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60+ kuntoutuskoulutusta valittavissa  
– Suomen suurin valikoima.

Vuonna 2023 koulutustarjonta monipuolistuu entisestään laadukkailla sisällöillä ja
voit osallistua koulutuksiimme yhä helpommin! Olemme huomioineet eri 
terapialajien tarpeet koulutusten suunnittelussa, ja aiheet vaihtelevatkin laajoista 
moniammatillisista kokonaisuuksista aina yhden terapialajin konkreettisiin 
menetelmäkoulutuksiin.

Järjestämme lähes kaikki 2023 koulutukset hybriditoteutuksina - voit siis osallistua 
koulutukseen paikan päällä tai etänä verkon välityksellä. Moderni kalusto ja 
monikanavakamerat takaavat interaktiivisen vuorovaikutuksen sekä kouluttajan että 
lähi- ja etäosallistujien kesken. Monista koulutuksista on saatavilla tallenne, joten 
voit kerrata koulutuksen antia jälkeenpäin. Koulutukset, joista on saatavilla tallenne, 
tunnistat       -merkistä. 

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 
esihenkilöltäsi.
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Autamme oikeasti mielellämme.
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.

professio.f i/kuntoutus-akatemia

8

6

11

12

19

9

13

14

20

11

Lasten syömisen häiriöiden 
kuntoutus puheterapiassa

Kommunikaation kolmio ja 
kulmakivet

AAC käytännössä – tehokkaat 
menetelmät 

Nuoren sukupuolen ja seksuaalisuuden 
moninaisuuden kohtaaminen

Traumapsykoterapian vaikuttavia 
hoitomalleja

Selective Mutism - Evidence-Based Practices

CCC-2 Lasten kommunikointitaitojen kysely 
kuntoutuksen suunnittelun tukena

Pitkäkestoisen stressin ja traumatisoitumisen 
tunnistaminen ja hoitaminen

Tunnesäätelyn ja aggressionhallinnan 
aakkoset

Monikieliset lapset puheterapiassa

7

22

22

23

HOT Hyväksymis- ja 
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Pitkäaikaistyöttömän työllistäminen – 
avaimet onnistumiseen

Motivoiva haastattelu – elämänhallinnan 
onnistunut edistäminen

Osatyökykyisen kohtaaminen ja 
työllistäminen
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Äitiysfysioterapian perusteet 

Olkapään ja hartiarenkaan anatomia,  
tutkiminen ja kuntoutus

Alaraajaklinikka: liikekontrollihäiriöiden 
tutkiminen, diagnosointi ja harjoittaminen
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Säteilevät kivut ja neuropatiat
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Keinoja motivoivaan 
haastatteluun

Parkinsonin tauti ja 
parkinsonismit

Applied Behavioral Analysis 
(ABA) haltuun

MONIAMMATILLINEN

12 Lapsen tunnesäätelyn ja 
vuorovaikutuksen tukeminen 
autismikirjossa

13 Neuropsykiatrisen lapsen kuntoutus  
ja perheen voimavaraistaminen
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Aivovammapotilaan 
moniammatillinen kuntoutus

Lasten etenevät neurologiset 
sairaudet

Psykofyysinen kokonaisuus 
kuntoutuksessa

Psykofyysinen viitekehys 
kipuasiakkaan kohtaamiseen

TOIMINTATERAPIA

16 Aivoverenkiertohäiriö – kuntouta 
tuloksekkaasti toimintaterapian 
keinoin

15 Foundations of Development
-Sensory Processing, Regulation and 
Relationship

19 Leikki lapsen kuntoutuksen  
ja vuorovaikutuksen tukena

20 Keskushermosto ja aistitoiminnan 
häiriöt

21 Niskan kivut, päänsärky ja whiplash

PUHETERAPIA



Tutustu kouluttajaan Tutustu kouluttajaan

Tutustu kouluttajaan Tutustu kouluttajaan

Tutustu kouluttajaan Tutustu kouluttajaan

Tutustu kouluttajaan Tutustu kouluttajaan
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Takaamme  
osaavimmat kouluttajat 

Mim Ochsenbein
Director of Education, Occupational Therapist

Juha Siira
kipupsykologi, psykoterapeutti, tietokirjailija 

Martti Tuomisto
psykologi ja kouluttajapsykoterapeutti

Noora Galab 
puheterapeutti (FM)

