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Liite 1

Teemahaastattelun runko tutkittavalle (aikuiselle, joka pystyy vastaamaan itse)
Haastatteluun osallistuvien tiedot: kuntoutuja [tutkimustunnus], etunimi, nainen /mies, ikä, onko joku
kuntoutujan läheinen henkilö (vanhempi, puoliso, lapsi, tms.) läsnä haastattelun ajan (kuka)
Haastattelumuoto: esim. kasvokkain tehty haastattelu / puhelinhaastattelu
Haastattelun ajankohta: pv/kk/vuosi
Haastattelija: tutkijan nimi

Tutkija esittelee itsensä, kertaa vielä haastattelun tarkoituksen sekä pyytää suullisen luvan haastattelun
nauhoittamiseen tutkijan muistiinpanojen tueksi ja tutkittavan allekirjoituksen suostumuslomakkeen
toiseen kappaleeseen.

Teemat
Allaolevat kysymykset eivät ole haastattelutilanteessa tutkijaa sitovia, sillä teemahaastattelu on
luonteeltaan puolistrukturoitu. Teemojen kysymyksistä valitaan kullekin tutkittavalle keskeisimmät ja
niitä tarkennetaan yksilökohtaisesti kuntoutusasiakirjoista esille nousseiden kysymysten perusteella.
Teema 1: terapian tavoitteiden ja niiden saavuttamisen kokeminen
- Mitä mieltä olet terapiasi tavoitteista?
o Vastaavatko tavoitteet niitä arjen ongelmia/haasteita, joihin toivot muutosta?
- Miten tavoitteet on omasta mielestäsi saavutettu viime vuonna? Entä aikaisempina vuosina?

Teema 2: terapian toteutuksen kokeminen
- Millaisena olet kokenut terapian määrät: tiheyden ja keston?
- Ovatko terapiassa käytetyt menetelmät olleet sinulle sopivia?
- Onko sinua ohjattu terapiassa myös omatoimiseen harjoitteluun?
- Onko sinua opastettu arjen tilanteissa selviytymiseen?

Teema 3: terapian pitkäkestoinen jatkuminen - sen syyt ja miten kuntoutuja kokee sen
- Onko terapian toteutus muuttunut jollain tavalla vuosien aikana?
- Mitkä asiat ovat vaikuttaneet siihen, että terapiaa on jatkettu useampi vuosi?
o Jatkokysymyksiä tarvittaessa: Onko elämäntilanteessa ollut muutoksia? Miten
kuntoutuksessa on edistytty pitkällä tähtäimellä, vuosien aikana? Onko jokin asia
vuosien aikana vaikeuttanut tai helpottanut kuntoutumistasi?
- Millaisena koet saman terapian jatkumisen useita vuosia?
o tarvittaessa jatkokysymyksiä: Mikä siinä on hyvää? Mikä siinä on huonoa? Miksi se on
sinulle tärkeää?
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Onko terapeutti tai lääkäri koskaan keskustellut kanssasi tämän terapian vähentämisestä tai
lopettamisesta?
o Jos on: kerro miten koit sen?
o Jos ei: olisitko toivonut, että vähentämistä tai lopettamista olisi harkittu? Miksi?
Onko terapeutti tai lääkäri koskaan keskustellut kanssasi tämän terapian vaihtamisesta toiseen
kuntoutusmuotoon?
o Jos on: miten koit sen?
o Jos ei: olisitko toivonut, että muita kuntoutusvaihtoehtoja olisi harkittu? Miksi?
Millaista kuntoutusta toivot saavasi ensi vuonna (seuraavalla kuntoutussuunnitelmakaudella)?
o Miksi toivot kuvailemaasi kuntoutusta?

Teema 4: terapian koettu hyöty ja mahdolliset haitat
- Mitä hyötyä terapiasta on ollut sinulle?
- Miten terapia on muuttanut arjen elämääsi viimeisen vuoden aikana? (jos edellinen kysymys ei
tuota arjen konkreettisten hyötyjen pohdintaa)
- Onko terapiasta ollut sinulle jotain haittaa?

Teema 5: kuntoutusdokumenteista nousseet yksilölliset kysymykset (mikäli jokin asia tarvitsee
lisäselvitystä):_________________________________________________________________________
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Teemahaastattelun runko tutkittavan huoltajalle / läheiselle
(Mikäli kuntoutuja ei pysty vastaamaan itse ikänsä, kehitystasonsa tai kommunikaatiovaikeuksiensa
vuoksi, tai pystyy vastaamaan itse vain osaan kysymyksistä.)
Haastatteluun osallistuvien tiedot: kuntoutuja [tutkimustunnus], etunimi, nainen /mies, ikä, onko joku
kuntoutujan läheinen henkilö (vanhempi, puoliso, lapsi, tms.) läsnä haastattelun ajan (kuka)
Haastattelumuoto: esim. kasvokkain tehty haastattelu / puhelinhaastattelu
Haastattelun ajankohta: pv/kk/vuosi
Haastattelija: tutkijan nimi

Tutkija esittelee itsensä, kertaa vielä haastattelun tarkoituksen sekä pyytää suullisen luvan haastattelun
nauhoittamiseen tutkijan muistiinpanojen tueksi ja tutkittavan allekirjoituksen suostumuslomakkeen
toiseen kappaleeseen.

Teemat
Allaolevat kysymykset eivät ole haastattelutilanteessa tutkijaa sitovia, sillä teemahaastattelu on
luonteeltaan puolistrukturoitu. Teemojen kysymyksistä valitaan kullekin tutkittavalle keskeisimmät ja
niitä tarkennetaan yksilökohtaisesti kuntoutusasiakirjoista esille nousseiden kysymysten perusteella.
Teema 1: terapian tavoitteet ja niiden saavuttaminen läheisen näkökulmasta
- Miten hänen terapiansa tavoitteet vastaavat mielestäsi niitä arjen ongelmia/haasteita, joihin
toivotaan muutosta?
- Miten terapian tavoitteet on mielestäsi saavutettu viime vuonna/ aikaisempina vuosina?
Teema 2: terapian toteutuksen kokeminen läheisen näkökulmasta
- Millaisena olet kokenut terapian määrät: tiheyden ja keston?
- Tiedätkö millaisia menetelmiä terapiassa on käytetty? Ovatko ne olleet mielestäsi hänelle
sopivia?
- Tiedätkö onko häntä ohjattu terapiassa myös omatoimiseen harjoitteluun?
- Onko häntä ja perhettänne opastettu arjen tilanteissa selviytymiseen?
- Onko hänen terapiansa toteutus muuttunut jollain tavalla vuosien aikana?
Teema 3: terapian pitkäkestoinen jatkuminen - sen syyt ja miten läheinen kokee sen
- Mitkä asiat ovat vaikuttaneet siihen, että terapiaa on jatkettu useampi vuosi?
o Onko hänen elämäntilanteessaan ollut muutoksia? Miten kuntoutuksessa on edistytty
pitkällä tähtäimellä, vuosien aikana? Onko jokin asia vuosien aikana vaikeuttanut tai
helpottanut hänen kuntoutumistaan?
- Millaisena koet saman terapian jatkumisen useita vuosia?
o tarvittaessa jatkokysymyksiä: Mikä siinä on hyvää? Mikä siinä on huonoa? Miksi se on
mielestäsi hänelle tärkeää?
- Onko hänen terapeuttinsa tai lääkäri koskaan puhunut tämän terapian vähentämisestä tai
lopettamisesta?
o Jos on: kerro miten koit sen?
o Jos ei: olisitko toivonut, että vähentämistä tai lopettamista olisi harkittu? Miksi?
- Onko hänen terapeuttinsa tai lääkärinsä koskaan puhunut tämän terapian vaihtamisesta toiseen
kuntoutusmuotoon?
o Jos on: miten koit sen?
o Jos ei: olisitko toivonut, että muita kuntoutusvaihtoehtoja olisi harkittu? Miksi?
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Millaista kuntoutusta toivot hänen saavan ensi vuonna (seuraavalla kuntoutussuunnitelmakaudella)?
o Miksi toivot hänelle kuvailemaasi kuntoutusta?

Teema 4: terapian koettu hyöty ja mahdolliset haitat läheisen kokemana
- Mitä hyötyä terapiasta on mielestäsi ollut hänelle?
- Miten terapia on muuttanut hänen arjen elämäänsä viimeisen vuoden aikana? (jos edellinen
kysymys ei tuota arjen konkreettisten hyötyjen pohdintaa)
- Onko terapiasta ollut hänelle jotain haittaa?

Teema 5: kuntoutusdokumenteista nousseet yksilölliset kysymykset (mikäli jokin asia tarvitsee
lisäselvitystä):________________________________________________________________________
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Teemahaastattelun runko lapselle / nuorelle
(Sovelletaan tutkijan harkinnan mukaan vastaamaan lapsen ikä- ja kehitystasoa ja täydennetään
huoltajan / läheisen haastattelulla. Nuorimmat lapset tulevat olemaan 7-vuotiaita.)
Haastatteluun osallistuvien tiedot: kuntoutuja [tutkimustunnus], etunimi, nainen /mies, ikä, onko joku
kuntoutujan läheinen henkilö (vanhempi, puoliso, lapsi, tms.) läsnä haastattelun ajan (kuka)
Haastattelumuoto: esim. kasvokkain tehty haastattelu / puhelinhaastattelu
Haastattelun ajankohta: pv/kk/vuosi
Haastattelija: tutkijan nimi

Tutkija esittelee itsensä, kertaa vielä haastattelun tarkoituksen sekä pyytää suullisen luvan haastattelun
nauhoittamiseen tutkijan muistiinpanojen tueksi ja tutkittavan allekirjoituksen suostumuslomakkeen
toiseen kappaleeseen.

Teemat
Allaolevat kysymykset eivät ole haastattelutilanteessa tutkijaa sitovia, sillä teemahaastattelu on
luonteeltaan puolistrukturoitu. Teemojen kysymyksistä valitaan kullekin tutkittavalle keskeisimmät ja
niitä tarkennetaan yksilökohtaisesti kuntoutusasiakirjoista esille nousseiden kysymysten perusteella.
Teema 1: terapian tavoitteiden ja niiden saavuttamisen kokeminen (kysytään harkinnan mukaan
isommilta koululaisilta)
- Mitä mieltä olet terapiasi tavoitteista?
o Liittyvätkö tavoitteet niihin arjen ongelmiin/haasteisiin, joihin toivot muutosta?
- Miten tavoitteet on omasta mielestäsi saavutettu viime vuonna? Entä aikaisempina vuosina?
Teema2: terapian toteutus lapsen/nuoren kuvailemana
- Millaista siellä terapiassa on ollut?
- Saatko terapiasta joskus kotitehtäviä, joita harjoittelet yksin tai perheen kanssa?
- Antaako terapeutti sinulle joskus ohjeita, miten sinun on helpompi tehdä jotain toimintoja
(/selvitä joistain tilanteista) kotona tai koulussa? Esimerkiksi…
Teema 3: terapian pitkäkestoinen jatkuminen, lapsen oma motivaatio
- Olet käynyt siellä terapiassa pienestä saakka, haluatko edelleen käydä siellä?
o Miksi?
Teema 4: terapian koettu hyöty ja mahdolliset haitat lapsen/nuoren kokemana
- Mikä siinä terapiassa on ollut hyvää?
- Mitä olet oppinut terapiassa?
o Muistatko jotain taitoja, joita olet oppinut terapiassa?
- Onko terapiassa ollut jotain huonoa?
o Mitä huonoa?
Teema 5: kuntoutusdokumenteista nousseet yksilölliset kysymykset (mikäli jokin asia tarvitsee
lisäselvitystä ja se on luonteeltaan lapselta kysyttäväksi sopiva):
_____________________________________________________________________________________
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Teemahaastattelun runko hoitavalle terapeutille (aika 20 min.)
Haastatteluun osallistuvien tiedot: kuntoutuja [tutkimustunnus], etunimi, nainen /mies, ikä, onko joku
kuntoutujan läheinen henkilö (vanhempi, puoliso, lapsi, tms.) läsnä haastattelun ajan (kuka)
Haastattelumuoto: esim. kasvokkain tehty haastattelu / puhelinhaastattelu
Haastattelun ajankohta: pv/kk/vuosi
Haastattelija: tutkijan nimi

Tutkija esittelee itsensä, kertaa vielä haastattelun tarkoituksen sekä pyytää suullisen luvan haastattelun
nauhoittamiseen tutkijan muistiinpanojen tueksi ja tutkittavan allekirjoituksen suostumuslomakkeen
toiseen kappaleeseen.

