KTO:N KOULUTUSKALENTERI
2021
KTO – Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus tarjoaa koulutuksia Varsinais-Suomessa
kehitysvammaisten henkilöiden kanssa työskenteleville ammattilaisille.
Osa koulutuksista on suunnattu KTO:n työntekijöille, ja osaan voi osallistua myös KTO:n
ulkopuoliset työntekijät. Tämän vuoksi koulutuskalenteri on jaoteltu kahteen ryhmään; ulkopuolisille avoimet koulutukset sekä KTO:n sisäiset koulutukset.
Vuoden 2021 koulutukset toteutetaan joko KTO:n koulutustiloissa Paimiossa tai etäkoulutuksina Teamsia hyödyntäen, riippuen koronatilanteesta. Saatamme joutua tekemään muutoksia koulutuskalenteriin lyhyellä varoitusajalla.
KTO:n työntekijät tekevät koulutushakemuksen OSS:ssa, joka toimii ESS7:n lisäpalveluna (ESS7-henkilöstöhallinnon itsepalveluportaali). Erillistä ilmoittautumista
koulutuksiin tämän lisäksi ei tarvitse tehdä. Osallistumislinkit syksyn koulutuksiin jaetaan Intrassa. Mahdolliset peruutukset koulutuksiin tehdään OSS:n kautta.
KTO:n ulkopuoliset työntekijät ilmoittautuvat koulutuksiin Webropol-linkin avulla.
Osallistumislinkki Teams-koulutukseen jaetaan yhteystietoihin jätettyyn sähköpostiin
noin 1-2 viikkoa ennen koulutusta. Mahdolliset peruutukset koulutuksiin tehdään
osoitteeseen kimmo.keskinen@kto-vs.fi ennen viimeistä ilmoittautumispäivää.

Lisätietoja koulutuksista: Kimmo Keskinen, kimmo.keskinen@kto-vs.fi, puh: 0401824909

Koulutuskalenteri on päivitetty 22.12.2020.
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ULKOPUOLISILLE AVOIMET KOULUTUKSET
Autismikoulutus
Kouluttajana KM, erityisluokanopettaja, neuropsykiatrinen valmentaja Birgit Vuori-Metsämäki.
Koulutus antaa työkaluja päivittäiseen toimimiseen autististen, ADHD-oireisten ja kehitysvammaisten henkilöiden kanssa. Koulutus koostuu neljästä koulutuspäivästä. Osallistujien
on tärkeää osallistua kaikkiin neljään päivään, koska seuraavana koulutuspäivänä jatketaan
siitä, mihin jäätiin edellisellä kerralla.
Ajankohdat: 19.1., 9.3., 20.4. ja 25.5.2021
klo 9.00–15.30
Paikka: KTO, monitoimitila Loisto (Myllyojantie 2, 21520 Naskarla)
Ilmoittautuminen päättyy 10.1.2021
KTO:n työntekijät: Ilmoittautuminen OSS:n kautta
KTO:n ulkopuoliset työntekijät: 320 € + alv. 24 %
Ilmoittautuminen linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/77C26DAB59EF8326

Itsemääräämisoikeus
Kouluttajana psykologi Miikka Ahti, KTO.
Koulutuksessa perehdytään itsemääräämisoikeutta tukeviin suunnitelmiin sekä lain määrittelemiä rajoitustoimenpiteisiin ja niiden toteuttamiseen käytännössä. Lisäksi käydään läpi
KTO:n ohjeistuksia em. tilanteissa. Vuoden 2021 aikana järjestetään kolme saman sisältöistä koulutusta.
Ajankohta: 11.2.2021
Klo 12.00–15.30
Paikka: KTO, monitoimitila Loisto (Myllyojantie 2, 21520 Naskarla)
Ilmoittautuminen päättyy 28.1.2021
KTO:n työntekijät: Ilmoittautuminen OSS:n kautta
KTO:n ulkopuoliset työntekijät: 50 € + alv. 24 %
Ilmoittautuminen linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/26D5649EFFF96CC8
Ajankohta: 15.4.2021
Klo 12.00–15.30
Paikka: KTO, monitoimitila Loisto (Myllyojantie 2, 21520 Naskarla)
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Ilmoittautuminen päättyy 30.3.2021
KTO:n työntekijät: Ilmoittautuminen OSS:n kautta
KTO:n ulkopuoliset työntekijät: 50 € + alv. 24 %
Ilmoittautuminen linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/8E13BB35F6E4F363
Ajankohta: 21.10.2021
Klo 12.00–15.30
Paikka: KTO, monitoimitila Loisto (Myllyojantie 2, 21520 Naskarla)
Ilmoittautuminen päättyy 7.10.2021
KTO:n työntekijät: Ilmoittautuminen OSS:n kautta
KTO:n ulkopuoliset työntekijät: 50 € + alv. 24 %
Ilmoittautuminen linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/26724391F60F60EC