Heli Isomäki 
neuropsykologian erikoispsykologi,  
psykologian tohtori

Lauri Nummenmaa 
aivotutkija, psykologi, filosofian tohtori

Arto Pietikäinen
psykologi, psykoterapeutti, tietokirjailija

Helena Törölä
puheterapeutti, filosofian tohtori 

Jarmo Ahonen
fysioterapeutti, kouluttaja, tietokirjailija

Hannu Luomajoki
fysioterapian professori,  
filosofian tohtori

Pilvikki Absetz
kansanterveystieteen professori,  
psykologian tohtori

Tiina Holmberg-Bergman
psykologi, psykoterapeutti, tietokirjailija

Palautekeskiarvo 
on 4,6/5.
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https://professio.fi/people/arto-pietikainen/
https://professio.fi/people/mim-ochsenbein/
https://professio.fi/people/hannu-luomajoki/
https://professio.fi/people/noora-galab/
https://professio.fi/people/helena-torola/
https://professio.fi/people/juha-siira/
https://professio.fi/people/pilvikki-absetz/
https://professio.fi/people/heli-isomaki/
https://professio.fi/people/jarmo-ahonen/
https://professio.fi/people/martti-tuomisto/
https://professio.fi/people/tiina-holmberg-bergman/
https://professio.fi/people/lauri-nummenmaa/
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Koulutustarjonta 2023 

16.1.-19.2.2023 | verkkokurssi
1.5.-4.6.2023 | verkkokurssi
23.10-26.11.2023 | verkkokurssi

Kommunikaation kolmio ja kulmakivet

Äitiysfysioterapian perusteet

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.

Lue lisää &
ilmoittaudu

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.

16.-17.2.2023 |Tampere
30.-31.8.2023 | Espoo 

Lue lisää &
ilmoittaudu

PROFESSIO.FI/KUNTOUTUS-AKATEMIA/

Tallenne

Kommunikaation kolmio ja kulmakivet HOT Hyväksymis- ja omistautumisterapia 

Äitiysfysioterapian perusteet Keinoja motivoivaan haastatteluun

16.1.-19.2.2023 | verkkokurssi
1.5.-4.6.2023 | verkkokurssi
23.10-26.11.2023 | verkkokurssi

1.-2.2.2023 | Espoo / Etäkoulutus
30.-31.8.2023 | Oulu / Etäkoulutus

16.-17.2.2023 | Espoo 
30.-31.8.2023 | Espoo 

9.2.2023 | Etäkoulutus
8.9.2023 | Etäkoulutus

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.

Koulutuksessa opitaan alan 
huippuasiantuntijan Arto Pietikäisen johdolla 
uusimpia näyttöön perustuvia hyväksymis- 
ja omistautumisterapian menetelmiä, joita 
voi soveltaa asiakastyössä ns. ”lyhyen hoidon 
työkalupakin” avulla. Käytännön harjoituksilla 
perehdytään helposti sovellettaviin uusiin 
työmenetelmiin, joita voi hyödyntää myös 
pidemmässä terapiatyössä – läsnäolosta 
tinkimättä.

Koulutus pitää sisällään myös monipuoliset 
harjoitusmateriaalit sekä kouluttajan kirja 
Kohti arvoistasi (2014)!

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.

Koulutuksessa syvennymme motivaatioon, 
itsesäätelyyn ja positiiviseen psykologiaan 
alan edelläkävijän Pilvikki Absetzin johdolla. 
Käsittelemme onnistuneen vuorovaikutuksen 
merkitystä ja tutustumme käytännössä 
voimaannuttavan vuorovaikutuksen työvälineisiin. 
Koulutuksessa on runsaasti käytännön harjoituksia, 
kuinka teoria ja opitut työkalut ovat sovellettavissa 
omassa työssä.

Koulutuksessa omaksumme elintapaohjauksen 
kannalta keskeisimmät taidot: kuuntelemisen, 
hyväksynnän, kysymisen, yhteen vetämisen sekä 
keskustelun kuljettamisen taidot.

UUSI

Lue lisää & ilmoittaudu 2/2023

Lue lisää & ilmoittaudu 2/2023

Lue lisää & ilmoittaudu 8/2023

Lue lisää & ilmoittaudu 9/2023

Tallenne

TallenneTallenne

Lue lisää & ilmoittaudu 2/2023FY
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Lue lisää & ilmoittaudu 1/2023

Lue lisää & ilmoittaudu 5/2023

Lue lisää & ilmoittaudu 10/2023

Lue lisää & ilmoittaudu 8/2023

https://professio.fi/product/hot-hyvaksymis-ja-omistautumisterapia/
https://professio.fi/product/keinoja-motivoivaan-haastatteluun-helmikuu/
https://professio.fi/product/keinoja-motivoivaan-haastatteluun-helmikuu/
https://professio.fi/product/hot-hyvaksymis-ja-omistautumisterapia-elokuu/
https://professio.fi/product/keinoja-motivoivaan-haastatteluun/
https://professio.fi/product/keinoja-motivoivaan-haastatteluun/
https://professio.fi/product/aitiysfysioterapian-perusteet-helmikuu/
https://professio.fi/product/kommunikaation-kolmio-ja-kulmakivet-tammikuu/
https://professio.fi/product/kommunikaation-kolmio-ja-kulmakivet-tammikuu/
https://professio.fi/product/kommunikaation-kolmio-ja-kulmakivet-toukokuu/
https://professio.fi/product/kommunikaation-kolmio-ja-kulmakivet-lokakuu/
https://professio.fi/product/aitiysfysioterapian-perusteet-ja-tavoitteet/
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Koulutustarjonta 2023 

Alaraajaklinikka: liikekontrollihäiriöiden 
tutkiminen, diagnosointi ja harjoittaminen

Selective Mutism – Evidence-Based Practices

Lasten syömisen häiriöiden kuntoutus 
puheterapiassa

Lantio liikkeen keskuksena

27.-28.4.2023 | Oulu
21.-22.9.2023 | Espoo

2.-3.3.2023 | Etäkoulutus
31.8-1.9.2023 | Etäkoulutus

7.2.2023 | Oulu / Etäkoulutus
29.8.2023 | Espoo / Etäkoulutus

 1.-2.3.2023 | Espoo 
 13.-14.9.2023 | Espoo

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, OMT-fysioterapeutti Kari 
Niemi.

