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PROFESSIO.FI/KUNTOUTUS-AKATEMIA/

Suomen laajin koulutusvalikoima
kuntoutusalan ammattilaisille.
Vuonna 2022 tarjonta muodostuu jälleen laadukkaasta koulutustarjonnasta, josta pääset
valitsemaan juuri sinulle sopivat koulutukset tarpeesi mukaan. Olemme huomioineet eri
terapialajien tarpeet koulutusten suunnittelussa ja aiheet vaihtelevatkin laajoista
moniammatillisista kokonaisuuksista aina yhden terapialajin konkreettisiin
menetelmäkoulutuksiin.
Järjestämme lähes kaikki 2022 koulutukset hybriditoteutuksina - voit siis osallistua koulutukseen
joko paikan päällä tai etänä verkon välityksellä. Moderni kalusto ja monikanavakamerat takaavat
reaaliaikaisen ja interaktiivisen vuorovaikutuksen sekä kouluttajan että lähi- ja etäosallistujan
kesken. Monista koulutuksista on saatavilla tallenne, joten voit kerrata koulutuksen antia
jälkeenpäin. Koulutukset, joista on saatavilla tallenne, tunnistat Tallenne -merkistä. Digitaalisessa
oppimisympäristössä toteutettavien verkkokurssien tarjonta on myös kasvanut ja oppiminen on
entistäkin joustavampaa.
Kattavat kuvaukset ja tarkat ohjelmat löydät osoitteesta professio.fi
Tarkistathan ilmoittautumisesi yhteydessä, että viitetiedoissa on oma kustannuspaikkasi sekä
oikea organisaatio. Organisaatio on se yritys, jossa työskentelet ja josta saat pääasiallisesti
palkkasi. Kustannuspaikan voit tarkistaa esimieheltäsi.

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.
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Koulutuskalenteri

2022

PROFESSIO.FI/KUNTOUTUS-AKATEMIA/

Kommunikaation kolmio ja kulmakivet
Jättisuositulla verkkokurssilla tutustutaan
Kommunikaation kolmio ja kulmakivet -malliin, jonka
avulla voidaan helposti ja konkreettisesti arvioida
henkilön kommunikaatiota.
Kouluttajina toimivat puheterapeutit Sanna Tarpila &
Hannele Tanskanen. Heillä on pitkäaikainen kokemus
autismikirjon ja kehitysvammaisten henkilöiden
kuntoutuksesta. He ovat kehittäneet Kommunikaation
kolmio ja kulmakivet -mallin omien havaintojensa ja
kokemustensa perusteella.

17.1.-20.2.2022 | verkkokurssi
2.5.-5.6.2022 | verkkokurssi
24.10-27.11.2022 | verkkokurssi

Lue lisää &
ilmoittaudu

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.

Lue lisää &
ilmoittaudu

Tallenne

18.-19.1.2022 | Espoo / Etäkoulutus
24.-25.8.2022 | Espoo / Etäkoulutus

PROFESSIO.FI/KUNTOUTUS-AKATEMIA/

Aistitiedon käsittelyn haasteet lasten ja lapsiperheiden
arjessa
Yli 5 % väestöstä kärsii aistisäätelyhäiriöistä.
Aistitiedon käsittelyn 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/Bobathterapeutti ja -kouluttaja, NDT/Bobath- vauvaterapeutti
Oili Alasalmi ja lasten ja nuorten
erikoistoimintaterapeutti SI, toimintaterapeutti
& työnohjaaja Mirja Linjama.
1.-2.2.2022 | Espoo / Etäkoulutus

Tallenne

Lue lisää &
ilmoittaudu

Haitalliset lapsuusiän kokemukset - Huomaa,
ymmärrä, ennaltaehkäise ja puutu
Koulutuksessa sisäistät ACE-käsitteen (Adverse
Childhood Experience) kautta laaja-alaisesti lapsuusiän
haitallisia kokemuksia ja niiden vaikutuksia, minkä
lisäksi saat työkaluja apua tarvitsevien auttamiseen.