Teemat
Alla olevat kysymykset eivät ole haastattelutilanteessa tutkijaa sitovia, sillä teemahaastattelu on luonteeltaan
puolistrukturoitu. Teemojen kysymyksistä valitaan kullekin tutkittavalle keskeisimmät ja niitä tarkennetaan
yksilökohtaisesti kuntoutusasiakirjoista esille nousseiden kysymysten perusteella.

Teema 1: terapian tavoitteet ja niiden saavuttaminen
- Miten mielestäsi kuntoutujan omat tavoitteet tai toiveet on saatu esiin ja osaksi
kuntoutussuunnitelmaa?
- Onko terapiassa määritelty pienempiä osatavoitteita, jotka vaihtuvat useamman kerran vuoden
aikana?
- Miten mielestäsi kuntoutuja on saavuttanut tavoitteet viime vuonna? Entä aikaisempina
vuosina?
Teema 2: terapian toteutus
- Ovatko terapian tavoitteet ja harjoittelun painopiste jotenkin muuttuneet vuosien varrella? Jos
ovat, niin miten?
- Mitä teoreettisia perusteita kuntoutuksen toteutuksessa on käytetty?
- Miksi olet käyttänyt juuri näitä menetelmiä tämän kuntoutujan terapiassa?
Teema 3: terapian pitkäkestoinen jatkuminen - sen syyt ja terapeutin kokemus jatkumisesta
- Mitkä asiat mielestäsi ovat vaikuttaneet siihen, että terapiaa on jatkettu useampi vuosi?
o Mitkä ovat ammatilliset perusteet pitkään jatkamiselle (kokemukseen, vakiintuneeseen
käytäntöön tai tutkimusnäyttöön perustuvat)?
o Onko kuntoutujan elämäntilanteessa ollut muutoksia?
o Miten kuntoutuksessa on edistytty pitkällä tähtäimellä, vuosien aikana?
o Onko jokin asia vuosien aikana vaikeuttanut tai helpottanut kuntoutujan edistymistä?
- Millaisena koet tämän kuntoutujan terapian jatkumisen useita vuosia?
o Mikä siinä on hyvää? Mikä siinä on huonoa? Miksi se on tärkeää?
- Kuvitellaan tilanne, että tämän kuntoutujan pitkään jatkunut terapia katkeaisi nyt, mitä uskoisit
hänelle tapahtuvan? Uhat?
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Oletko koskaan harkinnut vähentää tämän kuntoutujan terapiaa omassa jatkosuosituksessasi
(terapiapalautteessasi) tai lopettaa sitä?
o Jos olet, kerro miksi?
Onko koskaan keskusteltu tämän terapian vaihtamisesta toiseen kuntoutusmuotoon?
o Jos ei, olisitko toivonut, että muita kuntoutusvaihtoehtoja olisi harkittu?
Millaisena ja miten pitkään jatkuvana näkisit tämän kuntoutujan terapian tästä eteenpäin?
Miten perustelisit näkemystäsi?

Teema 4: terapian koettu hyöty
- Miten kuntoutuja on sinun näkemyksesi mukaan hyötynyt pitkästä terapiasta?

Teema 5: kuntoutusdokumenteista nousseet yksilölliset kysymykset (mikäli jokin asia tarvitsee
lisäselvitystä):_________________________________________________________________________
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Teemahaastattelun runko viimeisimmän kuntoutussuunnitelman laatineelle
taholle (aika 5-10 min.)
Haastatteluun osallistuvien tiedot: kuntoutuja [tutkimustunnus], etunimi, nainen /mies, ikä, onko joku
kuntoutujan läheinen henkilö (vanhempi, puoliso, lapsi, tms.) läsnä haastattelun ajan (kuka)
Haastattelumuoto: esim. kasvokkain tehty haastattelu / puhelinhaastattelu
Haastattelun ajankohta: pv/kk/vuosi
Haastattelija: tutkijan nimi

Tutkija esittelee itsensä, kertaa vielä haastattelun tarkoituksen sekä pyytää suullisen luvan haastattelun
nauhoittamiseen tutkijan muistiinpanojen tueksi ja tutkittavan allekirjoituksen suostumuslomakkeen
toiseen kappaleeseen.

Teemat
Alla olevat kysymykset eivät ole haastattelutilanteessa tutkijaa sitovia, sillä teemahaastattelu on luonteeltaan
puolistrukturoitu. Teemojen kysymyksistä valitaan kullekin tutkittavalle keskeisimmät ja niitä tarkennetaan
yksilökohtaisesti kuntoutusasiakirjoista esille nousseiden kysymysten perusteella.

Teema 1: terapian koettu hyöty
- Miten kuntoutuja on sinun näkemyksesi mukaan hyötynyt pitkästä terapiasta?

Teema 2: terapian pitkäkestoinen jatkuminen - sen syyt ja hoitavan tahon kokemus jatkumisesta
- Mitkä asiat ovat vaikuttaneet siihen, että terapiaa on jatkettu useampi vuosi?
o Mitkä ovat ammatilliset perusteet pitkään jatkamiselle (kokemukseen, vakiintuneeseen
käytäntöön tai tutkimusnäyttöön perustuvat)?
o Miten kuntoutuksessa on edistytty pitkällä tähtäimellä, vuosien aikana?
- Kuvitellaan tilanne, että tämän kuntoutujan pitkään jatkunut terapia katkeaisi nyt, mitä uskoisit
hänelle tapahtuvan? Uhat?
- Millaisena ja miten pitkään jatkuvana näkisit tämän kuntoutujan terapian tästä eteenpäin?
Miten perustelisit näkemystäsi?

Teema 3: kuntoutusdokumenteista nousseet yksilölliset kysymykset (mikäli jokin asia tarvitsee
lisäselvitystä):_________________________________________________________________________
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Kelan pitkät yhtäjaksoiset yksilöterapiat –hanke 2015-2016

Lomake tutkijoille tiedonkeruuseen kuntoutusdokumenteista

Tutkittava terapiamuoto:

Tapaus nro

Kuntoutujan taustatiedot viimeisimmästä kuntoutussuunnitelmasta
Sukupuoli

nainen 

mies 

taajama 

haja-asutusalue 

Ikä

v.

kk

Päädiagnoosit:

Asuinpaikka

Tutkimuksessa käytettävissä olevat dokumentit

vuosi 5
(uusin)

vuosi 4

vuosi 3

vuosi 2

vuosi 1

Kuntoutussuunnitelma
(jos kuntoutujalle on tehty 2 vuoden KuSu, otetaan mukaan 3 kpl)
Kelan kuntoutuspäätös
Tieto kuntoutuksen todellisesta toteutumasta (kertamäärät)
Hoitavan terapeutin palaute































Kooste dokumenteista nousseista mahdollisista yksilöllisistä haastattelukysymyksistä
Kuntoutuja /
lapsi-kuntoutujan
läheinen

Hoitava terapeutti

Arvioiva taho
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Kuntoutushistoria viimeisen viiden vuoden ajalta
tutkittavan terapian osalta suositeltu, myönnetty ja toteutunut kuntoutus kertamäärineen, sisältäen ohjauskäynnit
muista terapioista ja laitoskuntoutuksesta vain toteutuneet (vai myönnetyt?) kertamäärät, sisältäen ohjauskäynnit
Kuntoutusmuoto
vuosi 5 (uusin) vuosi 4
vuosi 3
vuosi 2
vuosi 1
Fysioterapia
suositeltu
suositeltu
suositeltu
suositeltu
suositeltu
sisältäen mahdollisen allasterapian
x
min
x
min
x
min
x
min
x
min
myönnetty
myönnetty
myönnetty
myönnetty
myönnetty
x
min
x
min
x
min
x
min
x
min
toteutunut
toteutunut
toteutunut
toteutunut
toteutunut
x
min
x
min
x
min
x
min
x
min
Toimintaterapia
suositeltu
suositeltu
suositeltu
suositeltu
suositeltu
x
min
x
min
x
min
x
min
x
min
myönnetty
myönnetty
myönnetty
myönnetty
myönnetty
x
min
x
min
x
min
x
min
x
min
toteutunut
toteutunut
toteutunut
toteutunut
toteutunut
x
min
x
min
x
min
x
min
x
min
Puheterapia
suositeltu
suositeltu
suositeltu
suositeltu
suositeltu
x
min
x
min
x
min
x
min
x
min
myönnetty
myönnetty
myönnetty
myönnetty
myönnetty
x
min
x
min
x
min
x
min
x
min
toteutunut
toteutunut
toteutunut
toteutunut
toteutunut
x
min
x
min
x
min
x
min
x
min
Musiikkiterapia
suositeltu
suositeltu
suositeltu
suositeltu
suositeltu
x
min
x
min
x
min
x
min
x
min
myönnetty
myönnetty
myönnetty
myönnetty
myönnetty
x
min
x
min
x
min
x
min
x
min
toteutunut
toteutunut
toteutunut
toteutunut
toteutunut
x
min
x
min
x
min
x
min
x
min
Neuropsykologinen kuntoutus
suositeltu
suositeltu
suositeltu
suositeltu
suositeltu
x
min
x
min
x
min
x
min
x
min
myönnetty
myönnetty
myönnetty
myönnetty
myönnetty
x
min
x
min
x
min
x
min
x
min
toteutunut
toteutunut
toteutunut
toteutunut
toteutunut
x
min
x
min
x
min
x
min
x
min
Muu yksilö-/ ryhmäterapia, mikä?
toteutunut
toteutunut
toteutunut
toteutunut
toteutunut
x
min
x
min
x
min
x
min
x
min
Laitoskuntoutus, minkä tyyppinen?

toteutunut
x
min

toteutunut
x
min

toteutunut
x
min

toteutunut
x
min

toteutunut
x
min

Tutkijan huomioita:
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Kuntoutushistorian selvittämisen tarkoituksena on kuntoutujan saaman kuntoutuksen kokonaisuuden hahmottaminen:
o Minkälaisilla määrillä tutkittavaa terapiaa on toteutettu: terapian tiheys ja kesto?
o Onko tutkittavan terapian osalta suositeltujen, myönnettyjen ja toteutuneiden kertamäärien välillä
merkittävää ristiriitaa? Jos on, voidaan haastattelussa pyrkiä selvittämään mistä se voisi johtua ja/tai miten
se on koettu.
o Onko eri terapiamuotojen osalta päällekkäisyyttä tai vuorottelua? (Voidaan tiivistää ja havainnollistaa
raportissa graafiseen kuvioon)
o Onko tällä kuntoutujalla rinnakkaisia pitkiä yhtäjaksoisia yksilöterapioita?
o Onko kuntoutuksen painopiste muuttunut? Jos on, sen taustaa voidaan tarvittaessa selvittää
haastattelussa.
Toimintakyvyn arviointi: käytetyt arviointimenetelmät ja toimintakyvyn kuvailu tutkittavan terapian osalta
vuosi 5 (uusin)

vuosi 4

vuosi 3

vuosi 2

vuosi 1

Arvioiva
taho:
mittarit

Arvioiva
taho:
toimintakyvyn
kuvaaminen,
millä ICF-osaalueella*?

Hoitava
terapeutti:
mittarit

Hoitava
terapeutti:
toimintakyvyn
kuvaaminen,
millä ICF-osaalueella*?