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.

Koulutuksessa käydään läpi tyypillinen 
syömismotoriikan kehitys sekä sensoriikan 
merkitys syömiselle. Lisäksi käsitellään 
erilaisia syömiseen liittyviä haasteita ja niiden 
vaikutusta. Koulutuksessa on tarkoitus oppia 
tunnistamaan syömisen häiriön taustalla 
vaikuttavat syyt ja saada valmiuksia puuttua 
niihin. 

Koulutus on suunnattu syömishäiriöisten lasten 
parissa työskenteleville puheterapeuteille.

Kouluttajana toimii puheterapeutti & lasten 
syömisen häiriöiden asiantuntija Helena Törölä.

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

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

UUSI

Lue lisää & ilmoittaudu 2/2023

Lue lisää & ilmoittaudu 8/2023

Tallenne

Tallenne

Lue lisää & ilmoittaudu 3/2023

Lue lisää & ilmoittaudu 3/2023

Lue lisää & ilmoittaudu 8/2023

Lue lisää & ilmoittaudu 9/2023
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Lue lisää & ilmoittaudu 4/2023

Lue lisää & ilmoittaudu 9/2023

https://professio.fi/product/lasten-syomisen-ja-nielemisen-hairiot-2/
https://professio.fi/product/lasten-syomisen-ja-nielemisen-hairiot/
https://professio.fi/product/lasten-syomisen-ja-nielemisen-hairiot/
https://professio.fi/product/selective-mutism-evidence-based-practices/
https://professio.fi/product/lantio-liikkeen-keskuksena-rakenne-toiminta-ja-liikkeen-havainnointi-2/
https://professio.fi/product/lantio-liikkeen-keskuksena-rakenne-toiminta-ja-liikkeen-havainnointi-2/
https://professio.fi/product/selective-mutism-evidence-based-practices-elokuu/
https://professio.fi/product/lantio-liikkeen-keskuksena/
https://professio.fi/product/alaraajaklinikka/
https://professio.fi/product/alaraajaklinikka-liikekontrollihairioiden-tutkiminen-diagnosointi-ja-harjoittaminen/
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Koulutustarjonta 2023 

Parkinsonin tauti ja parkinsonismit Monikieliset lapset puheterapiassa

Applied Behavioral Analysis (ABA) haltuun AAC käytännössä – tehokkaat menetelmät 

1.-2.3.2023 | Espoo / Etäkoulutus 14.-15.2.2023 | Espoo / Etäkoulutus
5.-6.9.2023  | Oulu / Etäkoulutus

22.-23.2.2023 | Espoo 
20.-21.9.2023 | Oulu

2.-3.3.2023  | Espoo / Etäkoulutus
5.-6.10.2023  | Espoo / Etäkoulutus

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 ei-motorisiin 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.

Koulutuksessa perehdytään monikielisiin perheisiin, 
jossa toinen tai molemmat vanhemmat ovat maahan 
muuttaneita ja perheessä on käytössä useampia 
kieliä. Koulutuksessa opitaan, kuinka kohdata, 
ymmärtää ja kuntouttaa monikielisiä lapsia. Miten 
tutkitaan ja kartoitetaan asiakkaan haasteita? Kuinka 
vältytään yli- ja alidiagnosoimasta monikielisiä lapsia? 
Entä miten kulttuuriset tekijät vaikuttavat asiakkaan ja 
perheen kohtaamiseen?

Kouluttajina toimivat puheterapeutti Noora Galab
ja perheinterventiokliinikko ja monikulttuurisuuden 
asiantuntija Anita Novitsky.

Koulutuksen päätavoite on opetella kehityshuollon ja 
neuropsykiatrin piiriin kuuluvien lasten (ja nuorten) ABA-
kuntouksen perusteita teoriassa ja käytännön tasolla.

Tulet oppimaan, miten käyttäytymisanalyysi etenee ja mitkä 
ovat käyttäytymistä edeltävien ja sitä seuraavien tekijöiden 
merkitys kehityksessä. Perehdyt lapsen tämänhetkisten 
taitojen arviointiin, tavoitteiden ja välitavoitteisen 
asettamiseen, monitasoisen kuntoutusohjelman 
suunnitteluun ja jatkuvaan arviointiin. 

