvin 
 4 = erinomaisesti 

  

41) Asumispalveluihin liitetään kuntouttavat palvelut

Miten tärkeänä asiaa pidät? Arvioi asteikolla 14:
1 = ei tärkeä
2 = ei kovin tärkeä
3 = melko tärkeä 
4 = erittäin tärkeä 

esim. 
 kuntoutus on asukaslähtöistä,
 asukkailla on mahdollisuus osallistua päivätoimintaan, 
 asukkailla on mahdollisuus kuntouttavaan vertaistukeen tai tukihenkilöön.

 

  

42) Miten arvioit tämän kokonaisuuden toteutuvan yksikössänne?

Arvioi asteikolla 14:
 1 = heikosti 
 2 = tyydyttävästi
 3 = hyvin 
 4 = erinomaisesti 

  

43) Palveluiden arviointia ja valvontaa kehitetään
 
Miten tärkeänä asiaa pidät? Arvioi asteikolla 14:
1 = ei tärkeä
2 = ei kovin tärkeä
3 = melko tärkeä 
4 = erittäin tärkeä 

esim. 
 asukkaat osallistuvat asumisyksikön toiminnan suunnitteluun,
 asiakaspalautetta kerätään säännöllisesti,
 yksiköllä on käytössä laadunhallintajärjestelmä.

  

44) Miten arvioit tämän kokonaisuuden toteutuvan yksikössänne?

 Arvioi asteikolla 14:
 1 = heikosti 
 2 = tyydyttävästi
 3 = hyvin 
 4 = erinomaisesti 

  

45) Laadukkaalla asumisella edistetään kuntoutumista

Miten tärkeänä asiaa pidät? Arvioi asteikolla 14:
1 = ei tärkeä
2 = ei kovin tärkeä
3 = melko tärkeä 
4 = erittäin tärkeä

esim. 
 asukkaalla on oma huone (väh 15m²), jossa on oma WC, suihku ja keittomahdollisuus, 
 asumisyksikkö sijaitsee palveluiden läheisyydessä, 
 asumisen taso on sellainen, että kuntoutuja voi tuntea sen kodiksi. 

  

46) Miten arvioit tämän kokonaisuuden toteutuvan yksikössänne? 

Arvioi asteikolla 14:
 1 = heikosti 
 2 = tyydyttävästi
 3 = hyvin 
 4 = erinomaisesti 

  

47) Henkilöstön määrä ja osaaminen määräytyvät asukkaiden tarpeiden mukaan

Miten tärkeänä asiaa pidät? Arvioi asteikolla 14:
1 = ei tärkeä
2 = ei kovin tärkeä
3 = melko tärkeä 
4 = erittäin tärkeä

esim. 
 henkilöstön lukumäärä määräytyy asukkaiden tarpeiden mukaan,
 henkilöstön osaaminen ja koulutustaso määräytyvät asukkaiden tarpeiden mukaan, 
 henkilöstön määrää, ammattirakennetta ja koulutustasoa arvioidaan jatkuvasti.  

  

48) Miten arvioit tämän kokonaisuuden toteutuvan yksikössänne?

Arvioi asteikolla 14:
 1 = heikosti 
 2 = tyydyttävästi
 3 = hyvin 
 4 = erinomaisesti 

  

49) Mikä on yksikkönne tärkein kehittämiskohde?

  

50) Vapaa sana, esim. 
 Mitä asioita tulisi mielestäsi muuttaa tai lisätä mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen    
  kehittämiseksi alueellanne? 

 Muita mielipiteitäsi aiheesta: 

   

Valitse

 Kuntanmlkj

 Säätiö, järjestö,yhdistys tai osuuskuntanmlkj

 Yksityinen yritysnmlkj

 Kunnan tai kuntayhtymän omistama yritysnmlkj

 Kunnan tai kuntayhtymän tuottamaa palveluanmlkj

 Järjestötoimintaanmlkj

 Yritystoimintaanmlkj

 1830vuotiaatnmlkj

 3065vuotiaatnmlkj

 Yli 65vuotiaatnmlkj

 Päihdeongelmaiset 1830vuotiaatnmlkj

 Päihdeongelmaiset 3065vuotiaatnmlkj

 Päihdeongelmaiset yli 65vuotiaatnmlkj

 Joku muu ryhmä, mikä?   nmlkj

 Ei erityistä kohderyhmäänmlkj

 Asukkailla on vuokrasopimus (avohoito)nmlkj

 Asukkailla on palvelu, kuntoutus tms. sopimus, johon asuminen sisältyy (laitoshoito)nmlkj

 Asumisyksikkö tuottaa sekä avo että laitoshoitoanmlkj

 Kyllä, kuinka monta asukaspaikkaa?   nmlkj

 Einmlkj

 Kyllä, kuinka monta asukaspaikkaa?   nmlkj

 Einmlkj

 En tiedänmlkj

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En tiedänmlkj

 Kyllä, kuinka monta asukasta jonottaa?   nmlkj

 Einmlkj

 En osaa sanoanmlkj

 Tuetussa asumisessa (itsenäinen asunto + asumisohjaajan tms. säännöllinen tuki), arvio lukumäärästä: 

 

gfedc

 Muunlaisessa asumismuodossa, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Tehostettuun palveluasumiseen (ryhmäasunto + henkilöstö paikalla ympäri vuorokauden), arvio lukumäärästä: 

 

gfedc

 Palveluasumiseen (ryhmä tai palveluasunto + henkilöstö paikalla päivisin), arvio lukumäärästä:   gfedc

 Tuettuun asumiseen (itsenäinen asunto + asumisohjaajan tms. säännöllinen tuki), arvio lukumäärästä:   gfedc

 Omaisten luo, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Yksin omaan kotiin, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Laitokseen, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Muualle, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Asumisvalmennusgfedc

 Kriisiasuminengfedc

 Tukihenkilö (henkilökohtaiset käynnit, tapaamiset tms.)gfedc

 Puhelintukigfedc

 Muu tuki, minkälainen?   gfedc

 Asukkaan nykyinen asumisyksikkögfedc

 Asukkaan tuleva asumisyksikkögfedc

 Kuntagfedc

 Vapaaehtoisverkostogfedc

 Järjestö, mikä?   gfedc

 Muu taho, mikä?   gfedc

 Asukas itsegfedc

 Nykyinen asumisyksikkögfedc

 Tuleva asumisyksikkögfedc

 Asukkaan edunvalvojagfedc

 Omaisetgfedc

 Kunnan mielenterveystoimigfedc

 Kunnan sosiaalitoimigfedc

 Järjestöt, mitkä?   gfedc

 Muut tahot, mitkä?   gfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen määrägfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen laatugfedc

 Asumispaikan saatavuusgfedc

 Hintagfedc

 Sijaintigfedc

 Asukkaan toiveetgfedc

 Omaisten toiveetgfedc

 Muu, mikä?   gfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen määrägfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen laatugfedc

