
   
 

TIEDOTE HAASTATTELUSTA JA TIETOJEN  
KERÄÄMISESTÄ 

 
Kiitos osallistumisestasi Kelan Työhönkuntoutuksen kehittämishankkeen toista vaihetta (TK2) koskevaan 
arviointitutkimukseen kuluneen vuoden aikana. Tutkimuksessa selvitetään kuntoutuksen toteuttamista ja 
toimivuutta sekä sen vaikutuksia ja hyötyjä kuntoutujan, työpaikan, työterveyshuollon sekä kuntoutuksen 
palveluntuottajan näkökulmista. Tutkimuksen suorittaa Kansaneläkelaitos (Kela) yhdessä Terveyden ja hy-
vinvoinnin laitoksen (THL), Työterveyslaitoksen (TTL) ja Kuntoutussäätiön kanssa.  
 
Tutkimukseen kuuluu myös vapaaehtoinen haastatteluosio, johon kutsutaan TK2-kuntoutukseen osallistu-
nutta 11 henkilöä. Pyydämme sinua osallistumaan haastatteluun. Haastatteluteemat liittyvät näkemyksiisi 
kuntoutuksen toteutumisesta, toimivuudesta ja vaikutuksista. Haastateltavien valinnassa on otettu huomi-
oon kuntoutuksen palveluntuottaja, työntekijän ikä, sukupuoli ja ammatillinen tausta. Pääsääntöisesti pu-
helimitse tehtävä haastattelu kestää n. 30 min ja se tallennetaan analyysia varten. Haastattelijana toimii 
THL:n tutkija Vesa Syrjä (puhelin: 029 524 7240, s-posti: vesa.syrja@thl.fi). Pyydämme myös suostumustasi 
haastatella erikseen esimiehesi sekä työterveyshuollon ja kuntoutuksen palveluntuottajan edustajat.  
 
Tutkimuksen analyysivaiheessa kuntoutujan alku- ja loppukysely, kuntoutushakemus liitteineen, kuntoutus-
seloste, kuntoutujan työpaikalla tehty Työ ja Terveys -kysely, työterveyshuollon kyselyt sekä eri tahojen 
haastattelut yhdistetään. Myös tähän pyydämme suostumustasi.  
 
Kaikki tutkimuksen aikana kerättävä tieto käsitellään luottamuksellisesti. Kerättyä tietoa käytetään vain 
tässä tutkimustiedotteessa mainittuun tarkoitukseen. Tutkimusrekisterin pitäjänä toimii Kela. Tutkimusai-
neistoa käsitellään ja säilytetään voimassa olevan lainsäädännön puitteissa huomioiden henkilötiedoista ja 
yksityisyyden suojasta annetut määräykset. Tutkimuksen tulokset julkaistaan ja niitä esitellään ainoastaan 
siten, että tutkimukseen osallistuneiden henkilöllisyys ei paljastu. 
 
Sinulla on oikeus kieltäytyä tutkimuksesta tai keskeyttää se missä tahansa vaiheessa ilman erityistä syytä. 
Kieltäytyminen tai keskeyttäminen ei vaikuta kuntoutusohjelmaan eikä saamiisi Kelan etuuksiin nyt eikä 
tulevaisuudessa. Sinulla on myös mahdollisuus tarkistaa kaikki sinua koskevat tallennetut tiedot missä ta-
hansa tutkimuksen vaiheessa. Tutkimuksesta ei koidu sinulle kuluja, sillä Kela rahoittaa tutkimuksen (Laki 
Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista, § 12).  
 
Pyydämme ystävällisesti allekirjoittamaan oheiset suostumuslomakkeet ja palauttamaan toisen suostu-
muslomakkeen mahdollisimman pian oheisella palautuskuorella takaisin THL:ään.  Toinen kopio jää sinul-
le itsellesi. Kiitokseksi osallistumisestasi haastatteluun saat lahjakortin Intersport-liikkeeseen. 
 
