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Työryhmä 3



1) kuvata pääpiirteissään kuntoutuksen tutkimuksen 

nykytilaa Suomessa, 

2) tarkastella suomalaisten tutkijoiden kansainvälistä 

tutkimusyhteistyötä sekä tarkastella kotimaisen ja 

kansainvälisen julkaisemisen tilaa kuntoutuksen alalla, ja 

3) arvioida kuntoutuksen kotimaisen tutkimuksen 

vahvuuksia ja heikkouksia

Raportin tavoite
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• 2017 Kuntoutuksen uudistamiskomitea tehnyt kartoituksen kuntoutuksen 

kansallisesta tutkimustoiminnasta.

• 2019 alkanut OKM:n rahoittama strateginen hanke REcoRDI (Platform

ecosystem for strengthening of RDI activities in multidisciplinary

rehabilitation).

• Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Metropolia ammattikorkeakoulun välinen 

yhteistyöhanke ulottuen vuoteen 2022.

• Alkuvuodesta 2022 julkaistaan Kuntoutuksen soveltavan tutkimuksen strateginen 

tiekartta (Rantakokko & Sipari, toim., 2022) 

Taustaa
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• Kirjallisuushaku 2014-2020 käsittää tieteellisten vertaisarvioitujen artikkelien ja 

väitöskirjat. Lisäksi kartoitettiin viranomaisten ja säätiöiden julkaisuja, tilastoja ja 

muuta säännöllistä ja projektiluontoista raportointia samalta ajalta.

• Muut opinnäytetyöt kuin väitöskirjat rajattu kirjallisuushaun ulkopuolelle.

• Kirjallisuushausta saatu tietoa tutkimuksen volyymistä, sisällöstä ja tutkimusta 

tekevistä tahoista.

• Haun pohjalta raportissa tuodaan esiin ne haasteet, joita tutkimuksia kartoittaessa on 

kohdattu, ja annetaan suosituksia näiden osa-alueiden parantamiseksi.

• Lisäksi raportissa luodaan lyhyt katsaus aiheisiin tutkimuksen rahoitus ja viestintä. 

Kuntoutuksen tutkimuksen tilannekuva 12/2021
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Jaottelu aihepiirin mukaan
Vertaisarvioidut artikkelit ja Kelan vertaisarvioidut julkaisut
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Jaottelu tieteenalan mukaan
Väitöskirjat
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Vertaisarvioidut 

artikkelit

”kuntoutus”/”rehabilitation”/ 
”habilitation”
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PubMed-tietokanta

• Vuosina 2014 – 2020 

kuntoutusaiheisia artikkeleita julkaistu 

n 148 000 kuntoutusaiheista artikkelia. 

• Suomalaiset tutkijat osallistuivat 

näistä 1120 julkaisuun (0.76%). 

• Suomalaisten tutkijoiden artikkelien 

määrä on viime vuosina pysynyt 

tasaisena välillä 156-214. 



PubMed-tietokanta 2014-2020, n=1120
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Medic-tietokanta
• Sisältää vertaisarvioitujen artikkeleiden 

lisäksi vertaisarvioimattomia artikkeleita ja 

muita julkaisuja kuten opinnäytetöitä. 

• 2014-2020 yhteensä 906 julkaisua, joissa 

suomalaisia tutkijoita mukana. 

• Julkaisujen määrä vaihdellut vuosittain 

välillä 106-150. 

• 92% oli suomenkielisiä, 7% 

englanninkielisiä ja 1% ruotsinkielisiä.



Medic-tietokanta 2014-2020 

n=906
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Vertaisarvioidut artikkelit 

2019-2020 PubMed, 

Medic, Science Direct, 

Sage Premier, APA 

PsycArticles, Healthcare 

Administration Database, 

PTSDpubs, Publicly

Available Content 

Database ja Social Science 

Premium Collection

(n=439) 



Väitöskirjat

”kuntoutus”/”rehabilitation”/ 
”habilitation”
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Väitöskirjat 

2014-2020 

Medic ja Finna

-tietokannoista 

(n=108)



• Vuosittain 12-21 väitöskirjaa

• Aiheet liittyivät useimmiten fysiatriaan 

tai fysioterapiaan (26), kuntoutujan 

osallisuuteen tai toimijuuteen (13), 

ammatilliseen kuntoutukseen (11), 

mielenterveyskuntoutukseen (9), 

neuropsykologiseen kuntoutukseen 

(8), neurologiseen kuntoutukseen (7) 

ja päihdekuntoutukseen (7). 

Väitöskirjat
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Viranomaisten ja järjestöjen 

julkaisut, raportit ja                             

muut säännölliset ja projekti-

luonteiset raportoinnit

Kela

THL

STM

Työterveyslaitos

Kuntoutussäätiö

Invalidiliitto

Kehitysvammaliitto



Kela
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 Vertaisarvioituja tutkimusjulkaisuja: sarjat Sosiaali- ja terveysturvan 

tutkimuksia ja Sosiaali- ja terveysturvan raportteja.