Haastava käyttäytyminen
Kouluttajana neuropsykologian erikoispsykologi, PsL, kuntoutus- ja kehittämisjohtaja Oili
Sauna-aho, KTO.
Vuonna 2021 järjestetään kaksi saman sisältöistä koulutusta haasteellisen asiakkaan kohtaamisesta. Koulutus on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille. Koulutuksessa käydään
läpi, mitä haastava käyttäytyminen on ja mistä se johtuu. Lisäksi opitaan, miten haastavien
tilanteiden syntymistä voidaan ennaltaehkäistä.
Ajankohta: 18.2.2021
klo 9.00–15.00
Paikka: KTO, monitoimitila Loisto (Myllyojantie 2, 21520 Naskarla)
Ilmoittautuminen päättyy 4.2.2021
KTO:n työntekijät: Ilmoittautuminen OSS:n kautta.
KTO:n ulkopuoliset työntekijät: Hinta 80 € + alv. 24 %
Ilmoittautuminen linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/9BE33D0F2AC78C67
Ajankohta: 5.10.2021
klo 9.00–15.00
Paikka: KTO, monitoimitila Loisto (Myllyojantie 2, 21520 Naskarla)
Ilmoittautuminen päättyy 21.9.2021
KTO:n työntekijät: Ilmoittautuminen OSS:n kautta.
KTO:n ulkopuoliset työntekijät: Hinta 80 € + alv. 24 %
Ilmoittautuminen linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/06EDE61D428AE4A5
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Puhetta tukevat kommunikaatiokeinot arjen vuorovaikutuksessa
Kouluttajina puheterapeutti Marianne Möttölä ja kommunikaatio-ohjaaja Kati Pohjois-Koivisto, KTO.
Koulutus on kahden päivän kokonaisuus, mutta on mahdollista osallistua vain toiseen päivään. Kevään ja syksyn päivien koulutussisällöt ovat yhteneväisiä.
Ensimmäisenä päivänä perehdytään vuorovaikutukseen ja kommunikaatioon: niiden kehittymiseen, vahvistamiseen ja tukemiseen sekä ennakoinnin tukemiseen vammaisen henkilön kanssa toimiessa. Toisena päivänä jatketaan tutustumista erilaisiin kommunikaatiokeinoihin ja puheen tukena käytettäviin visuaalisiin keinoihin ja menetelmiin sekä ympäristön,
ajan ja toiminnan jäsentämiseen. Vuoden 2021 aikana järjestetään kaksi saman sisältöistä
koulutusta, toinen keväällä ja toinen syksyllä. Koulutukseen otetaan enintään 30 osallistujaa. Koulutus sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille.
Ajankohta: 29-30.3.2021
klo 9.00–15.00
Paikka: KTO, monitoimitila Loisto (Myllyojantie 2, 21520 Naskarla)
Ilmoittautuminen päättyy 15.3.2021
KTO:n työntekijät: Ilmoittautuminen OSS:n kautta.
KTO:n ulkopuoliset työntekijät: Hinta 160 € + alv. 24 % / kurssi
Ilmoittautuminen linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/236733B8D234F354
Ajankohta: 1-2.11.2021
klo 9.00–15.00
Paikka: KTO, monitoimitila Loisto (Myllyojantie 2, 21520 Naskarla)
Ilmoittautuminen päättyy 18.10.2021
KTO:n työntekijät: Ilmoittautuminen OSS:n kautta.
KTO:n ulkopuoliset työntekijät: Hinta 160 € + alv. 24 % / kurssi
Ilmoittautuminen linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/DBAFCC876F385446
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Tukiviittomat
Kouluttajana kommunikaatio-ohjaaja Kati Pohjois-Koivisto, KTO.
Kurssin aikana opit tukiviittomien alkeet. Kurssilla opetellaan ja harjoitellaan arjessa tarvittavia perusviittomia. Kurssi on neljän päivän kokonaisuus, joten on suotavaa, että siihen
osallistutaan joka kerta. Jokaisena koulutuspäivänä kerrataan aiemmin opittua ja opetellaan
uutta sanastoa. Kurssille mahtuu 16 osallistujaa. Vuoden 2021 aikana järjestetään kaksi
saman sisältöistä koulutusta, toinen keväällä ja toinen syksyllä.
Ajankohdat: 19.4., 26.4., 3.5., 10.5.2021 MUISTA ILMOITTAUTUA KAIKKIIN PÄIVIIN
klo 12–15.30
Paikka: Kabinetti, Myllyojantie 2, Naskarla
Ilmoittautuminen päättyy: 5.4.2021
KTO:n työntekijät: Ilmoittautuminen OSS:n kautta.
KTO:n ulkopuoliset työntekijät: Hinta 200 € + alv. 24 % / kurssi
Ilmoittautuminen linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/8FAC5D04E7108805
Ajankohdat: 8.11., 15.11., 22.11., 29.11.2021 MUISTA ILMOITTAUTUA KAIKKIIN PÄIVIIN
klo 12–15.30
Paikka: Kabinetti, Myllyojantie 2, Naskarla
Ilmoittautuminen päättyy: 25.10.2021
KTO:n työntekijät: Ilmoittautuminen OSS:n kautta.
KTO:n ulkopuoliset työntekijät: Hinta 200 € + alv. 24 % / kurssi
Ilmoittautuminen linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/873BFF8DED44575A
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Emotionaalinen kehitys ja kehitysvammaisuus
Kouluttajana neuropsykologian erikoispsykologi, PsL, kuntoutus- ja kehittämisjohtaja Oili
Sauna-aho, KTO.
Koulutuksessa esitellään hollantilaisen lastenpsykiatri Anton Dosénin alun perin integroima
malli kehitysvammaisen henkilön emotionaalisesta kehityksestä ja sen arvioinnista. Emotionaalinen kehitys voi edetä kehitysvammaisella eri tahtiin kognitiivisen tai sosiaalisen kehityksen kanssa, olla riskitekijä psyykkiselle hyvinvoinnille ja altistaa haastavalle käyttäytymiselle. Koulutuksessa käydään läpi emotionaalista kehitystä ja siinä ilmeneviä häiriöitä sekä
sitä, miten ne tulisi huomioida ohjaustyössä. Koulutuksessa esitellään myös SEO-R2 -arviointimenetelmä.
Ajankohta: 27.4.2021
klo 9.00–15.00
Paikka: KTO, monitoimitila Loisto (Myllyojantie 2, 21520 Naskarla)
Ilmoittautuminen päättyy 13.4.2021
KTO:n työntekijät: Ilmoittautuminen OSS:n kautta
KTO:n ulkopuoliset työntekijät: Hinta 80 € + alv. 24 %
Ilmoittautuminen linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/1E9E0131F1B08567