 Asumispaikan saatavuusgfedc

 Hintagfedc

 Sijaintigfedc

 Asukkaan toiveetgfedc

 Omaisten toiveetgfedc

 Muu, mikä?   gfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen määrägfedc

 Asukkaan tarvitseman tuen laatugfedc

 Asumispaikan saatavuusgfedc

 Hintagfedc

 Sijaintigfedc

 Asukkaan toiveetgfedc

 Omaisten toiveetgfedc

 Muu, mikä?   gfedc

 Kyllä, kuinka monen asukkaan kohdalla?   nmlkj

 Einmlkj

 En osaa sanoanmlkj

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En osaa sanoanmlkj

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En osaa sanoanmlkj

   1    2    3    4    

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1   2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

   1    2   3   4   

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Haluan lähettää vastaukset gfedc

 Lähetä

0% valmiina

 

 



Kysely psykiatristen sairaaloiden ja sairaalaosastojen sosiaalityöntekijöille 

Tämä on kysely psykiatristen sairaaloiden ja sairaalaosastojen sosiaalityöntekijöille liittyen 
Asumispalvelusäätiö ASPAn valtakunnalliseen selvitykseen mielenterveyskuntoutujien asumisesta. 

Ole hyvä ja vastaa kaikkiin kysymyksiin. Kysymyksissä, joissa kysytään potilaiden lukumääriä, riittää oma 
arviosi asiasta. Tähdellä merkityt kysymykset ovat pakollisia. 

Kaikkia antamiasi tietoja käsitellään täysin luottamuksellisesti. Tulokset raportoidaan niin, ettei yksittäisiä 
vastaajia voida tunnistaa. Tuloksia ei raportoida sairaalakohtaisesti. 

Kyselyn lopuksi pyydetään yhteystietoja tiedonkeruun varmistamiseksi. Ne eivät tule julki selvityksen missään 
vaiheessa. 

Kiitos yhteistyöstäsi!

  

1) Missä sairaanhoitopiirissä työskentelet? *

  

2) Sairaalan nimi: *

  

3) Kuinka monta yli 18vuotiasta potilasta vastuualueellesi kuuluu yhteensä?

  

4) Kuinka moni heistä on sairaalassa sopivan asunnon puutteen vuoksi?

  

5) Arvioi, kuinka moni näistä asunnottomista potilaista on ollut tällä hetkellä sairaalassa yli 3 kk.

  

6) Arvioi, kuinka moni kaikista asunnottomista potilaista selviytyisi sairaalan ulkopuolella, mikäli sopivia 
asuntoja sekä riittävää tukea ja palveluja olisi saatavilla?

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

7) Jos valitsit vaihtoehdon "muunlaisessa asumismuodossa", kuvaile minkälaisessa:

  

8) Minkälaisia asumisen tukipalveluja pois lähteville / muuttovaiheessa oleville potilaille on tarjolla?

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

9) Mikä taho tämän tuen järjestää?

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

10) Minkälaista asumisen tukea heille tulisi mielestäsi lisäksi järjestää?

  

11) Arvioi, kuinka monta potilasta vastuualueeltasi on uloskirjoitettu vuoden 2009 aikana.

  

12) Minkälaisiin asumismuotoihin he ovat muuttaneet?

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

13) Jos potilas on muuttanut muuhun asumismuotoon,kuvaile minkälaiseen:

  

14) Kuinka moni v. 2009 uloskirjoitetuista potilaista on selviytynyt sairaalan ulkopuolella, ts. ei ole 
palannut sairaalaan?

  

15) Arvioi prosentteina: Kuinka moni em. asumispäätöksistä on tehty potilaan kuntoutumisen vaiheen 
kannalta oikeaan aikaan ja paikkaan?

Valitse yksi vaihtoehto

  

16) Miten potilaat itse osallistuvat asumispäätöksensä tekemiseen?

  

17) Mitkä kaikki tahot osallistuvat asumispäätöksen tekemiseen?

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

18) Mitkä kaikki seikat vaikuttavat potilaan asumispaikan valinnassa?

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

19) 

Mitkä kaksi seikkaa vaikuttavat käytännössä eniten potilaan asumispaikan valinnassa?

Valitse kaksi tärkeintä

  

20) 

Minkä seikkojen tulisi mielestäsi vaikuttaa eniten asumispaikkaa potilaalle valittaessa?

Valitse kaksi tärkeintä

  

21) Millaisia näkemyksiä Sinulla on asumispäätösten tekoprosessista ja potilaiden edun huomioon 
ottamisesta siinä? (vastauksen maksimipituus 1000 merkkiä)

  

Puhutaan ns. "pyöröovisyndroomasta", jossa mielenterveyskuntoutuja lyhyin välein kuntoutuu sairaalahoidosta omaan 
asuinpaikkaansa mutta palaa muutaman kuukauden kuluessa takaisin sairaalaan.

22) Voitaisiinko näitä toistuvia sairaalajaksoja vähentää tai lyhentää asumisen tukipalvelujen avulla?

  

23) Minkälaisia näiden tukipalvelujen tulisi olla, jotta toistuvat sairaalajaksot vähenisivät tai lyhenisivät?

  

24) Muita kommenttejasi aiheesta: Esim. mitä asioita tulisi mielestäsi kehittää tai muuttaa, jotta potilaat 
saisivat parhaan mahdollisen tuen asumiseensa? (vastauksen maksimipituus 1000 merkkiä)

  

Suostumus haastatteluun

Tämän kyselyn lisäksi osa vastaajista haastatellaan henkilökohtaisesti tai puhelimitse. Haastattelut 
tehdään syksyllä 2010 vastaajalle sopivimpana ajankohtana. 

Kaikki haastattelun tiedot käsitellään luottamuksellisesti. Raportointi tehdään siten, ettei vastaajia voida 
tunnistaa.

  

25) Suostun mahdolliseen haastatteluun syksyllä 2010.

  

Vastaajan yhteystiedot
  

Ole hyvä ja täytä yhteystietosi. Niitä kysytään tiedonkeruun varmistamiseksi sekä mahdollista yhteydenottoa varten 
haastattelun tekemiseksi syksyllä 2010. Yhteystiedot eivät tule julki selvityksen missään vaiheessa. 

