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Koulutuskalenteri  2020

Suomen laajin koulutusvalikoima  
kuntoutusalan ammattilaisille. 

 
Suureen osaan koulutuksista on mahdollista osallistua myös etänä 

- nyt myös mukana täysin verkkopohjaiset koulutukset!

 
Coronaria Kuntoutuspalvelut ja tulevaisuuden ammatillista osaamista valmentava 

koulutusyhtiö Professio ovat yhdessä rakentaneet Suomen kattavimman koulutustar-
jonnan kuntoutuksen ammattilaisille. 

Vuonna 2020 tarjonta muodostuu yli 50 laadukkaasta koulutuksesta, joista pääset 
valitsemaan juuri sinulle sopivan koulutuksen tarpeesi mukaan! Koulutuksia suun-
niteltaessa olemme huomioineet eri terapialajien tarpeet ja aiheet vaihtelevatkin 

laajoista moniammatillisista kokonaisuuksista aina yhden terapialajin konkreettisiin 
menetelmäkoulutuksiin. 

Koulutusten kattavat kuvaukset ja tarkat ohjelmat löydät osoitteesta 
professio.fi/kuntoutus-akatemia/

Miten koulutuksiin 
 ilmoittaudutaan?

1. Valitse sinua kiinnostava koulutus
2. Siirry koulutuksen omille sivuille

3. Klikkaa “Lisää ostoskoriin” -painiketta
4. Syötä kenttään etukoodisi CORKUNTOUTUS

5. Klikkaa “Käytä etukoodi” -painiketta
6. Klikkaa “Siirry maksamaan” -painiketta

Heräsikö sinulla kysyttävää? 
Mikäli et löydä vastausta kysymykseesi Usein kysyttyä -sivultamme, voit olla 

yhteydessä sähköpostitse asiakaspalvelu@professio.fi tai soittaa +358 (0)20 780 6220.  
Me autamme oikeasti mielellämme! 

http://professio.fi/kuntoutus-akatemia/
https://professio.fi/usein-kysyttya/
http://asiakaspalvelu@professio.fi
https://professio.fi/yhteystiedot/
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AAC käytännössä –  
tehokkaat menetelmät 
Koulutuksessa käsitellään puhetta tukevien ja korvaavien keino-
jen portaita sekä käydään läpi, miten esteetön viestintä viedään 
onnistuneesti lapsen arkeen. Saat myös vinkkejä lausetasoisen 
kuvakommunikoinnin apuvälineisiin sekä viimeisintä tietoa 
kommunikoinnin monista teknisistä ratkaisuista eri  
käyttöjärjestelmissä.

Koulutuspäivien aikana opit analysoimaan asiakkaan kom-
munikointitasoa ja pohtimaan millainen puhetta tukeva sekä 
korvaava keino voisi tukea hänen toimintaansa.

Ensimmäisenä päivänä kouluttajina toimii yli 20 vuotta  
puheterapeuttina työskennellyt Ulla Sergejeff sekä kokenut 
esteettömän viestinnän asiantuntija ja puheterapeutti Hannele 
Merikoski. Toisena päivänä kouluttajina toimii Iina Heikurainen, 
joka on ollut kehittämässä monenlaisia innovaatioita AAC-alalla 
ja avustavan tietotekniikan asiantuntija Marina Green-Järvinen.

21.-22.4.2020, Oulu
27.-28.10.2020, Espoo

Espoon toteutukseen voi osallistua myös 
etänä verkon välityksellä.

Ilmoittautuminen aukeaa 15.11.

Kommunikaation  
kolmio ja kulmakivet
Täysin verkkototeutus.

Koulutuksessa tutustutaan Kommunikaation kolmio ja kulmakivet 
-malliin, jonka avulla voit helposti ja konkreettisesti arvioida henkilön 
kommunikaatiota. Sen avulla pystyt asettamaan konkreettisia ja 
selkeitä tavoitteita kommunikaation ja vuorovaikutuksen kuntoutuk-
selle. 

Malli tekee näkyväksi kommunikaation eri osa-alueet ja tärkeät  
taustalla vaikuttavat tekijät, joita eivät perinteiset testaus- ja 
arviointimenetelmät havaitse. 

Kouluttajina toimivat puheterapeutit Hannele Tanskanen ja Sanna Tar-
pila. Heillä on pitkäaikainen kokemus autismikirjon ja kehitysvammais-
ten henkilöiden kuntoutuksesta. He ovat kehittäneet Kommunikaation 
kolmio ja kulmakivet -mallin omien havaintojensa ja kokemustensa 
perusteella. 

 
Koulutus järjestetään täysin 

 verkkototeutuksena
- Osallistu mukaan mistä tahansa,  

etänä verkon välityksellä!

