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AMKU-TUTKIMUS - LYHYESTI



Ammatillinen kuntoutus

• työkykyä ylläpitävää ja kohentavaa – kun ansiokyky alentunut
esim. kuntoutusselvityksiä, työkokeilua, työhönvalmennusta,
uudelleenkoulutusta

• eri järjestäjiä (Kela, työeläkevakuuttajat, TE-hallinnon
palvelut, työ- ja liikennetapaturmavakuuttajat) – Kela siis yksi
järjestäjä



AMKU-tutkimus  - Kelan Muutos-hanke
• AMKU-tutkimus on osa Kelan laajaa

kuntoutusta koskevaa
implementaatiotutkimushanketta -
Muutos-hanke, rahoittajana Kela

• http://www.kela.fi/muutos-hanke
• Kelalla Muutos-hankkeen vetäjä:

Riitta Seppänen-Järvelä
• Tutkimus toteutetaan Jyväskylän

yliopiston YFI-laitoksella
tutkimusryhmässä: Kaisa
Haapakoski, Leena Åkerblad, Asko
Tolvanen, Mikko Mäntysaari
(vastuu)

http://www.kela.fi/muutos-hanke


AMKU-tutkimuksen kohteena on kaksi Kelan
ammatillista kuntoutusta koskevaa uudistusta

• Kelan ammatillisen kuntoutuksen lain uudistus v. 2014
• Pääsykriteerejä uudistettiin: kuntoutusratkaisuissa pystyttiin

ottamaan huomioon henkilöiden työkyvyn alanemisessa hänen
kokonaistilanteensa sekä opiskelukyky, ei enää niin
sairauskeskeinen. Tarkoituksena että myös nuoret ja
työelämään  pääsemättömät ryhmät pääsisivät kuntoutukseen

• Miten uusi laki on otettu käyttöön?
• Kelan uusi palvelu – ammatillinen kuntoutusselvitys

• Kaksi aikaisempaa palvelua yhdistyi: kuntoutustutkimus ja
kuntoutustarveselvitys

• Miten uusi palvelu toimii?



Toimeenpanotutkimus l.
implementaatiotutkimus

• = toimintalinjauksen/politiikan ja sen toimeenpanon (policy)
tutkimusta

• Tausta policy-analysis
• Voidaan erottaa politiikan (tai toimintalinjauksen) tutkimus ja sen

toimeenpanon tutkimus (Seppänen-Järvelä 2016)
• Esim. uudenlainen kuntoutusmuoto, uudenlainen laki  ja kuinka nämä

käytännön olosuhteissa otetaan käyttöön/toimeenpannaan



• Lain uudistuksen tutkiminen – melko puhtaasti
implementaatiotutkimusta

• Esim. ratkaisijoiden harkinta/päätöksentekovalta – heitä haastateltu
(ratkaisijat & asiantuntijalääkärit) & lisäksi kuntoutujilta kerätty kyselyaineisto

• Uuden palvelun ammatillisen kuntoutusselvityksen tutkimus –
lähempänä arviointitutkimusta

• Kuinka palvelu toimii erityisesti kuntoutujien näkökulmasta – vrt.
tapaustutkimuksissa kuntoutujahaastatteluja – lisäksi kuntoutujilta kerätty
kyselyaineisto



Tutkimuksen aineistot
Lainmuutos:
Kyselyaineisto (n=974, kuntoutusta hakeneet v. 2013 & 2015 yht.)
Haastatteluaineisto (n=19, Kelan asiantuntijalääkärit ja ratkaisijat)

Uusi palvelu – ammatillinen kuntoutusselvitys:
Kyselyaineisto (n=352, palvelussa käyneet v. 2015)
Tapausaineisto (kuntoutujien haastatteluaineisto (n=8) • Omaohjaajien
ja lähettävien tahojen haastattelut • asiakirja-aineistot)





Monimenetelmäinen toimeenpanotutkimus
- Uudistuspolitiikan ja linjausten toimeenpanoa ja palvelua arvioivaa
- AMKU:ssa: Ei tehdä tiukkaa paradigmaattista erontekoa laadullisten ja

määrällisten tutkimusaineistojen välillä, ovat vain eri olomuotoisia
(numerot, tekstit)

- Triangulaatio, mixed-methods (Ei mixed-model ja monometodiset
vaiheet vaan inkluusio) nk. - realistisen sosiaalitutkimuksen näkökulma ja
tieteenfilosofiset oletukset osin yhteensopivia. MM-tutkimuksella
joidenkin mukaan myös pragmatistinen pohja

- Tutkimuskysymykset kuvailevia, selittävään näkökulmaan
realistissävytteisen analyyttisen yleistämisen avulla, johtopäätöksiä
pohdintaa tuottaen esim. prosessikuvaukset, tyypittelyt, käsitteelliset
teemat/hypoteesit/testaus aineiston ja muun tutkimuksen rajoissa