   

Valitse

 Tehostetussa palveluasumisessa (ryhmäasunto + henkilöstö paikalla ympäri vuorokauden), arvio lukumäärästä: 

 

gfedc

 Palveluasumisessa (ryhmä tai palveluasunto + henkilöstö paikalla päivisin), arvio lukumäärästä: 

 

gfedc

 Tuetussa asumisessa (itsenäinen asunto + asumisohjaajan tms. säännöllinen tuki), arvio lukumäärästä: 

 

gfedc

 Muunlaisessa asumismuodossa, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Asumisvalmennusgfedc

 Kriisiasuminengfedc

 Tukihenkilö (henkilökohtaiset käynnit, tapaamiset tms.)gfedc

 Puhelintukigfedc

 Muu tuki, minkälainen?   gfedc

 Sairaalagfedc

 Asukkaan tuleva asumisyksikkögfedc

 Kuntagfedc

 Järjestö, mikä?   gfedc

 Vapaaehtoisverkostogfedc

 Muu taho, mikä?   gfedc

 Tehostettuun palveluasumiseen (ryhmäasunto + henkilöstö paikalla ympäri vuorokauden), arvio lukumäärästä: 

 

gfedc

 Palveluasumiseen (ryhmätai palveluasunto + henkilöstö paikalla päivisin),arvio lukumäärästä: 

 

gfedc

 Tuettuun asumiseen (itsenäinen asunto + asumisohjaajan tms. säännöllinen tuki), arvio lukumäärästä: 

 

gfedc

 Omaisten luo, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Yksin omaan asuntoon, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Muuhun asumismuotoon, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Ei tietoa, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Alle 10 %nmlkj

 1029%nmlkj

 3049%nmlkj

 5069%nmlkj

 7089%nmlkj

 yli 90%nmlkj

 Potilas itsegfedc

 Sairaalan sosiaalityöntekijägfedc

 Hoitohenkilöstögfedc

 Omaisetgfedc

 Asumispalveluntuottaja / asumisyksikkögfedc

 Kunnan / kuntayhtymän sosiaalitoimigfedc

 Kunnan /kuntayhtymän mielenterveystoimigfedc

 Järjestöt, mitkä?   gfedc

 Muut tahot, mitkä?   gfedc

 Potilaan tarvitseman tuen määrägfedc

 Potilaan tarvitseman tuen laatugfedc

 Asumispaikan saatavuusgfedc

 Hintagfedc

 Sijaintigfedc

 Potilaan toiveetgfedc

 Omaisten toiveetgfedc

 Muu, mikä   gfedc

 Potilaan tarvitseman tuen määrägfedc

 Potilaan tarvitseman tuen laatugfedc

 Asumispaikan saatavuusgfedc

 Hintagfedc

 Sijaintigfedc

 Potilaan toiveetgfedc

 Omaisten toiveetgfedc

 Muu, mikä   gfedc

 Potilaan tarvitseman tuen määrägfedc

 Potilaan tarvitseman tuen laatugfedc

 Asumispaikan saatavuusgfedc

 Hintagfedc

 Sijaintigfedc

 Potilaan toiveetgfedc

 Omaisten toiveetgfedc

 Muu, mikä   gfedc

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En osaa sanoanmlkj

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

Etunimi *

Sukunimi *

Sähköposti *

Puhelin

Sairaala *

Osasto *

Sairaanhoitopiiri *

Haluan lähettää vastaukset gfedc

 Lähetä

0% valmiina

 

 



Kysely psykiatristen sairaaloiden ja sairaalaosastojen sosiaalityöntekijöille 

Tämä on kysely psykiatristen sairaaloiden ja sairaalaosastojen sosiaalityöntekijöille liittyen 
Asumispalvelusäätiö ASPAn valtakunnalliseen selvitykseen mielenterveyskuntoutujien asumisesta. 

Ole hyvä ja vastaa kaikkiin kysymyksiin. Kysymyksissä, joissa kysytään potilaiden lukumääriä, riittää oma 
arviosi asiasta. Tähdellä merkityt kysymykset ovat pakollisia. 

Kaikkia antamiasi tietoja käsitellään täysin luottamuksellisesti. Tulokset raportoidaan niin, ettei yksittäisiä 
vastaajia voida tunnistaa. Tuloksia ei raportoida sairaalakohtaisesti. 

Kyselyn lopuksi pyydetään yhteystietoja tiedonkeruun varmistamiseksi. Ne eivät tule julki selvityksen missään 
vaiheessa. 

Kiitos yhteistyöstäsi!

  

1) Missä sairaanhoitopiirissä työskentelet? *

  

2) Sairaalan nimi: *

  

3) Kuinka monta yli 18vuotiasta potilasta vastuualueellesi kuuluu yhteensä?

  

4) Kuinka moni heistä on sairaalassa sopivan asunnon puutteen vuoksi?

  

5) Arvioi, kuinka moni näistä asunnottomista potilaista on ollut tällä hetkellä sairaalassa yli 3 kk.

  

6) Arvioi, kuinka moni kaikista asunnottomista potilaista selviytyisi sairaalan ulkopuolella, mikäli sopivia 
asuntoja sekä riittävää tukea ja palveluja olisi saatavilla?

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

7) Jos valitsit vaihtoehdon "muunlaisessa asumismuodossa", kuvaile minkälaisessa:

  

8) Minkälaisia asumisen tukipalveluja pois lähteville / muuttovaiheessa oleville potilaille on tarjolla?

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

9) Mikä taho tämän tuen järjestää?

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

10) Minkälaista asumisen tukea heille tulisi mielestäsi lisäksi järjestää?

  

11) Arvioi, kuinka monta potilasta vastuualueeltasi on uloskirjoitettu vuoden 2009 aikana.

  

12) Minkälaisiin asumismuotoihin he ovat muuttaneet?

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

13) Jos potilas on muuttanut muuhun asumismuotoon,kuvaile minkälaiseen:

  

14) Kuinka moni v. 2009 uloskirjoitetuista potilaista on selviytynyt sairaalan ulkopuolella, ts. ei ole 
palannut sairaalaan?

  

15) Arvioi prosentteina: Kuinka moni em. asumispäätöksistä on tehty potilaan kuntoutumisen vaiheen 
kannalta oikeaan aikaan ja paikkaan?

Valitse yksi vaihtoehto

  

16) Miten potilaat itse osallistuvat asumispäätöksensä tekemiseen?

  

17) Mitkä kaikki tahot osallistuvat asumispäätöksen tekemiseen?

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

18) Mitkä kaikki seikat vaikuttavat potilaan asumispaikan valinnassa?

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

19) 

Mitkä kaksi seikkaa vaikuttavat käytännössä eniten potilaan asumispaikan valinnassa?

Valitse kaksi tärkeintä

  

20) 

Minkä seikkojen tulisi mielestäsi vaikuttaa eniten asumispaikkaa potilaalle valittaessa?

Valitse kaksi tärkeintä

  

21) Millaisia näkemyksiä Sinulla on asumispäätösten tekoprosessista ja potilaiden edun huomioon 
ottamisesta siinä? (vastauksen maksimipituus 1000 merkkiä)

  

Puhutaan ns. "pyöröovisyndroomasta", jossa mielenterveyskuntoutuja lyhyin välein kuntoutuu sairaalahoidosta omaan 
asuinpaikkaansa mutta palaa muutaman kuukauden kuluessa takaisin sairaalaan.

22) Voitaisiinko näitä toistuvia sairaalajaksoja vähentää tai lyhentää asumisen tukipalvelujen avulla?

  

23) Minkälaisia näiden tukipalvelujen tulisi olla, jotta toistuvat sairaalajaksot vähenisivät tai lyhenisivät?