UUSI

Perehdymme vuorovaikutuksen merkitykseen lapsen
kehityksessä, sekä kehitystä suojaaviin ja vaikeuksille
altistaviin tekijöihin. Lisäksi käsittelemme
traumainformoitua työskentelyä.
Kouluttajina toimivat arvostettu psykologi Leea Mattila,
kokenut perheterapeutti Jaana Kivistö sekä lasten
psykoterapian asiantuntija Graham Music.

Lue lisää &
ilmoittaudu

Tallenne

2.-3.2.2022 | Espoo / Etäkoulutus
1.-2.9.2022 | Espoo / Etäkoulutus

PROFESSIO.FI/KUNTOUTUS-AKATEMIA/

Alaraajaklinikka: liikekontrollihäiriöiden tutkiminen,
diagnosointi ja harjoittaminen
Koulutuksessa syvennyt kattavasti alaraajojen
liikekontrollihäiriöihin sekä teorian että käytännön
harjoitteiden avulla.
Koulutuksen jälkeen osaat suunnitella yksilölliset
alaraajojen liikekontrollihäiriöiden testit ja antaa
asiakkaalle tutkimisen perusteella spesifit harjoitteet.
Ymmärrät myös kivuliaan liikkeen ja liikkumisen eri
syntymekanismit.
Koulutus perustuu Kinetic Control -menetelmään ja
Managing Movements: Impairments of the Lower Leg koulutukseen. Kouluttajana toimii Suomen
ensimmäinen Kinetic Control -kouluttaja, OMTfysioterapeutti Kari Niemi.
8.-9.2.2022 | Espoo / Etäkoulutus
1.-2.9.2022 | Espoo / Etäkoulutus

Tallenne

Lue lisää &
ilmoittaudu

Lasten syömisen ja nielemisen häiriöt
Koulutuksessa opit tunnistamaan lapsen
syömishäiriön ja sen taustalla vaikuttavat tekijät.
Perehdyt myös syöttämisen perusperiaatteisiin eri
ikäisten ja erityyppisten lasten osalta.

UUSI

Koulutus on suunnattu lapsia kuntouttaville
terapeuteille, muille kuin puheterapeuteille,
neuvoloiden terveydenhoitajille, päiväkotien
henkilökunnalle, lasten henkilökohtaisille avustajille,
lähihoitajille ja muille hoitotyötä tekeville, lapsia
syöttäville työntekijöille.
Kouluttajana toimii puheterapeutti & lasten syömisen
häiriöiden asiantuntija Helena Törölä.

Lue lisää &
ilmoittaudu

10.2.2022 | Espoo / Etäkoulutus
24.8.2022 | Espoo / Etäkoulutus
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Selective Mutism - Evidence-Based Practices
Selektiivinen mutismi on ahdistuneisuushäiriöihin
luokiteltava puhumisen vaikeus. Koulutuksessa
tutustut selektiivisen mutismin perusteisiin ja
tunnistamiseen. Opit keinoja, joilla voit kuntouttaa
onnistuneesti, ilman että lapsi ahdistuu yhä enemmän
ja puhuu vielä vähemmän.
Koulutuksen jälkeen osaat erottaa selektiivisen
mutismin muista puhumattomuuden häiriöistä ja
tunnistat, onko lapsella puhumattomuutta ylläpitäviä
tekijöitä ympäristössään.
Kouluttajana toimii selektiivisen mutismin pioneeri
Maggie Johnson. Koulutus pidetään englanniksi.
16.-17.2.2022 | Etäkoulutus
8.-9.6.2022 | Etäkoulutus
5.-6.10.2022 | Etäkoulutus

Tallenne

Lue lisää &
ilmoittaudu

Lantio liikkeen keskuksena
Koulutuksessa pääset syventymään kokonaisvaltaisesti
lantion toimintaan kehon liikkeen keskuksena. Opit
tutkimaan ja analysoimaan lantion alueen liikettä sekä
huomioimaan erilaisia rakenteellisia eroja.

UUSI

Kouluttajina toimivat Suomen olympiajoukkueessakin
fysioterapeuttina toiminut Pia Nirkko, sekä mm.
Suomen sulkapallomaajoukkueen fysioterapeuttina
työskennellyt Jaana Mäkelä.