Johnson & Onwuegbuzie 2004; Hupe & Hill 2016;  Danermark ym. 1997/2002; Peters ym. 2013, 6; Pettigrew 1997; Rajavaara 2001; vrt.
Pawson & Tilley 1998; Owen & Rogers 1999



Analyysien eteneminen
AMKU:ssa

Inkluusio
ei siis mixed-model tutkimusta

monometodisin ajallisin
vaihein vaan yhtäaikaista ja
aineistojen statuksilta tasa-
arvoista

Vrt. Paradigm/emphasis & time order decisions: equal
status, concurrent vrt. Johnson ym. 2004



YHTEISTYÖ AMKU-TUTKIMUKSESSA



Yhteistyö JYU:n & Kelan
tutkimuksen ja kehittämisen välillä
suunnittelu- ja alkuvaiheissa
• Rahoitus Kelalta – toteutus YFI:n ryhmässä

• Kelan alustava suunnitelma tutkimuskysymykset ja aineistojen
koostumus – Kelan palvelujen kehittämistyötä tukeva
näkökulma, huomioitu kysymyksissä

• Täsmennettiin hakemusvaiheessa suunnitelmaan
(tutkimusryhmä)

• Tutkijat ovat toiminnan tasolla täsmentäneet, kehittäneet
tutkimusasetelmaa, aineistonkeruuta ja analyysiprosessia,
neuvotellen

• Tutkimusryhmä vastuussa toteutuksesta



Yhteistyö JYU:n Kelan
tutkijoiden ja kehittämisen välillä
tutkimuksen aikana

• Neuvottelua ja tiedonjakoa
• Projektiryhmä: tähän kuuluu Kelan henkilöstöä,

asiantuntijoita/kehittäjiä, Muutos-hankkeen vetäjä ja
tutkimusavustaja sekä YFI:n tutkimusryhmä

• Projektiryhmän palavereissa ja viesteilyssä tutkimuksenaikaista
tiedonvaihtoa tutkijoiden ja kehittäjien kesken (esim.
palvelunkuvausten uudistus – Kelan sisäinen kehittämistyö,
palvelukuvaus ent. standardi määrittelee palvelun)

• sekä tutkijat että kehittäjät oppivat tutkimuskohteesta ja
tutkimuksen tekemisestä

• tutkimusryhmälle tietoa Kelan organisaatiosta ja  kehittämisen
vaiheista – Kelalle tietoa jo alustavista tutkimusvaiheista
kehittämistyön kuluessa



Yhteistyön pohdintaa - yleistä
• Ennakkoon asetetut tutkimuskysymykset ja aineistot, osin

haasteellisia. Kuinka kääntää tutkimukselliseksi
kokonaisuudeksi. Olennaisia kohtia silti olemassa:

• Millaisia arvioita kuntoutujat ja kuntoutusta hakevat antavat, kuinka he arvioivat
saamaansa kohteluaan, Kelan ja kuntoutusyksikköjen onnistumista, kuntoutuksen
vaikutuksia…

• Vrt. tapaustutkimus à ennakolta määritellyt  aineistot ja tehtävät, omia haasteitaan
suhteessa koko monimenetelmäiseen asetelmaan

• Menetelmällinen kehittäminen: implementaatiotutkimus &
mixed-methodsàmonipuolinen aineistonkeruu mahdollistaa
erilaisia analyysejä, mutta on vaativaa (yhtäaikainen
aineistonkeruu ja analysointi sekä  tasaveroinen näkökulma &
kehittämisen näkökulma)



Yhteistyön pohdintaa - erityistä

Missä vaiheessa ja miten tuloksista keskustellaan -
kääntäminen kehittämisen kielelle?

• Mitä voidaan tuloksesta/havainnoista päätellä – mitä ei
• Tutkimuksen perusasetelman avaaminen, rajoitukset, päättely ja

tutkimuksen toteuttamisesta kertominen arkikielisesti
• Hypoteesityyppiset kysymykset toimivia kehittämistyön

kannalta?
• Esim. standardin/palvelukuvauksen uusiminen



Tutkimuksen tulokset
• Analyysivaihe päättynyt
• Kaksi tutkimusraporttia, vuoden vaihteessa Kelan sarjaan

arvioitavaksi
• Pientä purtavaa:

• Kuntoutusjärjestelmän hajanaisuus
• Ennakotiedon ja tiedon osuus kuntoutuksessa, tiedon ja

tietämyksen ylläpito (kuinka eri osapuolet voivat edesauttaa
tiedon ylläpitoa ja sen syntymistä)



THANKS FOLKS
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