  

24) Muita kommenttejasi aiheesta: Esim. mitä asioita tulisi mielestäsi kehittää tai muuttaa, jotta potilaat 
saisivat parhaan mahdollisen tuen asumiseensa? (vastauksen maksimipituus 1000 merkkiä)

  

Suostumus haastatteluun

Tämän kyselyn lisäksi osa vastaajista haastatellaan henkilökohtaisesti tai puhelimitse. Haastattelut 
tehdään syksyllä 2010 vastaajalle sopivimpana ajankohtana. 

Kaikki haastattelun tiedot käsitellään luottamuksellisesti. Raportointi tehdään siten, ettei vastaajia voida 
tunnistaa.

  

25) Suostun mahdolliseen haastatteluun syksyllä 2010.

  

Vastaajan yhteystiedot
  

Ole hyvä ja täytä yhteystietosi. Niitä kysytään tiedonkeruun varmistamiseksi sekä mahdollista yhteydenottoa varten 
haastattelun tekemiseksi syksyllä 2010. Yhteystiedot eivät tule julki selvityksen missään vaiheessa. 

   

Valitse

 Tehostetussa palveluasumisessa (ryhmäasunto + henkilöstö paikalla ympäri vuorokauden), arvio lukumäärästä: 

 

gfedc

 Palveluasumisessa (ryhmä tai palveluasunto + henkilöstö paikalla päivisin), arvio lukumäärästä: 

 

gfedc

 Tuetussa asumisessa (itsenäinen asunto + asumisohjaajan tms. säännöllinen tuki), arvio lukumäärästä: 

 

gfedc

 Muunlaisessa asumismuodossa, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Asumisvalmennusgfedc

 Kriisiasuminengfedc

 Tukihenkilö (henkilökohtaiset käynnit, tapaamiset tms.)gfedc

 Puhelintukigfedc

 Muu tuki, minkälainen?   gfedc

 Sairaalagfedc

 Asukkaan tuleva asumisyksikkögfedc

 Kuntagfedc

 Järjestö, mikä?   gfedc

 Vapaaehtoisverkostogfedc

 Muu taho, mikä?   gfedc

 Tehostettuun palveluasumiseen (ryhmäasunto + henkilöstö paikalla ympäri vuorokauden), arvio lukumäärästä: 

 

gfedc

 Palveluasumiseen (ryhmätai palveluasunto + henkilöstö paikalla päivisin),arvio lukumäärästä: 

 

gfedc

 Tuettuun asumiseen (itsenäinen asunto + asumisohjaajan tms. säännöllinen tuki), arvio lukumäärästä: 

 

gfedc

 Omaisten luo, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Yksin omaan asuntoon, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Muuhun asumismuotoon, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Ei tietoa, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Alle 10 %nmlkj

 1029%nmlkj

 3049%nmlkj

 5069%nmlkj

 7089%nmlkj

 yli 90%nmlkj

 Potilas itsegfedc

 Sairaalan sosiaalityöntekijägfedc

 Hoitohenkilöstögfedc

 Omaisetgfedc

 Asumispalveluntuottaja / asumisyksikkögfedc

 Kunnan / kuntayhtymän sosiaalitoimigfedc

 Kunnan /kuntayhtymän mielenterveystoimigfedc

 Järjestöt, mitkä?   gfedc

 Muut tahot, mitkä?   gfedc

 Potilaan tarvitseman tuen määrägfedc

 Potilaan tarvitseman tuen laatugfedc

 Asumispaikan saatavuusgfedc

 Hintagfedc

 Sijaintigfedc

 Potilaan toiveetgfedc

 Omaisten toiveetgfedc

 Muu, mikä   gfedc

 Potilaan tarvitseman tuen määrägfedc

 Potilaan tarvitseman tuen laatugfedc

 Asumispaikan saatavuusgfedc

 Hintagfedc

 Sijaintigfedc

 Potilaan toiveetgfedc

 Omaisten toiveetgfedc

 Muu, mikä   gfedc

 Potilaan tarvitseman tuen määrägfedc

 Potilaan tarvitseman tuen laatugfedc

 Asumispaikan saatavuusgfedc

 Hintagfedc

 Sijaintigfedc

 Potilaan toiveetgfedc

 Omaisten toiveetgfedc

 Muu, mikä   gfedc

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En osaa sanoanmlkj

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

Etunimi *

Sukunimi *

Sähköposti *

Puhelin

Sairaala *

Osasto *

Sairaanhoitopiiri *

Haluan lähettää vastaukset gfedc

 Lähetä

0% valmiina

 

 



Kysely psykiatristen sairaaloiden ja sairaalaosastojen sosiaalityöntekijöille 

Tämä on kysely psykiatristen sairaaloiden ja sairaalaosastojen sosiaalityöntekijöille liittyen 
Asumispalvelusäätiö ASPAn valtakunnalliseen selvitykseen mielenterveyskuntoutujien asumisesta. 

Ole hyvä ja vastaa kaikkiin kysymyksiin. Kysymyksissä, joissa kysytään potilaiden lukumääriä, riittää oma 
arviosi asiasta. Tähdellä merkityt kysymykset ovat pakollisia. 

Kaikkia antamiasi tietoja käsitellään täysin luottamuksellisesti. Tulokset raportoidaan niin, ettei yksittäisiä 
vastaajia voida tunnistaa. Tuloksia ei raportoida sairaalakohtaisesti. 

Kyselyn lopuksi pyydetään yhteystietoja tiedonkeruun varmistamiseksi. Ne eivät tule julki selvityksen missään 
vaiheessa. 

Kiitos yhteistyöstäsi!

  

1) Missä sairaanhoitopiirissä työskentelet? *

  

2) Sairaalan nimi: *

  

3) Kuinka monta yli 18vuotiasta potilasta vastuualueellesi kuuluu yhteensä?

  

4) Kuinka moni heistä on sairaalassa sopivan asunnon puutteen vuoksi?

  

5) Arvioi, kuinka moni näistä asunnottomista potilaista on ollut tällä hetkellä sairaalassa yli 3 kk.

  

6) Arvioi, kuinka moni kaikista asunnottomista potilaista selviytyisi sairaalan ulkopuolella, mikäli sopivia 
asuntoja sekä riittävää tukea ja palveluja olisi saatavilla?

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

7) Jos valitsit vaihtoehdon "muunlaisessa asumismuodossa", kuvaile minkälaisessa:

  

8) Minkälaisia asumisen tukipalveluja pois lähteville / muuttovaiheessa oleville potilaille on tarjolla?

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

9) Mikä taho tämän tuen järjestää?

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

10) Minkälaista asumisen tukea heille tulisi mielestäsi lisäksi järjestää?

  

11) Arvioi, kuinka monta potilasta vastuualueeltasi on uloskirjoitettu vuoden 2009 aikana.

  

12) Minkälaisiin asumismuotoihin he ovat muuttaneet?

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

13) Jos potilas on muuttanut muuhun asumismuotoon,kuvaile minkälaiseen:

  

14) Kuinka moni v. 2009 uloskirjoitetuista potilaista on selviytynyt sairaalan ulkopuolella, ts. ei ole 
palannut sairaalaan?