Ilmoittautuminen aukeaa 15.11.

Äitiysfysioterapian  
perusteet

Koulutuksessa syvennyt äitiysfysioterapian perusperiaatteisiin, 
tavoitteisiin ja menetelmiin. Opit tukemaan raskaana olevien 
ja synnyttäneiden liikkumista ja toimintakykyä. Tutustut myös 
äitiysfysioterapia-asiakkaan testiliikkeisiin, harjoitteisiin ja  
tutkimuksiin.

Perehdyt vatsalihasten erkauman ja lantionpohjan lihasten 
teoriaan ja anatomiaan, sekä kuulet toimivia esimerkkejä niiden 
kuntouttamisesta.

Kouluttajana toimii äitiysfysioterapian pioneeri Ira Rissanen. Hän 
on ollut kouluttajana Suomen ensimmäisissä alan  
koulutuksissa, ohjannut satoja kuntoutuksen tueksi suunnattuja 
ryhmiä ja workshopeja sekä kuntouttanut tuhansia naisia.

 

29.-30.1.2020, Espoo
19.-20.8.2020, Espoo

Katso ohjelma & ilmoittaudu

Psykofyysinen  
fysioterapia
Koulutuksessa ft, TtM Mikko Patovirta kouluttaa 25 vuoden 
työkokemuksella psykofyysinen lähestymistavan hyödyistä ja mah-
dollisuuksista fysioterapiassa. Pääpainopisteet koulutuksessa ovat 
kuntoutukselle haasteita aiheuttavat oireistot kuten mm. krooninen 
kipu, stressi-ahdistuneisuus, jännittyneisyysoireistot, päänsärky/mi-
greeni sekä posttraumaattiset stressioireistot. 

Koulutus tarjoaa tutkimuspohjaista teoriatietoa sekä hyväksi havaittuja 
käytännön harjoitteita tulokselliseen kuntoutukseen. Saat myös rop-
pakaupalla käytännön työvälineitä muun muassa ahdistuksen ja kivun 
käsittelyyn psykofyysisen fysioterapian keinoin. 

 
25.-26.3.2020, Espoo 

Syyskuun toteutus vahvistuu pian!

Espoon toteutukseen voi osallistua myös 
etänä verkon välityksellä.

Ilmoittautuminen aukeaa 15.11.

https://professio.fi/product/aitiysfysioterapian-perusteet/
http://professio.fi/product/aitiysfysioterapian-perusteet/
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3-Part Treatment Plan for 
OPT (Level 1)
Nyt sinulla on ainutlaatuinen mahdollisuus hypätä mukaan 
TalkTools®:n perustamaan tasokoulutusohjelmaan, joka tarjoaa 
sinulle selkeän tien pätevyyden ja oman ammattitaitosi kehit-
tämiseen.

Maailmankuulu OPT-kouluttaja Renee Roy Hill saapuu Suomeen 
helmikuussa 2020 jakamaan syvää ja monen vuoden  
osaamistaan 3-Part Treatment Plan for OPT (level 1)  
-koulutuksessa.

Luvassa on interaktiivinen ja syvällinen katsaus OPT-teemaan ja 
sen kolmiosaiseen hoitosuunnitelmaan. Tulet oppimaan uusia 
tekniikoita & työkaluja, jotka voit yhdistää omaan työhösi ja 
vaikuttaa näin asiakkaidesi elämänlaatuun.

 

25.-26.2.2020, Espoo

Katso ohjelma & ilmoittaudu

OPT Assessment and  
Program Plan Development 
(level 2)
Jatka matkaasi tasolle 2 & syvennä osaamistasi entisestään. 
3-Part Treatment Plan for OPT (Level 1) -koulutuksen käyneille 
suunnatussa jatkokoulutuksessa syvennytään aiheeseen entistä 
laajemmin.

Luvassa interaktiivinen ja syvällinen katsaus arviointeihin ja 
niiden suorittamiseen sekä hoitosuunnitelman laatimiseen ja eri 
tekniikoiden hyödyntämiseen.

Kouluttajana toimii maailmankuulu OPT-kouluttaja Renee Roy 
Hill.

 
27.-28.2.2020, Espoo

Katso ohjelma & ilmoittaudu

Parkinsonin tauti ja  
parkinsonismit
Koulutus on syventävä jatkokoulutus suositulle Etenevät  
neurologiset sairaudet -yleiskoulutukselle, joka perehtyy 
näiden sairauksien kuntouttamiseen moniammatillisesta 
näkökulmasta. 

