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1. Tausta



• Kuntoutuksen uudistamiskomitea (2017) totesi ehdotuksessa 

kuntoutusjärjestelmän uudistamiseksi, että: 

• Kuntoutuksen tutkimus on hajanaista ja verkostoyhteistyö tutkimus-, 

kehittämis- ja innovaatiotoimintaa toteuttavien toimijoiden välillä on 

sirpalemaista 

• Kuntoutuksella ei ole valtakunnallista strategista tutkimus- ja 

kehittämisohjelmaa. 

• Kuntoutuksen uudistamiskomitea pitää tärkeänä, että 

ammattikorkeakoulut ja yliopistot suunnittelevat yhteiset oppi-sisällöt 

kuntoutuksen perus-, jatko- ja täydennyskoulutukseen

Tausta 1/4
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• Komitea pitää tärkeänä, että korkeakoulut ja muut 

tutkimusorganisaatiot osallistuvat yhdessä sosiaali- ja 

terveysministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön kanssa 

kuntoutuksen strategisen tutkimus- ja kehittämisohjelman 

laatimiseen

OKM:n ja ammattikorkeakoulujen (Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja 

Metropolia ammattikorkeakoulu) tulossopimuksiin 2016-2019 sisältyi 

kuntoutusalan osaamiskeskittymän muodostaminen kehittämään 

kuntoutusalan koulutusta ja tutkimusta yhteistyössä yliopistojen, 

tutkimusorganisaatioiden ja toisen asteen kanssa

Tausta 2/4
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OKM:n mukaan kuntoutuksen osaamista tuottavista koulutuksista 

tarvitaan valtakunnallisesti jaettu yhteinen tilannekuva koskien 

• sosiaali- ja terveydenhuollon ammatti- ja tehtäväkuvien kehitystä

• kuntoutusosaamisen tarpeita ja 

• nykyisten koulutusten ja opintopolkujen toimivuutta sekä 

tutkimusta. 

Tausta 3/4

6.5.20216 |



Kehittämistyön taustat:

• Kuntoutuksen osaamistarpeet sosiaali- ja terveydenhuollossa 

• Koulutus- ja tutkimusjärjestelmän kehittäminen vastaamaan 
kuntoutusosaamisen tarpeita

• Koko koulutus- ja tutkimusjärjestelmän valtakunnallinen kehittäminen 
suhteessa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kehitystarpeisiin

• Kuntoutuksen koulutusten tilannekuva ja rakenne, koulutusten 
osaamisprofiilit suhteessa työelämään, kuntoutuksen ja sen koulutuksen 
tutkimus sekä kuntoutusalan työvoimatarve ja sen saatavuus

• Ehdotukset perustutkintokoulutuksen ja sitä täydentävän koulutuksen 
rakenteen kehittämiseksi sekä kuntoutuksen tutkimusstrategiaksi

Tausta 4/4
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• Kuntoutuksen uudistamiskomitean mietintö (2017) 

kehittämisohjelman toimeenpano (STM)

• Ehdotus: valtakunnallinen työryhmä (kutsut)

• Kokoaisi kaiken kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen 

kehittämistä koskevan tiedon ja käytänteet

• Tavoitteena olisi kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen 

kehittämisohjelma 2024-2030

• Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa kehittämisfoorumista 

yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa

Tausta 5/4
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2. Kokoonpano



• Kehittämisfoorumin toimintaa johtaa, seuraa ja arvioi 

ohjausryhmä

• Puheenjohtajat Anna-Liisa Salminen, Kela; Marketta Rajavaara, 

HY; Olavi Airaksinen, UEF

• Ohjausryhmä: Aija Töytäri ja Anne Mårtensson, OKM; Anne 

Kanto-Ronkanen, Seija Sukula ja Juha Luomala, STM; Soila 

Nordström, OPH

• Asiantuntijasihteeri Mari Haverinen, TTL

Kokoonpano/ ohjausryhmä
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Kehittämisfoorumin jäsenet on nimetty seuraavin perustein:

• Ehdotetut/kutsutut  jäsenet edustavat kattavasti koko koulutus- ja 
tutkimusjärjestelmää ja sidosryhmiä 

• Jäsenehdotuksissa on otettu huomioon alueellinen kattavuus

• Jäsenet on nimetty kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen asiantuntijuuden 
perusteella

