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Alkusanat
Kuntoutukseen liittyvän koulutustarjonnan jäsentämiseksi Kuntoutus-lehti aloitti vuoden 2015 toisessa numerossa alan koulutuksia esittelevän juttusarjan. Sarjan tavoitteena oli jakaa tietämystä erilaisista kuntoutukseen
liittyvistä koulutuksista sekä herättää keskustelua siitä, mihin alan koulutusta tulisi kehittää tulevaisuudessa.
Kirjoittajina oli oman koulutusalansa opetuksen vastuuhenkilöitä. Esittelyjä ehdittiin julkaista yksitoista vuoden
2018 toiseen numeroon mennessä.
Koulutusesittelyille nähtiin tarvetta jo kuntoutusjärjestelmän hajanaisuuden – tai moninaisuuden – takia.
Kuntoutustoiminta kohdentuu moniin erityyppisiin tilanteisiin ja tuen tarpeisiin, jolloin myös kuntoutukseen
ohjaava tai siitä vastaava järjestelmä, samoin kuin kuntoutusammattilaisten erityisosaaminen, on moninaista.
Kuntoutus ei ole yhtenäinen toimintamuoto vaan moniammatillista osaamista edellyttävä vuorovaikutteinen
kokonaisuus. Tämä tosiasia asettaa haasteita kuntoutusjärjestelmän yhtenäisyydelle. Samat monialaisuuden
haasteet koskevat myös kuntoutusalan koulutusta.
Kuntoutuksen tutkija ja kehittäjä samoin kuin kuntoutusta toteuttava ammattilainen toimii aina jonkin teoreettisen viitekehyksen ja taustaolettamusten ohjaamana. Tämä viitekehys muotoutuu koulutuksen myötä.
Tärkeä kysymys onkin, miten kuntoutuksen koulutus Suomessa toteutuu nyt ja tulevaisuudessa. Kuntoutusta
opetetaan ja tutkitaan tiedeyliopistoissa. Lisäksi ammattikorkeakoulut samoin kuin ammattikoulut kouluttavat
monille eri erikoisaloille suuntautuvia kuntoutusammattilaisia. Ammattikorkeakoulut tarjoavat myös perustutkintoja syventävää kuntoutuksen alaan kohdennettua koulutusta. Lisäksi useissa muissa terveydenhoidon tutkinnoissa ja erikoistumiskoulutuksissa on mukana kuntoutuksen teemoja.
Piiraisen ja Sjögrenin (2015) opetus- ja kulttuuriministeriölle tekemässä, ammattikorkeakoulujen kuntoutusalan koulutuksen nykytilaa ja tulevaisuuden tarpeita koskevassa selvityksessä eri kuntoutuksen alan toimijoista
koostuvat vastaajat korostivat hyvinkin yksimielisesti kuntoutuksen yhteisen tietoperustan ja yhteisen käsitteistön tarvetta. Suuri yksimielisyys vallitsi myös siitä, että kuntoutusta koskevan koulutustarjonnan tulisi jatkua
perustasosta aina yliopistolliseen jatkotutkintoon asti ja että tieteellinen tutkimus on ammatin kehittymisen
kannalta välttämätöntä. Kuntoutuksen yhteisen tietoperustan rinnalla nähtiin tärkeänä myös erityisalueiden
vahva osaaminen sekä se, että näyttöön perustuvaa osaamista ja moniammatillista työskentelyä vahvistetaan.
Kuntoutuksen alan toimijoilla on edellä referoidun selvityksen mukaan tietyiltä osin varsin yhtenäinen näkemys
siitä, mitä elementtejä kuntoutuksen alan koulutuksen tulisi sisältää. Voidaan kuitenkin kysyä, toteutuvatko
nämä visiot nykyisessä kuntoutusalan koulutustarjonnassa, tai mitä tiedämme vallitsevista kuntoutusalan koulutuksista, niiden sisällöistä sekä tulevaisuuden suunnitelmista. (Ks. Erja Poutiaisen pääkirjoitus: Kuntoutus 2,
2015, 3–4.)
Kuntoutus-lehden koulutusesittelyt aloitti tiedeyliopistojen kuntoutuksen alan opetusta ja tutkimusta käsittelevä kirjoitus. Sen jälkeen esittelyjen aiheina olivat kuntoutuksen ylempi ammattikorkeakoulututkinto, kuntoutuksen ohjaajat, lääkäreiden kuntoutuksen erityispätevyys, fysioterapia, toimintaterapia, kuntoutusalan
erikoistumiskoulutukset, logopedia, kuntouttavan sosiaalityön erikoistumiskoulutus, neuropsykologian erikoispsykologikoulutus sekä apuvälinetekniikka.
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Kuntoutuksen koulutusten sisällöistä, toteutuksesta ja tarjoajista ei ole ennen ollut saatavilla vastaavia, perusteellisia kuvauksia. Esittelyistä käy hyvin ilmi, miten koulutukset vastaavat yhteiskunnallisiin tarpeisiin ja odotuksiin ja myös muokkautuvat niiden mukana. Katsoimme, että saamamme koulutusesittelyt kannattaa koota
yksiin kansiin, jolloin kokonaiskuvaa on helpompi hahmottaa. Toivomme, että tämä kooste osaltaan myös ohjaa
huomiota kuntoutuksen koulutuksen tärkeään rooliin koko kuntoutuksen alan turvaamisessa ja kehittämisessä.
Esittelyt kirjoittajatietoineen kuvastavat kirjoittamisensa aikaista tilannetta. Muutamien kirjoitusten alkusivun
alaviitteeseen on tätä julkaisua toimitettaessa lisätty lyhyt maininta julkaisuajankohdan jälkeisistä olennaisista
muutoksista. Lisäksi joitain alkuperäisiin julkaisuihin jääneitä yksittäisiä kirjoitusvirheitä on korjattu, ja kirjoitusten ulkoasua on yhtenäistetty käsillä olevan julkaisun tarpeisiin.
Kiitämme kirjoittajia heidän antamistaan luvista julkaista koulutusesittelyt uudelleen tässä työselosteessa.
Helsingissä maaliskuussa 2019
Annika Laisola-Nuotio
Erja Poutiainen
Kuntoutussäätiö
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Kuntoutustiede yliopistojen
oppiaineena – yliopistoverkoston
yhteistyönä? 1
Kristiina Härkäpää, kuntoutustieteen professori, Lapin yliopisto
Marjatta Martin, kuntoutustieteen yliopisto-opettaja, Lapin yliopisto
Aila Järvikoski, kuntoutustieteen professori emerita, Lapin yliopisto

Opetusministeriö käynnisti vuonna 2014 selvityksen, jonka tarkoituksena oli tuottaa pohjatiedot kuntoutusalan
(apuvälinetekniikan, fysioterapian, toimintaterapian, naprapatian, osteopatian, jalkaterapian ja kuntoutuksen ohjauksen) koulutuksen nykytilasta ja tulevaisuuden tarpeista ministeriön sekä ammattikorkeakoulujen
sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan kouluttajien päätöksenteon tueksi. Arja Piiraisen ja Tuulikki Sjögrenin (2015)
selvityksessä vastaajat näkivät oleellisena kuntoutuksen koulutuksen saumattoman jatkumisen perustasosta
tohtoritutkintoon saakka, jotta kuntoutuksen yhteisen tietoperustan rakentuminen olisi mahdollista. Yhteinen
tietoperusta edellyttää vastaajien mukaan kuntoutusalan maisteri- ja tohtoritasoista koulutusta. Erityisesti tulevaisuuden kannalta kuntoutuksen yhteinen tietoperusta nähtiin tärkeänä. Kuntoutuksen ammattilaisen katsotaan tarvitsevan monitieteellistä osaamista. Teoreettisen ja tutkimukseen perustuvan tiedon merkitystä on
korostettu kuntoutusalan työkäytäntöjen kehittämisessä.
Kuntoutustiede on eri tieteenalojen teorioita ja lähestymistapoja yhdistävä oppiaine ja tieteenala, jonka kohteena on kuntoutus ja kuntoutuminen. Monitieteisessä oppiaineessa käytetään hyväksi yhteiskunta-, käyttäytymis- ja terveystieteiden teorioita ja tietopohjaa. Kuntoutuksen eurooppalaiset tutkijat painottavat kuntoutuksen
tutkimuksen kohdealueen ulottumista ”solusta yhteiskuntaan”. Työssä jaksamisen ja työhön paluun tukeminen
sekä työkyvyttömyyden ehkäisy ovat tällä hetkellä kuntoutuksen ja kuntoutustieteen keskeisiä kysymyksiä.
Yhtä tärkeitä alueita ovat eri tavoin vammaisten henkilöiden toimijuus, elämänhallinta ja sosiaalinen osallisuus,
joiden tukeminen lähellä ihmisen arkea on erityisen tärkeää. Sekä työurien pidentämisen että väestön sosiaalisen osallisuuden ylläpidon tavoitteet edellyttävät eri palvelujärjestelmien toiminnan, koordinoinnin ja suunnittelun asiantuntemusta. Niin sanottu asiakaslähtöinen, kuntoutujan omaa osallistumista korostava ja kuntoutujan arkielämään sijoittuva, kuntoutus kuuluu kuntoutuksen ja kuntoutustieteen ajankohtaisiin kehitystehtäviin.
Suomessa kuntoutuksen tai kuntoutustieteen yliopisto-opetus käynnistyi 2000-luvun alkupuolella Lapin ja
Oulun yliopistojen yhteistyössä opetusministeriön pienen hankemäärärahan turvin. Tavoitteena oli monialainen ja monitieteinen näkökulma kuntoutukseen ja kuntoutumiseen, jossa Lapin yliopisto tarjosi yhteiskunta- ja
käyttäytymistieteiden näkökulmaa, Oulun yliopisto terveys- ja lääketieteellistä. Tavoitteeksi otettiin yliopistojen pääosin yhteinen kuntoutuksen opetus, joka voisi olla Lapin yliopistossa pääaineena yhteiskuntatieteiden

1 Kuntoutus 2015, 38, 2, 62 - 64.
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maisterin tutkinnossa ja Oulun yliopistossa terveys- tai kasvatustieteiden maisterin tutkinnossa. Oulun yliopistossa esitys ei kuitenkaan saanut riittävää tukea. Opetusta jatkettiin kuitenkin avoimessa yliopistossa ja
osana lääkärikoulutusta, osa-aikaisen professuurin turvin. Lapin yliopistossa kuntoutus hyväksyttiin yhdeksi
yhteiskuntatieteiden tiedekunnan pääaineista vuonna 2004. Oppiaineen nimi muutettiin – opiskelijoiden toivomuksesta – kuntoutustieteeksi muutaman vuoden päästä vastaamaan muiden maiden yliopistojen käytäntöjä
(esim. rehabilitation science, Rehabilitationwissenschaft).
Vuosikymmenen puolivälissä tavoiteltiin kuntoutustieteen vakiinnuttamista yliopistolliseksi oppiaineeksi
Suomessa. Yliopistojen yhteistyönä laadittiin muun muassa suunnitelma kuntoutuksen yliopistoverkoston
perustamisesta, johon haettiin opetusministeriöltä rahoitusta. Ajatuksena oli silloin, että Suomessa monitieteisen kuntoutuksen pitäisi tapahtua usean yliopiston verkostoyhteistyönä, jossa opetusvastuut jakautuisivat eri yliopistojen painoalueiden mukaisesti. Suunnitelma ei kuitenkaan saanut myönteistä vastaanottoa
opetusministeriöltä.
Yhteistyömallien kariutuessa kuntoutustiede alkoi myös Lapin yliopistossa menettää asemaansa. Se menetti
pääainestatuksensa: kuntoutustieteen uusia pääaineopiskelijoita otettiin tällä tietoa viimeisen kerran vuonna
2010. Päätösten taustalla lienevät vaikuttaneet toisaalta yliopistojen rakenteellinen kehittäminen, toisaalta
sosiaalityön opetuksen laajentaminen, jotka molemmat olivat opetusministeriön agendalla. Lapin yliopistossa
maisteriopintonsa kuntoutustieteessä aloittaneilla on nykyisten päätösten voimassa ollen vielä kolmisen vuotta
aikaa saattaa opintonsa päätökseen. Sen jälkeen kuntoutustieteen opetusta järjestettäneen vain sivuaineena.
Kuntoutustieteen perus- ja aineopintoja on myös mahdollista suorittaa avoimessa yliopistossa verkko-opintoina. Perusopinnot järjestetään yliopistojen välisenä yhteistyönä: opetuksesta vastaavat Itä-Suomen, Lapin ja
Oulun yliopistot yhdessä. Aineopintoja järjestetään Lapin yliopiston avoimessa yliopistossa. Avoimien yliopistojen kuntoutustieteen opintoihin osallistuu vuosittain noin sata opiskelijaa.
Yliopistojen autonomia merkitsee, että jokainen yliopisto tekee omat ratkaisunsa. Kuntoutusalan oppiaineista
fysioterapia on vahvistunut voimakkaasti Jyväskylän yliopistossa, mutta toimintaterapian opetus päätettiin
siellä lopettaa. Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitokseen perustettiin vammaisjärjestöjen tuella vammaistutkimuksen professuuri. Helsingin yliopistossa on tällä hetkellä myös neurologisen kuntoutuksen osa-aikainen professuuri, Tampereen yliopistossa kuntoutuksen, erityisesti tuki- ja liikuntaelinsairauksien professuuri
ja Oulun yliopistossa lääketieteellisen kuntoutuksen osa-aikainen professuuri. Lisäksi on syytä muistaa, että
kuntouttavalla sosiaalityöllä on professuurinsa ja erityispedagogiikka on oppiaineena useissa yliopistoissa.
Kuntoutusalan väitöskirjoja valmistuu eri yliopistoissa myös psykologiassa, sosiaalityössä, sosiologiassa, sosiaalipolitiikassa, kasvatustieteessä ja lääketieteessä usealla erityisalalla, muun muassa geriatriassa. Kuntoutusja vammaisalan osaamista on siis varsin paljon, mutta selvänä ongelmana on sen hajanaisuus, sijoittuminen
useihin yliopistoihin ja yhtenäisemmän teoriaperustan puuttuminen.
Kuntoutustieteen ensimmäisissä Lapin yliopistossa tehdyissä väitöskirjatöissä on käsitelty monialaisen kuntoutuksen haasteita (Koukkari 2010) ja terapeuttista yhteistoimintaa (Harra 2014). Parin seuraavan vuoden aikana
valmistuu väitöskirjoja muun muassa asiakkaan toimijuutta vahvistavasta työotteesta fysioterapiassa, vaikeavammaisen kuntoutusasiakkaan osallisuudesta, vammaisten nuorten elämänkulusta ja kuntoutuksen roolista
siinä, vammaisen ihmisen valtaistumista tukevasta vuorovaikutuksesta, moniammatillisesta yhteistyöstä ja
kuntoutustyöntekijöiden osaamishaasteista. Yksi oppiaineen tutkimusintresseistä kohdistuu työkykyä ylläpitävään ja ammatilliseen kuntoutukseen ja tuettuun työllistymiseen, mutta väitöskirjatöitä ei sillä alueella ole
toistaiseksi käynnistynyt.
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Monella jatko-opintoja suorittavalla on useampi kuin yksi maisterintutkinto. Niiden pääaineita ovat kuntoutustieteen lisäksi olleet toimintaterapia, fysioterapia, terveystieteet, kasvatustieteet sekä yhteiskuntatieteistä
muun muassa sosiologia ja sosiaalityö. Myös ammattikorkeakoulujen ylemmän tutkinnon suorittaneilta on
tullut joukko jatko-opintoja koskevia tiedusteluja. Ylemmän amk-tutkinnon suorittaneilla on mahdollisuus jatkaa tohtoriopintoihin, mutta opinto-oikeuden myöntämisen perusteena ovat yleensä sitä ennen suoritettujen
oppiaineen teoreettisten opintojen lisäksi muun muassa tutkimusmenetelmäopinnot.
Mikä voisi olla kuntoutustieteen tulevaisuus yliopistoissa? Perusteluna kuntoutustieteen yliopisto-opetukselle
on edelleen kuntoutuksen yhteisen tietoperustan luominen biopsykososiaalisen lähestymistavan ja kuntoutuksen valtaistavan ja ekologisen toimintamallin pohjalta. Käsityksemme mukaan olisi perusteltua käynnistää
esimerkiksi useamman yliopiston yhteistyönä kuntoutustieteen maisteriopinnot (120 op), joiden pääsyvaatimuksena on sopivalla aineyhdistelmällä suoritettu kandidaatin tutkinto tai vaihtoehtoisesti amk-tutkinto,
johon liitetään kuntoutustieteen opintoja ja tutkimusmenetelmäopintoja käsittävät riittävän laajat siltaopinnot.
Kuntoutuksen eri alojen amk-tutkintoja suorittaneista osa hakeutunee kuntoutuksen ylempää amk-tutkintoa
suorittamaan ammattikorkeakouluihin ja osa erikoistumisalansa opintoihin (mm. Jyväskylän yliopiston fysioterapian opintoihin). Selvä aukkopaikka on kuitenkin laaja-alaisemman orientaation tarjoavissa kuntoutuksen tai
kuntoutustieteen opinnoissa, joihin sisältyy monialaisen kuntoutuksen lisäksi myös ammatillisen ja työkykyä
ylläpitävän kuntoutuksen sekä tuetun työllistymisen teoreettis-käytännöllinen perusta.
Löytyykö poliittista tahtoa kuntoutustieteen maisteriopetuksen järjestämiselle ja missä muodossa? Varteenotettava ratkaisu olisi kuntoutustieteen opintojen järjestäminen yliopistojen välisenä monialaisena yhteistyönä.
Kun Suomi kärvistelee taantuman kourissa ja työurien pidentäminen on vaikeaa ja kun vammaisuus ja kasautuvat sosiaaliset ongelmat tuottavat monille työmarkkinoilta syrjäytymisen kierteen, olisi tarpeen arvioida uudelleen hyötyjä, joita kuntoutustieteen opetuksen järjestäminen yliopistoverkoston yhteistyönä tuottaisi.
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Kuntoutuksen ylempi
ammattikorkeakoulututkinto tuottaa
kehittämis- ja johtamisosaamista 2
Salla Sipari, yliopettaja, Metropolia ammattikorkeakoulu
Merja Sallinen, lehtori, Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK)
Tiina Hautala, yliopettaja, Turun ammattikorkeakoulu
Ira Jeglinsky-Kankainen, yliopettaja, Arcada ammattikorkeakoulu

Työelämässä toimivat ammattilaiset voivat syventää ja laajentaa kuntoutuksen
kehittämis- ja johtamisosaamistaan ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa
(YAMK). Kirjoituksessa kuvataan kuntoutuksen YAMK-ohjelman sisältöä, perusteita
ja toteutusta sekä valmistuneiden sijoittumista työelämään.
Yhteiskunnallinen tarveperustelu
Esitys moniammatillisen kuntoutuksen ylemmän ammattikorkeakoulututkinto-ohjelman aloittamisesta tehtiin
vuonna 2008 valtakunnallisen ammattikorkeakouluverkoston yhteistyönä. Haettavan koulutusohjelman suunnittelussa olivat mukana ammattikorkeakoulujen lisäksi Kuntoutussäätiön, Kuntaliiton, Folkhälsanin, Invalidiliiton, Lapin ja Tampereen yliopistojen, Helsingin kaupungin, Espoon kaupungin, Opetusministeriön, Sosiaali- ja
terveysministeriön, Stakesin ja Valtiokonttorin edustajat. Lisäksi erikoistumisopinnoissa olevat, sosiaali- ja terveydenhuollon eri sektorien edustajat osallistuivat kuntoutuksen ylemmän ammattikorkeakoulu-koulutuksen
tarveperusteluun ja suunnitteluun.

2 Kuntoutus 2015, 38, 4, 46 - 51. Julkaisuajankohdan jälkeiset olennaiset muutokset tiivistettyinä tässä:
• SAMK:issa toteutetaan vuodesta 2018 kuntoutuksen YAMK englanniksi.
• Arcadassa toteutetaan vuodesta 2018 kuntoutuksen YAMK kokonaan etäkoulutuksena.
• Monialaisen kuntoutuksen YAMK -koulutus on alkanut Jyväskylän amk:ssa 2017.
• Kuntoutuksen YAMK-tutkintoon johtava koulutus on alkamassa Oulun ammattikorkeakoulussa syksyllä
2019. Koulutuksessa syvennytään seuraaviin osaamisteemoihin: kuntoutusalan asiantuntijaosaaminen,
johtamisosaaminen, tutkimus- ja kehittämisosaaminen sekä liiketoimintaosaaminen.
• Kuntoutuksen ja liikunnan integraatio hyvinvointipalveluissa YAMK-kokonaisuutta suunnitellaan
viiden ammattikorkeakoulun verkostossa: Jyväskylän, Lahden, Savonia, Seinäjoen ja Turun AMK:t.
Tarkoituksena on rakentaa 30 op:n yhteiset syventävät opinnot, joiden toteutus alkaa syksyllä 2020. Osa
ammattikorkeakouluista tarjoaa Kuntoutuksen ja liikunnan integraatio hyvinvointipalveluissa -koulutuksen
omana YAMK-tutkintona, osa valinnaisina opintoina muille sosiaali- ja terveysalan YAMK-tutkinnoille.

KUNTOUTUSSÄÄTIÖN TYÖSELOSTEITA • WORKING PAPERS 61/2019

15

Koulutuksen yhteiskunnallista tarvetta perusteltiin väestön ikääntymisen, perheiden monimuotoistumisen,
monikulttuurisuuden ja nuorten syrjäytymisen näkökulmista. Toisaalta sosiaali- ja terveysalan asiakkaiden
moniongelmaisuuden ja toiminta- ja työkyvyn vaikeuksien lisääntymisen myötä nimenomaan kuntoutuksen
asiantuntija-alueeseen kohdistuvan YAMK-koulutuksen koettiin olevan tarpeen. Samat perustelut koulutukselle
ovat edelleen olemassa.
Työelämässä tarvitaan toiminta- ja ilmiölähtöistä kehittämis- ja johtamisosaamista, jossa palvelut rakentuvat ammattilaisten ja kansalaisten yhteistoiminnassa vastaamaan palvelujen käyttäjien tarpeita. Kuntoutuksen yhteisöllinen osaaminen kohdistuu yhteisiin ilmiöihin kuten ihmisten arkeen ja muuttuvaan
toimintaympäristöön.
Eräs ylempien ammattikorkeakoulututkintojen tavoite on auttaa opiskelijaa saavuttamaan työelämän kehittämisen edellyttämät laajat tiedot omalla alallaan. Opintojen aikana opiskelijat perehtyvät työelämän tutkimisen ja kehittämisen menetelmiin sekä vastaavat opinnäytetyönä tehtävän työelämälähtöisen kehittämistyön
suunnittelusta ja toteuttamisesta. Tämä vaatii luonnollisesti opiskelijalta kykyä itsenäiseen ja vaativaan asiantuntijatyöhön. (Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 2014.) Opiskelun kautta kertyy paljon kehittämisosaamista, josta opiskelijoiden lisäksi hyötyvät myös heidän työnantajansa ja sitä kautta laajemminkin koko
kuntoutusala.
Ammattikorkeakoulujen ylemmistä tutkinto-ohjelmista valmistuvat voivat toimia vaativissa kuntoutuksen
kehittämis- ja johtamistehtävissä, jotka edellyttävät kykyä ennakoida, arvioida ja kartuttaa alan tietoa ja
uudistaa käytäntöjä innovatiivisesti sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Tutkinnon vaatimukset perustuvat
eurooppalaiseen tutkintojen osaamisen viitekehykseen (EQF 7) ja kansalliseen viitekehykseen tutkinnoista ja
muusta osaamisesta. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2009a ja 2009b.) YAMK-tutkinto on verrattavissa vastaaviin
kansainvälisiin maisteritason tutkintoihin.

Tähtäimessä tulokselliset kuntoutuskäytännöt
Kuntoutuksen YAMK-koulutusta toteutetaan tällä hetkellä Arcadassa, Metropolia ammattikorkeakoulussa sekä
Satakunnan ja Turun ammattikorkeakouluissa. YAMK-koulutuksessa opiskelijat kehittävät työyhteisöissä ja
muissa verkostoissa hyviä ja tuloksellisia kuntoutuskäytäntöjä kuntoutujan toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Kuntoutuksen koulutuksessa on tavoitteena eettisesti ja taloudellisesti kestävän, yksilön, yhteisön ja
yhteiskunnan välisen kehittämisprosessin ja hyötyjen aikaansaaminen. Tulevaisuussuuntautuneisuus, innovatiivisuus ja teknologian hyödyntäminen ovat keskeisiä tekijöitä kuntoutuksen koulutuksessa.
Koulutuksessa painotetaan ymmärrystä kuntoutuksen ja sen järjestämisen sekä yksilön kuntoutumisen kokonaisuudesta. Koulutuksessa korostetaan toimintatapoja, jotka kunnioittavat yksilöä toimijana, ja palvelun käyttäjän osallistumista toiminnan suunnitteluun omassa arjessaan ja toimintaympäristössään.
Koulutuksen toteutus vaihtelee hieman ammattikorkeakouluittain. Lähiopetuspäiviä on 2–4 kuukaudessa ja
koulutus kestää 1,5–2 vuotta. Opintojen laajuus on kokonaisuudessaan 90 opintopistettä (taulukko 1). Kuntoutuksen YAMK-koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa.
Arcadassa kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisosaaminen perustuu osallistumiseen, osallisuuteen,
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Taulukko 1. Opintokokonaisuudet ja -jaksot ammattikorkeakouluittain.
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saavutettavuuteen ja ”universal design”-käsitteisiin, joita tarkastellaan laaja-alaisesti yksilö-, ryhmä- ja yhteiskuntatasolla. Opinnoissa painotetaan monialaista, henkilö-ja perhelähtöistä kuntoutustoimintaa sekä kuntoutuksen muutoksen ymmärtämistä. Opinnoissa syvennetään kuntoutuksen teoreettista ja menetelmällistä
osaamista. Johtamisosaaminen sisältää muun muassa johtamisen työkaluja, jotka vastaavat kestävästä muutoksesta ja kehityksestä, terveystaloudesta ja budjetoinnista. Yhteistyö työelämän ja sen edustajien kanssa
mahdollistaa kokonaisvaltaisen käsityksen ja pohdinnan työelämän monipuolisista ja haastavista muutoksista,
jotka liittyvät sekä johtajuuteen että palveluiden kehittämiseen.
Metropolia ammattikorkeakoulussa kuntoutuksen kehittämisosaaminen rakentuu seuraavista kokonaisuuksista: kuntoutus yhteiskunnallisena, yhteisöllisenä ja asiakkaan yksilöllisenä muutosprosessina, teoreettinen
ja menetelmällinen kuntoutuksen kehittämistarpeiden ennakointi- ja arviointiosaaminen sekä kuntoutuksen
innovatiivinen tutkimuksellinen kehittämisosaaminen. Kuntoutuksen kehittämisosaamisen sisällöt rakentuvat
kuntoutuksen muutoksen ymmärtämisestä sekä verkostojen ja rajapintoja ylittävän asiakaslähtöisen toiminnan kehittämisestä. Kuntoutuksen johtamisosaaminen käsittää johtamisen organisaatioissa eri tasoilla ja asiantuntijuuden vahvistamisessa. Johtamisosaaminen sisältää kuntoutuksen asiantuntijuuden ja tuloksellisuuden
lisäksi johtamisen etiikkaa ja työvälineitä, strategisen toiminnan perusteita sekä työhyvinvointia tukevaa johtamista ja palvelutoiminnan johtamista.
Satakunnan ja Turun ammattikorkeakouluissa kuntoutuksen YAMK-opinnoissa tarkastellaan laaja-alaisesti kuntoutuksen teoreettisia ja yhteiskunnallisia perusteluja, syvennetään näyttöön perustuvan työskentelyn osaamista ja paneudutaan kuntoutuksen rahoitukseen ja palvelujärjestelmää ohjaavaan lainsäädäntöön. Esteettömyyteen ja osallisuuteen liittyviä teemoja tarkastellaan monista eri näkökulmista. Johtamisopintoihin kuuluu
strategisen ja osaamisen johtamisen lisäksi opintoja yrittäjyydestä, laadusta ja talousprosesseista.

