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Kuntoutussäätiön tutkimuksella tuemme

Kuntoutuksen 
kokonaisvaltaista 

uudistumista Työhön ja arkeen 
kuntoutumista 
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Tutkimuksella tuemme kuntoutuksen 
kokonaisvaltaista uudistamista

Vaikutta-
minen

päätöksen
tekoon

• Poliittinen 
päätöksenteko ja 
toimintapolitiikan 
tasot

Asian-
tuntijuus
muutok-

sessa

• Järjestelmä ja 
organisaatiot

Osaami-
nen ja 

vuorovai-
kutus

• Kuntoutus ja 
kuntoutuminen
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Tutkimuksella tuemme työhön ja arkeen 
kuntoutumista
Yhdistämme tutkimuksen rohkeaan kokeiluun

Työhön ja 
arkeen 

kuntoutumisen 
tukeminen

Kestävä työ ja työkyky

Paras toimintakyky 
ja terveys

Vahvistuva 
kansalaisyhteiskunta
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Kuntoutuksen Living Lab
Palvelut ja konseptit
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Tutkimuksen strategiset linjaukset
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• Tutkimuksemme on:
– Vaikuttavaa ja kansainvälisesti tunnustettua.

– Käytäntölähtöistä ja rohkeaa, monimenetelmällistä ja monialaista.

• Tutkimuksemme hyödyttää yhteiskuntaa – palvelujärjestelmää, 
kansalaisyhteiskuntaa, ammattilaisia ja kuntoutusasiakkaita. 

• Tuotamme tietoa yhteiskuntapoliittiseen päätöksentekoon ja uusiin 
palvelukonsepteihin. Uudistamme kuntoutusjärjestelmää ja 
kuntoutusmuotoja.

• Tuotamme tietoa, joka hyödyntää välittömästi kuntoutuksen 
käytäntöjen uudistamista. Panostamme tulosten jakamiseen ja 
soveltamiseen. 
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Tutkimuksen strategiset linjaukset

• Tutkimustoiminnan avulla:
– Vähennämme yhteiskunnallista eriarvoistumista. Kohennamme heikommassa 

asemassa olevien, kuten työ- ja opiskeluelämän ulkopuolella olevien osallisuuden ja 
työllistymisen mahdollisuuksia.

– Edistämme tasapuolista yhteiskunnallista kehitystä tuottamalla tietoa poliittiseen 
päätöksentekoon.

– Kehitämme yhteiskuntaa tuottamalla ratkaisuja työn muutoksen, globalisaation ja 
väestön ikääntymisen mukanaan tuomiin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Nostamme 
kehittämisen kohteiksi kansalaisjärjestötoiminnan kannalta tärkeitä aiheita. 

• Tutkimuksemme tulokset ovat uusien palvelukonseptien rakentamisen sekä 
asiakaslähtöisen kokeilevan kehittämiskulttuurin perusta.

• Toteutamme tutkimustamme verkostoissa ja yhteishankkeissa 
yhteistyökumppanien kanssa. Tarjoamme tutkimuksellista tukea järjestöille. 
Jaamme tutkimuksemme tulokset laajalti ja ymmärrettävästi siten, että jokainen 
voi hyödyntää tuloksia.
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Tutkimme työikäisen väestön työ-, opiskelu- ja 
toimintakykyä

• kuntoutusjärjestelmää ja palvelukäytäntöjä

• kuntoutuksen palvelutarpeita

• kuntoutuksen ja sen lähialojen toiminnan vaikuttavuutta  

• kuntoutuksen toimeenpanoa

• kuntoutuksen sosiokulttuurista perustaa

• kuntoutumisen ja kuntoutuksen prosesseja 

• kuntoutukseen liittyvää järjestö- ja kansalaistoimintaa sekä 
osallistumista
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Kuntoutussäätiön tutkimuksen tavoitteena
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• Asiakaslähtöisyyden, hyvän arjen ja osallisuuden vahvistaminen 

• Työelämävalmiuksien vahvistaminen ja eri väestöryhmien yhteiskuntaan 
integroituminen

• Kuntoutujan ja palvelujärjestelmän tarpeiden sekä yhteiskunnan 
kehityskulkujen tunnistaminen uuden tiedon tuottamisen lähtökohdaksi

• Toimintamallien uudistaminen eri tasoilla (kuntoutus, 
palvelujärjestelmä, palvelukonseptit)

• Vaikuttavuuden tutkiminen ja tulosten soveltaminen

• Yhteistoiminta kansalaisjärjestöjen ja muiden yhteistyötahojen kanssa

• Osaamisen virtaamisen edistäminen tutkimustiedon avulla 
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Tutkimme kuntoutusta 

Yhteiskunnallisena 
ilmiönä

Toimintamalleina 
ja käytäntöinä

Prosessina ja 
asiakas-
kokemuksena
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Monialaisesti ja 
monimenetelmällisesti

Yhteistyössä ja 
verkostoissa

Käytäntöön 
sovellettavasti



Lisätietoja Erja Poutiainen, erja.poutiainen (at) 
kuntoutussaatio.fi


