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Liite 2. Sopeutumisvalmennuskurssien palvelukuvausten tavoitteet tiivistettynä aineiston 
analyysiä varten.  
 

Kokonaiset palvelukuvaukset löytyvät Kelan verkkosivulta Vuonna 2017 voimaan tulleet Kelan avo- 
ja laitosmuotoisen kuntoutuksen suomenkieliset palvelukuvaukset. Taulukossa tiivistettynä 
palvelukuvausten tavoitteet. 

 

Taulukko. Palvelukuvausten tavoitteet. 

Kurssit Tyypin 1 diabetesta sairastavien lasten sopeutumisvalmennus perhekurssit 
(Kelan avo- ja laitosmuotoisen kuntoutuksen standardi, Tyypin 1 diabetes-kurssi, Tyypin 1 
diabetesta sairastavien lasten sopeutumisvalmennuskurssi, perhekurssi, voimassa 1.1.2017 
alkaen) 
 
Asperger- ja adhd- lasten sopeutumisvalmennus perhekurssit (Kelan avo- ja laitosmuotoisen 
kuntoutuksen standardi, asperger- ja adhd-kurssi, asperger- ja adhd-lasten 
sopeutumisvalmennuskurssi, perhekurssi, voimassa 1.1.2017 alkaen) 
 
Liikehäiriösairauksien sopeutumisvalmennus parikurssit (Kelan avo- ja laitosmuotoisen 
kuntoutuksen standardi, liikehäiriösairauksien kurssi, liikehäiriösairautta sairastavien aikuisten 
sopeutumisvalmennuskurssin palvelulinja, parikurssi, voimassa 1.1.2017 alkaen) 
 
Reuma-sopeutumisvalmennuskurssit (Kelan avo- ja laitosmuotoisen kuntoutuksen standardi, 
reuma-sopeutumisvalmennuskurssit, nivelreumaa, selkärankareumaa ja läheisesti niiden kaltaisia 
sairauksia sairastavien sekä nivelpsoriaasia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssin 
palvelulinja, voimassa 1.1.2017 alkaen) 

Kurssien  
yleiset 
tavoitteet 

Kurssit tukevat niiden konkreettisten ja yksilöllisten tavoitteiden saavuttamista, jotka 
terveydenhuollossa on asetettu yhteistyössä kuntoutujan (ja hänen perheensä/puolisonsa) 
kanssa. Tavoitteet perustuvat ICF-viitekehykseen. Tavoitteena on kuntoutujan (työ-), 
opiskelu- ja toimintakyvyn turvaaminen tai parantaminen sekä kuntoutujan osallisuuden ja 
aktiivisuuden lisääminen kuntoutujalle merkityksellisissä arjen toiminnoissa.  

-tukee kuntoutujaa (ja hänen perhettään) suoriutumaan sairastumisen muuttamassa 
elämäntilanteessa 

-kokemusten jakaminen kuntoutujien (ja perheenjäsenten) kesken 

-sopeutuminen vahvistuu sopeutumisvalmennuskurssilla ja kuntoutujan arjen toiminnoissa 

-annetaan tietoa sairaudesta, sen hoidosta sekä kuntoutus- ja muiden tukitoimien 
mahdollisuuksista 

-etsitään keinoja ja toimintatapoja, joilla kuntoutuja (ja perhe/puoliso) voivat itse vaikuttaa 
voimavarojensa vahvistumiseen ja elämäntilanteensa hallintaan 

-etsitään keinoja ja toimintatapoja, joilla kuntoutuja (ja perhe/puoliso) voivat itse vaikuttaa 
aktiiviseen osallistumiseen omassa elinympäristössään ja yhteiskunnassa 

-fyysisiin, psyykkisiin, kognitiivisiin ja sosiaalisiin muutoksiin sopeutumista edistetään 
tiedon, harjoittelun, keskustelujen ja vertaistuen avulla 

-opiskelu- ja toimintakyvyn turvaaminen ja parantaminen 

kuntoutujan osallisuuden ja aktiivisuuden lisääminen kuntoutujalle merkityksellisissä arjen 
toiminnoissa 

 

https://www.kela.fi/vuosi_2017
https://www.kela.fi/vuosi_2017
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Esimerkkitavoit
teet 
Tyypin 1 
diabetesta 
sairastavien 
lasten 
sopeutumis-
valmennus 
perhekurssit 
 

-lapsen itsehoidon tukeminen vahvistamalla perheen tietoja, taitoja ja voimavaroja 

-perheen tukeminen lapsen sairauden, sen hoidon ja seurannan aiheuttamien haasteiden 
kanssa 

-diabeteksen ja sen hoitoon mahdollisesti liittyvien pelkojen aiheuttaman epävarmuuden 
lievittäminen 

-lapsen ja perheen voimavarojen ja vahvuuksien tunnistaminen 

-lapsen auttaminen toimimaan ryhmässä tasavertaisena muiden lasten kanssa 

-toimivan tukiverkoston luominen kotipaikkakunnalle 

-vanhempien tukeminen lapsen kasvatukseen liittyvissä erityistilanteissa 

-sisarusten kokemusten ja tarpeiden huomiointi 
 

Esimerkki-
tavoitteet  
Asperger- ja 
adhd- lasten 
sopeutumis-
valmennus 
perhekurssit 
 

-sujuva arki ja elämänhallinnan vahvistaminen  

-hyvän kasvun ja kehityksen turvaaminen  

-kuntoutujan ja perheen voimavarojen ja vahvuuksien tunnistaminen ja jaksamisen tukeminen 

-kuntoutujan ja perheen tiedon lisääminen Aspergerin oireyhtymästä ja ADHD:sta  

-vanhempien voimavarojen vahvistaminen sekä lapsen kasvatukseen liittyvien erityistilanteiden 
tunnistaminen ja käsittely 

-sisarusten tukeminen sekä ymmärryksen lisääminen Aspergerin oireyhtymän tai ADHD:n 
vaikutuksista kotona ja kaveripiirissä 

 

Esimerkki-
tavoitteet  
Reuma-
sopeutumis-
valmennus-
kurssit 
 

-tiedon lisääminen reumasta/nivelpsoriaasista ja sen hoidosta 

-voimavarojen löytäminen reumasairauden/nivelpsoriaasin kanssa elämiseen 

-sairauden aiheuttaman uuden tilanteen hyväksyminen ja siihen sopeutuminen 

-kivunhallintakeinoihin perehtyminen 

-motivoituminen ja sitoutuminen kestävyys- ja lihaskuntoa kehittävien kotiohjelmien 
toteuttamiseen 

-kuntoutuksen ja terveiden elämäntapojen merkityksen ymmärtäminen 

-työssä ja arjessa selviytymiskeinojen löytäminen (mm. niveltä suojaavat työskentelytavat) 

-elämänhallinnan lisääminen mm. psykososiaalisia voimavaroja kehittämällä 
 

Esimerkki-
tavoitteet  
Liikehäiriö-
sairauksien 
sopeutumis-
valmennus 
parikurssit 
 
 

-sairastuneen ja hänen perheensä tukeminen, jotta he selviytyvät päivittäisestä elämästä 

-tiedon antaminen sairaudesta, sen hoidosta ja kuntoutuskäytännöistä 

-omien voimavarojen ja vahvuuksien tunnistaminen 

-elämänhallinnan vahvistaminen 

-itsehoidon omaksuminen 

-kuntoutuksen ja terveiden elintapojen merkityksen ymmärtäminen 

-keinojen löytäminen työssä tai arjessa selviytymiseen 

-toimivan tukiverkoston luominen kotipaikkakunnalle 

-vertaistuen antaminen toisille 
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Liite 3. Haastattelujen teemat ja haastattelurungot. 
 

Lasten toiminnallisten haastattelujen teemat sekä haastattelurungot  

 

Teema 1: Tavoitteen asettaminen (vastaa tutkimustehtäviin 1 ja 3) 

Kerro, mitä innosti sinua osallistumaan kurssille? Miksi hakeuduit kurssille? 

Kerro mikä oli sinun tavoitteesi (asia, jonka halusit saavuttaa /oppia) kurssilla? 

Miksi halusit saavuttaa tämän asian? Kerro mikä tässä asiassa on sinulle tärkeää? 

Asetettiinko tavoitteita yksi vai useampia? 

Mille aikajanalle tavoite asetettiin? 

Oliko tavoite helppo / vaikea päättää – kuvaile miten päätös tehtiin? 

Ketkä osallistuivat tavoitteen asettamiseen? 

Miten osallistuit keskusteluun? 

Mistä asioista keskustelitte, kun asetitte tavoitetta? 

Mitä ajattelet käymästänne keskustelusta? 

Mitä sinä halusit kertoa, kun laaditte tavoitetta? 

Kerro miten sinun oma mielipide otettiin huomioon? Miten vaikutit omaan tavoitteeseesi? 

Miten kurssin ammattilaiset auttoivat sinua tavoitteen määrittelyssä? 

Muuttuiko tavoite kurssin aikana – miten? 

Miltä tavoitteen laatiminen sinusta tuntui? 

 

Teema 2: Tavoitteen saavuttamien (vastaa tutkimustehtäviin 2 ja 3) 

Kerro millaista kurssilla oli ja mitä teitte? Mitä erityisesti jäi mieleen? 

Mitä uutta opit / saavutit kurssin aikana? 

Oletteko saavuttaneet tavoitteen, jonka asetitte kurssille? 

Kerro, miten tavoitteen saavuttaminen arvioitiin? Miten huomasit että asia, jonka halusit oppia kurssilla, on 
toteutunut? 

Mitä odotuksia sinulla oli kurssille, mitä halusit kurssilla tapahtuvan? 

Vastaisiko tavoitteesi sinun tarpeita kurssin suhteen? 

Kerro mitä hyötyä sinulle on ollut tavoitteen asettamisesta ja sen saavuttamisen arvioinnista: 

auttoiko tavoite uuden asian oppimisessa (= kuntoutuminen lapsilla);  
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auttoiko tavoite sinua siten, että tahdoit itse toimia tavoitteen saavuttamiseksi 
vapaaehtoisesti ja sait valita asioita (= toimijuus, aktiivinen toimija)? 

 

Teema 3: GAS-menetelmän käyttäminen (vastaa tutkimustehtävään 4) 

Kerro mitä asioita kurssilla tehtiin, jotta oppisit ja saavuttaisit tavoitteesi/ asian, joka on sinulle tärkeä? 

Mitä olet mieltä tavoitteen asettamisesta? Mitä ajattelet siitä, että  

tavoitteita pohdittiin yhdessä? 

kirjattiin paperille? 

tarkastettiin, miten ne oli saavutettu kurssin aikana? 

Mitä ajattelet omasta oppimisestasi kurssilla? Millaiset asiat olivat tärkeitä sille, että opit itsellesi tärkeää 
asiaa? Mitkä asiat eivät olleet tärkeitä? 

Oliko kurssilla toiminnassa mukana monia eri ammattilaisia – mitä tehtiin yhdessä? 

Kerro vielä omia kokemuksia – mikä oli helppoa ja mikä vaikeaa? 

 

Nuorten ja aikuisten kuntoutujien haastattelujen teemat sekä haastattelurungot 

 

Teema 1: Tavoitteen asettaminen (vastaa tutkimustehtäviin 1 ja 3) 

Kerro, mitä innosti sinua osallistumaan kurssille? Miksi hakeuduit kurssille? 

Kerro mikä oli sinun oma tavoitteesi (= GAS-menetelmän mukaan) kurssilla? 

Oliko tavoite helppo / vaikea määritellä – kuvaile miten se tehtiin? 

Miten tavoite tunnistettiin? Miksi tavoite valittiin kurssille? 

Asetettiinko tavoitteita yksi vai useampia? Mille aikajanalle tavoite asetettiin? 

Kerro miten sinun oma mielipide otettiin huomioon?  