Yhteisöllisen osaamisen rakentuminen ja yksilölliset osaamispolut
Opiskelijoiden koulutus- ja työhistoriat ovat erilaisia, mikä edistää asiantuntijuuden ja moniammatillisen
yhteistyön kehittymistä ryhmässä. Opiskelijaryhmässä voi olla mukana apuvälineteknikkoja, fysioterapeutteja,
geronomeja, jalkaterapeutteja, kuntoutuksen ohjaaja, kätilöjä, liikunnanohjaajia, optometristeja, osteopaatteja, sairaanhoitajia, sosionomeja, terveydenhoitajia ja toimintaterapeutteja.
Kuntoutusasiantuntijuuden vahvistamisessa painotetaan yhteiskehittelyä ja yhteisöllistä moniasiantuntijuutta
(Sipari & Mäkinen 2012). Yhteiskehittely mahdollistaa moninaisten muutosten ja monitahoisten kehittämistehtävien hahmottamisen kuntoutustoiminnan kehittämisessä ja johtamisessa. Yhteiskehittelyssä toimijoina ovat
opiskelijat, opettajat ja työelämäkumppanuudet. (Yhteiskehittelyllä hyvinvointia 2010.) Moniasiantuntijuutta
korostavassa toiminnassa kuntoutujat ymmärretään keskeisinä kehittämiseen osallistuvina toimijoina (Sipari
ym. 2014).
Yhteisöllisen osaamisen rinnalla kuntoutuksen koulutuksessa oppiminen on luonteeltaan myös yksilöllisen
osaamisen karttumista ja pohdintaa. Oppiminen rakentuu joustavasti opiskelijan ja työelämän osaamistarpeiden mukaan osaamispoluksi (Ahonen ym. 2014). Oppimisen sosiaalisuutta ja vuorovaikutuksellisuutta
tehostetaan opiskelumuodoilla, joissa järjestetään mahdollisuuksia tiedon keskinäiseen jakamiseen, keskusteluun, erilaisten tulkintojen esittämiseen ja argumentointiin. Oppimistilanteet muodostuvat työpajoista,
yksin ja ryhmässä – myös työyhteisöissä – tehdyistä oppimistehtävistä, seminaareista, verkko-opinnoista ja
asiantuntijaesityksistä.
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Opintotehtävät lähipäivien välillä ovat laajoja ja vaativia, joten ne edellyttävät opiskelijalta kykyä itsenäiseen
työskentelyyn. Opiskelijalla on mahdollisuus yksilöllisiin ratkaisuihin, joissa hän voi syventää osaamistaan valitsemalla opintoja tai tutkinnon osia toisessa ammattikorkeakoulussa tai ammattikorkeakoulun ulkopuolella.
Työn ohella tapahtuvat opinnot edellyttävät sekä opiskelijalta että ammattikorkeakoululta joustavuutta; henkilökohtainen opiskelusuunnitelma ja aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT) ovat välttämättömiä työvälineitä opintojen toteutuksessa.

Kuntoutuksen muutosagentit uusille urille
Ammattikorkeakouluissa työelämälähtöisessä oppimisessa, osaamisen rakentumisessa ja käytännön kehittämisessä hyödynnetään ja sovelletaan yliopistojen ja sektoritutkimuslaitosten tuottamaa tutkimustietoa. Tieteellisen tutkimustiedon ja käytännön kehittämisen vuoropuhelu ja vuorovaikutteisuus ovat merkityksellistä
jatkuvassa yhteiskunnallisessa muutoksessa.
Kuntoutuksen YAMK-tutkinto-ohjelmassa osaamisen vahvistuminen on onnistuneesti kytköksissä työelämän
tarpeisiin. Opiskelijat tekevät opinnäytetyönsä useimmiten omalle työpaikalleen. Se on luonteeltaan kuntoutuksen työmenetelmiä, työvälineitä, työelämän käytäntöjä tai prosesseja kehittävä tutkimuksellinen tai toiminnallinen tehtävä. Opinnäytetyö voidaan tehdä myös osana laajempaa kehittämishanketta. Työ toteutetaan kolmikantana eli yhteistyönä, jonka käytännön toteutuksesta sovitaan opiskelijan, työyhteisön tai toimeksiantajan
ja ammattikorkeakoulun välillä. Suvannon (2014) mukaan YAMK-opinnäytetyö tuottaa parhaimmillaan hyviä
käytäntöjä työelämän systemaattiseen kehittämiseen myös jatkossa, kun opiskelija ja työyhteisö ovat saaneet
uusia työkaluja organisaation kohtaamien haasteiden käsittelyyn.
Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä kutsutaan yleisesti tutkimuksellisiksi kehittämistöiksi (ks. Toikko & Rantanen 2009). Tutkimuksellinen kehittäminen toteutuu useimmiten työtoiminnassa siten, että opiskelija toimii
muutoksen käynnistäjänä ja toimeenpanijana, mutta toteutus perustuu yhteiskehittelyyn, jossa kollegat ja kuntoutujat ovat mukana (Sipari ym. 2014, Suvanto 2014). Kehittämistoiminnan ohjaus toteutetaan työelämän ja
opettajien yhteistyönä ja luodaan ”yhdessä tekemisen meininki”.
Kehittämistoiminta edellyttää opiskelijalta kykyä ennakoida, arvioida ja kartuttaa kuntoutusalan tietoa ja
uudistaa käytäntöjä innovatiivisesti ja kansainvälisesti. Yhteisöllinen ja tutkimuksellinen kehittämisote monitasoisessa sekä muuttuvassa kuntoutuksen kehittämistoiminnassa oli tyypillistä kuntoutuksen YAMK-tutkinnon opiskelijoille myös Jämsän (2014) tutkimuksessa. Jämsä kuvaakin näitä opiskelijoita kuntoutuksen
muutosagenteiksi.
Kuntoutuksen tutkinto-ohjelmissa valmistuneille opiskelijoille tehtiin lukuvuonna 2013–2014 kysely, jossa selvitettiin koulutuksen vaikutusta urakehitykseen heidän näkökulmastaan. Tulokset osoittivat, että työtehtävät
olivat monilla muuttuneet siten, että asiantuntija- ja kehittämistehtävät olivat lisääntyneet ja tehtävät olivat
aikaisempaa monipuolisempia ja vaativampia. Työyhteisön koettiin arvostavan uutta osaamista, ja palkka oli
noussut. Valmistuneet ovat sijoittuneet kuntoutusalan päällikkötason tehtäviin ja kehittämistehtäviin.
Kuntoutuksen kehittäminen kiteytyy työelämästä nouseviin kuntoutuksen ajankohtaisiin ydintekijöihin, joita
ovat mm. toimijuus, asiakaslähtöisyys, moniammatillinen työskentely, yhteisöllisyys ja palvelujen kustannustehokkuus (Jämsä 2014). Näihin ydintekijöihin paneutuminen johtamis- ja kehittämisopinnoissa näyttäisi olevan
merkityksellistä ammattilaisten urakehityksessä.
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Verkostoitunut koulutus
Alusta alkaen kuntoutuksen ylempää ammattikorkeakoulukoulutusta on suunniteltu ja kehitetty valtakunnallisessa verkostossa, johon on kuulunut edustajia kaikista niistä ammattikorkeakouluista, joissa koulutusta toteutetaan. Tämä on varmistanut opetussuunnitelmien taustalle laajan näkemyksen kuntoutuksesta ja sen ajankohtaisista haasteista. Verkoston ydintoimintaa on koulutuksen laadun ja erityisesti eurooppalaiseen tutkintojen
osaamisen viitekehyksen (EQF) 7-tason eli maisteritason varmistus. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi
sitä, että yamk-tutkinnon jälkeen opiskelijan on mahdollista hankkia opettajan pätevyys suorittamalla pedagogisia opintoja tai hakeutua yliopistoon jatko-opiskelijaksi.
Keskeisiä yhteistyökumppaneita kuntoutuksen koulutuksessa ovat kunkin alueen kaupungit, kuntoutuspalvelujen tuottajat ja järjestäjät sekä kehittäjätahot. Hankeyhteistyötä tehdään merkittävien valtakunnallisten
kumppanien, esimerkiksi Kelan, ja alueellisten toimijoiden, kuten yliopistollisten sairaaloiden, kuntoutuskeskusten ja kuntien, kanssa.
Koulutuksen tehtävä- ja osaamiskuvaukset on tehty tulevaisuusorientoituneesti, ja ne perustuvat sosiaali- ja
terveysalan kehittämisohjelmiin ja tulevaisuuden linjauksiin. Näiden lisäksi koulutuksen suunnittelua ovat
ohjanneet alueelliset painopisteet sekä ammattikorkeakoulujen strategiat ja yhteiset linjaukset.
Suunnitteluun ja kehittämiseen on osallistunut työelämän edustajista koottu neuvottelukunta tai ohjausryhmä,
joka vastaa osaltaan siitä, että koulutus vastaa työelämän tarpeita. Tämä kytkös on merkittävä, jotta koulutus
tuottaa sitä osaamista, jota tulevaisuudessa tarvitaan yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan kannalta. Tällä pyritään
toisaalta takaamaan opiskelijoiden mielekäs sijoittuminen työhön ja toisaalta varmistamaan se, että työnantajat mahdollistavat opiskelun työn yhteydessä ja havaitsevat oppimisen hyödyttävän työyhteisöä.
Kuntoutuksen YAMK-tutkinto-ohjelmat ovat mukana kansainvälisessä kuntoutusosaamisen edistämisessä.
Yhteistyö toteutuu asiantuntijavaihtona, konsultaationa sekä ohjausryhmätyöskentelynä. Kansainvälisyysosaaminen rakentuu ajankohtaisten aiheiden kautta eri opintojaksoissa sekä esimerkiksi kansainvälisten asiantuntijaesitysten ja hanketoiminnan kautta. Opiskelijoita kannustetaan julkaisemaan opinnäytetyönsä kansallisissa
ja kansainvälisissä kongresseissa ja julkaisuissa.
Kansainvälisellä ulottuvuudella kuntoutuksen YAMK-ohjelmat ovat olleet mukana alan hankkeissa muun
muassa seuraavilla kärkiosaamisen teemoilla: työterveys ja terveyden edistäminen, sosiaalinen kuntoutus, toimintakyky (WHO:n ICF-luokitus), omaishoitajuus, syrjäytymisen ehkäisy, esteettömyys sekä elinikäinen oppiminen ja pedagogiikka kuntoutuksessa. Metropoliassa on keskitytty erityisesti Euroopan ja Venäjän väliseen
yhteistyön, kun taas Arcada keskittyy pohjoismaiseen yhteistyöhön. SAMKin ja Turun kansainväliset kumppanit
ovat pääosin eurooppalaisia korkeakouluja.
Valtakunnallinen verkosto kuntoutuksen ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa on viime vuosina kutistunut. Oulusta ja Lahdesta on lopetettu kuntoutuksen tutkinto-ohjelmat. Ne on integroitu osaksi yleistä sosiaali- ja terveysalan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Tässä on se riski, että kuntoutusosaaminen ilmenee
geneerisenä johtamis- ja kehittämisosaamisena ja koulutuksesta katoavat kuntoutustieteelle ominaiset, muun
muassa moniammatilliset ja ihmisen yksilöllistä toimijuutta korostavat viitekehykset, joita työelämässä kuitenkin ehdottomasti tarvitaan.
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Lapin yliopisto on ollut kuntoutuksen kannalta merkittävä tekijä suomalaisessa korkeakoulujärjestelmän duaalimallissa. Käytännössä ja yksinkertaisimmillaan tämä tarkoittaa sitä, että yliopistot tuottavat tutkimustietoa,
jota ammattikorkeakoulut hyödyntävät ja soveltavat alueellisessa kehittämistyössä. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen profiloitunutta asiantuntijuutta tarvitaan, ja yhteistyötä tulisi entisestään lisätä. Ammattikorkeakoulut tarvitsevat yliopistojen kanssa tehtävää yhteistyötä. Väyliä jatkotutkintoon tulisikin avata sujuvammiksi.
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Kuntoutusprosessin ohjaukselle on tarvetta
Kuntoutuksen yhteiskunnalliset perusteet ja kohderyhmät ovat muuttuneet ja laajentuneet 2000–luvulla. Kuntoutuksen perusteena ovat entistä useammin erilaiset sosiaaliset syyt ja ihmisen kokonaistilanteen huomiointiin liittyvät seikat. Kuntoutuksen keskeisiä tehtäviä ovat muun muassa erilaisten perheiden tukeminen, ikääntyneiden kotona asumisen ja toimintakyvyn tukeminen, osatyökykyisten työllistymisen ja työssä jatkamisen
edistäminen sekä työttömien työkyvyn arviointi, kuntoutustarpeen tunnistaminen ja kuntoutukseen pääsyn
varmistaminen. (Kuntoutusasiain neuvottelukunta 2015.) Haasteita kuntoutukselle tuovat myös mielenterveysja päihdeongelmien lisääntyminen, nuorten syrjäytyminen ja maahanmuuttajataustaisen työvoiman työkyvyn
turvaaminen. Moninaistuneet kuntoutuksen kohderyhmät ja palvelut vaativat palveluiden ohjaamista ja koordinointia, jotta palveluiden tarpeessa olevat saavat vaikuttavia kuntoutuspalveluita oikea-aikaisesti.
Kuntoutuksen ohjaus ja neuvonta ovat osa yksilöllistä kuntoutusprosessia. Kuntoutusohjauksen tavoitteena
on tukea kuntoutujaa ja läheisiä arjen sujumisessa, osallisuudessa ja parhaan mahdollisen työ- tai toimintakyvyn saavuttamisessa muuttuneessa elämäntilanteessa. (Kuntoutusohjausnimikkeistö 2010.) Kuntoutuksen

3 Kuntoutus 2016, 39, 1, 65 - 70. Julkaisuajankohdan jälkeiset olennaiset muutokset tiivistettyinä tässä:
•
Vuoden 2018 lopussa koulutettuja kuntoutuksen ohjaajia (AMK) oli noin 800.
•
Kuntoutuksen ohjaaja (AMK) on laillistettu sosiaalihuollon ammattihenkilö ja kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
lisättiin lakiin sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2017 §8).
•
Kuntoutusohjausnimikkeistö soveltamisohjeineen on päivitetty vuonna 2017.
•
Kuntoutuksen uudistamiskomitea korostaa kuntoutuspalveluiden koordinointia ja ehdottaa vastuullisen
asiakasohjauksen (case management) mallin käyttöönottoa (STM raportteja ja muistioita 2017:41). Uudistamiskomitea ehdottaa myös, että tarvittaessa osoitetaan vastuuhenkilö, joka vastaa asiakkaan kuntoutuksen palvelukokonaisuuden yhteensovittamisesta. Edellä mainitut kuntoutuskomitean ehdotukset ovat
kuntoutuksen ohjaajan (AMK) ydinosaamisia.
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koordinointia ja ohjaavaa kuntoutuskumppanuutta tarvitaan etenkin silloin, kun kuntoutuminen edellyttää
kuntoutujalta pitkäaikaista muutosprosessia ja yhteiskunnan monen eri palvelusektorin yhteistyötä. Kuntoutusta ohjaavalta henkilöltä edellytetään kykyä toimia ohjaustyössä suunnitelmallisesti ja kuntoutujalähtöisesti
sovitettaessa yhteen kuntoutustarpeita ja kuntoutusmahdollisuuksia.
Järvikoski (2013) nostaa esiin kuntoutusprosessin ohjaukseen liittyvän vastuuhenkilökysymyksen, joka on
vuosien kuluessa ilmennyt kehittämisedotuksena eri kuntoutuksen sektoreilta tehdyissä selvityksissä ja tutkimuksissa. Tämä niin sanottu kuntoutuskoordinaattori toimisi nimettynä yhdyshenkilönä sekä kuntoutujaan
että kuntouttajaverkoston suuntaan. Järvikoski (2013) kuitenkin huomauttaa, ettei ratkaisua pidä etsiä kouluttamalla jokaiselle kuntoutussektorille omaa vastuuhenkilöä.
Kuntoutuminen on suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä. Terveydenhuoltolain (L1326/2010) mukaan
kuntoutussuunnitelman laatiminen ja kuntoutusyhdyshenkilön nimeäminen kuuluvat hoidosta vastaavalle
taholle. Terveydenhuollon kuntoutussuunnittelemia koskevissa tutkimuksissa on noussut esille tarve kehittää
ja terävöittää kuntoutussuunnitelmia ja varmistaa kuntoutujan, tarvittaessa myös hänen läheistensä, osallisuus suunnitelman tekemisessä (Nikkanen 2010, Järvikoski ym. 2009). Kuntoutussuunnitelmat eivät aina vastaa hyvän kuntoutuskäytännön mukaisia suosituksia, ja kuntoutuksen yhdyshenkilö on jäänyt suunnitelmista
nimeämättä (Paltamaa ym. 2011).
Kuntoutuksen tarpeen tunnistamisen ja kuntoutusprosessin käynnistämisen kannalta keskeinen ammattiryhmä ovat terveydenhuollossa lääkärit ja ikääntyneiden palveluissa palveluohjaajat. Lääkäreille tehdyssä
kyselyssä todetaan, että enemmistö vastanneista koki kuntoutuspalveluja koskevan tiedon olevan vaikeasti löydettävissä. Lääkärit kaipasivat lisää tietoa kuntoutuksesta kaikille kuntoutustoimijoille ja ehdottivat erityisten
kuntoutuskoordinaattorien nimeämistä. Koordinaattorin toiminta parantaisi lääkärien mukaan kuntoutustarpeen ja kuntoutusmahdollisuuksien yhteen saattamista. (Shemeikka ym. 2013.)
Koukkari (2010) kartoitti tutkimuksessaan kuntoutujien kokemuksia kuntoutuksesta ja kuntoutumisesta. Kuntoutumiseen liittyvänä puutteena nousi esiin kuntoutusprosessiin liittyvän ohjauksen ja neuvonnan vähäisyys
tai puuttuminen sekä epävarmuus siitä, kuka ajaa kuntoutujan asioita tai keneen kuntoutuja voi ottaa yhteyttä
ongelmatilanteissa. Kuntoutusta koordinoivan henkilön puuttuessa tätä tehtävää joutui hoitamaan omainen.
Sosiaali- ja terveysministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö toteuttivat vuosina 2013–2015 mittavan osatyökykyisten työllistymisen edistämiseen liittyvän hankkeen. Osatyökykyiset työssä toimintamallin (OSKU) keskeinen
työrukkanen on työkykykoordinaattori, joka toimii TE-hallinnossa, työpaikoilla, työterveyshuollossa tai oppilaitoksessa. Työkykykoordinaattorimallin on todettu lisäävän osatyökykyisten osallisuutta muutosprosessissa.
Hankeraportissa esitetään yhteistyötä eri palvelusektoreiden välillä ja hyväksi havaitun mallin laajentamista.
(Nevala ym. 2015.) Hankkeen tuloksena on käynnistetty työkykykoordinaattorikoulutus. (STM 2015.)
Kuntoutusohjausta lähellä oleva käsite on palvelu- tai asiakasohjaus. Palveluohjaus on asiakkaan palvelukokonaisuuden koordinointityötä, jolla edistetään yhteistoimintaa eri organisaatioiden ja hallinnonalojen välillä.
Palveluohjaukseen sisältyy sekä asiakaslähtöinen asiakastyö (case management) että palveluiden yhteensovittaminen organisaatioiden tasolla (service coordination). (Hänninen 2007). Palveluohjausta tehdään myös sosiaalihuoltolain (L1301/2014) ja vanhuspalvelulain (L980/2012) mukaisessa palvelutarpeen arvioinnissa, ohjauksessa ja seurannassa.
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Kuntoutuksen ohjaajan (AMK) koulutus ja osaaminen
Kuntoutuksen ohjaajia (AMK) on koulutettu vuodesta 1997 lähtien, ja tällä hetkellä koulutusta järjestävät Jyväskylän ja Satakunnan ammattikorkeakoulut. Koulutuksen aloittamisen lähtökohtina olivat USA:ssa ja joissakin
Euroopan maissa hyväksi koetut ”case manageri” (palveluohjaaja) -tyyppiset koulutukset, joiden todettiin vaikuttavan kuntoutuksen tehostumiseen, kehittämiseen ja yhteiskunnallisten kulujen hillitsemiseen. (Kuntoutuksen suunnittelun ja ohjauksen suuntautumisvaihtoehdon opetussuunnitelma 1997.) Koulutusta ovat vuosien
varrella kehittäneet kansalliset koulutuslinjaukset ja vuonna 2003 ilmestynyt Suomen Kuntaliiton kuntoutusohjausnimikkeistö. Myös kansainväliset laatuvaatimukset (EQF 6) ovat vaikuttaneet koulutusohjelman, nykyisen
tutkinto-ohjelman, suunnittelutyöhön. Muuttuvat alueelliset tarpeet ja ammattikorkeakoulujen omat painopistealueet ovat myös olleet vaikuttamassa koulutusten kehitykseen.
Kuntoutuksen ohjaajan (AMK) koulutus on laajuudeltaan 210 opintopistettä. Tutkinto rakentuu perus- ja ammattiopinnoista, harjoittelusta, opinnäytetyöstä ja vapaasti valittavista opinnoista. Opiskelu on käytännönläheistä
ja aikaisemmin hankittu osaaminen huomioidaan henkilökohtaisissa opintosuunnitelmissa. Koulutuksessa on
mahdollista syventää ammatillista osaamistaan kuntoutuksen ohjauksen eri alueilla harjoittelujen, projektien,
hankkeiden ja opinnäytetyön kautta. (Kuntoutuksen ohjaajan (AMK) tutkinto-ohjelmat 2015, Kuntoutusohjaaja
koulutuksen opetussuunnitelma 2016–2017.) Koulutuksen opetussuunnitelmat (JAMK ja SAMK) ovat sisällöllisessä vertailussa ja osaamistavoitteissa hyvin lähellä toisiaan. Koulutuksen toteutuksessa korkeakoulujen
välillä on jonkin verran eroja korkeakoulujen omien painotusten ja alueellisten lähtökohtien mukaan.
Ammattikorkeakoulusta valmistuneita kuntoutuksen ohjaajia on noin 600, ja heitä toimii kaikilla kuntoutuksen
sektoreilla; toimintakyvyn, ammatillisen, sosiaalisen sekä kasvatuksellisen kuntoutuksen tehtävissä. Kuntoutuksen ohjaajaksi valmistuneet toimivat työelämässä monilla kymmenillä eri ammattinimikkeillä. He ovat työllistyneet muun muassa erikoissairaanhoitoon, ammatilliseen kuntoutukseen, vammaispalveluihin, kuntouttavaan työtoimintaan, kehitysvamma-, päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluihin tai työtoiminnan
ohjaukseen, kuntoutuskeskuksiin, Kelaan ja työterveyshuoltoon (Laine & Nappa 2014, Renfors 2014).
Kuntoutuksen ohjaajan (AMK) tutkintokoulutuksessa kuntoutus nähdään laajasti, ihmisen kaikkiin elämänalueisiin liittyvänä monitieteisenä ja -alaisena toimintana, jossa hyödynnetään kansainvälistä toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden viitekehystä (ICF). Kuntoutus voi käynnistyä lääketieteellisten kriteerien lisäksi
suorituksiin, osallisuuteen, ympäristötekijöihin tai yksilöllisiin (vrt. ICF) tekijöihin liittyvien rajoitteiden pohjalta
(Pikkarainen 2015). Kuntoutuksen kohteena tulee olla aina myös yksilön ympäristö, ei vain yksilö irrallisena
toimenpiteiden kohteena. (Järvikoski 2013.)
Ohjaus voidaan ymmärtää ammatteihin liittyvänä yleisenä ohjaustyönä, tai ohjausta voidaan tarkastella erityisosaamisena (Vänskä 2012). Kuntoutuksen ohjaaja (AMK) -koulutus tuottaa ohjauksen erityisosaamista, joka
ei sisälly yhtä laajana osaamisena muihin kuntoutusalan koulutuksiin. Kuntoutusohjaus ei ole terapiaa, mutta
hyvä ohjauskohtaaminen sisältää kuntoutujaa arvostavan läsnäolon, kuuntelun taidon ja kuntoutujan voimaantumista edistävän vuorovaikutuksen. Ohjaukseen liittyvät erityispiirteet muodostuvat ohjauksen merkityksestä,
kuntoutujan ja kuntoutujan toimintakontekstin ymmärtämisestä sekä motivoivasta ohjausosaamisesta ja
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Taulukko 1. Kuntoutuksen ohjaajan (AMK) ammatilliset osaamisalueet.
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ohjauksen kontekstin huomioimisesta. Pelkkä kuntoutusjärjestelmän, -lainsäädännön ja -palvelujen tunteminen ei riitä. Kuntoutuksen ohjaajan tulee ymmärtää myös kuntoutujan muutos- ja oppimisprosessia ja osata
soveltaa ohjaustaitojaan muuttuvissa tilanteissa ja moniammatillisissa verkostoissa.
Valmistuvan kuntoutuksen ohjaajan (AMK) osaaminen esitetään opetussuunnitelmissa kompetensseina (pätevyyksinä, osaamisina). Tutkinto-ohjelman tuottamat osaamiset jaotellaan sosiaali- ja terveysalan yhteisiin ja
ammattispesifisiin osaamisiin (JAMK) tai perus- ja ammatillisiin opintoihin (SAMK). Yhteisiä osaamisia ovat
muun muassa kansainvälisyys-, yrittäjyys-, viestintä- ja tiedonhallintaosaaminen. Kuntoutuksen ohjaajan (AMK)
tutkinto-ohjelman ammattispesifisissä osaamistavoitteissa on kuvattu kuntoutuksen ohjaajan keskeiset osaamiset (taulukko 1).
Korkeakoulutuksen merkittävimmät muutosvoimat seuraavien vuosien aikana ovat oppimisen muutos, digitalisaatio, kansainvälisyys, yrittäjyys, julkisen sektorin uudet toimintamallit sekä korkeakoulurakenteiden muutos
(Halttunen 2015). Tämä tulee näkymään selkeästi myös kuntoutuksen ohjauksen koulutuksessa
tulevaisuudessa.