Lue lisää &
ilmoittaudu

Tallenne

1.-2.3.2022 | Espoo / Etäkoulutus
13.-14.9.2022 | Espoo / Etäkoulutus
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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 Kaisa Hartikainen
perehdyttää sinut Parkinsonin taudin motorisiin ja eimotorisiin oireisiin, erotusdiagnostiikkaan, hoitoon ja
kuntoutukseen.
Toisena päivänä neurologiseen fysioterapiaan
erikoistunut ja erittäin kokenut fysioterapeutti Jaana
Paltamaa käy läpi potilaan toimintakyvyn arviointia ja
fysioterapian tavoitteita sekä puheterapeutti Mikko
Paju käsittelee Parkinsonin tautiin ja Parkinson plus sairauksiin liittyviä artikuloinnin, äänen ja
kommunikoinnin häiriöitä.
1.-2.3.2022 | Espoo / Etäkoulutus

Tallenne

Lue lisää &
ilmoittaudu

Applied Behavioral Analysis (ABA 1) autismikirjon
asiakkaan kuntouttamiseen
Koulutuksessa tulet oppimaan ja ymmärtämään,
mitä ABA on sekä mihin kaikkeen sitä voidaan
käyttää. Lisäksi pääset syventymään siihen, miten
ABA:n mukainen asiakkaan taitojen ja
ongelmakäyttäytymisten kartoitus tehdään, ja miten
ABA-kuntoutus toteutetaan.

UUSI

Koulutuksen jälkeen kykenet tekemään asiakkaan
ongelmakäyttäytymisten ja taitojen kartoituksen,
jolla ABA-kuntoutus aina aloitetaan. Pystyt myös
toteuttamaan ABA-asiantuntijan kirjoittaman ABAkuntoutussuunnitelman ja keräämään dataa, jolla
kuntoutuksen tuloksellisuus voidaan osoittaa.
Kouluttajana toimii psykologi & psykoterapeutti
Katariina Cheour
Lue lisää &
ilmoittaudu

Tallenne

5.-6.3.2022 | Espoo / Etäkoulutus
20.-21.8.2022 | Espoo / Etäkoulutus

PROFESSIO.FI/KUNTOUTUS-AKATEMIA/

Luonteva vuorovaikutus - saavuta kuntoutuksen
tavoitteet

Verkkokurssilla omaksut keinoja vuorovaikutuksen
tukemiseen ja vuorovaikutussolmujen avaamiseen –
hyvä ja turvallinen vuorovaikutussuhde voi olla
kuntoutuksen pelastusrengas.
Kouluttajina toimivat kohta 20 vuotta kliinisen
lastenneuropsykologian parissa työskennellyt
neuropsykologian erikoispsykologi,
psykologian tohtori Petriina Munck ja kasvatuksen ja
kehityksen erikoispsykologi Anna-Elina Leskelä-Ranta,
jolla on yli kahdenkymmen vuoden työkokemus
vuorovaikutukseen ja kehitykseen
liittyvien kysymysten parissa.

7.3.-4.4.2022 | Verkkokurssi
5.9.-4.10.2022 | Verkkokurssi

Lue lisää &
ilmoittaudu

AAC käytännössä – tehokkaat menetelmät
Koulutuksessa käsitellään puhetta tukevien ja
korvaavien keinojen portaita sekä käydään läpi, miten
esteetön viestintä viedään onnistuneesti lapsen
arkeen. Koulutuspäivien aikana opit analysoimaan
asiakkaan kommunikointitasoa
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 GreenJärvinen.