Ketkä osallistuivat tavoitteen asettamiseen? 

Mistä asioista keskustelitte, kun asetitte tavoitetta? 

Mitä ajattelet käymästänne keskustelusta? Kuvaile keskustelun tunnelmaa ja sujumista. 

Miten kurssin ammattilaiset auttoivat sinua tavoitteen määrittelyssä? 

Muuttuiko tavoite kurssin aikana – miten? 

Millainen merkitys asettamallanne tavoitteella oli kurssin toteutukselle? 

 

Teema 2: Tavoitteen saavuttamien (vastaa tutkimustehtäviin 2 ja 3) 

Kerro millaista kurssilla oli ja mitä teitte? Mitä erityisesti jäi mieleen? 
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Mitä uutta opit / saavutit kurssin aikana? 

Oletteko saavuttaneet tavoitteen, jonka asetitte kurssille? 

Kerro miten tavoitteen saavuttaminen arvioitiin? (Jos ei arvioitu, niin miksi?) 

Oliko kuntoutumisen tulokset mielestäsi GAS-tavoitteiden mukaisia – vai muuta, mitä? 

Mitä odotuksia sinulla oli kurssille, mitä halusit kurssilla tapahtuvan? 

Vastaisiko tavoitteesi sinun tarpeita kurssin suhteen? 

Kerro mitä hyötyä sinulle on ollut tavoitteen asettamisesta ja sen saavuttamisen arvioinnista: edistikö 
kuntoutumista; auttoiko tavoite sinua siten, että tahdoit itse toimia tavoitteen saavuttamiseksi 
vapaaehtoisesti ja sait valita asioita (= toimijuus, aktiivinen toimija)? 

 

Teema 3: GAS-menetelmän käyttäminen (vastaa tutkimustehtävään 4) 

Kerro mitä asioita kurssilla tehtiin tavoitteesi mukaisesti, miten tavoite ohjasi kuntoutuksen toteutumista 
miestäsi? 

Mitä olet mieltä tavoitteen asettamisesta?  

Millaiset asiat olivat tärkeitä sille, että saavutit tavoitteesi? Mitkä asiat eivät olleet tärkeitä? 

Oliko kurssilla toiminnassa mukana monia eri ammattilaisia – mitä tehtiin yhdessä? 

Kerro vielä omia kokemuksia – mikä oli helppoa ja mikä vaikeaa? 

Mitä muutosta kaipaat – kehittämisehdotuksia? 

 

Omaisten / perheen jäsenten haastattelujen teemat sekä haastattelurungot 

 

Teema 1: Tavoitteen asettaminen (vastaa tutkimustehtäviin 1 ja 3) 

Kerro, miksi hakeuduitte kurssille? 

Tiedätkö mikä oli kuntoutujan tavoite kurssilla, mikä? 

Osallistuitko tavoitteen asettamiseen – miten? 

Kerro miten sinun mielipide otettiin huomioon? 

Miten kurssin ammattilaiset auttoivat kuntoutujaa tavoitteen määrittelyssä? 

Muuttuiko tavoite kurssin aikana – miten? 

Kuvaile tavoitekeskustelun tunnelmaa ja sujumista 

Asetettiinko tavoitteita yksi vai useampia? Mille aikajanalle tavoite asetettiin? 
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Teema 2: Tavoitteen saavuttamien (vastaa tutkimustehtäviin 2 ja 3) 

Kerro miten tavoitteen saavuttaminen arvioitiin – osallistuitko tähän? (Jos ei arvioitu, niin miksi?) 

Mitä uutta kurssin aikana kuntoutuja saavutti / oppi? 

Mitä uutta kurssin aikana sinä saavutit/opit? (Huomioitiinko tai arvioitiinko tätä jotenkin?) 

Mitä odotuksia teillä oli kurssin suhteen liittyen kuntoutujan tavoitteisiin? 

Vastaisiko mielestäsi kuntoutujan tavoitteet hänen tarpeitaan kurssilla? 

Kerro mitä hyötyä tavoitteen asettamisesta ja sen saavuttamisen arvioinnista on ollut: auttoiko tavoite 
kuntoutumisessa; auttoiko tavoite kuntoutujaa aktiivisemmaksi toimijaksi siten, että hän tahtoi itse toimia 
tavoitteen saavuttamiseksi vapaaehtoisesti ja teki valintoja? 

 

Teema 3: GAS-menetelmän käyttäminen (vastaa tutkimustehtävään 4) 

Kerro mitä asioita kurssilla tehtiin kuntoutujan tavoitteen mukaisesti? 

Oliko kurssilla toiminnassa mukana monia eri ammattilaisia – mitä tehtiin yhdessä? 

Kerro vielä omia kokemuksia – mikä oli helppoa ja mikä vaikeaa? 

Mitä muutosta kaipaat – kehittämisehdotuksia? 

 

Ammattilaisten fokusryhmähaastattelujen teemat sekä mahdollisia kysymyksiä  

 

Teema 1: Tavoitteen asettaminen (vastaa tutkimustehtävään 1) 

Miten kuntoutujien omien tavoitteiden määrittely kursseilla toteutuu, mitkä tekijät ovat onnistumisen 
edellytyksiä – mitkä tekijät hankaloittavat asiaa? 

Miten tavoitekeskustelut tavanomaisesti toteutuvat? 

Miten tavoitteista tulee yksilöllisiä? 

Miten tavoitteen asettamisessa otetaan huomioon a) kuntoutujan b) omaisten / perheen jäsenten 
näkökulma? 

Muuttuvatko tavoitteet usein kurssien aikana – miksi? 

 

Teema 2: Tavoitteen saavuttamien (vastaa tutkimustehtävään 2) 

Miten tavoitteen saavuttaminen arvioidaan? (Jos ei arvioida, niin miksi ei?) 

Mitä on kuntoutumisen tulokset, jotka ovat GAS-tavoitteiden mukaisia – mitä muuta? 
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Teema 3: Asiakaslähtöisyys ja toimijuus (vastaa tutkimustehtävään 3) 

Onko GAS-tavoitteet kuntoutujien kannalta tarkoituksenmukaisia ja heidän tarpeitaan vastaavia – miten? 

Mitä tukea annoitte kuntoutujille tavoitteen määrittelyssä? 

Miten kuntoutujan aktiivisuus, tahto toimia tavoitteen suunnassa ilmeni? 

Toimiko kuntoutuja vapaaehtoisesti ja oma-aloitteisiesti tavoitteen suunnassa? 

Miten kuntoutujan tekemät valinnat ja päätökset huomioitiin? 

 

Teema 4: GAS-menetelmän käyttäminen (vastaa tutkimustehtävään 4) 

Miten kuntoutujan GAS-tavoitteet ohjasivat kuntoutuksen toteuttamista ja -prosessia? 

Miten moniammatillisuus toteutui? 

Mitkä olivat GAS-menetelmän käyttämisen haasteet ja vahvuudet? 

Kehittämisajatuksia? 
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Liite 4. Esimerkki sisällön analyysistä. 
 

Ammattilaisten haastatteluaineiston analyysi 

1. analyysikysymys: Miten omat tavoitteet määriteltiin GAS-menetelmää käytettäessä? 
 

Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus Alakategoria Yläkategoria 
Alotuskeskustelussa viitataan siihen sh Alkuinfossa viitataan 

tavoitteiden asettamiseen 
Alussa annettiin 
informaatiota 
tavoitteiden 
asettamisesta 

Ennakoitiin 
tavoitteiden 
asettamista  Alotuskeskustelusta jo koska siellä kumminki 

kerrotaan se että kuntoutus on tavotteellista 
toimintaa ja tavotteet teet itsellesi. Ja sit 
siellähän käyvään niitä odotuksia ja vähän 
toiveita ft 

Infossa kerrotaan 
tavoiteellisuudesta ja 
käydään läpi odotuksia ja 
toiveita 

Maanantaina on, kaikilla kursseilla on 
tämmönen niin sanottu 
tavotteenasetteluryhmä, ja siellä he kuulevat 
ensimmäisen kerran et mikä tää, GAS-
tavotteenasettelu on et sitä vaan sivutaan 
alkuinfossa. Ja siellä tehdään se ryhmän 
tavoite, 

Ensimmäisenä päivänä on 
tavoitteenasetteluryhmä, 
jossa kerrotaan mitä on 
GAS-tavoitteenasettelu, 
jota sivutaan myös 
alkuinfossa 

Meidän kuntoutujillehan, pidetään GAS-info, 
elikkä ne saa siellä ryhmässä semmosen 
yhteisen ohjeen. Mut sit se henkilökohtanen, 
laadinta sit on sen omaohjaajan, vastuulla ft 

GAS-infossa yhteinen 
ohjeistus ja 
henkilökohtaisen 
tavoitteen laadinta on 
omaohjaajan vastuulla 

Siel on semmonen ennakkotietokysely et 
mikä on oma tavote. Sekin tukee sitä, 
tavotteenasettelua ft 

Alkuinfossa oman 
tavoitteen kysyminen 
tukee tavoitteenasettelua 

Siinä on avauksessa vähän kerrottu että teiän 
täytyisi miettiä kuntoutusprosessille 
vähintään yksi mitattava tavoite minkä, 
koette tärkeäksi ynnä muu nää jutut. ft  
 

Infossa kerrotaan, että 
yksi tärkeä mitattava 
tavoite tarkoitus tehdä 

Ei Kelalle, ei kellekään muulle vaan itselleen 
just se että, miks näitä tehään, niin se lähtee 
sit siitä infosta jo että just tämä et se on 
tavotteellista ja miksi (liittyen ajan 
antamiseen) tt 

Ennen tavoitteen 
laatimista asiakkaille info, 
jossa jo korostetaan 
kuntoutuksen 
tavoitteellisuutta, 
perustellaan miksi ja että 
tavoite tehdään itselle, ei 
kenellekään muulle 

Mutta sitten kun mitä tarkemmin aina 
selitettään ihan kurssin alussa ja siinä 
männään kun haastatellaan tai havainnoiaan 
tai miten tehhään, heille tulloo se iteltäänkin 
se oivallus, että miten hyvin myö se esityö 
tehään, kun puhutaan meistä. Sit se on 
meillekin helpompi. sh 

Hyvä asiantuntijan info ja 
esityö auttaa asiakasta 
oivaltamaan ja on 
ammattilaisellekin 
helpompi 

Esityö ja 
ennakkoon 
pohtiminen 
auttaa 

Miten, hyvin se kerrotaan siinä alussa. Että 
antaa sen kaavakkeen, jos pystyy mieltämään 
sen 

Hyvä antaa lomake 
ennakkoon, niin 
kuntoutuja pystyy 
miettimään etukäteen 
 



14 
 

Salla Sipari, Nea Vänskä, Krista Lehtonen, Jari Pihlava. GAS-menetelmän käyttö Kelan sopeutumisvalmennuskursseilla. Kuntoutujan 
omat tavoitteet -tutkimus. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 20, 2019. ISBN 978-952-284-076-9 (pdf). 

Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus Alakategoria Yläkategoria 
 On siinä lyhyt kuvaus siitä kuntoutuksesta, 
tavotteista ja, menetelmistä. Tai semmonen 
vajaa A4, missä on kerrottu et tulet kurssille 
ja, ryhmämuotoista ja, tavotteista ja. 
 

Lyhyt kirjallinen info 
ennen kurssia 
ennakkotietona 

Kotiin laitettiin 
kirjallista 
ennakkotietoa 
ja -kysely 

Kysytään ne tavotteet ja odotukset 
jaksol..ennakkokyselyssä. Joo et sielt tulee 
kans mielenkiintosta, tietoo kyllä jo 
ennakkoon. 
 