Kuntoutuksen ohjaajasta ”kopin ottajaksi”
Kuntoutuksen ohjaus on aina tähdännyt yli sektorirajojen tapahtuvaan koordinoituun toimintaan, joten sosiaalija terveydenhuollon järjestämistä koskevan mallin kehittämisessä ja toteuttamisessa kuntoutuksen ohjauksella
on paikkansa. Uudessa mallissa tarvitaan uudenlaisia osaamisia, jolloin henkilöstön rekrytointivaiheessa olisi
pysähdyttävä kysymään, millaista ajankohtaista tai täydentävää osaamista tarvitaan uutta työntekijää valittaessa, ei siis, mitä vanhaa virkaa tai työpaikkaa ollaan täyttämässä. Kuntoutuksen ohjauksen laaja-alaisella
osaamisella voidaan uudessa sote-mallissa olla jalkauttamassa maakunnallisia uudenlaisia kuntoutuksen ja
ennen kaikkea kuntoutumisen palveluita.
Sote-uudistuksen käynnistyessä kuntoutuksen kenttä erilaisine lakeineen, ohjeistuksineen, toimintakäytänteineen ja ammatteineen sekä työn perusteineen on hajanainen. Kuntoutusasiakas joutuu kärsimään hajanaisuudesta paitsi kuntoutustarpeiden tunnistamisen vaiheessa ja kuntoutuspolun katkoksissa, myös seikkaillessaan
monialaisten kuntoutuspalveluiden viidakossa etsimässä itselleen sisällön, kuntoutusmuodon ja käytettävien
menetelmien suhteen tarkoituksenmukaisia palveluita. Kuntoutuksen palveluja ei koordinoida suunnitelmallisesti yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin kesken.
Kuntoutukseen tarvitaan ”kopin ottaja”, joka koordinoi kuntoutujan hoitoketjun toteutumista (Piirainen &
Sjögren 2015). Koukkari (2010) haastaa kuntoutuksen kehittäjät ja toimijat tunnistamaan kuntoutusprosessin
ohjaukseen liittyvät erityiskysymykset ja kehittämään ohjaustoimintaa. Kuntoutuksen ohjaajan (AMK) tutkinto
vastaa jo nykyisine sisältöineen hyvin tutkijoiden esittämään kuntoutuskoordinaattorin tai ”kopin ottajan” tehtävän haasteeseen (Piirainen & Sjögren 2015, Järvikoski 2013, Shemeikka ym. 2013, Koukkari 2010).
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Kuntoutuksen ohjaajan (AMK) koulutus – opiskelijoiden kokemuksia

”Kuntoutuksen ohjaajan (AMK) opintojen ensimmäisenä vuonna rakentuu pohja moniammatillisen yhteistyön ja asiakaslähtöisen toiminnan valmiuksille. Moniammatillisissa tiimeissä
opiskelu auttaa tarkastelemaan asioita useasta näkökulmasta. Kuntoutuksen ohjaaja -opiskelijalle kuntoutus toimintaympäristöineen näyttäytyy aluksi erittäin laajana kokonaisuutena. Tulevaa omaa roolia sosiaali- ja terveysalan palveluissa on aluksi vaikea hahmottaa, kun
muiden koulutusohjelmien opiskelijoiden ammatillinen näkökulma ja identiteetti tuntuvat
muodostuvan jo varhain. Itse koen tämän haastavan vaiheen läpikäymisen vahvuutena, koska
samaan aikaan opinnoissa työstetään sitä, mitä asiakaslähtöisyys on. Vähitellen kuntoutuksen
ohjaaja -opiskelijalle muodostuu kokonaisvaltainen käsitys kuntoutusprosessista: ei ole pelkästään tärkeää se mitä minulla on kuntoutujalle tarjota, vaan huomioida se, mistä kuntoutuja
hyötyisi ja miten me yhteistyössä eri palveluiden ja ammattiryhmien kanssa voimme vastata
kuntoutujan tarpeisiin. Tämä on myös se näkökulma, jolle opintojen edetessä rakentuu kuntoutuksen ohjauksen ammatillisia valmiuksia, tietoa ja toimintamalleja, jotka konkretisoituvat
käytännössä työelämälähtöisten projektien ja harjoittelun kautta.”
(Lasse Rantala, päiväkoulutus, JAMK.)

”Tulin opintoihini lääkinnällisen kuntoutuksen kentältä yli 20 vuoden työkokemuksella vahvojen kuntoutuksen asiantuntijoiden moniammatillisesta tiimistä. Opintoja tarvitsemme juuri
tässä sote-myllerryksen tiimellyksessä, jotta kuntoutuksellinen ote säilyy ja vahvistuu. Toiminta- ja työkyvyn arviointi -kurssilla asiakaslähtöisyys oli keskiössä, samoin ICF:stä ja GAS:sta
opitut tiedot ja taidot. Kuntoutuksen ohjauksen prosessien ja työmenetelmien avulla olen saanut kuntoutussuunnitelmien laadintaan valtavasti tietoa. Asiakaslähtöinen kuntoutusohjaus
toteutuu varmasti näiden ohjeiden perusteella. Harjoittelussa olen tutustunut laajasti kuntoutuksen monimuotoisuuteen: ammatilliseen, kasvatukselliseen ja psykiatriseen kuntoutukseen
esimerkiksi työvoiman palvelukeskuksessa, päiväkodissa lasten kasvatuksellisessa kuntoutuksessa ja psykiatrisessa monimuotoyksikössä. Kuntoutuksen suunnittelun ja johtamisen
harjoittelussa perehdyin keskussairaalan kuntoutukseen ja kuntoutussuunnittelijan työhön.
Verkostotyö ja uudet yhteistyökumppanit ovat tärkeitä kuntoutusohjaukseen kuuluvia asioita,
jotka ovat opintojen avulla saaneet uuden painoarvon.”
(Marianne From, monimuotokoulutus, JAMK.)
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https://stm.fi/osatyokykyiset/osatyokykyiset/tyokykykoordinaattori. Luettu 30.1.2016.
• Vänskä K (2012) Ohjauksen osaajat – miten he sen tekevät? Terveysalan ohjaajien käsityksiä ohjausosaamisesta. Väitöstutkimus. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 132.
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Lääkäreiden kuntoutustietämys ja
kuntoutuksen erityispätevyys 4
Mauri Kallinen, LT, professori, ylilääkäri, puheenjohtaja, Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistys KUTKE
ry, fysiatrian ja liikuntalääketieteen erikoislääkäri, kuntoutuksen erityispätevyys, OYS, lääkinnällinen kuntoutus
Roger F. Byring, LKT, lastenneurologian erikoislääkäri, kuntoutuksen erityispätevyys,
Folkhälsanin tutkimuskeskus, Biomedicum, Helsinki
Katariina Hinkka, LT, dosentti, johtava tutkijalääkäri, työterveyshuollon erikoislääkäri,
kuntoutuksen erityispätevyys, Kela tutkimusosasto
Jorma Oksanen, LL, ylilääkäri, psykiatrian erikoislääkäri, kuntoutuksen erityispätevyys, HYKS, Jorvin sairaala
Leena Rämö, työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoislääkäri, kuntoutuksen erityispätevyys,
Terveystalo Kamppi, Helsinki
Aarne Ylinen, professori, neurologinen kuntoutus, Helsingin yliopisto, osastonylilääkäri, HUS,
Kuntoutustutkimusyksikkö ja Aivovammapoliklinikka, neurologian erikoislääkäri, kuntoutuksen erityispätevyys
Timo Pohjolainen, LT, dosentti, fysiatrian erikoislääkäri, kuntoutuksen erityispätevyys,
Helsinki Hospital, Helsinki

Nykyaikainen ja tehokas potilaan hoito vaatii, että kuntoutustoimenpiteet
käynnistyvät hoidon rinnalla ja jatkuvat saumattomasti hoidon jälkeen. Hoitavalta
lääkäriltä vaaditaan erikoisalasta riippumatta lisääntyvässä määrin tietämystä
toiminta- ja työkyvystä, niiden arvioinnista ja kuntoutuksen periaatteista.
Lääkäreille tehtyjen kyselyiden, muiden selvitysten ja Valtiontalouden
tarkastusviraston raportin (2009) perusteella lääkäreiden kuntoutustietämystä
tulee parantaa.

Lääkärit tarvitsevat tietoa kuntoutuksesta
Diagnostiikka ja hoito ovat terveydenhuoltomme keskiössä, ja ne järjestyvät kutakuinkin hoitotakuun edellyttämässä aikataulussa. Sen sijaan potilaiden terveydentilan pitkäaikainen seuranta ja kuntoutustoimenpiteet
eivät läheskään aina toteudu. Potilaan ikä, sairauden luonne, asuinpaikka, työtilanne ja muu sosioekonominen
tilanne vaikuttavat kuntoutuksen toteutumiseen. Tähän on syynä kuntoutusjärjestelmämme pirstaleisuus ja
sekava rakenne. Näistä syistä kuntoutuksen järjestämisvastuuta voidaan yrittää siirtää toisaalle lyhytaikaisia
säästöjä tavoitellen. Tällöin osa potilaista voi jäädä kokonaan tai osittain ilman kuntoutusta, ja pitkällä aikavälillä lyhytaikainen säästäminen voi tuottaa kunnalle taloudellista tappiota muun muassa lisääntyvän laitoshoidon tarpeen takia. Samalla potilaalle aiheutuu inhimillistä kärsimystä. Väestön toiminta- ja työkyvystä
huolehtimisen ja kuntoutuksenkin tulisi olla keskeisessä asemassa, kun suunnitellaan keinoja kotona ja työssä

4 Kuntoutus 2016, 39, 2, 56 - 60.
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selviytymisen parantamiseksi.
Pelkkä potilaan diagnoosi kuvaa huonosti potilaan toiminta- ja työkykyä, jonka arviointi kuuluu terveydenhuollolle. Toimintakyvyn arviointi luo pohjan potilaan kuntoutussuunnitelmalle. Potilaan esitiedot, joissa potilas
kertoo toimintakyvystään ja arjen selviytymisestään, sekä kliiniset tutkimushavainnot ovat edelleen toiminta- ja
työkyvyn arvioinnin perusta. Lääkärin on hyvä käyttää arvioinnin tukena myös objektiivisia mittareita, joista on
kansallisia suosituksia (www.facultas.fi, www.toimia.fi). Niiden käyttö on rajautunut pääosin erikoissairaanhoidon kuntoutusyksiköihin tai joillakin erikoisaloilla suoritettuihin fysiologisiin mittauksiin (mm. kliinisen fysiologian, kardiologian/sisätautien ja keuhkosairauksien aloilla) tai toimintakykytesteihin (mm. fysiatrian, neurologian/lastenneurologian aloilla).
ICD-11 julkaistaan WHO:n toimesta vuoden 2018 jälkeen ja se tulee käyttöön maailmanlaajuisesti. Vuonna 1999
julkaistuun edeltäjäänsä ICD-10:een verrattuna se on huomattavasti laajempi sisältäen sairauksien nimien ja
koodien lisäksi määrittelyä diagnostisista kriteereistä ja hoidosta aina toimintakykyyn asti. Varsinainen ICF, kansainvälinen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokitus, otettaneen käyttöön laajamittaisemmin
myöhemmin, mutta ICD-11 luo pohjaa sen käyttöönotolle.
Toimintakyky ja sen merkitys ihmisille tulee korostumaan voimakkaasti tulevaisuuden terveydenhuollossa.
Pyrkimyksenä on löytää keinoja, joilla ihmiset voisivat elää ja työskennellä pidempään kotiympäristössään.
Nykyinen kuntoutusjärjestelmämme kaipaa uudistumista pystyäkseen vastaamaan tähän haasteeseen. Pystyykö tuleva sote-uudistus ja siihen liittyvät lainsäädäntömuutokset korjaamaan puutteita, jää nähtäväksi.
Järjestelmän puutteiden korjaamisen lisäksi tarvitaan myös parannuksia lääkäreiden perus-, erikoistumis- ja
täydennyskoulutukseen.
Keväällä 2013 Suomen Lääkäriliiton, Kuntoutussäätiön ja Aviren tekemän laajan kyselyn perusteella lääkärit saavat tietoa kuntoutuspalveluista eniten oman työpaikkansa kollegoilta (40 % vastaajista) ja Kelan internet-sivuilta ja/tai puhelinpalvelusta (44 %). Kuntoutuspalveluista välittyy tietoa peruskoulutuksessa vain 13
prosentille, mutta erikoistumiskoulutuksessa jo 30 prosentille. Kyselyn mukaan lääkärien ammattikunta on
avainasemassa kuntoutuksen tarpeen ja tarjonnan epäsuhdan korjaamisessa. Kolmasosa vastaajista haluaa
kuntoutuksen koulutusohjelmien osaksi.
Kela teki laajan selvityksen vuoden 2005 vaikeavammaisten, MS- ja aivoverenkiertohäiriöpotilaiden kuntoutussuunnitelmien laadusta. Näitä suunnitelmia tehtiin sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa.
Selvityksen mukaan selviä puutteita oli toimintakyvyn kuvauksessa, kuntoutustavoitteiden määrittämisessä
sekä itse kuntoutusmenetelmien sisällön kuvauksessa. Toimintakyvyn kuvaus puuttui yli kolmasosasta MS-potilaiden ja viidesosasta aivoverenkiertohäiriö-potilaiden kuntoutussuunnitelmista. Kuntoutujien omia tavoitteita
oli kirjattu vain kolmessa prosentissa suunnitelmista.
Suomen Lääkäriliiton ja Kelan työikäisiä potilaita hoitaville lääkäreille loppuvuonna 2014 tekemässä kyselyssä
noin kolmannes vastaajista oli sitä mieltä, että tarkoituksenmukaisen hoito- ja kuntoutussuunnitelman tekeminen on hankalaa. Ongelmallisimpana hoito- ja kuntoutussuunnitelman tekemistä pitivät erikoistumattomat ja
yleislääketieteen erikoislääkärit. Eniten ongelmia oli terveyskeskuksessa työskentelevillä.
Lääkäreiden kuntoutustietämyksen puute konkretisoituu moniongelmaisten ja syrjäytyneiden potilaiden kohdalla. Lääkäreiltä puuttuu monessa tapauksessa kyky hahmottaa potilaan kokonaistilannetta, toimintakykyä
ja ongelmien taustalla olevia tekijöitä. Kun nämä taidot puuttuvat, ei potilastakaan kyetä riittävästi auttamaan.
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Kuntoutuksen opetus lääkäreiden peruskoulutusvaiheessa
Kuntoutuksen erillinen opintojakso on yliopistojemme lääketieteellisten tiedekuntien opinto-oppaiden
mukaan vain Itä-Suomen yliopistossa (Toimintakyvyn arviointi ja kuntoutus: 1,5 opintopistettä) ja Turun yliopistossa (kuntoutus: 1 opintopiste). Kuntoutuksen koulutusta saattaa olla lisäksi muun muassa fysiatrian,
geriatrian, neurologian, lastenneurologian sekä korva-, nenä- ja kurkkutautien kursseilla sekä joissakin yliopistoissa vakuutus- ja työlääketieteen kurssilla. Kuntoutusta voidaan opettaa ennen valmistumista toimintakyvyn
arviointimenetelmien ja todistusten laatimisen koulutuksen yhteydessä. Käytännön kuntoutustietoa saadaan
jonkin verran kliinisen harjoitteluvaiheen aikana sekä sairaalasta että terveyskeskuksesta. Vaikka tilanne on
hitaasti paranemassa nyt aloittavien lääketieteen opiskelijoiden kohdalla, kuntoutuksen koulutus on edelleen
riittämätöntä lääkäreiden peruskoulutuksessa (Valtiontalouden tarkastusvirasto 2009).
Vaikka toiminta- ja työkyvyn arviointi kuuluu lääkärin tehtäviin ja kuuluu kuntoutustiedon ydinsisältöön, toiminta- ja työkyvyn arviointiin liittyvää koulutusta löytyy lääkäreiden peruskoulutuksessa selvästi erottuvana
oppisisältönä hyvin vähän. Vakuutuslääkäreiden mukaan lääkärin tekemä objektiivinen status luo pohjan potilaan toimintakyvyn arvioinnille, mutta usein lausunnoissa tyydytään painottamaan pelkästään potilaan subjektiivista toiminnallista haittaa, oireita ja koneellisia tutkimustuloksia. Lääkäreiden peruskoulutuksen tulisi
sisältää tietoa ja harjoittelua toiminta- ja työkyvyn arvioinnista, jotta lääkäri kykenisi heti laillistuksen jälkeen
hoitamaan itsenäisesti niitä tehtäviä, joita häneltä terveydenhuollossa odotetaan. Toimintakyvyn arviointi luo
pohjan kuntoutussuunnitelmalle. Kuntoutussuunnitelmaan ja sen sisältöihin liittyvää koulutusta tulisi myös
lisätä lääkäreiden peruskoulutukseen.

Kuntoutuksen opetus lääkäreiden täydennyskoulutuksessa ja erikoistumisvaiheessa
Lääkäreiden täydennyskoulutuksessa kuntoutus on suhteellisen vähän esillä. Lääkäreiden erikoistumiskoulutuksessa tietoa
kuntoutuksesta, ainakin joillakin konservatiivisilla erikoisaloilla,
saadaan riittävästi. Esimerkiksi työterveyshuoltoon erikoistuvilla on pakollinen työkyvyn arvioinnin ja kuntoutuksen kuuden
kuukauden jakso. Monella erikoisalalla on kuitenkin taipumusta
keskittyä diagnostiikkaan ja akuuttihoitoon, ja kuntoutuksen
tietämyksen tarve on sen vuoksi vähenemässä. Hoitoajat ovat
sairaaloissa lyhyitä, ja siinä vaiheessa, kun hoitovastuu siirtyy
perusterveydenhuoltoon, kuntoutusasiat jäävät usein muualla
hoidettaviksi.

Taulukko 1. Kuntoutuksen erityispätevyyden hankkineet erikoisaloittain
31.12.2015 mennessä.

Suomen Lääkäriliiton myöntämä kuntoutuksen erityispätevyys perustettiin vuonna 2001. Kuntoutuksen erityspätevyyden
tavoitteena on erikoisalakohtaisen tietämyksen syventäminen kuntoutuksesta ja sen hyödyntäminen käytännön kuntoutustyössä ja asiantuntijatehtävissä. Vuoden 2015 loppuun
mennessä kuntoutuksen erityispätevyyden on suorittanut 300
lääkäriä. Kuntoutuksen erityispätevyys on tällä hetkellä lukumäärältään suurin erityspätevyys. Fysiatrian ja neurologian
erikoislääkärit ovat innokkaimmin suorittaneet kuntoutuksen
erityispätevyyden (taulukko 1).
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Kuntoutuksen erityspätevyyden voi suorittaa nykysääntöjen puitteissa erikoislääkäri, joka on tehnyt käytännön
palvelua erilaisissa vaativissa kuntoutusalan tehtävissä vähintään kolme vuotta erikoislääkäritutkinnon jälkeen.
Palvelun tulee antaa valmiudet erikoisalakohtaiseen kuntoutukseen terveydenhuollon eri tehtävissä. Kattavan
kokonaisuuden muodostuminen käytännön palveluissa on erikoisalakohtaisen tutorin valvonnassa. Kolmen
vuoden palvelun lisäksi vaaditaan 120 tuntia kuntoutuksen keskeiseen sisältöön perustuvaa teoreettista kurssimuotoista opiskelua. Kuntoutuksen erityspätevöitymisen koulutusohjelmaan hakeudutaan erillisellä hakemuksella, ja lopulliseen pätevöitymiseen kuuluu suullinen tentti ennakkoon sovitusta aiheesta. Lisätietoa kuntoutuksen erityispätevyydestä löytyy Suomen Lääkäriliiton kotisivuilta.
Kuntoutuksen yliopistollista koulutusta on ollut mahdollista saada ensimmäisen kerran 1990-luvun alussa
PD-koulutuksena Lapin ja Oulun yliopistojen yhdessä toteuttamana, monitieteisenä koulutuksena. Varsinainen kuntoutustieteen opetus alkoi Lapin yliopistossa vuonna 2004, jolloin otettiin ensimmäiset kuntoutuksen
pääaineopiskelijat. Kuntoutustieteen perus- ja aineopintoja voi opiskella Oulun, Itä-Suomen ja Lapin avoimissa yliopistoissa yhteisinä verkko-opintoina. Myös ammattikorkeakouluissa on mahdollista suorittaa ylempi
ammattikorkeakoulututkinto terveydenhuollon ja myös kuntoutuksen alalla. Näihin yliopistollisiin tai ammattikorkeakoulujen tarjoamiin kuntoutusalan koulutuksiin lääkärit ovat hakeutuneet suhteellisen harvoin.

Käytännön toimenpiteet lääkäreiden kuntoutustiedon kohentamiseksi
Lääkäreiden peruskoulutukseen tulisi lisätä käytännön tietoa ja harjoittelua toiminta- ja työkyvyn arvioinnista,
kuntoutussuunnitelman tekemisestä sekä lausuntojen kirjoittamisesta. Erillinen kuntoutuksen oppisisältöä
käsittävä kurssi voisi olla jokaisen yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opinto-ohjelmassa. Kurssin
laajuuden tulisi olla vähintään 1,5 opintopistettä. Kuntoutuksen tietoa kokoava kurssi hyödyttäisi tulevia
lääkäreitä parhaiten viimeisellä kurssilla ennen valmistumista. Tämän lisäksi kuntoutuksen tulisi integroitua
jokaisen erikoisalan kursseihin olennaisena ja näkyvänä osana. Erityisesti kuntoutuksen tietämystä voitaisiin
lisätä ennen laillistusta suoritettavan perusterveydenhuollon lisäkoulutuksen yhteyteen. Tämä edellyttäisi
yliopistojen lääketieteellisten tiedekuntien koulutusvastaavien välillä yhteistä sopimusta kyseisen jakson
sisällöstä.
Täydennyskoulutuksessa kuntoutuksen tulisi olla osa muun hoidon opetusta. Kuntoutuksen tulisi olla myös
jokaisen erikoisalan koulutuksen sisällön osa. Kuntoutuksen tulisi näkyä nykyistä selvemmin erityisesti yleislääketieteen erikoislääkäreiden koulutussisällössä.
Käypä hoito -suosituksista, jotka toimivat lääkäreiden työn ja koulutuksen ohjeena ja tukena, puuttuu osittain
kuntoutuksen osuus. Vain joissakin käypä hoito -suosituksissa, kuten aivoverenkiertohäiriöiden, aivovammojen
ja kielellisen erityisvaikeuden osalta, kuntoutuksen vaikutus on huomioitu riittävästi. Duodecim on kiinnittänyt
viime vuosina enemmän huomiota kuntoutustiedon osuuteen käypä hoito-suosituksissa.
Tietoa kuntoutuksesta tulisi olla helposti ja keskitetysti löydettävissä tietoverkoista. Tilanne on tältä osin selvästi paranemassa. Terveysportin ja Kelan verkkosivujen selailu lienee kaikille käytännön lääkäreille tuttua.
Tietoa kuntoutuksesta löytyy myös työeläkelaitosten, vakuutusyhtiöiden ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
sekä sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta. Kuntoutussäätiön ylläpitämästä Kuntoutusportista (www.kuntoutusportti.fi) löytyy monipuolista tietoa kuntoutuksesta ja sen koulutuksesta ja tutkimuksesta. Samassa osoitteessa sijaitsee myös kuntoutusalan kirjasto ja tietopalvelu. Kuntoutussäätiö julkaisee myös kuntoutuksen kotimaista tietolähdettä Kuntoutus-lehteä.
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Finska Läkaresällskapetin, Suomen Lääkäriliiton ja Duodecimin erillisellä rahoituksella perustama ja ProMedicon ylläpitämä taitoni.fi-verkkopalvelusivusto avattiin lääkäreille 1.10.2013, ja se tähtää lääkäreiden ammattitaidon kehittämiseen. Taitoni.fi-palvelua voidaan hyödyntää lääkärin henkilökohtaisessa koulutussuunnittelussa ja ammattitaidon osoittamisessa. Verkkosivusto sisältää tietoa koulutustapahtumista, kirjallisuudesta ja
verkkokursseista myös kuntoutuksen alalta.
Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistys KUTKE ry toimii muiden tehtäviensä ohella asiantuntija- ja
yhteistyöelimenä kuntoutuksen tutkimus-, koulutus- ja kehittämistyössä. Se järjestää joka toinen syksy kotimaisen kuntoutusseminaarin Tampereen apuvälinemessujen yhteydessä. Vuonna 2015 KUTKE ry järjesti yhdessä
EFRR:n (European Federation for Research in Rehabilitation) kanssa kansainvälisen kuntoutuksen tutkimuksen
kongressin Suomessa. Kuntoutuksen erityispätevyystoimikunta toimii myös KUTKE ry:n alaisuudessa.
Kuntoutuksen erityispätevyyden on hankkinut jo moni kuntoutuksen alalla toimiva erikoislääkäri. Kuntoutuksen alan osaajista on tarvetta hyvin monella erikoisalalla. Erityisesti yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoislääkäreitä tulisi kannustaa kuntoutuksen erityispätevyyden hankkimiseen. Näin saadaan kuntoutuksen osaajia perusterveydenhuoltoon ja työterveyshuoltoon, jotka etulinjassa vastaavat kansalaistemme
terveydestä ja toimintakyvystä. Kuntoutuksen erityspätevyyden hankkimiseen on lisäksi kannustamassa
lisäpalkkamahdollisuus.

Kirjallisuutta ja linkkejä
• Lääketieteen opinto-opas: Helsingin yliopisto, lääketieteen opinto-ohjelma. http://www.med.helsinki.fi/
peruskoulutus/perustutkinnot/ll_opintojaksot.html
• Lääketieteen opinto-opas: Itä-Suomen yliopisto, lääketieteen opinto-ohjelma. http://www.uef.fi/documents/10184/67447/UEF_Laaketiede_Opinto-opas_netti.pdf/35e18fed-1109-48e3-a95a-f61cb7eea9bc
• Lääketieteen opinto-opas: Oulun yliopisto, lääketieteen opinto-ohjelma. http://www.oulu.fi/ltk/node/1598
• Lääketieteen opinto-opas: Tampereen yliopisto, lääketieteen opinto-ohjelma. http://www.uta.fi/med/opiskelu/ydinaines2006/index.php
• Lääketieteen opinto-opas: Turun yliopisto, lääketieteen opinto-ohjelma. https://nettiopsu.utu.fi/opas/opintoKokonaisuus.htm?rid=20046&lang=fi&uiLang=fi&lvv=2015
• www.facultas.fi: tietoa toimintakyvyn arvioinnista.
• www.finlex.fi: ajantasainen lainsäädäntö myös kuntoutusta koskien.
• www.kela.fi: tietoa Kelan järjestämästä kuntoutuksesta ja siihen liittyvistä säädöksistä.
• www.kuntoutusportti.fi: monipuolista tietoa kuntoutusalalta.
• www.kutke.fi: Kuntoutuksen tutkimus- ja edistämisyhdistys ry:n kotisivut.
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• www.laakariliitto.fi: tietoa koulutuksista ja kuntoutuksen erityispätevyydestä.
• www.stm.fi: ajankohtaista tietoa väestön terveydestä, toimintakyvystä ja kuntoutuksesta.
• www.taitoni.fi : lääkäreiden henkilökohtaisen koulutussuunnittelun apuväline.
• www.tela.fi: tietoa ammatillisesta kuntoutuksesta.
• www.thl.fi: tietoa väestön terveydestä, toimintakyvystä ja kuntoutuksesta.
• www.toimia.fi: suosituksia toimintakyvyn mittaamisesta ja mittareista eri kohderyhmille.
• www.valtiokonttori.fi: tieto tapaturmalain alaisesta kuntoutuksesta, iäkkäiden toimiva-testistön kuvaus.
• Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 193/2009: lääkinnällinen kuntoutus.
• Paltamaa J, Knuuttila P, Peurala SH, Sjögren T, Suomela-Markkanen T, Heinonen A. Kelan kuntoutuksen piirissä olevien vaikeavammaisten kuntoutussuunnitelmissa on suuria puutteita. Suomen Lääkärilehti 2009;
64(45): 3853–3860.
• Hinkka K, Niemelä M, Autti-Rämö I, Palomäki H, Pärnänen H, Vänskä J. Sairauspoissaolotarpeen määrittäminen. Kyselytutkimus lääkäreille. Helsinki: Kela, Työpapereita 96, 2016.
• www.vkk.fi : tietoa tapaturmalain alaisesta kuntoutuksesta.
• www.who.int/classifications/icd/revision/en/: tietoa tulevasta ICD-11:sta.
• http://fi.wikipedia.org/wiki/ICF-luokitus: tietoa ICF:stä; Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden
kansainvälisestä luokituksesta.
• http://www.who.int/classifications/icf/en/: Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen
luokitus.
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Fysioterapeuttikoulutus Suomessa 5
Marja-Leena Lähteenmäki, fysioterapian yliopettaja, Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)
Maija Kangasperko, fysioterapian lehtori, Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK)

Suomalaisen fysioterapeuttikoulutuksen vaiheita
Fysioterapeuttikoulutuksella on Suomessa pitkät perinteet. Eija-Leena Wuolion (Suomen liikuntahistoria, Helsinki 1982) mukaan sairasvoimistelu haluttiin 1800-luvun puolella yhdeksi voimistelunopettajakoulutuksen
oppiaineeksi, koska jo silloin oltiin huolestuneita koululaisten ryhdistä. Vuonna 1908 annetun keisarillisen asetuksen mukaan näin tapahtuikin. Vuonna 1929 annettiin kuitenkin asetus, jonka mukaan fysioterapia, silloiselta
nimitykseltään lääkitysvoimistelu, erotettiin voimistelunopettajatutkinnosta ja tilalle perustettiin oma kaksivuotinen opintolinja.
Helsingin yliopiston voimistelulaitoksella toteutettu lääkitysvoimistelukoulutus lakkautettiin vuonna 1942.
Tuona ajankohtana lääkärit olivat kuitenkin havainneet fysioterapian eli ”liikunnallisen jälkihoidon” merkityksen invaliditeettia vähentävänä toimintana virkistys- ja mukavuustarkoituksessa annettavan hieronnan ja
kylpyläkäsittelyjen rinnalla. Fysioterapia sai uuden merkityksen toisessa maailmansodassa vammautuneiden
henkilöiden kuntoutuksessa. Koulutus aloitettiinkin uudelleen vuonna 1945, tällä kertaa Invalidisäätiöllä.
Vuonna 1956 perustettiin Invalidisäätiön koulutuksen rinnalle valtion lääkitysvoimistelijakurssit. Vuonna 1965
koulutus yhdistettiin osaksi Helsingin IV sairaanhoito-oppilaitosta, ja samalla vuosikymmenellä se laajeni myös
Lappeenrantaan, Tampereelle, Jyväskylään ja Ouluun. Fysioterapeuttikoulutus palasi 3,5-vuotisena korkeakoulujärjestelmään vuonna 1991, jolloin käynnistyivät ensimmäiset väliaikaiset ammattikorkeakoulut. Tällä
hetkellä Suomessa valmistuu alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita fysioterapeutteja yhteensä 15:stä
ammattikorkeakoulusta.

