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TIIVISTELMÄ 
 

Kelan järjestämien tuki- ja liikuntaelinsairaus (tules) -kuntoutuskurssien toteutusta ja toimivuutta, 

asiakaslähtöisyyttä ja kuntoutujan roolia sekä kuntoutuksen vaikutuksia kuntoutujan arkeen tarkasteltiin 

Kelan MUUTOS-hankkeen tules-kuntoutuksen tutkimuksessa. Tässä artikkelissa syvennetään tutkimuksen 

yhtä keskeistä teemaa, kuntoutuksen ja kuntoutumisen tavoitteiden asettamista ja tavoitteen 

saavuttamista tukevaa kuntoutus- ja kuntoutumisprosessia. Artikkelin tavoitteena on kuvata, millaisia 

tavoitteita tules-kuntoutuksessa on, miten tavoitteet ohjaavat kuntoutusta ja kuntoutumista sekä miten 

hyvin tavoitteet saavutettiin kuntoutuksen aikana.  

 

Monimenetelmällisen tutkimuksen aineistoina olivat kuntoutujille ja palveluntuottajille suunnatut kyselyt, 

kuntoutujien ja palveluntuottajien ryhmähaastattelut sekä kuntoutujien Omat tavoitteeni -lomakkeet. 

Kuntoutujien kyselyyn vastasi 1839 kuntoutujaa, joista laitosmuotoiseen kuntoutukseen oli osallistunut 

1441 kuntoutujaa ja avomuotoiseen kuntoutukseen 398 kuntoutujaa. Palveluntuottajien kyselyyn vastasi 

26 palveluntuottajaa. Kuntoutujien ja palveluntuottajien ryhmähaastatteluja toteutettiin molempia 10. 

Kuntoutujien omat tavoitteet -lomakkeita analysoitiin 75, ja niissä oli yhteensä 161 tavoitetta. Määrälliset ja 

laadulliset aineistot analysoitiin ensin erikseen ja tämän jälkeen teemoittain yhdistettiin ja luotiin 

monimenetelmällisen aineiston perusteella tulkinnat. 

 

Tavoitteet painottuvat fyysisen toimintakyvyn edistämiseen, työelämään nivoutuvia tavoitteita asetetaan 

vähän. Tavoitteet ohjaavat kuntoutuskurssien sisältöjen rakentumista vaihtelevasti. Avomuotoiseen 

kuntoutukseen osallistuneet kuntoutujat saavuttivat tavoitteensa keskimäärin hieman heikommin (T-

lukuarvo 46) kuin laitosmuotoiseen kuntoutukseen osallistujat (T-lukuarvo 49).  

 

Tavoitteet koetaan tärkeäksi osaksi kuntoutusprosessia. Kuntoutujien omien tavoitteiden tulisi kuitenkin 

ohjata nykyistä selkeämmin kuntoutujien toimintaa koko kuntoutusprosessin ajan.  Tavoitteiden 

työelämäyhteyttä tulisi vahvistaa, jotta kuntoutujien tavoitteet kiinnittyisivät vahvemmin työelämään ja 

tules-kuntoutuskurssit tukisivat työkykyä nykyistä enemmän.  
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ABSTRACT 
 

Do client’s own goals guide MDSs rehabilitation process? 

 

The multi-perspective information on the implementation of Kela (the Social Insurance Institution of 

Finland)-provided musculoskeletal disorders (MSDs) rehabilitation courses, the client’s role in the 

rehabilitation, and the effects of rehabilitation on the person’s everyday life were produced in the MSDs 

rehabilitation study. This article deepens one theme of the study, the goals of the rehabilitation and the 



rehabilitation process, which support achieving the goals. The aim of the article is to describe what kind of 

goals MDSs rehabilitation exist, how goals guide rehabilitation, and how goals were achieved during 

rehabilitation.  

 

The study applied mixed methods and a multi-perspective approach. The data included questionnaires and 

group interviews of rehabilitees and rehabilitation professionals, combined with the rehabilitees’ Goal 

Attainment Scale (GAS) forms. A total of 1,839 respondents answered the questionnaire for rehabilitees, 

with 1,441 respondents having taken part in inpatient rehabilitation and 398 in outpatient rehabilitation. 

The service providers’ questionnaire yielded 26 responses. In addition, ten group interviews were 

conducted both with rehabilitees, and with service providers. A total of 75 personal goal forms were 

analysed, presenting 161 goals. 

 

Promoting physical functioning was the most frequent goal, only few goals related to work life. There was 

variation of how the goals of the rehabilitation courses guide the content of the courses.  The goals were 

achieved weaker in the outpatient rehabilitation (t-score 46) than in inpatient rehabilitation (t-score 49). 

Goal-oriented activities were considered important, but the rehabilitees’ personal goals should better guide 

their own activities throughout the process. Furthermore, the connection of the rehabilitation to the 

working life should be strengthened. If the goals are linked more closely to work, they would support 

working capacity to a greater extent than currently. 
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