3
Paltamaa J, Erkkilä J, Kanelisto K, Mustonen O, Nousiainen E. Pitkät yhtäjaksoiset yksilöterapiat. Terapioiden merkitys
kuntoutujan ja kuntoutuksen eri toimijoiden näkökulmista. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 4, 2017. LIITE 4

Kelan pitkät yhtäjaksoiset yksilöterapiat – tutkimus 2015-2016
Tutkijan huomioita:

* = ICF osa-alueet: 1) ruumiin/kehon toiminnot ja ruumiin rakenteet 2) suoritukset, 3) osallistuminen, 4) ympäristötekijät ja
5) yksilötekijät
Mittareiden ja toimintakyvyn kuvailun selvittämisellä pyritään saamaan käsitys:
o Perustuuko pitkä yhtäjaksoinen terapia arviointimenetelmillä selvitettyihin toimintakyvyn ongelmiin?
o Onko kuntoutuksen vaikutuksia seurattu systemaattisesti samoilla mittareilla?
o Millaisia arviointimenetelmiä on käytetty? (ICF-alue ja mittareiden pätevyys, siinä määrin kuin resurssit
riittävät mittareiden jatkoselvittelyyn. Osa mittareista on jo varmasti mäpätty valmiiksi ICF:ään)
o Ovatko käytetyt mittarit muuttuneet viiden vuoden aikana? Jos ovat, mikä sitä selittää?
o (Arvioinnin työnjako: millaisia arviointimenetelmiä arvioiva taho käyttää ja millaisia hoitava terapeutti?)
o Miten kuntoutujan toimintakykyä on kuvattu sanallisesti (etenkin, mikäli päteviä arviointimenetelmiä ei ole
käytetty)? Mitä ICF-alueita kuvailussa on käytetty? Onko tuotu esille kuntoutujan selviytyminen arjen
tilanteissa?
Terapian tavoitteet ja niiden saavuttaminen (tulokset) arviointimenetelmillä mitattuna tai muuten kuvailtuna
(esim. kliiniseen havainnointiin tai kuntoutujan strukturoimattomaan haastatteluun perustuen)
vuosi 5 (uusin)

vuosi 4

vuosi 3

vuosi 2

vuosi 1

Arvioiva taho
tavoitteet

Arvioiva taho
tulokset
onko
saavutettu/ei?
Miten
todettu?

Hoitava
terapeutti
tavoitteet (jos
eroavat
hoitavan
tahon
tavoitteista tai
tarkentavat
niitä)
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Hoitava
terapeutti
tulokset
Onko
saavutettu/ei?
Miten
todettu?

Tutkijan huomioita:
Onko terapian tavoitteiden saavuttaminen/ saavuttamatta jääminen jäänyt toteamatta?
Onko kuntoutujan osallisuus omien tavoitteidensa määrittämiseen mainittu?
Ovatko tavoitteet muuttuneet tai tarkentuneet vuosien myötä?
Onko terapian vaikutukset mitattu / kuvattu arjessa selviytymisen näkökulmasta?
Onko dokumenttien perusteella nähtävissä jatkuvaa tavoitteiden suuntaista toimintakyvyn edistymistä tai ylläpysymistä?

Tavoitteiden määrittämisen ja niiden saavuttamisen selvittämisen avulla pyritään saamaan vastaus seuraaviin kysymyksiin:
o Onko kuntoutujalle määritelty yksiölliset, konkreettiset, mitattavat ja realistiset tavoitteet?
o Todetaanko dokumenteissa selkeästi saavutettiinko tavoitteet, saavutettiinko ne osittain tai jäivätkö ne
saavuttamatta? Tarvittaessa tavoitteiden toteutumisen raportoinnista voi kysyä haastattelussa terapeutilta
tai arvioivalta taholta.
o Onko kuntoutuja itse osallistunut tavoitteidensa määrittämiseen? Tarvittaessa asiaa voi kysyä
haastattelussa.
o Ovatko tavoitteet muuttuneet tai tarkentuneet vuosien myötä? Jos ovat, mikä sitä voisi selittää?
o Onko terapia ollut dokumenttien perusteella vaikuttavaa?
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Muut perusteet terapian jatkamiselle
(mikäli dokumenteista löytyy erityisiä mainintoja toimintakyvyn arvioinnin ja tavoitteiden lisäksi)
vuosi 5

vuosi 4

vuosi 3

vuosi 2

vuosi 1

Arvioiva taho
muut
perusteet
terapian
jatkamiselle

Hoitava
terapeutti
muut
perusteet
terapian
jatkamiselle

Tutkijan huomioita:

Vastaa kysymykseen: ”Minkälaisilla perusteilla terapiaa on jatkettu?”

Käytetyt terapiamenetelmät
(merkitse esim. *, jos terapiamenetelmä tai käytetty teoreettinen lähestymistapa on tutkijan päättelemä, eikä suoraan
tekstissä ilmaistu)
vuosi 5
vuosi 4
vuosi 3
vuosi 2
vuosi 1
Dokumenteissa
mainitut / tutkijan
päättelemät
käytetyt
terapiamenetelmät
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Dokumenteissa
mainitut / tutkijan
päättelemät
käytetyt
teoreettiset mallit
tai viitekehykset
työn perusteina
Terapeutin antama
ohjaus
Kenelle?
Mihin
tavoitteeseen
liittyen?

Onko terapeutti
tehnyt palautteen
perusteella
moniammatillista
yhteistyötä?

Kuntoutujan
ohjaaminen
omatoimiseen
harjoitteluun tai
kodin ulkopuolisiin
kuntoutusta
tukeviin
harrastuksiin
Mahdollinen
apuvälineisiin tai
asunnonmuutostöihin
liittyvä työ

Muu sisältö
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Onko terapeutti
pysynyt samana/
vaihtunut viiden
vuoden aikana?

Tutkijan huomioita:

Vastaa kysymyksiin:
o Minkälaisilla menetelmillä terapiaa on toteutettu?
o Minkälaisia teoreettisia perusteita terapian toteutukselle on ollut?
o Onko terapeutin mahdollinen vaihtuminen yhteydessä käytettyjen menetelmien, teoreettisten lähestymistapojen tai
terapian tavoitteiden muuttumiseen?
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Liite 5

Tutkimustiedote Kelan yksilöterapiaa saavalle kuntoutujalle, jota pyydetään osallistumaan
seuraavaan tutkimukseen:

Kelan pitkiä yhtäjaksoisia yksilöterapioita koskeva tutkimus
Kerromme tässä tiedotteessa Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK), Jyväskylän yliopiston ja
Attentio Oy:n yhteistyössä toteuttamasta tutkimuksesta, jossa tutkitaan Kelan pitkään (5 vuotta)
yhtäjaksoisesti jatkunutta fysio-, toiminta-, puhe- tai musiikkiterapiaa ja neuropsykologista
kuntoutusta. Tutkimuksessa kuvataan terapioiden merkitystä kuntoutujille sekä tuotetaan tietoa
terapian myöntämisen perusteista, tavoitteista ja toteutumisesta kuntoutuksen eri toimijoiden
näkökulmista. Tavoitteena on ymmärtää terapiaprosesseja syvemmin ja kehittää kuntoutuspalveluja
vastaamaan paremmin kuntoutujien tarpeita.
Saat Kelan fysio-, toiminta-, puhe- tai musiikkiterapiaa tai neuropsykologista kuntoutusta ja
pyydämme sinua osallistumaan tähän tutkimukseen.

Tutkimuksen toteutus
Tutkimukseen otetaan kahdeksan (8) tutkittavaa kustakin terapiamuodosta (yhteensä 40
tutkittavaa). Jokaiselle tehdään teemahaastattelu, jossa kysytään tutkittavan ja/tai hänen läheisensä
terapiaan liittyviä kokemuksia ja käsityksiä, tavoitteita ja toiveita. Tutkimukseen osallistumisesta ei
makseta korvausta.
Haastattelu toteutetaan sinun kotonasi tai muussa valitsemassasi paikassa. Haastattelu kestää
enintään 60 minuuttia ja halutessasi joku läheisesi (esim. puoliso, lapset) voi olla siinä mukana.
Haastattelu nauhoitetaan ja käyty keskustelu kirjoitetaan tekstimuotoon niin, että puhujia ei voida
tunnistaa. Nauhoitukset tuhotaan tutkimuksen päätyttyä.
Keräämme tietoa myös Kela kuntoutusasiakirjoista, kuten kuntoutussuunnitelmista ja -päätöksistä,
terapeuttien palautteista ja tieto kuntoutuksen todellisesta toteutumasta, viimeisimmän viiden (5)
vuoden ajalta. Lisäksi haastattelemme sinua hoitavaa terapeuttia ja viimeisimmän
kuntoutussuunnitelman laatinutta tahoa kuntoutuksen tavoitteista ja toteutuksesta.
Tutkimuksesta ei aiheudu sinulle haittaa eikä kustannuksia. Tutkimuksessa kerättyä tietoa käytetään
vain tässä tiedotteessa kuvatulla tavalla, eikä sitä luovuteta ulkopuolisille. Kaikkia tutkijoita sitoo Kelan
vaitiolositoumus, jonka he ovat allekirjoittaneet. Kaikki kerätty tutkimustieto käsitellään
luottamuksellisesti ja säilytetään lukituissa tiloissa. Tutkimusaineisto käsitellään ja siitä saadut
tulokset julkaistaan siten, että tutkimukseen osallistuneiden henkilöllisyys ei tule esiin missään
vaiheessa tutkimusta.
Tutkimuksen kutsuttavat on valittu satunnaisesti Kelan rekisteristä edustamaan kattavasti
tutkimusjoukkoa. Osallistumalla tutkimukseen voit edistää tarpeenmukaisten kuntoutuspalvelujen
kehittämistä.
Tämä tiedote on lähetetty sinulle Kelan kautta niin, että tutkijat eivät tässä vaiheessa tiedä
henkilötietojasi. Pyydämme sinua täyttämään liitteenä olevan suostumuksen ja palauttamaan sen
Kelaan oheisessa palautuskuoressa.
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Suostumuksesi jälkeen Kelasta lähetään kirje terapeutillesi, jolta myös kysytään suostumusta
tutkimuksen haastatteluun osallistumisesta.
Sinut voidaan ottaa mukaan tutkimukseen, jos sekä sinä että sinua hoitava terapeutti annatte
suostumukset. Vasta tämän jälkeen Kelasta lähetetään sinun ja terapeuttisi tiedot tutkijalle, joka
ottaa teihin molempiin yhteyttä ja sopii kanssanne haastatteluajat. Mikäli suostumukset saadaan
useammalta kuin kahdeksalta henkilöltä / terapiamuoto, niin tutkijat valitsevat heistä kuntoutujien
ikä ja diagnoosi huomioiden lopulliset kahdeksan mukaan tutkimukseen. Jos et tule valituksi,
lähettää Kelan tutkimusassistentti Kristiina Dammert sinulle ja terapeutillesi asiasta kirjeen.

Tutkimuksesta kieltäytyminen tai sen keskeyttäminen
Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista, ja sinulla on oikeus kieltäytyä tai milloin tahansa
tutkimuksen aikana keskeyttää tutkimukseen osallistuminen ilman erityistä syytä. Tutkimuksesta
kieltäytyminen tai sen keskeyttäminen ei vaikuta saamaasi hoitoon, Kelan kuntoutukseen eikä
oikeuteesi saada terveydenhuollon palveluja nyt tai tulevaisuudessa.

Tutkimusryhmän vastuuhenkilö ja muu tutkimusryhmä
Tutkimuksen vastuuhenkilö on erikoissuunnittelija Jaana Paltamaa Jyväskylän
ammattikorkeakoulusta, joka vastaa myös fysioterapian tutkimuksesta. Tutkimusryhmän muut
jäsenet ovat professori Jaakko Erkkilä Jyväskylän yliopistosta (musiikkiterapia), toimintaterapeutti
Katja Kanelisto Jyväskylän ammattikorkeakoulusta (toimintaterapia), puheterapeutti Outi Mustonen
Attentio Oy:stä (puheterapia) ja psykologi Emmi Nousiainen Attentio Oy:stä (neuropsykologinen
kuntoutus).
Jos tarvitset lisätietoja jostakin tutkimukseen liittyvästä asiasta, voit ottaa yhteyttä vastaavaan
tutkijaan: Jaana Paltamaa, puhelin 050 536 5459 tai sähköposti jaana.paltamaa@jamk.fi.

Liitteenä on suostumuslomake, jonka pyydämme palauttamaa Kelaan tutkimusassistentti Kristiina
Dammertille oheisessa palautuskuoressa, myös siinä tapauksessa, että ette halua osallistua
tutkimukseen.