Fysioterapeutit kuntoutuksen ammattilaisina
Fysioterapeuttikoulutus on kuntoutusalan koulutus. Fysioterapeutin peruskoulutus sisältää ammattikohtaisena osaamisena terapiaosaamista, ohjaus- ja konsultaatio-osaamista sekä suunnittelu- ja kehittämisosaamista. Peruskoulutuksen jälkeen fysioterapeutti voi jatkaa opintoja kliiniseksi asiantuntijaksi, tutkijaksi, hallinnon asiantuntijaksi tai opettajaksi. Koko peruskoulutuksen oleellisena osana on vahva työelämäyhteys.
Fysioterapia kuvataan vuoden 2016 fysioterapian ydinosaamistyöryhmän raporttiluonnoksessa fysioterapiatieteeseen perustuvana terveys- ja kuntoutusalan ammattina, jonka keskeisenä kiinnostuksen kohteena ovat
liike, liikkuminen ja toimintakyky. Fysioterapiaa tarjotaan henkilöille, joiden liikkumis- ja toimintakyky ovat tai

⁵ Kuntoutus 2016, 39, 3, 51 - 55.
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Kuntoutuksen AMK-tutkinto, ammattialakohtainen osaaminen

Kuvio 1. Fysioterapeuttikoulutus kuntoutusalan koulutuksena.

saattavat olla uhattuina ikääntymisen, vamman, kivun, sairauden, toimintahäiriön tai ympäristötekijöiden johdosta. Fysioterapian tavoitteena on tukea yksilön aktiivisen osallistumisen mahdollisuuksia hänen toimintaympäristössään elämän eri vaiheissa.
Lain terveydenhuollon ammattihenkilöistä pykälän 5 mukaan sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
(Valvira) myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa fysioterapeutin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä
henkilölle, joka on suorittanut kyseiseen ammattiin johtavan koulutuksen Suomessa. Näitä tutkintonimikkeitä
ovat lääkintävoimistelija, erikoislääkintävoimistelija, fysioterapeutti ja fysioterapeutti (AMK). Lisäksi pykälän 8
mukaan Valvira ”myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa Suomessa fysioterapeutin ammattia laillistettuna
ammattihenkilönä EU- tai ETA-valtion kansalaiselle, jolle on jossakin muussa EU- tai ETA-valtiossa kuin Suomessa saadun koulutuksen perusteella kyseisessä valtiossa myönnetty unionin tunnustamissäännöksissä tarkoitettu tutkintotodistus tai sen kanssa vastaavaksi määritelty koulutuksesta annettu asiakirja, joka kyseisessä
valtiossa vaaditaan oikeuden saamiseksi kyseisiin ammatteihin”.
Fysioterapeuttien toimintaa ohjaa niin sanottu fysioterapiaprosessi eli kliinisen päättelyn prosessi, ja se toteutuu tiiviissä yhteistyössä asiakkaan/potilaan/kuntoutujan kanssa. Prosessi käynnistyy asiakkaan toimintakyvyn
ja toimintarajoitteiden yksityiskohtaisella tutkimisella. Tutkimiseen kuuluu taustatietojen kartoittamisen lisäksi
asiakkaan haastattelua, kehon rakenteiden palpointia sekä liikkeiden, liikkumisen ja toimintakyvyn havainnointia ja mittaamista. Fysioterapeutin tekemät päätelmät pohjautuvat anatomiseen, biomekaaniseen ja fysiologiseen tietoon kehon rakenteista ja toiminnoista. Fysioterapeuttinen tutkiminen edellyttää ongelmanratkaisukykyä. Fysioterapeutti kokoaa tutkimisen tulosten perusteella johtopäätökset ja määrittelee fysioterapeuttisen
diagnoosin. Se kuvaa tiivistettynä asiakkaan senhetkisen toimintakyvyn sekä liikkumisen rajoitetta ylläpitävän
toimintahäiriön ja sitä aiheuttavat tekijät.
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Fysioterapeutti asettaa tutkimisen tuloksiin pohjautuen fysioterapian tavoitteet yhdessä asiakkaansa kanssa.
Terapia sisältää terveyttä ja toimintakykyä edistävää ohjausta ja neuvontaa, terapeuttista harjoittelua sekä
manuaalista ja fysikaalista terapiaa siten, että asiakkaalle tulee mahdolliseksi toimia ja osallistua mahdollisimman aktiivisesti omassa toimintaympäristössään. Fysioterapeutti valitsee terapiamenetelmiä tutkimustuloksiin
pohjautuen eli toteuttaa niin sanottua näyttöön perustuvaa fysioterapiaa.

Suomen fysioterapeutit ry fysioterapian kehittäjänä
Suomen fysioterapeutit ry on fysioterapeuttien ammattijärjestö, joka kehittää jäsentensä kanssa hyvää suomalaista fysioterapiakäytäntöä. Se on toimintatapa, joka korostaa näyttöön perustuvaa ammatillista toimintaa
eli ”parhaan saatavilla olevan tutkimuksellisen tiedon yhdistämistä fysioterapeutin kliiniseen kokemukseen ja
potilaan käsityksiin”.
Suomen fysioterapeutit on julkaissut vuonna 2004 käynnistyneen Hyvä fysioterapiakäytäntö -hankkeen yhteydessä kolme ajoittain päivitettävää fysioterapiasuositusta: Polven ja lonkan nivelrikon fysioterapia, Sepelvaltimopotilaan liikunnallinen kuntoutus ja Kaatuminen ja kaatumisvammojen ehkäisy.
Suomen fysioterapeutit ry tekee tiivistä yhteistyötä myös kansainvälisten toimijoiden kanssa. Suomi oli vuonna
1951 yhtenä yhdestätoista fysioterapeuttien maailmanjärjestön (WCPT, World Confederation for Physical
Therapy) perustajamaasta. Suomen Fysioterapeutit on laatinut fysioterapeuttien maailmanjärjestön (WCPT)
eettisiin ohjeisiin perustuvat fysioterapeutin eettiset ohjeet. Niissä kuvataan terveydenhuollon yhteistä arvoperustaa, ja niiden avulla tuetaan fysioterapeutteja valintojen kriittisessä arvioinnissa ja eettisten valintojen
tekemisessä. Ohjeiden keskeisiä teemoja ovat fysioterapeutin suhde asiakkaaseen, säädösten noudattaminen,
fysioterapeutin asiantuntijuus ja ammatillisuus, toiminnan laatu, talouden ja yhteiskunnan näkökulman huomiointi ja fysioterapiasta tiedottaminen.

Fysioterapeuttikoulutus
Fysioterapeutin tutkinto suoritetaan ammattikorkeakoulussa ja se on 3,5-vuotinen (210 opintopistettä) alempi
ammattikorkeakoulututkinto (Bachelor-taso). Suomenkielistä koulutusta järjestää 14 ammattikorkeakoulua,
ruotsinkielistä koulutusta Arcada ja englanninkielistä koulutusta Satakunnan ammattikorkeakoulu. Jokaisella
ammattikorkeakoululla on autonomia opetussuunnitelman tekemisessä, mutta suunnitelmaa ohjaavat ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston (ARENE), opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM: Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon) ja fysioterapeuttikoulutusten eurooppalaisten korkeakoulujen verkoston (ENPHE) osaamisaluesuositukset ja kuvaukset. Opinnot perustuvat sekä terveysalan yleisiin kompetensseihin että fysioterapian
ammattispesifeihin kompetensseihin eli osaamiskokonaisuuksiin. Tavoitteena on osaaminen, joka mahdollistaa itsenäisen työskentelyn alan asiantuntijatehtävissä ja alan itsenäisenä yrittäjänä (EQF/NQF taso 6). Eri kouluissa osaamiset painottuvat sisällöllisesti hieman eri tavoin.
Fysioterapeuttien koulutusta on tärkeä tarkastella sekä tietojen, taitojen että ammatillisen identiteetin kehittymisen näkökulmasta. Fysioterapeuttikoulutuksessa tietäminen liittyy siihen, miten opiskelija ymmärtää,
analysoi ja soveltaa tietoa ihmisen terveyden, liikkumisen ja toimintakyvyn edistämisessä. Tekemiseen liittyy
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perusteiden hallinta ja fysioterapeuttiseen tutkimiseen pohjautuva, yksilöllisiä tarpeita varten suunniteltu ja
toteutettu terapia sen eri muotoineen. Ammatti-identiteetin rakentuminen sisältää itseluottamuksen, itsesäätelyn ja reflektiivisyyden kehittymistä. Tämä tarkoittaa fysioterapeuteilla muun muassa oman kehon tuntemista,
ryhmässä toimimisen taitoa, terapeuttisen työotteen kehittymistä, oman osaamisen ja omien rajoitteiden tunnistamista sekä valmiuksia jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen (CPD, continuous professional development) ja moniammatilliseen yhteistyöhön.

Koulutusten välinen yhteistyö
Fysioterapiakoulutusta kehittämään perustettiin Suomen Fysioterapiakouluttajat ry vuonna 1994. Yhdistys
edistää yhteistyötä kouluttajien välillä ja siten vaikuttaa fysioterapiakoulutuksen kehittämiseen ja toteuttamiseen. Yhtenä tärkeänä yhdistyksen toiminnan tavoitteena on yhteistyön kehittäminen fysioterapian opettajien
ja kenttäohjaajien kanssa, sillä kliinisen harjoittelun ohjaajilla on tärkeä rooli osana koulutuksen toteuttamista.
Euroopan tasolla fysioterapiakoulutuksella on yhteinen verkosto ENPHE (European Network of Physiotherapy
in Higher Education). ENPHE mahdollistaa ainoana eurooppalaisena organisaationa laajamittaisen, fysioterapiaopettajien ja opiskelijoiden yhtäaikaisen tapaamisen ja yhteistyön. Tavoitteina on koota yhteen Euroopan
alueen fysioterapeuttikoulutukset ja yhteistyössä kehittää fysioterapiakoulutusta sekä kannustaa laadukkaan
fysioterapeuttikoulutuksen yhteisten standardien kehittämiseen.
ENPHEllä on vuosien varrella ollut monia työryhmiä, joiden tuottamat sisällöt ovat liittyneet esimerkiksi opetussuunnitelmaan, oppimiseen, opettamiseen, fysioterapeuttien kompetensseihin ja käytännölliseen harjoitteluun sekä oppimisen tukemiseen. Kaikkien ryhmien tuotokset ovat luettavissa ENPHEn kotisivuilla ja hyödynnettävissä koulutusten suunnittelussa ja toteuttamisessa. ENPHE on myös työstänyt yhdessä fysioterapeuttien
maailmanjärjestön WCPT:n kanssa fysioterapian eurooppalaisia osaamiskuvauksia (ESCO, European Skills,
Competencies, Qualifications and Occupations). Osaamiskuvaukset on tarkennettu seuraaville tehtäväalueille:
Physiotherapy expert, Communicator, Collaborator, Manager, Health care promotor, Reflective practitioner,
Professional.

Fysioterapialla on tilausta
Yhteiskunnan muutoksen myötä myös sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja on uudistettu. Uudistuksien
myötä myös työntekijöiden välistä työnjakoa on kehitetty, siinä osana on fysioterapeuttien suoravastaanottotoiminta. Suoravastaanotossa on kyse siitä, että akuutit tuki- ja liikuntaelinvaivaiset asiakkaat ohjautuvat fysioterapeutin vastaanotolle ilman lääkärikontaktia. Tällä pyritään sekä palvelujen nopeutumiseen että kustannusten
hallintaan.
Väestön ikääntymisestä, elintasosairauksien lisääntymisestä ja vähäisestä fyysisestä aktiivisuudesta johtuen tukija liikuntaelinsairauksien (TULE) määrä on lisääntynyt ja lisääntyy edelleen tulevaisuudessa. Jo nyt TULE-sairaudet ovat yksi merkittävin syy lääkärille hakeuduttaessa. Vain osa TULE-potilaista voidaan kuntouttaa, sillä
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julkisissa viroissa on vähän fysioterapeutteja tarpeeseen nähden. TULE-vaivoja toki hoidetaan myös yksityisellä
sektorilla, mutta suoravastaanottotoiminnalla pyritään kehittämään julkisen puolen palveluntarjontaa.
Fysioterapialla on ”tilausta” myös siksi, että monien viimeaikaisten tutkimusten pohjalta muun muassa monissa
olkapää- ja polviongelmissa ollaan siirtymässä hoitolinjan valinnassa operatiivisista hoidoista konservatiivisiin
hoitoihin. Sama on jo aiemmin tapahtunut esimerkiksi selän TULE-ongelmissa, joiden osalta konservatiivisella
hoidolla on vahvaa näyttöä.

Opiskelijoiden kertomaa

”Fysioterapeuttikoulutus antaa laajat valmiudet ihmisen perusliikkumisen ja toimintakyvyn arviointiin. Opintojen ensimmäisenä vuonna keskityttiin ihmisen anatomian ja fysiologian tuntemukseen, perusliikkumisen havainnointiin ja terapeuttiseen harjoitteluun. Toisena vuonna opiskeltiin
aikuisten fysioterapiaa ja fysioterapeuttista tutkimista. Vuosi sisälsi laajat tuki-ja liikuntaelimistön
sekä neurologisen fysioterapian opinnot. Kolmantena opiskeluvuonna harjaannuttiin lasten ja
nuorten sekä ikääntyneiden fysioterapiassa.
Opintosisältöjen jakautuminen selkeisiin aihekokonaisuuksiin helpotti aiheisiin perehtymistä.
Pienryhmätyöskentely ja itsenäinen teoriaopiskelu korostuivat. Opinnot sisälsivät paljon käytännön harjoitustunteja koululla. Käytännön harjoittelujaksot seurasivat teoriaopintoja ja harjoittelupaikat olivat monipuolisesti eri puolilta fysioterapia-alan työkenttää.
Itse koen opintojen edenneen nousujohteisesti, ja nyt viimeisen vuoden opiskelijana huomaan
tietojen ja taitojen karttuneen valtavasti opiskelun aikana. Edellisten vuosien aikana karttunut
osaaminen toimii pohjana uuden tiedon omaksumiselle ja omalle ammatilliselle kasvulle. Itsevarmuus ja -luottamus lisääntyvät opintojen edetessä. Käytännönläheinen opetus antaa mielestäni hyvät valmiudet toimia fysioterapeuttina valmistumisen jälkeen. Fysioterapeutin työkenttä
on laaja, ja opiskelu antaa hyvän kokonaiskuvan ja ymmärryksen mahdollisuuksista, joita ala
tarjoaa.”
(Tuomo Vuohensilta, 4. vuoden fysioterapeuttiopiskelija, TAMK.)
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”It is funny the way things change so quickly. Looking back, some years ago, when I was dreaming
about becoming a physiotherapist, I thought that I knew what physiotherapy is, I thought I knew
what I would be working in. Now I can say I was wrong in some aspects. Nevertheless, I was right in
some others. Being a physiotherapist is a great way of doing what I want the most; helping others,
but it is not as easy as I thought.
Physiotherapy is an easy word to say, but, it is a complex concept. For me physiotherapy is a tool
to prevent, to cure, to rehabilitate people that suffer or suffered from a disability, a disorder, an
accident, an incident in their life that broke the balance and created a disorder in their life.
I studied in Finland, but I am not Finnish, I am Spanish. I have a previous university degree and
I decided to change everything in life, to do what I wanted: to become a physiotherapist. Maybe
because of that I studied hard and happy, feeling lucky every day because I was making my dream
come true. Maybe because of my age, I am not a child anymore, or maybe because of my background of living abroad, it was not a problem for me, and actually it is wonderful to grow with
knowledges coming from everywhere. Nevertheless I must admit that it is a great challenge for
Finnish and international students to understand each other’s point of view. I had the great opportunity to have four months clinical practice abroad, in two different countries, UK and Spain. It
was wonderful to see the different approaches for the same kind of diseases or disorders, some
common points, some different ones, and all of them useful and, most important, patient-health
orientated.
What is physiotherapy for me now? I feel that physiotherapy for me is like a great ocean where I’m
starting to row on a small kayak. I feel like a small grain in a desert. The way I believe I can become
a better physio is through the knowledge. That’s why I’m starting a Master program in Jyväskylä
University, and hopefully after that a PhD. For me the knowledge is the key of everything, together
with the experience as a physio, “hands on”, as one of my most lovely teachers would say. It is up
to us to keep studying more and more, after graduation and hopefully by working to become a
good physiotherapist.”
(Alfredo Ruiz, vastavalmistunut fysioterapeutti, SAMK.)
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Toimintaterapia ihmisen toiminnan
ja osallistumisen mahdollistajana 6
Toini Harra, YTT, FL, yliopettaja, Metropolia Ammattikorkeakoulu
Annikki Arola, MSc, lehtori, Yrkeshögskolan Arcada
Tiina Hautala, KL, yliopettaja, Turun ammattikorkeakoulu
Denice Haldin, KM, lehtori, tutkintovastaava, Yrkeshögskolan Arcada
Tiina Lautamo, FT, yliopettaja, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy
Kaija Nevalainen, TtM, lehtori, tutkintovastaava, Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

Tulevaisuudessa viisi ammattikorkeakoulua kouluttaa toimintaterapeutteja
työskentelemään toiminnan asiantuntijoiksi monialaisissa tiimeissä.
Toimintaterapeuttisessa kuntoutuksessa välttämättömiä toiminnan
analysointiosaamista ja toimintakyvyn arviointitaitoa tarvitaan yhä
moninaisemmissa työtehtävissä.

Johdanto
Toimintaterapiaa on käytetty kuntoutusmuotona tilanteissa, joissa pitkäaikaissairaudet, traumat, kehityshäiriöt
ja ikääntyminen sekä erilaiset siirtymät elämäntilanteesta ja -vaiheesta toiseen ovat aiheuttaneet vaikeuksia
selviytyä itsenäisesti tavallisista arkitoiminnoista ja rutiineista. Toisaalta toimintaterapiaa tarvitaan ympäristön
muokkaamiseen silloin, kun fyysiset tai sosiaaliset ympäristötekijät estävät ihmisen mahdollisuuksia käyttää
kykyjään, elää itsenäisesti, opiskella ja tehdä työtä sekä kokea arvostusta omassa lähipiirissä ja yhteisössä. Toimintaterapian tarvetta ovat lisänneet myös monet elämäntapoihin liittyvät ongelmat, kuten päihteiden käyttö,
sekä työttömyys, syrjäytyminen ja maahanmuuttoon liittyvät sosiaaliset vaikeudet, jotka haittaavat ihmisen
mahdollisuuksia huolehtia itsestään ja läheisistään.
Toimintaterapiassa toimintaa koskevat käsitykset perustuvat toiminnan tieteeseen, jossa on tutkittu toiminnan
ja toimintakykyisyyden rakentumista toimijan, toimintaympäristön ja toiminnan jatkuvasti muuttuvana vuorovaikutteisena prosessina. Toimintaterapiassa on tutkittu pitkään monia, tällä hetkellä suomalaisessa ja kansainvälisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa ahkerasti käytettyjä käsitteitä, kuten asiakaskeskeisyyttä, arkea,
asiakkaan oikeutta osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon ja oman kuntoutuksensa suunnitteluun sekä
valinnanvapautta.
Nykyisin toimintaterapeuttien osaamista on alettu kaivata yhä moninaisemmissa yhteyksissä hyvien toimintaympäristöjen ja -kulttuurien rakentamisessa ja erityisesti käyttäjälähtöisessä innovaatiotoiminnassa. Mitä siis
on toimintaterapian koulutuksen ydinosaaminen?

⁶ Kuntoutus 2016, 39, 3, 51 - 55.
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Ihminen, toiminta ja ympäristö toimintaterapian koulutuksen ytimessä
Toimintaterapian peruskäsitteet ihminen, toiminta ja ympäristö näkyvät kaikkien ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmissa. Poikkitieteellisyyttä tarvitaan ihmisen toiminnan kokonaisvaltaisessa ymmärtämisessä.
Jotta toimintaterapeutit oppivat ymmärtämään sekä toimintaan vaikuttavat että siitä aiheutuvat tekijät, toimintaterapian lisäksi on opiskeltava muun muassa anatomiaa, fysiologiaa, psykologiaa, lääketiedettä sekä
ihmisen kehittymistä. Ympäristöä on tarkasteltava laajasti yhtäältä toimintaa mahdollistavana ja toisaalta sitä
haittaavana tai estävänä tekijänä. Sen lisäksi opinnoissa tutkitaan ympäristön, ihmisen toiminnan ja hyvinvoinnin välisiä merkityssuhteita. Ympäristöosaamista lisätään myös perehtymällä apuvälineiden ja ympäristön
muokkaamisen tarjoamiin teknologisiin ja sosiaalisiin mahdollisuuksiin, joiden avulla tuetaan asiakkaan toiminnallisuutta ja osallisuutta.
Toimintaterapeutti on ihmisen toiminnan asiantuntija. Toimintaterapialla pyritään mahdollistamaan ihmiselle
osallistuminen hänelle merkityksellisiin toimintoihin, sillä sen uskotaan edistävän terveyttä ja hyvinvointia. Kun
ihminen saa vapaasti valita ja tehdä itselleen merkityksellisiä asioita, hän voi kokea hallinnan, kontrollin ja itsemääräämisoikeuden tunnetta.
Toimintaa tarkastellaan opetussuunnitelmissa laajasti suhteessa yhteiskuntaan, ihmisen elämään sekä hyvinvointiin. Näin halutaan luoda opiskelijoille vankka kuva toiminnan merkityksestä ihmiselle sekä ymmärrys siitä
toimintaterapian keskeisenä päämääränä. Toimintaterapeutti käyttää toimintaa osana arviointi- ja terapiaprosessia. Erilaisia toimintoja ja toimintamuotoja käytetään opetuksessa myös pedagogisena välineenä. Opetussuunnitelmissa toimintamuodot näyttäytyvät pääosin valinnaisten opintojen osana. Sen sijaan monissa opetussuunnitelmissa näkyy ryhmän terapeuttinen käyttö ja ohjaaminen omana kokonaisuutenaan.
Toimintaterapeutin tehtävä on mahdollistaa asiakkaan toimintaa ja jokapäiväiseen elämään osallistumista toimintakyvyn arvioinnin ja toiminnan kautta sekä mahdollistaa ihmisille terveyttä ja hyvinvointia edistävää toimintaa. Tehtävänä on myös mahdollistaa oikeudenmukainen ja mukaan ottava yhteiskunta siten, että kaikilla
ihmisillä olisi mahdollisuus osallistua ja käyttää kyvykkyyttään omassa elämässään. (Townsend & Polatajko
2013.) Ihmisen arki ja arjessa kuntoutuminen ovat toimintaterapian koulutuksessa keskeisessä asemassa.
Toimintaterapiaa toteutetaan yksilö-, perhe-, pari-, ryhmä- ja yhteisömuodoissa. Asiakkaiden ainutlaatuisuuden kohtaaminen edellyttää jokaisen ihmisen yksilöllisyyden tunnistamista sekä asiakkaan autonomian ja itsemääräämisoikeuden kunnioittamista. Siitä syntyy pohja asiakkaan/asiakkaiden/perheen ja toimintaterapeutin
väliselle yhteistoiminnalle. Yhteistoiminta vahvistaa toimijoiden asiantuntijuutta ja sitoutumista.
Toimintaterapiaprosessi näyttäytyy opetussuunnitelmissa asiakkaan toiminnan tai toimintakyvyn arviointiin sekä terapiainterventioon liittyvien opintojen kautta. Kunkin ammattikorkeakoulun painotukset näkyvät
siinä, miten toimintaterapian toteuttamiseen liittyvät opinnot on rakennettu ja nimetty. Opetussuunnitelmien
mukaan toimintaterapian avulla pyritään osallisuuden tukemiseen, toiminnan mahdollistamiseen, toimintamahdollisuuksien tukemiseen, toimintakyvyn edistämiseen sekä toiminnallisuuden edistämiseen. Osa opetussuunnitelmista rakentuu elämänkaaren mukaan niin, että toimintaterapian opinnot on jäsennetty lasten, työikäisten ja ikääntyvien mukaan. Osassa opinnot on jäsennetty itsestä huolehtimisen, työn ja tuottavuuden sekä
vapaa-ajan toimintojen avulla.
Toimintaterapia sitoutuu lähes kaikissa opetussuunnitelmissa kuntoutukseen, jota tarkastellaan joko omana
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kokonaisuutenaan tai sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävänä. Opetussuunnitelmissa näkyvät myös kuntoutuksessa nykyisin laajasti vallalla olevat lähestymistavat, kuten asiakaslähtöisyys sekä näyttöön perustuva
käytäntö.
Toimintaterapiassa tarkastellaan ympäristöä laaja-alaisesti fyysisten, sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden
avulla. Toimintaterapeutin tehtävänä on tunnistaa, lieventää tai poistaa ne esteet, jotka haittaavat tai estävät asiakkaan toimintaa, sekä rakentaa välineitä ja ympäristöjä, jotka mahdollistavat tai helpottavat hänen
toimintaansa.
Virtuaaliset toimintaympäristöt haastavat toiminnan asiantuntijoita etsimään uudenlaisia näkökulmia ihmisenä
olemiseen, kohtaamiseen ja kuntoutumiseen. Toimiminen automatisoituneessa ympäristössä muuttaa toiminnalle annettavia yksilöllisiä merkityksiä sekä toimintamahdollisuuksia. Teknologian kehityksen ohella ihmisten
toimintakulttuurit monimuotoistuvat ja toimintaympäristöt muokkaavat työtehtäviä. Toimintaterapeutin toiminnan analysointitaito auttaa tunnistamaan ja hyödyntämään muuttuvia ympäristöjä ja toiminnan muutoksia
sekä niiden edellyttämää osaamista ja kyvykkyyttä. Se on tärkeä osa myös tuotteiden ja palvelujen kehittämistä.
Kansainväliset opettaja- ja opiskelijavaihdot ovat oleellinen osa toimintaterapian koulutusta. Yhteistyö ja kansainvälistyminen vahvistavat opiskelijoiden osaamista monikulttuurisissa ja kansainvälisissä ympäristöissä ja
lisäävät heidän kilpailukykyään työmarkkinoilla valmistumisen jälkeen. Ne myös vahvistavat työvoiman kansainvälistä liikkuvuutta.

