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Kuntoutusohjauksesta kuntoutuksen ohjaukseen 
• Kuntoutusohjaus perinteisesti 

 - Kolmannen sektorin järjestöjen aistivammaohjaajat  

 - Erikoissairaanhoidon kuntoutusohjaajat 

 - Vakuutusyhtiöiden ja Kelan vakuutus-sihteerit 

 - Ammatillisen kuntoutuksen työvoimaneuvojat 

 

• Kuntoutusohjaus laissa mm. 

 - Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 
 18.9.1987/759  

 - Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 3.8.1992/734   

 - Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326  

 - Asetus lääkinnällisestä kuntoutuksesta 1015/1991  

 

• Kuntoutuksen ohjaaja (AMK) 15.5.2003/352  

 - Monitieteinen, laaja-alainen kuntoutuksen asiantuntija 

 - Ohjaus-, suunnittelu ja hallinnolliset tehtävät eri sektoreilla ja organisaatioissa 

 

http://www.finnlex.fi  
2.2.2015 

 

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870759?search[type]=pika&search[pika]=kuntoutusohjaus
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920734?search[type]=pika&search[pika]=kuntoutusohjaus
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326?search[type]=pika&search[pika]=kuntoutusohjaus
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1991/19911015?search[type]=pika&search[pika]=kuntoutusohjaus
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030352?search[type]=pika&search[pika]=kuntoutuksen ohjaaja amk
http://www.finnlex.fi/
http://www.finnlex.fi/


Taustaa kuntoutuksen ohjaukselle ja 
kuntoutuksen ohjaaja (AMK) koulutukselle 

 

Tausta-ajatteluna: 

• Mm. David P. Moxleyn 1989 lanseeraama The Practice of 
Case Management –malli 

• Monitieteisyys (sosiaali-, terveys, lääke-, ja kasvatustieteet)  

• Vahva ohjauksen ja moniammatillisen yhteistyön 
osaaminen 

• Asiakaslähtöisyys 

• Kuntoutumisen prosessiajattelu 
 

 

2.2.2015 



Kuntoutuksen ohjaaja (AMK) koulutus 
Jyväskylässä  

 

Taustaa 

• Kuntoutuksenohjaaja (AMK) koulutus alkanut Jyväskylän ammattikorkeakoulussa 1997 

• Ensimmäiset kuntoutuksenohjaajat (AMK) valmistuivat jouluna 2000 

 

• Nykytilanne Jyväskylän ammattikorkeakoulussa   

 - Lähiopetuksena (tiimioppiminen) 20 aloituspaikkaa / vuosi  

 - Monimuotokoulutuksena (verkkokoulutus) 20 aloituspaikkaa / vuosi 
http://opinto-oppaat.jamk.fi/fi/opinto-opas-amk/tutkinto-ohjelmat-ja-opintotarjonta/suomenkieliset-opsit/2015-2016/kuntoutuksen-ohjaaja/  

 

 

 - Painotetaan ICF:n toimintakykymallia, joka on kansainvälinen toimintakyvyn,   
 toimintarajoitteiden ja terveyden luokitus  

 -> kuvaa, miten sairauden ja vamman vaikutukset näkyvät yksilön elämässä sosiaalista        
 verkostoa ja toimintaympäristöä unohtamatta 
http://www.thl.fi/fi/web/toimintakyky/icf-luokitus  
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Kuntoutuksen ohjaaja (AMK) koulutus 
muualla Suomessa 
 

• Satakunnan ammattikorkeakoulussa (Samk) monimuotokoulutuksena 
aikaisemman sosiaali- ja terveysalan tutkinnon omaaville 20 aloituspaikkaa / 
vuosi 

https://samkhakuopas.wordpress.com/aikuiskoulutus/kuntoutusohjaus-ja-suunnittelu/  

 

Aikaisempia toteutuksia 
 

• Jyväskylän ammattikorkeakoulu on toteuttanut monimuotokoulutusta 
yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun (Tamk) kanssa vuosina 2009-
2011 

 

• Koulutusta järjestetty myös Rovaniemellä ja Oulussa vuosituhannen vaihteessa 
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Kuntoutuksen ohjaaja (AMK) 210op 
• On laaja-alainen kuntoutuksen asiantuntija 

• Tehtävänimikkeet ja työn sisällöt vaihtelevat eri organisaatioiden mukaan 

• Omaa valmiudet toimia kuntoutuksen suunnittelu-, ohjaus- ja 
kehittämistehtävissä kuntoutuksen eri toiminta-alueilla  

 

Opinnot 

• Opinnoissa hankitaan pätevyyttä eettisessä osaamisessa, viestinnässä, 
vuorovaikutustaidoissa, lääketieteessä, kehittämistoiminnassa, organisaatio- ja 
yhteiskuntaosaamisessa, moniammatillisessa yhteistyössä, palvelujärjestelmissä 
sekä kansainvälisyydessä  

• Yrittäjyysvalmiuksia voi kehittää valitsemalla yrittäjyyspolun osaksi koulutusta 