Lue lisää &
ilmoittaudu

Tallenne

9.-10.3.2022 | Espoo / Etäkoulutus
12.-13.10.2022 | Espoo / Etäkoulutus

PROFESSIO.FI/KUNTOUTUS-AKATEMIA/

Traumaperäiset häiriöt ja niiden hoito terapiatyön
näkökulmasta
UUSI

Koulutus lisää tietämystä ja ammattitaitoa pitkäkestoisen
stressin ja traumatisoitumisen sekä niihin liittyvien ilmiöiden
ymmärtämiseen, havainnoimiseen ja työstämiseen niin
asiakastyössä, yksittäisen asiakkaan ja perheen sekä
työyhteisöjen näkökulmasta.
Koulutus tarjoaa myös ymmärrystä ja keinoja työntekijän
jaksamisen tukemiseen ja suojautumiseen työn
traumaattiselta kuormitukselta.
Kouluttajana toimii traumapsykoterapeutti, laillistettu
psykologi, EMDR-fasilitaattori, MBB-terapeutti ja
työterveyspsykologi Satu Vehkala.

15.-16.3.2022 | Espoo / Etäkoulutus
27.-28.9.2022 | Espoo / Etäkoulutus

Tallenne

Lue lisää &
ilmoittaudu

Lapsen tunnesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukeminen
autismikirjossa
Koulutuksen tavoitteena on, että opit ymmärtämään
tunnesäätelyn aivoperustaa sekä aikuisten toiminnan
mahdollisuuksia vaikuttaa tähän.
Koulutuksen ensimmäisenä päivänä käymme läpi
tunnesäätelyn kehittymistä ja sen erityispiirteitä
autismikirjon lapsilla. Toisena päivänä syvennymme
vuorovaikutukseen ja autismikirjon lasten
vuorovaikutuksen erityispiirteisiin.
Koulutusta vetävät neuropsykologian erikoispsykologi
Satu Häkkinen & psykologi, neuropsykologian
erikoispsykologi ja psykologian tohtori Heli Isomäki.

Lue lisää &
ilmoittaudu

Tallenne

16.-17.3.2022 | Espoo / Etäkoulutus
23.-24.8.2022 | Espoo / Etäkoulutus

PROFESSIO.FI/KUNTOUTUS-AKATEMIA/

Kuntouttajan työssäjaksamisen työkalupakki
Koulutuksessa opit tunnistamaan kasaantuvasta
kuormituksesta kertovat fyysiset, psyykkiset ja
toiminnan tason merkit. Koulutuksen jälkeen hahmotat
uupumukselle altistavat tekijät työssä ja työn
ulkopuolisessa arjessa – tämän avulla huolehdit
jaksamisestasi entistä paremmin.
Koulutusta vetävät uupumukseen perehtynyt työ- ja
organisaatiopsykologi, psykoterapeutti, työnohjaaja ja
kouluttaja Liisa Uusitalo-Arola, pitkän linjan
psykoterapeutti & kouluttaja Minna Martin, psykologian
emeritusprofessori Mikael Leiman ja viestintävalmentaja,
psykologi & psykoterapeutti Essi Juvakka.
22.-23.3.2022 | Espoo / Etäkoulutus
5.-6.9.2022 | Espoo / Etäkoulutus

Tallenne

Luelisää
lisää&&
Lue
ilmoittaudu
ilmoittaudu

CCC-2 Lasten kommunikointitaitojen kysely
kuntoutuksen suunnittelun tukena
Koulutuksessa käydään läpi CCC-2-menetelmää
koskevaa tutkimustietoa, menetelmän perusteita ja
luotettavuutta sekä arvioitavia kielen osa-alueita.

UUSI

Lisäksi avataan tapausesimerkein, miten saatuja
tietoja voidaan hyödyntää kuntoutuksen
suunnittelussa ja seurannassa.
Kouluttajina toimivat dosentti ja puheterapeutti Anneli
Yliherva, sekä filosofian tohtori ja puheterapeutti Lea
Partanen

