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Hyvä kuntoutuksen palveluntuottaja 
Tässä tiedotteessa kerrotaan Kelan työhönkuntoutuksen kehittämishankkeen 
toisen vaiheen (TK2) arviointitutkimukseen sisältyvästä tarkennetusta tutki-
musosiota. Lopussa on tietoa tutkimusosioon kuuluvasta kuntoutuksen palve-
luntuottajien haastattelusta. 

Tarkennetun tutkimusosion tavoite on kuvata ja analysoida kuntoutusproses-
sin vaiheittainen eteneminen ja sisältö kuntoutujan ja hänen esimiehensä ko-
kemusten ja näkemysten kautta sekä kuntoutustyötä tekevien asiantuntijoi-
den työkäytäntöinä.  

Tarkennetussa tutkimusosiossa haastatellaan puhelimitse 11 kuntoutujaa, 
heidän esimiehensä sekä kuntoutuksen palveluntuottajan moniammatillinen 
tiimi ja työterveyshuollon edustajat. Kuntoutujien valinnassa on huomioitu 
kuntoutuksen palveluntuottaja, kuntoutujan ikä, sukupuoli ja ammatillinen 
tausta. Tutkimuksessa yhdistetään näiden eri tahojen haastattelut, kuntoutu-
jien ja työterveyshuollon kyselyt sekä kuntoutusseloste ja -hakemus liittei-
neen.  

Kela toimittaa THL:lle haastateltaviksi valikoituneiden kuntoutujien yhteystie-
dot. THL ottaa valittuihin kuntoutujiin yhteyttä puhelimitse kutsuakseen hei-
dät osallistumaan haastatteluun ja kertoo tutkimuksesta. Mikäli kuntoutuja 
ilmoittaa olevansa kiinnostunut osallistumaan haastatteluun, THL lähettää 
kuntoutujalle kirjeitse tutkimustiedotteen ja suostumuslomakkeen sekä sopii 
haastatteluajan. Kuntoutujiin otetaan yhteyttä pääsääntöisesti ennen kuntou-
tuksen päättymistä. Tämän jälkeen toteutetaan kuntoutujan esimiehen (to-
teuttaa Kelan tutkimusosasto), työterveyshuollon (toteuttaa TTL) ja kuntou-
tuksen palveluntuottajan edustajien haastattelut, jotka toteuttaa Kuntoutus-
säätiö. Tutkimusosion koordinoi Kelan tutkimusosasto. Kuntoutuksen palve-
luntuottajan ei tarvitse informoida erikseen kuntoutujia tarkennetusta tutki-
musosiosta. 

Kuntoutussäätiö ottaa yhteyttä kuntoutuksen palveluntuottajiin sopiakseen 
moniammatillisten tiimien ryhmähaastatteluista ja antaa yksityiskohtaisempaa 
tietoa haastattelun sisällöstä ja toteuttamisesta. Niissä käydään yksityiskohtai-
sesti läpi kuntoutuspolut valittujen kuntoutujan osalta. Tavoite on kuvata kun-
toutusprosessin toteutus työkäytäntöineen. Haastattelut pidetään palvelun-
tuottajien tiloissa. 

Lisätietoa tutkimuksesta antaa johtava tutkija Riitta Seppänen-Järvelä, Kelan 
tutkimusosasto, puhelin: 020 63 41 908, s-posti: riitta.seppanen@kela.fi. 
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Kuntoutuksen palveluntuottajan moniammatillisen tiimin haastattelu 

Alkuinfo: 

● Tavoitteena on kuvata ja analysoida kuntoutusprosessin vaiheittainen eteneminen ja sisältö kun-
toutujan, hänen esimiehensä ja työterveyshuollon kokemusten ja näkemysten kautta sekä kuntou-
tustyötä tekevien asiantuntijoiden (kuntoutuslaitoksessa ja työterveyshuollossa) työkäytäntöinä.  

● Tutkimusosio tuottaa uutta, syvällistä ja moniulotteista tietoa kuntoutujista, heidän tarpeistaan, 
kuntoutusprosessista sekä sen hyödyistä ja vaikutuksista huomioiden työpaikan, työterveyshuollon 
ja kuntoutuksen palveluntuottajan näkökulmat. 

● Ryhmähaastattelu nauhoitetaan ja litteroidaan, jotta varmistutaan arviointikysymyksiin vastaami-
sesta. 

● Tietoturvasyistä käytetään kuntoutujasta pseudonyymiä ja käytetään työnantajasta toimialan mu-
kaista nimitystä  

● Taustatietoina analysoitu Kelasta saatu kuntoutujaa koskeva dokumenttiaineisto. Aineisto käsittää: 
B-lausunnon, esimiestapaamisen muistion, GAS-lomakkeet, kuntoutushakemuksen, kuntoutusse-
losteen, osallistumistodistuksen, päätösosan muistion, selvityslomake, suunnittelukokousmuistio, 
toisen jakson ohjelma, tulokset, alku- ja loppukyselyn, yhteistyöpäivän muistion ja yksilölliset muis-
tiot.  

