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Tiivistelmä 

Osallistuva tutkimuskumppanuus ymmärretään tässä artikkelissa kaikkien asianosaisten mahdollisuutena 

osallistua tutkimusprosessin eri vaiheissa yhdenveroisina kumppaneina. Kuntoutuksen soveltavassa 

tutkimus- ja kehittämistoiminnassa kuntoutujat ja heidän läheisensä tunnistetaan kuntoutumisen 

asiantuntijoina ja siten myös tärkeinä tutkimus- ja kehittäjäkumppaneina merkityksellisen ja vaikuttavan 

tutkimuksen tuottamisessa ja hyödyntämisessä käytännössä. Tällöin kuntoutujien ja läheisten rooli laajenee 

tutkimuksen kohteesta tutkimuskumppaniksi. Tämän kuvailevan kirjallisuuskatsauksen tavoitteena oli 

kuvata osallistuvaa tutkimuskumppanuutta kuntoutuksessa. Kirjallisuushaun tietokantoina olivat CINAHL, 

PubMed/MEDLINE, Cochrane ja ScienceDirect. Sisäänottokriteerit täyttäviä artikkeleita oli yhteensä 17. 

Näistä kolme oli osallistuvaa tutkimuskumppanuutta kuntoutuksessa tutkivaa kirjallisuuskatsausta ja 14 

muuta tutkimusta.  

 

Kirjallisuuskatsauksen tulosten perusteella tutkimuskumppanuus kuntoutuksessa voi toteutua kuntoutujien 

– niin lasten kuin aikuisten ja heidän läheistensä – sekä eri alojen ja tahojen asiantuntijoiden ja tutkijoiden 

osallistumisena. Mukaan otetuissa tutkimuksissa kuntoutujat ja läheiset osallistuivat tutkimuksen eri 

vaiheissa vaihtelevissa rooleissa, mielipiteen antajasta päätöksentekijään.  Tuloksissa painottui tutkimusten 

valmisteluvaihe, jossa pyritään löytämään sopivat tutkimuskumppanit sekä rakentamaan yhdenvertainen 

kumppanuussuhde ja toimiva tutkimustiimi. Osallistuvan tutkimuskumppanuuden toteutuminen edellyttää 

uudenlaista osaamista ja toimintakulttuuria, jossa tutkimuskumppanuuden rakentaminen otetaan 

huomioon jo tutkimusta suunniteltaessa. Asianosaisten osallistuminen tutkimusprosessin kaikissa vaiheissa 

mahdollistetaan eri keinoin, kuten koulutuksella, yhteistoiminnallisilla työtavoilla ja demokraattisella 

johtamisella. 
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Abstract  

Participatory co-research in applied research in rehabilitation - a literature review 

In this paper, participatory co-research refers to research where different stakeholders are involved as 

equal partners in all phases of the research process. In applied rehabilitation research rehabilitees and their 

family members are recognized as experts of rehabilitation and thus important partners in creating 

meaningful and effective research processes and implementation of the results. Participatory co-research is 



being carried out ‘with’ or ‘by’ rehabilitees and their families rather than ‘to’, ‘about’ or ‘for’ them. The 

purpose of this literature review is to describe participatory co-research in rehabilitation. The search was 

conducted in CINAHL, PubMed/MEDLINE, Cochrane and ScienceDirect databases. Seventeen papers met 

the inclusion criteria: three reviews and fourteen original research papers.  

 

The results indicate that co-research in partnership with rehabilitees in different age groups, family 

members, other experts and researchers from different fields is feasible in rehabilitation. The roles of the 

rehabilitees and their family members vary from a co-thinker to a decision maker throughout the phases of 

the research process. The results underline the importance of a preparatory phase that includes the 

recruitment of suitable partners and the building of an equal, true partnership and well-functioning 

research group. New competences and changes in research practices, where the prerequisites of co-

research are included in the research plan, are required in order to successfully implement participatory co-

research. Stakeholder involvement in all phases of the research process is enabled e.g. by education, 

collaborative practices, and sharing of power by democratic leadership. 
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