Lue lisää &
ilmoittaudu

Tallenne

24.-25.3.2022 | Espoo / Etäkoulutus
25.-26.8.2022 | Espoo / Etäkoulutus

PROFESSIO.FI/KUNTOUTUS-AKATEMIA/

Aivovammapotilaan moniammatillinen kuntoutus
Koulutuksessa perehdytään moniammatillisesti
aivovamman jälkitilan oirekuvaan ja seuraamuksiin,
aivovammasta kuntoutumiseen ja kuntoutukseen
neurologian, neuropsykologian, fysio-, toiminta- ja
puheterapian näkökulmista.
Kouluttajina toimii neurologian erikoislääkäri & dosentti
Kaisa Hartikainen, neuropsykologian erikoispsykologi
Jaana Sarajuuri, neurologisiin häiriöihin erikoistunut
puheterapeutti Marjaana Raukola-Lindblom,
neurologiaan erikoistunut fysioterapeutti, TtM,
Matti Vartiainen ja aivovauriokuntoutujiin erikoistunut
toimintaterapeutti Leena Alajoki-Nyholm.
5.-6.4.2022 | Espoo / Etäkoulutus
11.-12.10.2022 | Espoo / Etäkoulutus

Tallenne

Lue lisää &
ilmoittaudu

Valmentava ote lasten kuntoutuksessa – kohti
vaikuttavampaa vuorovaikutusta
Koulutuksessa syvennyt ohjaavaan
vuorovaikutustapaan ja toimintatapoihin, tutustut
onnistuneen ohjauksen elementteihin ja hyvän
valmentajan ominaisuuksiin.
Koulutuksen ensimmäisen päivän vetää yli 25 vuotta
lasten kanssa työskennellyt AVT-spesialisti ja
valmentavasta otteesta kansainvälisesti kouluttava
Elizabeth Tyszkiewicz. Toisena kouluttajana toimii
puheterapeutti Noel Kenely.

Lue lisää &
ilmoittaudu

Tallenne

6.-7.4.2022 | Etäkoulutus
1.-2.11.2022 | Etäkoulutus

PROFESSIO.FI/KUNTOUTUS-AKATEMIA/

Neuropsykiatriset oireet nuoren arjessa – keinot
sujuvampaan arkeen
UUSI

Koulutuksessa käsitellään neurokirjon piirteitä ja
oirekuvia verrattuna nuoren normaaliin kehitykseen,
nepsynuorelle tyypillisiä arjen vaikeuksia,
aistiherkkyyksiä, kuntoutusta ja opiskeluun liittyviä
vaikeuksia ja sen tukemista.
Kouluttajina toimivat erityisluokan opettaja Pälvi HolmaKirstilä sekä toimintaterapeutti ja neuropsykiatrinen
valmentaja Anniina Sannikka

14.4.2022 | Espoo / Etäkoulutus
4.10.2022 | Espoo / Etäkoulutus

Tallenne

Lue lisää &
ilmoittaudu

RALLA-menetelmäkoulutus - keskity lapsen leikkiin
Koulutus lisää ymmärrystä kuvitteellisen leikin
kehityksestä ja sen merkityksestä muiden taitojen
oppimiseen ja vahvistaa havainnointitaitojasi.
Keskiössä on lasten leikkitaitojen arviointi ja
tukeminen kuntouttavan työn välineenä. Tutustut
RALLA-leikinteoriaan, joka pohjaa toiminnan
tieteeseen. Koulutuksen aikana opit käyttämään
RALLA-sovellusta ja hyödyntämään sitä leikkitaitojen
dokumentoinnissa.
Kouluttajana toimii RALLA-menetelmän kehittäjä,
filosofian tohtori, terveystieteiden lisensiaatti,
toimintaterapeutti ja pedagogi Tiina Lautamo.

Lue lisää &
ilmoittaudu

Tallenne

21.4 & 12.5.2022 | Espoo / Etäkoulutus
15.11 & 1.12.2022 | Espoo / Etäkoulutus

PROFESSIO.FI/KUNTOUTUS-AKATEMIA/

PRT – Miten hyödyntää autismikirjon
kuntoutuksessa?
Koulutuksessa syvennytään PRT-menetelmän
perusteisiin osana autismikirjon lasten taitojen arviointia
kuntoutusprosessia.
Koulutus antaa sinulle erinomaiset valmiudet käyttää
näyttöön perustuvaa ja sovellettuun
käyttäytymisanalyysiin (ABA:an)
pohjautuvaa PRT -menetelmää ja sen perustekniikoita.
Kouluttajana toimii psykologi, käyttäytymisterapeutti &
ABA-terapeutti Pirita Hämäläinen.

