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Kehittävä arviointi: tavoitteena tukea hankkeen toimintaa sen 

tavoitteiden toteutumisessa ja kuntoutusmallin kehittämisessä.

Monipuolinen arviointi: kohteena useampia hankkeen 

toimintamuotoja.

Painopiste: kuntoutuksen kohderyhmältä kerättävässä 

kokonaisvaltaisessa palautteessa.

Arvioinnin menetelmät ja toteutus
Arvioinnin tavoitteena oli tuottaa kokonaisarviointi hankkeesta kehittävän 

arvioinnin menetelmin.
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Toimintatutkimuksellinen ote: pyritään nykykäytäntöjä kehittäen ja 

uusia malleja luoden saamaan aikaan muutos sosiaalisessa 

toiminnassa. 

Relationaalinen arviointi: tutkii ja kuvaa, miten muutos tapahtui 

TUULI-hankkeen eri toimijoiden vuorovaikutuksen tuloksena.

Kehittämisen foorumina dialogi toteuttajien kanssa ja osallistujien 

ryhmähaastattelut.

Arvioinnin menetelmät ja toteutus
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Monitahoarvioinnin periaatetta noudattaen aineisto koostui 

useasta eri lähteestä:

Osallistujien ryhmähaastattelut (n=70, ”kaikki”)

Lomakekysely hyvinvointianalyysin päätteeksi (n=134)

Lomakekysely 6kk intervention intensiivijakson päättymisestä (n=84)

Työpaja ja verkostohaastattelut sidosryhmien edustajille

Kirjallisuuskatsaus

Arvioinnin aineistot
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Mallin ensimmäisessä vaiheessa rekrytoitiin osallistujia hyvinvointianalyysiin 

markkinoinnin avulla.

Tiedote Yliopistolainen-lehdessä, Helsingin yliopiston intranetissä ja sähköpostissa 

eri verkostoille. 

Noin puolet vastaajista oli saanut tiedon hankkeesta sähköpostitse, vajaa puolet 

intranetistä. Pieni osa (7 %) oli saanut tiedon Yliopistolainen-lehdestä.

Tavoite 200 osallistujaa hyvinvointianalyysiin hankkeen aikana toteutui.

Osallistujista naisia 85 %, ikä ka 38 v, maistereita 61 %, määräaikaisessa 

kokopäivätyössä olevia 69 %

Tulokset (1/5): rekrytointi
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TUULI -kuntoutusmallin kohderyhmää eikä kuntoutustarvetta tiedetty, joten 

lomakekyselyssä kartoitettiin mm. osallistujien hyvinvointia.

Vastaajista 76 % koki määräaikaisuuteen liittyvän epätietoisuuden haittaavan työssä 

jaksamista (29 % koki tämän haittaavan paljon).

Enemmistö (72 %) kertoi myös henkisen kuormituksen ongelmien haittaavan työssä 

jaksamista. Apurahalla työskentelevistä 86 % ilmoitti näin.  Kaksi kolmesta (66 %) koki 

työmotivaation tai työhalujen vähenemisen (66 %) haittaavan työssä jaksamista.

Puolet vastaajista (49 %) koki, että terveyteen liittyvät ongelmat haittasivat työssä 

jaksamista.

31 % vastaajista koki olevansa osittain työkyvytön, apurahatutkijoista puolet.

Tulokset (2/5): 
osallistujien hyvinvointi ja työkyky 
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Hyvinvointianalyysi toimi kuntoutustarpeen arviointivälineenä: kuntoutusinterventioon ei 

valikoitunut hyvinvointianalyysin perusteella sellaisia osallistujia, joilla intervention 

tarvetta ei olisi ollut. 

Hyvinvointianalyysin toteuttajat saivat positiivista palautetta: 

”Koin henkilökunnan yhteistyökumppaneiksi eli koin säilyttäväni koko 
ajan oman oikeuteni tulkita elämääni, minkä koin myönteisesti.”

”Henkilökunta oli asiantuntevan oloista ja kärsivällistä sekä asiaan 
paneutuvaa.”