Ensimmäisenä koulutuspäivänä neurologian erikoislääkäri ja 
alan pioneeri pioneeri Kaisa Hartikainen perehdyttää sinut 
Parkinsonin taudin motorisiin ja ei-motorisiin oireisiin,  
erotusdiagnostiikkaan, hoitoon ja kuntoutukseen.
Toisena päivänä neurologiseen fysioterapiaan

erikoistunut kokenut fysioterapeutti Jaana Paltamaa käy läpi 
potilaan toimintakyvyn arviointia ja fysioterapian tavoitteita ja 
Mikko Paju käsittelee Parkinsonin tautiin ja Parkinson  
plus -sairauksiin liittyviä artikuloinnin, äänen ja  
kommunikoinnin häiriöitä ja niihin liittyviä eroja.

4.-5.3.2020, Espoo
26.-27.8.2020, Oulu 

Espoon toteutukseen voi osallistua myös 
etänä verkon välityksellä.

Katso ohjelma & ilmoittaudu

Alaselkäkipuinen  
potilas – kohtaa  
ja kuntouta
Koulutuksen tavoitteena on oppia hyödyntämään alaselkään 
kohdistuvia harjoitteita yksilöllisesti alaselkävaivoista kärsiville 
potilaille sekä mittaamaan fysioterapian vaikuttavuutta.

Koulutuksessa aiheita ovat alaselkävaivojen alaryhmäluo-
kittelu, alaselän lihastoiminnan ja liikekontrollin tutkiminen 
ja alaselkävaivojen harjoitteluohjelman laatiminen kunkin 
alaselkäkipuisen potilaan kohdalla. 

Tämän lisäksi syvennytään biopsykososiaalisen viitekehyksen 
arviointiin yksittäisen potilaan kohdalla ja lukuisin 
potilasesimerkein opit arvioimaan potilaan harjoitteluohjelman 
vaikuttavuutta.

26.-27.5.2020, Oulu
24.-25.11.2020, Espoo 

Espoon toteutukseen voi osallistua myös 
etänä verkon välityksellä.

Katso ohjelma & ilmoittaudu

https://professio.fi/product/3-part-treatment-plan-for-opt-oral-placement-therapy-level-1/
https://professio.fi/product/opt-assessment-and-program-plan-development-level-2/
https://professio.fi/product/parkinsonin-tauti-ja-parkinsonismit/
https://professio.fi/product/alaselkakipuinen-potilas/
https://professio.fi/product/alaselkakipuinen-potilas/
https://professio.fi/product/alaselkakipuinen-potilas/
https://professio.fi/product/alaselkakipuinen-potilas/
https://professio.fi/product/alaselkakipuinen-potilas/
https://professio.fi/product/alaselkakipuinen-potilas/
https://professio.fi/product/alaselkakipuinen-potilas/
https://professio.fi/product/alaselkakipuinen-potilas/
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Kognitiivinen  
viitekehys  
toimintaterapiassa

Koulutuksessa perehdytään kognitiivisen työskentelyn yleisiin 
perusperiaatteisiin. Koulutuksen tavoitteena on lisätä lasten 
ja nuorten parissa toimivien toimintaterapeuttien tietämystä 
kognitiivisesta lähestymistavasta. Tavoitteena on, että terapeutti 
pystyy hyödyntämään suunnitelmallisesti työssään kognitiivista 
lähestymistapaa kohdatessaan lapsia ja nuoria, joilla on haas-
teita esim. toiminnan ohjauksessa, sosiaalisissa tai motorisissa 
taidoissa. 

Koulutuksessa keskitytään erityisesti itsearvioinnin merkityk-
seen, toiminnan aikaisen tietoisuuden lisäämisen keinoihin, sekä 
strategioiden ohjaamiseen. Terapeutti oppii samalla analyso-
imaan ja kehittämään omia ohjaustaitojaan. 

 

24.-25.3.2020, Espoo
25.-26.8.2020, Oulu

Ilmoittautuminen aukeaa 15.11.

Vuorovaikutusilmiöt  
kehitysvammatyössä  
–  havainnoi ja kuntouta 
Koulutus tarjoaa vankan teoriapohjan vuorovaikutusilmiöihin 
ja niiden neurobiologiseen perustaan. Saat työvälineitä, joiden 
avulla havainnoit ja tunnistat kehitysvammaisen henkilön  
vuorovaikutustavat ja opit huomioimaan vuorovaikutusilmiöt 
osana kokonaisvaltaista kuntoutusta.

Opit myös tunnistamaan omia vuorovaikutustapojasi ja  
hyödyntämään niitä kuntoutustyössä. Saat myös uusia  
näkökulmia haastavan käyttäytymisen kohtaamiseen. 

Kouluttajina toimivat Anna-Elina Leskelä-Ranta, psL, Kasva-
tuksen ja kehityksen erikoispsykologi, Theraplay-terapeutti, 
Työnohjaaja (Eteva) & Riikka Lindström kasvatuksen ja  
kehityksen erikoispsykologi, PsT (Eteva) Helsingin Yliopiston 
Kognitiivisen aivotutkimuksen yksikkö.