15.-16.11.2022 | Espoo / Etäkoulutus
Muiden toteutuksien päivämäärät tarkentuvat pian.

Tallenne

Lue lisää &
ilmoittaudu

Etenevät neurologiset sairaudet
Tässä jättisuosion saavuttaneessa koulutuksessa
keskitytään etenevien neurologisten sairauksien
oireisiin, diagnosointiin, yleisimpiin ongelmiin,
seurantaan, ja kuntoutukseen. Koulutus sisältää
perehtymistä aiheeseen useiden ammattilaisten
näkökulmasta ja tarjoaa kattavan kuvan neurologisten
sairauksien hoitoon. Työskentelyä tarkastellaan
Parkinsonin taudin näkökulmista.
Koulutuksessa käydään läpi neurologi ja
käyttäytymisneurologian tutkimusryhmän vetäjän Kaisa
Hartikaisen, puheterapeutti Mikko Pajun ja
fysioterapeutti Regina Ekblomin johdolla
kommunikointia nielemisvaikeuksien arviointia,
kompensaatioita ja kuntoutusta.
Lue lisää &
ilmoittaudu

Tallenne

26.-27.4.2022 | Espoo / Etäkoulutus

PROFESSIO.FI/KUNTOUTUS-AKATEMIA/

Aivoverenkiertohäiriö – kuntouta tuloksekkaasti
toimintaterapian keinoin
Koulutuksessa perehdyt aivoverenkiertohäiriön
aiheuttamiin haasteisiin, jotka vaikuttavat yksilön
toimintaan. Kuulet näyttöön perustuvista menetelmistä
yläraajojen toimintakyvyn edistämisessä, kuten käden
tehostetun käytön kuntoutuksesta ja peiliterapiasta.
Tutustut toimintaterapiassa hyödynnettäviin
menetelmiin yhteisten harjoitteiden,
ryhmäkeskustelujen ja case-esimerkkien avulla.
Koulutusta vetävät toimintaterapeutti Satu Marttila &
yli 23 vuoden kokemuksen omaava toimintaterapeutti
Pia Kaarla.

27.-28.4.2022 | Espoo / Etäkoulutus
22.-23.11.2022 | Espoo / Etäkoulutus

Tallenne

Lue lisää &
ilmoittaudu

Neuropsykiatrisen lapsen kuntoutus ja perheen
voimavaraistaminen
Koulutuksessa saat tietoa autismin kognitiivisista
selitysmalleista, jonka avulla opit ymmärtämään
autismikirjon ihmisiä entistä paremmin ja löydät keinot,
joiden avulla ohjaat heitä oikein neurotyypillisessä
maailmassa. Koulutuksessa harjoitellaan
käytännönläheisiä menetelmiä, jotta oppeja on
koulutuksen jälkeen helppo soveltaa omassa työssä.
Koulutusta vetävät kognitiiviseen lähestymistapaan
perehtynyt toimintaterapeutti Annukka Kivini ja
psykoterapeutti, perheterapeutti, työnohjaaja Jaana
Kinnunen & TYKS:n neuropsykologi Jutta Torsti.
Lue lisää &
ilmoittaudu

Tallenne

3.-4.5.2022 | Espoo / Etäkoulutus
1.-2.11.2022 | Espoo / Etäkoulutus

PROFESSIO.FI/KUNTOUTUS-AKATEMIA/

Olkapään ja hartiarenkaan anatomia, tutkiminen ja
kuntoutus
Olkapään ja hartiarenkaan anatomia, tutkiminen ja
kuntoutus -koulutuksessa syvennyt tarkasti olkapään
ja hartiarenkaan anatomiaan ja kuntoutustekniikoihin.
Kouluttajana toimii arvostettu kehonhallinnan
huippuasiantuntija, tietokirjailija ja entinen Suomen
olympiajoukkueen fysioterapeutti Jarmo Ahonen.