Ystävällisin terveisin 
 
Tutkimuspäällikkö  TK2-tutkimuksen vastuuhenkilö, johtava tutkija 
Anna-Mari Aalto   Riitta Seppänen-Järvelä 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kelan tutkimusosasto 
puhelin: 029 524 7252   puhelin: 020 634 1908 
s-posti: anna-mari.aalto@thl.fi.    s-posti: riitta.seppanen@kela.fi 
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Suostumus haastatteluun osallistumisesta sekä tie-
tojen keräämisestä, toimittamisesta, käsittelystä 
ja yhdistämisestä 
 
 
Minua on pyydetty osallistumaan Kelan Työhönkuntoutuksen kehittämishankkeen toisen vaiheen arvi-
ointitutkimukseen (TK2) kuuluvaan haastatteluun. Olen saanut tiedotteen haastattelusta ja sen yhtey-
dessä suoritettavasta tietojen keräämisestä ja käsittelystä. Siinä on kerrottu, että tutkimuksen tarkoitus 
on arvioida kuntoutuksen toteuttamista ja toimivuutta sekä sen vaikutuksia ja hyötyjä. Tutkimuksen 
tarkoitus on tuottaa tietoa, jonka avulla työhönkuntoutuksen sisältöä ja laatua voidaan kehittää.  
 
Allekirjoittamalla tämän asiakirjan  
 

• annan suostumukseni osallistumisesta haastatteluun ja haastattelun tallentamisesta 

• annan suostumukseni työterveyshuollon ja kuntoutuksen palveluntuottajan edustajien sekä esi-
mieheni haastatteluun TK2-kuntoutukseeni liittyvissä asioissa 

• annan suostumukseni siihen, että Kela voi toimittaa TK2-hankkeen tutkimusryhmälle   

o kuntoutushakemuksen ja sen liitteet, joita ovat selvityslomake ja B-lausunto  

o kuntoutusselosteen  

• annan suostumukseni yllä mainittujen tietojen keräämiseen ja yhdistämiseen TK2-
kuntoutumista koskevaan tutkimusrekisteriin yhdessä kuntoutujan alku- ja loppukyselyn, kun-
toutujan työpaikalla tehdyn Työ ja terveys -kyselyn ja työterveyshuollon edustajille tehdyn ky-
selyn kanssa. Minulle on kerrottu, että tiedot kerätään ja käsitellään siinä laajuudessa kuin tut-
kimusta koskevassa tutkimussuunnitelmassa edellytetään. Tutkimustietojen rekisterinpitäjänä 
toimii Kela.   

 
Osallistun tutkimukseen vapaaehtoisesti ja minulla on milloin tahansa tutkimuksen aikana oikeus kes-
keyttää tutkimukseen osallistuminen. Tutkimuksen keskeyttäminen tai siitä kieltäytyminen ei vaikuta 
saamiini palveluihin eikä Kelan etuuksiin.  
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Suostumus 
 
Annan suostumukseni tässä asiakirjassa mainittuihin asioihin.  
 
 
Suostun osallistumaan tutkimukseen. Olen tutustunut tutkimuksen tiedotteeseen ja haluan osallistua 
vapaaehtoisesti Työhönkuntoutuksen toisen vaiheen kehittämishankkeen arviointitutkimukseen (TK2) 
kuuluvaan haastatteluun. Olen saanut kopion tiedotteesta ja suostumuksestani. 

 
 
Haastateltava 
 
________________  _______/_______  _________________________________ 
Paikka ja pvm      Allekirjoitus 
       

_________________________________ 
       Nimen selvennys 
 
 
Tutkimuksesta tiedottaneen henkilön allekirjoitus 
Vahvistan, että olen selostanut yllä mainitulle henkilölle tutkimuksen luonteen ja tarkoituksen ja hän on 
antanut vapaaehtoisen suostumuksen osallistua tutkimukseen. 
 
 
________________  _______/_______  _________________________________ 
Paikka ja pvm      Allekirjoitus 
       

_________________________________ 
       Nimen selvennys 



Kuntoutujahaastattelujen kysymysrunko 

1 Kuntoutukseen hakeutuminen ja siihen liittyvät tekijät 

• Miten ja miksi päädyit hakeutumaan TK2-kuntoutukseen? 

