
KTO:N KOULUTUSKALENTERI 2022 
 
 
KTO – Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus tarjoaa koulutuksia Varsinais-Suomessa 
kehitysvammaisten henkilöiden kanssa työskenteleville ammattilaisille.  
 
Koulutuskalenterissa on kaikille avoimia koulutuksia, joihin otetaan osallistujia myös KTO:n 
ulkopuolelta, ja KTO:n sisäisiä koulutuksia, jotka on tarkoitettu vain KTO:n työntekijöille. 
 
Vuoden 2022 koulutukset toteutetaan KTO:n koulutustiloissa Paimiossa ja/tai etäkoulutuk-
sina. Muutokset koulutuskalenterissa esim. koulutusten toteutukseen liittyen, ovat mahdolli-
sia.   
 

� KTO:n työntekijät tekevät koulutushakemuksen OSS:ssa, joka toimii ESS7:n lisä-
palveluna (ESS7-henkilöstöhallinnon itsepalveluportaali). Erillistä ilmoittautumista 
koulutuksiin tämän lisäksi ei tarvitse tehdä. Osallistumislinkit etäyhteydellä toteutet-
taviin koulutuksiin jaetaan Intrassa. Mahdolliset peruutukset koulutuksiin tehdään 
OSS:n kautta. Ilmoittautuminen sisäisiin koulutuksiin aukeaa viimeistään joulukuun 
aikana. 

 
� KTO:n ulkopuoliset työntekijät ilmoittautuvat koulutuksiin Webropolissa. Ilmoittau-

tumislinkit löytyvät koulutuskalenterista kunkin koulutuksen tiedoista. Osallistumis-
linkki mahdolliseen etäkoulutukseen lähetetään yhteystietoihin jätettyyn sähköpostiin 
noin 1-2 viikkoa ennen koulutusta. Mahdolliset peruutukset koulutuksiin tehdään 
osoitteeseen koulutuskalenteri@kto-vs.fi ennen viimeistä ilmoittautumispäivää. 

 
Etäyhteyden kautta järjestettävissä koulutuksissa osallistujilla on oltava toimiva kuva- ja ää-
niyhteys. 
 
 
Lisätietoja koulutuksista: Liisa Nikkilä, 040 182 4909, liisa.nikkila@kto-vs.fi 
 
 
Koulutuskalenteri on päivitetty 19.8.2022  

https://ess.personec-f.visma.fi/ess/2006927.ess
mailto:koulutuskalenteri@kto-vs.fi
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KAIKILLE AVOIMET KOULUTUKSET                                                                                                                                           

Autismikoulutus  

Kouluttajana KM, erityisluokanopettaja, neuropsykiatrinen valmentaja Birgit Vuori-Metsä-
mäki. 
 
Autismikoulutus antaa työkaluja päivittäiseen toimimiseen autismikirjon, ADHD-oireisten ja 
kehitysvammaisten henkilöiden kanssa. Koulutus muodostuu neljän koulutuspäivän koko-
naisuudesta, ja jokaiseen päivään osallistuminen on tärkeää.  
 
Koulutuspäivät: 1.2., 1.3., 22.3. ja 26.4.2022  
klo 9–15.30 
Paikka: KTO, Loisto (Myllyojantie 2, 21520 Naskarla) 
Ilmoittautuminen päättyy 15.1.2022  
 
KTO:n ulkopuolisten työntekijöiden ilmoittautuminen:  
https://link.webropolsurveys.com/S/34F23E7559BD5023 
 
Hinta 320 € + alv. 24 % 
 

Ikääntynyt kehitysvammainen henkilö 

Kouluttajina toimivat:  
Tommi Salokivi, lastentautien ja lastenneurologian 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 heik-
kenemistä ja ylläpitää toimintakykyä. Koulutukseen on mahdollista osallistua myös etäyh-
teydellä. 
 
Ajankohta: 17.5.2022 
klo 9–12 
Paikka: KTO, Loisto/Teams (Myllyojantie 2, 21520 Naskarla)  
Ilmoittautuminen päättyy: 3.5.2022 
 
KTO:n ulkopuolisten työntekijöiden ilmoittautuminen: 
https://link.webropolsurveys.com/S/D3BE6B6C9766A07E 
 
Hinta 50 € + alv. 24 % 

http://www.kto-vs.fi/
https://link.webropolsurveys.com/S/34F23E7559BD5023
https://link.webropolsurveys.com/S/D3BE6B6C9766A07E
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Haastava käyttäytyminen 

Kouluttajana Oili Sauna-aho, FT, PSL, neuropsykologian erikoispsykologi, KTO 
  
Vuonna 2022 järjestetään kaksi saman sisältöistä koulutusta haasteellisen asiakkaan koh-
taamisesta. 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. Koulutukseen on mahdollista osallistua 
myös etäyhteydellä. 
 