Ikääntynyt kehitysvammainen henkilö
Kouluttajina toimivat:
Tommi Salokivi, lastentautien ja lastenneurologian erikoislääkäri, KTO
Petri Mattila, LT, neurologian erikoislääkäri, KTO
Oili Sauna-aho, FT, PSL, neuropsykologian erikoispsykologi, KTO
Koulutuksen tavoitteena on lisätä kehitysvammaisten henkilöiden kanssa toimivien tietoa
ikääntymisen vaikutuksista kehitysvammaisten henkilöiden terveyteen ja kognitioon. Lisäksi
tavoitteena on oppia, miten voitaisiin ehkäistä ennenaikaista terveyden ja ajattelukyvyn heikkenemistä ja ylläpitää toimintakykyä.
Ajankohta: 28.9.2021
klo 9.00–15.00
Paikka: KTO, monitoimitila Loisto (Myllyojantie 2, 21520 Naskarla)
Ilmoittautuminen päättyy 14.9.2021
KTO:n työntekijät: Ilmoittautuminen OSS:n kautta
KTO:n ulkopuoliset työntekijät: Hinta 80 € + alv. 24 %
Ilmoittautuminen linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/3697CF324F043B47
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KTO:N SISÄISET KOULUTUKSET
Allasturvallisuuskoulutus Tuki- ja osaamiskeskuksen henkilöstölle
Kouluttajana Camilla Safety.
Uima-altaan käyttäjällä tulee olla käytynä KTO:n sisäinen koulutus altaasta pelastamiseen,
ja ainakin toisella työntekijällä tulee olla käytynä EA-koulutus. Allasharjoitus on tarkoitettu
kaikille, jotka työskentelevät altaassa tai altaan lähellä. Koulutus sisältää omaan ja autettavan/potilaan turvallisuuteen liittyviä fyysisiä harjoituksia. Aiheina mm. uhrin ja auttajan käyttäytyminen vedessä, pelastusvälineet ja nostotekniikat. Koulutuspäivän aikana järjestetään
kaksi saman sisältöistä koulutusta, toinen aamupäivällä ja toinen iltapäivällä. Molempiin
koulutuksiin mahtuu 6 osallistujaa.
Huomioitavaa:
•