● Haastattelussa keskitytään kuvaamaan sitä, miten kuntoutuspolku muodostui, miten jaksot ja sisäl-
löt tulivat valituiksi ja miltä ne, sekä kokonaisuus jälkikäteen katsottuna vaikutti. 

 
Arvionititutkimuksen tarkennetun osion pääarviointikysymykset: 

● Mikä on kuntoutustarpeen taustalla oleva syy? Mitä muutoksia kuntoutuksella tavoiteltiin ja mitä 
saavutettiin? Mitä tavoitteita/tavoitteista saavutettiin? 

● Miten kuntoutusprosessi toteutui ja millainen sisältö kuntoutukselle muodostui? Millaisiin 
kuntoutumisen tarpeisiin sillä vastattiin? 

● Minkälaisia vaikutuksia ja tuloksia kuntoutumisen tuloksena saavutettiin? 
● Mitkä tekijät, prosessit ja voimavarat mahdollistivat kuntoutumisen? 
● Millaiset tekijät ja prosessit haittasivat kuntoutumista? 

  
Lyhyt kuntoutujan ja kuntoutuspolun tarkastelu dokumenttiaineiston perusteella. 
  

  



Haastattelukysymykset 
  
1. Kuntoutuksen aloitusvaihe ja kuntoutuksen tavoitteet 

● Oliko kuntoutujalla näkemyksenne mukaan riittävästi tietoa kuntoutuksen tavoitteista sen alkaes-
sa? 

● Mitkä olivat kuntoutujan kuntoutussuunnitelmaan kirjatut tavoitteet kuntoutukselle? / Oliko tämä 
kuntoutuja oikeassa kuntoutuksessa oikeaan aikaan, miksi? Kuntoutuksen tarpeenmukaisuus? 

● Miten kuntoutuja itse osallistui kuntoutustarpeen arviointiin? Ketkä olivat mukana täyttämässä 
GAS-lomaketta ja miten se prosessi eteni. 

● Miten kuntoutus soveltui arkeen? 
● Miten arvioitte kuntoutujan motivaatiota kuntoutuksen alkaessa? 
● Millä keinoin motivoitte kuntoutujaa? 

  

2. Kuntoutujan kuntoutuspolun yksityiskohtainen tarkastelu: 
● Tilanneanalyysi 
● Selvityslomake 
● Esimiehen tapaamisen muistio (tilanneanalyysin aikana): 
● Tavoitteet, Miten tavoitteessa onnistuttiin? Terveydellinen / ammatillinen osio. 
● Ryhmäjaksot 
● Yksilölliset käynnit (menetelmät, sisällöt, tavoitteet) 
● Työpaikkakäynnit 
● Päätösosa 

 

Kokonaisarvio 

● Oliko kuntoutujan yksilöllisen kuntoutuspolun käytännön toteutus sujuvaa? 
● Muita tilanneanalyysia / ryhmäjaksoja / yksilöllistä käyntikertaa / päätösosaa koskevia havaintoja? / 

Mitkä tekijät/prosessit haittasivat kuntoutumista? 
● Jouduttiinko suunniteltuun kuntoutuspolkuun tekemään muutoksia? Minkä takia? 
● Miten tiedon siirto / saattaen vaihto onnistui? Ottiko työterveyshuolto kopin? 

  

3. Toteutuneen kuntoutuspolun arviointi sekä kuntoutujan ja palveluntuottajan tavoitteiden toteutuminen 
  

● Arvioikaa kokonaisuudessaan miten ko. kuntoutujan kuntoutussuunnitelmaan kirjatut tavoitteet 
täyttyivät? Ammatilliset/terveydelliset? 

● Mitkä ovat mielestänne ne tekijät, joilla saatiin aikaan tavoiteltuja tuloksia? Mitkä tekijät mahdollis-
tivat kuntoutumisen? 

● Mikä oli erityisen onnistunutta kuntoutusprosessin toteutuksessa? 
● Miltä osin kuntoutuspolku erosi muiden saman työnantajan kautta tulleiden kuntoutujien kuntou-

tuspoluista? 
● Kokonaisuuden arviointi: Mitkä teemat täytyy ainakin sisältyä kuntoutukseen? Mitkä voi olla tarvit-

taessa tai jos aikaa riittää? Mitä ei tarvita lainkaan? 
● Millä tavalla yhteistyö työterveyshuollon kanssa sujui?-verrattuna esim. Aslak ja TYK-kuntoutuksiin? 

(saattaen vaihto) 