Ajankohta: 9.2.2022 
klo 9–15    
Paikka: KTO, Loisto/Teams (Myllyojantie 2, 21520 Naskarla)  
Ilmoittautuminen päättyy: 2.2.2022   
 
KTO:n ulkopuolisten työntekijöiden ilmoittautuminen:  
https://link.webropolsurveys.com/S/078885B80813E36F 
 
Hinta 80 € + alv. 24 % 
 
Ajankohta:  8.9.2022 
klo 9–15  
Paikka: KTO, Loisto / Teams (Myllyojantie 2, 21520 Naskarla)  
Ilmoittautuminen päättyy: 1.9.2022   
 
KTO:n ulkopuolisten työntekijöiden ilmoittautuminen: 
https://link.webropolsurveys.com/S/BB8A1699C5280EA5 
  
Hinta 80 € + alv. 24 % 
 
  

http://www.kto-vs.fi/
https://link.webropolsurveys.com/S/078885B80813E36F
https://link.webropolsurveys.com/S/BB8A1699C5280EA5
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Itsemääräämisoikeus  

Kouluttajana keväällä psykologi Miikka Ahti, KTO ja syksyllä psykologi Sointu Merikukka ja 
psykologi Lauri Koskinen, KTO 
 
Koulutuksessa perehdytään itsemääräämisoikeutta tukeviin suunnitelmiin ja lain määrittele-
miin rajoitustoimenpiteisiin sekä niiden toteuttamiseen käytännössä. Lisäksi käydään läpi 
KTO:n ohjeistuksia em. tilanteissa. Vuoden 2022 aikana järjestetään useampi samansisäl-
töinen koulutus.  
 
Ajankohta: 20.1.2022  
klo 12–15.30    
Paikka: KTO, Kabinetti (Myllyojantie 2, 21520 Naskarla) 
Ilmoittautuminen päättyy 15.1.2022 
 
KTO:n ulkopuolisten työntekijöiden ilmoittautuminen:  
https://link.webropolsurveys.com/S/4F4B0611E611F413 
Hinta 50 € + alv. 24 % 
 
Ajankohta: 7.4.2022  
klo 12–15.30 
Paikka: KTO, Loisto (Myllyojantie 2, 21520 Naskarla) 
Ilmoittautuminen päättyy 2.4.2022 
 
KTO:n ulkopuolisten työntekijöiden ilmoittautuminen:  
https://link.webropolsurveys.com/S/4CAFF81C6B42B8E8 
Hinta 50 € + alv. 24 % 
 
Ajankohta: 22.9.2022 
klo 12–15.30 
Paikka: KTO, Loisto (Myllyojantie 2, 21520 Naskarla) 
Ilmoittautuminen päättyy 15.9.2022 
 
KTO:n ulkopuolisten työntekijöiden ilmoittautuminen: 
https://link.webropolsurveys.com/S/665BD110BF274099 
Hinta 50 € + alv. 24 % 
 
Ajankohta: 26.10.2022 
klo 12–15.30 
Paikka: KTO, Loisto (Myllyojantie 2, 21520 Naskarla) 
https://link.webropolsurveys.com/S/26724391F60F60ECIlmoittautuminen päättyy 19.10.2022 
 
KTO:n ulkopuolisten työntekijöiden ilmoittautuminen: 
https://link.webropolsurveys.com/S/AD3A97F01DB3207A 
Hinta 50 € + alv. 24 % 

http://www.kto-vs.fi/
https://link.webropolsurveys.com/S/4F4B0611E611F413
https://link.webropolsurveys.com/S/4CAFF81C6B42B8E8
https://link.webropolsurveys.com/S/665BD110BF274099
https://link.webropolsurveys.com/S/26724391F60F60EC
https://link.webropolsurveys.com/S/AD3A97F01DB3207A
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Tukiviittomat  

Kouluttajana Linn Autio, kommunikaatio-ohjaaja, KTO. 
 
