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Alatyöryhmä 1: 
Tehtävänä: tarkastella kuntoutuksen koulutuksen 

nykytilaa Suomessa (toinen aste, 

ammattikorkeakoulut, yliopistot)

Antti Hallia 

Anu Kippola-Pääkkönen

Soile Kuitunen

Maria Kääriäinen

Annukka Suvikas



Huomioitava: ei yhtä, eri tieteen- ja koulutusalat kattavaa määrittelyä, mitä 

kuntoutusalan koulutuksella tarkoitetaan.

Aineistonkeruu:

 Opetushallituksen sivustot (esim. Vipunen -tilastopalvelu, Opintopolku.fi -sivusto, 

koulutuksia ja tutkintoja koskevat sivustot)

 Ammattikorkeakouluun.fi -sivusto

 Oppilaitosten verkkosivut

 Opetussuunnitelmat (SISU, Peppi, WebOODI, KAMU): tavoitteet, sisältö, laajuus

• Analyysi

 Narratiivinen kuvailu
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• Sosiaali- ja terveysalan tutkinnot: puuttuu kuntoutuksen koulutus

• Sote-alan perustutkinnot (lähihoitaja)

• aiemmin oli kuntoutuksen tukeminen –tutkinnon osa ja kuntoutuksen osaamisala 

(erikoistuminen), jotka poistuneet

 uusissa tutkinnon perusteissa: toimintakyky ja osallisuus

• Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

• pyritään vastaamaan täydennys- ja lisäkoulutuksen tarpeisiin 

• esim. kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto (lähinnä vammaistyön 

alueella)

TOISEN ASTEEN AMMATILLINEN KOULUTUS
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• "Kuntoutusalan - tai kuntoutuksen asiantuntija" AMK-

tutkintoja: fysioterapeutti, toimintaterapeutti ja kuntoutuksen ohjaaja.

• Kuntoutusalaan liittyviä AMK-tutkintoja: osteopaatti, naprapaatti, 

jalkaterapeutti, apuvälineteknikko, geronomi, 

sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, sosionomi, liikunnanohjaaja ja tulkki.

• YAMK-tutkinnoissa voi olla toisaalta AMK-tutkintoa laajempi 

kuntoutukseen kytkeytyvä viitekehys, mutta toisaalta useita YAMK-

tutkintoja ei voi rajata pelkästään kuntoutusnäkökulmatarkasteluun.

AMMATTIKORKEAKOULUTUS
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• Sote-, liikunta-, yhteiskunta- ja kasvatusalojen tutkinnoissa

• Yksittäisiä kuntoutuksen opintojaksoja tai oppisisältöjä 

opintojaksojen sisällä. Vähän opintokokonaisuuksia.

• Opintojaksojen laajuudet vaihtelevat 0.4–16 op välillä.

• Useimmiten aine- tai syventävien opintojen tasoisia.

• Vähän monitieteistä ja -alaista yhteistyötä.

• Ei toimintaterapiaa, ei kuntoutustiedettä.

YLIOPISTOKOULUTUS
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• Tutkintoa täydentävä kuntoutuksen koulutus on monimuotoista.

• Useita järjestäjätahoja.

• Erilaisia muotoja (esim. erikoistumiskoulutukset, avoimet opinnot, 

täydennyskoulutukset, seminaarit, muunto- ja rekrykoulutukset)

• Puuttuu jatkuvan oppimisen rakenne

• auttaisi kuntoutuksen osaamisen kehittämisessä ja urakehityksessä

• Täydennyskoulutusten kirjo

 laaja ja hajanainen, ei yhtenäisiä kriteerejä

 voidaan kuvailla muilla kuin "kuntoutus" -käsitteellä

JATKUVA OPPIMINEN ja TÄYDENNYSKOULUTUS
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Alatyöryhmä 2: 
Tehtävänä: tarkastella kuntoutuksen koulutuksen

vahvuuksia ja heikkouksia

Marja-Leena Lähteenmäki

Marja Mikkelsson 

Keijo Piirainen

Sanna Paasu-Hynynen 

Topias Tolonen



• Aineistonkeruu

• Kuntoutuksen koulutusta kuvaavat raportit (esim. Karvi, OsKU)