•
•
•

Kaikkien koulutukseen osallistuvien tulee ennakkoon tutustua allasturvallisuusasiakirjaan, jota käsitellään koulutuksen alussa: https://kto.ims.fi/servlet/doc/814/approved/with_frames.
Allasosasto on lämmin tila, joten varaa itsellesi mukaan juomapullo.
Ennen altaalle menoa jokaisen täytyy käydä suihkussa peseytymässä ja pitkien
hiuksien tulee olla kiinni.
Altaalla tulee olla valmiina koulutuksen alkaessa.

Ajankohta: 18.1.2021
klo 8.30–11.45
Paikka: KTO, allasosasto
Ilmoittautuminen päättyy 4.1.2021
Ilmoittautuminen OSS:n kautta.
Ajankohta: 18.1.2021
klo 12.30–15.45
Paikka: Paikka: KTO, allasosasto
Ilmoittautuminen päättyy 4.1.2021
Ilmoittautuminen OSS:n kautta.
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MAPA-kertauskurssi
Kouluttajina toimivat KTO:n MAPA-kouluttajat.
Koulutuksen tavoitteena on kerrata osallistujille haastavan käytöksen ennakointia ja välttämistä hoidollisen vuorovaikutuksen ja toiminnallisuuden keinoin. Ellei haastavan käytöksen
suuntaan kehittyvän käyttäytymisen rauhoittaminen onnistu muilla keinoin, viimeisenä keinona turvaudutaan potilaan tai asiakkaan fyysiseen kiinnipitämiseen. Katso lisätietoja osoitteesta http://suomenmapakeskus.fi
Kertauskurssit toteutetaan keväällä Teamsin kautta. Kurssit ovat yksikkökohtaisia.
Koulutukset sovitaan yksikön esimiehen ja KTO:n MAPA-kouluttajien kesken.
Ajankohta: 25.1.
klo 12-16
Paikka: Littoinen
Ilmoittautuminen päättyy 2.1.2021
Ilmoittautuminen OSS:n kautta.
Linkki koulutukseen
Ajankohta: 25.2.
klo 12-16
Paikka: Paimio
Ilmoittautuminen päättyy 1.2.2021
Ilmoittautuminen OSS:n kautta.
Linkki koulutukseen 25.2.
Ajankohta: 18.5.
klo 12-16
Paikka: Kemiönsaari
Ilmoittautuminen päättyy 26.4.2021
Ilmoittautuminen OSS:n kautta.

MAPA-peruskurssi
Kouluttajina toimivat KTO:n MAPA-kouluttajat.
Koulutuksen tavoitteena on opettaa osallistujille haastavan käytöksen ennakointia ja välttämistä hoidollisen vuorovaikutuksen ja toiminnallisuuden keinoin. Ellei haastavan käytöksen
suuntaan kehittyvän käyttäytymisen rauhoittaminen onnistu muilla keinoin, viimeisenä keinona turvaudutaan potilaan tai asiakkaan fyysiseen kiinnipitämiseen. Katso lisätietoja osoitteesta http://suomenmapakeskus.fi
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Harjoitukset toteutetaan oman työyhteisön kesken. Tarvitset kirjoitusvälineet sekä löysät
vaatteet ja hyvät sisäkengät. Kurssi sisältää jonkin verran fyysisiä harjoituksia, joten esim.
flunssaisena ei voi osallistua.
Koulutukset sovitaan yksikön esimiehen ja KTO:n MAPA-kouluttajien kesken.
Alueet
Littoinen: Verkaranta, Palomäki, Auranlaakso
Kemiönsaari: Strandvik, Merenhelmi
Paimio: Kuntoutuskeskukset, Pavy ja Naskarla
Loimaa: Hanhenpuisto
Laitila: Anttilanhovi, Pajukuja, Teollisuustie ja Liuskallio
Turku: Kuunari, Paaskunta ja Rokkikoti
Ajankohta: 9-10.2.2021
klo 8-16
Paikka: Kemiönsaari
Ilmoittautuminen päättyy 4.1.2021
Ilmoittautuminen OSS:n kautta.
Ajankohta: 1-2.3. Paimio
klo 8-16
Paikka: Paimio
Ilmoittautuminen päättyy 2.2.2021
Ilmoittautuminen OSS:n kautta.
Ajankohta: 24-25.3.
klo 8-16
Paikka: Laitila
Ilmoittautuminen päättyy 24.2.2021
Ilmoittautuminen OSS:n kautta.
Ajankohta: 28-29.4.
klo 8-16
Paikka: Littoinen
Ilmoittautuminen päättyy 5.4.2021
Ilmoittautuminen OSS:n kautta.
Ajankohta: 26-27.5.
klo 8-16
Paikka: Paimio
Ilmoittautuminen päättyy 3.5.2021
Ilmoittautuminen OSS:n kautta.
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MAPA-vaativien asiakastilanteiden hallinta
Kouluttajina toimivat KTO:n MAPA-kouluttajat.
Koulutuksen tavoitteena on syventää osallistujien vaativien asiakastilanteiden hallinnan taitoja. Ellei haastavan käytöksen suuntaan kehittyvän käyttäytymisen rauhoittaminen onnistu
muilla keinoin, viimeisenä keinona turvaudutaan potilaan tai asiakkaan fyysiseen kiinnipitämiseen. Katso lisätietoja osoitteesta http://suomenmapakeskus.fi
Koulutukset sovitaan yksikön esimiehen ja KTO:n MAPA-kouluttajien kesken.
Ajankohta: 6-8.9.
klo 12-16
Paikka: Loisto
Ilmoittautuminen päättyy 6.8.2021
Ilmoittautuminen OSS:n kautta.