Koulutuksen aikana opit tukiviittomien alkeet. Koulutuksessa opetellaan ja harjoitellaan ar-
jessa tarvittavia perusviittomia. Koulutuskokonaisuus muodostuu neljän iltapäivän sarjasta. 
Jokaisella kerralla kerrataan aiemmin opittua ja opetellaan uutta sanastoa. Vuoden 2022 
aikana järjestetään kaksi saman sisältöistä koulutusta, toinen keväällä ja toinen syksyllä.  
 
 
Ajankohta: 24.1., 31.1., 7.2. ja 14.2.2022  
klo 12–15.30  
Paikka: KTO, Loisto (Myllyojantie 2, Naskarla)  
Ilmoittautuminen päättyy: 15.1.2022 
 
KTO:n ulkopuolisten työntekijöiden ilmoittautuminen:  
https://link.webropolsurveys.com/S/0705D405F24F3B6D 
 
Hinta 200 € + alv. 24 % / kurssi 
 
 
Ajankohta: 3.10., 10.10., 24.10. ja 31.10.2022 
klo 12–15.30  
Paikka: KTO, Loisto (Myllyojantie 2, Naskarla)  
Ilmoittautuminen päättyy: 25.9.2022 
 
KTO:n ulkopuolisten työntekijöiden ilmoittautuminen: 
https://link.webropolsurveys.com/S/B83A85EA66673708 
 
Hinta 200 € + alv. 24 % / kurssi 
  

http://www.kto-vs.fi/
https://link.webropolsurveys.com/S/0705D405F24F3B6D
https://link.webropolsurveys.com/S/B83A85EA66673708
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Emotionaalinen kehitys ja kehitysvammaisuus 

Kouluttajana Oili Sauna-aho, FT, PSL, neuropsykologian erikoispsykologi, KTO 
 
Koulutuksessa esitellään hollantilaisen lastenpsykiatri Anton Dosénin alun perin integroima 
malli kehitysvammaisen henkilön emotionaalisesta kehityksestä ja sen arvioinnista. Emotio-
naalinen kehitys voi edetä kehitysvammaisella eri tahtiin kognitiivisen tai sosiaalisen kehi-
tyksen kanssa, olla riskitekijä psyykkiselle hyvinvoinnille ja altistaa haastavalle käyttäytymi-
selle. Koulutuksessa käydään läpi emotionaalista kehitystä ja siinä ilmeneviä häiriöitä sekä 
sitä, miten ne tulisi huomioida ohjaustyössä. Koulutuksessa esitellään myös SEO-R2 -arvi-
ointimenetelmä. Koulutukseen on mahdollisuus osallistua myös etäyhteydellä. 
 
Ajankohta: 5.5.2022 
klo 9–14.30 
Paikka: KTO, Loisto / Teams (Myllyojantie 2, 21520 Naskarla)  
Ilmoittautuminen päättyy: 25.4.2022 
 
KTO:n ulkopuolisten työntekijöiden ilmoittautuminen: 
https://link.webropolsurveys.com/S/ACADB8111E63F328 
 
Hinta 80 € + alv. 24 % 
 
Ajankohta: 13.10.2022 
klo 9–14.30 
Paikka: KTO, Loisto / Teams (Myllyojantie 2, 21520 Naskarla)  
Ilmoittautuminen päättyy: 6.10.2022 
 
KTO:n ulkopuolisten työntekijöiden ilmoittautuminen: 
https://link.webropolsurveys.com/S/E3835E2D701C2411 
 
Hinta 80 € + alv. 24 % 
 
 
  

http://www.kto-vs.fi/
https://link.webropolsurveys.com/S/ACADB8111E63F328
https://link.webropolsurveys.com/S/E3835E2D701C2411
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Yksilökeskeinen elämänsuunnittelu 

Kouluttajana Kati Ranta, KTO. 
 
Koulutuksen lähtökohtana on yksilökeskeinen aktiivinen tuki, jossa olennaista on henkilön 
itsemääräämisen ja osallisuuden tukeminen arjessa. Tutustumme yksilökeskeisen elämän-
suunnittelun menetelmiin ja syvennämme karttamenetelmään liittyvää osaamista.   
 
Koulutus koostuu kahdesta lähipäivästä sekä välitehtävästä. Koulutus on ensisijaisesti tar-
koitettu henkilöille, jotka eivät ole osallistuneet Yksilökeskeisen elämänsuunnittelun nelipäi-
väiseen koulutukseen aiempina vuosina.  
 
