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OsKu
Kuntoutusalan osaamiskeskittymä

OsKu
Kuntoutusalan osaamiskeskittymä
Kuntoutusalan AMKverkoston työskentelyyn
osallistuu kaikkiaan
14 AMK:a.

JAMK ja
Metropolia toimivat
yhdessä kuntoutusalan
osaamiskeskittymän
koordinaattoreina.
Toiminta alkoi vuonna
2017.

Osaamiskeskittymän
tavoitteena on uudistaa
kuntoutuksen
koulutusta ja vauhdittaa
alan tutkimus- ja
kehittämistoimintaa.

Osaamiskeskittymässä
toimitaan kolmessa
kehittämisohjelmassa:
• Kuntoutusosaamisen
uudistaminen
• Jatkuvan oppimisen
kehittäminen
• TKI-toiminnan
vahvistaminen

Kuntoutuksen tutkimuksen kokonaiskuva soveltaen Stucki ym. (2007); Järvikoski ja Härkäpää (2011), Rantakokko & Sipari (toim.), 2022; Kuntoutuksen
soveltavan tutkimuksen tiekartta.

Kuntoutuksen tutkimuksen aseman vahvistamiseksi tarvitaan useita
toimenpiteitä:
•

Kuntoutuksen tunnustaminen tieteenalana tutkimusalaluokituksessa, kuntoutustiede laaja-alaisena ja
poikkitieteellisenä.

•

Laaja-alainen tutkimusosaamisen kehittäminen.

•

Kansallinen ja alueellinen koordinaatio on edellytys kuntoutuksen monialaiselle tutkimukselle ja tutkimustulosten
välittämiselle käytäntöön.

•

Tutkimusrahoitusjärjestelmä tukee kuntoutuksen tutkimuksen rahoitusta ja mahdollistaa tutkimuksen kehittymistä
koordinoidusti.

•

Vahvistuva osallistuminen kansainvälisiin tutkimusverkostoihin tukee vaikuttavaa tutkimustoiminta ja implementointia.

•

Kuntoutujalle merkityksellinen tutkimus rakennetaan tutkimuskumppanuudessa.

•

Vaikuttava kuntoutus edellyttää eri tieteenaloilta kumpuavan tiedon merkityksen tunnistamista ja hyödyntämistä
käytännössä tutkimusverkostossa.

•

Tutkimuksen tulokset ja hyöty käytännölle tuodaan esille laajasti ja sellaisessa muodossa, että ne palvelevat eri
toimijoita tehokkaasti

Rantakokko & Sipari (toim.), 2022; Kuntoutuksen soveltavan tutkimuksen tiekartta.

Kuntoutuksen ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot (90 op)
Tutkinto-ohjelma

Toteuttaja

Monialainen kuntoutus/
Kuntoutus/Kuntoutuksen
asiantuntija
Master's Degree in Rehabilitation

JAMK
Metropolia
OAMK
SAMK
Savonia
TAMK
XAMK

Monialainen toimintakyvyn
edistäminen (sisältää Kuntoutuksen
teemaan liittyviä opintoja)

XAMK

Ikäosaamisen kehittäminen ja
johtaminen/Ikääntymisen
asiantuntija (sisältää 5-10 op
Kuntoutusopintoja)

Karelia
SeAMK

Kuntoutuksen ja liikunnan
integraatio

LAB
Turku AMK

Voimavaraistavien työtapojen
johtaminen ja kehittäminen sotealalla (sisältää: toimintakyvyn
edistäminen ja sosiaalinen
kuntoutus)

Laurea

• Useita kuntoutuksen tai
kuntoutukseen
linkittyviä tutkintoohjelmia 12
ammattikorkeakoulussa
• Laaja voimavara, joka
tukee kuntoutuksen
tutkimusta ja
kehittämistä

YAMK opinnäytetyöt ja Kuntoutus
2009-2022 julkaistiin 406 kuntoutus koulutusalana opinnäytettä
2012-2022 julkaistiin suurin osa 356

2020-2022 näistä 82
Tarkasteltaessa hyvinvointialueiden toimintaympäristöjä voidaan todeta suurimman osan töistä
koskettaneen työikäisiä ja työympäristöä, sekä lapsia, nuoria & perheitä (Perhekeskus) ja
vähemmän iäkkäitä. Tulevaisuuden sote infopaketti (2022)
Lisäksi Hyvinvointialueen viitearkkitehtuuri ssa (2021) esille nostettu Lääkinnällinen kuntoutus oli
vähemmin edustettuna opinnäytetöissä (n=66)
Useat töistä myös koskettivat laajemmin johtamista ja erityisesti muutoksen johtamista (n=156),
eivätkä keskittyneet ainoastaan kuntoutusalaan.
Opinnäytetöissä käytetyt menetelmät vaihtelevat työn tavoitteen mukaan moninaisista
kehittämismenetelmistä soveltavan tutkimuksen menetelmiin. Jotkut työt palvelevat suppeasti työn
tilaajaa ja jotkut taas ovat sovellettavissa laajasti.

Miten hyödyntää jo tuotettua tietoa ja kehittämistä
hyvinvointialueilla? Mitä siis pitäisi tutkia ja kehittää?
Theseus on avoin tietokanta https://www.theseus.fi/
Alla olevaa hakua muokkaamalla löytää nykyiset ja tulevatkin
Kuntoutus koulutusalan 2009-2022 opinnäytteet
Yhtenä osana Kuntoutuksen soveltavan tutkimuksen strategisessa
tiekartassa onkin tutkitun tiedon hyödyntäminen ja yhdessä
oppiminen.

Huomenna pe 3.6. klo 12:45 (Tila: Rune)
Vapaaehtoinen, kaikille avoin POP-IN työpaja: Muotoile kuntoutuksen
tulevaisuutta. Tervetuloa piipahtamaan!

