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ENNAKKOKYSELYLOMAKE 

Palauta täyttämäsi lomake Verveen saamiesi ohjeiden mukaan ennen kuntoutuksesi alkua. 
Käytämme antamiasi tietoja kuntoutusohjelmasi suunnittelussa, yksilöllisen 
kuntoutussuunnitelmasi laatimisessa sekä sen seurannassa. Antamiasi tietoja käsitellään 
luottamuksellisesi ja ne tallennetaan tietoturvallisesti asiakasjärjestelmäämme.

KUNTOUTUSKURSSI

AJANKOHTA 

Yhteystietoja 
Nimi 

Henkilötunnus 

Katuosoite 

Postinumero ja -
toimipaikka 
Puhelinnumero 

Sähköpostiosoite 

Lähiomaisen nimi 
ja puhelinnumero  

Työ-/opiskelupaikka 

Työ-/opiskelupaikan osoite 

Puhelinnumero 

Ammattinimike 

Koulutus 

Yhteyshenkilö työpaikassa/ 
opiskelupaikassa, puh.nro 
ja sähköposti 

Työterveyshuolto/
opiskelija-terveydenhuolto 
ja yhteystiedot 
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Apuvälineet, joita sinulla on käytössä (liikkuminen, asuminen, hengitystoiminta, kuuleminen) 

Kuntoutumiseen liittyvät odotukset ja kuntoutustavoitteet 

Kerro pääasialliset syyt, toiveet ja odotukset joiden vuoksi hakeuduit tälle kuntoutumisjaksolle? 

Millaisia tavoitteita sinulla on kuntoutumiseen liittyen? 

Tietoja terveydentilasta 

Mitä lääkärin toteamia sairauksia tai terveysongelmia sinulla on? 

Millainen on fyysinen terveydentilasi? 
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□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Millainen on psyykkinen toimintakykysi, esim. muisti, uuden oppiminen ja keskittymiskyky?

hyvin huono 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10  erittäin hyvä 

Kerro mistä syystä 

Mitä lääkkeitä käytät? (merkitse rastilla säännöllisesti ja/tai tarvittaessa) 

Nimi Annostus Säännöllisesti Tarvittaessa 

Miten edellisellä sivulla mainitut sairaudet ja terveysongelmat haittaavat sinua? 

Sosiaalinen elämäntilanne 
Millainen on perhetilanteesi / muut ihmissuhteet? 
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Harrastuksesi? 

Työhön tai opiskeluun liittyvät asiat 

Kuinka hyvin selviydyt tällä hetkellä niistä tehtävistä, joista sinun edellytetään selviytyvän? 
hyvin huonosti 1  

□ 
2 

□
3 

□
4 

□
5 

□
6 

□
7 

□
8 

□
9 

□
10 

□
 erittäin hyvin 

Kerro niistä syistä, joiden vuoksi valitsit kyseisen numeron. 

Miten mielekkääksi koet työsi/opiskelusi tällä hetkellä? 

ei ollenkaan 
mielekästä 

1 

□ 
2 

□
3 

□
4 

□
5 

□
6 

□
7 

□
8 

□
9 

□
10 

□
 erittäin 
mielekästä 

Kerro niistä syistä, joiden vuoksi valitsit kyseisen numeron. 

Kuvaa lyhyesti työ-/opiskeluolosuhteitasi 
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Ruokailu 
Merkitse rastilla seuraavista noudattamasi ruokavalio. 

    Gluteeniton 

 Laktoositon 

 Kasvisruokavalio 

 Jokin muu tai jotain muuta huomioitavaa? 

Majoitus 
Aiotteko osallistua kurssille majoittumalla kuntoutuslaitoksessa vai ilman majoitusta (sisältää 
lounaan ja päiväkahvin). Valinta on sitova kurssin kaikilla jaksoilla. 

Kuntoutus majoituksella  Kuntoutus ilman majoitusta

Majoitus on savuttomissa kahden hengen huoneissa. Tähän liittyen tarkennamme seuraavia 
kohtia, joissa sinulla tai huonetoverillasi saattaa olla erityistarpeita majoittumiseen liittyen. 

Kyllä Ei 
Tupakoitko?  

Aiheuttaako tupakan haju sinulle merkittävää terveydellistä haittaa? 

Onko sinulla käytössäsi CPAP-laite, happirikastin tai jokin muu ääntä 
aiheuttava laite? 
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