Kouluttajina toimivat psykoterapeutti & Suomessa 
ainoa tohtoritason käyttäytymisanalyysin kansainvälisen 
sertifikaatin suorittanut henkilö Martti Tuomisto ja psykologi 
ja kansainvälisesti sertifioitu käyttäytymisanalyytikko Tiina 
Holmberg Bergman.

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 Green-
Järvinen.

Tallenne

Tallenne
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Tallenne

Tallenne

UUSI

Lue lisää & ilmoittaudu

Lue lisää & ilmoittaudu 2/2023

Lue lisää & ilmoittaudu 2/2023

Lue lisää & ilmoittaudu 3/2023

Lue lisää & ilmoittaudu 9/2023

Lue lisää & ilmoittaudu 10/2023Lue lisää & ilmoittaudu 9/2023

https://professio.fi/product/parkinsonin-tauti-ja-parkinsonismit-monialainen-tietopaketti/
https://professio.fi/product/applied-behavior-analysis-aba-perusteet-haltuun-helmikuu/
https://professio.fi/product/monikieliset-lapset-puheterapiassa/
https://professio.fi/product/aac-kaytannossa-tehokkaat-menetelmat-2/
https://professio.fi/product/monikieliset-lapset-puheterapiassa-syyskuu/
https://professio.fi/product/lasten-syomisen-ja-nielemisen-hairiot/
https://professio.fi/product/aac-kaytannossa-tehokkaat-menetelmat-lokakuu/
https://professio.fi/product/applied-behavior-analysis-aba-haltuun-syyskuu/
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Koulutustarjonta 2023 

Nuoren sukupuolen ja seksuaalisuuden 
moninaisuuden kohtaaminen

Neuropsykiatrisen lapsen kuntoutus  
ja perheen voimavaraistaminen

Lapsen tunnesäätelyn ja vuorovaikutuksen 
tukeminen autismikirjossa

CCC-2 Lasten kommunikointitaitojen kysely 
kuntoutuksen suunnittelun tukena

15.-16.3.2023 | Espoo 
13.-14.9.2023  | Espoo

9-10.5.2023 | Tampere / Etäkoulutus
9.-10.11.2023 | Espoo / Etäkoulutus

8.-9.3.2023 | Espoo / Etäkoulutus
6.-7.9.2023 | Espoo / Etäkoulutus

14.-15.3.2023 | Oulu / Etäkoulutus
5.-6.9.2023 | Espoo / Etäkoulutus

Miten nuoren seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-
identiteetin moninaisuus huomioidaan oppilashuollossa 
ja edelleen terapiassa? Miten voidaan tukea asiakasta, joka 
kipuilee seksuaalisuuden ja sukupuoli-identiteetin kanssa?

Koulutuksessa syvennytään moninaisuuden teemaan 
niin käsitteiden, teorian, lainsäädännön kuin historiankin 
kautta. Koulutuksen aikana tarkastelemme kattavasti 
nuoren seksuaalisuuden ja sukupuoli-identiteetin 
kehitystä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Harjoittelemme 
nuoren kohtaamisen taitoja pari- ja ryhmätöiden 
avulla oppilashuollon, avohoidon ja näiden keskinäisen 
yhteistyön tilanteiden kautta.

Koulutuksessa syvennyt diagnooseihin ja kurkistat 
diagnoosinimikkeiden taakse – millaista on nepsy-
lapsen havainnointi ja ajattelu? Miten tuetaan oikein 
lapsen positiivista minäkuvaa ja kehitystä? Saat 
myös tietoa autismin kognitiivisista selitysmalleista, 
jonka avulla opit ymmärtämään autismikirjon 
ihmisiä entistä paremmin ja löydät keinot, joiden 
avulla ohjaat heitä oikein neurotyypillisessä 
maailmassa.

Koulutusta vetävät toimintaterapeutti (AMK)
Annukka Kivini ja psykoterapeutti, perheterapeutti
Jaana Kinnunen.

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.

Koulutuksessa käydään läpi CCC-2-menetelmää 
koskevaa tutkimustietoa, menetelmän perusteita ja 
luotettavuutta sekä arvioitavia kielen osa-alueita.

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.
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Lue lisää & ilmoittaudu 3/2023

Lue lisää & ilmoittaudu 3/2023

Tallenne

Tallenne

Lue lisää & ilmoittaudu 5/2023

Lue lisää & ilmoittaudu 3/2023

Lue lisää & ilmoittaudu 9/2023

Lue lisää & ilmoittaudu 9/2023

Lue lisää & ilmoittaudu 11/2023

Lue lisää & ilmoittaudu 9/2023

https://professio.fi/product/nuoren-sukupuolen-ja-seksuaalisuuden-moninaisuuden-kohtaaminen/
https://professio.fi/product/lapsen-tunnesaatelyn-ja-vuorovaikutuksen-tukeminen-autismikirjossa/
https://professio.fi/product/neuropsykiatrisen-lapsen-kuntoutus-ja-perheen-voimavaraistaminen/
https://professio.fi/product/ccc-2-lasten-kommunikointitaitojen-kysely-kuntoutuksen-suunnittelun-tukena/
https://professio.fi/product/nuoren-sukupuolen-ja-seksuaalisuuden-moninaisuuden-kohtaaminen-syyskuu/
https://professio.fi/product/lapsen-tunnesaatelyn-ja-vuorovaikutuksen-tukeminen-autismikirjossa-syyskuu/
https://professio.fi/product/neuropsykiatrisen-lapsen-kuntoutus-1/
https://professio.fi/product/ccc-2-lasten-kommunikointitaitojen-kysely-kuntoutuksen-suunnittelun-tukena-syyskuu/
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Koulutustarjonta 2023 