Ajankohdat: 3.3. ja 17.3.2022 
klo 9–15 
Paikka: KTO, Loisto (Myllyojantie 2, 21520 Naskarla) 
Ilmoittautuminen päättyy 14.2.2022 
 
KTO:n ulkopuolisten työntekijöiden ilmoittautuminen: 
https://link.webropolsurveys.com/S/046F83B666FFEF35 
 
Hinta 160 € + alv. 24 % / kurssi 
 
Ajankohdat: 15.11. ja 13.12.2022 
klo 9–15 
Paikka: KTO, Loisto (Myllyojantie 2, 21520 Naskarla) 
Ilmoittautuminen päättyy 1.11.2022 
 
KTO:n ulkopuolisten työntekijöiden ilmoittautuminen: 
https://link.webropolsurveys.com/S/547545306C48FAD6 
 

Hinta 160 € + alv. 24 % / kurssi 
  

http://www.kto-vs.fi/
https://link.webropolsurveys.com/S/046F83B666FFEF35
https://link.webropolsurveys.com/S/547545306C48FAD6
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Puhetta tukevat kommunikaatiokeinot arjen vuorovaikutuksessa 

Kouluttajina puheterapeutti ja kommunikaatio-ohjaaja, KTO. 
 
Koulutus on kaksipäiväinen.  
 
Ensimmäisenä päivänä perehdytään vuorovaikutukseen ja kommunikaatioon: niiden kehit-
tymiseen, vahvistamiseen ja tukemiseen sekä ennakoinnin tukemiseen vammaisen henki-
lön kanssa toimiessa. Toisena päivänä jatketaan tutustumista erilaisiin kommunikaatiokei-
noihin ja puheen tukena käytettäviin visuaalisiin keinoihin ja menetelmiin sekä ympäristön, 
ajan ja toiminnan jäsentämiseen.  
 
Ajankohta: 23.-24.11.2022 
klo 9–15  
Paikka: KTO, Loisto (Myllyojantie 2, 21520 Naskarla)  
Ilmoittautuminen päättyy: 16.11.2022   
 
KTO:n ulkopuolisten työntekijöiden ilmoittautuminen: 
https://link.webropolsurveys.com/S/9927E40021EF2CEE 
 
Hinta 160 € + alv. 24 % / kurssi 
 

Epilepsian hoito ketogeenisen ruokavalion avulla 

Kouluttajana Jaana Heikkilä, ravitsemusterapeutti, TYKS 
 
Ketogeenistä ruokavaliota käytetään vaikeahoitoisen epilepsian hoidossa. Koulutuksessa 
käydään läpi ketogeenisen ruokavalion periaatteet, kenelle ketogeenistä ruokavaliota käy-
tetään sekä käytännön toteutus osastolla ja kotona. Mukana potilasesimerkkejä. Koulutuk-
seen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. 
 
Ajankohta: 12.9.2022 
klo 13-15 
Paikka: KTO, Loisto / Teams (Myllyojantie 2, 21520 Naskarla)  
Ilmoittautuminen päättyy: 31.8.2022 
 
KTO:n ulkopuolisten työntekijöiden ilmoittautuminen: 
https://link.webropolsurveys.com/S/361E30E9EF749680 
 
Hinta 50 € + alv. 24 % / kurssi 
 
 

http://www.kto-vs.fi/
https://link.webropolsurveys.com/S/9927E40021EF2CEE
https://link.webropolsurveys.com/S/361E30E9EF749680
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KTO:N SISÄISET KOULUTUKSET 

Allasturvallisuuskoulutus Tuki- ja osaamiskeskuksen henkilöstölle 

Kouluttajana allasturvallisuusvastaavat, KTO. 
 
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 autetta-
van/potilaan turvallisuuteen liittyviä fyysisiä harjoituksia. Aiheina mm. uhrin ja auttajan käyt-
täytyminen vedessä, pelastusvälineet ja nostotekniikat.  
 