  

15) Arvioi prosentteina: Kuinka moni em. asumispäätöksistä on tehty potilaan kuntoutumisen vaiheen 
kannalta oikeaan aikaan ja paikkaan?

Valitse yksi vaihtoehto

  

16) Miten potilaat itse osallistuvat asumispäätöksensä tekemiseen?

  

17) Mitkä kaikki tahot osallistuvat asumispäätöksen tekemiseen?

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

18) Mitkä kaikki seikat vaikuttavat potilaan asumispaikan valinnassa?

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

19) 

Mitkä kaksi seikkaa vaikuttavat käytännössä eniten potilaan asumispaikan valinnassa?

Valitse kaksi tärkeintä

  

20) 

Minkä seikkojen tulisi mielestäsi vaikuttaa eniten asumispaikkaa potilaalle valittaessa?

Valitse kaksi tärkeintä

  

21) Millaisia näkemyksiä Sinulla on asumispäätösten tekoprosessista ja potilaiden edun huomioon 
ottamisesta siinä? (vastauksen maksimipituus 1000 merkkiä)

  

Puhutaan ns. "pyöröovisyndroomasta", jossa mielenterveyskuntoutuja lyhyin välein kuntoutuu sairaalahoidosta omaan 
asuinpaikkaansa mutta palaa muutaman kuukauden kuluessa takaisin sairaalaan.

22) Voitaisiinko näitä toistuvia sairaalajaksoja vähentää tai lyhentää asumisen tukipalvelujen avulla?

  

23) Minkälaisia näiden tukipalvelujen tulisi olla, jotta toistuvat sairaalajaksot vähenisivät tai lyhenisivät?

  

24) Muita kommenttejasi aiheesta: Esim. mitä asioita tulisi mielestäsi kehittää tai muuttaa, jotta potilaat 
saisivat parhaan mahdollisen tuen asumiseensa? (vastauksen maksimipituus 1000 merkkiä)

  

Suostumus haastatteluun

Tämän kyselyn lisäksi osa vastaajista haastatellaan henkilökohtaisesti tai puhelimitse. Haastattelut 
tehdään syksyllä 2010 vastaajalle sopivimpana ajankohtana. 

Kaikki haastattelun tiedot käsitellään luottamuksellisesti. Raportointi tehdään siten, ettei vastaajia voida 
tunnistaa.

  

25) Suostun mahdolliseen haastatteluun syksyllä 2010.

  

Vastaajan yhteystiedot
  

Ole hyvä ja täytä yhteystietosi. Niitä kysytään tiedonkeruun varmistamiseksi sekä mahdollista yhteydenottoa varten 
haastattelun tekemiseksi syksyllä 2010. Yhteystiedot eivät tule julki selvityksen missään vaiheessa. 

   

Valitse

 Tehostetussa palveluasumisessa (ryhmäasunto + henkilöstö paikalla ympäri vuorokauden), arvio lukumäärästä: 

 

gfedc

 Palveluasumisessa (ryhmä tai palveluasunto + henkilöstö paikalla päivisin), arvio lukumäärästä: 

 

gfedc

 Tuetussa asumisessa (itsenäinen asunto + asumisohjaajan tms. säännöllinen tuki), arvio lukumäärästä: 

 

gfedc

 Muunlaisessa asumismuodossa, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Asumisvalmennusgfedc

 Kriisiasuminengfedc

 Tukihenkilö (henkilökohtaiset käynnit, tapaamiset tms.)gfedc

 Puhelintukigfedc

 Muu tuki, minkälainen?   gfedc

 Sairaalagfedc

 Asukkaan tuleva asumisyksikkögfedc

 Kuntagfedc

 Järjestö, mikä?   gfedc

 Vapaaehtoisverkostogfedc

 Muu taho, mikä?   gfedc

 Tehostettuun palveluasumiseen (ryhmäasunto + henkilöstö paikalla ympäri vuorokauden), arvio lukumäärästä: 

 

gfedc

 Palveluasumiseen (ryhmätai palveluasunto + henkilöstö paikalla päivisin),arvio lukumäärästä: 

 

gfedc

 Tuettuun asumiseen (itsenäinen asunto + asumisohjaajan tms. säännöllinen tuki), arvio lukumäärästä: 

 

gfedc

 Omaisten luo, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Yksin omaan asuntoon, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Muuhun asumismuotoon, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Ei tietoa, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Alle 10 %nmlkj

 1029%nmlkj

 3049%nmlkj

 5069%nmlkj

 7089%nmlkj

 yli 90%nmlkj

 Potilas itsegfedc

 Sairaalan sosiaalityöntekijägfedc

 Hoitohenkilöstögfedc

 Omaisetgfedc

 Asumispalveluntuottaja / asumisyksikkögfedc

 Kunnan / kuntayhtymän sosiaalitoimigfedc

 Kunnan /kuntayhtymän mielenterveystoimigfedc

 Järjestöt, mitkä?   gfedc

 Muut tahot, mitkä?   gfedc

 Potilaan tarvitseman tuen määrägfedc

 Potilaan tarvitseman tuen laatugfedc

 Asumispaikan saatavuusgfedc

 Hintagfedc

 Sijaintigfedc

 Potilaan toiveetgfedc

 Omaisten toiveetgfedc

 Muu, mikä   gfedc

 Potilaan tarvitseman tuen määrägfedc

 Potilaan tarvitseman tuen laatugfedc

 Asumispaikan saatavuusgfedc

 Hintagfedc

 Sijaintigfedc

 Potilaan toiveetgfedc

 Omaisten toiveetgfedc

 Muu, mikä   gfedc

 Potilaan tarvitseman tuen määrägfedc

 Potilaan tarvitseman tuen laatugfedc

 Asumispaikan saatavuusgfedc

 Hintagfedc

 Sijaintigfedc

 Potilaan toiveetgfedc

 Omaisten toiveetgfedc

 Muu, mikä   gfedc

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En osaa sanoanmlkj

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

Etunimi *

Sukunimi *

Sähköposti *

Puhelin

Sairaala *

Osasto *

Sairaanhoitopiiri *

Haluan lähettää vastaukset gfedc

 Lähetä

0% valmiina

 

 



Kysely psykiatristen sairaaloiden ja sairaalaosastojen sosiaalityöntekijöille 

Tämä on kysely psykiatristen sairaaloiden ja sairaalaosastojen sosiaalityöntekijöille liittyen 
Asumispalvelusäätiö ASPAn valtakunnalliseen selvitykseen mielenterveyskuntoutujien asumisesta. 

Ole hyvä ja vastaa kaikkiin kysymyksiin. Kysymyksissä, joissa kysytään potilaiden lukumääriä, riittää oma 
arviosi asiasta. Tähdellä merkityt kysymykset ovat pakollisia. 

Kaikkia antamiasi tietoja käsitellään täysin luottamuksellisesti. Tulokset raportoidaan niin, ettei yksittäisiä 
vastaajia voida tunnistaa. Tuloksia ei raportoida sairaalakohtaisesti. 