• Kohderyhmähaastattelut (AMKien sote-alan opettajat, Kuntoutuksen 

YAMK-koulutusten vastuuopettajat)

• Kyselyt (yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen edustajat, työelämän 

edustajat)

• Tarkastelutapa

• Sisällön analyysi – kuntoutuksen koulutuksen vahvuudet ja 

heikkoudet
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Kuntoutuksen koulutuksen heikkoudet 

toisella asteella
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Kuntoutuksen koulutuksen vahvuudet sosiaali-, terveys-

ja kuntoutusalojen ammattikorkeakoulututkinnoissa
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Kuntoutuksen koulutuksen heikkoudet sosiaali-, terveys-

ja kuntoutusalojen ammattikorkeakoulututkinnoissa
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Kuntoutuksen ylempien ammattikorkeakoulu-

tutkintojen kuntoutuksen koulutuksen vahvuudet
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Kuntoutuksen ylempien ammattikorkeakoulututkintojen 

kuntoutuksen koulutuksen heikkoudet
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Kuntoutuksen koulutuksen vahvuudet 

yliopistotutkinnoissa 
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Kuntoutuksen koulutuksen heikkoudet 

yliopistotutkinnoissa 
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Alatyöryhmä 3: 
Tehtävänä: tarkastella kuntoutuksen koulutusta 

Suomessa suhteessa kansainvälisiin 

kehityssuuntiin, kuten kuntoutuksen koulutuksen 

järjestämiseen Euroopassa ja Pohjoismaissa.

Ira Jeglinsky-Kankainen

Pirjo Vuoskoski



• Maiden valinta

• Aineistonkeruu

• Maakohtaiset ja muut koulutusta koskevat verkkosivut/sivustot, 

asiantuntijakeskustelut

• Koonti maakohtaisiin taulukoihin (liitteissä)

• Tarkastelutapa

• Maakohtaiset koulutusjärjestelmät & kuntoutuksen koulutukset

• Yhtenevyydet ja eroavuudet

TAUSTAA
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• Suomen duaalimallista poikkeavat korkeakoulujärjestelmät

• Norjalainen korkeakouluväylä perustuu kompetensseihin

• Iso-Britannian korkeakoulujärjestelmässä neljä vaihetta

• Kuntoutusalan tutkintoon johtavaa koulutusta ei toisella asteella

• Kuntoutusalan tutkintojen kirjo laajin Isossa-Britanniassa

• Suorat koulutusjatkumot useilla kuntoutuksen koulutusaloilla
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• Ruotsin ammattikorkeakouluissa ja Norjan fagskole-kouluissa tarjotaan 

myös kuntoutusalan lisäkoulutusta

• Kuntoutuksen korkeakoulutukseen pääsy Norjassa edellyttää ns. 

yleisen opintokompetenssin suorittamista

• Norjassa tarjolla vuoden kestoisia opintoja (årsstudium), joiden avulla 

opiskelija voi eri koulutusasteilla täydentää tutkinto-ohjelman kautta 

hankittua osaamistaan

• Islannissa tarjolla ylemmän korkeakoulututkinnon tasoista, tutkintoa 

täydentävää koulutusta (diplomikoulutus), esim. antaa 

toimintaterapeuteille oikeuden harjoittaa ammattiaan

VAIHTELEVIA OPINTOPOLKUJA
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• Iso-Britanniassa mahdollista tehdä joustavasti korkeakoulututkintojen 

osia (diplomi- ja sertifikaattikoulutus) sekä oppisopimuskoulutusta 

(higher and degree apprenticeship) myös kuntoutusalalla

• Tanskassa kohdennettu työelämässä oleville aikuisille työn ohessa 

osa-aikaisena suoritettavia, alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon 

tasoisia opintoja (diplomi- ja master-koulutukset)

• Ruotsissa tarjolla korkeakoulutasoisia erikoistumisopintoja; 

edellytyksenä perustutkintotasoisia opintoja tai tutkinto; voi johtaa uuteen 

tutkintoon (esim. kuntoutuksen ohjaus, neurologinen 

kuntoutus, kehitysvammaisten kanssa työskentelevän opettajan 

pedagoginen pätevöityminen)

VAIHTELEVIA OPINTOPOLKUJA
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Kiitos!
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