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Q1
Vanhustenhuollon päivätoimintaan liittyviä kysymyksiä
Kokonaisarviointi
Täysin
eri
mieltä

Jokseenkin En
eri mieltä
samaa
enkä eri
mieltä

Jokseenkin Täysin En
samaa
samaa osaa
mieltä
mieltä sanoa

Tunnen oloni päivätoiminnassa
turvalliseksi.
Olen tyytyväinen päivätoimintaani.
Päivätoimintani on toiveideni mukaista.

Q2
Henkilökunnan suhtautuminen
Täysin
Jokseenkin En samaa Jokseenkin Täysin En osaa
eri mieltä eri mieltä
enkä eri
samaa
samaa sanoa
mieltä
mieltä
mieltä
Henkilökunta kohtelee minua hyvin.
Henkilökunta kuuntelee toiveitani.
Luotan henkilökuntaan.

Q3
Vaikuttaminen ja osallistuminen
Täysin
eri
mieltä
Olen voinut vaikuttaa siihen, minä viikonpäivinä
osallistun päivätoimintaan.
Minulle on tärkeää, että päivätoimintaa
tarjotaan viikonloppuisin
Minulle on tärkeää, että päivätoimintaa
tarjotaan iltaisin
Voin vaikuttaa siihen, mitä aktiviteetteja
päivätoiminnassani on tarjolla.
Tiedän, mihin ottaa yhteyttä, jos haluan kertoa
näkemyksistäni tai tehdä valituksen

Jokseenkin En
Jokseenkin Täysin En
eri mieltä
samaa
samaa
samaa osaa
enkä eri mieltä
mieltä sanoa
mieltä

Q4
Toiminnot
Täysin
eri
mieltä

Jokseenkin En
eri mieltä
samaa
enkä eri
mieltä

Jokseenkin Täysin En
samaa
samaa osaa
mieltä
mieltä sanoa

Olen tyytyväinen päivätoimintani
aktiviteetteihin.

Q5
Ruokatilanne
Täysin
Jokseenkin En samaa Jokseenkin Täysin En osaa
eri mieltä eri mieltä
enkä eri
samaa
samaa sanoa
mieltä
mieltä
mieltä
Ruoka maistuu hyvälle.
Ateriat ovat mukava päivittäinen hetki.

Q6
Tukipäätös
Täysin
Jokseenkin En samaa Jokseenkin Täysin En osaa
eri mieltä eri mieltä
enkä eri
samaa
samaa sanoa
mieltä
mieltä
mieltä
Etuuskäsittelijä kohtelee minua hyvin.

Q7
Valinnanvapaus
Kyllä Ei

En halua sanoa

Tiedätkö, että voit valita päivätoimintasi?
Oletko valinnut päivätoimintasi aktiivisesti?

Q8
Syrjintä toiminnassa
Syrjintä tarkoittaa sitä, että henkilöä kohdellaan eriarvoisesti (eli häntä ei kohdella samalla tavalla kuin
muita) suoraan tai epäsuoraan syystä, joka liittyy syrjintäperusteisiin. Syrjintäperusteet ovat lain mukaan
sukupuoli, sukupuoli-identiteetti tai sukupuolen ilmaisu, etnisyys, uskonto tai muu maailmankatsomus,
vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen tai ikä. Yhteen tai useampaan syrjintäperusteeseen
pohjautuvat ristiriidat käyttäjien välillä eivät kuulu syrjintälain piiriin, eikä niitä lueta syrjinnäksi.
Oletko kokenut syrjintää toiminnassa 12 viime kuukauden aikana?
Kyllä
Ei
En halua sanoa

Q9
Mikä seuraavista syrjintäperusteista oli syynä siihen, että koit tulleesi syrjityksi? Voit valita useita
vaihtoehtoja.
Sukupuoli
Sukupuoli-identiteetti tai ilmentymä
Etnisyys
Uskonto tai muu uskonkäsitys
Vammaisuus
Seksuaalinen suuntautuminen
Ikä

Q10
Oletko ottanut tapahtuneen esille henkilökunnan kanssa?
Kyllä
Ei
En halua sanoa

Q11
Jos olet ottanut tapahtuneen esille henkilökunnan kanssa, koetko tilanteesi parantuneen?
Kyllä
Ei
En halua sanoa

Q12
Taustakysymyksiä
Kuinka usein käyt päivätoiminnassa?
Päivittäin
Muutaman kerran viikossa
Kerran viikossa
Muutaman kerran kuukaudessa
Harvemmin

Q13
Vastasitko kysymyksiin itse?
Kyllä, aivan itse.
En, vaan yhdessä omaisen, ystävän tai muun henkilön kanssa.
En, kysymyksiin vastasi toinen henkilö.

Complete
Kiitos vastauksistasi!