Aivovammapotilaan moniammatillinen kuntoutus Foundations of Development
-Sensory Processing, Regulation and Relationship

Pitkäkestoisen stressin ja traumatisoitumisen 
tunnistaminen ja hoitaminen

Lasten etenevät neurologiset sairaudet

3.-4.10.2023 | Etäkoulutus 9.-10.5.2023 | Espoo / Etäkoulutus
7.-8.11.2023 | Oulu / Etäkoulutus

21.-22.3.2023 | Espoo / Etäkoulutus
20.-21.9.2023 | Oulu / Etäkoulutus

6.11.-8.12.2023 | Verkkokurssi

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.

You will learn to:
• Use strategies for promoting and supporting 
connection via relationship.
• Define the subtypes of disordered Sensory 
Processing and their impacts on regulation, 
attachment and relational skills, and function.
• Identify at least three clinical implications of the 
sensory processing-regulation-relationship triad and 
application to the participant’s own daily life.

Koulutus on englanninkielinen ja sitä vetää Director 
of Education & Occupational Therapist, STAR 
Institute for SPD Mim Ochsenbein.

Koulutuksessa opit ymmärtämään, havainnoimaan sekä 
työstämään pitkäkestoista stressiä ja traumatisoitumista, 
sekä niihin liittyviä ilmiöitä. Pureudumme aiheeseen 
asiakastyössä niin yksittäisen asiakkaan ja perheen 
sekä työyhteisöjen näkökulmasta. Lisäksi koulutus 
tarjoaa sinulle toimivia keinoja työntekijän jaksamisen 
tukemiseen ja suojautumiseen työn traumaattiselta 
kuormitukselta.

Kouluttajana toimii traumapsykoterapeutti, laillistettu 
psykologi, EMDR-fasilitaattori, MBB-terapeutti ja 
työterveyspsykologi Satu Vehkala.

Verkkokurssilla perehdytään laajalti lasten eteneviin 
neurologisiin sairauksiin, kuten kasvu-, kehitys- ja 
liikehäiriöihin. Kurssi sulattaa yhteen toimivasti 
neurologian, fysioterapian, toimintaterapian ja 
psykologian näkökulmat. Saat ymmärryksen lapsen 
ja perheen tukemiseen eri ammattiryhmien kautta.

Koulutuksessa käydään läpi erikoislääkäri 
Harri Arikan,  fysioterapeutti Regina Ekblomin, 
toimintaterapeutti Oili Alasalmen ja lasten ja 
nuorten erikoispsykologi Riina Airo-Niemen johdolla 
neurologisten sairauksien hoitoa ja kuntoutusta.
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Tallenne

Lue lisää & ilmoittaudu 5/2023

Tallenne

Lue lisää & ilmoittaudu 3/2023

Tallenne

Lue lisää & ilmoittaudu 11/2023

Lue lisää & ilmoittaudu 10/2023

Lue lisää & ilmoittaudu 9/2023

Lue lisää & ilmoittaudu 11/2023

https://professio.fi/product/foundations-of-sensory-integration/
https://professio.fi/product/pitkakestoisen-stressin-ja-traumatisoitumisen-tunnistaminen/
https://professio.fi/product/lasten-etenevat-neurologiset-sairaudet-ymmarrys-eri-ammattiryhmien-kautta/
https://professio.fi/product/aivovammapotilaan-moniammatillinen-kuntoutus-koulutus/
https://professio.fi/product/pitkakestoisen-stressin-ja-traumatisoitumisen-tunnistaminen-ja-hoitaminen-syyskuu/
https://professio.fi/product/foundations-of-development/
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Koulutustarjonta 2023 

Aivoverenkiertohäiriö – kuntouta tuloksekkaasti 
toimintaterapian keinoin

Olkapään ja hartiarenkaan anatomia,  
tutkiminen ja kuntoutus

Psykofyysinen kokonaisuus kuntoutuksessa Selkäkivun tutkiminen ja kuntoutus

18.-19.4.2023 | Espoo / Etäkoulutus
1.-2.11.2023 | Espoo / Etäkoulutus

19.-20.4.2023 | Espoo
25.-26.10.2023 | Tampere

15.-16.2.2023 | Espoo 
3.-4.10.2023 | Espoo

16.-17.5.2023 | Oulu
12.-13.12.2023 | Jyväskylä

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. 

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.