Ystävällisin terveisin
Jaana Paltamaa
vastaava tutkija (fysioterapia)
JAMK

Jaakko Erkkilä
tutkija (musiikkiterapia)
Jyväskylän yliopisto

Katja Kanelisto
tutkija (toimintaterapia)
JAMK

Outi Mustonen
tutkija (puheterapia)
Attentio Oy

Emmi Nousiainen
tutkija (neuropsykologinen kuntoutus)
Attentitio

Paltamaa J, Erkkilä J, Kanelisto K, Mustonen O, Nousiainen E. Pitkät yhtäjaksoiset yksilöterapiat. Terapioiden merkitys
kuntoutujan ja kuntoutuksen eri toimijoiden näkökulmista. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 4, 2017. LIITE 5

Attentio
logo
Kelan pitkät yhtäjaksoiset yksilöterapiat – tutkimus 2015-2016

Suostumuslomake tutkimukseen osallistumisesta (aikuisen lomake)
Pyydämme palauttamaan tämän lomakkeen oheisessa palautuskuoressa Kelaan tutkimussihteeri
Kristiina Dammertille kahden viikon sisällä.

__________________________________________________
Nimi

______________-________
Henkilötunnus

__________________________________________________________________________________
Osoite ja puhelinnumero

Minua on pyydetty osallistumaan Kelan Pitkät yhtäjaksoiset yksilöterapiat -tutkimukseen, jonka
toteuttavat yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK), Jyväskylän yliopisto ja Attentio Oy.
Olen saanut kirjallisen tiedotteen tutkimuksesta, johon minua on pyydetty osallistumaan fysio-,
toiminta-, puhe- tai musiikkiterapian tai neuropsykologisen kuntoutuksen [valitaan kyseessä oleva
terapiamuoto] saajana. Minulle on kerrottu, että tutkimuksessa kuvataan terapioiden merkitystä
kuntoutujille sekä tuotetaan tietoa terapian myöntämisen perusteista, tavoitteista ja toteutumisesta
eri kuntoutusprosessin toimijoiden näkökulmasta. Tavoitteena on ymmärtää terapiaprosesseja
syvemmin ja kehittää kuntoutuspalveluja vastaamaan paremmin kuntoutujien tarpeita.
Tiedotteessa on kerrottu, että minua pyydetään osallistumaan haastatteluun, joka nauhoitetaan.
Käyty keskustelu kirjoitetaan tekstimuotoon niin, että puhujia ei voida tunnistaa. Nauhoitukset
tuhotaan tutkimuksen päätyttyä. Lisäksi pyydetään, että annan luvan ottaa yhteyttä minua
hoitavaan terapeuttiin ja viimeisimmän kuntoutussuunnitelman laatineeseen tahoon sekä käyttää
Kelan kuntoutusasiakirjoja, kuten kuntoutussuunnitelmia ja -päätöksiä, terapeuttien palautteita ja
tietoa kuntoutuksen todellisesta toteutumasta, viimeisen 5 vuoden ajalta.
Ymmärrän, että kaikkia tähän tutkimukseen antamiani tietoja käsitellään luottamuksellisesti, eikä
minua voida yksilönä tunnistaa missään kohdassa tutkimustulosten julkaisemisessa. Mitään
antamiani tietoja ei luovuteta muille kuin tutkimusta tekeville henkilöille.
Osallistun tutkimukseen vapaaehtoisesti ja minulla on oikeus milloin tahansa tutkimuksen aikana
keskeyttää tutkimukseen osallistuminen ilman erityistä syytä. Tutkimuksesta kieltäytyminen tai sen
keskeyttäminen ei vaikuta saamaani hoitoon, Kelan kuntoutukseen eikä minun oikeuteen saada
terveydenhuollon palveluja nyt tai tulevaisuudessa. Osallistumisesta ei aiheudu minulle
kustannuksia, eikä osallistumisesta makseta palkkiota.
Tietoinen suostumus
Olen ymmärtänyt edellä mainitut asiat ja vahvistan allekirjoituksellani suostumukseni
osallistumisesta tässä asiakirjassa mainittuun Pitkät yhtäjaksoiset yksilöterapiat -tutkimukseen
seuraavalla sivulla eritellyllä tavalla. Olen saanut asiasta riittävästi tietoa ja annan vapaaehtoisesti
suostumukseni osallistua tähän tutkimukseen.
Palautan allekirjoitetun suostumuslomakkeen Kelaan, josta se toimitetaan tutkijalle.
Suostumuslomakkeen toinen kappale allekirjoitetaan haastattelun yhteydessä. Saan silloin itselleni
toisen kappaleen ja toinen säilytetään Kelan tutkimusosastolla lukitussa arkistossa.
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Suostun
-

osallistumaan Pitkät yhtäjaksoiset yksilöterapiat -tutkimuksen haastatteluun

-

että yhteystietoni luovutetaan tutkijalle haastatteluajan sopimista varten

-

että tutkija saa katsoa ja käyttää tutkimuksessa minua koskevia Kelan kuntoutusasiakirjojen
tietoja 5 viimeisen vuoden ajalta

-

että tutkija saa ottaa yhteyttä hoitavaan terapeuttiini haastattelua varten

-

että tutkija saa ottaa yhteyttä viimeisimmän kuntoutussuunnitelman laatineeseen tahoon
haastattelua varten

kyllä

□

ei

□

Tutkimukseen kutsutun kuntoutujan allekirjoitus

_________________________________ / ____.____. 2015
Paikka
Pvm
___________________________________________________________________
Kuntoutujan allekirjoitus ja nimen selvennys

Tutkimuksesta tiedottaneen henkilön allekirjoitus [täytetään haastattelutilanteessa]
Vahvistan, että olen selostanut yllämainitulle henkilölle tutkimuksen luonteen, tarkoituksen, keston
ja odotettavissa olevat vaikutukset, ja hän on antanut vapaaehtoisen suostumuksen osallistua
tutkimukseen.

_________________________________ / ____.____. 2015
Paikka
Pvm
___________________________________________________________________

Suostumuksen vastaanottajan allekirjoitus ja nimen selvennys
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Tutkimustiedote Kelan yksilöterapiaa saavan lapsen vanhemmalle/huoltajalle, jota pyydetään
osallistumaan seuraavaan tutkimukseen:

Kelan pitkiä yhtäjaksoisia yksilöterapioita koskeva tutkimus
Kerromme tässä tiedotteessa Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK), Jyväskylän yliopiston ja
Attentio Oy:n yhteistyössä toteuttamasta tutkimuksesta, jossa tutkitaan Kelan pitkään (5 vuotta)
yhtäjaksoisesti jatkunutta fysio-, toiminta-, puhe- tai musiikkiterapiaa ja neuropsykologista
kuntoutusta. Tutkimuksessa kuvataan terapioiden merkitystä kuntoutujille sekä tuotetaan tietoa
terapian myöntämisen perusteista, tavoitteista ja toteutumisesta kuntoutuksen eri toimijoiden
näkökulmista. Tavoitteena on ymmärtää terapiaprosesseja syvemmin ja kehittää kuntoutuspalveluja
vastaamaan paremmin kuntoutujien tarpeita.
Pyydämme sinulta suostumusta, että Kelan fysio-, toiminta-, puhe- tai musiikkiterapiaa tai
neuropsykologista kuntoutusta saavan lapsesi saa osallistua tähän tutkimukseen. Kirjeessä on myös
oma tiedote lapsellesi, minkä toivomme teidän käyvän läpi yhdessä läpi ja keskustelevan lapsesi
halukkuudesta osallistua.

Tutkimuksen toteutus
Tutkimukseen otetaan kahdeksan (8) tutkittavaa kustakin terapiamuodosta (yhteensä 40
tutkittavaa). Jokaiselle tehdään teemahaastattelu, jossa kysytään kuntoutujan ja/tai hänen
läheisensä terapiaan liittyviä kokemuksia ja käsityksiä, tavoitteita ja toiveita. Lasten ja nuorten
kohdalla haastattelu tehdään tarvittaessa erikseen lapselle ja huoltajalle tai lapsen ja huoltajan
yhteishaastatteluna. Tutkimukseen osallistumisesta ei makseta korvausta.
Haastattelu toteutetaan sinun kotonasi tai muussa valitsemassasi paikassa. Haastattelu kestää
enintään 60 minuuttia. Haastattelu nauhoitetaan ja käyty keskustelu kirjoitetaan tekstimuotoon niin,
että puhujia ei voida tunnistaa. Nauhoitukset tuhotaan tutkimuksen päätyttyä.
Keräämme tietoa myös Kela kuntoutusasiakirjoista, kuten kuntoutussuunnitelmista ja -päätöksistä,
terapeuttien palautteista ja tieto kuntoutuksen todellisesta toteutumasta, viimeisimmän viiden (5)
vuoden ajalta. Lisäksi haastattelemme lasta/nuorta hoitavaa terapeuttia ja viimeisimmän
kuntoutussuunnitelman laatinutta tahoa kuntoutuksen tavoitteista ja toteutuksesta.
Tutkimuksesta ei aiheudu teille haittaa eikä kustannuksia. Tutkimuksessa kerättyä tietoa käytetään
vain tässä tiedotteessa kuvatulla tavalla, eikä sitä luovuteta ulkopuolisille. Kaikkia tutkijoita sitoo
Kelan vaitiolositoumus, jonka he ovat allekirjoittaneet. Kaikki kerätty tutkimustieto käsitellään
luottamuksellisesti ja säilytetään lukituissa tiloissa. Tutkimusaineisto käsitellään ja siitä saadut
tulokset julkaistaan siten, että tutkimukseen osallistuneiden henkilöllisyys ei tule esiin missään
vaiheessa tutkimusta.
Tutkimuksen kutsuttavat on valittu satunnaisesti Kelan rekisteristä edustamaan kattavasti
tutkimusjoukkoa. Osallistumalla tutkimukseen voitte edistää tarpeenmukaisten kuntoutuspalvelujen
kehittämistä.
Tämä tiedote on lähetetty sinulle Kelan kautta niin, että tutkijat eivät tässä vaiheessa tiedä
henkilötietojasi. Pyydämme sinua täyttämään liitteenä olevan suostumuksen ja palauttamaan sen
yhdessä lapsen/nuoren suostumuslomakkeen kanssa Kelaan oheisessa palautuskuoressa.
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Sinun ja lapsesi suostumuksen jälkeen Kelasta lähetään kirje lapsesi terapeutille, jolta myös kysytään
suostumusta tutkimuksen haastatteluun osallistumisesta.
Lapsesi voidaan ottaa mukaan tutkimukseen, jos sekä sinä, lapsesi että hoitava terapeutti annatte
suostumukset. Vasta tämän jälkeen Kelasta lähetetään lapsesi ja terapeutin tiedot tutkijalle, joka
ottaa teihin yhteyttä ja sopii kanssanne haastatteluajat. Mikäli suostumukset saadaan useammalta
kuin kahdeksalta henkilöltä / terapiamuoto, niin tutkijat valitsevat heistä kuntoutujien ikä ja
diagnoosi huomioiden lopulliset kahdeksan mukaan tutkimukseen. Jos lapsesi ei tule valituksi,
lähettää Kelan tutkimusassistentti Kristiina Dammert sinulle ja lapsesi terapeutille asiasta kirjeen.

Tutkimuksesta kieltäytyminen tai sen keskeyttäminen
Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista, ja sinulla on oikeus kieltäytyä tai milloin tahansa
tutkimuksen aikana keskeyttää tutkimukseen osallistuminen ilman erityistä syytä. Tutkimuksesta
kieltäytyminen tai sen keskeyttäminen ei vaikuta saamaasi hoitoon, Kelan kuntoutukseen eikä
oikeuteesi saada terveydenhuollon palveluja nyt tai tulevaisuudessa.

Tutkimusryhmän vastuuhenkilö ja muu tutkimusryhmä
Tutkimuksen vastuuhenkilö on erikoissuunnittelija Jaana Paltamaa Jyväskylän ammattikorkeakoulusta, joka vastaa myös fysioterapian tutkimuksesta. Tutkimusryhmän muut jäsenet ovat
professori Jaakko Erkkilä Jyväskylän yliopistosta (musiikkiterapia), toimintaterapeutti Katja Kanelisto
Jyväskylän ammattikorkeakoulusta (toimintaterapia), puheterapeutti Outi Mustonen Attentio Oy:stä
(puheterapia) ja psykologi Emmi Nousiainen Attentio Oy:stä (neuropsykologinen kuntoutus).
Jos tarvitset lisätietoja jostakin tutkimukseen liittyvästä asiasta, voit ottaa yhteyttä vastaavaan
tutkijaan: Jaana Paltamaa, puhelin 050 536 5459 tai sähköposti jaana.paltamaa@jamk.fi.