Mediatri tuki- ja osaamiskeskuksen työntekijöille
Kouluttajana Jenna Kankare, KTO.
Koulutuksessa käydään läpi hoitotyön merkintöjä. Jokaisen työntekijän tulisi ymmärtää ja
hallita kirjaamisen perusteet hoito- ja ohjaustyössä. Koulutuksessa kerrataan hoitotyön merkintöjen tekeminen Mediatriin. Lisäksi syvennytään sisällöllisiin asioihin (mitä kirjataan, miksi
kirjataan, tavoitteellisuus, arviointi jne.).
Hyvä, laadukas kirjaaminen tukee asiakkaan hyvän hoidon / kuntoutuksen / ohjauksen yhdenmukaisuutta ja seurantaa sekä vahvistaa yhteistä näkemystä arvioitavista asioista. Lisäksi ajantasainen kirjaaminen tukee sekä asiakkaan että työntekijän oikeusturvan toteutumista. Vuoden 2021 aikana järjestetään kaksi saman sisältöistä koulutusta, toinen keväällä
ja toinen syksyllä. Koulutukset järjestetään etänä Teams:n avulla.
Ajankohta: 26.1.2021
klo 13.00–15.00
Paikka: Etäkoulutus Teamsilla,
Ilmoittautuminen päättyy 12.1.2021
Ilmoittautuminen OSS:n kautta.
Ajankohta: 14.9.2021
klo 13.00–15.00
Paikka: Etäkoulutus Teamsilla
Ilmoittautuminen päättyy 31.8.2021
Ilmoittautuminen OSS:n kautta.
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Mediatri asumispalveluiden työntekijöille
Kouluttajana Jenna Kankare, KTO.
Koulutuksessa käydään läpi hoitotyön merkintöjä. Jokaisen työntekijän tulisi ymmärtää ja
hallinta kirjaamisen perusteet hoito- ja ohjaustyössä. Koulutuksessa kerrataan hoitotyön
merkintöjen tekeminen Mediatriin. Lisäksi syvennytään sisällöllisiin asioihin (mitä kirjataan,
miksi kirjataan, tavoitteellisuus, arviointi jne.).
Hyvä, laadukas kirjaaminen tukee asiakkaan hyvän hoidon / kuntoutuksen / ohjauksen yhdenmukaisuutta ja seurantaa sekä vahvistaa yhteistä näkemystä arvioitavista asioista. Lisäksi ajantasainen kirjaaminen tukee sekä asiakkaan että työntekijän oikeusturvan toteutumista. Vuoden 2021 aikana järjestetään kaksi saman sisältöistä koulutusta, toinen keväällä
ja toinen syksyllä. Koulutukset järjestetään etänä Teamsin avulla.
Ajankohta: 16.2.2021
klo 13.00–15.00
Paikka: Etäkoulutus Teamsilla
Ilmoittautuminen päättyy 2.2.2021
Ilmoittautuminen OSS:n kautta.
Ajankohta: 14.10.2021
klo 13.00–15.00
Paikka: Etäkoulutus Teamsilla
Ilmoittautuminen päättyy 30.9.2021
Ilmoittautuminen OSS:n kautta.
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Mediatri hoitotyön yhteenvedot
Kouluttajana Jenna Kankare, KTO.
Koulutuksessa perehdytään hoitotyön yhteenvetoihin ja aloitetaan yhteenvetojen laatiminen. Hoitotyön yhteenveto tulee laatia jokaiselle yli 3 kuukautta KTO:n asiakkaana olleelle
henkilölle. Yhteenveto on lyhyt ja kattava koonti henkilön hoidossa / asumisessa / kuntoutuksessa tapahtuneista muutoksista edelli-sen kolmen kuukauden ajalta. Hoitotyön yhteenveto voidaan laatia tai sitä voidaan hyödyntää esim. verkostopalavereissa. Hoitotyön yhteenvetojen laadinnan edellytys on hyvä päivittäinen kirjaaminen.
Vuoden 2021 aikana järjestetään kaksi saman sisältöistä koulutusta, toinen keväällä ja toinen syksyllä. Koulutukset järjestetään etänä Teamsin avulla.
Ajankohta: 10.3.2021
klo 13.00–15.00
Paikka: Etäkoulutus Teamsilla
Ilmoittautuminen päättyy 24.2.2021
Ilmoittautuminen OSS:n kautta.
Ajankohta: 16.11.2021
klo 13.00–15.00
Paikka: Etäkoulutus Teamsilla
Ilmoittautuminen päättyy 2.11.2021
Ilmoittautuminen OSS:n kautta.
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Defusing
Kouluttajana Camilla Safety.
Koulutus on suunnattu ensisijaisesti terveydenhuollon ammattilaisille, jotka työssään kohtaavat tilanteita, jossa defusing-keskustelu on hyödyksi. Koulutus koostuu teoriasta ja simulaatioista / istunnoista. Koulutukseen voi osallistua ilman aiempaa defusing-osaamista.
Koulutuksen sisältö:
1. päivä
- Traumatisoitumisen perusteet
- Kriisissä olevan ihmisen kohtaaminen
- Purkuistunnon teoria
2. päivä
- Simulaatioharjoittelu
Koulutuksen käynyt on osa KTO:n Defusing-ryhmää. Koulutuksen saaneet jalkautuvat yksiköiden tarpeiden mukaisesti pitämään defusing-keskusteluja eri yksiköihin. Voit tutustua
KTO:n defusing-ohjeeseen etukäteen:
https://kto.ims.fi/spring/document/1083/approved/with_frames
Ajankohta: 1-2.2.2021
klo 9.00–15.00
Paikka: KTO, monitoimitila Loisto
Ilmoittautuminen päättyy 18.1.2021
Ilmoittautuminen OSS:n kautta.
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IMS – Perehdytys dokumenttien ylläpitämiseen
Kouluttajana Antti Kinnari, KTO.
Koulutus on suunnattu kaikille muokkaajille eli vastuuryhmien jäsenille, palveluesimiehille ja
toimialuejohtajille. Koulutus toteutetaan Teamsin kautta ja aiheina ovat dokumenttien lisääminen (laatija, vastuuryhmä, tunnisteet, hyväksyntään lähetys), uutinen muokatusta/lisätystä dokumentista, dokumentin versiopäivitys, dokumentin arkistointi, tunnisteiden käyttö
hakutoiminnoissa, vastuuryhmän rooli ja katselmointien seuranta vastuuryhmittäin.
Ajankohta: 17.2.2021
klo 13.00–14.00
Paikka: Etäkoulutus Teamsilla
Ilmoittautuminen päättyy 3.2.2021
Ilmoittautuminen OSS:n kautta.

