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Kehittyykö kuntoutuksen tutkimus?

kuntoutuksen tutkimukseen suunnattiin 2000‑luvun alkaessa huomatta‑

via odotuksia. valtioneuvoston kuntoutusselonteossa 2002 edellytettiin, 

että laaditaan kuntoutuksen tutkimuksen kehittämisohjelma, ja erityisesti 

kiinnitettiin huomiota kuntoutuksen vaikuttavuutta koskevan tutkimuksen 

tarpeeseen. kuntoutusasiain neuvottelukunnan ripeän toiminnan ansiosta 

kehittämisohjelma valmistui jo vuoden 2003 lopussa. Se valmisteltiin eri 

organisaatioiden ja tutkijoiden yhteistyön tuloksena.

kehittämisohjelmaa laadittaessa todettiin, että tutkimustietoa puuttui 

useilta kuntoutuksen keskeisiltä osa‑alueilta, yhteisiä ponnistuksia kun‑

toutuksen tutkimuksen koordinoimiseksi ei ollut juuri tehty ja olemassa 

olevaa tutkimustietoa käytettiin kuntoutuksen kehittämistyössä harvoin 

hyväksi. erityisesti kiinnitettiin huomiota kuntoutuksen toimintajärjestel‑

mää koskevan niin sanotun makrotason tutkimuksen vähäisyyteen. Todet‑

tiin myös, että erityisesti ammatillisen ja työkykyä edistävän kuntoutuksen 

sekä lasten ja nuorten hyvinvointia ja osallisuutta tukevan kuntoutuksen 

toteutumista ja vaikutuksia koskevaa tutkimusta olisi lisättävä. 

kuntoutus on monialaista ja ‑ammatillista toimintaa, ja vastaavasti kun‑

toutuksen tutkimusta tehdään usean eri tieteenalan piirissä. Perinteisesti 

näkyvimmät tieteet kuntoutuksen tutkimuksessa ovat olleet lääketiede 

ja psykologia, mutta viime vuosikymmeninä mukaan ovat tulleet vahvasti 

muun muassa yhteiskuntatieteet, kasvatustieteet, fysioterapia ja toimin‑

taterapia. kehittämisohjelmassa korostettiin monitieteellisen ja tieteiden 

välisen yhteistyön tarvetta kuntoutuksen tutkimuksessa. Monimenetelmäi‑

syys ja erilaisten metodologisten lähestymistapojen kehittäminen nähtiin 

kuntoutuksen tutkimuksen tulevaisuuden kannalta tärkeiksi. kuntoutuk‑

sen tutkimus edellyttää monenlaista osaamista, ja siksi menestyksekäs 

tutkimus edellyttää usein verkostoitumista. 

kuntoutuksen tutkimuksen kehittämisohjelman valmistumisen jälkeen 

pidettiin kuntoutusasiain neuvottelukunnan toimesta pari työkokousta, 
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joissa pohdittiin kuntoutuksen tutkimuksen rahoitusmahdollisuuksia. Mi‑

tään yksinkertaista viisastenkiveä rahoituksen ongelmiin ei näissä koko‑

uksissa löytynyt, vaikka vallitseva ilmapiiri olikin myönteinen. eri organi‑

saatioiden pyrkimys yksittäisten tutkimusten rahoituksesta suunnattuihin 

kehittämis‑ ja tutkimusohjelmiin on kuitenkin ollut viime vuosina havait‑

tavissa. viime joulukuussa tehtiin esitys kuntoutuksen tutkimusohjelmaksi 

Suomen akatemialle kuntoutuksen tutkimus‑ ja kehittämisyhdistyksen 

koordinoimana. Sen tarpeellisuus nousi esiin myös viime syksynä aivovau‑

rion jälkeistä kuntoutusta koskevan Suomen akatemian ja duodecimin 

järjestämän konsensusseminaarin yhteydessä. kuntoutuksen tutkimuksen 

kannalta olisi merkittävä asia, mikäli tällainen tutkimusohjelma valmis‑

teltaisiin ja sen toteutukseen sitoutuisivat akatemian rinnalla kuntoutuk‑

sen kannalta tärkeimmät valtakunnalliset organisaatiot. kilpailu on kova, 

mutta poikkitieteellisyys on esityksen vahvuus. 