4. – 5.5.2022 | Espoo / Etäkoulutus
25.-26.10.2022 | Espoo / Etäkoulutus

Lue lisää &
ilmoittaudu

Oppimisvaikeudet - kuntouta käytännönläheisesti
Koulutuksessa käsitellään lasten toiminnanohjauksen
ja itsesäätelytaitojen kehityksen tukemista, lukemisen
ja kirjoittamisen sekä matematiikan haasteiden
tunnistamista ja kuntouttamista.
Käymme läpi itsesäätely- ja toiminnanohjaustaitojen
normaalia kehitystä ja kehitykseen liittyviä haasteita,
sekä perehdymme keinoihin tunnistaa vaikeuksia
niissä. Lisäksi harjoittelemme eri kehitystasoille
sopivia keinoja tukea lapsia, joilla on haasteita
itsesäätely- ja toiminnanohjaustaidoissa.
Kouluttajina toimii neuropsykologian erikoispsykologi
Tuomo Aro sekä dosentti ja neuropsykologian
erikoispsykologi Tuire Koponen.

Lue lisää &
ilmoittaudu

Tallenne

10.-11.5.2022 | Espoo / Etäkoulutus
8.-9.11.2022 | Espoo / Etäkoulutus

PROFESSIO.FI/KUNTOUTUS-AKATEMIA/

Säteilevät kivut ja neuropatiat
UUSI

Koulutuksesta saat laajan yleiskuvan säteilevien
kipujen, neuropatioiden ja radikulaaristen kipujen
tutkimisesta, hoitolinjauksista, hoitamisesta sekä
kipupotilaiden kanssa kommunikoimisesta.
Koulutuksessa perehdyt tämän hetken evidenssiin ja
tärkeimpiin tutkimuksiin neuraalisten ja säteilevien
kipujen kipujen osalta. Teorian lisäksi käydään läpi
parhaat ja luotettavimmat neuraalisten oireiden testit,
parhaat kyselykaavakkeet ja niiden käyttö.
Kouluttajana toimii fysioterapian professori Hannu
Luomajoki

10.-11.5.2022 | Espoo / Etäkoulutus
9.-10.11.2022 | Espoo / Etäkoulutus

Tallenne

Lue lisää &
ilmoittaudu

Psykofyysinen viitekehys kipuasiakkaan
kohtaamiseen
Koulutuksessa saat työkaluja siihen, miten kohdata
kipuasiakas psykofyysisestä ja kokonaisvaltaisesta
viitekehyksestä. Jaossa on konkreettisia työkaluja
siihen, miten voit ohjata asiakasta kohtaamaan oman
kehonsa ja kipunsa turvallisella tavalla, ja siten
lisäämään kehotietoisuuttaan.
Koulutuksessa pääset harjoittelemaan mm.
turvallisuutta lisäävää ja validoivaa kohtaamisen
taitoa, oman kehoturvan tunnistamista, keinoja
säädellä kipua ja stressiä sekä omien rajojen
tunnistamista ja työssä jaksamisen itsearviointia.
Koulutusta vetää fysioterapeutti Karita Palomäki.

Lue lisää &
ilmoittaudu

Tallenne

17.-18.5.2022 | Espoo / Etäkoulutus
23.-24.11.2022 | Espoo / Etäkoulutus

PROFESSIO.FI/KUNTOUTUS-AKATEMIA/

Traumapsykoterapian vaikuttavia hoitomalleja
Koulutuksessa saat kansainvälisen the International
Society for Traumatic Stress Studiesin suositusten
mukaisen käsityksen traumapsykoterapiasta ja sen
menetelmistä, traumainformoidusta arvioinnista ja
hoitosuunnitelmasta.
Koulutuspäivä tarjoaa tietoa traumatisoitumisesta sekä
tutustuttaa erilaisiin näyttöön perustuviin
traumanhoitomalleihin ja menetelmiin, jotka johtavat
tulokselliseen vaikuttavaan hoitoon.
Kouluttajana toimii psykologi ja traumapsykoterapeutti
Soili Poijula.