Tavoitteet ja odotukset 
kysytään 
ennakkokyselyssä ennen 
jakson alkua 

Ja esitietolomakkeessa he joutuu miettiin 
niitä tavoitteita jo, tälläkin kurssilla 

Esitietolomake suuntaa 
miettimään tavoitteita 

V: Kysytään, joo (esitietolomakkeella), et 
mikä olis tavotteena tälle kuntoutusjaksolle 
ni siel on tämmönen kysymys. 
 
K: Mitä luulet mikä merkitys sillä on et niit 
kysytään ennakkoon? 
 
V: Ehkä se on se että perheet alkaa jo siinä 
kohtaa miettiin että, mikä se meidän tavote 
on ja mikä se kuntoutujien tavote on ja, mitä 
halutaan tästä kuntoutuksesta saada 
hyötynä, itelle ja perheelle 

Esitietolomakkeessa 
kysytään tavoitetta 
kurssille 
 
Perheet alkavat miettiä 
tavoitetta jo ennen kurssia 
ja mitä halutaan tästä 
kuntoutuksesta saada 
hyötynä itselle ja 
perheelle 

Joskus he ovat siihen jo, meiltä lähetetään 
semmonen esitietolomake joka heidän tulee 
täyttää niin sinnekin monesti nostetaan, 
perheet jo kotona miettivät etukäteen, 
siinähän on kuntoutujan tavotteet ja sitte on 
perheen tavotteet ja he ovat jo monesti 
sinne nostaneet joitaki asioita. Sitte sitä 
kautta on myös helppo lähtee.. ..niitä 
tavotteita sitte luomaan sosionomi 

Esitietolomakkeeseen 
monesti kirjataan jo 
tavoitteita ja sitä kautta 
on helpompi tavoitteita 
tehdä 

Kyllä siellä jo kysytään odotuksia että mitkä 
ovat odotuksenne kurssille, ja 
hakemuslomakkeissa et miten se on 
muotoiltu että miten ajattelette kurssia. 
Kelan hakemuksessa, siinähän on joku 
semmonen kohta, mitä ajattelette, miten 
kurssi auttaa tai hyödyntää dh 

Esitietolomakkeessa 
kysytään odotuksia 
Kelan hakemuksessa 
kysytään mikä olisi kurssin 
hyöty 

(Kurssisuunnittelija) kuitenkin soittaa. Ja hän 
kysyy allergiat ja kysyy kuulumiset ja toiveet 
ja, majotustoiveet ja sen sellaset ja sit 
samalla hän muistuttaa siitä tavotteen 
teosta. opettaja 
 

Kurssisuunnittelija soittaa 
ennen kurssia ja 
muistuttaa tavoitteesta 
myös 

Soitto kotiin 
ennen kurssia ja 
muistutus 
tavoitteesta 
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Liite 5. Omat tavoitteeni lomakkeiden analyysikehikko. 
 

Kurssin nimi Lomake 1 Lomake 2 jne.  

Sukupuoli 1 nainen 2 mies 
   

Ikä 
   

Tavoitteiden määrä 
   

osallistuvatko omaiset tavoitteen laadintaan kyllä 1 ei 0 
   

osallistuiko kuntoutuja tavoitteen laadintaan kyllä 1 ei 0 
   

Tavoitteen asettamisessa mukana olleet ammattilaiset 
   

fysioterapeutti 
   

psykologi 
   

opettaja  
   

omaohjaaja 
   

sosionomi AMK 
   

sairaanhoitaja 
   

kuntoutustyöntekijä 
   

toimintaterapeutti 
   

 terveydenhoitaja 
   

sosionomi YAMK 
   

Tavoite numero 
   

Ajanjakson pituus viikkoina 
   

Kokonaistavoite kyllä 1 ei 0 
   

Kenen 1 kuntoutuja 2 perhe 3 omainen 4 ammattilainen 5 
passiivi  

   
Tavoitteiden saavuttaminen 

   
Tavoite skaalattu 1/5 3/5 5/5  

   
Skaalauksen laatu ulkopuolisen arvioitavissa 1 kyllä 0 ei 

(tavoite kirjattu lomakkeen ohjeistuksen mukaisesti) 
   

Väliarvio (numero) 
   

Loppuarvio (numero) 
   

Kurssin yleiset tavoitteet 
   

Kurssikohtaiset tavoitteet/sisällöt 
   

Kuntoutujien tavoitteet kuntoutuja nro  
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Liite 6. Tiedotteet tutkimukseen osallistujille. 
 

1. Tiedote kuntoutujille ja omaisille tutkimuksesta 

2. Tiedote kuntoutujille tutkimuksesta 

3. Tiedote kuntoutuksen ammattilaisille fokusryhmähaastattelusta 

4. Tiedote 5–14-vuotiaiden lasten vanhemmalle/ huoltajalle  

5. Tiedote 5–11-vuotiaalle lapselle 

6. Tiedote 12–14-vuotiaalle nuorelle   
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1. Tiedote kuntoutujille ja omaisille tutkimuksesta 

 

Tutkimustiedote kuntoutujalle ja omaisille, joita pyydetään osallistumaan seuraavaan tutkimukseen: 

 

Kuntoutujan omat tavoitteet -tutkimus kuntoutujien _______________________(kurssin 
nimi) sopeutumisvalmennuskurssilla  

 

Hyvä kuntoutuja ja kuntoutujan omainen,  

 

Kutsumme sinut mukaan tutkimukseen, jossa on tarkoituksena selvittää sopeutumisvalmennus- 
kurssillanne tavoitteen laadinnassa ja saavuttamisen arvioinnissa käytetyn menetelmän käyttöä. 
Tutkimuksen tavoitteena on asiakaslähtöisyyden ja kuntoutujan osallisuuden vahvistaminen 
kuntoutuksessa. Tutkimus on osa Kelan rahoittamaa MUUTOS-hanketta, jossa tutkitaan mitä 
vaikutuksia Kelan kuntoutuspalveluiden muutoksilla on ollut asiakkaalle. Tämän osatutkimuksen 
toteuttamisesta vastaa Metropolia Ammattikorkeakoulu. 

 

Kurssille osallistuvia kuntoutujia ja omaisia pyydetään osallistumaan tutkimukseen, jos he ovat 
käyttäneet Omat tavoitteeni -lomaketta sopeutumisvalmennuskurssilla. Osallistuminen on 
vapaaehtoista. 

 

Tutkimuksen toteutus 

 

Sopeutumisvalmennuskurssin alkuun kuuluu tapaaminen kuntoutuksen ammattilaisen kanssa, jossa 
laaditaan yhdessä yksilölliset tavoitteet kurssin ajaksi. Tavoitteet kirjataan Omat 
tavoitteeni -lomakkeelle. Tavoitteiden saavuttaminen arvioidaan kurssin päättyessä. Tutkimuksessa 
kerätään aineistoa kahdella tavalla: 

 

1) Pyydämme saada kopion Omat tavoitteeni -lomakkeesta tutkimuksen käyttöön. 
Sopeutumisvalmennuskurssin ammattilainen lähettää kopion Kelan tutkimusryhmään 
tutkimusassistentille, joka poistaa lomakkeesta nimet ja henkilötiedot. Lomakkeeseen 
merkitään kuntoutujan ikä sekä sukupuoli. Tutkijat saavat käyttöönsä vain nimettömät 
lomakkeet. 

 

2) Tutkimukseen kuuluu yksilöhaastattelut sekä kuntoutujille että omaisille. Haastatteluihin 
kutsutaan kolme tavoitekeskusteluun osallistunutta kuntoutujaa omaisineen. Vapaaehtoiset 
osallistujat valitaan haastatteluun ilmoittautumisjärjestyksessä.  
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Haastattelut toteutuvat sopeutumisvalmennuskurssin yhteydessä siten, että ne eivät ole osa 
kurssin virallista ohjelmaa. Haastattelut toteutuvat sopeutumisvalmennuskurssin tiloissa ja 
kestävät noin tunnin. Sopeutumisvalmennuskurssin ammattilainen sopii haastatteluille 
ajankohdat kurssin viimeisille päiville. Kuntoutuja voi osallistua haastatteluun, jos haluaa ja 
kykenee, vaikka omainen ei halua osallistua ja toisinpäin. Keskustelut nauhoitetaan ja 
kirjoitetaan tekstiksi nimettömänä.  
 

Kaikki kerättävä aineisto käsitellään luottamuksellisesti eikä ketään yksittäistä henkilöä voida 
tunnistaa tulosten raporteista tai julkaisuista. Haastatteluiden ääninauhat puretaan tekstiksi 
ulkopuolisella toimijalla, joka allekirjoittaa vaitiolosopimuksen. Tutkimusaineiston käsittelyyn ei 
tämän lisäksi osallistu Metropolia Ammattikorkeakoulun ja hankkeen ulkopuolisia henkilöitä. 
Tutkimukseen kerätään aineistoa vain tässä tiedotteessa mainitulla tavalla ja vain tässä tiedotteessa 
mainittuun tarkoitukseen. Tallennettu aineisto varmuuskopioidaan ja säilytetään Metropolia 
Ammattikorkeakoulun tiloissa hyvää tutkimustapaa noudattaen lukitussa kaapissa ja elektroninen 
aineisto salasanan takana. Kaikki kerätty aineisto hävitetään viimeistään kuukausi tutkimuksen 
päätyttyä. Tulokset raportoidaan Kelan julkaisusarjassa. 

 

Tutkimukseen ei liity terveydellisiä tai muita riskejä. Osallistumisesi ei vaikuta kurssin sisältöön. 
Tutkimuksesta ei koidu osallistujille kuluja. Osallistumisesta ei makseta palkkiota, eikä 
tutkimuksesta todennäköisesti saa henkilökohtaista hyötyä.  

 

Tutkimuksesta kieltäytyminen tai sen keskeyttäminen 

 

Tutkimukseen osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Sinulla on oikeus kieltäytyä 
tutkimuksesta tai keskeyttää osallistuminen milloin tahansa syytä ilmoittamatta ottamalla yhteyttä 
tutkijoihin. Jos keskeytät osallistumisen, sinua koskevaa tutkimusaineistoa ei käytetä tutkimuksessa 
ja tutkijat hävittävät sen. Kieltäytyminen tai keskeyttäminen ei vaikuta kohteluusi, saamiisi 
kuntoutuspalveluihin tai sinulle maksettuihin Kelan etuuksiin nyt eikä tulevaisuudessa.  

 

Tutkimusryhmän vastuuhenkilö ja tutkimusryhmä 

 
Metropolia Ammattikorkeakoulussa tutkimuksesta vastaa tutkimuksen vastuututkija Salla Sipari. 
Tutkimusryhmän muut jäsenet ovat tutkija Krista Lehtonen, tutkija Nea Vänskä, tutkija Jari Pihlava, 
projektisuunnittelija Elisa Mattila.  

 

Jos tarvitsette lisätietoa jostakin tutkimukseen liittyvästä asiasta, voitte ottaa yhteyttä meihin. 

 

Ystävällisin terveisin, 
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Krista Lehtonen (TtM, ft), p. xxx, s-postiosoite 
Nea Vänskä (TtM, ft), p. xxx, s-postiosoite 
Salla Sipari (FT) p. xxx, s-postiosoite  
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2. Tiedote kuntoutujille tutkimuksesta  

 

Tutkimustiedote kuntoutujalle, jota pyydetään osallistumaan seuraavaan tutkimukseen: 

 

Kuntoutujan omat tavoitteet -tutkimus kuntoutujien _______________________(kurssin 
nimi) sopeutumisvalmennuskurssilla  

 

Hyvä kuntoutuja,  

 

Kutsumme sinut mukaan tutkimukseen, jossa on tarkoituksena selvittää sopeutumisvalmennus- 
kurssillanne tavoitteen laadinnassa ja saavuttamisen arvioinnissa käytetyn menetelmän käyttöä. 
Tutkimuksen tavoitteena on asiakaslähtöisyyden ja kuntoutujan osallisuuden vahvistaminen 
kuntoutuksessa. Tutkimus on osa Kelan rahoittamaa MUUTOS-hanketta, jossa tutkitaan mitä 
vaikutuksia Kelan kuntoutuspalveluiden muutoksilla on ollut asiakkaalle. Tämän osatutkimuksen 
toteuttamisesta vastaa Metropolia Ammattikorkeakoulu. 

