
 

 

 

Tiedote työterveyshuollon edustajille tutkimuksesta, joka koskee Kelan työhönkuntoutuk-
sen kehittämishankkeen toista vaihetta  

Sinua pyydetään osallistumaan tutkimukseen, joka koskee Kelan työhönkuntoutuksen kehit-
tämishankkeen toista vaihetta (myöhemmin TK2). Tutkimuksen toteuttaa Kela yhdessä Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Työterveyslaitoksen ja Kuntoutussäätiön kanssa. Tässä 
tiedotteessa kerrotaan tarkemmasta tutkimusosiosta, jonka tarkoituksena on tuottaa syven-
tävää tietoa kuntoutujista, heidän tarpeistaan, kuntoutusprosessista sekä sen hyödyistä ja 
vaikutuksista huomioiden myös työpaikan ja työterveyshuollon näkökulmat. Tarkentavassa 
tutkimuksessa tarjotaan mahdollisuutta osallistua haastatteluun niille työterveyshuollon 
edustajille, joiden asiakas on tullut valituksi TK2-kuntoutuksen tarkempaan tutkimusryh-
mään. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Haastateltavien valinta on tapahtu-
nut huomioiden kuntoutuksen palveluntuottaja, kuntoutujan ikä, sukupuoli ja ammatillinen 
tausta. Lisäksi haastatellaan kuntoutuja, hänen lähiesimies sekä kuntoutuksen palveluntuot-
tajan edustaja. Tarkemmassa tutkimuksessa käytetään haastattelujen lisäksi laajemmassa 
tutkimuksessa kerättyä tietoa. 

Haastattelun teemat ovat seuraavat: Työterveyshuollon näkökulmasta tämän asiakkaan 
kohdalla kuntoutustarpeen arviointi ja kuntoutuksen oikea-aikaisuus, työterveyshuollon ja 
kuntoutuksen toimijoiden yhteistyö sekä kuntoutuksen tuloksellisuus ja vaikuttavuus  
TK2-kuntoutuksessa. Haastattelun ajankohta sovitaan sähköpostitse. Haastattelun kesto on 
noin 45 minuuttia. Haastattelijana toimii Sanna Pesonen. 

Kaikki tutkimuksen aikana kerättävä tieto käsitellään luottamuksellisesti; aineistoja pääsevät 
lukemaan ja käsittelemään vain tutkijat. Tutkimuksessa kerättyä tietoa käytetään vain tässä 
tiedotteessa mainittuun tarkoitukseen, eikä sitä luovuteta ulkopuolisille. Kyselyn tietoja yh-
distetään muihin aineistoihin ainoastaan annettuasi siihen suostumuksen. Tutkimustiedon 
käyttö myöhempään tarkoitukseen tapahtuu vain, jos annat siihen erillisen suostumuksen. 
Tutkimusrekisterin pitäjänä toimii Kela. Työterveyshuollon ammattilaisille kohdistetun osion 
kyselyistä vastaa Työterveyslaitos. Tutkimusaineistoa säilytetään ja käsitellään voimassaole-
van lainsäädännön puitteissa huomioiden henkilötiedoista ja yksityisyyden suojassa annetut 
määräykset. Tutkimuksen tulokset julkaistaan ja niitä esitellään ainoastaan siten, että tutki-
mukseen osallistuneiden henkilöllisyys ei paljastu. 

Tutkimukseen osallistumisesta ei makseta palkkiota. Sinulla on oikeus kieltäytyä tutkimuk-
sesta tai keskeyttää se missä tahansa vaiheessa ilman erityistä syytä.  

Työterveyslaitoksen osuudesta tutkimuksessa vastaa vanhempi asiantuntija Pirjo Juvonen-
Posti, puhelin:043 8243568, s-posti:pirjo.juvonen-posti@ttl.fi. Koko tutkimuksen vastuuhen-
kilö on johtava tutkija Riitta Seppänen-Järvelä, Kelan tutkimusosasto, puhelin: 020 63 
41 908, s-posti: riitta.seppanen@kela.fi.  
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Suostumus tutkimukseen osallistumiseen 

 

Minua on pyydetty osallistumaan Kansaneläkelaitoksen Työhönkuntoutuksen kehittämishankkeen toinen 
vaiheen (TK2) tarkempaan tutkimusosioon, jonka toteuttaa Työterveyslaitos. Olen saanut tiedotteen 
tutkimuksesta ja sen yhteydessä suositettavasta tietojen keräämisestä ja käsittelystä. Siinä on kerrottu, että 
tutkimuksen tarkoitus on tuottaa syventävää tietoa kuntoutujista, heidän tarpeistaan, kuntoutusprosessista 
sekä sen hyödyistä ja vaikutuksista huomioiden työpaikan ja työterveyshuollon näkökulmat. 

Minulle on kerrottu, että tarkentavassa tutkimusosiossa 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. 

Minulle on kerrottu, että tiedot kerätään siinä laajuudessa kuin tutkimusta koskevassa 
tutkimussuunnitelmassa edellytetään. Tutkimustietojen rekisterinpitäjänä toimii Kela.  

Olen saanut riittävästi kirjallista ja suullista tietoa Kansaneläkelaitoksen Työhönkuntoutuksen 
kehittämishankkeen toinen vaihe (TK2) liittyvästä tarkemmasta tutkimus osiosta. Haluan vapaaehtoisesti 
osallistua tutkimukseen. Ymmärrän, että minulla on oikeus peruuttaa antamani suostumus tutkimuksen 
julkaisemiseen saakka syytä ilmoittamatta ja pyytää, että mahdollisesti jo nauhoitettu aineisto tuhotaan.  