Toimintaterapian osaamisen rakentuminen ammattikorkeakoulutuksessa
Toimintaterapian ammattikorkeakoulututkinnon lähtökohtana on osaamisperustainen opetussuunnitelma,
jossa osaaminen kuvataan neutraaleina oppimistuloksina (learning outcomes). Osaaminen tasoa kuvaavat kriteerit määrittelevät sekä hyväksyttävän tason että muut tutkinnossa määriteltävät osaamisen tasot. Kriteerit
mahdollistavat opiskelijalle henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman ja vaihtoehtoisten suoritustapojen suunnittelun ja toteuttamisen. (Raij 2003; Saranpää 2012.)
Ammattikorkeakouluilla on itsenäinen vapaus rakentaa toimintaterapiakoulutusten opetussuunnitelmat. Toimintaterapian opetussuunnitelmille on yhteistä se, että niitä raamittavat kansallisten ja alueellisten ohjeistojen lisäksi kansainväliset ja Euroopan sisäiset ohjeet. Toimintaterapeuttien maailmanliitto (World Federation of
Occupational Therapists, WFOT) julkaisi vuonna 2002 uusimmat toimintaterapeuttien koulutuksen kansainväliset minimistandardit (WFOT Minimum Standards for the Education of Occupational Therapists). Niissä määritellään muun muassa opetussuunnitelman sisältö, tavoitteet, toimintaterapian teoriaperusta, opettajien pätevyydet, käytännön harjoittelujen laajuus ja sisältö.
Kaikki Suomen toimintaterapiakoulutukset noudattavat WFOT:n minimistandardeja. Suomen toimintaterapeuttiliitto ry. monitoroi viiden vuoden välein minimistandardien toteutumista. Toimintaterapiakoulutusten
kansainvälinen yhtenäistäminen ja vertailukelpoisuus toteutuu yhteistyöelin ENOTHEn (The European Network
of Occupational Therapy Higher Education) myötä. ENOTHE on Euroopan toimintaterapiakoulutusten korkeakouluverkosto, jonka tavoitteena on saada koulutukset keskenään vertailukelpoisiksi Euroopassa. Tämä edellyttää yhteisen perustan ja käsitteistön löytymistä opetussuunnitelman pohjaksi sekä opetussuunnitelmien
kirjaamista yhdenmukaisella tavalla siten, että niistä on helposti poimittavissa niiden rakenteeseen ja sisältöön
liittyvät asiat.
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Eurooppalainen tutkintojen viitekehys (EQF, European Qualifications Framework) helpottaa Euroopan maissa
suoritettujen tutkintojen vertailua. Kansallinen tutkintojen viitekehys (NQF, National Qualifications Frameworks) kuvaa Suomessa suoritettavia tutkintoja ja pätevyyksiä. Näiden viitekehysten tavoitteena on selkiyttää tutkintojen vastaavuuksia ja auttaa pätevyyksien tunnistamisessa.

Työelämäyhteys sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta
Toimintaterapiassa työelämäyhteyttä rakennetaan ja ylläpidetään vahvasti käytännön harjoittelun avulla, sillä
sen osuus koko tutkinnosta (210 op) on 75 opintopistettä. Osa harjoittelusta tapahtuu käytännöllisten aineiden
myötä koululla, osa ohjattuna työelämässä. Työelämässä tehtävän harjoittelun laajuus vaihtelee eri ammattikorkeakouluissa 35 opintopisteestä 51 opintopisteeseen. Harjoittelujaksot sijoittuvat tasaisesti eri lukuvuosille.
Ohjatut harjoittelujaksot toteutuvat sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksissa, kouluissa ja päiväkodeissa, yrityksissä ja erilaisissa yhteisöissä. Harjoittelu voi toteutua myös terveyttä ja hyvinvointia edistävissä organisaatioissa ja yhteisöissä, joissa opiskelijat osallistuvat kaupunkien ja kuntien kehittämiseen. Harjoittelutoiminnassa
syntyneet vahvat suhteet työelämään mahdollistavat ajankohtaisen tiedon saamisen työelämän kehittämistarpeista ja luovat vankan perustan mielekkäälle alueelliselle kehittämisyhteistyölle.
Ammattikorkeakoululain (932/2014) mukaan pedagogiikassa tulee yhdistyä pedagoginen, tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä alueellinen yhteistyö elinkeinoelämän kanssa. Vastatakseen näihin haasteisiin toimintaterapiakoulutukset tarjoavat erilaisia oppimisympäristöjä todellisissa työelämän konteksteissa. Projektioppiminen
ja kehittämistoiminta aidossa työelämän ympäristössä tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden mielekkääseen
oppimiseen.
Työelämän käytäntöjen kehittämiseen tähtäävän, näyttöön perustuvan toimintaterapian (evidence-based
occupational therapy) edellyttämä tiedonhankinta, arviointi ja hyödyntäminen opiskellaan koulutuksen aikana.
Tämä luo pohjan sille, että toimintaterapiapalvelut perustuvat parhaaseen saatavilla olevaan tietoon. Myös
koulutuksen aikana tehtävä opinnäytetyö (laajuus 15 op) vahvistaa toimintaterapiapalvelujen kehittämisessä
tarvittavia taitoja. Samalla opinnäytetöiden työelämäyhteys rakentaa koko ajan alan kehittämistoimintaa. Toimintaterapiassa opinnäytetyö voi olla luonteeltaan kehittämistehtävä, tuotekehitys-, soveltava tutkimus- tai
projektityö, ja se toteutetaan yhteistyössä työelämän toimijoiden kanssa.
Toimintaterapian koulutukset osallistuvat korkeakoulujen ydintoimintojen toteuttamiseen ja ammattikorkeakoulujen tulostavoitteiden saavuttamiseen. Lisäksi ne osallistuvat liiketoimintana tapahtuvaan koulutuksen
tuottamiseen, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan sekä kansainvälistymiseen. Vuonna 2015 kansainväliseen vaihtoon lähti 88 opiskelijaa ja opettajaa, ja Suomeen tuli 59 kansainvälistä opiskelijaa ja opettajaa
(taulukko 1).

Koulutuksen laadun varmistaminen
Suomessa kansallinen koulujen arviointikeskus (Karvi) on arvioinut kaikki suomalaiset yliopistot ja ammattikorkeakoulut vuosina 2005–2012. Nyt käynnissä oleva toinen auditointikierros jatkuu vuoteen 2018 saakka. Auditoinneilla tuetaan korkeakoulujen kehittämistä vastaamaan eurooppalaisia laadunvarmistuksen periaatteita.
Kukin korkeakoulu saa kuitenkin päättää laatujärjestelmänsä tavoitteista, rakenteesta, toimintaperiaatteista,
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Taulukko 1. Ammattikorkeakoulujen toimintaterapian koulutuksen opiskelijamäärät, valmistuneet ja kansainväliseen vaihtoon saapuneet ja lähteneet opiskelijat ja henkilökunnan jäsenet vuonna 2015.

käytettävistä menetelmistä ja laadunhallinnan kehittämisestä. Kaikissa suomalaisissa korkeakouluissa toimintaterapian koulutus täyttää yleisten, suomalaisille korkeakouluille asetettujen vaatimusten lisäksi myös kansainväliset toimintaterapiakoulutukselle asetetut standardit.
Auditointien lisäksi korkeakoulut hyödyntävät toiminnan kehittämisessä itsenäisesti arviointi- ja palautejärjestelmistä (esimerkiksi opiskelijapalautteista, asiakaspalautteista, sidosryhmäkyselyistä, alumnikyselyistä,
ohjaus- ja asiantuntijaryhmistä sekä neuvottelukunnista) saatua tietoa niin, että toiminta vastaisi asiakkaiden
tarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla. Kaikki toimintaterapiakoulutukset hyödyntävät saamiaan arvioita ja
palautteita oman toimintansa kehittämisessä.
Sisällöllisesti toimintaterapian koulutuksen laatuun vaikuttaa saatavilla oleva tutkimus- ja teoriatieto. Opetuksessa hyödynnetään pääasiassa ulkomaisia tutkimuksia ja teorioita. Toimintaterapian tutkimuksen ja teorioiden lisäksi toiminnan tiede tuottaa toimintaterapian koulutukseen ymmärrystä toiminnan terapeuttisesta luonteesta ja empiiristä näyttöä toiminnan terapeuttiselle käytölle toimintaterapiassa. Toimintaterapiassa tehtävä
tutkimus kohdistuu pääasiassa toimintaterapian vaikuttavuuteen, koulutukseen, menetelmien kehittämiseen
ja niiden käytettävyyden ja luotettavuuden testaamiseen. Lisäksi tutkimus kohdistuu toimintaterapian onnistumisen kannalta keskeisiin ilmiöihin, kuten toiminnan, ympäristön ja toimijan välisiin suhteisiin sekä terapiasuhteen rakentamiseen. Paine suomalaisen tutkimustiedon tuottamiseksi tulee seuraavien vuosien aikana
todennäköisesti lisääntymään.
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Toimintaterapian koulutukset ovat ympäri maata olleet vetovoimaisia, läpäisyaste on ollut hyvä ja toimintaterapeuttien työllistyminen koulutustaan vastaavaan työhön on onnistunut erinomaisesti. Vuonna 2015 viidestä
ammattikorkeakoulusta valmistui 750 toimintaterapeuttia. Urakehityksen kannalta jatkokoulutusmahdollisuudet ovat tärkeitä. Ammattikorkeakoulujen tarjoamat kuntoutuksen ylemmät tutkinnot ovat olleet suosittuja,
samoin vuonna 2017 loppumassa oleva kuntoutustieteen pääaineopiskelu Lapin yliopistossa. Yliopistotasoisen toimintaterapian pääaineopetuksen ja oman alan tutkijakoulutuksen puuttuminen suomalaisista yliopistoista uhkaa alan kehitystä Suomessa. Onneksi yhä useampi tutkimuksesta ja urakehityksestä kiinnostunut
toimintaterapeutti on tarttunut ulkomaisten yliopistojen tarjoamiin jatkotutkintomahdollisuuksiin verkko- ja
etäopiskeluna.

Pohdinta
Toimintaterapiakoulutusten monipuoliset ja moniammatilliset opetusmenetelmät huomioivat erilaiset oppijat
ja edistävät opiskelijoiden oppimisprosessia. Ne myös edistävät vuorovaikutusta opiskelijoiden ja opettajien
sekä oppijoiden kesken. Pedagogisten ratkaisujen lähtökohtana on opiskelijakeskeinen oppiminen, jossa dialogi ja verkko-opinnot ovat välttämättömiä opiskelijan osaamisen kehittämiseksi. Erilaisten didaktisten ratkaisujen valinnat juontavat kuitenkin aina osaamistavoitteista.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen (sote) uudistusprosessi ja yhteiskunnallinen kehitys ovat jo vaikuttaneet huomattavasti toimintaterapiakoulutukseen. Aiemmin koulutus tähtäsi asiantuntijoiden tuottamiseen julkisten
palveluntuottajien tarpeisiin, mutta tulevaisuudessa yhä useampi toimintaterapeutti tulee toimimaan yrittäjänä tai yksityisen sektorin palveluksessa. Toimintaterapeutit voivat työllistää itsensä toiminnan asiantuntijoina mitä moninaisimmissa tehtävissä, siksi lääkinnällinen kuntoutus on jo nyt vain yksi tärkeä toimintaterapeutin työmahdollisuus. Koulutukselle nämä muutokset asettavat isoja haasteita erityisesti yrittäjyys- ja
innovaatio-osaamisen vahvistamiseksi niin, ettei kuitenkaan menetetä toimintaterapeutin työssä tarvittavaa
substanssiosaamista.
Toimintaterapiakoulutuksissa on tunnistettu, että toimintaterapeutti käyttää omaa persoonaansa tietoisesti ja
tavoitteellisesti vuorovaikutusprosessissa asiakkaan kanssa. Tietoisuus itsestä ja omasta osaamisesta kehittyy
vain reflektion myötä. Toimintaterapeutiksi kehittyminen ja kasvaminen on pitkä ja vaativa prosessi, joka saa
alkunsa koulutuksen aikana. Koulutuksessa opiskelijoita haastetaan tutustumaan itseensä, omiin vahvuuksiinsa ja omiin kehittymisalueisiinsa. Heitä houkutellaan ja vaaditaan vahvistamaan omaa reflektiotaitoaan,
sillä se on terapiatyössä asiantuntijuuden vahvistumisen välttämätön ehto. Erilaisten toiminnallisten menetelmien käyttäminen esimerkiksi opiskelijaryhmässä edistää opiskelijan reflektointikykyä.
Eettinen toiminta on toimintaterapiatyön perusta. Toimintaterapiakoulutuksessa eettisyys on läsnä yhtä lailla
opetuksessa, olemisessa, vuorovaikutuksessa, tekemisessä ja tekemättä jättämisessä. Toimintaterapeuttia
ohjaavat Suomen toimintaterapeuttiliiton laatimat eettiset ohjeet ja yleiset eettiset periaatteet, kuten ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen.
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Monialaista yhteistyötä ja syventävää
osaamista kuntoutusalan
erikoistumiskoulutuksilla 7
Aila Pikkarainen, THM, KM, lehtori
Mirja Immonen, TtL, MBA, koulutuspäällikkö
Sanna Sihvonen, TtT, yliopettaja
Kirjoittajien toimipaikka on Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) hyvinvointiyksikkö

Kuntoutusalan koulutus yhteiskunnallisessa muutoksessa
Käynnissä oleva sosiaali- ja terveysalan uudistus ja siihen liittyvä lainsäädäntötyö ovat herättäneet keskustelua ja huolta kuntoutuspalvelujen toimivuudesta uusissa palvelurakenteissa (mm. Kuitunen 2016, Kuitunen &
Aaltonen 2015, Parkkinen ym. 2016). Rakenteiden muuttuessa työntekijöiltä vaaditaan uudenlaista osaamista,
jotta kuntoutuspalvelut vastaavat niin asiakkaiden kuin uusien rakenteiden tarpeisiin. Suunnitteilla ja käynnistymässä olevat kuntoutusalan erikoistumiskoulutukset ovat osaltaan edistämässä korkeakoulutettujen ammattilaisten osaamisen kehittymistä.
Erikoistumiskoulutukset ovat lainsäädäntöön pohjautuvaa, työelämän pitkäkestoisiin tarpeisiin, korkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä työelämäyhteistyöhön pohjautuvaa, korkeakoulutetuille suunniteltua asiantuntijakoulutusta. Tässä kirjoituksessa esittelemme ammattikorkeakoulujen suunnitteilla olevien
kuntoutusalan erikoistumiskoulutusten taustaa, kehittämistä ja sisältöjä. Kirjoitus perustuu vuosina 2014–2016
käytyyn valtakunnalliseen kuntoutusalan ammattikorkeakoulujen dialogiprosessiin (Harra ym. 2016) ja SOTELIKA-verkoston sosiaali-, terveysalan, liikunta- ja kauneusalan työelämätarpeita koskeneeseen kartoitushankkeeseen (Kukkonen 2017).

⁷ Kuntoutus 2017, 40, 1, 51 - 57. Julkaisuajankohdan jälkeiset olennaiset muutokset tiivistettyinä tässä:
•
Vuosina 2017 - 2018 toteutettiin moniammatillisen kotikuntoutuksen erikoistumiskoulutukset (30 op) viidessä ammattikorkeakoulussa (JAMK, Metropolia, OAMK, TAMK, XAMK). Uusi toteutus käynnistyy syksyllä
2019, jossa ko. ammattikorkeakoulut jatkavat yhteistyötään.
•
Syksyllä 2018 käynnistyivät ensimmäiset etäratkaisut kuntoutumisen tukena -erikoistumiskoulutukset
kahdessa ammattikorkeakoulussa (JAMK, Metropolia Ammattikorkeakoulu yhdessä Laurean ja Arcadan
ammattikorkeakoulujen kanssa).
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Kuntoutusalan yhteiset osaamiset ja
koulutuspolut
Vuosien 2014–2016 aikana toteutetussa valtakunnallisessa kuntoutusalan ammattikorkeakouludialogissa
(Harra ym. 2016) laadittiin ehdotus kuntoutusalan
yhteisistä osaamisista, joita ovat asiakasosaaminen,
kuntoutus- ja kuntoutumisprosessiosaaminen sekä
vaikuttavuus- ja järjestelmäosaaminen (kuvio 1).
AMK-verkoston dialogiprosessin (Harra ym. 2016) ja
kuntoutusalan osaamisen tutkimusprojektin (Piirainen & Sjögren 2016) mukaan kuntoutusalan osaamista tulisi uudistaa tutkintokohtaisten ja monialaisten sisältökokonaisuuksien kanssa rinnakkain, jotta
ne vastaavat muuttuviin yhteiskunnallisiin ja alueellisiin tarpeisiin, SOTE-uudistuksen haasteisiin ja alan
asiatuntijoiden koulutus- ja urapolkujen joustaviin
täydentämisiin.
AMK-dialogiverkosto esitti kuntoutusalan koulutukseen konkreettisia vaihtoehtoisia osaamisalueita,
joista opiskelija voi tulevaisuudessa valita: (a) terapiaosaamisen, (b) ohjaus- ja konsultaatio-osaamisen
tai (c) suunnittelu- ja kehittämisosaamisen (kuvio 2).
Luonnoksen mukaan kuntoutusalan amk-tutkinnon
suorittanut työntekijä voi myöhemmin täydentää
osaamistaan työelämätarpeidensa mukaan niin, ettei
hänen tarvitse suorittaa uutta amk-tutkintoa.

Kuvio 1. Kuntoutusalan yhteinen osaaminen (Harra
ym. 2016).

Kuvio 2. Kuntoutusalan
yhteinen osaaminen ja
koulutuspolku (Harra
ym. 2016).
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Kuntoutusalan koulutuspolun tarkastelu ja kehittäminen tulee jatkumaan lähivuosina Jyväskylän ja Metropolian ammattikorkeakoulujen yhteisen Kuntoutusalan osaamiskeskittymän ja ammattikoulujen muodostaman
kuntoutusalan osaamiskeskittymäverkoston toimintana. Kehittämisen kohteena on kuntoutusalan osaamisen
tarkastelu sen kaikissa vaiheissa eli toiselta asteelta ammattikorkeakouluun, perustutkintovaiheen jälkeisenä
syvenevänä osaamisena erikoistumis- ja yamk-koulutuksissa sekä yliopistojen maisteri- ja tohtorikoulutuksissa.

Kuntoutusalan erikoistumiskoulutuksien lähtökohdat
Erikoistumiskoulutusten tavoitteena on, että koulutuksen suorittanut kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä määrätyllä työelämän osa-alueella. Hän hallitsee asiantuntijaroolinsa edellyttämän tieteellis-ammatillisen erikoisosaamisen tai erityisasiantuntijuuden näissä työ- ja toimintaympäristöissä. Koulutuksen
suorittaneen tulee kyetä analysoimaan, arvioimaan ja kehittämään erikoisalansa ammattikäytäntöjä tutkimustiedon menetelmin sekä toimimaan yhteisöissä ja verkostoissa oman erikoistumisalansa asiantuntijana. (Korkeakoulujen erikoistumiskoulutukset 2016.)
Sosiaali- ja terveysalan käynnissä olevat uudistukset tulevat muuttamaan laajasti sosiaali- ja terveyspalveluja.
Tämä muutos vaatii koko sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan henkilöstön uudenlaista osaamista uudistuvissa
toimintakulttuureissa, rakenteissa ja palveluissa sisältöineen ja toimintatapoineen. Uudistukset edellyttävät
entistä vahvempaa asiakkaan hoitoon ja kuntoutukseen osallistuvien ammattiryhmien välistä yhteistyötä ja
yhteisen asiakasymmärryksen rakentamista. Moniammatillisen ja monikulttuurisen työskentelyn merkitys ja
näihin liittyvät osaamiset korostuvat tulevaisuudessa. Kokonaisvaltaisen kuntoutusosaamisen ohella tarvitaan
asiakaslähtöistä työskentelyotetta ja palvelumuotoiluosaamista uusien kuntoutuspalvelujen tuottamisessa.
Myös taloudellisen osaamisen ja oman toiminnan kustannusvaikutusten ymmärtäminen korostuu, kun palvelujen järjestäminen ja tuottaminen erkaantuvat toisistaan. Lisäksi digitalisoituvat palvelut vaativat ennakkoluulotonta asennoitumista ja jatkuvaa oman asiantuntijuuden päivittämistä.
Erikoistumiskoulutuksia kartoittaneen valtakunnallisen työelämäkyselyn mukaan (Pikkarainen ym. 2017) kuntoutusalan tulokset poikkeavat joiltain osin muiden sosiaali- ja terveysalan vastaajien tuloksista. Kuntoutusalalla on jo nykyisin erilaista yritystoimintaa sekä runsaasti vakiintunutta ammattialakohtaista lisä-, jatko- ja
täydennyskoulutusta, jotka voivat sujuvoittaa alalla työskentelevien siirtymistä SOTE-toimintamalliin. Kuntoutusalalla on tapahtumassa myös laaja sukupolven vaihdos, mikä vaatii uusilta, alalle tulevilta työntekijöiltä esimies-, johto-, asiantuntija- ja kehittämistehtäviin suuntautumista erilaisine syventävine osaamisineen. Lisäksi jo
alalla työntelevät tulevat tarvitsemaan uutta osaamista arki- ja koti- sekä etä- ja lähikuntoutuksen lisääntyessä.

Kuntoutusalan käynnistyvät erikoistumiskoulutukset
Keväällä 2016 laadittiin kuntoutusalan ehdotukset erikoistumiskoulutuksista. Valmisteluun osallistuivat ne
ammattikorkeakoulut, jotka vastaavat tällä hetkellä kuntoutusalan amk-tasoisen koulutuksen toteuttamisesta
Suomessa. Loppuvuonna 2016 saadun opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituspäätöksen mukaan syksyllä 2017
käynnistetään moniammatillisen kotikuntoutuksen erikoistumiskoulutus Jyväskylän (JAMK), Kaakkois-Suomen
(XAMK), Metropolian, Oulun (OAMK) ja Tampereen (TAMK) ammattikorkeakouluissa. Myöhemmin tätä erikoistumiskoulutusta voivat toteuttaa kaikki sopimuksessa mukana olevat ammattikorkeakoulut. Koulutus on suunnattu kaikille sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon suorittaneille ja alan työelämäkokemusta omaaville
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asiantuntijoille. Koulutuksen lähtökohtana on oman asiantuntijuuden kehittyminen sidottuna omiin työtehtäviin, ja osana koulutusta tullaan tekemään myös oman työn kehittämistehtävä.
Keväällä 2017 käynnistyy myös Monialaisen etäkuntoutuksen erikoistumiskoulutuksen suunnittelu ammattikorkeakoulujen yhteistyönä. Taulukossa 1 kuvataan näiden kahden erikoistumiskoulutuksen tavoitteet, osaamiset ja työmuodot menetelmineen niiden luonnosteluvaiheessa.
Taulukko 1. Luonnos kuntoutusalan erikoistumiskoulutuksista.
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Arki-, koti- ja lähikuntoutus ja osittain myös etäkuntoutus ovat vielä niukasti määriteltyjä käsitteitä, joten niiden
teoreettisten perusteiden kuvaamiseen tarvitaan monialaista tutkimus- ja kehittämistyötä. Kotiympäristöissä ja
arkikuntoutuksessa tarjottavien kuntoutustuotteiden yksilöllinen räätälöitävyys tulee myös korostumaan, jotta
ne voivat aidosti tuottaa lisäarvoa asiakkaille. Räätälöitävyys koskee uusien ympäristöjen ja paikkojen lisäksi
myös kuntoutusinterventioiden kestoja, ajoituksia ja jaksotuksia, jotta ne voivat toimia parhaalla mahdollisella
tavalla ja ottaa huomioon asiakkaiden erilaiset elämäntilanteet, ympäristöt ja verkostot.
Arki- ja kotikuntoutuksen tulee muuttua kokonaisvaltaisesti uudenlaiseksi kuntoutustuotteeksi, eikä se saa
jäädä nykyisten kuntoutustuotteiden siirtämiseksi sellaisenaan uusiin ympäristöihin. Kotikuntoutukseen voidaan liittää toimijuuden, kuntoutusvalmiuden ja arjen ympäristöjen tietoinen käyttöön ottaminen niin, että
kotona ja arjessa oleva elämä ja elinympäristö toimivat kuntoutuksen suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana. Päätösvalta ja vastuu siirtyvät kodissaan asuvalle ja arkeaan elävälle ihmiselle läheisineen, jolloin kuntoutujan aktuaalinen ja myös potentiaalinen kuntoutusvalmius sekä yksilölliset kuntoutustarpeet saadaan aidosti
esille ja kuntoutuksen lähtökohdiksi. (Soveltaen Pikkarainen 2016.) Juuri arjen ympäristöissä asiakkaalle ja
hänen läheisilleen on syntynyt näkemys tarvittavasta muutoksesta, jolloin asiakkaalla on myös tahtoa ja uskoa
muutoksen saavuttamiseen (soveltaen Järvikoski & Härkäpää 2011). Kuvatessaan voimavarojaan ja muutostarpeitaan asiakas rakentaa luontevasti kuntoutumisvalmiuttaan sitoutuen myös omaehtoiseen toimintaan tulevassa kuntoutumisprosessissa. Koska tämä asiakkaan kokemustieto on arki- ja kotikuntoutuksen lähtökohta,
vaaditaan yksilöllisten kuntoutumisprosessien ja muotoiltavien kuntoutusinterventiotuotteiden tarkastelua
aivan uudella tavalla. Kodin konkreettiset paikat ja tilanteet sekä arkikonteksti välineineen ja toimintoineen luovat kotikuntoutuksen alustan. Näistä asiakasta (kuntoutujaa), työntekijää ja interventioita koskevista tekijöistä
rakentuu kotikuntoutuksen uudenlainen teoreettinen perusta erilaisine lähestymistapoineen ja käytännöllisine
sovelluksineen.
Arki- ja kotikuntoutus laajenevat elämänkulun vaiheesta riippuen myös muihin asiakkaan ympäristöihin kuten
päivähoitoon, kouluun, opiskeluun, harrastuksiin, työhön ja palveluasumiseen. Samalla kuntoutuksessa korostuu verkostomainen työtapa ja erilaisten palvelu- ja hallintorakenteiden rajapintojen ylittäminen, joissa joustavilla ja liikkuvilla palveluilla sekä eri lailla muotoutuvilla tiimeillä on keskeinen merkitys (mm. Koivuniemi
ym. 2016). Yhteistoimijuuden (asiakas-työntekijä, työtekijä-työntekijä) tulee olla symmetristä, vastavuoroista,
kunnioittavaa ja eri osapuolille lisäarvoa tuottavaa (Harra 2014).
Monialaisen etäkuntoutuksen erikoistumiskoulutuksen syventävät osaamiset puolestaan liittyvät etäohjaukseen sekä sovellettavuuteen ja käytettävyyteen tarvittavien valmiuksien kehittämiseen. Samalla kuntoutusalan
asiantuntijoiden valmiudet erilaisten rajapintojen ylittämiseen lisääntyvät vastaavalla tavalla kuin kotikuntoutuksessa (taulukko 1). Koti- ja etäkuntoutuksen palveluista voi muodostua myös erilaisia kombinaatioita eli niin
sanottua hybridikuntoutusta erilaisten asiakastilanteiden ja -tarpeiden mukaan.
Kaiken kaikkiaan tulevaisuuden kuntoutusalan asiantuntijoiden työ on vastavuoroista, kollegiaalista ja konsultatiivista toimintaa erilaisissa monialaisissa verkostoissa, joten myös kuntoutusalan koulutuksen on ennakoitava näitä työelämän muutoksia (vrt. Koivuniemi ym. 2016, Kuukkanen & Hynynen 2016). Kuntoutus siirtyy seinistä ja instituutioista erilaisiin asiakasympäristöihin, joissa työntekijöiltä vaaditaan joustavuutta, avoimuutta
ja ennakkoluulottomuutta niin asiakas- kuin asiantuntijayhteistyössä (vrt. Sosiaali- ja terveysministeriö 2015).
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Asiantuntijuuden kehittyminen erikoistumiskoulutuksessa
Tynjälän (2016) mukaan syventävän asiantuntijuuden kehittyminen vaatii pitkää kokemuksellista harjaantumista. Tähän harjaantumiseen tarvitaan tietoista, tavoitteellista ja reflektiivistä toimintaa tietyssä työ- ja asiantuntijuuskontekstissa. Kuntoutusalalla tämä tarkoittaa esimerkiksi SOTE-maakuntamallin tuottamien aivan
uusien työkontekstien tunnistamista ja rakentamista. Näissä uusissa toimintaympäristöissä myös aikaisemmin
saavutetulle kuntoutusalan asiantuntijuudelle asetetaan uudistumishaasteita (taulukko 2). Työntekijöiltä vaaditaan paitsi oman ammattialan ja yksilöllisen persoonallisen tiedon käyttöä, myös osallistumista yhteisiin, erilaisten verkostojen tuottamien luovien tietoprosessien rakentamiseen.

