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Pääkirjoitus

Erja PoutiainEn

Kuntoutus-lEhti astumassa 
digitaalisEEn maailmaan

Kuntoutus-lehti on vuoden 2018 aikana järjestänyt kaksi kehittämis-
työpajaa, joihin kutsuttiin lehden tilaajia, kirjoittajia, kustantajataho-
jen edustajia sekä muita sidosryhmien edustajia. Mukana työpajois-
sa olivat luonnollisesti lehden toimitus ja toimituskunta. Lehti teki 
syksyllä myös kyselyn, joka suunnattiin sekä lukijoille että lehteen 
kirjoittaville. Näiden toimenpiteiden myötä lehden tulevaan kehittä-
miseen on saatu vakaa suunta. Työpajoissa käydyn keskustelun sekä 
käyttäjäkyselyn viestien perusteella on selvää, että lehden tulee tu-
levaisuudessa ilmestyä myös digitaalisessa muodossa. Tätä kehitystä 
tullaan edistämään vuoden 2019 aikana. Tavoitteena on viedä lehden 
arkistoja digitaaliseen muotoon Tieteellisten seurain valtuuskunnan 
ylläpitämälle journal.fi-verkkoalustalle, johon Kuntoutus-lehdelle on 
tarkoitus rakentaa oma verkkosivusto. Tavoitteena on niin ikään vie-
dä kyseiselle alustalle lehden tulevien numeroiden artikkelit, niin että 
ne ovat välittömästi tilaajien saatavilla myös sähköisesti erillisinä ar-
tikkeleina. Lehteen kirjoittavien tutkijoiden viesti oli selvä, käsikirjoi-
tuksen jättöprosessin samoin kuin vertaisarviointiprosessin viemistä 
sähköiseen järjestelmään kannatettiin.

Edellä esitettyjen linjausten perusteella lehden toimitus pyrkii 
siihen, että viimeistään syksyn 2019 numerot ilmestyisivät paperi-
sen lehden lisäksi ajantasaisena digitaalisena versiona. Lehti jatkaa 
toistaiseksi myös paperisen version julkaisemista, sillä lukijakunta on 
viesteissään tuonut esiin pitävänsä paperilehteä tärkeänä.

Työpajojen ja käyttäjäkyselyn tavoitteena oli niin ikään kerätä 
ajatuksia lehden sisällölliseen kehittämiseen. Vaikka käytäntöä esit-
televät tekstit ja hanke-esittelyt koettiin tärkeiksi, nähtiin lehden 
keskeisimmäksi tehtäväksi tieteellisten artikkelien julkaiseminen. Toi-
vottiin myös tieteellisten artikkelien määrän lisäämistä nykyisestä. 
Palautteissa korostettiin myös kuntoutuksen monitieteellisyyttä ja 
täten kiinnostusta lukea lehdestä nykyistä laajemmin eri tieteenaloja 
edustavia kuntoutusalan tutkimuksia. Tältä osin vetoan tutkijoihin, 
lehti toivoo saavansa käsikirjoituksia hyvin laajasti kuntoutuksen ja 
sen lähialueiden aihepiireistä niin, että ne edustavat monipuolisesti 
eri tieteenalojen tutkimuksia ja katsauksia.   

Vuoden 2018 alusta Kuntoutus-lehdellä on ollut kaksi julkaisijaa, 
Kuntoutussäätiö sekä Kutke ry. Yhteistyö on muotoutunut toimivak-
si ja vahvistanut lehteä monella tavalla. Talouden tukevoittamisen 
ohella lehden toimitukseen on saatu lisää osaamista. Hyvin alkaneen 
yhteistyön muotoja vahvistetaan ja vakiinnutetaan edelleen tulevina 
vuosina.   



Kuntoutuksen monialaisuudesta saatiin hyvä näkymä marraskuus-
sa toteutetun Kuntoutuksen tutkimusseminaarin esitysten muodossa. 
Seminaari keräsi yli 140 osallistujaa ja sinne lähetettiin 35 abstrak-
tia. Suomalainen kuntoutusalan tutkimuksen kirjo välittyi kuulijoille 
seminaarin aikana erittäin hyvin. Seminaarin abstrakteja sekä pää-
luentoesityksiä pääsee katsomaan kyseisen seminaarin järjestäjänä 
toimineen Kutke ry:n verkkosivuilla. Näin nekin, jotka eivät voineet 
osallistua seminaariin, pääsevät tutustumaa seminaarin antiin. Muis-
tutan samalla myös eurooppalaisesta kuntoutuksen tutkimuksen se-
minaarista (EFRR 2019), joka pidetään Berliinissä 15–17.4.2019.  

Tämän vuoden viimeisen lehden sisällössä painottuvat sosiaali-
sen osallistumisen teemat. Numeron tieteelliset artikkelit käsittelevät 
maahanmuuttajataustaisten vanhempien arjen rakentumista vam-
maisen lapsen huoltajina sekä sosiaalisen kuntoutuksen merkitystä 
nuorten aikuisten toimintavalmiuksien tukemisessa. Numero sisäl-
tää kaksi katsausta, joista toinen paneutuu sosiaalisen kuntoutuksen 
asiakastyöhön ja toinen rikostaustaisten henkilöiden työhönkuntou-
tukseen. Saamme lukea myös tärkeän puheenvuoron kivun hoidosta 
ja kuntoutuksesta. Tuoreen väitöksen lektiosta saamme lukea aikuis-
tuvien nuorten koulutus- ja työmarkkinauraan liittyvistä riskeistä.
Lehti pyrkii tarjoamaan ajankohtaista tietoa kuntoutuksen tutkimuk-
sen ja kehittämisen tapahtumista Kuntoutuksessa tapahtuu -palstal-
la, josta tällä kertaa voi lukea koosteita muun muassa Kuntoutuksen 
tutkimusseminaarin esityksistä.

Mukavaa loppuvuotta ja vuodenvaihdetta 
kuntoutuksen tutkimuksen ja kehittämisen parissa.
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