Huomioitavaa: 

• Kaikkien koulutukseen osallistuvien tulee ennakkoon tutustua allasturvallisuus-
asiakirjaan, jota käsitellään koulutuksen alussa: https://kto.ims.fi/serv-
let/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: 12.1.2022 
klo 13–15 
Paikka: KTO, allasosasto 
Ilmoittautuminen päättyy 7.1.2022 
 
Ajankohta: 4.5.2022 
klo 13–15 
Paikka: KTO, allasosasto 
Ilmoittautuminen päättyy 30.4.2022 
 
Ajankohta: 30.8.2022 
klo 13–15 
Paikka: KTO, allasosasto 
Ilmoittautuminen päättyy 24.8.2022 
 
Ajankohta: 12.10.2022 
klo 13–15 
Paikka: KTO, allasosasto 
Ilmoittautuminen päättyy 7.10.2022 
  

http://www.kto-vs.fi/
https://kto.ims.fi/servlet/doc/814/approved/with_frames
https://kto.ims.fi/servlet/doc/814/approved/with_frames
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MAPA-peruskurssi 

Kouluttajina toimivat KTO:n MAPA-kouluttajat. 
 
Koulutuksen tavoitteena on opettaa osallistujille haastavan käytöksen ennakointia ja välttä-
mistä hoidollisen vuorovaikutuksen ja toiminnallisuuden keinoin. Ellei haastavan käytöksen 
suuntaan kehittyvän käyttäytymisen rauhoittaminen onnistu muilla keinoin, viimeisenä kei-
nona turvaudutaan asiakkaan fyysiseen kiinnipitämiseen. Lisätietoja http://suomenmapa-
keskus.fi  
 
Koulutukseen tarvitset kirjoitusvälineet, löysät vaatteet ja hyvät sisäkengät. Kurssi sisältää 
jonkin verran fyysisiä harjoituksia, joten esim. flunssaisena ei voi osallistua. 
 
 
Ajankohta: 2.-3.2.2022 
klo 8–16 
Paikka: KTO, Loisto (Myllyojantie 2, Naskarla) 
Ilmoittautuminen päättyy 2.1.2022 
 
Ajankohta: 9.-10.3.2022 
klo 8–16 
Paikka: KTO, Loisto (Myllyojantie 2, Naskarla)  
Ilmoittautuminen päättyy 13.2.2022 
 
Ajankohta: 10.-11.5.2022 
klo 8–16 
Paikka: KTO, Loisto (Myllyojantie 2, Naskarla)  
Ilmoittautuminen päättyy 17.4.2022  
 

  

http://www.kto-vs.fi/
http://suomenmapakeskus.fi/
http://suomenmapakeskus.fi/
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MAPA-kertauskurssi 

Kouluttajina toimivat KTO:n MAPA-kouluttajat. 
 
Koulutuksen tavoitteena on kerrata haastavan käytöksen ennakointia ja välttämistä hoidol-
lisen vuorovaikutuksen ja toiminnallisuuden keinoin. Ellei haastavan käytöksen suuntaan 
kehittyvän käyttäytymisen rauhoittaminen onnistu muilla keinoin, viimeisenä keinona turvau-
dutaan asiakkaan fyysiseen kiinnipitämiseen. Lisätietoja http://suomenmapakeskus.fi  
 
Ajankohta 23.2.2022 
klo 12–16 
Paikka: KTO, Loisto (Myllyojantie 2, Naskarla) 
Ilmoittautuminen päättyy 23.1.2022 
 
Ajankohta: 24.3.2022 
klo 12–16 
Paikka: KTO, Loisto (Myllyojantie 2, Naskarla) 
Ilmoittautuminen päättyy 13.2.2022 
 
Ajankohta: 25.5.2022 
klo 12–16 
Paikka: KTO, Loisto (Myllyojantie 2, Naskarla) 
Ilmoittautuminen päättyy 17.4.2022 

MAPA-vaativien asiakastilanteiden hallinta 

Kouluttajina toimivat KTO:n MAPA-kouluttajat. 
 
Koulutuksen tavoitteena on syventää osallistujien vaativien asiakastilanteiden hallinnan tai-
toja. Ellei haastavan käytöksen suuntaan kehittyvän käyttäytymisen rauhoittaminen onnistu 
muilla keinoin, viimeisenä keinona turvaudutaan asiakkaan fyysiseen kiinnipitämiseen. Li-
sätietoja http://suomenmapakeskus.fi  
 
Ajankohta: 16.-18.2.2022 
klo 8–16 
Paikka: KTO, Loisto (Myllyojantie 2, Naskarla)  
Ilmoittautuminen päättyy 23.1.2022 
 

  

http://www.kto-vs.fi/
http://suomenmapakeskus.fi/
http://suomenmapakeskus.fi/
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AVEKKI-perehdytys 

Kouluttajana Avekki -kouluttaja Riiko Järviö, KTO. 
 
