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Määritelmiä 

• Vaikuttavuus-tuloksellisuus-vaikutukset 

• Asiakas- vai yhteiskunnallinen vaikuttavuus  

• Määrällinen vai laadullinen vaikutus 

• Subjektiivinen vai objektiivinen 

• Lyhyt- vai pitkäkestoinen 

• Ulkoisvaikutukset 

• Myönteiset vai kielteiset 

• Odotetut vai odottamattomat 

(Meklin 2001) 



Kuntoutuksen vaikutusten 
arviointi 

• vaikuttavuus palvelujärjestelmän kykynä saada 

aikaan vaikutuksia 

• vaikuttavuus mekanismien tarkasteluna 

• vaikuttavuus toimenpiteen seurauksena 

• vaikuttavuus suhteessa tarpeisiin  

• tavoitteiden saavuttamiseen  

(Rajavaara 2006)  



Tavoitteet ohjaavat kuntoutusta 
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Kuntoutustarpeen 
havaitseminen 

Kuntoutujan kokonais-
tilanteen arviointi 

Tavoitteiden 
asettaminen  

Kuntoutustoimenpiteet 

Vaikuttavuuden arviointi 
suhteessa asetettuihin 
tavoitteisiin 

Edelleen 
kuntoutustarve 

Suoriutuminen ja osallistuminen 



Kelan kuntoutuksen vaikutusten seuranta 
tulevaisuudessa 

• Tavoitteena kehittää kuntoutuksen 

seurantamalli  

• Arvioidaan kuntoutuksen vaikutuksia 

suhteessa toimenpiteeseen, kuntoutujan 

omaan tarpeeseen ja tavoitteiden 

toteutumiseen  
 

 

 



Seurannan kehittämisen polku  

1. Kohderyhmän valinta 

 

 

 

 

5000 24 000 



2. Tehokkaan palvelumallin kehittäminen 
Esimerkkinä ASLAK -kuntoutus 
 

• Hanke toteutetaan kahdessa vaiheessa.  

• TK -hanke toteutettiin vuosina 2007–2011. Se muodostui 

sisällöllisesti erilaisista osahankkeista. Ensimmäinen vaihe 

on jo tuottanut uudistuksia Kelan työikäisten 

vakiintuneeseen kuntoutukseen. 

• TK2-hanke toteutetaan vuosina 2012–2014. Se muodostuu 

yhdestä kuntoutusmallista jota kokeillaan eri 

kuntoutuslaitoksissa.  

• Työhönkuntoutuksen kehittämishankkeiden 

arviointitutkimuksissa hyväksi todetut toimintatavat 

ja sisällöt siirretään Kelan vakiintuneeseen 

kuntoutustoimintaan Kelan standardien kautta. 

• Uusi palvelumalli otetaan käyttöön vuonna 2016 

 
7 



3. Toimivat ja kohderyhmälle sopivat 
mittarit 
 

• Yhteistyö TOIMIA -verkoston kanssa 

• Tavoitteet (GAS) – kouluttaminen, käsikirja ja 

kouluttajakoulutus 

• Elämänlaatu –suositus elämänlaadun mittaamisesta 

• Työkyky –suositus työkyvyn varhaisen alenemisen 

tunnistaminen Toimiassa 

• Mieliala – suositus mielenterveysongelmiin liittyvä 

toimintakyvyn arviointi Toimiassa 
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4. Seurantamallin kehittäminen 

• Pilotti 2010-2011 ASLAK-kuntoutuksessa: 119 

kuntoutujaa, 13 erilaista ASLAK –kurssia 

• Pilotoitiin tiedonsiirtoa, analysointia, tilasto- ja 

mittaritiedon yhdistämistä 

5. Tilastoinnin kehittäminen 

6. Palveluntuottajien vuosiraportoinnin kehittäminen 

• Oikea-aikaisuus 
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Mitä tietoa kerätään ja analysoidaan 

• Moninäkökulmainen lähestymistapa 

• Asiakkaan kokemus 

• Kuntoutuksen tavoitteiden toteutuminen 

• Muutos toimintakyvyssä 

• Kuntoutuksen oikea-aikaisuus 

• Työssä olo, opiskelu ja eläkkeelle 

siirtyminen 

• Taustalla holistinen käsitys -ICF 
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Kirjallisuuskatsaus: 

Kokeiltavat 
arviointimenetelmät 

(toteutettu syksyllä 
2012)  

Ensimmäinen 
kokeilu: 

Kokeiltavien 
menetelmien 
tarkoituksen-
mukaisuus ja 

ymmärrettävyys 

 

(20 kuntoutujaa)  

Toinen kokeilu: 

Menetelmien 
luotettavuus ja 

pätevyys 

Osallistumisen ja 
suoriutumisen  

arviointi 

Hyöty 

(220 + 220 + 220 
kuntoutujaa) 

 

Vakiintuneeseen 
toimintaan 
otettava 

menetelmä 
muokataan 

saadun tiedon 
pohjalta 

Asiakkaan kokemus kuntoutuksesta 

Gerocenter/Karhula 



Kuntoutuksen tavoitteiden toteutuminen  
 

• Otettu GAS -menetelmä käyttöön 
• Tavoitteiden laatimisen ja arvioinnin menetelmä 

• Soveltuu kuntoutuksen ja hoidon suunnitteluun,  

 sekä vaikuttavuuden mittaamiseen 

• On kehitetty 1960-luvulla mielenterveyskuntoutukseen 

• Käytetty eri interventioissa maailmalla mm. mielenterveys, neurologinen 
kuntoutus, fysioterapia, geriatria, pediatria, kivun hoito jne. 

• Uusi tuleminen 2000-luvulla Euroopassa ja Yhdysvalloissa 

• Käytetty lasten neurologiassa Suomessa (HUS)  

• 2012 laajentunut asteittain Kelan kuntoutukseen -viimeisenä 2019 Kelan 
avoterapiat 

• Käyttö levinnyt Suomessa tämän jälkeen terveydenhuoltoon, 
työvoimahallintoon, kriminaalihuoltoon jne. 

• Lisätietoa: kela.fi/gas-menetelma 

 



Muutos toimintakyvyssä 
 

Elämänlaatu 

• WHO QOL-BREF 

Työkyky 

• Työkykyindeksin kysymykset; oma arvio työkyvystä, 

arvio työssä selviytymisestä 

Mieliala 

• BDI 21 
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Kuntoutuksen oikea-aikaisuus 
 

Palveluntuottajan arvio siitä 

• Oliko asiakas kuntoutuksessa oikea-aikaisesti 

suhteessa työkyvyn- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen 

• Hyötyikö asiakas kuntoutuksesta 
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Työssä olo, opiskelu ja eläkkeelle siirtyminen 
 

• Ennen kuntoutusta, kuntoutuksen jälkeen ja 

seurannassa 

• Tilastollinen seuranta 
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”Ehdotonta totuutta ei ole olemassa, 
mutta ihmiselämän tarkoituksiin riittävä 
vakuus on.”  
(John Stuart Mill,  
1806-1873) 

Kiitos! 