 Lisäksi julkaistaan Teemakirjoja, jotka ovat tutkimustuloksia raportoivia 

usein monitieteisiä kokoomateoksia.

 Vertaisarvioimattomia: sarjat Työpapereita ja Kuntoutusta kehittämässä.

 Vuosittain julkaistavia raportteja: Kuntoutuksen hyödyn arviointi - Kelan 

malli ja Tilastollinen vuosikirja Kelan kuntoutusetuudet.
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Kelan

kertaluonteiset 

vertaisarvioidut 

julkaisut         

2014-2020 

(n=25)



• Kuntoutuksen näkökulmasta julkaisuissa painottuu sosiaalisen 

kuntoutuksen alue.

• Kuntoutuksen tietopohja -hankkeessa (KUTI) vuonna 2019 julkaistiin 

tutkittuun tietoon perustuvat suositukset aikuisten toimintakyvyn 

mittareista, tarkoituksena mahdollistaa kuntoutumisen seuranta ja 

yhdenmukainen raportointi. 

• Vuonna 2018 päättynyt Sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishanke 

(SOSKU) on tuottanut tietoa sosiaalisen kuntoutuksen 

toimintamalleista.

THL
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STM

Työterveyslaitos

Kuntoutussäätiö

Invalidiliitto

Kehitysvammaliitto

Lisäksi: ammatillisen kuntoutuksen tutkimusta on julkaistu Kevan ja 

muiden työeläkelaitosten toimesta. Kuntoutuksen tutkimusta tehdään 

myös UKK-instituutissa, Tehyssä ja muissa ammattijärjestöissä sekä 

potilasjärjestöjen toimesta, esimerkkeinä Sydänliitto, Syöpäjärjestöt, 

Aivoliitto, Luustoliitto ja Psoriasisliitto. 
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Yhteenvetona

 Suomalaiset tutkijat julkaisevat vuosittain noin 300-350 kuntoutusaiheista 
vertaisarvioitua artikkelia, joista alle puolet on suomenkielisiä. 

 Suurin osa käsittelee yksittäisiä kuntoutusmenetelmiä, 
kuntoutusmenetelmäkokonaisuuksia tai kuntoutusjärjestelmää

 Kustannusvaikuttavuutta koskeva tutkimus on toistaiseksi ollut vähäistä

 Kuntoutusaiheisia väitöskirjoja valmistuu vuosittain keskimäärin lähes 
parikymmentä.

 Suurin osa valmistuu lääketieteellisistä tiedekunnista ja toiseksi eniten 
valtio- ja yhteiskuntatieteellisistä tiedekunnista. 

 Kuntoutusta tutkitaan lisäksi esimerkiksi valtion tutkimustoiminnassa, 
sosiaalivakuutuslaitoksissa ja alan järjestöissä. Viranomaistahojen julkaisuista 
osa on kertaluonteisia ja osa jatkuvaluonteisia, vuosittain toistuvia raportteja.



Esiin tulleita haasteita 
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VERTAISARVIOITUJA ARTIKKELEITA KOSKIEN

• ”Kuntoutus” (”rehabilitation”/ ”habilitation”) -termin sisältö on epäspesifi, ja 

hakusanan käyttö tuottaa hakutuloksia, joilla ei ole tekemistä kuntoutuksen 

kanssa

• Vain harvat tietokannat pystyvät luotettavasti suodattamaan julkaisuja 

tutkimusryhmän jäsenten maiden mukaan

• Kotimaisissa tietokannoissa on päällekkäisyyttä, ne ovat usein epätäydellisiä ja 

niiden hakukriteereiden käytettävyys on rajallinen. 



Esiin tulleita haasteita 
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VÄITÖSKIRJOJA KOSKIEN

• Tiedekunta, jossa väitöskirja on julkaistu, ei välttämättä suoraan kuvaa 

väitöstutkimuksen teemaa eikä aihealuetta. 

• esimerkkinä lääketieteellisessä tiedekunnassa julkaistu ammatillista kuntoutusta 

koskeva väitöskirja

• terveystieteiden tiedekunnassa oleva lääketieteen laitos                                                      

-> tutkimus on tässä luokiteltu terveystieteiden alle, mutta saattaa olla lääketieteellinen

• Kotimaisissa tietokannoissa on päällekkäisyyttä, ne ovat usein epätäydellisiä ja 

niiden hakukriteereiden käytettävyys on rajallinen. 



Lopuksi
Tavoitteena 
kuntoutuksen tutkimuksella 
edistää kansallista 
kuntoutuksen strategiaa ja 
TKI-strategiaa



Ydinsuositukset
Tutkijan näkökulmasta tarvitaan kaksi toimivaa 
tietotuotetta:

Aineisto: tarvitaan kansallinen, yhdistetty, 
avoimesti saatava rekisteriaineisto, jonka 
käyttöön tutkija voisi halutessaan saada 
maksullista apua esimerkiksi hakuihin. 

Tulokset: olemassa olevat tietokannat on 
saatava paremmin kuntoutuksen tutkimusta 
palveleviksi. 