13.-14.5.2020, Espoo 
18.-19.11.2019, Oulu

Espoon toteutukseen voi osallistua myös 
etänä verkon välityksellä.

Ilmoittautuminen aukeaa 15.11.

Muistisairaan kuntouttava 
hoito
Koulutuksessa perehdytään muistisairaiden kuntoutukseen  
usean eri ammattilaisen voimin. Päivien aikana syvennytään 
mm. eri muistisairauksiin, toimintakyvyn arviointiin,  
kuntoutuksen mahdollisuuksiin ja vaikutuksiin tutkimustietoon 
perustuen. Koulutuksessa käydään luentojen ja keskustelujen 
lisäksi läpi käytännön harjoituksia. 

Koulutuksen aikana saat monipuolisen katsauksen ja eri 
työvälineitä muistisairaiden kuntoutuksesta.

3.-4.3.2020, Espoo
22.-23.9.2020, Oulu

Espoon toteutukseen voi osallistua myös 
etänä verkon välityksellä.

Ilmoittautuminen aukeaa 15.11.

Mentalisaation hyödyt ja 
soveltaminen ihmissuhde-
työssä
Koulutuksessa tutustutaan mentalisaatioteoriaan ja sen sovelta-
miseen ihmissuhdetyössä. Saat vinkkejä ja käytännön työkaluja 
oman ajattelun ja työn kehittämiseen. 

Koulutuksessa syvennytään myös siihen, miten mentalisaatiote-
oriaa sovelletaan omaan ajatteluun ja jokapäiväiseen työskente-
lyyn. Lisäksi ymmärrät vuorovaikutuksen keskeisiä elementtejä 
sekä lapsen mielen, ajattelun ja tunne-elämän kehittymistä 
mentalisaatio- ja kiintynyssuhdeteorian kautta. Koulutuksessa 
syvennytään myös integroimaan mentalisoivaa työotetta osaksi 
omaa työtä: opit uusia ja mielekkäitä konsteja työhön ja  
vuorovaikutukseen lasten ja perheiden parissa. 

21.-22.4.2020, Espoo
20.-21.10.2020, Oulu

Espoon toteutukseen voi osallistua myös 
etänä verkon välityksellä.

Katso ohjelma & ilmoittaudu

https://professio.fi/product/mentalisaation-hyodyt-ja-soveltaminen/
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Traumapsykoterapian  
vaikuttavia hoitomalleja 
Koulutuksessa osallistujat saavat kansainvälisen the  
International Society for Traumatic Stress Studiesin  
suositusten mukaisen käsityksen traumapsykoterapiasta ja sen 
menetelmistä, traumainformoidusta arvioinnista ja  
hoitosuunnitelmasta.

Koulutuspäivät tarjoavat tietoa traumatisoitumisesta sekä tutus-
tuttavat erilaisiin näyttöön perustuviin traumanhoitomalleihin ja 
menetelmiin, jotka johtavat tulokselliseen vaikuttavaan hoitoon.

Ensimmäisen päivän kouluttajana toimii Soili Poijula. Soili on 
laatinut psykoterapeuttien ja psykoterapeuttista työstä tekevien 
mielenterveysalan ammattihenkilöiden käyttöön traumake-
skeisen kognitiivisen psykoterapian manuaalit I-III. Toisen päivän 
kouluttajana toimii Katja Saranpää. Hän on psykologian  
erikoispsykologi, kriisi- ja traumapsykoterapeutti sekä inte-
gratiivinen kouluttajapsykoterapeutti.

 
 

5.-6.5.2020, Espoo
3.-4.11.2020, Oulu

Ilmoittautuminen aukeaa 15.11.

Pivotal Response Training 
autismikirjon  
kuntoutuksessa
Koulutuksessa syvennytään PRT (Pivotal Response Training) 
-menetelmän perusteisiin osana autismikirjon lasten taitojen 
arviointi- ja kuntoutusprosessia. 

Koulutus antaa sinulle erinomaiset valmiudet käyttää näyttöön 
perustuvaa ja sovellettuun käyttäytymisanalyysiin (ABA:an) 
pohjautuvaa PRT -menetelmää ja sen perustekniikoita. Lisäksi, 
saat käyttöösi useita tekniikoita lapsen käyttäytymisen säätelyyn 
kuntoutus- ja oppimistilanteissa sekä näet sovellusesimerkke-
jä PRT-menetelmän käytöstä kuntoutuksen suunnittelussa ja 
toteutuksessa pienten autismikirjon lasten kanssa.

Kouluttajana toimii Pirita Hämäläinen. Hänellä on yli 15 vuoden 
kokemus autismikirjon arviointi- ja kuntoutustyöstä.