Liitteenä on suostumuslomake, jonka pyydämme palauttamaa Kelaan tutkimusassistentti Kristiina
Dammertille oheisessa palautuskuoressa yhdessä lapsen/nuoren suostumuslomakkeen kanssa,
myös siinä tapauksessa, että ette halua osallistua tutkimukseen.

Ystävällisin terveisin
Jaana Paltamaa
vastaava tutkija (fysioterapia)
JAMK

Jaakko Erkkilä
tutkija (musiikkiterapia)
Jyväskylän yliopisto

Katja Kanelisto
tutkija (toimintaterapia)
JAMK

Outi Mustonen
tutkija (puheterapia)
Attentio Oy

Emmi Nousiainen
tutkija (neuropsykologinen kuntoutus)
Attentio Oy
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Suostumuslomake tutkimukseen osallistumisesta (vanhemman/huoltajan
lomake)
Pyydämme palauttamaan tämän lomakkeen oheisessa palautuskuoressa Kelaan tutkimusassistentti
Kristiina Dammertille kahden viikon sisällä.

__________________________________________________
Lapsen nimi

______________-________
Lapsen henkilötunnus

__________________________________________________________________________________
Osoite ja vanhemman/huoltajan puhelinnumero

Minua ja lastani on pyydetty osallistumaan Kelan pitkät yhtäjaksoiset yksilöterapiat -tutkimukseen,
jonka toteuttavat yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK), Jyväskylän yliopisto ja
Attentio Oy.
Olen saanut kirjallisen tiedotteen tutkimuksesta, johon minua on pyydetty osallistumaan fysio-,
toiminta-, puhe- tai musiikkiterapian tai neuropsykologisen kuntoutuksen [valitaan kyseessä oleva
terapiamuoto] saavan lapsen tai nuoren vanhempana/huoltajana. Minulle on kerrottu, että
tutkimuksessa kuvataan terapioiden merkitystä kuntoutujille sekä tuotetaan tietoa terapian
myöntämisen perusteista, tavoitteista ja toteutumisesta eri kuntoutusprosessin toimijoiden
näkökulmasta. Tavoitteena on ymmärtää terapiaprosesseja syvemmin ja kehittää kuntoutuspalveluja
vastaamaan paremmin kuntoutujien tarpeita.
Tiedotteessa on kerrottu, että minua ja lastani pyydetään osallistumaan haastatteluun, joka
nauhoitetaan. Tiedän, että haastattelu voidaan tehdä minun ja lapseni/huollettavani
yhteishaastatteluna. Käyty keskustelu kirjoitetaan tekstimuotoon niin, että puhujia ei voida
tunnistaa. Nauhoitukset tuhotaan tutkimuksen päätyttyä. Lisäksi pyydetään, että annan luvan ottaa
yhteyttä lastani hoitavaan terapeuttiin ja viimeisimmän kuntoutussuunnitelman laatineeseen tahoon
sekä käyttää Kelan kuntoutusasiakirjoja, kuten kuntoutussuunnitelmia ja -päätöksiä, terapeuttien
palautteita ja tietoa kuntoutuksen todellisesta toteutumasta, viimeisen 5 vuoden ajalta.
Ymmärrän, että kaikkia tähän tutkimukseen antamia tietoja käsitellään luottamuksellisesti, eikä
lastani tai minua voida yksilönä tunnistaa missään kohdassa tutkimustulosten julkaisemisessa.
Mitään antamiamme tietoja ei luovuteta muille kuin tutkimusta tekeville henkilöille.
Osallistun tutkimukseen vapaaehtoisesti ja minulla on oikeus milloin tahansa tutkimuksen aikana
keskeyttää tutkimukseen osallistuminen ilman erityistä syytä. Tutkimuksesta kieltäytyminen tai sen
keskeyttäminen ei vaikuta minun tai lapseni saamaan hoitoon, Kelan kuntoutukseen eikä oikeuteen
saada terveydenhuollon palveluja nyt tai tulevaisuudessa. Osallistumisesta ei aiheudu kustannuksia,
eikä osallistumisesta makseta palkkiota.
Tietoinen suostumus
Olen ymmärtänyt edellä mainitut asiat ja vahvistan allekirjoituksellani suostumukseni
osallistumisesta tässä asiakirjassa mainittuun Pitkät yhtäjaksoiset yksilöterapiat -tutkimukseen
seuraavalla sivulla eritellyllä tavalla. Olen saanut asiasta riittävästi tietoa, ja annan vapaaehtoisesti
suostumukseni osallistua tähän tutkimukseen.
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Palautan allekirjoitetun suostumuslomakkeen Kelaan, josta se toimitetaan tutkijalle.
Suostumuslomakkeen toinen kappale allekirjoitetaan haastattelun yhteydessä. Saan silloin itselleni
toisen kappaleen ja toinen säilytetään Kelan tutkimusosastolla lukitussa arkistossa.
Suostun
-

osallistumaan Pitkät yhtäjaksoiset yksilöterapiat -tutkimuksen haastatteluun

-

että yhteystietoni luovutetaan tutkijalle haastatteluajan sopimista varten

-

että tutkija saa katsoa ja käyttää tutkimuksessa lastani koskevia Kelan kuntoutusasiakirjojen
tietoja 5 viimeisen vuoden ajalta

-

että tutkija saa ottaa yhteyttä lastani hoitavaan terapeuttiin haastattelua varten

-

että tutkija saa ottaa yhteyttä lapseni viimeisimmän kuntoutussuunnitelman laatineeseen
tahoon haastattelua varten

kyllä

□

ei

□

Suostumukseni lapseni osalta
Alle 15-vuotias
kyllä

□

ei

□

lapseni/huollettavani saa halutessaan osallistua yhteishaastatteluun ja
tietoja voi käyttää tähän tutkimukseen

15 vuotta täyttänyt
kyllä

□

ei

□

olen saanut tiedon, että 15 vuotta täyttänyt lapseni/huollettavani saa
itsenäisesti päättää tutkimuksen osallistumisesta

Tutkimukseen kutsutun lapsen vanhemman/huoltajan allekirjoitus

_________________________________ / ____.____. 2015
Paikka
Pvm
___________________________________________________________________
Vanhemman/huoltajan allekirjoitus ja nimen selvennys
Tutkimuksesta tiedottaneen henkilön allekirjoitus [täytetään haastattelutilanteessa]
Vahvistan, että olen selostanut yllämainitulle henkilölle tutkimuksen luonteen, tarkoituksen, keston
ja odotettavissa olevat vaikutukset, ja hän on antanut vapaaehtoisen suostumuksen osallistua
tutkimukseen.

_________________________________ / ____.____. 2015
Paikka
Pvm
___________________________________________________________________

Suostumuksen vastaanottajan allekirjoitus ja nimen selvennys
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Tutkimustiedote Kelan yksilöterapiaa saavalle alle 15-vuotiaalle lapselle/nuorelle, jota pyydetään
osallistumaan seuraavaan tutkimukseen:

Kelan pitkiä yhtäjaksoisia yksilöterapioita koskeva tutkimus
Kerromme tässä tiedotteessa Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK), Jyväskylän yliopiston ja
Attentio Oy:n yhteistyössä toteuttamasta tutkimuksesta, jossa tutkitaan Kelan pitkään
yhtäjaksoisesti jatkunutta fysio-, toiminta-, puhe- tai musiikkiterapiaa ja neuropsykologista
kuntoutusta. Tutkimuksessa kuvataan terapioiden merkitystä kuntoutujille sekä tuotetaan tietoa
terapian myöntämisen perusteista, tavoitteista ja toteutumisesta eri kuntoutuksen toimijoiden
näkökulmista. Tavoitteena on ymmärtää terapioita paremmin ja kehittää kuntoutuspalveluja
vastaamaan paremmin kuntoutujien tarpeita.
Saat Kelan fysio-, toiminta-, puhe- tai musiikkiterapiaa tai neuropsykologista kuntoutusta ja
pyydämme sinua osallistumaan tähän tutkimukseen.

Tutkimuksen toteutus
Tutkimuksessa sinua haastatellaan yhdessä vanhempasi/huoltajasi kanssa. Sinulta kysytään
terapiaan liittyviä kokemuksia ja käsityksiä, tavoitteita ja toiveita. Tutkimukseen osallistumisesta ei
makseta korvausta.
Haastattelu toteutetaan sinun kotonasi tai muussa sovitussa paikassa. Haastattelu kestää enintään
60 minuuttia. Haastattelu nauhoitetaan ja käyty keskustelu kirjoitetaan tekstimuotoon niin, että
sinua ja vanhempiasi ei voida siitä tunnistaa. Nauhoitukset tuhotaan tutkimuksen päätyttyä.
Haastattelemme myös sinua hoitavaa terapeuttia ja viimeisimmän kuntoutussuunnitelman
laatinutta lääkäriä (tai sinua arvioinutta terapeuttia) kuntoutuksen tavoitteista ja toteutuksesta.
Lisäksi katsomme sinua koskevia kuntoutusasiakirjoja.
Tutkimuksesta ei aiheudu sinulle mitään haittaa eikä kustannuksia. Kaikki tutkimuksen aikana kerätty
tieto käsitellään niin, että sinua ja vanhempiasi ei voida vastauksista tunnistaa. Osallistumalla
tutkimukseen voit auttaa meitä kehittämään kuntoutusta.
Tutkimuksen osallistuminen on vapaaehtoista. Voit kieltäytyä tutkimuksesta tai keskeyttää sen missä
vaiheessa tahansa ilman erityistä syytä eikä se vaikuta mitenkään kuntoutukseesi.
Toimin tutkimuksesta vastaavana henkilönä, ja jos haluat, voit olla minuun yhteydessä.

Ystävällisin terveisin
Jaana Paltamaa
vastaava tutkija
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
puhelin 050 536 5459
sähköposti jaana.paltamaa@jamk.fi
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Suostumuslomake tutkimukseen osallistumisesta (alle 15-vuositaan
suostumus)
Pyydämme palauttamaan tämän lomakkeen yhdessä vanhemman/huoltajan lomakkeen kanssa
Kelaan tutkimusassistentti Kristiina Dammertille kahden viikon sisällä.

__________________________________________________
Lapsen nimi

______________-________
Lapsen henkilötunnus

Minua on pyydetty osallistumaan Kelan Pitkät yhtäjaksoiset yksilöterapiat -tutkimukseen, jonka
toteuttavat yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK), Jyväskylän yliopisto ja Attentio Oy.
Olen saanut kirjallisen tiedotteen tutkimuksesta. Tiedotteessa kerrotaan, että minua ja vanhempiani
haastatellaan saamastani fysio-, toiminta-, puhe- tai musiikkiterapiasta tai neuropsykologisesta
kuntoutuksesta [valitaan kyseessä oleva terapiamuoto]. Minulle on kerrottu tutkimuksesta ja
kysymyksiini on vastattu.
Tiedän, että haastattelu nauhoitetaan ja että käyty keskustelu kirjoitetaan tekstimuotoon niin, että
puhujia ei voida tunnistaa. Nauhoitukset tuhotaan tutkimuksen päätyttyä.
Ymmärrän, että minua ei voida tunnistaa kun tutkimuksen tuloksia julkaistaan eikä antamiani tietoja
ei luovuteta muille kuin tutkimusta tekeville henkilöille.
Osallistun tutkimukseen vapaaehtoisesti, ja saan milloin tahansa tutkimuksen aikana perua
osallistumiseni tutkimukseen. Tutkimuksesta kieltäytyminen tai sen keskeyttäminen ei vaikuta
saamaani hoitoon tai kuntoutukseen.
Tietoinen suostumus
Olen ymmärtänyt edellä mainitut asiat ja osallistun vapaehtoisesti tässä asiakirjassa mainittuun
tutkimukseen. Olen saanut asiasta riittävästi tietoa eikä minulle jäänyt mitään epäselväksi. Saan
itselleni kopion suostumuslomakkeesta.
_________________________________ / ____.____. 2015
Paikka
Pvm
___________________________________________________________________
Allekirjoitus ja nimen selvennys
Tutkimuksesta tiedottaneen henkilön allekirjoitus [täytetään haastattelutilanteessa]
Vahvistan, että olen selostanut yllämainitulle henkilölle tutkimuksen luonteen, tarkoituksen, keston
ja odotettavissa olevat vaikutukset, ja hän on antanut vapaaehtoisen suostumuksen osallistua
tutkimukseen.