 

Kurssille osallistuvia kuntoutujia pyydetään osallistumaan tutkimukseen, jos he ovat käyttäneet 
Omat tavoitteeni -lomaketta sopeutumisvalmennuskurssilla. Osallistuminen on vapaaehtoista. 

 

Tutkimuksen toteutus 

 

Sopeutumisvalmennuskurssin alkuun kuuluu tapaaminen kuntoutuksen ammattilaisen kanssa, jossa 
laaditaan yhdessä yksilölliset tavoitteet kurssin ajaksi. Tavoitteet kirjataan Omat tavoitteeni- 
lomakkeelle. Tavoitteiden saavuttaminen arvioidaan kurssin päättyessä. Tutkimuksessa kerätään 
aineistoa kahdella tavalla: 

 

1. Pyydämme saada kopion Omat tavoitteeni -lomakkeesta tutkimuksen käyttöön. 
Sopeutumisvalmennuskurssin ammattilainen lähettää kopion Kelan tutkimusryhmään 
tutkimusassistentille, joka poistaa lomakkeesta nimet ja henkilötiedot. Lomakkeeseen 
merkitään kuntoutujan ikä sekä sukupuoli. Tutkijat saavat käyttöönsä vain nimettömät 
lomakkeet. 
 

2. Tutkimukseen kuuluu yksilöhaastattelu. Haastatteluun kutsutaan kolme tavoitekeskusteluun 
osallistunutta kuntoutujaa. Vapaaehtoiset osallistujat valitaan haastatteluun 
ilmoittautumisjärjestyksessä. Haastattelut toteutuvat sopeutumisvalmennuskurssin 
yhteydessä siten, että ne eivät ole osa kurssin virallista ohjelmaa. Haastattelut toteutuvat 
sopeutumisvalmennuskurssin tiloissa ja kestävät noin tunnin. Sopeutumisvalmennuskurssin 
ammattilainen sopii haastattelulle ajankohdan kurssin viimeisille päiville. Keskustelut 
nauhoitetaan ja kirjoitetaan tekstiksi nimettömänä.  
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Kaikki kerättävä aineisto käsitellään luottamuksellisesti eikä ketään yksittäistä henkilöä voida 
tunnistaa tulosten raporteista tai julkaisuista. Haastatteluiden ääninauhat puretaan tekstiksi 
ulkopuolisella toimijalla, joka allekirjoittaa vaitiolosopimuksen. Tutkimusaineiston käsittelyyn ei 
tämän lisäksi osallistu Metropolia Ammattikorkeakoulun ja hankkeen ulkopuolisia henkilöitä. 
Tutkimukseen kerätään aineistoa vain tässä tiedotteessa mainitulla tavalla ja vain tässä tiedotteessa 
mainittuun tarkoitukseen. Tallennettu aineisto varmuuskopioidaan ja säilytetään Metropolia 
Ammattikorkeakoulun tiloissa hyvää tutkimustapaa noudattaen lukitussa kaapissa ja elektroninen 
aineisto salasanan takana. Kaikki kerätty aineisto hävitetään viimeistään kuukausi tutkimuksen 
päätyttyä. Tulokset raportoidaan Kelan julkaisusarjassa. 

 

Tutkimukseen ei liity terveydellisiä tai muita riskejä. Osallistumisesi ei vaikuta kurssin sisältöön. 
Tutkimuksesta ei koidu osallistujille kuluja. Osallistumisesta ei makseta palkkiota, eikä 
tutkimuksesta todennäköisesti saa henkilökohtaista hyötyä. Osallistumalla voit edistää 
sopeutumisvalmennuskurssien kehittämistä. 

 

Tutkimuksesta kieltäytyminen tai sen keskeyttäminen 

 

Tutkimukseen osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Sinulla on oikeus kieltäytyä 
tutkimuksesta tai keskeyttää osallistumisesi milloin tahansa syytä ilmoittamatta ottamalla yhteyttä 
tutkijoihin. Jos keskeytät osallistumisen, sinua koskevaa tutkimusaineistoa ei käytetä tutkimuksessa 
ja tutkijat hävittävät sen. Kieltäytyminen tai keskeyttäminen ei vaikuta kohteluusi, saamiisi 
kuntoutuspalveluihin tai sinulle maksettuihin Kelan etuuksiin nyt eikä tulevaisuudessa.  

 

Tutkimusryhmän vastuuhenkilö ja tutkimusryhmä 

 
Metropolia Ammattikorkeakoulussa tutkimuksesta vastaa tutkimuksen vastuututkija Salla Sipari. 
Tutkimusryhmän muut jäsenet ovat tutkija Krista Lehtonen, tutkija Nea Vänskä, tutkija Jari Pihlava, 
projektisuunnittelija Elisa Mattila.  

 

Jos tarvitset lisätietoa jostakin tutkimukseen liittyvästä asiasta, voit ottaa yhteyttä meihin. 

 

Ystävällisin terveisin, 
  
Krista Lehtonen (TtM, ft), p. xxx, s-postiosoite 
Nea Vänskä (TtM, ft), p. xxx, s-postiosoite 
Salla Sipari (FT) p. xxx, s-postiosoite 
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3. Tiedote kuntoutuksen ammattilaisille fokusryhmähaastattelusta 

 

Tutkimustiedote kuntoutuksen ammattilaiselle, jota pyydetään osallistumaan seuraavan tutkimuksen 
fokusryhmähaastatteluun: Kuntoutujan omat tavoitteet -tutkimus  

 

Hyvä kuntoutuksen asiantuntija,  

 

Kutsumme sinut mukaan tutkimukseen, jossa on tarkoituksena selvittää sopeutumisvalmennus- 
kurssilla tavoitteen laadinnassa ja saavuttamisen arvioinnissa käytetyn Goal attainment scaling 
(GAS) -menetelmän käyttöä. Tutkimuksen tavoitteena on asiakaslähtöisyyden ja kuntoutujan 
osallisuuden vahvistaminen kuntoutuksessa. Tutkimus on osa Kelan rahoittamaa MUUTOS- 
hanketta, jossa tutkitaan mitä vaikutuksia Kelan kuntoutuspalveluiden muutoksilla on ollut 
asiakkaalle. Tämän osatutkimuksen toteuttamisesta vastaa Metropolia ammattikorkeakoulu. 

 

Tutkimukseen kutsutaan Kelan kustantamien sopeutumisvalmennuskurssien kuntoutusalan 
ammattilaisia. Osallistujat valitaan moniammatillisesti siten, että he edustavat vähintään kahta eri 
perustutkintoa, ja niin, että he ovat käyttäneet kuntoutujien kanssa GAS-menetelmää, heillä on 
kokemusta vähintään kahdesta sopeutusvalmennuskurssista ja he ovat vapaaehtoisia osallistujia.  

 

Tutkimuksen toteutus 

 

Tutkimuksen aineistonkeruu toteutuu fokusryhmähaastatteluna. Yhteen haastatteluun kutsutaan 
yhteensä kuusi osallistujaa yhdeltä sopeutumisvalmennuskurssilta. Fokusryhmähaastattelu toteutuu 
osallistujien kanssa sovittuna ajankohtana osallistujaryhmän työpaikalla syksyllä 2017 työaikana. 
Haastattelu kestää noin kaksi tuntia. Keskustelut nauhoitetaan ja kirjoitetaan tekstiksi nimettömänä.  

 

Kaikki kerättävä aineisto käsitellään luottamuksellisesti eikä ketään yksittäistä henkilöä voida 
tunnistaa tulosten raporteista tai julkaisuista. Haastatteluiden ääninauhat puretaan tekstiksi 
ulkopuolisella toimijalla, joka allekirjoittaa vaitiolosopimuksen. Tutkimusaineiston käsittelyyn ei 
tämän lisäksi osallistu Metropolia Ammattikorkeakoulun ja hankkeen ulkopuolisia henkilöitä. 
Tutkimukseen kerätään aineistoa vain tässä tiedotteessa mainitulla tavalla ja vain tässä tiedotteessa 
mainittuun tarkoitukseen. Tallennettu aineisto varmuuskopioidaan ja säilytetään Metropolia 
Ammattikorkeakoulun tiloissa hyvää tutkimustapaa noudattaen lukitussa kaapissa ja elektroninen 
aineisto salasanan takana. Kaikki kerätty aineisto hävitetään viimeistään kuukausi tutkimuksen 
päätyttyä. Tulokset raportoidaan Kelan julkaisusarjassa. 

 

Tutkimuksesta ei koidu osallistujille kuluja. Osallistumisesta ei makseta palkkiota, eikä 
tutkimuksesta todennäköisesti saa henkilökohtaista hyötyä. 
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Tutkimuksesta kieltäytyminen tai sen keskeyttäminen 

 

Tutkimukseen osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Sinulla on oikeus kieltäytyä 
tutkimuksesta tai keskeyttää osallistumisesi milloin tahansa syytä ilmoittamatta ottamalla yhteyttä 
tutkijoihin. Jos keskeytät osallistumisen, sinua koskevaa tutkimusaineistoa ei käytetä tutkimuksessa 
ja tutkijat hävittävät sen. Kieltäytyminen tai keskeyttäminen ei vaikuta kohteluusi eikä 
työsuhteeseesi. 

 

Tutkimusryhmän vastuuhenkilö ja tutkimusryhmä 

 

Metropolia Ammattikorkeakoulussa tutkimuksesta vastaa tutkimuksen vastuututkija Salla Sipari. 
Tutkimusryhmän muut jäsenet ovat tutkija Krista Lehtonen, tutkija Nea Vänskä, tutkija Jari Pihlava, 
projektisuunnittelija Elisa Mattila.  

 

Jos tarvitset lisätietoa jostakin tutkimukseen liittyvästä asiasta, voit ottaa yhteyttä meihin. 

 

Ystävällisin terveisin, 
  
Krista Lehtonen (TtM, ft), p. xxx, s-postiosoite 
Nea Vänskä (TtM, ft), p. xxx, s-postiosoite 
Salla Sipari (FT) p. xxx, s-postiosoite 
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4. Tutkimustiedote 5–14-vuotiaan lapsen vanhemmalle/huoltajalle 

 

Tutkimustiedote lasten vanhemmalle/ huoltajalle osallistumisesta tutkimukseen: 

 

Kuntoutujan omat tavoitteet -tutkimus kuntoutujien _______________________(kurssin 
nimi) sopeutumisvalmennuskurssilla  

 

Hyvä lapsen vanhempi/huoltaja, 

 

Kutsumme sinut lapsen vanhempana/huoltajana mukaan tähän tutkimukseen, jossa on tarkoituksena 
selvittää sopeutumisvalmennuskurssillanne tavoitteen laadinnassa ja saavuttamisen arvioinnissa 
käytetyn menetelmän käyttöä. Toivomme, että myös perheesi lapsi/nuori voi osallistua tähän 
tutkimukseen.  

 

Tutkimuksen tavoitteena on asiakaslähtöisyyden ja perheiden osallisuuden vahvistaminen 
kuntoutuksessa. Tutkimus on osa Kelan rahoittamaa MUUTOS-hanketta, jossa tutkitaan mitä 
vaikutuksia Kelan kuntoutuspalveluiden muutoksilla on ollut asiakkaalle. Tämän osatutkimuksen 
toteuttamisesta vastaa Metropolia ammattikorkeakoulu. 

 

Sopeutusvalmennuskurssille osallistuvia perheitä kutsutaan osallistumaan tutkimukseen, jos 
lapsenne on 5–14-vuotias ja olette käyttäneet Omat tavoitteeni -lomaketta kurssilla. Osallistuminen 
on vapaaehtoista. 