kuntoutuksen tutkimuksen kehittämisohjelmassa esitettiin useita ehdo‑

tuksia, jotka tähtäsivät tutkimusosaamisen vahvistamiseen kuntoutuksen 

piirissä. korostettiin yliopistotasoisen kuntoutuksen opetuksen ja tutki‑

muksen tärkeyttä. Missä mennään nyt? yliopistojen kiinnostus kuntou‑

tukseen tai kuntoutustieteisiin oppiaineena on vaihdellut. lääketieteen 

puolella on viime vuosina tapahtunut selvää kehitystä. oulun yliopiston 

lääketieteellisessä tiedekunnassa on kuntoutuksen osa‑aikainen profes‑

suuri, samoin Tampereella, jonne professuuri saatiin muutamaksi vuodeksi 

reumasäätiön lahjoituksella. Myös jyväskylän yliopistossa on määräaikai‑

nen geriatrisen kuntoutuksen professuuri, jonka rahoitukseen osallistuu 

keski‑Suomen sairaanhoitopiiri ‑ samaan aikaan kuitenkin toimintaterapian 

opetus jyväskylän yliopistossa ollaan lakkauttamassa. lapin yliopistossa 

kuntoutuksen tai nykyään kuntoutustieteen oppiaine professuureineen 

sijaitsee yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa. Perusteluna on ollut sosi‑

aalisen keskeinen merkitys kuntoutustoiminnassa samoin kuin kuntou‑

tuksen yhteiskunnalliset kytkennät. Myös lapin yliopistossa kuntoutus‑

tieteellä on ollut ylä‑ ja alamäkensä. Tällä hetkellä näyttää epävarmalta, 

voiko monitieteistä lähestymistapaa kuntoutukseen painottava oppiaine 

jatkaa tiedekunnassa ja yliopistossa ilman ulkopuolista rahoitusta. Hal‑

linnollisia ratkaisuja voidaan tehdä kiinnittämättä huomiota siihen, että 

kuluneen viiden vuoden aikana on tehty paljon sellaista pohjatyötä, joka 
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vasta vähitellen on alkamassa kantaa hedelmää muun muassa pro gradu 

‑tutkielmina ja väitöskirjatöinä.

kehittämisohjelmassa mainittiin myös kuntoutuksen tutkijakoulutus. 

vuonna 2007 tehtiin jyväskylän yliopiston koordinoimana Suomen aka‑

temialle esitys kuntoutuksen tutkijakoulusta; hakemus tehtiin nopealla 

aikataululla eikä se sillä kertaa mennyt läpi. vuonna 2010 on tutkijakou‑

luihin uusi hakukierros, ja nyt viimeistään on aika käynnistää jatkotyöt 

vahvan tieteiden välisen tutkijakoulusuunnitelman aikaansaamiseksi. 

Tutkimuksen kehittymisen ja tutkimustiedon kumuloitumisen kannalta 

on tärkeätä toimiva infrastruktuuri, johon kuuluvat muun muassa hyvät 

julkaisufoorumit ja tutkimustiedon levittämiskanavat. kuntoutuksen tut‑

kimuksen monialaisuus ja monitieteisyys asettaa sekä kotimaisten että 

kansainvälisten lehtien arvioijille suuria haasteita, mikä näkyy julkaistu‑

jen tutkimusten tason suurena vaihteluna. vaikka monet kuntoutusalan 

tutkimukset julkaistaan kansainvälisissä lehdissä, tarvitaan myös hyviä ko‑

timaisia foorumeita. kuntoutus‑lehdellä ainoana kotimaisena kuntoutus‑

alan tieteellis‑ammatillisena lehtenä on tässä asiassa suuri vastuu. lehden 

olisi nähdäksemme pystyttävä panostamaan nykyistä voimakkaammin ar‑

viointi‑ ja ohjaustoimintaan, minkä kautta artikkelien tieteellinen taso ja 

luettavuus saadaan mahdollisimman hyvälle tasolle ja lehti nykyistä hou‑

kuttelevammaksi julkaisufoorumiksi myös pätevöityneille tutkijoille. 

olisi myös muin tavoin huolehdittava siitä, että tutkimustieto saavuttaa 

toiminnan toteuttajan tai päätöksentekijän ja on siten käytettävissä toi‑

minnan tai kuntoutusjärjestelmän kehittämisen tukena. Tarvitaan helposti 

saavutettavia, ajan tasalla olevia levittämiskanavia olemassa olevan tutki‑

muksen käytettävyyden, samoin kuin tutkimuksen aukkokohtien ja tiedon 

tarpeiden tunnistamista varten. kehittämisohjelman yksi ehdotus koski 

kuntoutuksen tutkimus‑ ja kehittämistyön portaalia, joka on nyt kun‑

toutussäätiön toimesta ja raha‑automaattiyhdistyksen tuella olemassa 

(www.kuntoutusportti.fi). Sillä on mahdollisuus palvella monipuolisesti 

kuntoutuksen tutkija‑ ja käyttäjätahoja, mutta sen käyttökelpoisuus on 

vahvasti riippuvainen siitä, saako se aktiivisen käyttäjäkunnan: tullaanko 

se ymmärtämään tutkijoiden ja kuntoutusalan toimijoiden yhteiseksi yh‑
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teistyöfoorumiksi, jonne tutkijat haluavat viedä ja tuottaa tärkeäksi ko‑

kemaansa materiaalia. erityisen tärkeää olisi, että tietokantaan saataisiin 

mahdollisimman kattavaa tietoa käynnissä tai vasta alkamassa olevista 

tutkimuksista – julkaisutietokantoja on olemassa muutenkin.