• Nimeämisessä on otettu huomioon ruotsinkielinen ja maahanmuuttajien 
näkökulma

• Jäsenet edustavat kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen toimijoita, jotka ovat 
uusia osaajia ja valtakunnalliseen kehittämiseen osallistujia ja tuovat siten uusia 
näkökulmia valtakunnalliseen kehittämistyöhön 

• Kuntoutuksen osaamiskeskittymä (JAMK, Metropolia, JY) on edustettuna 
foorumissa (puheenjohtaja, ohjausryhmän jäsenet, 
verkostotoimijat). Osaamiskeskittymän tähänastista kehittämistyötä 
hyödynnetään laajasti foorumin toiminnassa. 

Kokoonpano/ jäsenet 1/2
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• 31 jäsentä: 

• Metropolia AMK, Arcada, Lapin AMK, TAMK, JAMK, Diakonia 

AMK, XAMK, OsKe

• OY, HY, JY, THL, HUS, HYKS, Kela

• SAMOK, AKAVA, STTK, HALI ry, Kuntaliitto, Lääkäriliitto, UNIFI 

ry, Arene ry, SOSTE, SYL, SAK

• Vammaisfoorumi 

Foorumin kokoonpano jäsenet 2/2
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3. Tehtävät



Kehittämisfoorumin tehtävänä on:

• edistää yhteistyötä kuntoutusalan eri koulutustahojen ja kouluttajien 
sekä tutkijoiden kesken 

• selkiyttää eri koulutusorganisaatioiden roolien ja vastuiden osuutta 
kuntoutuksen koulutuksessa ja TKI:ssä

• arvioida kuntoutuksen osaamistarpeita, koko koulutusjärjestelmän 
tutkintorakennetta, jatkuvan oppimisen jatkumoa ja TKI-toimintaa

• seurata kuntoutusalan koulutusten ja tutkimuksen kehittämistä ja 
muutosprosesseja

• seurata kansallista ja kansainvälistä kuntoutusalan tutkimusta, 
vahvistaa TKI-toimintaa ja suunnata kuntoutusalan tutkimusta 
kansainväliselle tasolle

Tehtävät 1/3
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Foorumi tekee esityksiä

• kuntoutusalan koulutuksesta ja TKI:sta huomioiden viimeaikainen kuntoutusalaa ja laajemmin koko 

koulutuspolitiikkaa koskeva tutkimustieto ja kuntoutuksen viimeaikaiset toimintakulttuurin ja -ympäristön 

muutokset 

• tiedon tuottamisesta koulutus- ja tutkimustarpeiden ennakointia varten

• kuntoutusalan eri koulutusasteiden tuottamasta osaamisesta (osaamisprofiilit)

• perus- ja täydennyskoulutuksen keskinäisen jatkumon edistämisestä sekä tarvittavista jatkuvan oppimisen 

teemoista ja toteuttamisen tavoista

• kuntoutuksen henkilöstön osaamisen kehittämisestä sekä koulutuspoluista koulutusasteelta toiselle.

Foorumi 

• valmistelee kuntoutusalan TKI:n tiekartan/strategian

• valmistelee kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisohjelman

• laatii koko koulutusjärjestelmää koskevat kehittämisehdotukset kuntoutuksen uudistamiskomitean mietintö 

huomioiden

Tehtävät 2/3
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Tehtävät 3/3
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Edistää yhteistyötä

Foorumi

Arvioi

Seuraa

Vahvistaa

kuntoutusalan eri koulutustahojen ja 

kouluttajien sekä tutkijoiden kesken 

eri koulutusorganisaatioiden 

roolien ja vastuiden osuutta 

kuntoutuksen

koulutuksessa ja TKI:ssä

kuntoutusalan koulutusten ja 

tutkimuksen kehittämistä ja 

muutosprosesseja

kansallista ja kansainvälistä 

kuntoutusalan tutkimusta

kuntoutuksen osaamistarpeita, 

koko koulutusjärjestelmän 

tutkintorakennetta, jatkuvan 

oppimisen jatkumoa ja TKI-

toimintaa

TKI-toimintaa



4.  Tavoitteet 

ja odotetut 

tuotokset



• Kehittämisfoorumi tuottaa suunnitelman kuntoutuksen koulutuksen 

ja tutkimuksen kehittämiseksi vuosille 2024-2030. 