Taulukko 2. Kuntoutusalan erikoistumiskoulutuksen tuottamat asiantuntijuuden osa-alueet SOTE-uudistuksen
näkökulmasta (soveltaen Tynjälä 2016).
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Erityisesti kotikuntoutuksessa tämä tarkoittaa asiakkaan ja hänen virallisten ja epävirallisten verkostojensa
hyödyntämistä uusien kuntoutustuotteiden yksiköllisissä muotoiluissa. Kuntoutuksen siirtyessä arki-, koti- ja
lähiympäristöihin asiakkaiden yksilöllisten kuntoutumisprosessien valmistautumis- ja käynnistymisvaiheisiin
tarvitaan aikaa ja tukea. Kun työntekijä ja asiakas tunnistavat asiakkaalle merkitykselliset arjen ja kotiympäristön tekijät yhdessä, kuntoutuksen motivoitumisongelmatkaan eivät jää yksin asiakkaan kannettaviksi, vaan hän
ratkaisee niitä yhdessä työntekijän kanssa.
On tärkeää, että kuntoutusalan koulutuksessa vastataan työelämässä tapahtuviin muutoksiin ja rakennetaan jo
työelämässä toimiville väyliä osaamisen uudistamiseen. Uusissa kuntoutusalan erikoistumiskoulutuksissa alan
työntekijät päivittävät osaamistaan pystyäkseen vastaamaan ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ja yksilöllisiin
terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin haasteisiin.
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Logopedian koulutus
puheterapeutin ammatillisen
työn perustana 8
Kaisa Launonen, professori, Helsingin yliopisto
Eira Jansson-Verkasalo, professori, Turun yliopisto
Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka, professori, Tampereen yliopisto
Sari Kunnari, professori, Oulun yliopisto
Pirkko Rautakoski, professori, Åbo Akademi

Puheterapeutteja koulutetaan Suomessa viiden yliopiston logopedian
koulutusohjelmassa: Helsingin, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistossa sekä
Åbo Akademissa. Puheterapeutin pätevyyden antaa jossakin näistä yliopistoissa
suoritettu maisterin tutkinto, jonka tieteenalana on ollut logopedia. Maisterin
tutkinnon suoritettuaan henkilö voi hakea Valviran laillistusta, joka oikeuttaa hänet
toimimaan terveydenhuollon ammattilaisena, puheterapeuttina.

Puheterapeutin työtehtävien suuri kirjo edellyttää työn tekijöiltä monipuolisia taitoja, joihin kaikkiin koulutuksen pitäisi antaa riittävät perusvalmiudet. Puheterapeutit tutkivat, arvioivat ja kuntouttavat ainakin sellaisia
ihmisiä, lapsia ja aikuisia, joilla on vuorovaikutuksen, viestinnän, puheen, kielen moninaisten ilmiöiden tai
äänen häiriöitä. Puheterapiatyön erityisalueita ovat lisäksi muun muassa syömis- ja nielemishäiriöt, puhetta
tukevan ja korvaavan viestinnän ilmenemismuodot sekä monikielisyys ja -kulttuurisuus puheterapeutin muihin
työtehtäviin liittyvinä ilmiöinä. Häiriöiden taustalla voi olla kehityksellisiä syitä, sellaisia kuin kielenkehityksen
erityisvaikeudet, kuuloviat, kehitys- ja CP-vammat tai autismin kirjon muodot, tai häiriön on voinut aiheuttaa
jokin tapaturma tai sairaus, aikuisväestöllä esimerkiksi aivoverenkiertohäiriö tai etenevä muistisairaus. Erityisesti meluisassa ympäristössä työtä tekevät ihmiset, esimerkiksi opettajat, voivat saada työperäisiä äänihäiriöitä, joiden helpottamiseen he tarvitsevat puheterapeutin apua.
Puheterapiassa vuorovaikutus ja kieli ovat paitsi työn kohteena myös sen välineinä. Puheterapeutti tekee usein
työtään suorassa kontaktissa kuntoutusasiakkaidensa kanssa, mutta yksilökuntoutuskin sisältää yleensä paljon
työskentelyä, ohjausta ja konsultointia, terapiassa olevan lapsen vanhempien ja päiväkodin tai koulun henkilöstön kanssa tai terapiassa olevan aikuisen omaisten kanssa. Lisäksi puheterapeutit tekevät lähes aina moniammatillista tiimityötä, usein monissakin terveydenhuollon ja sosiaalitoimen työryhmissä. Puheterapeutilta edellytetäänkin erittäin hyviä ja monipuolisia vuorovaikutustaitoja näiden erilaisten työtehtävien hoitamiseen.

⁸ Kuntoutus 2017, 40, 2, 66 - 71. Julkaisuajankohdan jälkeiset olennaiset muutokset tiivistettyinä tässä:
Turun yliopisto on luopunut kaksivaiheisesta valintakokeesta.
Logopedian alan tohtorien määrä on kasvanut parissakymmenessä vuodessa noin 60:een (v. 2019).
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Puheterapeuttikoulutuksen tulee antaa perusvalmiudet kaikkien edellä mainittujen alueiden kaikkien työtehtävien hoitamiseen. Vastavalmistuneen puheterapeutin voidaan siis edellyttää selviävän mistä tahansa puheterapeutin työtehtävästä, mutta hän ei voi vielä hallita syvällisesti kaikkia alueita. Ammattitaito syvenee ja laajenee karttuvan työkokemuksen, täydennyskoulutuksen ja työnohjauksen myötä. Täydennyskoulutus on tärkeää
myös siksi, että logopedian alan tieto uusiutuu esimerkiksi kuntoutustutkimusten kehittymisen myötä nopeasti.
Puheterapeutit käyvätkin ahkerasti täydennyskoulutuksessa sekä kotimaassa että ulkomailla. Erikoistumiskoulutusta puheterapeuteille on toistaiseksi järjestetty vähän, muutamia yksittäisiä kursseja 1900-luvun loppupuolella, lisensiaatintutkintoon johtanut yliopistollinen koulutus (lasten- ja aikuisneurologia erikoistumisaloina)
vuosina 2004–2007 sekä eurooppalaiseen kliiniseen erikoistumiskoulutukseen (www.ecsf.eu) liittyvä kliininen
erikoistumiskoulutusjakso puheen sujuvuuden alalta vuonna 2016–2017.
Puheterapeutit tekevät siis työssään yleensä tiivistä moniammatillista yhteistyötä erilaisten terveys-, sosiaalija opetusalan ammattilaisten kanssa. Tulevien puheterapeuttien koulutuskin on luonteeltaan hyvin monitieteistä ja sisältää logopedian ydinopintojen lisäksi ainakin psykologian, lääketieteen ja kielitieteiden opintoja,
valinnaisina usein muitakin, erityisesti käyttäytymistieteiden alojen opintoja. Logopedian monitieteisyydestä
konkreettisena esimerkkinä voidaan pitää myös sitä, että logopedian koulutusohjelma on sijoitettuna eri yliopistoissa erilaisiin tiedekuntiin: Helsingissä lääketieteelliseen, Oulussa humanistiseen, Tampereella ja Turussa
yhteiskuntatieteelliseen sekä Åbo Akademissa humanististen tieteiden, psykologian ja teologian tiedekuntaan.
Lisäksi logopedian tutkijat toimivat usein monitieteisissä tutkimusryhmissä yhdessä erityisesti lääkärien ja psykologien kanssa.

Kaksivaiheinen tutkinto
Kaikkien Suomen yliopistojen perustutkintorakenne on hyvin samanlainen ja noudattaa vuonna 1999 allekirjoitetun Bolognan julistuksen periaatteita, joiden avulla eurooppalaisen korkeakoulualueen koulutusjärjestelmät
pyrittiin yhdistämään valtioiden välisen liikkuvuuden parantamiseksi. Bolognan prosessin mukainen tutkintorakenne muodostuu toisiaan seuraavista kandi-, maisteri- ja tohtoritutkinnoista (lukuun ottamatta lääketieteitä, joiden ammattipätevyyden antava suomalainen perustutkinto on lisensiaatin tutkinto). Puheterapeutin
pätevyyteen vaaditaan maisteritutkinto, mutta kaikki logopedian opiskelijatkin suorittavat ensin humanististen
tieteiden kandidaatin ja sen jälkeen filosofian maisterin tutkinnon. Logopedian opiskelijat ovat hyvin motivoituneita ja sitoutuvat vahvasti opintoihinsa. Opintonsa keskeyttäneiden määrä on hyvin pieni, eli lähes kaikki
logopedian opinnot aloittaneet myös valmistuvat maisteriksi logopedian tieteenalalta. Kandi- ja maisteriopintojen ohjeellinen kesto on 3 + 2 vuotta, mutta käytännössä monet logopedian opiskelijat käyttävät opiskeluunsa
hiukan pitemmän ajan, viisi ja puoli tai kuusikin vuotta.
Kaikkien yliopistollisten koulutusohjelmien tulee alasta riippumatta antaa tutkimukseen perustuvaa opetusta.
Logopedian tutkimukseen perustuvaan opetukseen kuuluu tärkeänä osana opiskelijoiden perehdyttäminen
näyttöön perustuviin kuntoutuskäytäntöihin (evidence-based practice). Tätä ajattelua pyritään kuljettamaan
opintojen läpi punaisena lankana ja toivotaan, että näin tulevat puheterapeutit omaksuisivat myös kliiniseen
työhönsä tutkimusnäyttöön perustuvan ajattelun. Muutenkin logopedian koulutusohjelmissa kytketään perusopinnoista alkaen teoreettiset ja kliiniset opinnot toisiinsa siten, että puheterapeutin työ perustuisi aina häiriöiden ja kuntoutuksen teoreettisten perusteiden ymmärtämiseen. Lisäksi logopedian opintoihin liittyvät metodiset opinnot liitetään teoreettisten ja kliinisten opintojen jatkumon osaksi.
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Logopedian koulutusohjelmissa opintojen sisältö ja suoritustavat on yleensä määritelty hyvin tarkasti; valinnaisuutta ja kokonaan vapaita opintoja on vain vähän. Tällä on pyritty takaamaan, että jokaisella logopedian
opiskelijalla on valmistuttuaan riittävät tiedot ja taidot hakeutua mille tahansa puheterapiatyön alueelle töihin
ja myös vaihtaa toiselle alalle työuransa aikana. Logopedian opintojen lisäksi tutkintoon kuuluu pakollisena
psykologian, lääketieteen ja kielitieteiden opintoja. Psykologiasta logopedian opiskelijat suorittavat perus- ja
aineopintoja, joiden opintopistemäärä voi yksittäisellä opiskelijalla nousta jopa 45 pisteeseen, kun vapaavalintaiset psykologian opinnot lasketaan mukaan. Lääketieteen opintojen määrä on 15–20 opintopistettä yliopistosta riippuen. Myös fonetiikan ja muiden kielitieteiden opintopistemäärä vaihtelee eri yliopistoissa jonkin
verran.

Kandiopinnot
Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana opiskelijat suorittavat yleensä kokonaisuudessaan logopedian perusopinnot, 25 opintopistettä. Perusopintojen vaiheessa opiskelijan on tarkoitus omaksua tieteenalansa peruskäsitteet
ja luoda muutenkin kokonaiskuva opiskelemastaan aineesta. Tavoitteena on, että logopedian opiskelija oppii
ymmärtämään, kuinka puhe, kieli ja viestintä kehittyvät ja kuinka puhe-elimistö normaalisti toimii. Opiskelija
perehtyy myös logopedisen tutkimuksen keskeisiin kysymyksiin ja saa perusvalmiudet tieteelliseen lukemiseen
ja kirjoittamiseen. Ensimmäisen ja viimeistään toisen opiskeluvuoden aikana logopedian opiskelijat suorittavat
myös lääketieteen opintonsa, joiden tarjoama perusta on tarpeen logopedian aineopintojen monien opintojaksojen suorittamisessa. Lääketieteen opintoja suorittaessaan opiskelija oppii ymmärtämään, kuinka puheeseen,
kieleen ja viestintään liittyvät logopediset ilmiöt linkittyvät lääketieteeseen ja sen osa-alueista erityisesti neurologiaan, psykiatriaan, korva-, nenä- ja kurkkutauteihin sekä foniatriaan ja audiologiaan, hiukan vaihtelevin
painotuksin ja yhdistelmin eri yliopistoissa.
Toisena ja kolmantena opiskeluvuonna suoritetaan aineopinnot, joiden aikana logopedian opiskelijoiden on
tarkoitus omaksua teoreettiset perustiedot kaikista keskeisistä puheterapiatyön alueista ja alkaa kehittää puheterapeutin käytännön taitojaan kliinisten harjoittelujaksojen avulla. He oppivat logopedisen diagnostiikan ja
kuntoutuksen perusteet sekä harjaantuvat teoreettisten ja kliinisten ongelmien ratkaisemiseen. Aineopintoihin
kuuluvaa kandidaatin tutkielmaa tehdessään logopedian opiskelija alkaa rakentaa oman tieteellisen työskentelynsä perusvalmiuksia.
Teoreettiset aineopinnot on eri yliopistoissa ryhmitelty hiukan erilaisiin ja eri tavoin nimettyihin kokonaisuuksiin. Niiden keskeistä sisältöä ovat moninaiset kielelliset häiriöt, joihin kuuluvat esimerkiksi lasten ja nuorten kehitykselliset kielelliset häiriöt, kirjoitetun kielen häiriöt, kuulovammoihin liittyvät kielelliset ilmiöt sekä
afasiaan, eteneviin muistisairauksiin ja muihin aikuisiällä syntyneisiin tiloihin liittyvät kielen häiriöt. Muita
aineopinnoissa käsiteltyjä häiriöalueita ovat esimerkiksi motoriset puhehäiriöt, puheen sujuvuuden ongelmat,
syömis- ja nielemistoimintojen häiriöt, puhe-elinten rakenteellisista poikkeavuuksista johtuvat puheen ja äänen
häiriöt sekä muut äänentuoton häiriöt. Lisäksi aineopinnoissa voi olla esimerkiksi monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen, puhetta tukevaan ja korvaavaan viestintään liittyviä sekä logopedisen arvioinnin teoreettisia lähtökohtia ja käytännön sovellusta koskevia opintojaksoja.
Aineopintojen kliinisissä opinnoissa opiskelijat perehtyvät puheterapeutin ammatillisen toiminnan ja ammattiroolissa toimimisen perusteisiin. He harjoittelevat puheterapeuttina toimimista kliinisillä harjoittelujaksoilla
yksittäisten asiakkaiden tai pienten ryhmien kanssa laillistetun puheterapeutin ohjauksessa. Asiakkaina on
sekä lapsia että aikuisia, joiden häiriödiagnoosit vaihtelevat.
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Aineopintojen metodiopinnoissaan logopedian opiskelijat perehtyvät keskeisiin tieteellisiin tutkimusmetodeihin ja niiden soveltamiseen logopedisiin aineistoihin. Kandidaatin tutkielma on joissakin yliopistoissa kirjallisuuskatsaus, joissakin se taas perustuu pieneen empiiriseen tutkimusaineistoon.
Logopedian perus- ja aineopinnot, lääketieteen, psykologian ja kielitieteen pakolliset opinnot sekä kaikille
yliopisto-opiskelijoille pakolliset yleisopinnot (esimerkiksi viestintä- ja kieliopinnot sekä tieto- ja viestintätekniikan opinnot) muodostavat logopedian opiskelijan humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon. Tämän
tutkinnon suoritettuaan logopedian opiskelijat jatkavat suoraan syventäviin opintoihin, jotka suoritettuaan he
saavat filosofian maisterin tutkintotodistuksen.

Maisteri- ja jatko-opinnot
Syventävissä opinnoissa logopedian opiskelija oppii tarkastelemaan kriittisesti alan tutkimusta, suunnittelemaan ja toteuttamaan kuntoutusta sekä tuottamaan itse tietoa erilaisten teoreettisten ja kliinisten ongelmien
ratkaisemiseksi. Opintoihin kuuluu logopedisen tutkimuksen erityiskysymyksiä tarkastelevia teoreettisia opintojaksoja, pro gradu -tutkielma ja sen tekemistä tukevia metodiopintoja sekä kliinisiä opintojaksoja, joista
viimeinen on laajin, neljän kuukauden mittainen kokopäiväinen harjoittelu jossakin sellaisessa työpaikassa,
jonka laillistettu puheterapeutti toimii opiskelijan harjoittelun ohjaajana. Pro gradu -tutkielmien pohjana on
pääsääntöisesti pieni empiirinen tutkimus, joka perustuu joko tekijänsä itse keräämään tutkimusaineistoon
tai logopedian opettajien tai tutkimusryhmien aineistoihin. Gradujen aiheiden kirjo on logopedian opintojen ja
puheterapeutin työn moninaisten tehtävien tavoin laaja. Opinnäytetyön luonteestaan huolimatta logopedian
gradut tuottavat usein hyödyllistä uutta tietoa sekä logopediselle tutkimukselle että erityisesti suomalaisen
puheterapiatyön kentälle. Gradujen korkeasta tasosta ja niiden tuottaman tutkimustiedon kiinnostavuudesta
kertoo sekin, että vuosittain monet logopedian graduntekijät työstävät, usein yhdessä ohjaajansa kanssa, gradun valmistuttua tutkimuksestaan vielä artikkelin puheterapeuttien ammatilliseen lehteen tai johonkin alan
tieteelliseen julkaisuun tai esityksen tieteelliseen kongressiin tai seminaariin.
Suurin osa logopedian tieteenalaopiskelijoista tähtää opinnoillaan puheterapeutin pätevyyden antavaan maisterin tutkintoon. He näkevät logopedian koulutusohjelman ennen kaikkea ammattipätevyyden antavana koulutuksena. Logopedian tieteenalalta suoritettu maisterin tutkinto luo kuitenkin hyvän pohjan myös monenlaisiin
muihin, erityisesti sosiaali- ja terveysalan hallinnon ja koulutuksen työtehtäviin, joihin edellytetään ylempää
korkeakoulututkintoa. Lisäksi pieni osa logopediasta maisterin tutkinnon suorittaneista jatkaa jossain vaiheessa tutkijakoulutukseen, jonka tuloksena he suorittavat tohtorin tutkinnon logopedian alalta. Suurin osa
näistä tutkijoista työllistyy nykyisellään yliopistojen logopedian yksiköihin opettaja-tutkijoiksi. Yliopiston opettajilta edellytetään tehtävänimikkeestä riippumatta pääsääntöisesti tohtorin tutkintoa. Tohtorin tutkintojen
määrän mukaan arvioiden logopedia on tieteenalana vielä varsin nuori. Ensimmäiset puheterapeutin pätevyyteen johtavan koulutuksen aikaiset väitöskirjat valmistuivat vuonna 1996, ja reilun 20 vuoden aikana logopedian
alan tohtorien määrä on kasvanut vähitellen noin viiteen kymmeneen. Suurin osa puheterapeuttitohtoreista on
väitellyt logopedian oppiaineesta jossakin viidestä koulutuspaikasta, mutta suomalaisia puheterapeuttikoulutuksen saaneita henkilöitä on väitellyt myös ainakin lääketieteen, psykologian, fonetiikan, yleisen kielitieteen ja
erityispedagogiikan aloilla. Tämä kuvastaa jälleen logopedia-tieteenalan monitieteisyyttä ja puheterapeuttien
ammatin moniammatillisia kytkentöjä.

70

KUNTOUTUSSÄÄTIÖN TYÖSELOSTEITA • WORKING PAPERS 61/2019

Pyrkiminen ja valinnat
Suomen viiteen logopedian koulutusyksikköön otetaan vuonna 2017 yhteensä 112 uutta opiskelijaa (Helsinki
25, Oulu 30, Tampere 15, Turku 28, Åbo 14). Suomenkielisillä yliopistoilla on yhteinen kirjallinen koe, joka pidetään samaan aikaan kaikissa paikoissa, mutta hakea voi vain yhteen yliopistoon. Turussa on kirjallisen kokeen
lisäksi suullinen koe, johon osallistujat valitaan kirjallisessa kokeessa menestymisen perusteella. Åbo Akademilla on kokonaan oma valintakokeensa. Sekin on kaksiosainen ja sisältää kirjallisen kokeen lisäksi haastattelun (logopedian valinnoista tarkemmin ks. Opintopolku.fi).
Logopedia on valtakunnallisesti hyvin suosittu hakukohde. Hakijoiden ja valittujen suhteellisia määriä tarkasteltaessa voidaan todeta, että logopediaa on usein vaikeampi päästä opiskelemaan kuin esimerkiksi vaikeana
hakukohteena pidettyä lääketiedettä. Logopedian suosiota selittää logopedian alan ja puheterapeutin ammatin yleisen kiinnostavuuden ja monipuolisesti haastavan luonteen lisäksi se, että puheterapeutiksi valmistuva
henkilö työllistyy lähes varmasti. Puheterapeuttien tarve on suuri koko maassa, ja isoimpia kaupunkeja lukuun
ottamatta monilla seuduilla puheterapeuteista on suoranaista pulaa. Tilanne on jatkunut pitkään, eikä sitä ratkaissut kolmen uuden opiskelupaikan, Tampereen ja Turun yliopiston sekä Åbo Akademin, koulutuksen käynnistäminen vuonna 2005, koska samoihin aikoihin puheterapeuttien nuorehkon ammattikunnan vanhimpien
edustajien eläköityminen alkoi vähentää työntekijöitä työuran toisesta päästä.
Puheterapeuttipulasta keskusteltaessa ihmetellään usein nykyisten koulutuspaikkojen pieniä opiskelijakiintiöitä ja ehdotetaan ratkaisuksi sisään otettavien uusien opiskelijoiden määrän kasvattamista. Koulutuspaikatkin tuntevat hyvin aloituspaikkojen lisäämisen tarpeen ja paineen, mutta nykyisillä opettajamäärillä lisääminen ei ole mahdollista, vaan opiskelijamäärien kasvattaminen edellyttäisi myös selvää henkilökuntaresurssien
lisäystä.