6.-7.5.2020, Tampere
Tulossa myös marras-joulukuussa Espoossa

Espoon toteutukseen voi osallistua myös 
etänä verkon välityksellä.

Katso ohjelma & ilmoittaudu

Etenevät neurologiset 
sairaudet
Tässä jättisuosion saavuttaneessa koulutuksessa keskitytään 
etenevien neurologisten sairauksien oireisiin, diagnosointiin, 
yleisimpiin ongelmiin, seurantaan, ja kuntoutukseen. Koulu-
tus sisältää perehtymistä aiheeseen useiden ammattilaisten 
näkökulmasta ja tarjoaa kattavan kuvan neurologisten  
sairauksien hoitoon.  

Työskentelyä tarkastellaan Parkinsonin taudin näkökulmista. 
Koulutuksessa käydään läpi neurologi ja käyttäytymisneurolo-
gian tutkimusryhmän vetäjän, Kaisa Hartikaisen, ja  
puheterapeutti Mikko Pajun johdolla etenevien  
kommunikointi- ja nielemisvaikeuksien arviointia, kompensaa-
tioita ja kuntoutusta.

 

5.-6.5.2020, Oulu
3.-4.11.2020, Espoo

Espoon toteutukseen voi osallistua myös 
etänä verkon välityksellä.

Katso ohjelma & ilmoittaudu

Oppimisvaikeudet  
– kuntouta  
käytännönläheisesti 
Koulutuksessa käsitellään lasten toiminnanohjauksen ja  
itsesäätelytaitojen kehityksen tukemista sekä lukemisen ja 
kirjoittamisen sekä matematiikan haasteiden tunnistamista ja 
kuntouttamista.

Itsesäätely- ja toiminnanohjaustaitojen osalta käymme läpi 
näiden taitojen normaalia kehitystä ja kehitykseen liittyviä haas-
teita. Perehdymme keinoihin tunnistaa näitä vaikeuksia. Lisäksi 
harjoittelemme eri kehitystasoille sopivia keinoja tukea lapsia, 
joilla on haasteita näissä taidoissa. Toisena koulutuspäivänä 
jäsennetään case-työskentelyn avulla matematiikan oppimis-
vaikeuksien arviointia ja tukikeinoja käytännössä.

Kouluttajana toimii neuropsykologian erikoispsykologi (PsL) 
Tuomo Aro. Hänellä on 15 vuoden työkokemus lasten- ja 
nuorten oppimisvaikeuksien parissa toimimisesta. Toisen päivän 
kouluttajana toimii neuropsykologian erikoispsykologi, PsT Tuire 
Koponen.

5.-6.5.2020, Espoo
24.-25.11.2020, Oulu

Espoon toteutukseen voi osallistua myös 
etänä verkon välityksellä.

Ilmoittautuminen aukeaa 15.11.

https://professio.fi/product/prt-pivotal-response-training-autismikirjon-kuntoutuksessa/
https://professio.fi/product/etenevat-neurologiset-sairaudet-kuntoutus-akatemia/
https://professio.fi/product/opt-assessment-and-program-plan-development-level-2/


Lasten etenevät  
neurologiset sairaudet
Koulutuksessa syvennytään erilaisiin eteneviin neurologisiin sairauk-
siin, tautiryhmiin ja niihin liittyviin ongelmiin. Koulutuksessa opit mitä 
tehdä, kun hienomotoriikka ei riitä. Perehdymme myös sopeutumiseen 
- miten perhe ja läheiset sopeutuvat, kun lapsella todetaan harvinainen 
etenevä sairaus?

Koulutuksen jälkeen tiedät, kuinka eri aisteja hyödyntämällä voit tukea 
lasta, joka ei ymmärrä puhetta. Saat myös rutkasti työkaluja siihen, 
miten tuet lapsen itsetuntoa - mitä tulee ottaa huomioon sekä miten 
sen kehittymistä tuetaan oikein?

Kouluttajina toimivat Lastenneurologian erikoislääkäri Harri Arikka, 
TYKS, Toimintaterapeutti Oili Alasalmi, Terapeija & psykologi Riina 
Airo-Niemi, Coronaria.

PECS Level 1  
Workshop
This intense two-day training is designed to teach participants 
the theory behind PECS and the protocols on how to  
appropriately implement the six phases.  PECS is used to teach  
communication skills rapidly to those with limited functional 
speech. 

Participants will learn how to implement the six Phases of PECS, 
including attributes, through presenter demonstrations, video 
examples and roleplay opportunities. Participants will leave the 
workshop with an understanding of how to implement PECS 
with individuals with autism, related developmental disabilities, 
and/or limited communication skills.

PECS Consultants from Pyramid Educational Consultants will be 
the trainers in the PECS Level 1 Workshop.