• Suunnitelmaan sisältyy selvitys työelämän kehittämistarpeista, 

ehdotukset perustutkintokoulutuksen ja sitä täydentävän 

koulutuksen rakenteen kehittämisestä sekä ehdotus 

kuntoutuksen ja sen koulutuksen tutkimusstrategiaksi.

• Suositusten toimeenpanosta päätetään foorumin työskentelyn 

jälkeen. 

Tavoitteet ja odotetut tuotokset
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Tavoitteet ja odotetut tuotokset
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5. Foorumin 

toimintatavat ja 

työskentely 



• Pikakatsaus nykyisyyteen yhteisen ymmärryksen saavuttamiseksi, mutta 

painopiste tulevassa

• Osaamis- ja työelämätarpeet suositusten lähtökohta

• Kuntoutuksen käsite = kuntoutuskomitean määrittelemä käsite

Kuntoutus on kuntoutujan tarpeista ja tavoitteista lähtevä, suunnitelmallinen 

prosessi, jossa kuntoutuja ylläpitää ja edistää toiminta- ja työkykyään ammattilaisten 

tuella. Kuntoutukseen kuuluu kuntoutujan toimintaympäristöjen kehittäminen. 

Kuntoutus tukee kuntoutujan ja hänen lähipiirinsä voimavaroja, itsenäistä elämää, 

työllistyvyyttä ja sosiaalista osallisuutta. Kuntoutus on osa hyvinvointi-

palvelujärjestelmää ja edellyttää useiden toimijoiden oikea-aikaisia ja saumattomia 

palveluja ja etuuksia.

• Kuntoutuksen koulutuksen tutkimuksen osuus erillisenä selvityksenä

Työskentelyn lähtökohtia
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Esim. ravitsemusterapeutti, 
liikunnanohjaaja, lähihoitaja, 

sairaanhoitaja jne.

Esim. kuntoutuksen ohjaaja, 
fysioterapeutti, toimintaterapeutti, 

puheterapeutti,, 
psykologi/neuropsykologi, 

apuvälinteknikko, 
sosiaalityöntekijä, sosionomi, 

naprapaatti, osteopaatti, 
geronomi, jalkaterapeutti

Esim. lääkäri, lähihoitaja, 
sairaanhoitaja, työ-ja 

terveydenhoitaja, sosionomi, 
geronomi, sosiaalityöntekijä, 

opettaja, 
varhaiskasvatuksen 

opettaja, yhteisöpedagogi, 
kuntoutuksen ohjaaja

Kuntoutuksen ammattilaiset

käytännön työelämässä

(luonnostelua) 

psykoterapeutti

musiikkiterapeutti

kuvataideterapeutti

Täydennyskoulutuksia: esim. 

työkykykoordinaattori koulutus;

kuntoutus-, tuki- ja 

ohjauspalvelujen 

erikoisammattitutkinto 

Kuntoutumista tukevat palvelut

Kuntoutuksen ammattilaiset

Kuntoutuksen prosessin käynnistäjät, 

mahdollistajat ja seuraajat

• terveydenhuolto

• sosiaalihuolto

• työterveyshuolto 

• kasvatus ja opetus
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Osaamis- ja työelämätarpeet

Osaamis- ja työelämätarpeet

TILANNEKUVA
TAVOITELTAVA 
TULEVAISUUS

RATKAISUT JA 
TOIMENPITEET

Kuntoutuksen 

koulutuksen tarjonta:

Toisen asteen koulutus

Ammattikorkeakoulut

Yliopistot

Jatkuva oppiminen

Kuntoutuksen osaamis-
ja työelämätarpeet

Ehdotukset ja 
suositukset

Kuntoutuksen

tutkimus/TKI-toiminta
Kuntoutuksen tutkimus-
ja TKI-yhteistyötarpeet

Ehdotukset ja 
suositukset



Työskentelyn eteneminen
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Työryhmä 1: 