Avekki -perehdytys on tarkoitettu kesätyöntekijöille ja muille lyhytaikaisille sijaisille, joilla ei 
vielä ole MAPA/AVEKKI koulutusta.  Perehdytyksen kantava teema on ammatillinen asiak-
kaan kohtaaminen, varhainen ennaltaehkäisy sekä yhtenäisen toimintatapamallin sisäistä-
minen haasteellisiin tilanteisiin. 
 
Varustus sisäjalkineet, mukava, joustava vaatetus. 
 
Ajankohta: 10.6.2022 
klo 13–15 
Paikka: KTO, Loisto (Myllyojantie 2, Naskarla) 
 
Ajankohta: 13.6.2022 
klo 13–15 
Paikka, KTO, Loisto (Myllyojantie 2, Naskarla) 

AVEKKI 12h + 4h -peruskurssi 

Kouluttajana Avekki -kouluttaja Riiko Järviö, KTO. 
 
AVEKKI tulee sanoista: aggressio, vuorovaikutus, ennaltaehkäisy, kehittäminen, koulutus 
ja integraatio. Haastavan käyttäytymisen tilanteiden turvallinen hallinta - koulutus ammatti-
laisille, jotka kohtaavat työssään uhkaavia tilanteita. Koulutuksen tavoitteena on luoda tur-
vallinen työyhteisö asiakkaille ja työntekijöille. Koulutuksen kantava teema on ammatillinen 
asiakkaan kohtaaminen, varhainen ennaltaehkäisy sekä yhtenäisen toimintatapamallin si-
säistäminen haasteellisiin tilanteisiin. 
 
Tämä laajempi koulutus on tarkoitettu työntekijöille, jotka kohtaavat päivittäin työssään 
haastavia uhka- tai väkivaltatilanteita. 
 
Varustus sisäjalkineet, mukava, joustava vaatetus. 
 
Ajankohta: 13.-14.9.2022 (Huom! Kertaus 5.10.2022 klo 12-16) 
klo 9-15 
Paikka: KTO, Loisto (Myllyojantie 2, Naskarla) 
 
Ajankohta: 2.-3.11.2022 (Huom! Kertaus 17.11.2022 klo 12-16) 
klo 9–15 
Paikka, KTO, Loisto (Myllyojantie 2, Naskarla) 
 

http://www.kto-vs.fi/
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AVEKKI 12h lasten ja nuorten psyykkinen ja fyysinen hallinta 

Kouluttajana Avekki -kouluttaja LIVE-säätiö. 
 
AVEKKI tulee sanoista: aggressio, vuorovaikutus, ennaltaehkäisy, kehittäminen, koulutus 
ja integraatio. Haastavan käyttäytymisen tilanteiden turvallinen hallinta - koulutus ammatti-
laisille, jotka kohtaavat työssään uhkaavia tilanteita. Koulutuksen tavoitteena on luoda tur-
vallinen työyhteisö asiakkaille ja työntekijöille. Koulutuksen kantava teema on ammatillinen 
asiakkaan kohtaaminen, varhainen ennaltaehkäisy sekä yhtenäisen toimintatapamallin si-
säistäminen haasteellisiin tilanteisiin. 
 
Tämä koulutus on tarkoitettu lasten ja nuorten kanssa työskenteleville. 
 
Varustus sisäjalkineet, mukava, joustava vaatetus. 
 
Ajankohta: 11.-12.10.2022  
klo 8:30-15 
Paikka: KTO, Loisto (Myllyojantie 2, Naskarla) 
 

AVEKKI 12h -peruskurssi 

Kouluttajana Avekki -kouluttaja LIVE-säätiö. 
 
AVEKKI tulee sanoista: aggressio, vuorovaikutus, ennaltaehkäisy, kehittäminen, koulutus 
ja integraatio. Haastavan käyttäytymisen tilanteiden turvallinen hallinta - koulutus ammatti-
laisille, jotka kohtaavat työssään uhkaavia tilanteita. Koulutuksen tavoitteena on luoda tur-
vallinen työyhteisö asiakkaille ja työntekijöille. Koulutuksen kantava teema on ammatillinen 
asiakkaan kohtaaminen, varhainen ennaltaehkäisy sekä yhtenäisen toimintatapamallin si-
säistäminen haasteellisiin tilanteisiin. 
 
