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Tiedote tutkimushaastattelusta esimiehelle 

 
Sinua pyydetään osallistumaan tutkimukseen, joka koskee Kansaneläkelaitoksen (Kela) 
työhönkuntoutuksen kehittämishankkeen toista vaihetta (TK2). Tutkimuksessa selvitetään 
kuntoutuksen toteutumista ja toimivuutta sekä sen vaikutuksia ja hyötyjä kuntoutujan, työpaikan, 
työterveyshuollon sekä kuntoutuksen palvelutuottajan näkökulmista.  Tutkimuksen toteuttaa Kela 
yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Työterveyslaitoksen ja Kuntoutussäätiön kanssa.  
 
Sinua pyydetään osallistumaan tutkimukseen kuuluvaan haastatteluun. Se kestää noin 20 min ja 
tehdään puhelimitse. Haastattelussa käsitellään kuntoutuksen sisältöä ja toteutumista. 
Haastattelusi tallennetaan analyysiä varten, mikäli annat siihen luvan. Haastattelussa esille 
tuomasi asiat ovat luottamuksellisia eikä niitä ei anneta eikä niistä kerrota tutkimusryhmän 
ulkopuolisille tahoille. Ohessa ovat haastattelun kysymysteemat. 
 
Haastattelupyyntö esitetään niille 11 esimiehelle, joiden alainen on valittu tutkimuksen tarkempaan 
tutkimusryhmään. Tutkimuksessa haastatellaan siihen valitut kuntoutujat, heidän esimiehet sekä 
kuntoutuksen palveluntuottajan ja työterveyshuollon edustajia. Valinnassa on huomioitu 
henkilöiden sukupuoli, ikä, ammatillinen tausta sekä kuntoutuksen palveluntuottaja. Tutkimuksessa 
yhdistetään eri tahojen haastatteluja, kuntoutujan ja työterveyshuollon kyselyjä sekä kuntoutujan 
kuntoutusseloste ja -hakemus liitteineen. 
 
Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja voit keskeyttää sen missä tahansa vaiheessa 
ilman erityistä syytä. Tutkimukseen kerätään tietoa vain tässä tiedotteessa kuvatulla tavalla. 
Kerättyä tietoa käytetään vain tässä tutkimustiedotteessa mainittuun tarkoitukseen. 
Tutkimusrekisterin pitäjänä toimii Kela. Tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään voimassa 
olevan lainsäädännön puitteissa huomioiden henkilötiedoista ja yksityisyyden suojasta annetut 
määräykset. Tutkimuksen tulokset julkaistaan siten, ettei vastaajan henkilöllisyys paljastu. Sinulla 
on mahdollisuus tarkistaa kaikki sinua koskevat tallennetut tiedot missä tahansa tutkimuksen 
vaiheessa. Tutkimuksen rahoittaa Kela, siihen osallistumisesta ei makseta palkkiota. Osallistumalla 
tutkimukseen voit edistää työhönkuntoutuksen kehittämistä.  
 
Pyydämme ystävällisesti allekirjoittamaan oheisen suostumuslomakkeen ja palauttamaan 
toisen lomakkeen mahdollisimman pian oheisella palautuskuorella.  Toinen kopio jää sinulle 
itsellesi. 
 
 
Tämän tutkimuksen toteuttaa Kelan tutkimusosasto ja haastattelija on johtava tutkija Riitta 
Seppänen-Järvelä, puhelin: 040- 183 89 20, s-posti: riitta.seppanen@kela.fi.  
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Suostumus haastattelututkimukseen osallistumisesta 

 
Nimi: _______________________________________________  
 
Minua on pyydetty osallistumaan Työhönkuntoutuksen toisen vaiheen kehittämishankkeen 
arviointitutkimukseen (TK2) kuuluvaan haastatteluun. Olen saanut tiedotteen tutkimuksesta ja sen 
yhteydessä suoritettavasta tietojen keräämisestä ja käsittelystä. Siinä on kerrottu, että tutkimuksessa 
arvioidaan kuntoutuksen toteuttamista ja toimivuutta sekä sen vaikutuksia ja hyötyjä. Minulle on kerrottu, 
että tiedot kerätään siinä laajuudessa kuin tutkimusta koskevassa tutkimussuunnitelmassa edellytetään. 
Tutkimustietojen rekisterinpitäjänä toimii Kela.  
 