 

Tutkimuksen toteutus 

 

Sopeutumisvalmennuskurssin alkuun kuuluu tapaaminen kuntoutuksen ammattilaisen kanssa, jossa 
laaditaan yhdessä yksilölliset tavoitteet kurssin ajaksi. Tavoitteet kirjataan Omat 
tavoitteeni -lomakkeelle. Tavoitteiden saavuttaminen arvioidaan kurssin päättyessä. Tutkimuksessa 
kerätään aineistoa kahdella tavalla: 

 

1. Pyydämme saada kopion Omat tavoitteeni -lomakkeesta tutkimuksen käyttöön. 
Sopeutumisvalmennuskurssin ammattilainen lähettää kopion Kelan tutkimusryhmään 
tutkimusassistentille, joka poistaa lomakkeesta nimet ja henkilötiedot. Lomakkeeseen 
merkitään kuntoutujan ikä sekä sukupuoli. Tutkijat saavat käyttöönsä vain nimettömät 
lomakkeet. 
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2. Tutkimukseen kuuluu haastattelu sekä 5–14-vuotiaalle lapselle että lapsen 
vanhemmalle/huoltajalle. Haastatteluun kutsutaan kolme tavoitekeskusteluun osallistunutta 
perhettä. Vapaaehtoiset osallistujat valitaan haastatteluun ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Haastattelut toteutuvat sopeutumisvalmennuskurssin yhteydessä siten, että ne eivät ole osa 
kurssin virallista ohjelmaa. Haastattelut toteutuvat sopeutumisvalmennuskurssin tiloissa. 
Vanhempien/huoltajien ja 12–14-vuotiaan nuoren haastattelu kestää noin tunnin. 5–11- 
vuotiaan lapsen haastattelu kestää noin 30–45 minuuttia. Haastattelut toteutuvat peräkkäin, 
ja lapsi voi olla mukana vanhempien/huoltajien haastattelussa ja päinvastoin toiveidenne 
mukaisesti. Haastatteluun voi osallistua toinen tai molemmat lapsen 
vanhemmista/huoltajista. Lapsi/nuori osallistuu haastatteluun vain, jos sekä hän itse että 
lapsen vanhempi/huoltaja allekirjoittavat vapaaehtoiset suostumukset. 
Sopeutumisvalmennuskurssin ammattilainen sopii haastattelulle ajankohdan kurssin 
viimeisille päiville.  
 
Lapsen ja nuoren haastattelu toteutetaan ikään ja kehitystasoon sopivalla tavalla. Alle 12- 
vuotiaan lapsen haastattelut toteutuvat toiminnallisilla haastatteluilla ja lapsella on 
mahdollisuus tilanteessa mieluisaan tekemiseen kuten piirtämiseen tai leikkimiseen. 
Tilanteen jälkeen käydään haastattelu läpi lapsen vanhemman kanssa. Haastattelu 
nauhoitetaan ja kirjoitetaan tekstiksi nimettömänä. 

 

Kaikki kerättävä aineisto käsitellään luottamuksellisesti, eikä ketään yksittäistä henkilöä voida 
tunnistaa tulosten raporteista tai julkaisuista. Haastatteluiden ääninauhat puretaan tekstiksi 
ulkopuolisella toimijalla, joka allekirjoittaa vaitiolosopimuksen. Tutkimusaineiston käsittelyyn ei 
tämän lisäksi osallistu Metropolia Ammattikorkeakoulun ja hankkeen ulkopuolisia henkilöitä. 
Tutkimukseen kerätään aineistoa vain tässä tiedotteessa mainitulla tavalla ja vain tässä tiedotteessa 
mainittuun tarkoitukseen. Tallennettu aineisto varmuuskopioidaan ja säilytetään Metropolia 
Ammattikorkeakoulun tiloissa hyvää tutkimustapaa noudattaen lukitussa kaapissa ja elektroninen 
aineisto salasanan takana. Kaikki kerätty aineisto hävitetään viimeistään kuukausi tutkimuksen 
päätyttyä. Tulokset raportoidaan Kelan julkaisusarjassa. 

 

Tutkimukseen ei liity terveydellisiä tai muita riskejä. Osallistumisesi tutkimukseen ei vaikuta 
kurssin sisältöön. Tutkimuksesta ei koidu sinulle eikä lapsellesi tai nuorellesi kuluja. 
Osallistumisesta ei makseta palkkiota, eikä tutkimuksesta todennäköisesti saa henkilökohtaista 
hyötyä. 

 

Tutkimuksesta kieltäytyminen tai sen keskeyttäminen 

 

Tutkimukseen osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Sinulla ja lapsellasi on oikeus kieltäytyä 
tutkimuksesta tai keskeyttää osallistuminen milloin tahansa syytä ilmoittamatta ottamalla yhteyttä 
tutkijoihin. Jos keskeytät osallistumisen, sinua koskevaa tutkimusaineistoa ei käytetä tutkimuksessa 
ja tutkijat hävittävät sen. Kieltäytyminen tai keskeyttäminen ei vaikuta kohteluusi, lapsesi 
kuntoutuspalveluihin eikä lapsellesi tai sinulle maksettuihin Kelan etuuksiin nyt eikä 
tulevaisuudessa.  
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Tutkimusryhmän vastuuhenkilö ja tutkimusryhmä 

 
Metropolia Ammattikorkeakoulussa tutkimuksesta vastaa tutkimuksen vastuututkija Salla Sipari. 
Tutkimusryhmän muut jäsenet ovat tutkija Krista Lehtonen, tutkija Nea Vänskä, tutkija Jari Pihlava, 
projektisuunnittelija Elisa Mattila.  

 

Jos tarvitset lisätietoa jostakin tutkimukseen liittyvästä asiasta, voit ottaa yhteyttä meihin. 

 

Ystävällisin terveisin, 
Krista Lehtonen (TtM, ft), p. xxx, s-postiosoite 
Nea Vänskä (TtM, ft), p. xxx, s-postiosoite 
Salla Sipari (FT) p. xxx, s-postiosoite 
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5. Tutkimustiedote 5–11-vuotiaalle lapselle, jota pyydetään osallistumaan seuraavaan 
tutkimukseen: 

 

Kuntoutujan omat tavoitteet -tutkimus kuntoutujien _______________________(kurssin 
nimi) sopeutumisvalmennuskurssilla  

 

Hei, 

 

Tässä on sinulle tietoa tutkimuksesta, joka liittyy sopeutumisvalmennuskurssiisi. Olemme tutkijoita 
Metropolia Ammattikorkeakoulusta ja selvittelemme mitä lapset haluavat 
sopeutumisvalmennuskurssilla oppia ja mitkä asiat ovat heille tärkeitä. Saat itse päättää haluatko 
osallistua. Olemme kysyneet lupaa ensin sinun vanhemmiltasi/ huoltajaltasi osallistumisellesi. 

 

Tutkimukseen liittyy kaksi asiaa, joihin voit osallistua, jos haluat. 

 

Ensimmäinen asia on, että sopeutumisvalmennuskurssin alussa sinä ja perheesi mietitte yhdessä 
kurssin ohjaajien kanssa mitä haluat kurssilla tehdä ja oppia. Ne asiat kirjoitetaan Omat 
tavoitteeni - lomakkeelle. Jos haluat, niin voit antaa luvan meille saada kopio tästä lomakkeesta 
niin, että siinä ei ole sinun nimeäsi.  

 

Toinen asia on, että voimme yhdessä tavata ja jutella 
siitä, mikä on sinulle tärkeää ja mitä halusit oppia 
kurssilla. Samalla voimme leikkiä tai vaikka piirtää. 
Saat olla jutteluhetkessä yhdessä vanhempasi kanssa 
tai yksin tutkijan kanssa. Juttelemme yhdessä noin 
30–45 minuuttia, ja voimme lopettaa 
aikaisemminkin, jos haluat. Meillä on mukana 
nauhuri, joka nauhoittaa juttelumme.  

 

 

 

Myöhemmin kaikki asiat kirjoitetaan niin, ettei sinua voida tunnistaa. Mitään tietojasi ei luovuteta 
eteenpäin muille, kuin tutkijaryhmän ihmisille. Saat kieltäytyä tai keskeyttää osallistumisen, jos 
haluat, eikä se vaikuta kurssiin eikä siitä ole mitään haittaa sinulle tai perheellesi. Jos sinusta olisi 
mukavaa jutella, niin sopeutumisvalmennuskurssin työntekijä varaa juttelulle sopivan tilan ja 
hetken kurssin loppupuolelle. 

 



28 
 

Salla Sipari, Nea Vänskä, Krista Lehtonen, Jari Pihlava. GAS-menetelmän käyttö Kelan sopeutumisvalmennuskursseilla. Kuntoutujan 
omat tavoitteet -tutkimus. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 20, 2019. ISBN 978-952-284-076-9 (pdf). 

Vanhemmillesi/huoltajallesi on annettu myös tietoa tutkimuksesta ja voitte jutella yhdessä mitä 
mieltä olet osallistumisesta. Meiltä tutkijoiltakin voit kysyä mitä vain mieleesi tulevia kysymyksiä 
ja vanhempasikin huoltajasi voivat meille soittaa tai kirjoittaa sähköpostia. 

 
Ystävällisin terveisin, 
Krista Lehtonen (TtM, ft), p. xxx, s-postiosoite 
Nea Vänskä (TtM, ft), p. xxx, s-postiosoite 
Salla Sipari (FT) p. xxx, s-postiosoite 
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6. Tutkimustiedote 12–14-vuotiaalle nuorelle, jota pyydetään osallistumaan seuraavaan 
tutkimukseen: 

 

Kuntoutujan omat tavoitteet -tutkimus kuntoutujien _______________________(kurssin 
nimi) sopeutumisvalmennuskurssilla  

 

Hei, 

 

Kutsumme sinut mukaan tähän tutkimukseen, jossa on tarkoituksena selvittää 
sopeutumisvalmennuskurssillanne tavoitteen laadinnassa ja saavuttamisen arvioinnissa käytetyn 
menetelmän käyttöä. Sopeutusvalmennuskurssille osallistuvia nuoria ja heidän 
vanhempiaan/huoltajiaan pyydetään osallistumaan tutkimukseen, jos he ovat käyttäneet Omat 
tavoitteeni -lomaketta kurssilla. Saat päättää haluatko osallistua. Tutkimuksen toteuttaa Metropolia 
Ammattikorkeakoulun tutkijat. 

 

Tutkimuksen toteutus 

 

Sopeutumisvalmennuskurssin alkuun kuuluu tapaaminen kuntoutuksen ammattilaisen kanssa, jossa 
laaditte yhdessä sinulle tavoitteet kurssin ajaksi. Tavoitteet kirjataan Omat tavoitteeni -lomakkeelle. 
Tavoitteiden saavuttaminen arvioidaan kurssin päättyessä. Tutkimuksessa kerätään aineistoa 
kahdella tavalla: 

 

1. Pyydämme saada kopion Omat tavoitteeni -lomakkeesta tutkimuksen käyttöön. Jos annat 
luvan, niin sopeutumisvalmennuskurssin ammattilainen lähettää kopion Kelan 
tutkimusryhmään tutkimusassistentille, joka poistaa lomakkeesta nimesi ja henkilötietosi. 
Lomakkeeseen merkitään sinun ikä sekä sukupuoli. Tutkijat saavat käyttöönsä vain 
nimettömät lomakkeet. 
 