Sykevälivariaatiomittaus koettiin mielenkiintoisena ja ylipäätään kiiteltiin ”sekä 

objektiivisen että subjektiivisen” mittauksen sisällyttämistä analyysiin. Joillain mittaus oli 

epäonnistunut.

Hyvinvointianalyysi näyttäisi toimivan kuntoutustarpeen arvioinnin lisäksi myös 

kuntoutuksellisena mini-interventiona:

Tulokset (3/5): hyvinvointianalyysi
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Osallistujat kokivat hyvinvointianalyysin hyödyllisenä ja ilmoittivat 
kiinnittävänsä hyvinvointianalyysin jälkeen aiempaa enemmän 
huomiota palautumiseensa ja stressinsietokykyynsä. 

Koettu hyöty oli samalla tasolla 9 kk analyysin päättymisestä.

Hyvinvointianalyysi vastasi osallistujien odotuksia, joskin 
apurahatutkijat olivat muita kriittisempiä arvioidessaan omien 
odotustensa täyttymistä.

Tulokset (3/5): hyvinvointianalyysi
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”Analyysi voimaannutti ja auttoi pohtimaan omaa jaksamista, stressin 

sietokykyä ja selkeytti rajan vetoa siihen, mihin voin venyä ja milloin 

työ kuormittaa minua selkeästi yli omien voimavarojeni.”

”Firstbeatin ansiosta sain korjattua omaan kuntooni ja elämäntapoihini 

liittyviä virheellisiä uskomuksiani.”

”Hyvää analyysiin osallistumisessa oli se, että pysähtyi miettimään 

tilannettaan ja syitä siihen, keskustelemaan asioista ulkopuolisten 

kanssa ja miettimään ratkaisua tilanteen parantamiseksi.”

Osallistujien näkemyksiä 
hyvinvointianalyysin tuloksista
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Intervention (kuntoutusmallin) kehittämistyö alkoi v. 2008 syksyllä ja tuli 
päätökseen alkuvuonna 2011. Kokemuksia kertyi yhteensä kymmenestä eri 
kuntoutusryhmästä. Hankkeen asettama määrällinen osallistujatavoite (80) 
saavutettiin.

Intervention teemojen painotukset muuttuivat hankkeen aikana 
yksilöllisemmiksi.

Yleistason luennot jäivät pois osallistujilta saadun palautteen perusteella.

Tavoitteena ollut verkkoympäristön käyttö jäi pois alkuvaiheessa osallistujien 
palautteen perusteella.

Interventio suuntautui hankkeen aikana entistä enemmän työhön 
orientoituneeksi ja työn ulkopuoliset, esimerkiksi perheeseen liittyvät seikat 
jäivät pienempään rooliin palautteen perusteella.

Tulokset (4/5):Kuntoutusintervention 
toiminta ja kehittyminen
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Tulokset (5/5): kuntoutusintervention 
koetut vaikutukset

”Missä määrin koitte kuntoutusintervention kohentavan tai selkiyttävän seuraavia seikkoja?”*, ka (n=44) 

*Asteikko: 1=en lainkaan, 2= en juurikaan, 3=vaikea sanoa, 4=jonkin verran, 5=paljon
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Tulokset (5/5): kuntoutusintervention 
koetut vaikutukset

Osallistujat kokivat intervention kohentavan kykyään huolehtia 
omasta hyvinvoinnistaan sekä vahvistavan psyykkisiä ja sosiaalisia 
voimavarojaan sekä stressin hallintaa. Myös työkyvyn koettiin 
kohentuneen.

Interventio vastasi osallistujien hyvinvointiin liittyviin tarpeisiin 
keskeisiltä osin. 