IMS – Perehdytys toimintajärjestelmän käyttöön
Kouluttajana Antti Kinnari, KTO.
Koulutus on suunnattu kaikille peruskäyttäjille. Koulutus toteutetaan Teamsin kautta ja aiheina ovat IMS-toimintajärjestelmä, järjestelmään kirjautuminen, hakutoiminnot, dokumenttien käyttö, prosessien käyttö, yksiköiden kansiot ja lukukuittaus. Tämä noin 15 minuutin
napakka koulutus ohjaa sinut IMS-toimintajärjestelmän käyttäjäksi.
Ajankohta: 16.3.2021
klo 13.00–13.30
Paikka: Etäkoulutus Teamsilla
Ilmoittautuminen päättyy 2.3.2021
Ilmoittautuminen OSS:n kautta.
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Epilepsian hoito ketogeenisen ruokavalion avulla
Kouluttajana ravitsemusterapeutti Jaana Heikkilä, TYKS.
Ketogeenista ruokavaliota käytetään vaikeahoitoisen epilepsian hoidossa. Koulutuksessa
käydään läpi ketogeenisen ruokavalion periaatteet, kenelle ketogeenista ruokavaliota käytetään sekä käytännön toteutus osastolla ja kotona. Mukana potilasesimerkkejä.
Ajankohta: 8.3.2021
klo 13.00–15.00
Paikka: Etäkoulutus Teamsilla
Ilmoittautuminen päättyy 22.2.2021
Ilmoittautuminen OSS:n kautta.