Yliopistojen yksilölliset profiilit
Koska kaikissa logopedian viidessä koulutusyksikössä suoritetun logopedian kandi- ja maisteritutkinnon tulee
antaa yhtäläinen puheterapeutin pätevyys, koulutusyksiköt tekevät tiivistä yhteistyötä riittävän samansisältöisen ja laadukkaan koulutuksen takaamiseksi. Tätä ja muita yhteistyötarpeita varten on luotu valtakunnallinen Logonet-verkosto, jonka virallinen yhteistyösopimus allekirjoitettiin syksyllä 2009. Logonetin johtoryhmä
kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa, ja eräänä sen keskeisenä tehtävänä voidaan pitää juuri suomalaisen logopedian opetuksen laadun valvomista ja kehittämistä.
Logopedian monialaisen koulutuksen kehittämisen kannalta on kuitenkin eduksi myös se, että kaikki viisi yliopistoyksikköä eivät kouluta ja tutki aivan samalla tavalla ja samoja asioita, vaan että kukin luo myös omaa
profiiliaan. Kun eri paikoissa syvennetään logopedista tietoa ainakin jossain määrin eri aloilta, valtakunnallisesti
yhdessä tuotettu uusi ja ajantasainen tutkimustieto on laajempaa ja rikkaampaa kuin jos jokainen yksikkö pyrkisi tutkimaan ja kehittämään samoja logopedian aloja.
Helsingin yliopiston logopedian koulutusyksikkö on Suomen vanhin. Sen alku voidaan ajoittaa vuoteen 1947,
jolloin fonetiikan oppiaine jaettiin virallisesti kahteen linjaan: kielitieteellis-akustiseen sekä puhe- ja äänifysiologiseen. Jo sitä ennen, ainakin 1930-luvulta lähtien, fonetiikassa oli mahdollista opiskella joko yleisen linjan tai
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kuuromykkäinopettajan koulutuslinjan mukaan, joten suomalaisen puheterapeuttikoulutuksen varhaisimmat
juuret voidaan ajoittaa jo lähes sadan vuoden taakse. Vuoteen 2003 asti Helsingin yliopiston logopedia kuului
humanistiseen tiedekuntaan ja sen jälkeen vuoden 2016 loppuun käyttäytymistieteelliseen tiedekuntaan. Vuoden 2017 alussa se siirtyi yhdessä psykologian koulutuksen kanssa lääketieteelliseen tiedekuntaan, johon näin
on keskitetty merkittävä osa Helsingin yliopiston terveydenhuollon ammatteihin pätevöittävistä koulutuksista.
Samalla myös logopedian tutkijoille syntyy entistä paremmat mahdollisuudet liittyä esimerkiksi korkeatasoista
aivotutkimusta tekeviin monitieteisiin tutkimusryhmiin. Helsingin yliopiston logopedia on määritellyt keskeisiksi tutkimuskohteikseen vuorovaikutuksen, kuntoutuksen sekä puheen, kielen ja viestinnän ja niiden häiriöt.
Tutkimuksen erityisaloina voidaan mainita keskosena syntyneiden lasten kielen kehitys, aikuisneurologiset kielen ja viestinnän häiriöt, mukaan lukien ikääntymiseen ja muistisairauksiin liittyvät kysymykset, sekä puhetta
tukevaan ja korvaavaan viestintään liittyvä problematiikka.
Oulun yliopiston logopedian koulutus alkoi vuonna 1981. Logopedian tutkinto-ohjelma on kuulunut alusta
asti humanistiseen tiedekuntaan. Oulun yliopiston logopedian tutkimusyksikössä on toiminut vuodesta 2009
lähtien Lapsenkielen tutkimuskeskus (www.ouluclrc.fi). Niinpä Oulussa tehtävä tutkimus painottuukin pitkälti
lasten puheen ja kielen kehityksen ja sen häiriöiden tutkimiseen. Tutkimuskeskuksella on neljä tutkimuksen
painopistealuetta: 1) tyypillisen, viivästyneen ja poikkeavan puheen- ja kielenkehityksen erotusdiagnostiikka, 2)
ennenaikaisina ja pienipainoisina syntyneiden lasten puheen ja kielen kehitys sekä oppiminen, 3) auditiivinen
puheen prosessointi ja kuulovikaisten lasten puhutun kielen kehitys ja 4) pragmaattinen kehitys ja sen häiriöt.
Tutkimusta toteutetaan monitieteisissä tutkimusryhmissä. Varsinaisten tutkimushankkeiden lisäksi keskuksessa tehdään myös aktiivista arviointi- ja testimenetelmien kehitystyötä.
Tampereen yliopiston logopedian koulutus käynnistyi vuonna 2005 humanistisessa tiedekunnassa. Yliopiston lukuisten rakennemuutosten jälkeen logopedia on yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan hyvinvointitieteitä
yhdessä psykologian ja sosiaalityön tutkimuksen kanssa. Nämä kolme tutkinto-ohjelmaa tekevät yhteistyötä
erityisesti asiakastyön taitojen opetuksessa. Tampereen yliopiston logopedian tutkimuksella on kaksi pääsuuntaa: ääniergonomia ja neurologopedia. Näissä on kehitetty arviointimenetelmiä, kuten luokkahuoneiden ääniergonomiakartoitus ja eri-ikäisten puhujien kertovan kielenkäytön mittarit. Tampereen neurologopedisessa
tutkimuksessa korostuu laadullinen kielitieteellinen tarkastelu, erityisesti eri-ikäisten ihmisten kertovan kielenkäytön tavanomaisten ja poikkeavien piirteiden kuvailu.
Turun yliopiston logopedian koulutusohjelma on aloittanut niin ikään vuonna 2005 ja kuuluu yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan muodostaen psykologian kanssa yhteisen laitoksen. Opetus- ja tutkimusyhteistyö
psykologian oppiaineen kanssa on erityisen tunnusomaista Turun yliopiston logopedian toiminnalle. Teoriaopetuksen lisäksi tiivis yhteistyö näkyy kliinisten opintojen osa-alueella. Esimerkiksi moniammatillisessa klinikkatoiminnassa logopedian opiskelijat yhdessä psykologian, sosiaalityön sekä lääke- ja terveystieteen opiskelijoiden kanssa arvioivat klinikalle tulevia asiakkaita. Turun yliopiston logopedian tutkimus on profiloitunut ja
sitoutunut vahvasti neurokognitiiviseen ja kokeelliseen tutkimussuuntaukseen sekä monikielisyyden ja monikulttuurisuuden tutkimukseen. Lisäksi sen tutkimusalueen piiriin kuuluu erilaisten arviointimenetelmien kehittämistä sekä aikuisille että lapsille.
Åbo Akademissa logopedian koulutusohjelma (utbildningslinjen för logopedi) käynnistyi samoin vuonna 2005,
ja se kuuluu humanististen tieteiden, psykologian ja teologian tiedekuntaan. Åbo Akademi on Suomen ruotsinkielinen yliopisto, joten opetus annetaan pääasiassa ruotsin kielellä. Syventävien opintojen vaiheessa opetusta
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annetaan jonkin verran myös englannin kielellä. Opiskelijat ovat äidinkieleltään ruotsinkielisiä tai kaksikielisiä
(suomi-ruotsi). Tutkimuksen painopiste on äänihäiriöiden tutkimisessa, mikä näkyy myös kurssitarjonnassa.
Äänihäiriökurssit ovat laajempia kuin muiden yliopistojen koulutusohjelmissa. Muita tutkimusalueita ovat kaksikielisyys ja aikuisneurologisiin kommunikointihäiriöihin liittyvä kuntoutus.
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Uudistunut Kuntouttavan
sosiaalityön erikoistumiskoulutus 9
Sanna Hautala, dosentti, sosiaalityön yliopistonlehtori, Lapin yliopisto
Sanna Lähteinen, YTM, suunnittelija, Lapin yliopisto
Riitta Granfelt, dosentti, sosiaalityön yliopistonlehtori, Turun yliopisto
Kirsi Juhila, sosiaalityön professori, Tampereen yliopisto
Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet

Työelämän osaamistarpeet edellä
Työelämässä toimivien ammattilaisten erityisosaamisen syventäminen on jo pitkään ollut yksi keskeinen
avainkysymys. Sosiaali- ja terveydenhuollossa työvoiman osaamisen vahvistaminen ja ajantasaistaminen on
ajankohtaista erityisesti meneillään olevan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen (SOTE-uudistuksen) ja
maakuntauudistuksen vuoksi. Lisäksi viime vuosina toteutetut sosiaalihuoltolain, kuntoutuksen, aikuissosiaalityön, toimeentulotuen ja työllistämisvastuiden uudistukset edellyttävät huomattavaa panostusta työelämässä
olevien osaamisen vahvistamiseen. Myös kokonaan uusi, 1.3.2016 voimaan tullut Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) nostaa uudella tavalla esille kysymykset ammattihenkilöiden osaamisen ylläpitämisestä
ja asiakasturvallisuuden varmistamisesta.
Osaamisen vahvistamisen ja erikoisosaamisen syventämisen tarpeeseen vastaamiseksi sosiaalityön koulutusyksiköt järjestivät vuosina 2000–2016 valtakunnallisena yhteistyönä erikoissosiaalityöntekijän koulutusta, joka
suoritettiin ammatillisena lisensiaatintutkintona (Hietamäki & Kantola 2010). Tutkintokoulutusta toteutettiin
viidellä sosiaalityön erikoisalalla, joista yksi oli kuntouttava sosiaalityö. Kaikilta ammatillisen lisensiaatinkoulutuksen erikoistumisaloilta on valmistunut yli 180 lisensiaattia. Kuntouttavasta sosiaalityöstä valmistuneita on
45.
Vaikka tutkintoperusteinen ammatillinen lisensiaatinkoulutus on tullut tiensä päähän, erikoitumiskoulutuksen
tarve ei ole poistunut. Työelämässä on todettu olevan valtava määrä lisä- ja täydennyskoulutusta tarvitsevia,
jotka ovat hakeneet osuvamman koulutuksen puutteessa apua tutkintoon johtavasta koulutuksesta (Lehtinen
2012). Korkeakoulutettujen mahdollisuuksia tutkinnon jälkeiseen osaamisen päivittämiseen on myös pidetty
riittämättöminä, minkä vuoksi opetus- ja kulttuuriministeriö päätti valmistella korkeakoulutetuille työelämän
tarpeisiin nopeasti ja joustavasti reagoivan uuden koulutusmuodon, erikoistumiskoulutuksen (Asiantuntijuus
edellä 2013). Näiden koulutusjärjestelmämuutosten myötä yliopistot päättivät myös sosiaalityön osalta uudistaa ammatillisena lisensiaatintutkintona järjestettävän koulutuksen uusimuotoiseksi erikoistumiskoulutukseksi (Lähteinen & Tuohino 2016).

⁹ Kuntoutus 2017, 40, 3–4, 70 - 73.
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Kuntouttava sosiaalityö on yksi erikoistumiskoulutuksen erikoisaloista. Muita erikoistumisaloja ovat hyvinvointipalvelut, lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityö sekä rakenteellinen sosiaalityö. Erikoistumiskoulutusten laajuus
on 70 opintopistettä. Kaikkien erikoisalojen koulutus on käynnistynyt joko syksyllä 2016 tai alkuvuodesta 2017.
Erikoistumiskoulutus suoritetaan oman työn ohessa opiskellen noin kahdessa ja puolessa vuodessa. Sen tavoitteena on vastata työelämän osaamistarpeisiin tarjoamalla vaihtoehto osaamisen päivittämiseen ja syventämiseen vahvasti omaan työhön kiinnittyneenä. Koulutuksen suunnittelu nojautuu laajaan selvitykseen sosiaalityön erikoisosaamisesta. Työelämän asiantuntijat osallistuivat aktiivisesti koulutuksen kehittämiseen ja olivat
mukana määrittämässä koulutuksen erikoisaloja sekä osaamistavoitteita ja koulutussisältöjä. (Lähteinen &
Tuohino 2016.)
Erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen tarkoituksena on parantaa sosiaalityöntekijöiden asiantuntemusta tarjoamalla mahdollisuus tutkinnon jälkeisen osaamisen täydentämiseen. Erikoistumiskoulutuksen suoritettuaan
sosiaalityöntekijä kykenee aiemman työkokemuksensa ja sitä täydentävän, erikoistumiskoulutuksessa hankkimansa tiedon pohjalta työskentelemään vaativissa asiantuntijatehtävissä valitulla sosiaalityön erikoisalalla.
Valmistuttuaan erikoissosiaalityöntekijä hallitsee lisäksi omaan työhönsä kohdistuvan tutkivan ja kehittävän
työskentelyotteen ja pystyy käyttämään tieteellistä tutkimustietoa erikoisalansa ammatillisten käytäntöjen
analysoinnissa, arvioinnissa ja kehittämisessä. Erikoistumiskoulutuksen yleiset tavoitteet on määritelty valtioneuvoston asetuksessa (Valtioneuvoston asetus… 794/2004; 20 a §).
Koulutusta järjestetään osana Valtakunnallisen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnetin toimintaa. Uusimuotoisen kuntouttavan sosiaalityön erikoistumiskoulutuksen ensimmäisen toteutuskerran vastuuyliopistona on
Lapin yliopisto, ja se toteutetaan yhteistyössä Tampereen ja Turun yliopistojen kanssa. Verkostoyhteistyö on
ollut tärkeä voimavara koulutuksen järjestämisessä. Se mahdollistaa kunkin yliopiston tutkimusprofiilin ja erikoisosaamisen hyödyntämisen koulutuksessa.
Kuntouttavan sosiaalityön erikoisalalle valittiin 20 opiskelijaa eri puolilta Suomea. Opiskelijat työskentelevät pääosin sosiaalityöntekijän tehtävissä kunnissa ja sairaanhoitopiireissä sekä erilaisissa kehittämis- ja
johtotehtävissä.

Kuntouttavan sosiaalityön tavoitteet ja sisältö
Kuntouttavan sosiaalityön erikoistumiskoulutus kohdentuu erityisesti vaativissa elämäntilanteissa elävien ja
haavoittuvassa asemassa olevien aikuisten parissa tehtävään kuntouttavaan sosiaalityöhön. Koulutus tuottaa
erikoisosaamista kuntouttavan sosiaalityön ammattikäytäntöjen ja palvelujärjestelmän tutkimusperustaiseen
kehittämiseen. (Rajavaara & Karjalainen 2012.)
Kuntouttavalla sosiaalityöllä (empowering social work) viitataan monimuotoiseen muutostyöhön. Päämääränä
on vahvistaa ihmisten arjessa selviytymistä ja tukea sellaisia sosiaalisia vuorovaikutussuhteista, jotka lisäävät yhteiskunnallista, yhteisöllistä ja yksilöllistä toimijuutta ja osallisuutta. Kuntouttava sosiaalityö toteuttaa
sosiaalihuoltolain (1301/2014, tullut voimaan 1.4.2015) mukaista sosiaalista kuntoutusta. Sitä tarvitaan elämäntilanteissa, joissa ihmisten ja erilaisten ryhmien täysivaltainen toiminta on vaikeutunut tai vaikeutumassa.
Tavoitteena on luoda, palauttaa ja ylläpitää omaehtoisen selviytymisen, hyvän elämän ja toimintakyvyn edellytyksiä, ehkäistä syrjäytymistä ja tukea asiakkaiden itsenäisiä ja myönteisiä elämänvalintoja sekä täysivaltaista
kansalaisuutta. Kuntouttavan sosiaalityön fokuksena on myös nostaa esille sellaisia sosiaalisia ongelmia, jotka
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altistavat erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä syrjäytymiselle. Kuntouttavan sosiaalityön orientaatiota tarvitaan ennen muuta kuntien aikuissosiaalityössä, päihde-, mielenterveys-, kuntoutus-, vammais-,
vanhus- ja maahanmuuttajatyössä sekä terveys- ja rikosseuraamustyössä.
Tällä hetkellä kuntouttavan sosiaalityön erikoisosaamista edellyttävät muun muassa työikäisten monimutkaistuneet ongelmat, pitkäaikaistyöttömyys, päihde- ja mielenterveysongelmat ja köyhyys. Erikoisalaopinnoissa
syvennetään tämänkaltaisiin ongelmiin vastaamisen osaamista ja kehitetään samalla asiakaslähtöisiä ja vaikuttavia aikuissosiaalityön työprosessien ja sosiaalisen kuntoutuksen menetelmiä.
Koulutuksen valmistelussa huomioitiin uudet ja ajankohtaiset sosiaalityön asiantuntijuuden osaamisvaateet.
Erityisesti moniammatillisen sosiaalisen ja terveyden näkökulmia yhdistävän kuntouttavan työotteen osaamisen merkitys kasvaa sosiaalityössä. Muutokset edellyttävät kuntouttavan sosiaalityön suunnittelulta, palvelujen
organisoinnilta ja koordinoinnilta uusia työmenetelmiä, laadun kehittämistä ja tutkivaa työotetta.

Lopuksi
Monen erikoistumiskoulutukseen hakeutuneen sosiaalityöntekijän maisteriksi valmistumisesta on kulunut jo
vuosia, jolloin erikoistumiskoulutus tarjoaa mahdollisuuden ajantasaistaa omaa sosiaalityön tutkimuksen ja
teoreettisten perusteiden hallintaa. Erikoistumiskoulutukseen osallistuvilta opiskelijoilta saadun palautteen
perusteella koulutus vahvistaa oman työn teoreettisen perustan ymmärrystä sekä taitoa analysoida omaan
työhön heijastuvia yhteiskunnallisia ilmiöitä ja prosesseja. Se mahdollistaa tutkimusperustaisen sosiaalityön
ankkuroitumisen osaksi sosiaalityön käytäntöjä.
Vaikka opinnoissa on vahva kytkös työelämään ja opiskelijoiden tekemät lopputyöt ovat sidoksissa työpaikalla havaittuihin kehittämistarpeisiin, koulutukseen osallistuminen tuottaa tarpeellista kriittistä etäisyyttä
käytäntöön ja palvelujärjestelmään. Kriittinen etäisyys ja reflektio mahdollistavat osaamisen syventämisen
sekä uusien toimintatapojen ja -käytäntöjen kehittämisen. Koulutuksesta saakin hyvä eväitä kehittämis- ja
vaikuttamistyöhön.
Aika näyttää, millaisena koulutus juurtuu sosiaali- ja terveydenhuollon kentälle ja toisaalta myös yliopistojen
koulutusjärjestelmään. Sosiaalipalvelujen ja sosiaalityön asema sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuvissa
rakenteissa on edelleen avoin. Haasteena on, millaisia työtehtäviä koulutuksesta valmistuneille avautuu ja minkälaisia urakehitysmahdollisuuksia uudet sote-rakenteet voivat luoda erikoissosiaalityöntekijöille. Kyky innovaatioihin, johtamis-, tutkimus- ja kehittämisosaaminen sekä palvelujen järjestämisen ja tuotantoon liittyvät
taidot ovat enemmän kuin tarpeen lähivuosina. Monialaisen arviointi- ja kehittämisosaamisen odotukset koskettavat kaikkia sosiaalityön ammattilaisia. Erikoistumiskoulutus voi vahvistaa edellytyksiä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaslähtöiseen uudistamiseen.
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Erikoissosiaalityöntekijän koulutus
•
Uusimuotoisen erikoistumiskoulutuksen laajuus on 70 op. Siihen sisältyy 10 op laajuinen lopputyö, joka nivoutuu oman työn kehittämiseen. Koulutus suoritetaan reilussa
kahdessa vuodessa työn ohessa.
•
Erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen alat: 1) Hyvinvointipalvelut, 2) Kuntouttava sosiaalityö, 3) Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityö ja 4) Rakenteellinen sosiaalityö.
•
Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon sisältyy 16 vastuuyliopistojen
paikkakunnilla pidettävää lähiopetuspäivää. Koulutus on maksullinen, ja opintomaksu
voi jakautua työnantajan ja opiskelijan kesken ja se voidaan maksaa erissä.
•
Kuntouttava sosiaalityö: Koulutus kohdentuu vaativissa elämäntilanteissa elävien
aikuisten parissa tehtävään kuntouttavaan työhön ja vahvistaa erikoisosaamista
ammattikäytäntöjen ja palvelujärjestelmän tutkivaan kehittämiseen. Vastuuyliopistona
on Lapin yliopisto, mutta koulutus toteutetaan yhteistyössä Tampereen ja Turun yliopistojen kanssa.
•
Lisätietoa: sosnet.fi/erko
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Uudistunut neuropsykologian
erikoispsykologikoulutus 10
Näkökulmia kuntoutuksen opiskeluun ja osaamistavoitteisiin
Maarit Virta, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, yliopistonlehtori
Liisa Klenberg, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, vs. yliopistonlehtori
Marja Laasonen, PsT, dos., neuropsykologian erikoispsykologi, yliopistonlehtori
Laura Hokkanen, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, professori (kliininen neuropsykologia)
Kirjoittajien toimipaikka on Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan
psykologian ja logopedian osasto.

Neuropsykologien koulutuksesta
Neuropsykologia on psykologian ala, joka hyödyntää neurotieteiden, psykiatrian sekä psykologian muiden
alueiden, kuten kognitiivisen ja kehityspsykologian, tietämystä ja menetelmiä. Kliinisen neuropsykologian keskeisiä työskentelyalueita ovat keskushermoston sairauksiin ja vammoihin sekä kehityshäiriöihin ja oppimisvaikeuksiin liittyvien kognitiivisten ja muiden psykologisten ilmiöiden arviointi ja kuntoutus.
Neuropsykologien koulutus on Suomessa ollut yli 30 vuoden ajan eri muodoissa toteutettua psykologien systemaattista erikoistumista neuropsykologiaan (Hokkanen ym. 2016). Koulutusta järjesti Suomen neuropsykologinen yhdistys vuosina 1983–1995 asteittain tiivistyvässä yhteistyössä yliopistojen kanssa. Vuodesta 1997 alkaen
koulutus oli yliopistojen tuottamaa, lisensiaatin tutkintoon johtavaa erikoispsykologikoulutusta Psykonetin
(www.psykonet.fi) organisoimana. Erikoispsykologialoja oli alun perin viisi: neuropsykologia, kehitys- ja kasvatuspsykologia, terveyspsykologia, työ- ja organisaatiopsykologia sekä psykoterapia. Erikoispsykologikoulutuksesta säätävän asetuksen poistamisen jälkeen viimeiset lisensiaatinmuotoisen koulutuksen opiskelijat ovat
aloittaneet opintonsa vuonna 2015, ja neuropsykologian osalta viimeinen lisensiaatinmuotoinen koulutusohjelma päättyy keväällä 2019. Yhteensä erimuotoisen pitkän neuropsykologian koulutuksen on vuoden 1983 jälkeen käynyt noin 300 henkilöä.
Vuodesta 2016 alkaen neuropsykologien koulutus on ollut uuteen lainsäädäntöön perustuvaa, tutkintoon johtamatonta erikoistumiskoulutusta, jota yliopistot järjestävät psykologian ohella muun muassa sosiaalityön
ja kasvatustieteen aloilla. Psykologian erikoistumiskoulusta järjestetään edelleen kaikilla niillä aloilla, joilla

¹⁰ Kuntoutus 2018, 41, 1, 47 - 52.
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aiemmin oli lisensiaatin tutkintoon johtavaa erikoispsykologikoulutusta eli neuropsykologiassa, lasten ja nuorten psykologiassa (aiemmin kehitys- ja kasvatuspsykologia), kliinisessä terveyspsykologiassa (aiemmin terveyspsykologia), työ- ja organisaatiopsykologiassa sekä psykoterapiassa, joka on nykyisin kouluttajakoulutukseen
painottuvaa, sillä psykoterapeuttikoulutusta järjestetään yliopistoissa erillisen lainsäädännön pohjalta. Kaikkia
koulutuksia on kuitenkin uudistettu, ja myös aivan uusia psykologian alan erikoistumiskoulutuksia on käynnissä
tai tulossa. Nykyinen koulutus on opiskelijoille maksullista (tällä hetkellä 120 euroa jokaista opintopistettä kohden, yhteensä 8400 euroa). Valtioneuvoston asetus 1439/2014 määrittää kaikkia eri alojen erikoistumiskoulutuksia, joiden keskeisenä tavoitteena on asiantuntijuuteen kehittyminen. Erikoistumiskoulutuksen suorittanut
kykenee toimimaan oman alansa vaativissa asiantuntijatehtävissä sekä hallitsee tieteellisammatillisen erikoisosaamisen (Valtioneuvoston asetus 1439/2014, Kallunki & Seppälä 2016). Erikoistumiskoulutus antaa valmiudet
kehittää, analysoida ja arvioida oman erikoisalan ammattikäytäntöä tiede- ja tutkimusperusteisesti (Valtioneuvoston asetus 1439/2014). Asetuksessa tuodaan esille erikoistumiskoulutusten vahva työelämälähtöisyys, jonka
tulee näkyä sekä suunnittelussa että toteutuksessa. Neuropsykologian opintojen aikana kerrytettävä kliininen
alan työkokemus sekä oma työnohjaus yhdistävät opintosisällöt suoraan työelämään. Asiantuntijuus kehittyy
ja kasvaa vuorovaikutuksessa työelämän tarjoaman aidon oppimisympäristön kanssa.
Uusimuotoinen, vuonna 2016 alkanut neuropsykologian erikoispsykologin koulutus on laajuudeltaan 70 opintopistettä (op) koostuen 55 op:n erikoistumisopinnoista, 5 op:n menetelmäopinnoista ja 10 op:n lopputyöstä
(taulukko 1). Kaikille pakollisten opintojen lisäksi henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa (HOPS, taulukko 1)
määritellään opiskelijan henkilökohtaiset pakolliset opinnot ja vapaavalintaiset opinnot. Pakollisilla opinnoilla
taataan laaja-alainen perehtyneisyys neuropsykologiaan ja valinnaisilla syventyminen opiskelijan työn kannalta keskeisiin sisältöihin. Opintojaksoista kerätään palautetta ja seuraavat koulutukset suunnitellaan tämän
ensimmäisen, nyt käynnissä olevan, koulutuksen palautteiden ja kokemusten pohjalta. Koulutuksen sisältöjen
ja sen tuottaman osaamisen suhteen Suomen koulutusta kehitetään myös kansainvälinen vertailu huomioiden
(Hessen ym. 2017).
Ammatillisten opintojensa laajuuden osalta uusi koulutus vastaa täysin aiempaa, lisensiaatintutkintoon johtanutta koulutusta. Yliopiston järjestämän kolmivuotisen koulutuskokonaisuuden lisäksi valmistuminen edellyttää samoin edelleen nelivuotista ohjattua työkokemusta, josta osan on voinut hankkia jo ennen koulutuksen
aloittamista. Kuten aiemminkin, erikoistumisopinnot antavat valmiudet toimia neuropsykologin työtehtävissä
terveydenhuollossa ja mahdollistavat Kelan vaativan erityistason kuntouttajapätevyyden hakemisen. Jo koulutuksessa olevat voivat hakeutua Kelan kuntouttajarekisteriin ja toimia kuntouttajina työnohjauksen alaisena
toimittamalla tästä dokumentit Neuropsykologian Erikoistumislautakunnalle. Kuntoutukseen liittyvillä osaamisalueilla on siis tärkeä merkitys opintosuunnitelmissa.
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Taulukko 1. Neuropsykologian erikoispsykologikoulutuksen rakenne ja sisältö (vuonna 2016 aloittaneet).

Mitä osaamista neuropsykologinen kuntoutus vaatii ja kuinka siihen koulutetaan?
”Neuropsykologinen kuntoutus on lääkinnällisen kuntoutuksen muoto, jonka tavoitteena on lieventää keskushermostoperäisiä psyykkisen toimintakyvyn muutoksia tai rajoitteita sekä parantaa neuropsykologisten
ongelmien heikentämää elämänlaatua” (Suomen Psykologiliiton ja Suomen psykologisen seuran Tieteellinen
neuvottelukunta 2012). Neuropsykologista kuntoutusta tekevän neuropsykologin tulee olla laajasti perehtynyt
neuropsykologiaan ja lähitieteisiin (Hessen ym. 2017). Kuvassa 1 on havainnollistettu keskeisiä neuropsykologisessa kuntoutustyössä hallittavia ja huomioitavia seikkoja. Sisimpänä kuvassa on esitetty kuntoutujaan liittyviä
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Kuva 1. Mitä kuntoutusta tekevän neuropsykologin on osattava? 11
tekijöitä. Näitä henkilön sairauteen, ympäristötekijöihin ja yksilöllisiin ominaisuuksiin liittyviä tekijöitä ja niiden
merkitystä henkilön toimintakykyyn arvioidaan kuntoutusta suunniteltaessa ja toteutettaessa. Neuropsykologilla tulee olla kattavaa ja ajantasaista tietoa näistä tekijöistä ja niiden mahdollisesta merkityksestä tietyn
henkilön kuntoutumisen prosessissa. Keskimmäisellä kehällä on kuntoutuksessa tarvittavia tiedollisia asioita,
kuten tieto kuntoutuksen vaikuttavuustutkimuksesta sekä aivojen toiminnasta ja muovautuvuudesta. Näiden
laaja-alainen hallinta on tärkeää. Tämän kehän asiat myös muuttuvat kuntoutuksen tieteellisen tutkimuksen
edistyessä ja vaativat neuropsykologilta jatkuvaa osaamisen päivittämistä. Uloimmalla kehällä on kuntoutuksen kannalta olennaisia tietoon ja taitoihin perustuvia valmiuksia, kuten yhteistyösuhteen luominen ja ylläpitäminen sekä kuntoutuksen käsittäminen prosessina. Nämä valmiudet pohjautuvat monialaiseen tietoon, jossa
korostuvat interventiomenetelmiin, terapeuttiseen työskentelyyn sekä kuntoutuskäytänteisiin liittyvä tietous.
Kuntoutustyössä tarvittavat taitot kehittyvät jatkuvasti käytännön työskentelystä saadun kokemuksen karttuessa. Näiden asioiden oppiminen tapahtuukin parhaiten yhdistämällä kirjallisuutta, työnohjausta sekä omaa
kliinistä työskentelyä.
Kuten kuvasta 1 voi todeta, neuropsykologiseen kuntoutukseen liittyvää, koulutuksessa käsiteltävää asiaa on
runsaasti. Kaaviossa on mukana myös arviointiin liittyviä asioita, sillä neuropsykologinen kuntoutus perustuu
aina neuropsykologisessa tutkimuksessa todettuihin vaikeuksiin ja vahvuuksiin.