2. Tutkimukseen kuuluu haastattelu sekä sinulle että vanhemmallesi/huoltajallesi. 
Haastatteluun kutsutaan kolme tavoitekeskusteluun osallistunutta perhettä. Vapaaehtoiset 
osallistujat valitaan haastatteluun ilmoittautumisjärjestyksessä. Voit halutessasi osallistua 
haastatteluun, mikäli vanhempasi/huoltajasi allekirjoittaa myös suostumuksen sinun 
osallistumisellesi. Sopeutumisvalmennuskurssin ammattilainen sopii haastattelulle 
ajankohdan kurssin viimeisille päiville. Haastattelut toteutuvat sopeutumisvalmennuskurssin 
tiloissa. Voitte päättää vanhempiesi/huoltajiesi kanssa haluatko olla haastattelussa yksin vai 
yhdessä vanhempasi/huoltajasi tai muun läheisen kanssa. Haastattelusi kestää maksimissaan 
tunnin, mutta voimme lopettaa aikaisemminkin, jos haluat. 
 
Haastattelussa keskustellaan esimerkiksi siitä, mitä ajattelet sopeutumisvalmennuskurssilla 
asetetuista tavoitteista ja niiden saavuttamisesta, ja millainen kokemus tavoitteiden 
asettaminen oli yhdessä ammattilaisten (kurssin työntekijöiden) kanssa. On tärkeää tietää 
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nuorten omia ajatuksia ja kokemuksia, jotta toimintatapoja voidaan kehittää mielekkäiksi ja 
toimiviksi. Keskustelut nauhoitetaan ja kirjoitetaan tekstiksi nimettömänä.  

 

Kaikkea tietoa käsitellään tutkimuksessa luottamuksellisesti. Tutkimuksesta kirjoitetaan julkaisu ja 
sinua ei voida siitä tunnistaa. Haastatteluiden ääninauhat kirjoitetaan tekstiksi ulkopuolisella 
toimijalla, joka allekirjoittaa vaitiolosopimuksen. Kerättyjä tietoja ei luovuteta muille kuin 
tutkimusta tekeville henkilöille. Kaikki kerätty tieto säilytetään huolellisesti lukitussa kaapissa. 
Tutkimuksen jälkeen kaikki tieto hävitetään.  

 

Tutkimukseen ei liity terveydellisiä haittoja tai muita riskejä. Osallistumisesi tutkimukseen ei 
vaikuta kurssin sisältöön. Osallistumisesta ei makseta palkkiota, eikä tutkimuksesta todennäköisesti 
saa henkilökohtaista hyötyä. 

 

Tutkimuksesta kieltäytyminen tai sen keskeyttäminen 

 

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Sinulla on oikeus kieltäytyä tutkimuksesta tai 
keskeyttää osallistumisesi milloin tahansa syytä kertomatta. Jos keskeytät osallistumisen, sinua 
koskevaa tutkimusaineistoa ei käytetä tutkimuksessa ja se hävitetään. Kieltäytyminen tai 
keskeyttäminen ei vaikuta sinun tai perheesi kohteluun, saamiisi kuntoutuspalveluihin eikä sinulle 
maksettuihin Kelan etuuksiin nyt eikä tulevaisuudessa.  

 

Tutkimusryhmän vastuuhenkilö ja tutkimusryhmä 

 
Metropolia Ammattikorkeakoulussa tutkimuksesta vastaa tutkimuksen vastuututkija Salla Sipari. 
Tutkimusryhmän muut jäsenet ovat tutkija Krista Lehtonen, tutkija Nea Vänskä, tutkija Jari Pihlava, 
projektisuunnittelija Elisa Mattila. 
 

Vanhemmillesi/huoltajallesi on annettu myös tietoa tutkimuksesta ja voitte jutella yhdessä mitä 
mieltä olet osallistumisesta. Meiltä tutkijoiltakin voit kysyä mitä vain mieleesi tulevia kysymyksiä 
ja vanhempasikin/huoltajasi voivat meille soittaa tai kirjoittaa sähköpostia. 

 

Ystävällisin terveisin, 
Krista Lehtonen (TtM, ft), p. xxx, s-postiosoite 
Nea Vänskä (TtM, ft), p. xxx, s-postiosoite 
Salla Sipari (FT) p. xxx, s-postiosoite 
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Liite 7. Suostumusasiakirjat tutkimukseen osallistujille. 
 

1. Suostumus kuntoutujille -haastattelu ja lomake 

2. Suostumus kuntoutujille -lomake 

3. Suostumus omaisille -haastattelu 

4. Suostumus vanhemmalle/huoltajalle 5–14-vuotiaan lapsen osallistumisesta 

tutkimukseen -haastattelu ja lomake 

5. Suostumus 5–11-vuotiaalle lapselle -haastattelu ja lomake 

6. Suostumus 12–14-vuotiaalle nuorelle -haastattelu ja lomake 

7. Suostumus ammattilaisille -fokusryhmähaastattelu 
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1. Suostumus kuntoutujille -haastattelu ja lomake 

 

Suostumuslomake Kuntoutujan omat tavoitteet -tutkimukseen osallistumisesta kuntoutujien 
_______________________________________ (kurssin nimi) sopeutumisvalmennuskurssilla 

 

 

Osallistujan nimi:____________________________________ Henkilötunnus:__________-______ 

 
Minua on pyydetty osallistumaan tutkimukseen, jossa selvitetään tavoitteen laadinnassa ja sen 
saavuttamisen arvioinnissa käytetyn menetelmän käyttöä sopeutumisvalmennuskurssilla. Tutkimuksen 
toteuttaa Metropolia ammattikorkeakoulu. 
 
Olen saanut sekä suullista tietoa että kirjallisen tiedotteen tutkimuksesta, johon minua on pyydetty 
osallistumaan. Tiedän, että tutkimuksessa pyydetään luovuttamaan ammattilaisen kanssa 
sopeutumisvalmennuskurssilla yhdessä laatimamme Omat tavoitteeni- lomakkeen kopio tutkimuskäyttöön 
kurssin päätyttyä. Tiedän, että sopeutumisvalmennuskurssin ammattilainen lähettää kirjatussa kirjeessä 
kopion lomakkeesta Kelan tutkimusryhmän jäsenelle, joka poistaa lomakkeesta nimet ja henkilötiedot. 
Tutkijat saavat käyttöönsä vain nimettömät lomakkeet.  
 
Minua on pyydetty osallistumaan kurssin aikana yksilöhaastatteluun, joka nauhoitetaan. Olen saanut 
riittävästi tietoa toteutettavasta haastattelusta. Tiedän, että kerättyä aineistoa hyödynnetään tutkimuksen 
raporteissa ja julkaisuissa, ilman että minua voidaan tunnistaa. Minulla on ollut mahdollisuus esittää 
tutkimukseen liittyen tarkentavia kysymyksiä ja minulle on annettu riittävät vastaukset kysymyksiini. 
 
Ymmärrän että kaikkia tähän tutkimukseen antamiani tietojani käsitellään luottamuksellisesti 
henkilötietolakia ja hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Tietojani ei luovuteta ulkopuolisille, eikä niitä 
käytetä muuhun kuin tämän tutkimuksen käyttöön. Kaikki tallennettu aineisto säilytetään Metropolia 
Ammattikorkeakoulun tiloissa hyvää tutkimustapaa noudattaen, ja ne hävitetään viimeistään kuukausi 
tutkimuksen päätyttyä. Tiedän, että tutkimustulokset julkaistaan niin, ettei yksittäistä osallistujaa voida 
tunnistaa. 
 
Osallistun tutkimukseen vapaaehtoisesti. Ymmärrän, että minulla on mahdollisuus keskeyttää 
osallistumiseni milloin tahansa syytä ilmoittamatta ilman, että siitä koituu minulle mitään haittaa. 
Tutkimuksesta kieltäytyminen tai keskeyttäminen ei vaikuta sopeutumisvalmennuskurssin ohjelmaani, 
kohteluuni, kuntoutuspalveluihini tai minulle maksettuihin Kelan etuuksiin nyt eikä tulevaisuudessa. 
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Tietoinen suostumus 

 
Olen ymmärtänyt edellä mainitut asiat ja vahvistan allekirjoituksellani suostumukseni ja vapaaehtoisen 
osallistumiseni tässä asiakirjassa mainittuun tutkimukseen. Olen saanut asiasta riittävästi tietoa, ja annan 
vapaaehtoisesti suostumukseni osallistua tähän tutkimukseen. 
 
Tämä suostumusasiakirja allekirjoitetaan kahtena kappaleena. Saan itselleni toisen kappaleen ja toinen 
säilytetään Metropolia Ammattikorkeakoulun lukitussa arkistossa. 
 
Paikka ja pvm _____________________________________________ ______/______20_____ 

 
      
Allekirjoitus______________________________________ 
Nimen selvennys__________________________________ 

 
 
 
Tutkimuksesta tiedottaneen henkilön allekirjoitus 

 
Vahvistan, että olen selostanut yllämainitulle henkilölle tutkimuksen luonteen, tarkoituksen, keston ja 
odotettavissa olevat vaikutukset, ja hän on antanut vapaaehtoisen suostumuksen osallistua tutkimukseen. 
 
Paikka ja pvm _________________________________________ _______/______20_____ 
  

Allekirjoitus____________________________________________ 
Nimen selvennys_____________________________________________ 
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2. Suostumus kuntoutujille -lomake 

 

Suostumuslomake Kuntoutujan omat tavoitteet -tutkimukseen osallistumisesta kuntoutujien 
_______________________________________ (kurssin nimi) sopeutumisvalmennuskurssilla 

 

Osallistujan nimi:____________________________________ Henkilötunnus:__________-______ 

 
Minua on pyydetty osallistumaan tutkimukseen, jossa selvitetään tavoitteen laadinnassa ja sen 
saavuttamisen arvioinnissa käytetyn menetelmän käyttöä sopeutumisvalmennuskurssilla. Tutkimuksen 
toteuttaa Metropolia ammattikorkeakoulu. 
 

Olen saanut sekä suullista tietoa että kirjallisen tiedotteen tutkimuksesta, johon minua on pyydetty 
osallistumaan. Tiedän, että tutkimuksessa pyydetään luovuttamaan ammattilaisen kanssa 
sopeutumisvalmennuskurssilla yhdessä laatimamme Omat tavoitteeni -lomakkeen kopio tutkimuskäyttöön 
kurssin päätyttyä. Tiedän, että sopeutumisvalmennuskurssin ammattilainen lähettää kirjatussa kirjeessä 
kopion lomakkeesta Kelan tutkimusryhmän jäsenelle, joka poistaa lomakkeesta nimet ja henkilötiedot. 
Tutkijat saavat käyttöönsä vain nimettömät lomakkeet.  
 
Olen saanut riittävästi tietoa Omat tavoitteeni-lomakkeen käytöstä. Tiedän, että kerättyä aineistoa 
hyödynnetään tutkimuksen raporteissa ja julkaisuissa, ilman että minua voidaan tunnistaa. Minulla on ollut 
mahdollisuus esittää tutkimukseen liittyen tarkentavia kysymyksiä ja minulle on annettu riittävät vastaukset 
kysymyksiini. 

 
Ymmärrän että kaikkia tähän tutkimukseen antamiani tietojani käsitellään luottamuksellisesti 
henkilötietolakia ja hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Tietojani ei luovuteta ulkopuolisille, eikä niitä 
käytetä muuhun kuin tämän tutkimuksen käyttöön. Kaikki tallennettu aineisto säilytetään Metropolia 
Ammattikorkeakoulun tiloissa hyvää tutkimustapaa noudattaen, ja ne hävitetään viimeistään kuukausi 
tutkimuksen päätyttyä. Tiedän, että tutkimustulokset julkaistaan niin, ettei yksittäistä osallistujaa voida 
tunnistaa. 
 