kuntoutuksen tutkimus‑ ja kehittämisyhdistys ry on toiminut kuntoutuksen 

asioista kiinnostuneiden henkilöiden yhteistoiminnan areenana. yhdistys 

perusti muutama vuosi sitten tieteellisen toimikunnan, jonka tehtävänä 

on omalta osaltaan aktivoida kuntoutustieteellistä keskustelua ja yhteis‑

työtä. näkyvin merkki toimikunnan toiminnasta ovat olleet kuntoutuksen 

tutkimusseminaarit, joita toimikunta on järjestänyt yhteistyössä muiden 

organisaatioiden kanssa ja jotka ovat koonneet yhteen pitkälle toistasataa, 

parhaimmillaan kolmatta sataa kuntoutusalan tutkijaa ja asiantuntijaa. 

Syksyn 2008 seminaarin järjestäjinä olivat yhdistyksen rinnalla eläketur‑

vakeskus, kela ja kuntoutussäätiö. 

Syksyn 2008 tutkimusseminaarin teemana oli ”Monimenetelmäinen kun‑

toutuksen tutkimus”. Tällä kerralla kutsuimme seminaariin erityisesti tutki‑

musesittelyjä, joissa kuntoutuksen teemoja lähestytään erilaisia metodolo‑

gisia lähestymistapoja käyttäen. Seminaarin anti oli aikaisempien tapaan 

monipuolinen ja innostavakin. Seminaarin pääpuhujina olivat Marketta 

rajavaara kelasta ja Helsingin yliopistosta, greta Häggblom‑kronlöf jy‑

väskylän yliopistosta ja Sven‑olof Marnetoft ruotsin Mittuniversitet‑yli‑

opistosta. osallistujat edustivat monipuolisesti eri tieteenaloja. 

kuntoutus‑lehti julkaisee tässä numerossaan syksyn 2008 tutkimussemi‑

naarin abstraktit. abstraktit on jaettu yhdeksään ryhmään, joiden otsi‑

koissa näkyy samalla tutkimuksen monialaisuus. emme halunneet ryhmi‑

tellä tutkimuksia perinteiseen tapaan asiakasryhmän tai kuntoutuksen 

toimintamuodon mukaan, vaan käyttäen yleisempiä ryhmittelyperusteita. 

ensimmäisessä ryhmässä ovat laajoja kehittämishankkeita ja hyviä kun‑

toutuskäytäntöjä arvioineet monialaiset tutkimukset. Tarkasteltavina ovat 

muun muassa kelan ja raha‑automaattiyhdistyksen rahoituksella toteu‑

tetut laajat kehittämishankkeet, joita on arvioitu erilaisin menetelmin. 

Toisena ryhmänä ovat rekisteritietoihin perustuvat tutkimukset. ryhmät 

3 ja 4 koskevat tutkimuksia, joissa on arvioitu erilaisten kuntoutusmuo‑
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tojen vaikutuksia ja hyötyjä sekä niitä tekijöitä, jotka ennakoivat hyviä 

kuntoutustuloksia. ryhmään 5 on koottu systemaattiset kirjallisuuskat‑

saukset, joissa tarkastellaan eri kuntoutusmuotojen vaikutuksia koskevia 

tutkimuksia, sekä tutkimus, jossa arvioidaan katsausten käytettävyyttä 

kliinisessä työssä. ryhmä 6 käsittää tutkimuksia, joissa arvioidaan palve‑

lutarpeita ja palvelujen saatavuutta. ryhmään 7 on koottu tutkimuksia, 

joissa pyritään selvittämään asiakkaiden kokemusta ja käsityksiä kun‑

toutuksesta. ryhmän 8 abstrakteja yhdistää yhteistoiminnan, yhteistyön 

ja vuorovaikutuksen tutkimuksen näkökulma. viimeinen ryhmä käsittää 

menetelmätutkimuksia; se sisältää ainoastaan kaksi tutkimusta, vaikka 

hieman toisenlaista luokitusperustetta käyttäen siihen olisi voitu sijoittaa 

myös useita muita abstrakteja. 

Tutkimusseminaarin suunnitteluryhmänä toimi yhdistyksen tieteellinen 

toimikunta, johon kuuluivat lisäksemme raija gould, Hannele lukkarinen, 

Marita korhonen, Marjo‑riitta Mattus, Timo Pohjolainen, asko Suikka‑

nen, aarne ylinen ja juhani Wikström. kaikki lähetetyt abstraktit kävivät 

läpi referee‑arvioinnin. 
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