Luonteva vuorovaikutus 
– saavuta kuntoutuksen 
tavoitteet
Onpa kuntoutuja lapsi, nuori tai aikuinen, vuorovaikutuksen 
tukeminen ja kokonaiskehityksen ymmärtäminen auttavat 
ammattilaista yhteisen työskentelytason löytämiseen ja oman 
työotteen kehittämiseen. Mitä tehdä, kun tutut kasvatuksen, 
opetuksen tai vuorovaikutuksen konstit eivät tunnu toimivan 
eikä kuntoutus etene tavoitteiden mukaisesti?

Tämä uusi verkkokoulutus tarjoaa tietoa vuorovaikutuksen kehi-
tyksestä ja sen pulmista. Koulutuksessa käydään läpi vuorovaiku-
tustaitojen ja muun kehityksen tukemista. 

Kouluttajina toimivat Petriina Munck neuropsykologian  
erikoispsykologi (VET), neuropsykologian työnohjaaja- ja  
kouluttajapätevyys, psykologian tohtori, PsT & Anna-Elina  
Leskelä-Ranta, psL, Kasvatuksen ja kehityksen erikoispsykologi.

Koulutus järjestetään täysin 
 verkkototeutuksena

- Osallistu mukaan mistä tahansa,  
etänä verkon välityksellä!

Ilmoittautuminen aukeaa 15.11.

Koulutus järjestetään täysin 
 verkkototeutuksena

- Osallistu mukaan mistä tahansa,  
etänä verkon välityksellä!

Ilmoittautuminen aukeaa 15.11.
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Tunnesäätelytaitojen  
tukeminen lasten  
ja nuorten arjessa
Koulutus keskittyy tunnesäätelytaitojen teoriaan ja käytännön taitojen 
tukemiseen lasten ja nuorten näkökulmasta. 

Opit koulutuksen aikana mitä tunnesäätelytaidot ovat, miten niitä voi 
kehittää ja miten voit työssäsi tukea lasten ja nuorten tunnesäätelytai-
tojen kehittämistä.  

Koulutus sopii mm. toimintaterapeuteille, puheterapeuteille, ja koulu-
jen sekä päiväkotien opettajille. 

Koulutuksen päivämäärät ja  
koulutuspaikka vahvistuvat pian!

2.-3.6.2020, Espoo

Ilmoittautuminen aukeaa 15.11.



t

Liikkeen ja liikekontrollin 
häiriöt
Kulutuksessa käydään läpi TULE-vaivojen yleistymistä, erilais-
ten TULES-testien luotettavuutta ja tarkkuutta sekä hoitojen 
vaikuttavuutta. Lisäksi syvennytään liikkeen ja liikekontrollin 
harjoituksien ja testien teoriaan, tutkimuksiin ja taustoihin.
Koulutuksessa opit käytännönläheisellä otteella eri testejä ja 
harjoituksia mm. alaselälle, niskalle ja alaraajoille.

Saat työkaluja arkeen ja opit mm. miten TULE-vaivainen asiakas 
tutkitaan ja minkälaisia harjoituksia hänelle voidaan suunnitella. 

Kouluttajana toimii monesti palkittu ja yli 33 vuoden kokemuk-
sen fysioterapiasta omaava fysioterapian professori Hannu 
Luomajoki. 

Etäkuntoutus
Etäkuntoutuksen pelillisyys, virtuaalitodellisuus ja eri yh-
distelmät avaavat uusia mahdollisuuksia motivoida, ohjata ja 
seurata asiakkaan kuntoutumista entistä tiiviimmin. 

Etäkuntoutus-koulutus pureutuu aihealueeseen kartoittaen 
nykytilannetta ja sukeltamalla tulevaisuuden mahdollisuuksiin . 
Opit miten digitaalinen toimintatapa muuttaa rooleja eri 
käyttötilanteissa, sekä mikä on datatiedon merkitys kuntoutuk-
sen seurannan ja vaikuttavuuden arvioinnin kannalta.

Kouluttajana toimii pidetty ja kiitelty kouluttaja Arja Ranta-aho. 
Hänellä on vahvaa osaamista teknologioiden hankinnoista, 
käyttöönotosta ja hyödyntämisestä palveluprosesseissa, 
erityisesti sähköisen kommunikaation, etäpalveluiden ja 
digitaalisten palveluiden tuotekehittäjänä. Arjan lisäksi  
mukana on myös useita vierailevia luennoitsijoita - tutustu 
heihin koulutussivulla!

Iäkkään fysioterapia:  
Toimintaa ja toimintakykyä 
arkeen
Alan huippuosaajat tutkijatohtori Maarit Piirtola ja voima- ja 
tasapainoharjoittelun kouluttaja Tiina Pitkänen perehdyttävät 
sinut monipuolisesti iäkkäiden henkilöiden voima-, tasapaino- ja 
ketteryysharjoittelun käyttöönottoon arjessa. 