Osallistujat eivät kokeneet intervention varsinaisesti selkiyttävän 
ammatillista identiteettiä. Myös kuntoutuksen toteuttajat pitivät tätä 
haasteellisena osuutena. Hankkeen aikana ei löydetty 
varteenotettavaa tapaa lähestyä aihetta.
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Muutokset koetussa työkyvyssä

Kaikki seurantakyselyyn vastanneet, lkm

Ensimmäisen 
kyselyn mukaan

Seurantakyselyn mukaan
Jakauma 

ennen n
Muutos täysin 
työkykyisissä, 

lkm
Täysin 

työkykyinen
Osittain 

työkyvytön

Täysin työkykyinen 56 1 57

83 +21Osittain työkyvytön 22 4 26

Jakauma jälkeen 78 5

Interventioon osallistuneet, lkm

Ensimmäisen 
kyselyn mukaan

Seurantakyselyn mukaan
Jakauma 

ennen n
Muutos täysin 
työkykyisissä, 

lkm
Täysin 

työkykyinen
Osittain 

työkyvytön

Täysin työkykyinen 22 1 23

44 +17Osittain työkyvytön 18 3 21

Jakauma jälkeen 40 4

Koettu työkyky ensimmäisen kyselyn ja seurantakyselyn mukaan, kaikki ja interventioon 
osallistuneet.
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”Vertaistuen merkitys oli suuri eli keskustelu vastaavissa tilanteissa 

olevien ihmisten kanssa auttoi.”

”Psyykkisen kuormituksen tiedostaminen on ollut tärkeää. Olen eritellyt 

nykyisen työtilanteeni paineita ja tietoisesti opetellut uudenlaisia 

toimintatapoja.”

”Luulenpa, että nyt pidän huolta itsestäni paremmin kuin vaikkapa vuosi 

sitten: oman jaksamisen rajat ovat tulleet selvemmiksi, ja niitä vartioi 

nyt hanakammin.”

”Olisin toivonut muutosta myös ammatillisten tavoitteiden ja ammatillisen 

identiteetin selkiytymistä.”

Osallistujien näkemyksiä 
kuntoutusintervention tuloksista
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Kehittämissuosituksia: hyvinvointianalyysi

Lääkärin osuus voidaan erottaa hyvinvointianalyysistä.

Mikäli kuntoutusta suositellaan, osallistuja voisi hakea b-lausunnon omasta 
työterveyshuollostaan tai terveyskeskuksesta.

Kustannussäästöjä analyysiin toteuttamiseen

Hyvinvointianalyysi voidaan toteuttaa kevyemmässäkin muodossa. 

Kuitenkin jotta se toimisi myös kuntoutuksellisena mini-
interventiona, on suositeltavaa että se sisältäisi myös fysiologisen 
mittauksen ja kirjallisen palaute-osuuden.
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Kehittämissuosituksia: kuntoutusinterventio

Intervention alussa ryhmäytyminen ja osallistujien lähtötasojen nopea selvitys, 
interventio sovitetaan ryhmän tarpeisiin. 

Ryhmien kokoonpanoihin kiinnitettävä huomiota ongelmien erilaisuuden ja 
vertaistuen toteutumisen näkökulmasta. 

Kuntoutusmallin sisällöstä ja etenemisestä tiedottaminen osallistujille keskeistä.

Yksilöllistäminen: yleistason luennot saivat negatiivista palautetta.

Käyntikertojen välille tulee muodostaa sidos. Tarkoituksena on säilyttää 
osallistujien tunne siitä, että he osallistuvat toimintaan, joka vie heidän 
tilanneettaan eteenpäin.
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Suositeltavia jatkotoimenpiteitä

TUULI -hankkeessa toteutetun kaltainen kuntoutusmalli tulisi toteuttaa 
vähintään  kertaalleen myös muissa Suomen yliopistoissa. 

Epätyypillistä työtä tekevien kuntoutustarvetta ei tunneta  
valtakunnallisesti. TUULI osoitti , että kuntoutustarvetta on, ja sitä ei ole 
aikaisemmin selvitetty. 

Esimerkiksi työ- ja elinkeinotoimistot sekä työterveyshuolto voisivat 
toimia lähettäjätahoina hyvinvointianalyysiin. Hyvinvointianalyysin 
rahoittajana voisivat toimia myös esimerkiksi eläkevakuutusyhtiöt.

Kuntoutuksen toteuttajilla on hyvä olla käsitys akateemiseen 
pätkätyöläisyyteen liittyvästä problematiikasta.
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Mika Ala-Kauhaluoma & Mikko Henriksson

Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämisyksikkö

Kuntoutussäätiö

Kiitos