Kyselyn lopuksi pyydetään yhteystietoja tiedonkeruun varmistamiseksi. Ne eivät tule julki selvityksen missään 
vaiheessa. 

Kiitos yhteistyöstäsi!

  

1) Missä sairaanhoitopiirissä työskentelet? *

  

2) Sairaalan nimi: *

  

3) Kuinka monta yli 18vuotiasta potilasta vastuualueellesi kuuluu yhteensä?

  

4) Kuinka moni heistä on sairaalassa sopivan asunnon puutteen vuoksi?

  

5) Arvioi, kuinka moni näistä asunnottomista potilaista on ollut tällä hetkellä sairaalassa yli 3 kk.

  

6) Arvioi, kuinka moni kaikista asunnottomista potilaista selviytyisi sairaalan ulkopuolella, mikäli sopivia 
asuntoja sekä riittävää tukea ja palveluja olisi saatavilla?

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

7) Jos valitsit vaihtoehdon "muunlaisessa asumismuodossa", kuvaile minkälaisessa:

  

8) Minkälaisia asumisen tukipalveluja pois lähteville / muuttovaiheessa oleville potilaille on tarjolla?

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

9) Mikä taho tämän tuen järjestää?

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

10) Minkälaista asumisen tukea heille tulisi mielestäsi lisäksi järjestää?

  

11) Arvioi, kuinka monta potilasta vastuualueeltasi on uloskirjoitettu vuoden 2009 aikana.

  

12) Minkälaisiin asumismuotoihin he ovat muuttaneet?

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

13) Jos potilas on muuttanut muuhun asumismuotoon,kuvaile minkälaiseen:

  

14) Kuinka moni v. 2009 uloskirjoitetuista potilaista on selviytynyt sairaalan ulkopuolella, ts. ei ole 
palannut sairaalaan?

  

15) Arvioi prosentteina: Kuinka moni em. asumispäätöksistä on tehty potilaan kuntoutumisen vaiheen 
kannalta oikeaan aikaan ja paikkaan?

Valitse yksi vaihtoehto

  

16) Miten potilaat itse osallistuvat asumispäätöksensä tekemiseen?

  

17) Mitkä kaikki tahot osallistuvat asumispäätöksen tekemiseen?

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

18) Mitkä kaikki seikat vaikuttavat potilaan asumispaikan valinnassa?

Voit valita useamman vaihtoehdon

  

19) 

Mitkä kaksi seikkaa vaikuttavat käytännössä eniten potilaan asumispaikan valinnassa?

Valitse kaksi tärkeintä

  

20) 

Minkä seikkojen tulisi mielestäsi vaikuttaa eniten asumispaikkaa potilaalle valittaessa?

Valitse kaksi tärkeintä

  

21) Millaisia näkemyksiä Sinulla on asumispäätösten tekoprosessista ja potilaiden edun huomioon 
ottamisesta siinä? (vastauksen maksimipituus 1000 merkkiä)

  

Puhutaan ns. "pyöröovisyndroomasta", jossa mielenterveyskuntoutuja lyhyin välein kuntoutuu sairaalahoidosta omaan 
asuinpaikkaansa mutta palaa muutaman kuukauden kuluessa takaisin sairaalaan.

22) Voitaisiinko näitä toistuvia sairaalajaksoja vähentää tai lyhentää asumisen tukipalvelujen avulla?

  

23) Minkälaisia näiden tukipalvelujen tulisi olla, jotta toistuvat sairaalajaksot vähenisivät tai lyhenisivät?

  

24) Muita kommenttejasi aiheesta: Esim. mitä asioita tulisi mielestäsi kehittää tai muuttaa, jotta potilaat 
saisivat parhaan mahdollisen tuen asumiseensa? (vastauksen maksimipituus 1000 merkkiä)

  

Suostumus haastatteluun

Tämän kyselyn lisäksi osa vastaajista haastatellaan henkilökohtaisesti tai puhelimitse. Haastattelut 
tehdään syksyllä 2010 vastaajalle sopivimpana ajankohtana. 

Kaikki haastattelun tiedot käsitellään luottamuksellisesti. Raportointi tehdään siten, ettei vastaajia voida 
tunnistaa.

  

25) Suostun mahdolliseen haastatteluun syksyllä 2010.

  

Vastaajan yhteystiedot
  

Ole hyvä ja täytä yhteystietosi. Niitä kysytään tiedonkeruun varmistamiseksi sekä mahdollista yhteydenottoa varten 
haastattelun tekemiseksi syksyllä 2010. Yhteystiedot eivät tule julki selvityksen missään vaiheessa. 

   

Valitse

 Tehostetussa palveluasumisessa (ryhmäasunto + henkilöstö paikalla ympäri vuorokauden), arvio lukumäärästä: 

 

gfedc

 Palveluasumisessa (ryhmä tai palveluasunto + henkilöstö paikalla päivisin), arvio lukumäärästä: 

 

gfedc

 Tuetussa asumisessa (itsenäinen asunto + asumisohjaajan tms. säännöllinen tuki), arvio lukumäärästä: 

 

gfedc

 Muunlaisessa asumismuodossa, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Asumisvalmennusgfedc

 Kriisiasuminengfedc

 Tukihenkilö (henkilökohtaiset käynnit, tapaamiset tms.)gfedc

 Puhelintukigfedc

 Muu tuki, minkälainen?   gfedc

 Sairaalagfedc

 Asukkaan tuleva asumisyksikkögfedc

 Kuntagfedc

 Järjestö, mikä?   gfedc

 Vapaaehtoisverkostogfedc

 Muu taho, mikä?   gfedc

 Tehostettuun palveluasumiseen (ryhmäasunto + henkilöstö paikalla ympäri vuorokauden), arvio lukumäärästä: 

 

gfedc

 Palveluasumiseen (ryhmätai palveluasunto + henkilöstö paikalla päivisin),arvio lukumäärästä: 

 

gfedc

 Tuettuun asumiseen (itsenäinen asunto + asumisohjaajan tms. säännöllinen tuki), arvio lukumäärästä: 

 

gfedc

 Omaisten luo, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Yksin omaan asuntoon, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Muuhun asumismuotoon, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Ei tietoa, arvio lukumäärästä:   gfedc