Osallistun tutkimukseen vapaaehtoisesti. Ymmärrän, että minulla on mahdollisuus keskeyttää 
osallistumiseni milloin tahansa syytä ilmoittamatta ilman, että siitä koituu minulle mitään haittaa. 
Tutkimuksesta kieltäytyminen tai keskeyttäminen ei vaikuta sopeutumisvalmennuskurssin ohjelmaani, 
kohteluuni, kuntoutuspalveluihini tai minulle maksettuihin Kelan etuuksiin nyt eikä tulevaisuudessa. 
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Tietoinen suostumus 

 
Olen ymmärtänyt edellä mainitut asiat ja vahvistan allekirjoituksellani suostumukseni ja vapaaehtoisen 
osallistumiseni tässä asiakirjassa mainittuun tutkimukseen. Olen saanut asiasta riittävästi tietoa, ja annan 
vapaaehtoisesti suostumukseni osallistua tähän tutkimukseen. 
 
Tämä suostumusasiakirja allekirjoitetaan kahtena kappaleena. Saan itselleni toisen kappaleen ja toinen 
säilytetään Metropolia Ammattikorkeakoulun lukitussa arkistossa. 
 
Paikka ja pvm _________________ ____/______20_____  

Allekirjoitus ____________________________________________ 
Nimen selvennys___________________________________________ 
 
 

Tutkimuksesta tiedottaneen henkilön allekirjoitus 
 
Vahvistan, että olen selostanut yllämainitulle henkilölle tutkimuksen luonteen, tarkoituksen, keston ja 
odotettavissa olevat vaikutukset, ja hän on antanut vapaaehtoisen suostumuksen osallistua tutkimukseen. 
 
Paikka ja pvm _________________ ____/______20_____   

Allekirjoitus ____________________________________________ 
Nimen selvennys ____________________________________________ 
 
 

  



36 
 

Salla Sipari, Nea Vänskä, Krista Lehtonen, Jari Pihlava. GAS-menetelmän käyttö Kelan sopeutumisvalmennuskursseilla. Kuntoutujan 
omat tavoitteet -tutkimus. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 20, 2019. ISBN 978-952-284-076-9 (pdf). 

3. Suostumus omaisille -haastattelu 

 

Suostumuslomake Kuntoutujan omat tavoitteet -tutkimukseen osallistumisesta kuntoutujien 
_______________________________________ (kurssin nimi) sopeutumisvalmennuskurssilla 

 

 

Osallistujan nimi:____________________________________ Henkilötunnus:__________-______ 

 
Minua on pyydetty osallistumaan tutkimukseen, jossa selvitetään tavoitteen laadinnassa ja sen 
saavuttamisen arvioinnissa käytetyn menetelmän käyttöä sopeutumisvalmennuskurssilla. Tutkimuksen 
toteuttaa Metropolia ammattikorkeakoulu. 
 
Olen saanut sekä suullista tietoa että kirjallisen tiedotteen tutkimuksesta, johon minua on pyydetty 
osallistumaan kuntoutujan omaisena. Minulle on kerrottu että tutkimuksessa selvitetään tavoitteen 
laadinnassa käytetyn menetelmän käyttöä asiakaslähtöisessä ja kuntoutujan osallisuutta vahvistavassa 
kuntoutuksessa.  
 
Tiedän, että tutkimuksessa pyydetään kurssille osallistuvaa kuntoutujaa luovuttamaan tutkimuskäyttöön 
palveluntuottajan kanssa yhdessä laaditut Omat tavoitteeni -lomake. Lomake annetaan tutkijoille Kelan 
tutkimusryhmän kautta nimettömänä ilman henkilötietoja.  
 

Minua on pyydetty osallistumaan kurssin yhteydessä yksilöhaastatteluun, joka nauhoitetaan. Olen saanut 
riittävästi tietoa toteutettavasta haastattelusta. Tiedän, että kerättyä aineistoa hyödynnetään tutkimuksen 
raporteissa ja julkaisuissa, ilman että minua voidaan tunnistaa. Minulla on ollut mahdollisuus esittää 
tutkimukseen liittyen tarkentavia kysymyksiä ja minulle on annettu riittävät vastaukset kysymyksiini. 

 
Ymmärrän että kaikkia tähän tutkimukseen antamiani tietojani käsitellään luottamuksellisesti 
henkilötietolakia ja hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Tietojani ei luovuteta ulkopuolisille, eikä niitä 
käytetä muuhun kuin tämän tutkimuksen käyttöön. Kaikki tallennettu aineisto säilytetään Metropolia 
Ammattikorkeakoulun tiloissa hyvää tutkimustapaa noudattaen, ja ne hävitetään viimeistään kuukausi 
tutkimuksen päätyttyä. Tiedän, että tutkimustulokset julkaistaan niin, ettei yksittäistä osallistujaa voida 
tunnistaa. 
 

Osallistun tutkimukseen vapaaehtoisesti. Ymmärrän, että minulla on mahdollisuus keskeyttää 
osallistumiseni milloin tahansa syytä ilmoittamatta ilman, että siitä koituu minulle mitään haittaa. 
Tutkimuksesta kieltäytyminen tai keskeyttäminen ei vaikuta sopeutumisvalmennuskurssin ohjelmaani, 
kohteluuni, kuntoutuspalveluihin tai omaiselleni tai itselleni maksettuihin Kelan etuuksiin nyt eikä 
tulevaisuudessa. 
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Tietoinen suostumus 

 
Olen ymmärtänyt edellä mainitut asiat ja vahvistan allekirjoituksellani suostumukseni ja vapaaehtoisen 
osallistumiseni tässä asiakirjassa mainittuun tutkimukseen. Olen saanut asiasta riittävästi tietoa, ja annan 
vapaaehtoisesti suostumukseni osallistua tähän tutkimukseen 
 
Tämä suostumusasiakirja allekirjoitetaan kahtena kappaleena. Saan itselleni toisen kappaleen ja toinen 
säilytetään Metropolia Ammattikorkeakoulun lukitussa arkistossa. 
 
Paikka ja pvm _________________ ____/______20_____   

Allekirjoitus ____________________________________________ 
Nimen selvennys ____________________________________________ 
 
 

Tutkimuksesta tiedottaneen henkilön allekirjoitus 
Vahvistan, että olen selostanut yllämainitulle henkilölle tutkimuksen luonteen, tarkoituksen, keston ja 
odotettavissa olevat vaikutukset, ja hän on antanut vapaaehtoisen suostumuksen osallistua tutkimukseen. 
 
Paikka ja pvm _________________ ____/______20_____   
Allekirjoitus ____________________________________________ 

Nimen selvennys____________________________________________ 
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4. Suostumus vanhemmalle/huoltajalle 5–14-vuotiaan lapsen osallistumisesta tutkimukseen -haastattelu 
ja lomake 

 

Suostumuslomake Kuntoutujan omat tavoitteet -tutkimukseen osallistumisesta kuntoutujien 
_______________________________________ (kurssin nimi) sopeutumisvalmennuskurssilla 

 

 

Lapsen nimi:____________________________________ Henkilötunnus:__________-______ 

 
Lastani on pyydetty osallistumaan tutkimukseen, jossa selvitetään tavoitteen laadinnassa ja sen 
saavuttamisen arvioinnissa käytetyn menetelmän käyttöä sopeutumisvalmennus- kurssilla. Tutkimuksen 
toteuttaa Metropolia Ammattikorkeakoulu. 
 
Olen saanut sekä suullista tietoa että kirjallisen tiedotteen tutkimuksesta, johon lasta on pyydetty 
osallistumaan. Tiedän, että tutkimuksessa pyydetään luovuttamaan ammattilaisen kanssa perheemme 
sopeutumisvalmennuskurssilla yhdessä laatimamme Omat tavoitteeni -lomakkeen kopio tutkimuskäyttöön 
kurssin päätyttyä. Tiedän, että sopeutumisvalmennuskurssin ammattilainen lähettää kirjatussa kirjeessä 
kopion lomakkeesta Kelan tutkimusryhmän jäsenelle, joka poistaa lomakkeesta nimet ja henkilötiedot. 
Tutkijat saavat käyttöönsä vain nimettömät lomakkeet. 
 
Lastani on pyydetty osallistumaan kurssin yhteydessä yksilöhaastatteluun, joka nauhoitetaan. Tiedän että 
haastattelussa voi olla mukana toinen tai molemmat lapsen vanhemmista tai muu lapsen läheinen. 

Olen saanut riittävästi tietoa toteutettavasta haastattelusta. Tiedän, että kerättyä aineistoa hyödynnetään 
tutkimuksen raporteissa ja julkaisuissa, ilman että lastani voidaan tunnistaa. Minulla ja lapsellani on ollut 
mahdollisuus esittää tutkimukseen liittyen tarkentavia kysymyksiä ja meille on annettu riittävät vastaukset 
kysymyksiin. 
 

Ymmärrän että kaikkia tähän tutkimukseen lapsen antamia tietoja käsitellään luottamuksellisesti 
henkilötietolakia ja hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, eikä niitä 
käytetä muuhun kuin tämän tutkimuksen käyttöön. Kaikki tallennettu aineisto säilytetään Metropolia 
Ammattikorkeakoulun tiloissa hyvää tutkimustapaa noudattaen, ja ne hävitetään viimeistään kuukausi 
tutkimuksen päätyttyä. Tiedän, että tutkimustulokset julkaistaan niin, ettei yksittäistä osallistujaa voida 
tunnistaa. 
 

Lapseltani on kysytty vapaaehtoinen suostumus tutkimukseen osallistumisesta. Ymmärrän, että minulla ja 
lapsellani on mahdollisuus keskeyttää osallistuminen milloin tahansa syytä ilmoittamatta ilman, että siitä 
koituu mitään haittaa. Tutkimuksesta kieltäytyminen tai keskeyttäminen ei vaikuta 
sopeutumisvalmennuskurssin ohjelmaan, kohteluun, kuntoutuspalveluihin tai maksettuihin Kelan etuuksiin 
nyt eikä tulevaisuudessa. 
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Tietoinen suostumus 

Olen ymmärtänyt edellä mainitut asiat ja vahvistan allekirjoituksellani suostumukseni lapsen 
osallistumiselle tässä asiakirjassa mainittuun tutkimukseen. Olen saanut asiasta riittävästi tietoa, ja annan 
vapaaehtoisesti suostumukseni lapsen osallistua tähän tutkimukseen. Tämä suostumusasiakirja 
allekirjoitetaan kahtena kappaleena. Saan itselleni toisen kappaleen ja toinen säilytetään Metropolia 
Ammattikorkeakoulun lukitussa arkistossa. 

Lapseni toinen huoltaja suhtautuu myönteisesti tutkimukseen osallistumiseen.  

 
Suostumukseni lapseni osalta: 
Alle 15-vuotias 
Lapseni/huollettavani ja perheemme laatima Omat tavoitteeni -lomakkeen kopio voidaan luovuttaa 
tutkimuskäyttöön, jos lapseni/huollettavani antaa suostumuksen 

 
Kyllä______ Ei______ 
 

Lapseni/huollettavani saa halutessaan osallistua haastatteluun ja tietoja voi käyttää tähän tutkimukseen. 
 

Kyllä______ Ei______ 
 
Tutkimukseen suostuvan vanhemman/huoltajan suostumus 
 

Paikka ja pvm _________________ ____/______20_____   
Allekirjoitus ___________________________________________ 
Nimen selvennys____________________________________________ 
 

 
Tutkimuksesta tiedottaneen henkilön allekirjoitus 
Vahvistan, että olen selostanut yllämainitulle henkilölle tutkimuksen luonteen, tarkoituksen, keston ja 
odotettavissa olevat vaikutukset, ja hän on antanut vapaaehtoisen suostumuksen osallistua tutkimukseen. 
 