Koulutuksen aikana syvennytään säätelyjärjestelmiin,
toimintakykytesteihin, liikuntaharjoitteluihin ja nykyteknolgiaan. 
Lisäksi opit tasapaino- ja liikehallintajärjestelmien testauksen 
merkityksen harjoittelusuunnitelman pohjana . Pääset myös 
harjoittelemaan iäkkäille suunniteltuja toiminnallisia testejä ja 
niiden tulkintaa käytännössä . 

Psykologian ja  
psykoterapian  
kirjaamiskäytännöt
Koulutuksessa käydään läpi terveydenhuollon eri sektoreilla 
tai sovellusaloilla toimivien psykologien ja psykoterapeuttien 
kirjaamista koskevat lait ja säädökset. Aiheita käydään läpi 
huomioiden erityisesti Kanta-palveluiden käyttöönoton aset-
tamat vaatimukset. Lisäksi syvennytään kirjaamiseen liittyviin 
erityistilanteisiin sekä osallistujien esiin nostamiin kysymyksiin ja 
käytännön haasteisiin.

Luentojen lisäksi, kirjaamiseen liittyviin sovellusalakohtaisiin 
erityiskysymyksiin syvennytään pienissä ryhmissä tapahtuvan 
työskentelyn kautta, jotta opit on helppo viedä koulutuksen 
jälkeen käytäntöön. Koulutus sisältää myös osallistujille to-
imitettavan lyhyen ennakkokyselyn, jonka avulla koulutusta 
räätälöidään osallistujien tarpeiden mukaisesti.

4.-5.2.2020, Espoo
25.-26.8.2020, Espoo

Toteutuksiin  voi osallistua myös etänä  
verkon välityksellä.

Katso ohjelma & ilmoittaudu

11.-12.2.2020, Espoo
8.-9.9.2020, Tampere

Katso ohjelma & ilmoittaudu

24.-25.2.2020, Espoo
26-27.8.2020, Oulu

Katso ohjelma & ilmoittaudu

21.-22.4.2020, Espoo
6.-7.10.2020, Espoo

Katso ohjelma & ilmoittaudu
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https://professio.fi/product/liike-ja-liikekontrolli/
https://professio.fi/product/kuntoutusta-etana/
https://professio.fi/product/iakkaan-fysioterapia-toimintaa-arkeen/
https://professio.fi/product/kuntoutus-akatemia-psykologian-ja-psykoterapian-kirjaamiskaytannot/


Kipumekanismit 
Perinteisesti kipua arvioidaan ja hoidetaan lääketieteellisen  
diagnoosin mukaisesti – diagnoosi ei kuitenkaan kerro  
ongelman takana olevista mekanismeista ja uusi evidenssi sekä 
hoitosuositukset kannustavat kivun lääkkeettömään hoitoon. 

Koulutuksessa perehdytään kipufysiologian perusteisiin sekä 
kipumekanismeihin ja niiden kliinisiin malleihin ja tunnistami-
seen. Lisäksi päivien aikana käsitellään mm. keskushermoston 
ylläpitämää kipua ja kroonistumista, psykososiaalisten tekijöiden 
tunnistamista ja vaikuttamista sekä hoitolinjauksia.

Kouluttajana toimii monesti palkittu ja yli 33 vuoden  
kokemuksen fysioterapiasta omaava fysioterapian professori 
Hannu Luomajoki. 

Autismikirjon  
moniammatillinen  
kuntoutus
Koulutuspäivien aikana tutustutaan autismin kirjon teoriaan, 
tunnistamiseen ja diagnosointiin sekä neurokognitiivisiin  
puutteisiin. 

Neuropsykologiaan erikoistunut Petra Waris syvennyttää sinut 
autismikirjon henkilöiden tiedonkäsittelyn poikkeavuuksiin sekä 
sen keskeisiin tukitoimiin.

Toisen päivän aloittaa toimintaterapeutti (SI) Mira Lönnqvist 
aistitiedon prosessoinnin vaikeuksilla sekä sillä, miten arjen kei-
noilla voidaan hallita ongelmia. Koulutuksen viimeisessä osiossa 
puheterapeutit Marina Paqvalén ja Inkka Sundblad johdattavat 
sinut kielenkehityksen vaikeuksiin ja niiden kuntouttamiseen.

19.-20.5.2020, Espoo
29.-30.10.2020, Tampere

Espoon toteutukseen voi osallistua myös 
etänä verkon välityksellä.

Katso ohjelma & ilmoittaudu

27.-28.5.2020, Espoo
25.-26.11.2020, Espoo

Toteutuksiin  voi osallistua myös etänä verkon 
välityksellä.