Sosiaali- ja terveysalan turvakorttikoulutus
Koulutuksen järjestää Salon seudun koulutus Oy (SSKKY).
Koulutuksessa opitaan havaitsemaan työpaikalla piileviä riskejä ja aktivoidutaan toimimaan
niiden ehkäisemiseksi. Koulutuksen myötä tulee valmius huolehtia omasta ja lähimmäisen
turvallisuudesta silloin, kun työpaikalla tapahtuu jotain odottamatonta. Koulutukseen osallistuva oppii varautumaan vaaratilanteisiin.
Vuoden 2021 aikana järjestetään kaksi saman sisältöistä koulutusta, toinen keväällä ja toinen syksyllä. Koulutukseen otetaan enintään 15 osallistujaa. Koulutus sopii kaikille aiheesta
kiinnostuneille.
Ajankohta: 18.3.2021
klo 8.30–16.00
Paikka: KTO, monitoimitila Loisto
Ilmoittautuminen päättyy 4.3.2021
Ilmoittautuminen OSS:n kautta.
Ajankohta: 6.10.2021
klo 8.30–16.00
Paikka: KTO, monitoimitila Loisto
Ilmoittautuminen päättyy 22.9.2021
Ilmoittautuminen OSS:n kautta.
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IMO-klinikka
Kouluttajana Oili Sauna-aho, KTO.
KTO:n sisäisesti toteutettava IMO-klinikka, johon kerätään etukäteen kysymyksiä liittyen itsemääräämisasioihin. Tarkoitus on yhdessä moniammatillisessa foorumissa käsitellä hankalia teemoja ja vaikeimmiksi todettuja asioita arjessa. Päivän sisältö rakentuu klinikalle tuoduista asioista. Koulutus on tarkoitettu asiasta kiinnostuneille KTO:n työntekijöille.
Ajankohta: 8.4.2021
klo 12.30–15.30
Paikka: KTO, monitoimitila Loisto
Ilmoittautuminen päättyy 25.3.2021
Ilmoittautuminen OSS:n kautta.

Alkusammutus
Kouluttajana turvallisuuspäällikkö Matias Saari, Arkea.
AS1 –alkusammutuskoulutuksen kesto on 2 tuntia, ja se sisältää Spekin alkusammutuskortin sekä Sammuta oikein -oppaan. Koulutus alkaa klo 13 monitoimitila Loistossa, josta siirrytään käytännön harjoitteluun lammen rannalle. Vuoden 2021 aikana järjestetään neljä saman sisältöistä koulutusta, kaksi keväällä ja kaksi syksyllä.
Ajankohta: 21.4.2021
klo 13.00–15.00
Paikka: KTO, monitoimitila Loisto
Ilmoittautuminen päättyy 7.4.2021
Ilmoittautuminen OSS:n kautta.
Ajankohta: 12.5.2021
klo 13.00–15.00
Paikka: KTO, monitoimitila Loisto
Ilmoittautuminen päättyy 28.4.2021
Ilmoittautuminen OSS:n kautta.
Ajankohta: 16.9.2021
klo 13.00–15.00
Paikka: KTO, monitoimitila Loisto
Ilmoittautuminen päättyy 2.9.2021
Ilmoittautuminen OSS:n kautta.
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Ajankohta: 7.10.2021
klo 13.00–15.00
Paikka: KTO, monitoimitila Loisto
Ilmoittautuminen päättyy 23.9.2021
Ilmoittautuminen OSS:n kautta.