_________________________________ / ____.____. 2015
Paikka
Pvm
___________________________________________________________________
Suostumuksen vastaanottajan allekirjoitus ja nimen selvennys

Paltamaa J, Erkkilä J, Kanelisto K, Mustonen O, Nousiainen E. Pitkät yhtäjaksoiset yksilöterapiat. Terapioiden merkitys
kuntoutujan ja kuntoutuksen eri toimijoiden näkökulmista. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 4, 2017. LIITE 7

Attentio
logo
Kelan pitkät yhtäjaksoiset yksilöterapiat – tutkimus 2015-2016

Liite 8

Tutkimustiedote Kelan yksilöterapiaa saavalle 15 vuotta täyttäneelle nuorelle, jota pyydetään
osallistumaan seuraavaan tutkimukseen:

Kelan pitkiä yhtäjaksoisia yksilöterapioita koskeva tutkimus
Kerromme tässä tiedotteessa Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK), Jyväskylän yliopiston ja
Attentio Oy:n yhteistyössä toteuttamasta tutkimuksesta, jossa tutkitaan Kelan pitkään (5 vuotta)
yhtäjaksoisesti jatkunutta fysio-, toiminta-, puhe- tai musiikkiterapiaa ja neuropsykologista
kuntoutusta. Tutkimuksessa kuvataan terapioiden merkitystä kuntoutujille sekä tuotetaan tietoa
terapian myöntämisen perusteista, tavoitteista ja toteutumisesta kuntoutuksen eri toimijoiden
näkökulmista. Tavoitteena on ymmärtää terapiaprosesseja syvemmin ja kehittää kuntoutuspalveluja
vastaamaan paremmin kuntoutujien tarpeita.
Saat Kelan fysio-, toiminta-, puhe- tai musiikkiterapiaa tai neuropsykologista kuntoutusta ja
pyydämme sinua osallistumaan tähän tutkimukseen.

Tutkimuksen toteutus
Tutkimuksessa sinua koskeva aineisto tulee koostumaan seuraavassa kuvattujen tietojen käytöstä,
mikäli sinä annat siihen luvan.
Haastattelussa sinulta kysytään terapiaan liittyviä kokemuksia ja käsityksiä, tavoitteita ja toiveita.
Haastattelu toteutetaan sinun kotonasi tai muussa sovitussa paikassa. Tarpeen mukaan myös
vanhempaasi/huoltajaasi voidaan haastatella tai voitte osallistua haastatteluun yhdessä. Haastattelu
kestää enintään 60 minuuttia. Haastattelu nauhoitetaan ja käyty keskustelu kirjoitetaan
tekstimuotoon niin, että sinua tai huoltajaasi ei voida tunnistaa. Nauhoitukset tuhotaan tutkimuksen
päätyttyä.
Haastattelemme myös sinua hoitavaa terapeuttia ja viimeisimmän kuntoutussuunnitelman
laatinutta tahoa kuntoutuksen tavoitteista ja toteutuksesta sekä katsomme sinua koskevia Kelan
kuntoutusasiakirjoja.
Tutkimuksesta ei aiheudu sinulle haittaa eikä kustannuksia. Tutkimuksessa kerättyä tietoa käytetään
vain tässä tiedotteessa kuvatulla tavalla, eikä sitä luovuteta ulkopuolisille. Kaikkia tutkijoita sitoo Kelan
vaitiolositoumus, jonka he ovat allekirjoittaneet. Kaikki kerätty tutkimustieto käsitellään
luottamuksellisesti ja säilytetään lukituissa tiloissa. Tutkimusaineisto käsitellään ja siitä saadut
tulokset julkaistaan siten, että tutkimukseen osallistuneiden henkilöllisyys ei tule esiin missään
vaiheessa tutkimusta.
Tutkimuksen kutsuttavat on valittu satunnaisesti Kelan rekisteristä edustamaan kattavasti
tutkimusjoukkoa. Osallistumalla tutkimukseen voit edistää tarpeenmukaisten kuntoutuspalvelujen
kehittämistä.
Tämä tiedote on lähetetty sinulle Kelan kautta niin, että tutkijat eivät tässä vaiheessa tiedä
henkilötietojasi. Pyydämme sinua täyttämään liitteenä olevan suostumuksen ja palauttamaan sen
Kelaan yhdessä vanhempasi/huoltajasi suostumuslomakkeen kanssa.
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Suostumuksesi jälkeen Kelasta lähetään kirje terapeutillesi, jolta myös kysytään suostumusta
tutkimuksen haastatteluun osallistumisesta.
Sinut voidaan ottaa mukaan tutkimukseen, jos sekä sinä, huoltajasi että sinua hoitava terapeutti
annatte suostumukset. Vasta tämän jälkeen Kelasta lähetetään sinun ja terapeuttisi tiedot tutkijalle,
joka ottaa teihin molempiin yhteyttä ja sopii kanssanne haastatteluajat. Mikäli suostumukset
saadaan useammalta kuin kahdeksalta henkilöltä / terapiamuoto, niin tutkijat valitsevat heistä
kuntoutujien ikä ja diagnoosi huomioiden lopulliset kahdeksan mukaan tutkimukseen. Jos et tule
valituksi, lähettää Kelan tutkimusassistentti Kristiina Dammert sinulle ja terapeutillesi asiasta kirjeen.

Tutkimuksesta kieltäytyminen tai sen keskeyttäminen
Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista, ja sinulla on oikeus kieltäytyä tai milloin tahansa
tutkimuksen aikana keskeyttää tutkimukseen osallistuminen ilman erityistä syytä. Tutkimuksesta
kieltäytyminen tai sen keskeyttäminen ei vaikuta saamaasi hoitoon, Kelan kuntoutukseen eikä
oikeuteesi saada terveydenhuollon palveluja nyt tai tulevaisuudessa.

Tutkimusryhmän vastuuhenkilö ja muu tutkimusryhmä
Tutkimuksen vastuuhenkilö on erikoissuunnittelija Jaana Paltamaa Jyväskylän
ammattikorkeakoulusta, joka vastaa myös fysioterapian tutkimuksesta. Tutkimusryhmän muut
jäsenet ovat professori Jaakko Erkkilä Jyväskylän yliopistosta (musiikkiterapia), toimintaterapeutti
Katja Kanelisto Jyväskylän ammattikorkeakoulusta (toimintaterapia), puheterapeutti Outi Mustonen
Attentio Oy:stä (puheterapia) ja psykologi Emmi Nousiainen Attentio Oy:stä (neuropsykologinen
kuntoutus).
Jos tarvitset lisätietoja jostakin tutkimukseen liittyvästä asiasta, voit ottaa yhteyttä vastaavaan
tutkijaan: Jaana Paltamaa, puhelin 050 536 5459 tai sähköposti jaana.paltamaa@jamk.fi.

Liitteenä on suostumuslomake, jonka pyydämme palauttamaa Kelaan tutkimusassistentti Kristiina
Dammertille oheisessa palautuskuoressa vanhempasi/huoltajasi suostumuslomakkeen kanssa,
myös siinä tapauksessa, että et halua osallistua tutkimukseen.

Ystävällisin terveisin
Jaana Paltamaa
vastaava tutkija (fysioterapia)
JAMK

Jaakko Erkkilä
tutkija (musiikkiterapia)
Jyväskylän yliopisto

Katja Kanelisto
tutkija (toimintaterapia)
JAMK

Outi Mustonen
tutkija (puheterapia)
Attentio Oy

Emmi Nousiainen
tutkija (neuropsykologinen kuntoutus)
Attentio Oy
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Suostumuslomake tutkimukseen osallistumisesta (15 vuotta täyttäneen
suostumus)
Pyydämme palauttamaan tämän lomakkeen yhdessä vanhemman/huoltajan lomakkeen kanssa
Kelaan tutkimusassistentti Kristiina Dammertille.

__________________________________________________
Kuntoutujan nimi

______________-________
Henkilötunnus

Minua on pyydetty osallistumaan Kelan Pitkät yhtäjaksoiset yksilöterapiat -tutkimukseen, jonka
toteuttavat yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK), Jyväskylän yliopisto ja Attentio Oy.
Olen saanut kirjallisen tiedotteen tutkimuksesta. Minulle on kerrottu, että tutkimuksessa kuvataan
terapioiden merkitystä kuntoutujille sekä tuotetaan tietoa terapian myöntämisen perusteista,
tavoitteista ja toteutumisesta eri kuntoutusprosessin toimijoiden näkökulmasta. Tavoitteena on
ymmärtää terapiaprosesseja syvemmin ja kehittää kuntoutuspalveluja vastaamaan paremmin
kuntoutujien tarpeita.
Tiedotteessa kerrotaan, että minua haastatellaan saamastani fysio-, toiminta-, puhe- tai
musiikkiterapiasta tai neuropsykologisesta kuntoutuksesta [valitaan kyseessä oleva terapiamuoto] ja
tarvittaessa myös vanhempiani voidaan haastatella. Haastattelu nauhoitetaan ja nauhoitukset
tuhotaan tutkimuksen päätyttyä. Lisäksi pyydetään, että annan luvan ottaa yhteyttä minua
hoitavaan terapeuttiin ja viimeisimmän kuntoutussuunnitelman laatineeseen tahoon sekä käyttää
Kelan kuntoutusasiakirjoja, kuten kuntoutussuunnitelmia ja -päätöksiä, terapeuttien palautteita ja
tietoa kuntoutuksen todellisesta toteutumasta, viimeisen 5 vuoden ajalta.
Ymmärrän, että kaikkia tähän tutkimukseen antamia tietoja käsitellään luottamuksellisesti, eikä
minua tai perhettäni voida yksilönä tunnistaa missään kohdassa tutkimustulosten julkaisemisessa.
Mitään antamiamme tietoja ei luovuteta muille kuin tutkimusta tekeville henkilöille.
Osallistun tutkimukseen vapaaehtoisesti ja minulla on oikeus milloin tahansa tutkimuksen aikana
keskeyttää tutkimukseen osallistuminen ilman erityistä syytä. Tutkimuksesta kieltäytyminen tai sen
keskeyttäminen ei vaikuta saamaani hoitoon, Kelan kuntoutukseen eikä minun oikeuteen saada
terveydenhuollon palveluja nyt tai tulevaisuudessa. Osallistumisesta ei aiheudu minulle
kustannuksia, eikä osallistumisesta makseta palkkiota.

Tietoinen suostumus
Olen ymmärtänyt edellä mainitut asiat ja vahvistan allekirjoituksellani suostumukseni
osallistumisesta tässä asiakirjassa mainittuun Pitkät yhtäjaksoiset yksilöterapiat -tutkimukseen. Olen
saanut asiasta riittävästi tietoa, ja annan vapaaehtoisesti suostumukseni osallistua tähän
tutkimukseen.
Suostumuslomakkeen toinen kappale allekirjoitetaan haastattelun yhteydessä. Saan silloin itselleni
toisen kappaleen ja toinen säilytetään Kelan tutkimusosastolla lukitussa arkistossa.
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Suostun
-

osallistumaan Pitkät yhtäjaksoiset yksilöterapiat -tutkimuksen haastatteluun

-

että yhteystietoni luovutetaan tutkijalle haastatteluajan sopimista varten

-

että tutkija saa katsoa ja käyttää tutkimuksessa minua koskevia Kelan kuntoutusasiakirjojen
tietoja 5 viimeisen vuoden ajalta

-

että tutkija saa ottaa yhteyttä hoitavaan terapeuttiini haastattelua varten

-

että tutkija saa ottaa yhteyttä viimeisimmän kuntoutussuunnitelman laatineeseen tahoon
haastattelua varten

kyllä

□

ei

□

Tutkimukseen kutsutun nuoren allekirjoitus
_________________________________ / ____.____. 2015
Paikka
Pvm
___________________________________________________________________
Allekirjoitus ja nimen selvennys

Tutkimuksesta tiedottaneen henkilön allekirjoitus [täytetään haastattelutilanteessa]
Vahvistan, että olen selostanut yllämainitulle henkilölle tutkimuksen luonteen, tarkoituksen, keston
ja odotettavissa olevat vaikutukset, ja hän on antanut vapaaehtoisen suostumuksen osallistua
tutkimukseen.