17.5.2022 | Espoo / Etäkoulutus
2.11.2022 | Espoo / Etäkoulutus

Lue lisää &
ilmoittaudu

Leikki lapsen kehityksen tukena
Koulutus käsittelee monipuolisesti leikin teoriaa ja
käytäntöjä. Koulutuspäivien aikana Theraplayvuorovaikutusterapeutti 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
kiintymyssuhdeterapeuttisena 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 konkreettisia työkaluja omaan työhösi ja
työtapoihisi.

Lue lisää &
ilmoittaudu

Tallenne

18.-19.5.2022 | Espoo / Etäkoulutus

PROFESSIO.FI/KUNTOUTUS-AKATEMIA/

Keskushermosto ja aistitoiminnan häiriöt
UUSI

Koulutuksessa opit ymmärtämään keskushermoston
toiminnan ja siinä esiintyvät poikkeavuudet tai häiriöt.
Lisäksi opit havainnoimaan ja tutkimaan häiriöitä, sekä
huomioimaan ja hyödyntämään saamiasi löydöksiä
asiakkaan kokonaisvaltaisen toimintakyvyn ja
kuntoutuksen tukena.
Kouluttajana toimii neurologinen fysioterapeutti Regina
Ekblom.

1.-2.6.2022 | Espoo / Etäkoulutus
1.-12.12.2022 | Espoo / Etäkoulutus

Lue lisää &
ilmoittaudu

Tunnesäätelyn ja aggressionhallinnan aakkoset
Jättisuosittu koulutus perustuu Kuinka kiukku
kesytetään -tietokirjaan, joka puolestaan pohjautuu
kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan sekä dialektiseen
käyttäytymisterapiaan.
Koulutuksen tarkoituksena on auttaa sinua
ymmärtämään lasten ja nuorten tunne-elämän oireita
aiempaa paremmin ja tuomme esille uudenlaista
näkökulmaa oireiden ymmärtämiseksi niin kouluissa
kuin kodeissakin. Lisäksi saat konkreettisia
lähestymistapoja siihen, miten sinun kannattaa toimia
silloin, kun lapsella on tunnesäätelyn ongelmia tai
viitteitä niistä.
Kouluttajana toimii lastenpsykiatriaan erikoistuva
lääkäri ja tietokirjailija Riikka Riikonen.

Lue lisää &
ilmoittaudu

Tallenne

1.-2.6.2022 | Espoo / Etäkoulutus
1.-2.12.2022 | Espoo / Etäkoulutus

PROFESSIO.FI/KUNTOUTUS-AKATEMIA/

Niskan kivut, päänsärky ja whiplash
UUSI

Koulutuksessa käydään läpi niskan kliininen
tutkiminen ja hoitomenetelmät erittäin
käytännönläheisesti – koulutuspäivinä ollaan myös iso
osa ajasta ”hands on”-tyyppisesti.
Koulutuksesta saat kattavan yleiskuvan niskakipujen
tutkimisesta ja hoitamisesta alan pioneerin johdolla.
Kouluttajana toimii fysioterapian professori Hannu
Luomajoki

7.-8.6.2022 | Espoo / Etäkoulutus
7.-8.12.2022 | Espoo / Etäkoulutus

Tallenne

Lue lisää &
ilmoittaudu

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 haasteita esim. toiminnan ohjauksessa,
sosiaalisissa tai motorisissa taidoissa.
Koulutuksessa keskitytään erityisesti itsearvioinnin
merkitykseen, toiminnan aikaisen tietoisuuden
lisäämisen keinoihin, sekä strategioiden ohjaamiseen.
Terapeutti oppii samalla analysoimaan ja kehittämään
omia ohjaustaitojaan.
Koulutusta vetää kognitiiviseen lähestymistapaan
perehtynyt toimintaterapeutti Annukka Kivini.

Lue lisää &
ilmoittaudu

28.-29.9.2022 | Espoo / Etäkoulutus

PROFESSIO.FI/KUNTOUTUS-AKATEMIA/

lukuina

15 vuotta
kokemusta

+500 koulutusta

+7000 osallistujaa
vuodessa

Missiona tehdä Suomesta maailman osaavin kansa.