Työhyvinvointikortti-koulutus
Kouluttajana Pirkko Mäkinen, Työturvallisuuskeskus.
Vuonna 2021 koulutus järjestetään etänä kaksiosaisesti. Koulutukseen kuuluu itsenäistä
opiskelua verkossa ja webinaari. Verkko-osa ja webinaari ovat molemmat puolen päivän
mittaisia. Keväällä ja syksyllä järjestetään samansisältöiset kokonaisuudet.
Työhyvinvointi on koko työyhteisön yhteinen asia ja organisaation menestystekijä. Koulutus
innostaa ja ohjaa johtoa ja henkilöstöä kehittämään työpaikkaansa yhteisvoimin. Työhyvinvointikortti-koulutuksessa keskitymme työhyvinvoinnin perusasioihin. Koulutus auttaa muodostamaan yhteisen käsityksen työhyvinvoinnista, jäsentää rooleja ja vastuita sekä edistää
yhteistyötä.
Koulutuksessa löydämme vastauksia kysymyksiin:
• Mistä työhyvinvointi rakentuu?
• Mitä voimavaroja ja kehittämistarpeita työpaikalla on?
• Miten johtamisella ja työyhteisön keinoin parannetaan työhyvinvointia?
• Miten hallitaan kuormitusta sekä tuetaan terveyttä ja työkykyä?
• Miten hyvä työyhteisö toimii?
Ilmoittautuminen koulutukseen kaksiportainen. 1. Ilmoittaudu koulutukseen OSS-järjestelmässä. Sen jälkeen saat sähköpostiisi lisätiedot siitä, miten kirjaudut TTK:n verkkoalustalle.
2. Kirjaudu TTK:n verkkoalustalle. Se aktivoi sinut koulutukseen ja samassa yhteydessä
annat tiedot Työhyvinvointikorttia varten.
Verkko-osa sisältää ennakkotehtävän, koulutusmateriaalien kertauksen ja niihin liittyvät monivalintakysymykset. Kun sekä verkko-osa ja webinaari ovat valmiit, sinulle lähetetään Työhyvinvointikortti todistuksena koulutuksesta.
Kevään toteutus
Webinaari: 4.5.2021 klo 12.00–15.30
Verkko-osa on auki 14.-30.4.2021, varaa työaikaa opiskeluun n. 3,5 tuntia.
Ilmoittautuminen OSS:n kautta päättyy 26.3.2021, jonka jälkeen saat lisätiedot sähköpostiisi
TTK:n verkkoalustaan kirjautumisesta.
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TTK:n verkkoalustalle on kirjauduttava 9.4. mennessä. Saat sähköpostitse ohjeet itsenäiseen opiskeluun verkossa samana päivänä, kun verkko-osa aukeaa eli 14.4.2021.

Syksyn toteutus
Webinaari: 23.9.2021 klo 12.00–15.30
Verkko-osa on auki 7.-20.9, varaa työaikaa opiskeluun n. 3,5 tuntia.
Ilmoittautuminen OSS:n kautta päättyy 20.8.2021, jonka jälkeen saat lisätiedot sähköpostiisi
TTK:n verkkoalustaan kirjautumisesta.
TTK:n verkkoalustalle on kirjauduttava 3.9. mennessä. Saat sähköpostitse ohjeet itsenäiseen opiskeluun verkossa samana päivänä, kun verkko-osa aukeaa eli 7.9.2021.

Yksilökeskeinen elämänsuunnittelu
Kouluttajana Kati Ranta, KTO.
Koulutuksen lähtökohtana on yksilökeskeinen aktiivinen tuki, jossa olennaista on henkilön
itsemääräämisen ja osallisuuden tukeminen arjessa. Tutustumme yksilökeskeisen elämänsuunnittelun menetelmiin ja syvennämme karttamenetelmään liittyvää osaamista.
Koulutus koostuu kahdesta lähipäivästä sekä välitehtävästä. Koulutukseen voi osallistua 20
henkilöä. Koulutus on ensisijaisesti tarkoitettu henkilöille, jotka eivät ole osallistuneet Yksilökeskeisen elämänsuunnittelun nelipäiväiseen koulutukseen aiempina vuosina.
Ajankohdat: 15.9.2021 ja 13.10.2021
klo 9.00–15.00
Paikka: KTO, monitoimitila Loisto
Ilmoittautuminen päättyy 1.9.2021
Ilmoittautuminen OSS:n kautta.
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Perheyhteistyö
Kouluttajana Niina Sillanpää, Kehitysvammaliitto.
Perheyhteistyön koulutuksessa käydään läpi yhteistyön toimivia tapoja ja käydään esimerkkien valossa läpi, miten toimia haastavissa tilanteissa. Saat myös tietoa oman vuorovaikutuksen ja tunteiden merkityksestä kohtaamisessa sekä siitä, miten niitä voi säädellä.
Jos koet tarvitsevasi uusia ajattelun ja toiminnan malleja perheyhteistyöhön, koulutus sopii
sinulle.
Koulutus koostuu kahdesta lähipäivästä sekä välitehtävästä. Koulutukseen voi osallistua 20
henkilöä.
Ajankohdat: 26.10.2021 ja 23.11.2021
klo 12.00–15.00
Paikka: KTO, monitoimitila Loisto
Ilmoittautuminen päättyy 12.10.2021
Ilmoittautuminen OSS:n kautta.
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