Osaamis- ja 

työelämätarpeet

Työryhmä 2: 

koulutus
Koulutuksen 

tutkimus

Työryhmä 3: 

tutkimus

Yhteinen 

näkemys 

nykytilasta

sekä osaamis-

ja 

työelämätarpeista

Joulukuu

2021

Loppuraportti

julkaistaan

Marraskuu 

2023
Työryhmä 2: 

Tutkimus

Työryhmä 1: 

Koulutus
Koulutuksen 

tutkimus

Koulutuspolut 

ja -rakenteet

Osaamis-

profiilit



• Kehittämisfoorumi kokoontuu 4-5 kertaa vuodessa

• Foorumi koostuu teemakohtaisista työryhmistä 

• Foorumin jäsenet jakautuvat työryhmiin asiantuntijuutensa 

perusteella

• Työryhmien puheenjohtajat (+tukihenkilöt) koordinoivat 

työryhmien työskentelyä

• Foorumi (työryhmät) hyödyntää olemassa olevaa tietoa, tekee 

selvityksiä, kuulee ja osallistaa asiantuntijoita, tiedottaa 

työskentelystä ja keskustelee sisällöistä avoimesti

Työskentelytavat
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Foorumin jäsenten työskentely on 

edustuksellista 
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Foorumin
jäsen

Foorumin
jäsen

Foorumin
jäsen

Foorumin
jäsen

Foorumin
jäsen

Työskentely on suunnitelmallista ja dokumentoitua



Resurssit ja aikataulutus 1/2



Resurssit ja aikataulutus 2/2



• Kuntoutuksen koulutuksen kehittämisohjelman (ml. suositukset) 

ja Kuntoutuksen ja sen koulutuksen tutkimusstrategian julkaisu

• Jatkotoimien suunnittelu

Marraskuu 2023
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6. Foorumin 

työryhmät, niiden 

tehtävät ja 

työskentely 

(4/2021- 12/2021)

6.5.

202

3

0



• 2. puheenjohtaja Juho Korpi, AKAVA ry

• Asiantuntija, koulutus ja osaaminen Riina Nousiainen, STTK

• Pj: Lääketieteellinen johtaja Mika Pekkonen, Hyvinvointiala HALI ry

• Hallintoylilääkäri Sari Raassina, Kuntaliitto

• Työterveyshuollon erikoislääkäri Satu Rannisto, Lääkäriliitto

• SOTELIKA-verkoston puheenjohtaja Salla Seppänen, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry

• Tutkimuspäällikkö Antti Teittinen, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

• Asiantuntijalääkäri Riitta Työläjärvi, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK

• Yliopettaja Johanna Holvikivi, Metropolia ammattikorkeakoulu

• Suunnittelija Eija Haapala, KELA lakiyksikkö, kuntoutusryhmä 

• Tutkimusjohtaja Sinikka Hiekkala, Vammaisfoorumi ry 

Työryhmä 1. Osaamis- ja työelämätarpeet 



1. Mitä tiedetään väestön kuntoutustarpeista 2020-luvulla?

2. Mitä tiedetään kuntoutuksen työvoimatarpeesta ja  henkilöstön saatavuudesta 2020-

luvulla?

3. Miten sote-uudistus vaikuttaa kuntoutuksen osaamis- ja työelämätarpeisiin?

4. Miten kuntoutus muuttuu? Mitkä ovat kuntoutuksen trendit ja toimintaympäristöt?

Ideoita aineistoiksi ja menetelmiksi: foorumin jäsenten tieto ja kokemukset, selvitykset, 

kuulemiset, paneelityöskentely erillisessä seminaarissa, asiantuntijoilta pyydetyt kirjalliset 3-

5 liuskan tekstit. 

Tulossa myös koko foorumin yhteinen tulevaisuustyöpaja foorumin kokouksessa 28.9.2021.