Koulutus alkaa käsittelemällä tunteiden, kehon ja 
tietoisuuden välisiä vuorovaikutusmekanismeja. Päivä 
jatkuu kehollisuuden läpikäynnillä. Toisen päivän teemana 
on hengitys. Koulutuspäivä perustuu kokemukselliseen 
oppimiseen. Päivän aikana havainnoidaan hengitystä 
fyysisenä, psyykkisenä ja vuorovaikutuksellisena 
kokonaisvaltaisena ilmiönä. 
 
Koulutusta vetävät psykologit Lauri Nummenmaa ja 
Juha Siira sekä psykofyysiseen fysioterapiaan erikoistunut 
fysioterapeutti Netta Viitala.

Uudessa Selkäkivun tutkiminen ja kuntoutus 
-koulutuksessa opetellaan alaselkäkipuisen asiakkaan 
fysioterapian tärkeimmät osa-alueet: tutkiminen, 
kliininen päättely, fysioterapiasuunnitelman laatiminen 
ja toteutuksessa käytettävien näyttöön perustuvien 
menetelmien valinta.

Koulutuksessa opetellaan laatimaan yksilöllinen 
fysioterapiasuunnitelma asiakkaan tarpeet huomioiden. 
Tutuksi tulevat myös fysioterapiamenetelmien valintaan 
vaikuttavan tieteellisen näytön perusteiden oppiminen.

Kouluttajana toimii TULE-fysioterapian erikoisasiantuntija 
Vesa Lehtola.
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Tallenne

Tallenne Tallenne

Lue lisää & ilmoittaudu 4/2023 Lue lisää & ilmoittaudu 4/2023

Lue lisää & ilmoittaudu 2/2023 Lue lisää & ilmoittaudu 5/2023

Lue lisää & ilmoittaudu 11/2023

Lue lisää & ilmoittaudu 10/2023

Lue lisää & ilmoittaudu 10/2023

Lue lisää & ilmoittaudu 12/2023

https://professio.fi/product/aivoverenkiertohairio-kuntouta-tuloksekkaasti-toimintaterapian-keinoin-huhtikuu/
https://professio.fi/product/olkapaan-ja-hartiarenkaan-anatomia-tutkiminen-ja-kuntoutus/
https://professio.fi/product/ihmisen-psykofyysinen-kokonaisuus-kuntoutuksessa/
https://professio.fi/product/selkakivun-tutkiminen-ja-kuntoutus/
https://professio.fi/product/aivoverenkiertohairio-kuntouta-tuloksekkaasti-toimintaterapian-keinoin-marraskuu/
https://professio.fi/product/psykofyysinen-kokonaisuus-kuntoutuksessa-lokakuu/
https://professio.fi/product/olkapaan-ja-hartiarenkaan-anatomia-tutkiminen-ja-kuntoutus-lokakuu/
https://professio.fi/product/selkakivun-tutkiminen-ja-kuntoutus-joulukuu/


19

x

18

Koulutustarjonta 2023 

Säteilevät kivut ja neuropatiat

Psykofyysinen viitekehys kipuasiakkaan 
kohtaamiseen

Leikki lapsen kuntoutuksen  
ja vuorovaikutuksen tukena

7.-8.3.2023 | Oulu
13.-14.9.2023 | Espoo

15.-16.2.2023 | Tampere / Etäkoulutus
6.-7.9.2023 | Espoo / Etäkoulutus

11.-12.4.2023 | Oulu / Etäkoulutus
10.-11.10.2023 | Espoo / Etäkoulutus

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.

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.

Koulutuspäivien aikana Theraplay-vuorovaikutus-
terapeutti ja psykologi Leea Mattila sekä 
kouluttajapsykoterapeutti Hanna Lampi auttavat sinua 
omaksumaan aiheesta monipuolista teoriatietoa ja 
opit soveltamaan sitä käytännössä. Saat myös paljon 
konkreettisia työkaluja omaan työhösi ja työtapoihisi.

Koulutus käsittelee monipuolisesti leikin teoriaa 
sekä käytäntöjä. Koulutuspäivien aikana käydään 
läpi leikin merkitystä lapsen kokonaisvaltaiselle 
kehitykselle, mentalisaation kehitykselle ja lapsen 
vuorovaikutussuhteiden kehitykselle. Lisäksi 
koulutuksessa puhutaan riehaliekin tärkeydestä lapsen 
kehityksessä.

Tallenne
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Tallenne

Tallenne

Lue lisää & ilmoittaudu 3/2023

Lue lisää & ilmoittaudu 2/2023

Lue lisää & ilmoittaudu 4/2023

MISSIONA MAAILMAN  
OSAAVIN KANSA.