• Kuinka oikein ajoitettu kuntoutus kohdallasi oli? 

• Miten motivoitunut olit aloittamaan kuntoutuksen? 

2 Kuntoutuksen tarpeenmukaisuus ja yksilöllisyys 

• Miten kuntoutusprosessi (sisältö, eri osa-alueiden määrä ja toteutustapa) vastasi 
odotuksiasi? Oliko jotakin mikä yllätti? Mihin tarpeisiisi kuntoutus vastasi parhaiten, mitkä 
tarpeet jäivät mahdollisesti täyttymättä? 

• Muuttuivatko henkilökohtaiset tavoitteesi kuntoutuksen aikana, jos muuttuivat miten tämä 
huomioitiin kuntoutusprosessissa (miten, kenen kanssa asiasta keskusteltiin, muutettiinko 
kuntoutussuunnitelmaa?)  

3 Kuntoutuksen toteutus ja toimivuus 

• Miten kuntoutusprosessi kaiken kaikkiaan mielestäsi eteni?  Mikä toimi ja mikä ei 
toiminut? mitä pitäisi muuttaa?  

• Mikä merkitys muilla kuntoutujilla oli sinulle? 

• Miten kuntoutushenkilökunta vastasi tarpeitasi ja odotuksiasi (kuntoutustiimin 
kokoonpano, ammattitaito, käyttäytyminen?)  

• Miten kuntoutus sovittautui omaan elämääsi arkeen (työ- ja vapaa-aika)?  

4 Eri toimijoiden tehtävät ja roolit kuntoutusprosessissa 

• Mikä oli oma roolisi kuntoutusprosessin eri vaiheissa?  Mitä tehtäviä sinulla kuntoutujana 
oli kuntoutusprosessissa? Miten pääsit itse vaikuttamaan siihen millaiseksi 
kuntoutusprosessi muotoutui sinun kohdallasi?  

• Miten työnantaja (esimies, henkilöstöhallinto) osallistui kuntoutusprosessin eri vaiheissa 
(sopivasti, liikaa, liian vähän?) Miten toimivaa ja hyödyllistä se oli?  

• Miten työnterveyshuolto osallistui kuntoutukseen prosessin erivaiheissa? Miten 
hyödyllinen se oli? 

• Miten odotuksesi kuntoutuksen palveluntuottajasta toteutuivat? (tilat, henkilöstö sijainti?) 

  



•  

5 Kuntoutuksen ammatillisuus ja työkytkentä 

• Millainen oli ammatillisen osa-alueen sisältö ja toteutus, miten se vastasi  odotuksiasi ja 
tarpeitasi ja soveltui tilanteeseesi työelämässä? 

• Kuinka hyvin kuntoutustiimi oli perehtynyt työhösi ja työpaikkasi tilanteeseen? 
Huomioitiinko se kuntoutuksen sisällössä ja kuntoutuspolkusi suunnittelussa? 

6 Yhteistyö, tiedonkulku ja viestintä kuntoutusprosessin aikana 

• Kuinka hyvin yhteistyö ja tiedonkulku sinun, kuntoutustiimin, työnantajan ja 
työterveyshuollon välillä toimi kuntoutusprosessin aikana? 

• Miten arvioisit omaa rooliasi ja tehtäviäsi yhteistyössä ja viestinnässä? 

7 Kuntoutuksen hyöty ja vaikutukset 

• Miten saavutit niitä tavoitteita joita kuntoutumiselle asetit? Tuliko kuntoutuksesta joitakin 
hyötyjä joita et ollut varsinaisesti odottanut? 

• Mitkä kuntoutuksen erityiset sisällöt, toimenpiteet koit hyödyllisinä? 

• Mitkä tekijät mielestäsi mahdollistivat kuntoutumisen ja mitkä tekijät mahdollisesti estivät 
kuntoutumisen onnistumista   

• Mitä muutoksia sinulle tapahtui kuntoutuksen seurauksena? 

 




