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KENTÄLTÄ

Jatkuvaa oppimista 
– fysioterapeuttikoulutusta Savonlinnassa 35 vuotta

”JATKUVALLA OPPIMISELLA tarkoitetaan 
osaamisen kehittämistä ja uudistamis-
ta elämän ja työuran eri vaiheissa.” 

Näin muistuttaa opetus- ja kult-
tuuriministeriö verkkosivuillaan. Am-
mattikorkeakoulut uudistavat ja mo-
nipuolistavat jatkuvasti koulutustar-
jontaansa työelämän muutosten mu-
kaan. Esimerkkinä ammattikorkea-
koulujen ketteryydestä on fysiotera-
peuttikoulutus Savonlinnassa. Se viet-
tää tänä vuonna 35. juhlavuottaan. 

Lääkintävoimistelijakoulutus (lv) 
käynnistyi Savonlinnan terveyden-
huolto-oppilaitoksessa vuonna 1984 
opistoasteen koulutuksena. Van-
hat tutkintonimikkeet ja oppilaitos-
muodotkin ovat jo jääneet historiaan, 
mutta jatkuvaa oppimista tuettiin sil-
loinkin. Kuntohoitajista koulutettiin 
lääkintävoimistelijoita, ja erikoislää-
kintävoimistelijakoulutus (elv) toteutti 
1990-luvun alussa elinikäisen oppimi-
sen ideaa myös Savonlinnassa. ”Elvit” 
veivät kehittämisintoa omille työpai-
koilleen ja olivat koulutuksen tärkei-
tä yhteistyökumppaneita opiskelijoi-
den harjoittelun ohjaajina ja työelä-
män ”äänenä” kehitettäessä opetus-
suunnitelmia.   

1990-LUKUA SÄVYTTI koulutuksen kan-
sainvälistyminen opettaja- ja opiskeli-
javaihtojen käynnistyessä ja voimakas 
pedagoginen kehittäminen. Taustal-
la oli opistoasteen koulutusten siirty-
minen korkeakoulutasolle. Savonlin-
nassa fysioterapeuttikoulutus kiinnit-
tyi Mikkelin ammattikorkeakouluun 
vuonna 1997 ja oli yksi valtakunnal-

lisen PBL-verkoston aktiivijäsenistä. 
Ongelmaperustaisen oppimisen lä-
hestymistapa juurrutettiin fysiotera-
pian opintoihin edistämään jatkuvaa 
oppimista ja yhteisöllistä tiedonraken-
tamista. 

Myös opettajat oppivat. Savonlin-
nan seudulla Itä-Savossa ja myöhem-
min Kymenlaaksossa pitkäkestoinen 
tutkimus- ja kehittämisprosessi 1990-
luvun lopulta alkaen syvensi opetta-
jien tutkimus- ja kehittämisosaamis-
ta. Se rohkaisi myös fysioterapeutteja 
mukaan alueelliseen työelämän kehit-
tämiseen. Aktiivinen tutkimus- ja ke-
hittämistoiminta tuotti jatkotutkinto-
ja ja kansainvälisiä julkaisuja. Opetta-
jien osaaminen välitettiin saman tien 
fysioterapeuteille valtakunnallisena 
täydennyskoulutuksena ja erikoistu-
misopintoina. Ketterää kehittämistä - 
vaikka käsitettä ei vielä silloin käytet-
tykään.  

Fysioterapeuttikoulutuksen siir-
tyminen vuonna 2006 uudelle kam-
pukselle kaupungin keskustaan lisäsi 
monialaisia oppimisprojekteja ja yh-
teistyötä muiden toimijoiden kanssa. 
Kuntoutusalan koulutuksen yhteistä 
osaamista rakennetaan nyt fysiotera-
pian, jalkaterapian ja naprapaattikou-
lutuksen vahvuuksia yhdistäen. 

VIIME VUOSINA Savonlinnan fysiote-
rapeuttikoulutus on edelleen tarjon-
nut alueen fysioterapeuteille moni-
puolista tutkinnon jälkeistä koulu-
tusta. Osaamista on voinut kehittää 
AMK-tutkintoon täydentävillä opin-
noilla, asiantuntijafysioterapeuttien 

koulutuksessa ja gerontologisen eri-
tyisosaamisen moniammatillisissa 
opinnoissa avoimen ammattikorkea-
koulun laajan tarjonnan rinnalla. 

Ylemmän ammattikorkeakoulutut-
kinnon (YAMK) on suorittanut jo iso 
joukko fysioterapeutteja monialaisis-
sa Master School -opinnoissa. Oman 
urakehityksen vahvistaminen ja vaik-
kapa opettajakoulutukseen etenemi-
nen YAMK-tutkinnon jälkeen osoitta-
vat fysioterapeuttien jatkuvan oppimi-
sen intoa.

INNOKKUUS UUDEN OPPIMISEEN ja sa-
malla oman työn konkreettinen ke-
hittäminen ovat yhdistyneet moniam-
matillisen kotikuntoutuksen erikoistu-
miskoulutuksessa. Kotikuntoutuksen 
ajankohtaiseen uudistamiseen osal-
listuttiin Savonlinnassa vuosina 2017-
2018 osana valtakunnallista ammatti-
korkeakoulujen verkostoa.  

Savonlinnan fysioterapeuttikoulu-
tus toimii nyt Kaakkois-Suomen am-
mattikorkeakoulussa (Xamk) osana 
Kuntoutus- ja terveysalan koulutusyk-
sikköä. Jatkuvaa oppimista työuran 
eri vaiheissa tuetaan 35 vuoden ko-
kemuksella, luontevassa yhteistyössä 
alueen fysioterapeuttien kanssa ja tu-
levaisuutta ennakoiden. ¡

Teksti Merja A.T. Reunanen

Fysioterapeuttikoulutuksen opettajat (vas.) 
Elina Päykkönen, koulutusjohtaja Outi Pyöriä, 
Suvi Lamberg, Helka Sarén, Pia Kraft-Oksala, 
Anne Henttonen ja Merja A.T. Reunanen.  
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