Lue lisää & ilmoittaudu 9/2023

Lue lisää & ilmoittaudu 9/2023

Lue lisää & ilmoittaudu 10/2023

https://professio.fi/product/sateilevat-kivut-ja-neuropatiat/
https://professio.fi/product/psykofyysinen-viitekehys-kipuasiakkaan-kohtaamiseen-2/
https://professio.fi/product/leikki-lapsen-kehityksen-tukena-2/
https://professio.fi/product/sateilevat-kivut-ja-neuropatiat-syyskuu/
https://professio.fi/product/psykofyysinen-viitekehys-kipuasiakkaan-kohtaamiseen-syyskuu/
https://professio.fi/product/leikki-lapsen-kuntoutuksen-ja-vuorovaikutuksen/
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Koulutustarjonta 2023 

21

Keskushermosto ja aistitoiminnan häiriöt Niskan kivut, päänsärky ja whiplash

Tunnesäätelyn ja aggressionhallinnan aakkoset Merkityksellinen johtaminen
– hyvinvointia, pysyvyyttä ja tuloksia

31.1-1.2.2023 | Espoo
23.-24.8.2023 | Espoo 

6.-7.6.2023 | Oulu
7.-8.12.2023 | Espoo

Päivämäärät julkaistaan pian. 1.-2.2.2023 | Espoo / Etäkoulutus

Koulutuksessa:
• Hermoston ja aistitoiminnan merkitys toimintakyvylle tulee 
sinulle tutuksi.
• Opit auttamaan asiakasta säätelemään aistien kuormitusta 
erilaisissa ympäristöissä.
• Opit käyttämään erilaisia aistisäätelyn menetelmiä.
• Opit auttamaan asiakasta harjoittamaan hermostoja 
tasapainottavia keinoja.
• Tiedät, kuinka tutkia sekä hyödyntää tekemiäsi löydöksiä 
asiakkaan kokonaisvaltaisen toimintakyvyn ja kuntoutuksen 
tukena.

Aiheeseen sinut johdatetaan tunnetun neurologin 
sekä kokeneen fysioterapeutin ja toimintaterapeutin 
asiantuntemuksen avulla.

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.

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.

Koulutuksessa pysähdytään 
motivaatiojohtamisen ja merkityksellisyyden 
johtamisen äärelle. Koulutuksessa 
perehdytään niihin elementteihin, joista työn 
merkityksellisyyden kokemus syntyy ja millä 
keinoin sitä voidaan organisaatioissa vaalia.

Merkityksellisen johtamisen saloja sinulle 
avaavat huippukouluttajat: Jaakko Sahimaa, 
Johanna Rantanen & Katri Johansson. 

Lue lisää & ilmoittaudu
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Lue lisää & ilmoittaudu 1/2023

Tallenne

Lue lisää & ilmoittaudu 6/2023

Lue lisää & ilmoittaudu 8/2023 Lue lisää & ilmoittaudu 12/2023

https://professio.fi/product/merkityksellinen-johtaminen-hyvinvointia-pysyvyytta-ja-tuloksia/
https://professio.fi/product/keskushermosto-ja-aistitoiminnan-hairiot/
https://professio.fi/product/niskan-kivut-paansarky-ja-whiplash/
https://professio.fi/product/keskushermoston-ja-aistitoiminnan-hairiot-toimintakyvyn-kuntoutuksessa-elokuu/
https://professio.fi/product/niskan-kivut-paansarky-ja-whiplash-joulukuu/
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Koulutustarjonta 2023 

23

Motivoiva haastattelu – elämänhallinnan 
onnistunut edistäminen
6.6.-7.6.2023 | Espoo / Etäkoulutus 
12.12.-13.12.2023 | Espoo / Etäkoulutus 

Koulutuksesta saat lukuisia konkreettisia työkaluja 
päivittäisiin vuorovaikutustilanteisiin. Motivoiva 
haastattelu ei ole vain keskustelutapa, vaan sen 
keskeisiä elementtejä ovat potilaan päätäntävallan 
kunnioittaminen, empatia, yhteistyö ja potilaan 
parhaaksi toimiminen.  
 
Pääset harjoittelemaan motivoivan haastattelun 
perustaitoja tosielämän muutosharjoitteluna – 
koulutusta vetää Reima Saarinen, joka on kouluttanut 
motivoivaa haastattelua laajalle asiakaskunnalle 
ympäri Suomen.

MISSIONA MAAILMAN  
OSAAVIN KANSA.

Pitkäaikaistyöttömän työllistäminen  
– avaimet onnistumiseen
Päivämäärät julkaistaan pian.

Koulutuksessa syvennytään asiakkaan työkyvyn 
kartoitukseen kokonaisvaltaisesti, sekä perehdytään 
työttömän kunnioittavan kohtaamisen hyötyihin. 
Pääset pohtimaan tapoja asiantuntijoiden yhteistyöhön 
pitkäaikaistyöttömien työ- ja toimintakyvyn edistämiseksi 
yhdessä muiden kanssa. Otamme myös haltuun erilaiset 
ammatillisen kuntoutuksen keinot osana työkyvyn ja 
työllistymisen tukemista.  
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Osatyökykyisen kohtaaminen ja työllistäminen

2.3.2023 | Espoo
1.9.2023 | Espoo
Koulutus tarjoaa kattavan paketin 
mahdollisuuksista ja keinoista osatyökykyisten 
työllistämiseen. Opit tunnistamaan ja 
arvioimaan työkykyä sekä kuulet konkreettisia 
ratkaisuja siihen, millä keinoilla työnantajat 
voivat työllistää osatyökykyisiä henkilöitä.  
 
