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Sidonnaisuudet

Puheenjohtaja

• Vammaistutkimusseuran hallitus 

• TOIMIA ohjausryhmä, THL

• TOIMIA ICF-luokituksen käsitetyöryhmä, THL 

• Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistys KUTKE ry:n tieteellinen toimikunta

Jäsen

• KUTKE ry:n hallitus 

• Vates-säätiön hallitus

• Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumi (OKM ja STM)

• INPRO, Aligning interprofessional education and collaboration in practice, using promising regional 
experiences for international exchange Advisory Board





Etäsopeutumisvalmennus järjestöjen 

asiakkaille –hanke (2018-2021)

Hankkeessa kehitimme 10 järjestön 

etäsopeutumisvalmennusta.

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kehitetyn 

etäsopeutumisvalmennuksen vaikutuksia 

osallistujien kokemaan hyvinvointiin ja itsetuntoon, 

sekä kurssilla asetettujen henkilökohtaisten 

tavoitteiden toteutumista.



Tarve

Kehittää sopeutumisvalmennusta

Asiakkaalle paremmat valinnan 
mahdollisuudet ja parempi 
sopeutumisvalmennuksen saatavuus

Käyttää yhteisesti sovittuja ja päteviä 
mittareita sopeutumisvalmennuksen  
erilaisten vaikutusten arviointiin

Päätavoite tuottaa hyvinvointia 

verkkokursseille osallistuville 

asiakkaille



I Yhteiskehittäminen 

palvelumuotoilun keinoin

• 7 työpajaa

• 11 kokousta



Kurssien sisällöt
Kahden kuukauden aikana 8 verkkotapaamiskertaa + 
seurantatapaaminen verkossa 3 kk kuluttua

Ruumiillisen 
erilaisuuden tarinat
Narrative Futuring –
menetelmällä

I Yhteiskehittäminen palvelumuotoilun keinoin



II Kurssien toteutus yli diagnoosirajojen 



II Kurssien toteutus



II Kurssien toteutus



• Kurssin vaikutuksia osallistujien kokemaan hyvinvointiin 

arvioitiin 

• PROMIS-mittareilla: Yleinen terveys (fyysinen ja 

psyykkinen), Ahdistuneisuus, Masentuneisuus ja 

Unihäiriöt

• Hallinnan tunne -mittarilla

• Rosenbergin itsetuntomittarilla (RES). 

• Osallistujien henkilökohtaisten kurssitavoitteiden 

toteutumista seurattiin GAS-menetelmällä (Goal

Attainment Scaling). 

• GAS- ja kyselyvastaukset kerättiin kurssin alussa, 

kurssin viikoittaisten tapaamisten päättyessä (2 kk) ja 

seurantatapaamisen jälkeen (5 kk kurssin alusta).  

III Tutkimus keskeisistä elementeistä, kokemuksista ja 
vaikutuksista



Piia Pietilä, 

psykologitutkija/

Kuntoutussäätiö

Sopeutumista tukevilla verkkokursseilla voidaan mahdollisesti kohentaa 

osallistujien itsetuntoa sekä koettua psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia, ja 

tukea kurssilla asetettujen henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamista.

Teemapohjainen etäsopeutumisvalmennus saattaa tukea 

osallistujien kokemaa hyvinvointia

Piia Pietilä, Ilja Salakka, Heidi Anttila, Sinikka Hiekkala, Erja Poutiainen

Käsikirjoitus lähetetty ehdolle julkaistavaksi Kuntoutus-lehteen

• Tutkimuksessa oli mukana 44 henkilöä, heistä 39 naisia 

Osallistujat olivat iältään keskimäärin 47-vuotiaita 

• GAS-menetelmällä (Goal Attainment Scaling) kurssin alussa 

asetetut tavoitteet toteutuivat keskimäärin tavoitetasoisesti (T-

lukuarvo ka 49,7, vaihteluväli 31-79)

• Kurssin aikana tapahtui tilastollisesti merkitseviä myönteisiä 

muutoksia osallistujien kokemassa ja PROMIS-mittareilla 

mitatussa yleisessä terveydessä, ahdistuneisuudessa, 

masentuneisuudessa ja itsetunnossa (Rosenberg).

• Kaikki edellä mainitut myönteiset muutokset säilyivät kolmen 

kuukauden seurannan ajan.



IV Jatkokehitys



Jatkokehitimme kursseja ja työstimme 

materiaaleja  hyödynnettäväksi hyvinvoinnin 

edistämiseksi sopeutumista tukevilla 

kursseilla



Sopeutumista tukevien kurssien 
palautteet vuodelta 2021

Mikä oli parasta?



Katsaus mukana olleiden järjestöjen 
sanoituksesta vuonna 2023

- Vertaistukipainotteiset kurssit (nimi ja paikka), osin verkkotapaamisia (kurssin nimi 
+1 verkkotapaaminen, kurssin nimi + 5 verkkotapaamista)

- Kurssit kurssikeskuksessa, avomuotoiset kurssit ja verkkokurssit (eri nimisiä 
verkkokursseja)

- Kurssit lähitapaamisina, kurssit verkossa (verkkoryhmä) tai molempia 
osallistumisen tapoja yhdistelemällä (lähijakso ja verkkotapaamisia)

- Läsnäolokurssit ja läsnäolokurssit jatkuen verkossa

- Tavoitteellisen ryhmätoiminnan läsnäolokurssit ja verkkokurssit

- Kurssit verkossa ja eri paikoissa

- Sopeutumista tukevat kurssit

- Ohjatut ryhmämuotoiset kurssit STEA:n varoilla

- Läsnäolokurssit 3–6 päivää + verkossa tapahtuva seurantatapaaminen

- Kurssit, joilla yövytään, Avomuotoisesti toteutettavat kurssit (ei yöpymistä), 
verkossa toteutettavat kurssit

- Lähikurssit ja verkkokurssit

- Kuntoutusta tukevat avokurssit eri paikkakunnilla

- Kurssit kuntoutuskeskuksissa, joissa yövytään, verkkokurssit ja monimuotokurssit




	Dia 1: Etäsopeutumisvalmennuksesta verkossa toteutettaviin sopeutumista tukeviin kursseihin
	Dia 2: Sidonnaisuudet
	Dia 3
	Dia 4
	Dia 5: Tarve
	Dia 6
	Dia 7: Kurssien sisällöt
	Dia 8
	Dia 9
	Dia 10
	Dia 11
	Dia 12
	Dia 13
	Dia 14
	Dia 15: Sopeutumista tukevien kurssien palautteet vuodelta 2021
	Dia 16: Katsaus mukana olleiden järjestöjen sanoituksesta vuonna 2023
	Dia 17