Minulle on kerrottu, että tutkimuksessa haastatellaan siihen valitut kuntoutujat, heidän esimiehet sekä 
kuntoutuksen palveluntuottajan ja työterveyshuollon edustajia. Tutkimuksessa yhdistetään eri tahojen 
haastatteluja, kuntoutujan ja työterveyshuollon kyselyjä sekä kuntoutujan kuntoutusseloste ja –hakemus 
liitteineen. 
 
Tutkimuksen aikana minulla on oikeus saada tarkistaa tutkimuksessa minusta kerätyt ja tutkijan hallussa 
olevaan tutkimusrekisteriin merkityt tiedot. Minulla on milloin tahansa tutkimuksen aikana oikeus keskeyttää 
tutkimukseen osallistuminen.  
 
Allekirjoittamalla tämän asiakirjan annan suostumukseni haastatteluun ja haastattelun yhdistämiseen 
tutkimuksen muihin aineistoihin tiedotteessa kerrotulla tavalla.  
 
Suostumus 
 
Annan suostumukseni tässä asiakirjassa mainittuihin asioihin. Olen tutustunut tiedotteeseen ja haluan 
osallistua vapaaehtoisesti Työhönkuntoutuksen toisen vaiheen kehittämishankkeen arviointitutkimukseen 
(TK2). Olen saanut tiedotteen ja oman kappaleen suostumuksestani. 
 
Tutkimukseen suostuvan henkilön allekirjoitus 
 
Annan luvan haastattelun nauhoittaminen  kyllä ei  (ympyröi valintasi) 
 
________________  _______/_______  _________________________________ 
Paikka ja pvm    Allekirjoitus   
    _________________________________ 

Nimen selvennys 
 
Tutkimuksesta tiedottaneen henkilön allekirjoitus 
Vahvistan, että olen selostanut yllä mainitulle tutkittavalle tutkimuksen luonteen, tarkoituksen ja 
odotettavissa olevat vaikutukset ja hän on antanut vapaaehtoisen suostumuksen tutkimukseen. 
 
 
___________________   ______/______  _____________________________________ 
Paikka ja pvm    Allekirjoitus 
    _____________________________________ 
    Nimen selvennys 
 



Esimiehen haastattelun runko 
 

 
Kuntoutuksen tarpeenmukaisuus 

− Mistä aloite työntekijän kuntoutukseen tuli? 
− Millaisena esimies havaitsi työntekijän kuntoutustarpeen? 
− Millaisia odotuksia/tavoitteita esimiehellä oli työntekijän kuntoutukselle? 
− Miten työpaikan tarpeet välittyvät kuntoutukseen? 

 
Kuntoutuspalvelun toteutus ja toimivuus 

− Miten kuntoutus toteutui esimiehen näkökulmasta? kuinka toimiva ja joustava kuntoutuksen 
rakenne ja sisältö oli? − Mikä toimi, mitä pitäisi kehittää?  

− Kuinka yksilöllisyys toteutui?  
− Mikä kuntoutuksessa onnistui, mikä epäonnistui? 

 
Kuntoutuksen ammatillisuus ja työkytkentä 

− Millaisia työtä ja ammattia koskevia asioita tulisi käsitellä kuntoutuksessa? miten niitä tulisi 
käsitellä?  

− Kuinka kuntoutuksessa tarkasteltuja asioita on käsitelty työpaikalla?  
 
Toimijoiden roolit ja tehtävät 

− Millainen oli esimiehen oma rooli ja tehtävä työntekijän kuntoutuksessa?  
− Millainen rooli työntekijällä itsellään oli kuntoutuksessaan? 
− Kuinka selkeitä kuntoutuksen palvelutuottajan, työterveyshuollon ja työnantajan roolit olivat? 

 
Yhteistyö, tiedonkulku ja viestintä kuntoutuksen aikana 

− Kuinka yhteistyö ja tiedonkulku toimi kuntoutuksen aikana? 
 
Kuntoutuksen hyöty ja vaikutukset 

− Millaisia hyötyjä ja vaikutuksia esimies odottaa työntekijän kuntoutuksesta?  
− Millaisia vaikutuksia ja hyötyjä kuntoutus on tuottanut työntekijälle esimiehen näkökulmasta? 
− Mitä konkreettisia muutoksia kuntoutuksen seurauksen on tapahtunut? 
− Millaiset tekijät edesauttoivat työntekijän kuntoutumista? Mitkä asiat haittasivat? 
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