Koulutusta vetää kolme huippuasiantuntijaa: 
Anne Kallio, työlllisyyssuunnittelija, Vates-
säätiö sr, Pauli Leinonen, pitkän linjan 
työllistämisen asiantuntija & kouluttaja, 
Vamlas & Jukka Jokiniemi, perustaja & 
toimitusjohtaja, Innojok.
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Tallenne

Tallenne

Lue lisää & ilmoittaudu 3/2023

Lue lisää & ilmoittaudu 6/2023

Lue lisää & ilmoittaudu 9/2023

Lue lisää & ilmoittaudu 12/2023

https://professio.fi/product/osatyokykyisen-kohtaaminen-ja-tyollistaminen/
https://professio.fi/product/motivoiva-haastattelu/
https://professio.fi/product/osatyokykyisen-kohtaaminen-ja-tyollistaminen-syyskuu/
https://professio.fi/product/motivoiva-haastattelu-joulukuu/


Älä usko pelkkiä 
myyntipuheita.
Tässä asiakaspalautteitamme!

Hyvä kun koulutuksista saa 
materiaalit mihin palata, niin asioita 

voi kerrata ja palauttaa mieleen.

– Fysioterapeutti, Coronaria

– Fysioterapeutti, PSHP

– Puheterapeutti, Mehiläinen

Koulutus oli sisällöllisesti kattava, 
monta laajaa teoria-aluetta käytiin läpi 
selkeästi. Kouluttajan kokemus ja laaja 
perehtyneisyys ja innostus aiheeseen 
näkyi.

– Psykologi, Medihanska

Keskustelut muiden osallistujien 
kanssa käyttökokemuksista olivat 

arvokkaita. Kouluttaja oli rautainen 
ammattilainen ja oli mukavaa, kun 

sai kokeilla uusia välineitä.

– Sairaanhoitaja, HUS

Kouluttaja oli erittäin pätevä! Hänen 
mukaansa tempaava esitystapansa 
piti hereillä niin ettei halunnut hukata 
hetkeäkään. Kouluttajan esimerkit 
hyviä, vankka kokemuspohja kuului.  

– Puheterapeutti, Coronaria

Hyvä kouluttaja, sopivan 
kokoinen ryhmä, hienot puitteet! 
Erityisesti pidin konkreettisesta 
harjoittelusta.

Sisältö oli laaja, mutta hyvin ja 
selkeästi tiivistetty. Kouluttaja osasi 

selittää asiat selkeästi ja sopivan 
yksinkertaisesti. Opetustyyli oli 

mukavan rento ja monipuolinen. 
Selkeästi asiantunteva henkilö. 



MISSIONA MAAILMAN  
OSAAVIN KANSA.

700 
koulutusta 

16 vuotta  
kokemusta 

7000+  
osallistujaa 

vuodessa

Seuraavan kymmenen vuoden aikana robotiikan, automaation ja 
uusien teknologioiden johdosta arviolta 330 000 työpaikkaa katoaa, 
800 000 muuttuu ja 360 000 uutta työpaikkaa syntyy Suomessa. 
Laadukkaan koulutuksen, eri toimijoiden kohtaamisten ja tiedon 
jakamisen tarve on ilmeinen, jotta pysymme muutoksessa mukana. 
Eikä vain mukana, vaan kilpailun kärjessä – me uskomme, että nyt on 
Suomen aika iskeä. Meidän missionamme on tehdä Suomesta  
maailman osaavin kansa.

KOULUTUKSET MAAN PARHAALLA SISÄLLÖLLÄ  
– KUNTOUTUS AKATEMIAN 4. VUOSI.

Kuntoutus Akatemian tarinakin alkoi selkeällä kunnianhimoisella 
visiolla: Suomi kuntoutuksen edelläkävijämaaksi. Haluamme, 
että jokainen pääsee kehittymään ja kasvamaan jatkuvasti alan 
ammattilaisena. 

Laitoimme omalta osaltamme hihat heilumaan ja lähdimme 
rakentamaan Suomen laajinta ja parasta kuntoutuksen 
koulutuskokonaisuutta tukemaan tätä tavoitetta. Parhaat tulokset 
syntyvät yhteistyössä, joten vuonna 2018 yhdistimme voimamme 
Coronaria Kuntoutuspalveluiden kanssa ja loistavan yhteistyön 
tuloksena syntyi Kuntoutus Akatemia.

Takana on siis jo monta tuntia oppimista, verkostoitumista, ideointia 
ja onnistumisia. Mikä kuitenkin parasta, Kuntoutus Akatemian tarjonta 
kasvaa jatkuvasti ja tuomme valikoimaan aina alan ajankohtaisimmat 
aiheet huippukouluttajineen.

professio.f i/kuntoutus-akatemia