_________________________________ / ____.____. 2015
Paikka
Pvm
___________________________________________________________________
Suostumuksen vastaanottajan allekirjoitus ja nimen selvennys
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Tutkimustiedote Kelan palveluntuottajalle, jota pyydetään osallistumaan seuraavaan tutkimukseen:

Kelan pitkiä yhtäjaksoisia yksilöterapioita koskeva tutkimus
Kerromme tässä tiedotteessa Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK), Jyväskylän yliopiston ja
Attentio Oy:n yhteistyössä toteuttamasta tutkimuksesta, jossa tutkitaan Kelan pitkään (5 vuotta)
yhtäjaksoisesti jatkunutta fysio-, toiminta-, puhe- tai musiikkiterapiaa ja neuropsykologista
kuntoutusta. Tutkimuksessa kuvataan terapioiden merkitystä kuntoutujille sekä tuotetaan tietoa
terapian myöntämisen perusteista, tavoitteista ja toteutumisesta kuntoutuksen eri toimijoiden
näkökulmista. Tavoitteena on ymmärtää terapiaprosesseja syvemmin ja kehittää kuntoutuspalveluja
vastaamaan paremmin kuntoutujien tarpeita.
Sinun hoidossasi oleva kuntoutuja ___________________________________________________
on suostunut osallistumaan tutkimukseen ja antanut lisäksi suostumuksensa, että voimme ottaa
yhteyttä sinuun. Pyydämme sinua osallistumaan tähän tutkimukseen.
Tutkimuksen toteutus
Tutkimukseen otetaan kahdeksan (8) tutkittavaa kustakin terapiamuodosta (yhteensä 40
tutkittavaa). Jokaiselle tutkittavalle tehdään teemahaastattelu, jossa kysytään heidän kokemuksiaan,
käsityksiään, tavoitteitaan ja toiveitaan terapiaan liittyen. Mikäli kuntoutuja on alle 18-vuotias,
haastattelu laajennetaan koskemaan myös lapsen huoltajaa. Tutkimukseen osallistumisesta ei
makseta korvausta.
Keräämme tietoa myös Kela kuntoutusasiakirjoista, kuten kuntoutussuunnitelmista ja -päätöksistä,
terapeuttien palautteista ja tieto kuntoutuksen todellisesta toteutumasta, viimeisimmän viiden (5)
vuoden ajalta. Lisäksi haastattelemme sinua, eli kyseistä tutkittavaa hoitavaa terapeuttia, sekä
viimeisimmän kuntoutussuunnitelman laatinutta tahoa kuntoutuksen tavoitteista ja toteutuksesta.
Sinun haastattelusi kestää 20 minuuttia. Se toteutetaan ensisijaisesti kasvotusten sinun
valitsemassasi paikassa. Haastattelussa keskitymme vain edellä mainitun suostumuksen antaneen
kuntoutujan terapian erityispiirteisiin, tavoitteisiin ja toteutukseen. Haastattelu nauhoitetaan ja
käyty keskustelu kirjoitetaan tekstimuotoon niin, että sinua ei voida tunnistaa. Nauhoitukset
tuhotaan tutkimuksen päätyttyä.
Tutkimuksesta ei aiheudu sinulle haittaa eikä kustannuksia. Tutkimuksessa kerättyä tietoa käytetään
vain tässä tiedotteessa kuvatulla tavalla, eikä sitä luovuteta ulkopuolisille. Kaikkia tutkijoita sitoo Kelan
vaitiolositoumus, jonka he ovat allekirjoittaneet. Kaikki kerätty tutkimustieto käsitellään
luottamuksellisesti ja säilytetään lukituissa tiloissa. Tutkimusaineisto käsitellään ja siitä saadut
tulokset julkaistaan siten, että tutkimukseen osallistuneiden henkilöllisyys ei tule esiin missään
vaiheessa tutkimusta.
Tutkimuksen kutsuttavat kuntoutujat on valittu satunnaisesti Kelan rekisteristä edustamaan
kattavasti tutkimusjoukkoa. Osallistumalla tutkimukseen voit edistää tarpeenmukaisten
kuntoutuspalvelujen kehittämistä.
Pyydämme sinua täyttämään liitteenä olevan suostumuksen ja palauttamaan sen kahtena
kappaleena Kelaan oheisessa palautuskuoressa. Toinen kappale toimitetaan sinulle myöhemmin
takaisin tutkijan allekirjoittamana.
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Suostumuksesi jälkeen tiedot toimitetaan tutkijalle, joka ottaa yhteyttä tutkimukseen valituille.
Kuntoutuja voidaan ottaa mukaan tutkimukseen, jos sekä kuntoutuja että sinä hoitavana
terapeuttina olette antaneet suostumuksenne osallistua. Vasta tämän jälkeen Kelasta lähetetään
sinun ja terapeuttisi tiedot tutkijalle, joka ottaa teihin molempiin puhelimitse yhteyttä ja sopii
kanssanne haastatteluajat. Mikäli suostumukset saadaan useammalta kuin kahdeksalta tutkittavalta
ja heidän terapeuteiltaan / terapiamuoto, niin tutkijat valitsevat heistä kuntoutujien ikä ja diagnoosi
huomioiden lopulliset kahdeksan mukaan tutkimukseen. Jos et tule valituksi, lähettää Kelan
tutkimusassistentti Kristiina Dammert sinulle ja kuntoutujalle asiasta kirjeen.

Tutkimuksesta kieltäytyminen tai sen keskeyttäminen
Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista, ja sinulla on oikeus kieltäytyä tai milloin tahansa
tutkimuksen aikana keskeyttää tutkimukseen osallistuminen ilman erityistä syytä. Tutkimuksesta
kieltäytyminen tai sen keskeyttäminen ei vaikuta millään tavalla sopimukseesi Kelan
palveluntuottajana.

Tutkimusryhmän vastuuhenkilö ja muu tutkimusryhmä
Tutkimuksen vastuuhenkilö on erikoissuunnittelija Jaana Paltamaa Jyväskylän
ammattikorkeakoulusta, joka vastaa myös fysioterapian tutkimuksesta. Tutkimusryhmän muut
jäsenet ovat professori Jaakko Erkkilä Jyväskylän yliopistosta (musiikkiterapia), toimintaterapeutti
Katja Kanelisto Jyväskylän ammattikorkeakoulusta (toimintaterapia), puheterapeutti Outi Mustonen
Attentio Oy:stä (puheterapia) ja psykologi Emmi Nousiainen Attentio Oy:stä (neuropsykologinen
kuntoutus).
Jos tarvitset lisätietoja jostakin tutkimukseen liittyvästä asiasta, voit ottaa yhteyttä vastaavaan
tutkijaan: Jaana Paltamaa, puhelin 050 536 5459 tai sähköposti jaana.paltamaa@jamk.fi.

Liitteenä olevat suostumuslomakkeet pyydämme palauttamaa Kelaan tutkimusassistentti Kristiina
Dammertille kahtena kappaleena oheisessa palautuskuoressa, myös siinä tapauksessa, että et
halua osallistua tutkimukseen.

Ystävällisin terveisin
Jaana Paltamaa
vastaava tutkija (fysioterapia)
JAMK

Jaakko Erkkilä
tutkija (musiikkiterapia)
Jyväskylän yliopisto

Katja Kanelisto
tutkija (toimintaterapia)
JAMK

Outi Mustonen
tutkija (puheterapia)
Attentio Oy

Emmi Nousiainen
tutkija (neuropsykologinen kuntoutus)
Attentitio
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Suostumuslomake tutkimukseen osallistumisesta (palveluntuottaja)
Pyydämme palauttamaan tämän lomakkeen kahtena kappaleena oheisessa palautuskuoressa
Kelaan tutkimussihteeri Kristiina Dammertille kahden viikon sisällä.
_________________________________________________________________________________
Nimi
__________________________________________________________________________________
_
Ammattinimike
__________________________________________________________________________________
Osoite ja puhelinnumero

Minua on pyydetty osallistumaan Kelan Pitkät yhtäjaksoiset yksilöterapiat -tutkimukseen, jonka
toteuttavat yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK), Jyväskylän yliopisto ja Attentio Oy.
Olen saanut kirjallisen tiedotteen tutkimuksesta, johon minua on pyydetty osallistumaan
tiedotteessa
mainitun kuntoutujan [kuntoutujan nimi, tutkimusassistentti täyttää] jotta voidaan lomakkeen
palatuessa yhdistää tutkittavaan! hoitavana fysio-, toiminta-, puhe- tai musiikkiterapeuttina tai
neuropsykologina [valitaan kyseessä oleva terapiamuoto]. Minulle on kerrottu, että tutkimuksessa
kuvataan terapioiden merkitystä kuntoutujille sekä tuotetaan tietoa terapian myöntämisen
perusteista, tavoitteista ja toteutumisesta kuntoutuksen eri toimijoiden näkökulmasta. Tavoitteena
on ymmärtää terapiaprosesseja syvemmin ja kehittää kuntoutuspalveluja vastaamaan paremmin
kuntoutujien tarpeita.
Tiedotteessa on kerrottu, että minua pyydetään osallistumaan haastatteluun, joka nauhoitetaan.
Käyty keskustelu kirjoitetaan tekstimuotoon niin, että puhujia ei voida tunnistaa. Nauhoitukset
tuhotaan tutkimuksen päätyttyä.
Ymmärrän, että kaikkia tähän tutkimukseen antamiani tietoja käsitellään luottamuksellisesti, eikä
minua voida yksilönä tunnistaa missään kohdassa tutkimustulosten julkaisemisessa. Mitään
antamiani tietoja ei luovuteta muille kuin tutkimusta tekeville henkilöille.
Osallistun tutkimukseen vapaaehtoisesti ja minulla on oikeus milloin tahansa tutkimuksen aikana
keskeyttää tutkimukseen osallistuminen ilman erityistä syytä. Tutkimuksesta kieltäytyminen tai sen
keskeyttäminen ei vaikuta millään tavalla sopimukseesi Kelan palveluntuottajana. Osallistumisesta ei
aiheudu minulle kustannuksia, eikä osallistumisesta makseta palkkiota.
Tietoinen suostumus
Olen ymmärtänyt edellä mainitut asiat ja vahvistan allekirjoituksellani suostumukseni
osallistumisesta tässä asiakirjassa mainittuun Pitkät yhtäjaksoiset yksilöterapiat -tutkimukseen
seuraavalla sivulla eritellyllä tavalla. Olen saanut asiasta riittävästi tietoa ja annan vapaaehtoisesti
suostumukseni osallistua tähän tutkimukseen.
Palautan allekirjoitetun suostumuslomakkeen Kelaan, josta se toimitetaan tutkijalle.
Suostumuslomakkeen toinen kappale allekirjoitetaan haastattelun yhteydessä. Saan myöhemmin
itselleni toisen kappaleen ja toinen säilytetään Kelan tutkimusosastolla lukitussa arkistossa.
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Suostun osallistumaan Pitkät yhtäjaksoiset yksilöterapiat -tutkimuksen haastatteluun
kyllä

□

ei

□

Palveluntuottajan allekirjoitus

_________________________________ / ____.____. 2015
Paikka
Pvm
_________________________________________________________________
palveluntuottajan allekirjoitus ja nimen selvennys

Tutkimuksesta tiedottaneen henkilön allekirjoitus [täytetään haastattelutilanteessa]
Vahvistan, että olen selostanut yllämainitulle henkilölle tutkimuksen luonteen, tarkoituksen, keston
ja odotettavissa olevat vaikutukset, ja hän on antanut vapaaehtoisen suostumuksen osallistua
tutkimukseen.

_________________________________ / ____.____. 2015
Paikka
Pvm
___________________________________________________________________

Suostumuksen vastaanottajan allekirjoitus ja nimen selvennys
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Tutkimustiedote hoitavalle (kuntoutussuunnitelman laatineelle) taholle, jonka edustajaa pyydetään
osallistumaan seuraavaan tutkimukseen:

Kelan pitkiä yhtäjaksoisia yksilöterapioita koskeva tutkimus
Kerromme tässä tiedotteessa Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK), Jyväskylän yliopiston ja
Attentio Oy:n yhteistyössä toteuttamasta tutkimuksesta, jossa tutkitaan Kelan pitkään (5 vuotta)
yhtäjaksoisesti jatkunutta fysio-, toiminta-, puhe- tai musiikkiterapiaa ja neuropsykologista
kuntoutusta. Tutkimuksessa kuvataan terapioiden merkitystä kuntoutujille sekä tuotetaan tietoa
terapian myöntämisen perusteista, tavoitteista ja toteutumisesta kuntoutuksen eri toimijoiden
näkökulmista. Tavoitteena on ymmärtää terapiaprosesseja syvemmin ja kehittää kuntoutuspalveluja
vastaamaan paremmin kuntoutujien tarpeita.
Tutkimukseen sisältyy kuntoutujan, tarvittaessa hänen huoltajansa, hoitavan terapeutin ja
kuntoutussuunnitelman laatineen tahon haastattelu.