Aikataulu: väliraportti 28.9.2021 Foorumin kokouksessa, luonnosversio valmiina 7.12.2021

Tuotos: Luonnos Kuntoutuksen osaamis- ja työelämätarpeet 2020-luvulla

Kysymykset osaamis- ja työelämätarpeita 

selvittävälle työryhmälle 
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• Työelämäpolitiikan asiantuntija Antti Hallia, Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry

• Asiantuntija Topias Tolonen, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry

• Opettaja Annukka Suvikas, EKAMI

• Lehtori Sanna Paasu-Hynynen, JAMK 

• Yliopettaja Marja-Leena Lähteenmäki, TAMK 

• Yliopettaja (YAMK) Ira Jeglinsky-Kankainen, Arcada

• Dosentti Keijo Piirainen, sosiaalinen kuntoutus, Diakonia ammattikorkeakoulu 

• Erityisasiantuntija Anu Kippola-Pääkkönen, Lapin ammattikorkeakoulu 

• Puheenjohtaja Soile Kuitunen, Kuntoutuksen osaamiskeskittymä 

• Kuntoutuksen professori Marja Mikkelsson, lääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto 

• Pj. Terveystieteiden lehtori Pirjo Vuoskoski, liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta, Jyväskylän yliopisto 

• Terveystieteen professori Maria Kääriäinen, Oulun yliopisto 

Työryhmä 2. Koulutuksen tilannekuva 



1. Kuvatkaa pääpiirteissään kuntoutuksen koulutuksia Suomessa. Ottakaa 
huomioon toisen asteen, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kuntoutuksen 
koulutus- ja opetus. 

2. Arvioikaa kuntoutuksen koulutuksen ja opetuksen vahvuuksia ja heikkouksia.

3. Tarkastelkaa kuntoutuksen koulutusta Suomessa kansainvälisiin 
kehityssuuntiin, kuten kuntoutuksen koulutuksen järjestämiseen Euroopassa 
ja Pohjoismaissa.

Ideoita aineistoiksi ja menetelmiksi: foorumin jäsenten tieto ja kokemukset, 
oppilaitosten tietojärjestelmät,  kuntoutuksen, koulutuksen ja tutkimuksen 
osaamiskeskittymä (OSKE), Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksen arviointi 
vuosina 2020–2021, opiskelijoiden kuulemiset, sähköiset kyselyt jne.  

Aikataulu: väliraportti 28.9.2021 Foorumin kokouksessa, luonnosversio valmiina 
7.12.2021

Tuotos: Luonnos Koulutuksen tilannekuva

Kysymykset kuntoutuksen koulutusta 

selvittävälle ryhmälle
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• Pj: Neurologisen kuntoutuksen professori, HUS, Kuntoutuksen tutkimus- ja 
kehittämisyhdistyksen pj. Susanna Melkas

• Tutkimuspäällikkö Riitta Seppänen-Järvelä, KELA 

• Professori Ari Heinonen, liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta, Jyväskylän yliopisto 

• Yleislääketieteen dosentti Mikko Nenonen

• Johtava tutkija Merja Rantakokko, hyvinvointiyksikkö, JAMK

• Tutkimuspäällikkö Maarit Karhula, XAMK 

• Tiimipäällikkö Anu Castaneda, psykologian dosentti, maahanmuutto ja kulttuurinen 
moninaisuus –tiimi, THL 

• Turun yliopiston professori Mikhail Saltychevin, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI 
ry

• Erikoispsykologi Jan-Henry Stenberg, HYKS Psykiatria

Työryhmä 3. Tutkimuksen tilannekuva 



1. Kuvatkaa pääpiirteissään kuntoutuksen tutkimuksen nykytila 
Suomessa

2. Tarkastelkaa kansainvälisen tutkimusyhteistyön ja 
julkaisemisen tilaa Suomessa

3. Arvioikaa kuntoutuksen tutkimuksen vahvuuksia ja heikkouksia.

Ideoita aineistoiksi ja menetelmiksi: foorumin jäsenten tieto ja 
kokemukset, tutkimustietokannat, kirjastojen julkaisutietokannat

Aikataulu: väliraportti 28.9.2021 Foorumin kokouksessa, 
luonnosversio valmiina 7.12.2021

Tuotos: Luonnos Kuntoutuksen tutkimuksen tilannekuva

Kysymykset kuntoutuksen tutkimusta 

selvittävälle ryhmälle
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• Yhteisiä kokouksia sovittu

• Työtä suunnitellaan

Työryhmien työskentely käynnistynyt
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• Verkkosivu Minedu.fi/kunfo

• Twitter aihetunniste #KunFo

• Viestinnän yhteyshenkilöt Kosti Keisikinen OKM ja 

Pauliina Pohjala STM

7. Viestintä
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Kiitos!

anna-liisa.salminen@kela.fi