Paikka ja pvm _________________ ____/______20_____   

Allekirjoitus ____________________________________________ 
Nimen selvennys ____________________________________________ 
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5. Suostumus 5–11-vuotiaalle lapselle -haastattelu ja lomake 

 

Suostumuslomake Kuntoutujan omat tavoitteet -tutkimukseen osallistumisesta kuntoutujien 
_______________________________________ (kurssin nimi) sopeutumisvalmennuskurssilla 

 

 

Osallistujan nimi:____________________________________ Henkilötunnus:__________-______ 

 

Minua on pyydetty osallistumaan tutkimukseen, joka liittyy sopeutumisvalmennuskurssiini. Tutkimuksessa 
selvitetään, mitä lapset haluavat oppia ja mitkä asiat ovat lapsille tärkeitä sopeutumisvalmennuskurssilla. 
Tutkimuksen toteuttaa Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkijat. 

 

Minulle on kerrottu ja olen saanut kirjallisesti tietoa tutkimuksesta, johon minua on pyydetty osallistumaan. 
Tiedän, että tutkimuksessa pyydetään luovuttamaan kurssin ohjaajan ja perheeni kanssa yhdessä 
laatimamme Omat tavoitteeni -lomakekopio tutkijoille niin, ettei siinä ole nimeäni.  

 

Minua on pyydetty osallistumaan kurssin aikana tutkijan kanssa jutteluhetkeen, joka nauhoitetaan. Tiedän, 
että voin osallistua, jos haluan ja kun vanhempani ovat antaneet luvan osallistumiselle. Voin päättää 
vanhempani kanssa, olenko haastattelussa yksin vai yhdessä vanhempani kanssa. Minulla on ollut 
mahdollisuus kysyä tutkimuksesta ja kysymyksiini on vastattu. 

 

Ymmärrän, että minua ei voida tunnistaa, kun tutkimuksen tuloksista kirjoitetaan. Tietojani ei luovuteta 
tutkijaryhmän ulkopuolelle. Saan milloin tahansa perua osallistumiseni tutkimukseen. Tutkimuksesta 
kieltäytyminen tai sen keskeyttäminen ei vaikuta sopeutumisvalmennuskurssin ohjelmaan tai muihin 
tarvitsemiisi palveluihin. 

 
Tietoinen suostumus 

Olen ymmärtänyt edellä mainitut asiat ja osallistun vapaaehtoisesti tässä asiakirjassa mainittuun 
tutkimukseen. Olen saanut asiasta riittävästi tietoa eikä minulle jäänyt mitään epäselväksi. Saan itselleni 
toisen allekirjoitetun suostumuslomakkeen. 

Omat tavoitteeni -lomakkeeni kopio voidaan luovuttaa tutkimuskäyttöön 
 

Kyllä______ Ei______ 
 

Haluan osallistua jutteluhetkeen tutkijan kanssa ja tietoja voi käyttää tähän tutkimukseen. 
 

Kyllä______ Ei______ 
 

Paikka ja pvm _________________ ____/______20_____ 
Allekirjoitus ____________________________________________ 
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Nimen selvennys ____________________________________________ 

 

Tutkimuksesta tiedottaneen henkilön allekirjoitus 

Vahvistan, että olen selostanut yllämainitulle henkilölle tutkimuksen luonteen, tarkoituksen, keston ja 
odotettavissa olevat vaikutukset, ja hän on antanut vapaaehtoisen suostumuksen osallistua tutkimukseen. 
 
Paikka ja pvm _________________ ____/______20_____ 
Allekirjoitus ______________________________ Nimen selvennys________________________________ 
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6. Suostumus 12–14-vuotiaalle nuorelle -haastattelu ja lomake 

 

Suostumuslomake Kuntoutujan omat tavoitteet -tutkimukseen osallistumisesta kuntoutujien 
_______________________________________ (kurssin nimi) sopeutumisvalmennuskurssilla 

 

 

Osallistujan nimi:____________________________________ Henkilötunnus:__________-______ 

 

Minua on pyydetty osallistumaan tutkimukseen, jossa selvitetään tavoitteen laadinnassa ja sen 
saavuttamisen arvioinnissa käytetyn menetelmän käyttöä sopeutumisvalmennuskurssilla. Tutkimuksen 
toteuttaa Metropolia Ammattikorkeakoulu. 

 

Minulle on kerrottu ja olen saanut kirjallisen tiedotteen tutkimuksesta, johon minua on pyydetty 
osallistumaan. Tiedän, että tutkimuksessa pyydetään luovuttamaan kurssin työntekijän kanssa yhdessä 
laatimamme Omat tavoitteeni -lomake nimettömänä tutkimuskäyttöön kurssin päätyttyä.  

 

Minua on pyydetty osallistumaan kurssin aikana haastatteluun, joka nauhoitetaan. Tiedän, että voin 
halutessani osallistua, ja myös vanhempani antavat suostumuksensa osallistumiselleni. Voin päättää 
vanhempani kanssa olenko haastattelussa yksin vai yhdessä vanhempani kanssa. Minulla on ollut 
mahdollisuus kysyä tutkimuksesta ja kysymyksiini on vastattu. 

 

Ymmärrän, että tietoa käsitellään luottamuksellisesti eikä minua ei voida tunnistaa, kun tutkimuksen 
tuloksista kirjoitetaan. Tietojani ei luovuteta muille kuin tutkimusta tekeville henkilöille. Osallistun 
tutkimukseen vapaaehtoisesti. Saan kieltäytyä osallistumisesta ja milloin tahansa perua osallistumiseni 
tutkimukseen. Tutkimukseen osallistuminen tai siitä kieltäytyminen tai sen keskeyttäminen ei vaikuta 
kohteluuni, perheeni kohteluun tai kurssin ohjelmaan eikä tarvitsemiini palveluihin. 

 
Tietoinen suostumus 
Olen ymmärtänyt edellä mainitut asiat ja osallistun vapaaehtoisesti tässä asiakirjassa mainittuun 
tutkimukseen. Olen saanut asiasta riittävästi tietoa eikä minulle jäänyt mitään epäselväksi. Saan itselleni 
toisen allekirjoitetun suostumuksen. 
 

Omat tavoitteeni -lomakkeeni kopio voidaan luovuttaa tutkimuskäyttöön 
 

Kyllä______ Ei______ 
 

Haluan osallistua haastatteluun ja tietoja voi käyttää tähän tutkimukseen. 
 

Kyllä______ Ei______ 
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Paikka ja pvm _________________ ____/______20_____ 

Allekirjoitus _________________________________ Nimen selvennys _________________________ 
 

 

Tutkimuksesta tiedottaneen henkilön allekirjoitus 

Vahvistan, että olen selostanut yllämainitulle henkilölle tutkimuksen luonteen, tarkoituksen, keston ja 
odotettavissa olevat vaikutukset, ja hän on antanut vapaaehtoisen suostumuksen osallistua tutkimukseen. 

 
Paikka ja pvm _________________ ____/______20_____ 
Allekirjoitus _______________________ Nimen selvennys ___________________________  
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7. Suostumus ammattilaisille -fokusryhmähaastattelu 

 

Suostumuslomake Kuntoutujan omat tavoitteet -tutkimukseen osallistumisesta kuntoutujien 
_______________________________________ (kurssin nimi) sopeutumisvalmennuskurssilla 

 

 

Osallistujan nimi:____________________________________ Henkilötunnus:__________-______ 

 
Minua on pyydetty osallistumaan tutkimukseen, jossa selvitetään tavoitteen laadinnassa ja sen 
saavuttamisen arvioinnissa käytetyn menetelmän käyttöä sopeutumisvalmennuskurssilla. Tutkimuksen 
toteuttaa Metropolia ammattikorkeakoulu. 

 

Olen saanut sekä suullista tietoa että kirjallisen tiedotteen tutkimuksesta, johon minua on pyydetty 
osallistumaan. Minulle on kerrottu että tutkimuksessa selvitetään tavoitteen laadinnassa ja saavuttamisen 
arvioinnissa käytetyn GAS- menetelmän käyttöä.  

 

Ymmärrän että tutkimuksen aineistonkeruu toteutuu nauhoitettavana fokusryhmähaastatteluna 
työpaikallani. Tiedän, että kerättyä aineistoa hyödynnetään tutkimuksen raporteissa ja julkaisuissa, ilman 
että minua voidaan tunnistaa. Minulla on ollut mahdollisuus esittää tutkimukseen liittyen tarkentavia 
kysymyksiä ja minulle on annettu riittävät vastaukset kysymyksiini. 

 

Ymmärrän että kaikkia tähän tutkimukseen antamiani tietojani käsitellään luottamuksellisesti 
henkilötietolakia ja hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Tietojani ei luovuteta ulkopuolisille, eikä niitä 
käytetä muuhun kuin tämän tutkimuksen käyttöön. Kaikki tallennettu aineisto säilytetään Metropolia 
Ammattikorkeakoulun tiloissa hyvää tutkimustapaa noudattaen, ja ne hävitetään viimeistään kuukausi 
tutkimuksen päätyttyä. Tiedän, että tutkimustulokset julkaistaan niin, ettei yksittäistä osallistujaa voida 
tunnistaa. 

 

Osallistun tutkimukseen vapaaehtoisesti. Ymmärrän, että minulla on mahdollisuus keskeyttää 
osallistumiseni milloin tahansa syytä ilmoittamatta ilman, että siitä koituu minulle mitään haittaa. 
Tutkimuksesta kieltäytyminen tai keskeyttäminen ei vaikuta kohteluuni eikä työsuhteeseeni. 

 

Tietoinen suostumus 

 

Olen ymmärtänyt edellä mainitut asiat ja vahvistan allekirjoituksellani suostumukseni ja vapaaehtoisen 
osallistumiseni tässä asiakirjassa mainittuun tutkimukseen. Olen saanut asiasta riittävästi tietoa, ja annan 
vapaaehtoisesti suostumukseni osallistua tähän tutkimukseen. 
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Tämä suostumusasiakirja allekirjoitetaan kahtena kappaleena. Saan itselleni toisen kappaleen ja toinen 
säilytetään Metropolia ammattikorkeakoulun lukitussa arkistossa. 

 

Paikka ja pvm _________________ ____/______20_____ 

Allekirjoitus___________________________ Nimen selvennys __________________________________ 

 
Tutkimuksesta tiedottaneen henkilön allekirjoitus 
Vahvistan, että olen selostanut yllämainitulle henkilölle tutkimuksen luonteen, tarkoituksen, keston ja 
odotettavissa olevat vaikutukset, ja hän on antanut vapaaehtoisen suostumuksen osallistua tutkimukseen. 
 
Paikka ja pvm _________________ ____/______20_____ 

Allekirjoitus ____________________ Nimen selvennys _________________ 
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Liite 8. Yhteenveto asetetuista tavoitteista kursseittain. 
 

Taulukko. Yhteenveto asetetuista tavoitteista kursseittain. 

LOMAKKEET Lomakkeiden määrä  
ja laatiminen yksin tai 
työryhmässä 
työntekijöiden osalta 

Kokonais-
tavoitteiden 
määrä 

Omien 
tavoitteid
en määrä 
ja 
tavoitteid
en 
aikajakau
ma  
 

5-portaisen 
GAS-
asteikkojen 
määrä 

Tyypin 1 diabetesta 
sairastavien lasten 
sopeutumisvalmennus 
perhekurssit 

9 

Työryhmässä = 0 

Yksi työntekijä = 9 

9 15 

1 vko = 15 

7 

Asperger- ja adhd-lasten 
sopeutumisvalmennus 
perhekurssit 

12 

Työryhmässä = 5 

Yksi työntekijä = 7 

7 23 

1 vko = 4 

14 vkoa = 
9 

26 viikkoa 
= 10 

22 

Reuma-
sopeutumisvalmennus-
kurssit 

14  

Työryhmässä = 0 

Yksi työntekijä = 14 

12 20 

1 vko = 20 

20 

Liikehäiriösairauksien 
parikurssit  

8  

Työryhmässä = 1 

Yksi työntekijä = 7 

8 11 

24 vkoa = 
3 

26 vkoa = 
8 

5 

Yhteensä 43 36 69 54 
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