Allekirjoittamalla tämän asiakirjan annan suostumukseni edellä mainittujen tietojen keräämiseen 
tutkimusrekisteriin sekä näiden tietojen käsittelyyn ja yhdistämiseen.  

 

Annan suostumukseni Kansaneläkelaitoksen Työhönkuntoutuksen kehittämishankkeen  
toinen vaihe (TK2) Työterveyshuollon rooli ja tehtävät TK2-kuntoutusmallissa.  
Annan suostumukseni haastattelun nauhoittamiseen:                                          Kyllä   □     Ei  □ 

 
Annan suostumukseni siihen, että tutkimuksesta voidaan ottaa yhteyttä  
minuun myöhemmin jatkotutkimusta varten.                                                         Kyllä   □     Ei  □ 

 

Paikka  _____________________________ Aika    ____ / ____    20___ 

Tutkittavan  _________________________  Syntymäaika _________________  

allekirjoitus    

Nimenselvennys   _____________________ 

Lähiosoite:  ____________________ Postinumero ja -toimipaikka: _____________________ 

Puhelinnumero______________________ 

 

Vastaanottajan allekirjoitus __________________________ 

Nimenselvennys     _________________________________ 

 



Työterveyshuollon edustajien haastattelu 

1. Kuntoutuksen osallistujien kuntoutustarpeen arvio ja kuntoutukseen valitseminen 
⎯ Miten tämän kuntoutujan kohdalla kuntoutustarve työterveyshuollossa arvioitiin? Mitä 

työterveyshuollon käytössä ollutta tietoa hyödynnettiin ja miten? Ketä työterveyshuollon edustajia 
oli mukana kuntoutustarpeen arvionnissa? Minkälaiseen yhteistyöhön työterveyshuollon sisällä 
tarpeen arvio pohjautui? 

⎯ Miten kuntoutuja itse osallistui kuntoutustarpeen arvioon?  
⎯ Minkä verran työterveyshuollossa oli käytettävissä tietoa työstä ja työpaikalta? Miten käytitte tätä 

tietoa kuntoutustarpeen arviossa?  
⎯ Poikkesi kuntoutuksen tarpeen arvio aikaisemmin toteutetusta? Miten? 
⎯ Auttoiko Suunnittelukokous kohdentamaan kuntoutuksen oikeille osallistujille? 
⎯ Miten tämän kuntoutujan kuntoutukseen valitseminen mielestänne sujui? Saitteko tämän 

kuntoutujan Kuntoutussuunnitelman käyttöönne tilanneanalyysin jälkeen? Tarkentuivatko tämän 
kuntoutujan kuntoutuksen tavoitteet Tilanneanalyysissa? Miten? 

 
2. Työterveyshuollon ja kuntoutuksen yhteistyö TK II- kuntoutuksessa 
⎯ Miten yhteistyö tämän kuntoutujan  kuntoutuksen aikana toteutui kuntoutuksen suunnittelun ja 

käynnistymisen aikana?  Miten yhteistyö toteutui kuntoutuksen toteuttamisen aikana? Mitä 
yhteistyömuotoja käytettiin? Ketkä työterveyshuollosta osallistuivat tämän kuntoutujan 
kuntoutuksen aikana yhteistyöhön? Kirjautuiko toteutunut yhteistyö työterveyshuollon 
asiakastietoihin, onko se muiden työterveyshuollon ammattilaisten tai asiantuntijoiden 
käytettävissä? 

⎯ Olivatko valitut kuntoutuksen yhteistyötavat mielekkäitä ja tarpeellisia työterveyshuollon 
näkökulmasta?  Ovatko toteutuneet yhteydenpitotavat sopivia? Millaista vuorovaikutus oli ja kenen 
ehdoilla yhteistyö toteutui? 

⎯  Millaiseksi työterveyshuollon rooli ja tehtävät tämän kuntoutujan kuntoutusprosessissa 
muovautui? Onko se työterveyshuollon näkökulmasta mielekäs ja järkevä? 

 
3. Kuntoutuksen tuloksellisuus ja vaikuttavuus  
⎯ Välittyikö mielestänne arvioimanne tämän kuntoutujan kuntoutustarve tilanneanalyysiin? 

Tarkentuivatko tämän kuntoutujan kuntoutuksen tavoitteet? Olivatko tavoitteet riittävästi kaikkien 
osapuolten (kuntotuja, kuntoutuksen palvelutuottaja, esimies, tth:n palvelutuottaja) tiedossa 
kuntoutuksen aikana? Seurattiinko tavoitteiden toteutumista työterveyshuollossa kuntoutuksen 
aikana? Miten? 

⎯ Saavutettiinko kuntoutuksen aikana tämän kuntoutujan kohdalla asettamanne tavoitteet? Mitä 
vaikutuksia pidätte tärkeinä? Miten aiotte työterveyshuollossa seurata näiden vaikutusten 
pysyvyyttä? Oliko kuntoutus mielestänne tämän kuntoutujan kohdalla tuloksellista ja vaikuttavaa? 
Oliko tämä kuntoutuja oikeassa kuntoutuksessa oikeaan aikaan? Miten perustelette tätä? 

⎯ Mitkä tekijät, prosessit ja voimavarat mahdollistivat kuntoutumisen? 
⎯ Mitkä tekijät, prosessit ja voimavarat haittasivat kuntoutumista? 

 