¹¹ Kuva on tekijöiden laatima osin kirjallisuuden pohjalta (Wilson ym, 2003, 2009; Kalska & Poutiainen 2011;
Suomen Psykologiliiton ja Suomen psykologisen seuran Tieteellinen neuvottelukunta 2012; Nukari ym, 2012;
Sohlberg & Mateer 2001). Sisimmällä kehällä on kuntoutujaan liittyviä tekijöitä, keskimmäisellä kuntoutuksessa
tarvittavia tiedollisia asioita ja uloimmalla tiedollistaidollisia asioita. Tarkemmin katso teksti.
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Neuropsykologian uusimuotoisessa erikoistumiskoulutuksessa kuntoutusta koskevat opinnot voidaan jakaa
kahteen osaan: yleisiin, kuntoutukseen liittyvien taitojen ja tietojen oppimiseen liittyviin opintojaksoihin sekä
erityisiin, tiettyyn häiriöön tai kognition osa-alueeseen liittyviin opintojaksoihin.
Yleisiä kuntoutukseen liittyviä opintojaksoja on kaikille pakollisissa opinnoissa yksi, ”Neuropsykologinen kuntoutus” (taulukko 1). Tämän opintojakson osaamistavoitteet ovat: ”Opiskelija tietää kuntoutuksen mahdollisuudet aivojen plastisiteetin näkökulmasta, neuropsykologisen kuntoutuksen eri lähestymistavat ja vaikuttavuuden sekä perehtyy neuropsykologisen kuntoutuksen lainsäädäntöön ja järjestelmiin” (Neuropsykologian
Opinto-opas, 2016). Ne liittyvät kuvan 1 keskivyöhykkeelle vahvasti tiedollisina tavoitteina. Muissa opinnoissa
(henkilökohtaisia pakollisia tai vapaavalintaisia) kuntoutukseen yleisellä tasolla liittyviä opintojaksoja on kolme
(”Terapeuttisen vuorovaikutuksen perusteet neuropsykologisessa kuntoutuksessa”, ”Psykoterapeuttinen vaikuttaminen kuntoutuksessa: aikuisneuropsykologia” ja ”Psykoterapeuttinen vaikuttaminen kuntoutuksessa:
lastenneuropsykologia”), jotka kaikki liittyvät varsinkin kuvan 1 uloimmalle kehälle ja ovat tiedollisen lisäksi
taidollisia. Psykoterapeuttisen vaikuttamisen opintojaksot ovat uusia kursseja. Niissä osaamistavoitteeksi on
asetettu terapeuttisen vaikuttamisen näkökulman syventäminen suhteessa omaan neuropsykologiseen kuntoutustyöhön psykoterapiaviitekehyksen kautta. Opintojaksot toteutuvat opintojen viimeisten kuukausien
aikana, ja niitä on suunniteltu vahvasti käytännönläheisiksi.
Häiriöön tai tiettyyn kognition osa-alueeseen liittyvissä opinnoissa käsitellään kuntoutusta kuvan 1 kaikkien
kehien näkökulmasta. Opintojaksoja, joilla käsitellään kuntoutusta, on kuusi: ”Oppimisvaikeuksien kuntoutus ”,
”Muisti, muistihäiriöt ja niiden kuntoutus”, ”Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen häiriöiden kuntoutus”,
”Kielelliset häiriöt: diagnostiikka ja kuntoutus”, ”Visuaaliset ja motoriset häiriöt: diagnostiikka ja kuntoutus”
sekä ”Neuropsykiatriset häiriöt: diagnostiikka ja kuntoutus”. Nämä opintojaksot ovat olleet samankaltaisina
lisensiaatinmuotoisessa erikoispsykologikoulutuksessa. Näiden opintojaksojen lisäksi kuntoutusta käsitellään
ryhmämuotoisessa työnohjauksessa (”Kliinisen neuropsykologian ryhmätyönohjaus”) opiskelijoiden omien
potilastapausten kautta. Työnohjaus on tärkeää ammatillisen asiantuntijuuden kehittymisessä. Erityisesti siellä
pyritään aiemmin opittujen tietosisältöjen integroitumiseen omaan kliiniseen työskentelyyn.
Erikoistumiskoulutuksessa on kiinnitetty huomioita osaamistavoitteisiin ja pyritty rakentamaan kukin kokonaisuus niin, että se tukee opiskelijoiden oppimista ja asiantuntijuuden kehittymistä. Opintojaksot muodostavat
tyypillisesti kokonaisuuden, johon kuuluu aiheeseen orientoivan ennakkotehtävän tekeminen, osallistuminen
kaksipäiväiseen seminaariin sekä jälkitehtävän tekeminen. Ennakkotehtävään liittyvää työskentelyä voidaan
jatkaa seminaaripäivinä ryhmätyöskentelyissä ja yhteisissä keskusteluissa. Lisäksi opintojaksoihin voi sisältyä
verkossa tapahtuvaa työskentelyä ja keskustelua, jossa yhteisöllisen oppimisen kautta toteutuu tavoite yhdessä
oppimisesta ja osaamisen jakamisesta (Kallunki & Seppälä 2016). Useimpien kliinisen neuropsykologian opintojaksojen tehtävissä yhdistetään tieteellistä tietoa omaan kliiniseen työhön. Tämä lisää opiskelijoiden asiantuntijuuden kehittymistä nimenomaan omassa työssä ja toteuttaa asetuksen vaatimaa työelämänlähtöisyyttä.
Koulutuksen yleisenä tavoitteena on, että opiskelijat oppivat sen jälkeenkin päivittämään tietojaan ja osaamistaan jatkuvan kouluttautumisen periaatteiden mukaisesti.
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Kuntoutus tulevaisuudessa ja sen haasteet koulutukselle
Neuropsykologinen kuntoutus ja sen soveltaminen on viime vuosina ja vuosikymmeninä muuttunut ja laajentunut. Kuntoutukseen liittyvän tutkimustiedon määrä on kasvanut ja toisaalta myös vaatimukset näyttöön perustuvaan kuntoutukseen ovat lisääntyneet. Koulun, opiskelun ja työelämän muuttuvat vaatimukset vaikuttavat
myös kuntoutujiin ja kuntoutukseen. Kliinisen kokemuksen perusteella kuntoutujilla on enemmän päällekkäistyviä ja laaja-alaisia oireita kuin ennen. Uusia neuropsykologisen kuntoutuksen muotoja ovat esimerkiksi
etäkuntoutus ja virtuaaliteknologian hyödyntäminen. Myös työskentelytavoissa on edelleen tapahtumassa
muutoksia, esimerkiksi ennaltaehkäisevän työn, terapeuttisen orientaation, kuntoutujan arkeen jalkautuvan
kuntoutuksen ja neuropsykologin konsultoivan roolin kasvamisen myötä. Neuropsykologisen kuntoutuksen tai
kuntoutusotteen laajentuminen perinteisten neuropsykologisten oirekuvien ulkopuolelle kuuluu tavanomaiseen hoitoon jo esimerkiksi ADHD:n ja (ADHD Käypä hoito -suositus 2017) ja skitsofrenian (Thorsen ym. 2014)
osalta. Tutkimusnäyttöä kognitioon ja strategioihin vaikuttamisen hyödyistä on viime vuosina tullut erilaisten
psykiatristen häiriöiden hoidossa esimerkiksi masennuksen (Motter ym. 2016) ja anoreksian (Tchanturia ym.
2014) osalta.
Neuropsykologien työnkuva on muutaman vuosikymmenen kuluessa laajentunut huomattavasti ja edellä mainittujen näkökulmien kautta tulee jatkossakin laajentumaan, ja työ vaatii laajoja osaamisalueita (Hessen ym.
2017). Koulutuksen osalta tämä edellyttää jatkuvaa koulutuksen ajantasaisuuden arviointia sekä tarpeellisten
muutosten tekemistä. Koska koulutus on jo nyt vaativa ja aikaa vievä, koulutuksen laajentaminen ei ole toimiva
ratkaisu. Entistä enemmän tulee keskittyä pohtimaan, mikä on keskeistä, kaikilta vaadittavaa ydinosaamista ja
mikä sellaista osaamista, jota opiskelija kehittää omassa työssään koulutuksen aikana tai sen jälkeen. Erikoislääkärikoulutuksen yhteydessä suunnitellaan siirtymistä osaamisperustaisiin koulutusohjelmiin (Niemi-Murola
2017). Tämän soveltuvuutta erikoispsykologikoulutukseen tulee myös jatkossa tarkastella.

Lähteet
•

ADHD Käypä hoito -suositus (2017) Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lastenneurologisen
yhdistys ry:n, Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen ja Suomen Nuorisopsykiatrisen yhdistyksen asettama
työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, www.kaypahoito.fi. Haettu 27.12.2017.

•

Hessen E, Hokkanen L, Ponsford J, Watts A, van Zandvoort M, Evans J, Haaland K (2017) Core competencies
in clinical neuropsychology training across the world. Clin Neuropsychol Published online: 07 Dec 2017.
https://doi.org/10.1080/13854046.2017.1413210

•

Hokkanen L, Nybo T, Poutiainen E (2016) Neuropsychology in Finland - over 30 years of systematically
trained clinical practice. Clin Neuropsychol 30, 8, 1214–1235.

•

Kallunki J, Seppälä H (2016) Korkeakoulujen erikoistumiskoulutukset: käsikirja koulutusten kehittäjille.
Saatavissa: www.unifi.fi ja www.arene.fi. Haettu unifi.fi 22.12.2017.

•

Kalska H, Poutiainen E (2011) Neuropsykologinen kuntoutus. Teoksessa K Juva, C Hublin, H Kalska, J
Korkeila, M Sainio, P Tani, R Vataja (toim.) Kliininen neuropsykiatria. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki,
398–403.

86

KUNTOUTUSSÄÄTIÖN TYÖSELOSTEITA • WORKING PAPERS 61/2019

•

Motter JN, Pimontel MA, Rindskopf D, Devanand DP, Doraiswamy PM, Sneed JR (2016) Computerized cognitive training and functional recovery in major depressive disorder: A meta-analysis. J Affect Disord 1, 189,
184–91.

•

Niemi-Murola L (2017) Luotettavasti osoitettu pätevyys (EPA) uudistaa erikoislääkärikoulutuksen käytäntöä. Duodecim 133, 77–83.

•

Nukari J, Poutiainen E, Nybo T, Hämäläinen P, Kalska H (2012) Kuvaus aikuisten neuropsykologisen kuntoutuksen käytännöistä. Psykologia 47, 03, 213–219.

•

Neuropsykologian Opinto-opas (2016) Psykonet, Opinto-opas 2016 neuropsykologia. Saatavissa http://
www.psykonet.fi/Erikoispsykologikoulutus/opinto-oppaat/opinto-opas-2016-NEU.pdf/view.

•

Sohlberg MM, Mateer CA (2001) Cognitive rehabilitation: an integrative neuropsychological approach. The
Guilford Press, New York.

•

Suomen Psykologiliiton ja Suomen psykologisen seuran Tieteellinen neuvottelukunta (2012) Neuropsykologinen kuntoutus – suositus hyvistä käytännöistä aikuispotilailla. Psykologia 47, 03, 210–212.

•

Tchanturia K, Lounes N, Holttum S (2014) Cognitive remediation in anorexia nervosa and related conditions: a systematic review. Eur Eat Disord Rev 22, 6, 454-62. doi: 10.1002/erv.2326.

•

Thorsen AL, Johansson K, Løberg EM (2014) Neurobiology of cognitive remediation therapy for schizophrenia: a systematic review. Front Psychiatry 15, 5, 103.

•

Valtioneuvoston asetus 1439/2014. Haettu www.finlex.fi 22.12.2017.

•

Wilson BA, Gracey F, Evans JJ, Bateman A (2009) Neuropsychological Rehabilitation: Theory, Models, Therapy and Outcome. Cambridge University Press, Cambridge.

•

Wilson BA, Herbert CM, Shiel A (2003) Behavioural approaches in neuropsychological rehabilitation: Optimising rehabilitation procedures. Psychology Press, Howe.

KUNTOUTUSSÄÄTIÖN TYÖSELOSTEITA • WORKING PAPERS 61/2019

87

88

KUNTOUTUSSÄÄTIÖN TYÖSELOSTEITA • WORKING PAPERS 61/2019

Apuvälineteknikko (AMK) on
korvaamaton osa kuntoutuksen
monialaista tiimiä 12
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Toni Nisula, apuvälineteknikko YAMK, lehtori
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Tomi Nurminen, apuvälineteknikko YAMK, lehtori
Pekka Paalasmaa, FT, yliopettaja
Kirjoittajien toimipaikka on Metropolia Ammattikorkeakoulu

Apuvälinetekniikan koulutuksen juuret ovat sotien jälkeisessä ajassa 1940-luvulla.
Silloin syntyi tarve sodassa vammautuneiden kuntoutuksen tukemiseen erilaisin
apuvälinein. Mutta mitä apuvälinetekniikka ja sen osaajat tarjoavat kuntoutuksen
tueksi 2000-luvulla ja miten koulutuksessa valmistaudutaan tulevaisuuden
tarpeisiin?

Apuvälinetekniikka on hyvä esimerkki osaamisesta, joka osaa ja pystyy muuttumaan vuosien saatossa yhteiskunnallisten tarpeiden mukaan. Sotien ajasta on tultu tämän päivän haasteisiin. Nykyajan apuvälineteknikon
työkenttä on laaja-alainen ja vaatii entistä monipuolisempaa osaamista asiakkaiden kohtaamisessa ja heidän
apuvälineisiinsä liittyvien asioiden ratkaisemisessa sujuvamman arjen mahdollistamiseksi.

Apuvälineteknikko osana monialaista tiimiä
Apuvälineteknikon työssä on keskeistä, että hän on osa kuntoutuksen monialaista tiimiä. Kuntoutuksen onnistumisen edellytys on, että eri ammattikuntien osaamiset nivoutuvat asiakkaan kuntoutumista kokonaisvaltaisesti tukevaksi yhteistyöksi.
Apuvälineteknikko arvioi yhteistyössä muiden kuntoutustoimintaan osallistuvien ammattiryhmien kanssa asiakkaan toimintakyvyn ja fyysisten toimintojen edellytyksiä sekä määrittelee niissä ilmeneviä puutteita ja esteitä.
Näiden tietojen perusteella hän suunnittelee ja toteuttaa asiakkaalle soveltuvan apuvälineratkaisun. Samalla
hän arvioi myös ympäristön toimivuutta yksilön toiminnan ja apuvälineiden käytettävyyden näkökulmasta.
Apuvälineteknikko on kuntoutuksen käsityöläinen, jonka rooli sijoittuu sekä asiakkaan palveluun että välineiden tekniseen toteutukseen. Tutkintonimike itsessään kertoo, että työn keskiössä on ihmisen toiminta- ja liikkumiskyvyn tukeminen erilaisten apuvälineiden avulla. Päämääränä on, että asiakas voisi apuvälineiden avulla

¹² Kuntoutus 2018, 41, 2, 47 - 50.
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mahdollisimman hyvin selviytyä arjessa elämänsä eri vaiheissa rajoitteista huolimatta.
Apuvälinealan tietopohja perustuu kuntoutuksen tietoainekseen, tekniikkaan sekä lääke- ja terveystieteisiin.
Apuvälineteknikon koulutuksen keskeisiä ydinosaamisalueita ovat:
Asiakaskeskeinen, moniammatillinen osaaminen
Apuvälinetarpeen ja toimintakyvyn arviointi
Apuväline-, työmenetelmä- ja materiaaliosaaminen
Yrittäjyysosaaminen
Johtaminen, päätöksenteko ja dokumentointi.

Katsaus apuvälineteknikon arkeen
Jokainen asiakaskohtaaminen on apuvälineteknikolle yksilöllinen. Työ aloitetaankin uuden asiakkaan kanssa
aina apuvälinetarpeen arvioinnilla. Sen perusteella apuvälineteknikko tuottaa asiakkaalle apuvälineen. Toisinaan väline löytyy lähes valmiina hyllystä, jolloin riittää sovittaminen ja yksilön tarpeiden mukainen muokkaaminen. Toisinaan apuvälineteknikko suunnittelee ja valmistaa tuotteen asiakkaalle alusta saakka yksilöllisesti.
Siten voidaankin sanoa, että apuvälineteknikon työ on yhdistelmä asiantuntijuutta ja käsityöläisyyttä, höystettynä osaavalla asiakaspalvelulla.
Lopullinen apuväline tai apuvälineiden yhdistelmä tuotetaan asiakkaalle laajasta mahdollisuuksien kirjosta:
apuvälineteknikot taitavat muun muassa raajaproteesit, ortoosit, liikkumisen apuvälineet, erityisjalkineet ja
yksilölliset tukipohjalliset, päivittäisiin toimintoihin liittyvät apuvälineet sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksissa
käytettävät hoidolliset apuvälineet sekä ympäristönhallinnan ja kommunikaation laitteistot.
Apuvälineteknikko työskentelee sosiaali- ja terveydenhuollon alueella oman erityisalansa asiantuntijana apuvälineitä valmistavissa yrityksissä, sairaaloiden ja laitosten apuvälineyksiköissä tai muissa organisaatioissa.
Apuvälineteknikko voi toimia myös yksityisenä ammatinharjoittajana tai myynti- ja markkinointitehtävissä apuvälineitä ja kuntoutuslaitteita toimittavissa yrityksissä.

Apuvälinealan koulutus
Metropolia Ammattikorkeakoulu on ainoa ammattikorkeakoulu Suomessa, joka järjestää apuvälineteknikon
tutkintoon johtavaa koulutusta. Apuvälineteknikko (AMK) -tutkintoon valitaan joka syksy 22 uutta opiskelijaa
3,5 vuotta kestäviin opintoihin.
Alan alkuaikoina Suomen harvat proteesintekijät olivat itseoppineita. Proteesisäätiö koulutti työpaikkakoulutuksena henkilökuntansa. 1950-luvulla Sotainvalidien veljesliitto kannusti Proteesisäätiötä etsimään ulkomaista asiantuntijaa. Syksyllä 1954 Suomeen saapuikin saksalainen ortopedimestari Gunther Schnur, jonka
johdolla säätiössä alettiin kehittää uudenlaisia alaraajaproteeseja. (Laakso 2003.)
Kauppa- ja teollisuusministeriön tuella järjestettiin kursseja henkilökunnalle, mutta lisäkoulutuksen tarve oli
siitä huolimatta suuri. Vuosina 1961–1963 kymmenen proteesipajan kurssin käynyttä proteesityöntekijää suoritti kauppa- ja teollisuusministeriön tuella runsaita työnäytteitä sisältäneen kisälliasteen proteesimekaanikon ammattitutkinnon. Vuonna 1973 Invalidisäätiön tutkimustoimikunnan tekemässä mietinnössä esitettiin,
että alan ammattikoulutus olisi viipymättä saatava alkuun. Mietinnössä esitettiin, että Suomen jokaisessa
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sairaanhoitopiirissä olisi keskussairaalan yhteydessä toimiva paja, joka valmistaa yksinkertaisia apuvälineitä
sekä kykenee korjaamaan niitä. (Laakso 2003.)
Elokuussa 1974 opetusministeriö asetti toimikunnan valmistelemaan apuvälinetekniikan alan koulutuksen järjestämistä. Vuonna 1976 ammattikasvatushallitus perusti erillisen työryhmän esitykseen pohjautuen apuneuvoteknikkolinjan Helsingin IV sairaanhoito-oppilaitoksen yhteyteen. (Laakso 2003.)
Ensimmäinen apuneuvoteknikkokoulutus aloitti 9.1.1978. Opetusohjelma koostui perusaineista ja matemaattisista, luonnon- ja lääketieteellisistä, sosiaali- ja psykologianalan sekä ammatti- ja apuneuvoalan aineista. Opiskelu kesti kuusi lukukautta. Apuneuvoteknikkolinjalta valmistui 16 apuneuvoteknikkoa 19.12.1980. (Helsingin IV
sairaanhoito-oppilaitoksen vuosikertomus 1981, Laakso 2003.)
Yhteiskunnan uudistusten myötä apuneuvoteknikot muuttuivat apuvälineteknikoiksi, ja koulutus kehittyi opistoasteelta ammattikorkeakouluun. Koulutuksen keskittyminen yhteen oppilaitokseen mahdollistaa sen pitkäjänteisen ja laadukkaan kehittämisen sekä alan osaajien sisäisen tehokkaan verkostoitumisen. Metropolia
Ammattikorkeakoulu tarjoaa Suomen monialaisimpana ammattikorkeakouluna myös laajimman tarjonnan
kuntoutuksen alan tutkintoja. Se mahdollistaa apuvälineteknikoidenkin monialaisen verkostoitumisen muiden
kuntoutusalan osaajien kanssa. Yhteistyömahdollisuudet muun muassa hyvinvointiteknologian ja muotoilun
tutkintojen kanssa luovat mahdollisuuksia moniin innovatiivisiin toimintoihin.
Apuvälinetekniikan koulutuksessa on nykyisin käytössä osaamisperustainen opetussuunnitelma, jossa osaaminen kuvataan oppimistuloksina. Opetussuunnitelman uudistukset tehdään aina kiinteässä yhteistyössä
apuvälinealan yhteistyökumppaneiden kanssa. Opetussuunnitelmaa raamittavat kansalliset ja kansainväliset
ohjeistukset, kuten Eurooppalainen tutkintojen viitekehys (EFQ). Ammattikorkeakoulututkinto on kansainvälisesti Bachelor-tasoinen, ja EQF/NQF tason 6 mukaisesti tavoitteena on osaaminen, joka mahdollistaa itsenäisen
työskentelyn alan asiantuntijatehtävissä ja alan itsenäisenä yrittäjänä.
Työelämäyhteyksiä ylläpidetään ja rakennetaan käytännön harjoittelujaksojen avulla. Harjoittelujen osuus on
koko tutkinnosta (210 op) 75 opintopistettä. Harjoittelussa syntyneet suhteet työelämään luovat vahvan pohjan koulun ja eri toimijoiden väliselle kehittämisyhteistyölle. Osa harjoittelusta tapahtuu ohjattuna käytännön
harjoittelujaksona apuvälinealan yrityksissä tai muiden yhteistyötahojen organisaatioissa, osa käytännöllisten
aineiden opetuksena koulussa.
Opiskelijat saavat jo koulussa opintojaksojen aikana mahdollisuuden valmistaa malliasiakkaina toimiville kokemusasiantuntijoille yksilöllisten tarpeiden mukaisen proteesin, pyörätuolin yksilöllisen istuimen, tukipohjallisen tai ortoosin. Tuotteiden valmistusprosessi vastaa työelämässä tapahtuvaa apuvälineprosessia. Prosessiin
kuuluu tarpeen arviointia, mitan ottoa ja tuotteen valmistusta sekä tuotteen sovitusta ja sopivuuden arviointia.
Perinteisten työtapojen rinnalla opiskellaan myös modernia teknologiaa, kuten 3D-skannausta ja 3D-mallinnusohjelmien käyttöä.
Opintojen aikana opiskelija kehittää omaa luovaa osaamistaan, projektimaista työskentelyä ja asiantuntijuuttaan sekä verkostoituu työelämän kanssa. Opintoihin kuuluu kymmenen opintopisteen laajuiset monialaiset
innovaatioprojektiopinnot, joita toteutetaan työelämälähtöisesti. Opinnäytetyöt tarjoavat mahdollisuuden olla
mukana ja osana koko apuvälinealan kehittämistoimintaa.

KUNTOUTUSSÄÄTIÖN TYÖSELOSTEITA • WORKING PAPERS 61/2019

91

Koulutuksella on laajat kansainväliset verkostot. Opiskelijoilla on mahdollisuus kansainvälistymiseen opiskelijavaihtojen ja muun kansainvälisen yhteistyön kautta. Kansainvälisten huippuosaajien luennoille osallistuu
ajoittain myös työelämän edustajia päivittämään osaamistaan.

Alan tulevaisuutta rakentamassa
Apuvälineteknikon ammatti muuttuu yhteiskunnan mukana. Koulutuksessa panostetaankin tulevaisuuden tarpeita vastaavaan kouluttamiseen. Arjen toimintamalli koulutuksen kehittämisessä on kuntoutuksen eri alojen
koulutusten välinen yhteistyö, kuten myös tehokas ja laaja-alainen yhteistyö työelämän kanssa.
Metropoliassa kuntoutuksen koulutukset muodostavat tiiviin osaamisyhteisön, jossa kuntoutusalan tutkinto-ohjelmat yhdessä kehittävät koulutustaan sekä asiakkaan oman hyvinvoinnin hallintaa tukevia kuntoutuspalveluja ja älykkäitä toiminta- ja palveluympäristöjä.
Metropoliassa sijaitsee esimerkiksi kuntoutuksen tutkintojen yhteisesti ylläpitämä liikelaboratorio (http://www.
metropolia.fi/palvelut/liikelaboratorio/), jonka laitteistolla pystytään tutkimaan ihmisen liikettä apuvälineellä
tai ilman. Laboratoriota hyödynnetään laajasti opiskelijoiden opinnoissa. Myös alan yritykset ja yhteisöt ovat
hyödyntäneet liikelaboratoriota omien palvelujensa kehittämisessä.
Konkreettisesti kehittämistyön tukena ovat myös monialaiset työelämän kanssa yhteistyössä toteutettavat
kehittämishankkeet. Esimerkiksi Tekesin rahoittamassa Eleohjaimella sujuvampi arki -projektissa (Valtanen ym.
2016) Metropolian apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelman merkitys verkostoineen oli keskeinen. Yhteistyössä
muiden toimijoiden kanssa kehitetään muun muassa Invalidiliiton TuleApu – tukea ja tule-terveyttä apuvälineen käyttäjille -hankkeessa (2018–2020) liikkumisen apuvälineitä käyttävien henkilöiden tuki-ja liikuntaterveyden edistämisen omahoitomateriaaleja ja koulutustilaisuuksia.
Apuvälinetekniikan koulutuksessa tulevaisuudessa tarjottavaa osaamista kehitetään ja arvioidaan myös OsKu
– osaamista kuntoutukseen -hankkeessa, joka on Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Metropolia Ammattikorkeakoulun yhteinen kuntoutusalan osaamiskeskittymä. Osaamiskeskittymän tavoitteena on uudistaa, vahvistaa ja kehittää koko valtakunnan kuntoutuksen koulutusta kuntoutujien parhaaksi. OsKu-hankkeessa on muun
muassa selvitetty kuntoutuksen opiskelijoiden ja alumnien näkemyksiä kuntoutuksen koulutusten kehittämiskohteista. (Kokkoniemi & Holvikivi 2018.) Tulevaisuudessa apuvälinetekniikan laaja-alainen teknisten ratkaisujen osaaminen tuo näkökulmaa muun muassa tekoälyn hyödyntämiseen sujuvan arjen mahdollistamisessa.
Ensimmäisiltä kursseilta valmistuneet apuvälineteknikot ovat eläköitymässä lähivuosien aikana. Valtakunnallisesti tarkasteltuna työmahdollisuudet ovat hyvät alan uusille ammattilaisille.

Muutto Myllypuroon vahvistaa kuntoutuksen kehittämisen monialaisuutta
Apuvälinetekniikan koulutus on muuttamassa Helsingin Myllypuroon, johon valmistuu vuoden sisällä Metropolia Ammattikorkeakoulun uusi kampus. Muuton myötä Suomen laajin sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulutus keskittyy saman katon alle. Se mahdollistaa koulutuksen ja työelämän monialaisen ja kiinteän yhteiskehittämisen entistä monipuolisemmin sekä opetuksen arjessa että tulevaisuuteen luotaavissa
kehittämishankkeissa.
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Lisätietoa apuvälineteknikon koulutuksesta:
http://www.metropolia.fi/haku/koulutustarjonta-nuoret-sosiaali-ja-terveysala/apuvalinetekniikka/
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Kuntoutukseen liittyvän koulutustarjonnan
jäsentämiseksi Kuntoutus-lehti aloitti vuonna
2015 alan koulutuksia esittelevän juttusarjan.
Kirjoittajina oli oman koulutusalansa opetuksen vastuuhenkilöitä.
Tässä työselosteessa julkaistaan uudelleen
yksiin kansiin koottuina Kuntoutus-lehdessä
vuosina 2015–2018 ilmestyneet koulutusesittelyt. Koosteen tarkoituksena on tiedon
välittämisen lisäksi osaltaan ohjata huomiota siihen, miten tärkeä rooli kuntoutuksen
koulutuksella on koko kuntoutuksen alan
turvaamisessa ja kehittämisessä.