________________________________________
[kuntoutujan nimi]

______________________
[henkilötunnus]

ja häntä hoitava Kelan palveluntuottajana toimiva terapeutti ovat suostuneet osallistumaan Kelan
pitkät yhtäjaksoiset yksilöterapiat -tutkimuksen fysio- / toiminta- / puhe- / musiikkiterapian /
neuropsykologisen kuntoutuksen [valitaan yksi] osatutkimukseen. Kuntoutujan luvalla pyydämme
sinua tai jotain toista kuntoutujan hoidosta tietävää henkilöä (esim. lääkäri, terapeutti)
osallistumaan tähän tutkimukseen.

Tutkimuksen toteutus
Tutkimukseen otetaan kahdeksan (8) kuntoutujaa kustakin terapiamuodosta (yhteensä 40
tutkittavaa). Jokaiselle kuntoutujalle tehdään teemahaastattelu, jossa kysytään heidän
kokemuksiaan, käsityksiään, tavoitteitaan ja toiveitaan terapiaan liittyen. Mikäli kuntoutuja on alle
18-vuotias, haastattelu laajennetaan koskemaan myös lapsen huoltajaa. Tutkimukseen
osallistumisesta ei makseta korvausta.
Keräämme tietoa myös Kela kuntoutusasiakirjoista, kuten kuntoutussuunnitelmista ja -päätöksistä,
terapeuttien palautteista ja tieto kuntoutuksen todellisesta toteutumasta, viimeisimmän viiden (5)
vuoden ajalta. Lisäksi haastattelemme sinua kuntoutussuunnitelman laatineen tahon edustajana
sekä tutkittavaa hoitavaa terapeuttia.
Sinun haastattelusi toteutetaan puhelinhaastatteluna, joka kestää 5-10minuuttia. Haastattelussa
keskitymme vain edellä mainitun suostumuksen antaneen kuntoutujan terapian erityispiirteisiin,
tavoitteisiin ja toteutukseen. Haastattelu nauhoitetaan ja käyty keskustelu kirjoitetaan
tekstimuotoon niin, että sinua ei voida tunnistaa. Nauhoitukset tuhotaan tutkimuksen päätyttyä.
Tutkimuksesta ei aiheudu sinulle haittaa eikä kustannuksia. Tutkimuksessa kerättyä tietoa käytetään
vain tässä tiedotteessa kuvatulla tavalla, eikä sitä luovuteta ulkopuolisille. Kaikkia tutkijoita sitoo Kelan
vaitiolositoumus, jonka he ovat allekirjoittaneet. Kaikki kerätty tutkimustieto käsitellään
luottamuksellisesti ja säilytetään lukituissa tiloissa. Tutkimusaineisto käsitellään ja siitä saadut
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tulokset julkaistaan siten, että tutkimukseen osallistuneiden henkilöllisyys ei tule esiin missään
vaiheessa tutkimusta.
Tutkimuksen kutsuttavat kuntoutujat on valittu satunnaisesti Kelan rekisteristä edustamaan
kattavasti tutkimusjoukkoa. Osallistumalla tutkimukseen voit edistää tarpeenmukaisten
kuntoutuspalvelujen kehittämistä.
Pyydämme sinua täyttämään liitteenä olevan suostumuksen kahtena kappaleena ja palauttamaan
molemmat Jyväskylän Ammattikorkeakouluun vastaava tutkija Jaana Paltamaalle oheisessa
palautuskuoressa. Kun tutkija on ne allekirjoittanut, hän lähettää toisen kappaleen sinulle takaisin.

Tutkimuksesta kieltäytyminen tai sen keskeyttäminen
Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista, ja sinulla on oikeus kieltäytyä tai milloin tahansa
tutkimuksen aikana keskeyttää tutkimukseen osallistuminen ilman erityistä syytä.

Tutkimusryhmän vastuuhenkilö ja muu tutkimusryhmä
Tutkimuksen vastuuhenkilö on erikoissuunnittelija Jaana Paltamaa Jyväskylän
ammattikorkeakoulusta, joka vastaa myös fysioterapian tutkimuksesta. Tutkimusryhmän muut
jäsenet ovat professori Jaakko Erkkilä Jyväskylän yliopistosta (musiikkiterapia), toimintaterapeutti
Katja Kanelisto Jyväskylän ammattikorkeakoulusta (toimintaterapia), puheterapeutti Outi Mustonen
Attentio Oy:stä (puheterapia) ja psykologi Emmi Nousiainen Attentio Oy:stä (neuropsykologinen
kuntoutus).
Jos tarvitset lisätietoja jostakin tutkimukseen liittyvästä asiasta, voit ottaa yhteyttä vastaavaan
tutkijaan: Jaana Paltamaa, puhelin 050 536 5459 tai sähköposti jaana.paltamaa@jamk.fi.

Liitteenä olevat suostumuslomakkeet pyydämme palauttamaan täytettyinä Jyväskylän
ammattikorkeakouluun vastaava tutkija Jaana Paltamaalle oheisessa palautuskuoressa, myös siinä
tapauksessa, että et halua osallistua tutkimukseen.

Ystävällisin terveisin
Jaana Paltamaa
vastaava tutkija (fysioterapia)
JAMK

Jaakko Erkkilä
tutkija (musiikkiterapia)
Jyväskylän yliopisto

Katja Kanelisto
tutkija (toimintaterapia)
JAMK

Outi Mustonen
tutkija (puheterapia)
Attentio Oy

Emmi Nousiainen
tutkija (neuropsykologinen kuntoutus)
Attentitio
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Suostumuslomake tutkimukseen osallistumisesta (hoitava taho)
Pyydämme palauttamaan tämän lomakkeen kahtena kappaleena oheisessa
palautuskuoressa Jyväskylän Ammattikorkeakouluun vastaava tutkija Jaana Paltamaalle
kahden viikon sisällä.
_________________________________________________________________________________
Suostumuksen antajan nimi
__________________________________________________________________________________
_
Ammattinimike
__________________________________________________________________________________
Työosoite ja -puhelinnumero

Minua on pyydetty osallistumaan Kelan Pitkät yhtäjaksoiset yksilöterapiat -tutkimukseen, jonka
toteuttavat yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK), Jyväskylän yliopisto ja Attentio Oy.
Olen saanut kirjallisen tiedotteen tutkimuksesta, johon minua on pyydetty osallistumaan
tiedotteessa
mainitun kuntoutujan [kuntoutujan nimi, tutkimusassistentti täyttää] jotta voidaan lomakkeen
palatuessa yhdistää tutkittavaan! kuntoutussuunnitelman laatineen tahon edustajana. Minulle on
kerrottu, että tutkimuksessa kuvataan terapioiden merkitystä kuntoutujille sekä tuotetaan tietoa
terapian myöntämisen perusteista, tavoitteista ja toteutumisesta kuntoutuksen eri toimijoiden
näkökulmasta. Tavoitteena on ymmärtää terapiaprosesseja syvemmin ja kehittää kuntoutuspalveluja
vastaamaan paremmin kuntoutujien tarpeita.
Tiedotteessa on kerrottu, että minua pyydetään osallistumaan haastatteluun, joka nauhoitetaan.
Käyty keskustelu kirjoitetaan tekstimuotoon niin, että puhujia ei voida tunnistaa. Nauhoitukset
tuhotaan tutkimuksen päätyttyä.
Ymmärrän, että kaikkia tähän tutkimukseen antamiani tietoja käsitellään luottamuksellisesti, eikä
minua voida yksilönä tunnistaa missään kohdassa tutkimustulosten julkaisemisessa. Mitään
antamiani tietoja ei luovuteta muille kuin tutkimusta tekeville henkilöille.
Osallistun tutkimukseen vapaaehtoisesti ja minulla on oikeus milloin tahansa tutkimuksen aikana
keskeyttää tutkimukseen osallistuminen ilman erityistä syytä. Osallistumisesta ei aiheudu minulle
kustannuksia, eikä osallistumisesta makseta palkkiota.
Tietoinen suostumus
Olen ymmärtänyt edellä mainitut asiat ja vahvistan allekirjoituksellani suostumukseni
osallistumisesta tässä asiakirjassa mainittuun Pitkät yhtäjaksoiset yksilöterapiat -tutkimukseen
seuraavalla sivulla eritellyllä tavalla. Olen saanut asiasta riittävästi tietoa ja annan vapaaehtoisesti
suostumukseni osallistua tähän tutkimukseen.
Palautan allekirjoitetun suostumuslomakkeen kahtena kappaleena Jyväskylän
Ammattikorkeakouluun vastaava tutkija Jaana Paltamaalle, josta se toimitetaan tämän
osatutkimuksen tutkijalle. Suostumuslomakkeen toinen kappale palautetaan minulle tutkijan
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allekirjoittamana antamaani postiosoitteeseen. Toinen säilytetään Kelan tutkimusosastolla lukitussa
arkistossa.

Suostun osallistumaan Pitkät yhtäjaksoiset yksilöterapiat -tutkimuksen haastatteluun
kyllä

□

ei

□

□ Haluan että minulle soitetaan. Minulle paras aika puhelinhaastatteluun on:
päivä: ________________________ kello_____________________ puhelinnumero:
____________________

□ Soitan itse tutkijalle

Hoitavan tahon edustajan allekirjoitus

_________________________________ / ____.____. 2015
Paikka
Pvm
_________________________________________________________________
Hoitavan tahon edustajan allekirjoitus ja nimen selvennys

Tutkimuksesta tiedottaneen henkilön allekirjoitus [täytetään puhelinhaastattelun yhteydessä]
Vahvistan, että olen selostanut yllämainitulle henkilölle tutkimuksen luonteen, tarkoituksen, keston
ja odotettavissa olevat vaikutukset, ja hän on antanut vapaaehtoisen suostumuksen osallistua
tutkimukseen.

_________________________________ / ____.____. 2015
Paikka
Pvm
___________________________________________________________________

Suostumuksen vastaanottajan allekirjoitus ja nimen selvennys
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Terapeutin taustatiedot
Ole hyvä ja täytä tämä lomake ennen sovittua haastattelua. Tutkija ottaa lomakkeen mukaansa
haastattelun yhteydessä. Lomakkeessa antamasi tiedot käsitellään luottamuksellisesti ja sitten, ettei
eikä sinua voida tunnistaa antamisiesi taustatietojen perustella tutkimusraportissa.
Päiväys

Ammattinimike
ID-numerot (tutkija täyttää)

Sukupuoli ja ikä

nainen 

terapeutin ID:

kuntoutujan ID:

mies 

ikä

Tutkintoon
johtaneet
koulutukset

vuotta

valmistumisvuosi
valmistumisvuosi
valmistumisvuosi
valmistumisvuosi

Pitkät (6 kk ja
pidemmät)
jatkokoulutukset
(kestoksi riittää
oma arvio)

Työkokemus
terapeuttina

vuotta, josta nykyisessä työpaikassa

koulutuksen kesto

v.

kk

koulutuksen kesto

v.

kk

koulutuksen kesto

v.

kk

koulutuksen kesto

v.

kk

koulutuksen kesto

v.

kk

koulutuksen kesto

v.

kk

vuotta

Työpaikat
viimeisen 5
vuoden aikana

Työkokemus
tutkittavan
kuntoutujan
tyyppisistä
asiakkaista

Arvio niiden asiakkaiden määrästä viimeisen vuoden (12 kk) aikana, joilla on samantyyppistä
toiminnallista ongelmaa kuin tutkittavalla kuntoutujalla ja terapian toteutus on ollut suurin piirtein
samankaltaista. (Kuntoutujien diagnoosin ei tarvitse olla täsmälleen sama.)
__________ kuntoutujaa viimeisen vuoden aikana
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