Katso ohjelma & ilmoittaudu

Leikki lapsen kehityksen 
tukena
Koulutus käsittelee monipuolisesti leikin teoriaa ja käytäntöjä.
Koulutuspäivien aikana Theraplay-vuorovaikutusterapeutti ja 
psykologi Leea Mattila sekä pedagogi Tiina Lautamo käyvät läpi 
leikin merkitystä lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle,  
mentalisaation kehitykselle sekä lapsen vuorovaikutussuhteiden 
kehitykselle. Koulutuksessa pohditaan myös leikkiä kiintymys-
suhdeterapeuttisena ja vuorovaikutusterapeuttisena välineenä. 
Lisäksi tutustutaan RALLA-leikinhavainnointityökaluun ja  
harjoitellaan työpajassa sen käyttöä.

Koulutuksen aikana omaksut aiheesta monipuolista teoriatietoa 
ja opit soveltamaan sitä käytännössä. Saat myös paljon konk-
reettisia työkaluja omaan työhösi ja työtapoihisi. Tavoitteena on, 
että osallistuja oppii käsitteellistämään leikin monisyistä ilmiötä 
sekä havainnoimaan leikkitoimintaa ja nimeämään siinä näkyviä 
lapsen vahvuuksia sekä pulmia.

Aistitiedon käsittelyn  
haasteet lasten ja  
lapsiperheiden arjessa
Yli 5 % väestöstä kärsii aistisäätelyhäiriöistä. Aistitiedon käsitte-
lyn haasteet lasten ja lapsiperheiden arjessa -koulutuksessa 
pohditaan mitä on aistitiedon käsittelyn häiriö sekä miten se 
näkyy lasten toiminnassa. 

Koulutuspäivien aikana syvennytään siihen, miten voimme 
tukea lasta ja hänen perhettään, kun visuaaliset, auditiiviset ja 
taktiiliset aistiärsykkeet hyökkäävät päälle ja heikentävät lapsen 
toimintakykyä.

Kouluttajina toimivat toimintaterapeutti NDT/Bobath-terapeut-
ti ja -kouluttaja, NDT/Bobath- vauvaterapeutti Oili Alasalmi ja 
lasten ja nuorten erikoistoimintaterapeutti SI, toimintaterapeutti 
& työnohjaaja Mirja Linjama.

4.-5.2.2020, Espoo
2..-3.6.2020, Tampere

3.-4.11.2020, Espoo

Espoon toteutuksiin  voi osallistua myös 
etänä verkon välityksellä.

Katso ohjelma & ilmoittaudu

9.-10.6.2020, Espoo
16.-17.9.2020, Tampere

9.-10.12.2020, Oulu 

Espoon toteutukseen voi osallistua myös 
etänä verkon välityksellä.

Katso ohjelma & ilmoittaudu
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https://professio.fi/product/kipumekanismit-kiputyypit/
https://professio.fi/product/autismikirjon-moniammatillinen/
https://professio.fi/product/leikki-lapsen-kehityksen/
https://professio.fi/product/kuntoutus-akatemia-aistitiedon-kasittelyn-haasteet/


Hoitava kiintymys  
terapeuttinen vanhemmuus
Koulutus pohjautuu DDP:hen eli vuorovaikutteiseen kehi-
tyspsykoterapiaan. Sen periaatteiden avulla kasvattajan on
mahdollista auttaa  lasta luomaan turvallisempaa ja luottamuk-
sellista kiintymystä aikuisiin. 

Työskentelymalli antaa kasvattajalle käytännönläheisesti 
uudenlaisia tapoja suhtautua ja toimia lapsen kanssa suhdet-
ta rakentavalla tavalla. Tämä pohjautuu kiintymysteoriaan ja 
ymmärrykseen suhteen kehityksestä sekä tietoon siitä, miten 
trauma vaikuttaa lapsen kehitykseen ja turvallisuuden tuntee-
seen. Koulutus auttaa vanhempia, kasvattajia ja ammattilaisia 
kehittämään taitojaan vanhempana ja kasvattajana niin, että ne 
vastaavat lapsen emotionaalisiin ja käyttäytymisen tarpeisiin. 

Kouluttajana toimii Kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, 
PsL DDP-terapeutti, Theraplay-terapeutti Elina Lätti.

3.-4.3.2020, Espoo
8.-9.9.2020, Espoo

Toteutuksiin  voi osallistua myös etänä 
verkon välityksellä.

Katso ohjelma & ilmoittaudu
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13 vuotta 
kokemusta

300
koulutusta

PARHAAT TULOKSET SYNTYVÄT YHTEISTYÖSSÄ!

25 000+ 
osallistujaa
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