 Alle 10 %nmlkj

 1029%nmlkj

 3049%nmlkj

 5069%nmlkj

 7089%nmlkj

 yli 90%nmlkj

 Potilas itsegfedc

 Sairaalan sosiaalityöntekijägfedc

 Hoitohenkilöstögfedc

 Omaisetgfedc

 Asumispalveluntuottaja / asumisyksikkögfedc

 Kunnan / kuntayhtymän sosiaalitoimigfedc

 Kunnan /kuntayhtymän mielenterveystoimigfedc

 Järjestöt, mitkä?   gfedc

 Muut tahot, mitkä?   gfedc

 Potilaan tarvitseman tuen määrägfedc

 Potilaan tarvitseman tuen laatugfedc

 Asumispaikan saatavuusgfedc

 Hintagfedc

 Sijaintigfedc

 Potilaan toiveetgfedc

 Omaisten toiveetgfedc

 Muu, mikä   gfedc

 Potilaan tarvitseman tuen määrägfedc

 Potilaan tarvitseman tuen laatugfedc

 Asumispaikan saatavuusgfedc

 Hintagfedc

 Sijaintigfedc

 Potilaan toiveetgfedc

 Omaisten toiveetgfedc

 Muu, mikä   gfedc

 Potilaan tarvitseman tuen määrägfedc

 Potilaan tarvitseman tuen laatugfedc

 Asumispaikan saatavuusgfedc

 Hintagfedc

 Sijaintigfedc

 Potilaan toiveetgfedc

 Omaisten toiveetgfedc

 Muu, mikä   gfedc

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

 En osaa sanoanmlkj

 Kyllänmlkj

 Einmlkj

Etunimi *

Sukunimi *

Sähköposti *

Puhelin

Sairaala *

Osasto *

Sairaanhoitopiiri *

Haluan lähettää vastaukset gfedc

 Lähetä

0% valmiina
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     koodi________ 
 
 
Hyvä vastaaja, 
 
Ohje vastaamiseen 
 
Ympyröi vastauksesi alla oleviin kohtiin ja täydennä vastaustasi kirjallisesti vastaukseen varatuissa  
kohdissa. Jos jokin kohta tuntuu vaikealta vastata, saat apua haastattelijalta. 
 
 
I  TAUSTATIEDOT 
 
1 nainen 
2 mies 
 
2. syntymävuosi:______ 
 
 
3. Olen tällä hetkellä: 
 
1. naimaton 
2  naimisissa tai avoliitossa 
3 eronnut 
4 leski 
 
 
4. Mikä kuvaa elämäntilannettasi tällä hetkellä? 
olen 
 
1 opiskelijana 
2 työssä 
3 työtön 
4 pitkällä sairaslomalla ( yli 6 kk) 
5 kuntoutujana kuntoutustuella 
6 eläkkeellä  
7 hoidan kotitaloutta/perhevapaalla/omaishoitajana 
8 muu elämäntilanne, mikä? _____________________________ 
 
 
 
II ASUMISEEN LIITTYVÄT KYSYMYKSET 
 
5. Miten asut? 
 
1 yksin  
2  perheeni kanssa, perheeseen kuuluvat ____________________________________________ 
3 jonkun muun kanssa, kenen ____________________________________________________ 
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2 
 

6. Missä asut? 
 
1  minulla ei ole vakituista asuntoa 
2  palveluasunnossa ( tuki vuorokauden ympäri) 
3  tuetussa palveluasunnossa ( tuki päivisin) 
4 asun itsenäisesti ja saan asumiseen tukea 
5 asun täysin itsenäisesti 
6 muualla, missä_________________________________________________________________ 
 
 
 
7. Missä asuntosi sijaitsee? 
 
1  taajamassa ( keskus/kaupunki)  
2  haja-asutusalueella ,etäisyys _____ km taajamasta 
3 kerrostalossa 
4 rivitalossa 
5 omakotitalossa 
        
8. Minkälainen asuntosi on? arvioi myös koko 
 
1 yksiö tai vastaava , ______m2 
2 kaksio tai suurempi huoneisto _____m2 
3 huone, jossa ulkopuolella yhteiskeittiö, yhteinen wc ja suihku_______m2 
4 jaettu huone toisen henkilön kanssa ( huoneessa suihku, wc + keittiö)____m2 
5 jaettu huone, jossa ulkopuolella yhteiskeittiö, yhteinen wc ja suihku_____m2 
6 muu, minkälainen_____________________________________________, ____m2 
 
 
 
9. Nimeä kolme (3) asiaa, mihin olet tyytyväinen

 

 asuntoosi/ asuinympäristöösi tai asumista 
tukeviin palveluihin nähden 

1.____________________________________________________________________________ 
 
2.____________________________________________________________________________ 
 
3. ____________________________________________________________________________ 
 
 
 
10.  Nimeä kolme (3) asiaa, mihin et ole tyytyväinen

 

 asuntoosi/asuinympäristöösi tai asumista 
tukeviin palveluihin nähden 

1._____________________________________________________________________________ 
 
2._____________________________________________________________________________ 
 
3._____________________________________________________________________________ 
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11.  Oletko saanut päättää itse omasta asumisestasi? 
 
1  en      
2  kyllä, jos niin mihin asioihin?______________________________________________________ 
 
 
12. Onko sinulla tarvetta muuttaa nykyisestä asunnostasi 
 
1 ei 
2  kyllä , jos niin mihin haluaisit muuttaa ja miksi?_______________________________________ 
 
 
13. Onko asunnossasi korjaustarpeita 
 
1 ei  
2 kyllä, mitä______________________________________________________________________ 
 
 
 
14. Onko Sinulla kuntoutus-/palvelu- tai hoitosuunnitelma koskien psyykkistä sairauttasi  
 

1 kyllä , saan seuraavia asumispalveluja suunnitelman mukaan______________________ 
2 ei 
3 en tiedä 

 
 
15. Mitä ongelmia Sinulla on asumispalvelujen käytössä?  
 
1 en saa tarvitsemaani apua  
2 en tiedä palveluista    
3 palveluja ei ole tarjolla 
4 palvelumaksut ovat liian kalliita 
5 saamani palvelu on huonoa 
6 muu ongelma, mikä? ____________________________________________________________ 
7 palvelujen käytössä ei ole ongelmia 
 
 
16. Minkälaista tukea tarvitsisit asumiseesi lisää? 
 
_______________________________________________________________________________ 
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15.  Onko sinulla psykiatrista diagnoosia 
 
1 ei 
2 kyllä, jos niin osaatko sanoa, mikä__________________________________________________ 
 
 
16.  Koetko, että mielenterveysongelmasi haittaa elämääsi tällä hetkellä? 
 
1 erittäin paljon 
2 melko paljon 
3 paljon  
4 ei ollenkaan 
 
 
17. Haittaako jokin seuraavista asioista jokapäiväistä elämääsi?  
 
1 muistivaikeudet 
2  univaikeudet 
3 ahdistus- ja pelkotilat 
4 väsymys 
5 päihteet 
6 harhat 
7 vaikeus ryhtyä toimeen 
8 pelko lähteä liikkumaan ulos 
9 muut mielenterveyteen liittyvät asiat 
 
18. Onko sinulla jokin muu pitkäaikaissairaus, mikä / mitkä? 
_____________________________________________________________________________ 
kerro, miten tämä vaikeuttaa 
elämääsi______________________________________________________________________ 
 