• Opiskelusta noin 1/3 on ohjattua harjoittelua 

• Opiskelu perustuu henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Mikäli opiskelijalla 
on aiempaa alan osaamista, se otetaan huomioon suunnitelmaa laadittaessa 
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Kuntoutusportin määritelmää 
 

• ”Kuntoutusohjaaja on sairaan tai vammaisen henkilön yhteyshenkilö 
sairaalan, kodin, päiväkodin, koulun sekä kuntoutukseen osallistuvien 
ammattihenkilöiden ja eri palvelujärjestelmien välillä. Hän ohjaa, 
neuvoo ja tukee kuntoutujaa ja hänen läheisiään muuttuneessa 
elämäntilanteessa. Koulutuksena on usein sosiaali-ja terveysalan 
ammattikorkeakoulututkinto kuntoutuksen ohjaaja (AMK)”  

               
 (Kuntoutusportti) 

 



Kuntoutuksen ohjaaja (AMK) 
tehtävänimikkeistä ja työllistymisestä 

• Vuoden 2014 loppuun mennessä valmistuneita kuntoutuksen 
ohjaaja (AMK) n. 550 

 

• Vuosina 2007-2013 valmistuneille tehdyn kyselyn mukaan (N=68)  

  

  - Työllistymisprosentti 87% (vuosina 2000-2006       
            valmistuneiden osalta 92%) 

  - Työskentelevät 27 kunnan alueelle, eniten Keski-Suomessa 
     ja Pirkanmaalla  

  - 49 eri tehtävänimikettä 
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”Rakkaalla lapsella on monta nimeä” 
Esimerkkejä kuntoutuksen ohjaajien (AMK) tehtävänimikkeistä 

• Vakuutussihteeri (Kela) 

• Palveluohjaaja (TYP) 

• Ohjaaja (lastensuojelu, mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, palveluasuminen yms.) 

• Kuntouttavan työtoiminnan yksilöohjaaja 

• Työ- ja työhönvalmentaja (3. sektori) 

• Kuntoutussuunnittelija (VKK) 

• Neuropsykiatrinen valmentaja 

• Kuntoutusasiantuntija 

• Sosiaaliohjaaja (vammaispalvelut, lastensuojelu) 

• Perheohjaaja (kuntien perhetyö) 

• Kuntoutusohjaaja (erikoissairaanhoidon eri vamma-, sairaus- ja potilasryhmät) 

• Hyvinvointivastaava (kuntasektori) 

• Työkykyasiantuntija (työterveyshuolto) 

• Projektityöntekijä ja projektipäällikkö (julkinen, yksityinen ja 3. sektori) 

• Yrittäjä / kouluttaja / valmentaja (oma yritys) 

 
http://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/80423/Laine_Mira_Nappa_Noora.pdf?sequence=1  

https://intra.jamk.fi/laatu/Uusimmat tulos palaute ja seurantadokumentit/Opala2012_koulutusohjelmittain.pdf 
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Opintojen syventämisalueita tulevaisuudessa 
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Esimerkkejä asiantuntijuusalueista: 
 

• Lasten, nuorten sekä perheiden hyvinvointi, 
kuntoutus ja terveyden edistäminen 

• Mielenterveys-, päihde- ja kriisityö 
• Vanhus- ja vammaistyö 

• Palveluohjaus 
• Ammatillinen kuntoutus 
• Sosiaalinen kuntoutus 
• Monialainen kuntoutus 

• Expertice in International Fields 
• Yrittäjyys ja johtaminen 

• Gerontologinen kuntoutus 
• Fyysinen ja toiminnallinen aktiivisuus eri 

asiakasryhmillä 
• Liikunta hyvinvoinnin edistämisessä 

Taide- ja vuorovaikutus hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisessä 

• Hyvinvointiteknologia 



Case Management maailmalla 

• Koulutus pääosin ns. master- eli ylemmän korkeakoulutason opetuksena 

 

Esimerkiksi: 

 

• Taiwan, jonne Jyväskylän ammattikorkeakoululla yhteistyötä Taipein yliopiston 
kanssa 

• Australia, jonne yhteistyösuhteita ollaan parhaillaan luomassa Brisbanen 
yliopiston kanssa 

• USA (mm. Health system, Case Management Training) 

• Iso-Britannia (mm. SCSUK, Case Management Society UK) 
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Lähteitä 
• http://finnlex.fi  

 

• https://intra.jamk.fi/laatu/Uusimmat tulos palaute ja 
seurantadokumentit/Opala2012_koulutusohjelmittain.pdf 

 

• http://opinto-oppaat.jamk.fi/fi/opinto-opas-amk/tutkinto-ohjelmat-ja-
opintotarjonta/suomenkieliset-opsit/2015-2016/kuntoutuksen-ohjaaja/  

 

• http://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/80423/Laine_Mira_Nappa_Noora.
pdf?sequence=1  

 

• http://publications.theseus.fi/handle/10024/17593 

 

• https://samkhakuopas.wordpress.com/aikuiskoulutus/kuntoutusohjaus-ja-suunnittelu/  

 

• http://www.thl.fi/fi/web/toimintakyky/icf-luokitus  
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