 
19. Arvioi suoriutumistasi seuraavissa asioissa  sekä  avun ja tuen tarvettasi tällä hetkellä  
         selviän       tarvitsen        tarvitsen 
       itse           vähän tukea   toisen apua 
1. Ruoan valmistus         ____ ____  ____ 
2. Ruoka-ajat ja ravinnon monipuolisuus ____ ____ ____ 
3. Henkilökohtaisen hygienian hoito         ____ ____ ____ 
4. Kodin hoito (siivous, tiskaus, roskat)    ____ ____ ____ 
5. Lääkityksestä huolehtiminen                ____ ____ ____ 
6. Vaatteista huolehtiminen (pyykki ym.) ____ ____ ____ 
7. Kaupassa käyminen       ____ ____ ____ 
8. Asioilla käyminen (virastot)      ____ ____ ____ 
9. Erilaisiin tapahtumiin osallistuminen   ____ ____ ____ 
10. Kodin ulkopuolella liikkuminen         ____ ____ ____ 
11. Julkisten kulkuvälineiden käyttö       ____ ____ ____ 
12. Sovituista tapaamisista huolehtiminen ____ ____ ____ 
13. Asioiden hoitaminen ajallaan    ____ ____  
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14. Päivärytmistä huolehtiminen    ____ ____ ____ 
15. Terveydenhoito     ____ ____ ____ 
16. Harrastuksiin osallistuminen     ____ ____ ____ 
17. Raha-asioiden hoito      ____ ____ ____ 
18. Muu, mikä?_____________________________________________ 
  
18. Tarvitsetko apua iltaisin, öisin ja viikonloppuisin? 
 
1. iltaisin, millaista _________________________________________ 
2. öisin, millaista ___________________________________________ 
3. viikonloppuisin, millaista __________________________________ 
 
19. Pidätkö yhteyttä sukulaisiin ja / tai ystäviin? 
1 kyllä  
2 en  
3 minulla ei ole sukulaisia eikä ystäviä 
 
 
20. Keneltä saat asumiseesi mahdollisesti apua. Kuvaa minkälaista.  
 
1 vanhemmilta_______________________________________________________________ 
2 omalta perheeltä ____________________________________________________________ 
3 muilta sukulaisilta __________________________________________________________ 
4 naapureilta ________________________________________________________________ 
5 ystäviltä___________________________________________________________________ 
6 tukihenkilöltä_______________________________________________________________ 
7 vertaishenkilöiltä____________________________________________________________ 
8 muilta, keneltä_______________________________________________________________ 
 
21. Mitä harrastuksia sinulla on? 
 
1 liikun säännöllisesti (kävelen, pyöräilen, käyn kuntosalilla tms) 
2 retkeilen ( vähintään 2 kertaa vuodessa) 
3 matkustelen ( vähintään 2 kertaa vuodessa) 
4 teen käsitöitä tai muita kädentaitoja 
5 käyn teatterissa tai konserteissa 
6 soitan jotain instrumenttia 
6 käyn urheilutapahtumissa 
7 kuuntelen musiikkia 
8 käyn kirjastossa 
9 käytän aktiivisesti tietokonetta 
10 harrastan muuta, mitä _________________________________________________________ 
11 harrastan satunnaisesti jotain 
12 en harrasta mitään 
 
 
22. Minkälaisessa asunnossa asuisit mieluiten, jos saisit tarvittavat palvelut? 
Voit kirjoittaa vapaasti paperin toiselle puolelle! 
 
Kiitos osallistumisestasi ja vastauksistasi! 




	Etukansi
	MTselvitys_tekstit
	Lähteet
	9. Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset
	9.1 Vastaukset selvitykselle asetettuihin kysymyksiin
	9.2 Yhteenveto aineistosta
	9.3 Toimenpide- ehdotukset

	8. Mielenterveyskuntoutujien asumisen haasteita
	8.1 Pyöröovisyndrooma
	8.2 Muita haasteita: palveluiden pirstaleisuus, turvallisuus

	7. Mielenterveyskuntoutujien omat kokemukset
	7.1 Haastateltavien taustaa
	7.2 Kuntoutujien kokemukset
	7.3 Asumisratkaisut asumispolkukuvauksina 
	7.4 Haastateltujen kokemuksia jokapäiväisestä elämästä selviytymisestä ja kuntoutumisesta
	7.5 Haastateltujen kokemuksia kuntoutumisen hidastumisesta
	7.6 Johtopäätöksiä kuntoutujien kokemuksista ja asumisesta

	6. Asumispalvelujen tuottaminen
	6.1 Asumispalveluyksiköiden palvelutarjonta
	6.1.1 Palvelujen kohdentuminen
	6.1.2 Palvelujen sisältö

	6.2 Asumispalvelujen tarve 
	6.3 Asumisyksiköiden uusi palvelutarjonta
	6.4 Johtopäätöksiä palvelujen tuottajien näkökulmasta

	5. Kunnat terveys-, sosiaali- ja asumispalvelujen 
järjestäjänä
	5.1 Kuntien asumispalveluja koskevat strategiset linjaukset
	5.2 Kunnat asumispalvelujen järjestäjänä
	5.3 Kunnan asumispalvelujen suunnittelu
	5.4 Rakentamissuunnitelmat
	5.5 Johtopäätöksiä kunnan näkökulmasta

	4. Psykiatrisesta sairaalahoidosta asumispalveluihin
	4.1 Asumisratkaisut sairaalan jälkeen
	4.2 Asumisratkaisut ja niihin liittyvä tuki sairaalan jälkeen tässä selvityksessä
	4.3 Sairaalajaksojen lyhentämisen mahdollisuudet
	4.4 Johtopäätöksiä sairaalan näkökulmasta

	3. Mielenterveysongelmat ja palvelujen kokonaisuus
	3.1 Mielenterveysongelmien yleisyys
	3.2 Lainsäädäntö
	3.3 Kuntoutujan tukipalvelujen ja asumisen palvelukokonaisuus
	3.4 Valtakunnallisten linjausten merkitys kuntoutustoimintaan ja asumispalveluihin

	2. Selvityksen lähtökohdat ja tavoitteet
	2.1 Rajaukset
	2.2 Selvityksen toteuttaminen ja menetelmät
	2.3 Selvitykselle asetetut kysymykset
	2.4 Käsitteiden määrittely

	1. Johdanto

	kuntakysely260510
	lomake as.yksiköt ymp.vrk160410
	lomake asyksiköt ei-ymp.vrk160410
	sairaalasos1
	taustalomake kuntoutujien haastatteluun_liite5
	I  TAUSTATIEDOT
	II ASUMISEEN LIITTYVÄT KYSYMYKSET
	2  perheeni kanssa, perheeseen kuuluvat ____________________________________________
	2 kaksio tai suurempi huoneisto _____m2
	5 jaettu huone, jossa ulkopuolella yhteiskeittiö, yhteinen wc ja suihku_____m2
	1 kyllä , saan seuraavia asumispalveluja suunnitelman mukaan______________________
	III TOIMINTAKYKY
	15.  Onko sinulla psykiatrista diagnoosia
	16.  Koetko, että mielenterveysongelmasi haittaa elämääsi tällä hetkellä?

	Takakansi