Varustus sisäjalkineet, mukava, joustava vaatetus. 
 
Ajankohta: 6.-7.9.2022  
klo 8:30-15 
Paikka: KTO, Loisto (Myllyojantie 2, Naskarla) 
  

http://www.kto-vs.fi/
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AVEKKI 8h -koulutus 

Kouluttajana Avekki -kouluttaja, LIVE säätiö. 
 
AVEKKI tulee sanoista: aggressio, vuorovaikutus, ennaltaehkäisy, kehittäminen, koulutus 
ja integraatio. Haastavan käyttäytymisen tilanteiden turvallinen hallinta - koulutus ammatti-
laisille, jotka kohtaavat työssään uhkaavia tilanteita. Koulutuksen tavoitteena on luoda tur-
vallinen työyhteisö asiakkaille ja työntekijöille. Koulutuksen kantava teema on ammatillinen 
asiakkaan kohtaaminen, varhainen ennaltaehkäisy sekä yhtenäisen toimintatapamallin si-
säistäminen haasteellisiin tilanteisiin. 
 
Tämä suppeampi koulutus on tarkoitettu työntekijöille, jotka eivät juuri työssään kohtaa 
haastavia uhka- tai väkivaltatilanteita. 
 
Varustus sisäjalkineet, mukava, joustava vaatetus. 
 
Ajankohta: 29.11.2022  
klo 8:30-15 
Paikka: KTO, Loisto (Myllyojantie 2, Naskarla) 
 

Mediatri tuki- ja osaamiskeskuksen työntekijöille  

Kouluttajana Jenna Kankare, KTO. 
 
Hyvä, laadukas kirjaaminen tukee asiakkaan hyvän hoidon, kuntoutuksen ja ohjauksen to-
teutuksen yhdenmukaisuutta ja seurantaa sekä vahvistaa yhteistä näkemystä arvioitavista 
asioista. Lisäksi ajantasainen kirjaaminen tukee sekä asiakkaan että työntekijän oikeustur-
van toteutumista. 
 
Aiheina: 

- kirjaamiskäytännöt kuntoutuspalveluissa eri palveluprosesseissa 
- päätöksentekoprosessin mukainen kirjaaminen 
- hoitotyön merkintöjen tekeminen Mediatriin 
- hoitotyön komponenttien tiivistäminen 

 
Ajankohta: 16.3.2022 
klo 13–15 
Paikka: KTO, Kabinetti (Myllyojantie 2, Naskarla) 
Ilmoittautuminen päättyy 10.3.2022 
 
Ajankohta: 3.5.2022 
klo 13–15 
Paikka: KTO, Kabinetti (Myllyojantie 2, Naskarla) 

http://www.kto-vs.fi/
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Ilmoittautuminen päättyy 28.4.2022 
 
Ajankohta: 1.9.2022 
klo 13–15 
Paikka: KTO, Kabinetti (Myllyojantie 2, Naskarla) 
Ilmoittautuminen päättyy 25.8.2022 
 

Mediatri asumispalveluiden työntekijöille  

Kouluttajana Jenna Kankare, KTO. 
 
Hyvä, laadukas kirjaaminen tukee asukkaan hyvän hoidon ja kuntoutuksen ja ohjauksen 
toteutuksen yhdenmukaisuutta ja seurantaa sekä vahvistaa yhteistä näkemystä arvioitavista 
asioista. Lisäksi ajantasainen kirjaaminen tukee sekä asukkaan että työntekijän oikeustur-
van toteutumista. 
 
Aiheina 

- kirjaamiskäytännöt asumispalveluissa 
- päätöksentekoprosessin mukainen kirjaaminen 
- hoitotyön merkintöjen tekeminen Mediatriin 
- hoitotyön komponenttien tiivistäminen 

 
Vuoden 2022 aikana järjestetään kaksi saman sisältöistä koulutusta, toinen keväällä ja toi-
nen syksyllä. Pyydettäessä mahdollisuus myös etäkoulutukseen. 
 
 
Ajankohta: 29.3.2022 
klo 13–15 
Paikka: KTO, Kabinetti (Myllyojantie 2, Naskarla)  
Ilmoittautuminen päättyy 20.3.2022 
 
Ajankohta: 15.9.2022 
klo 13–15 
Paikka: KTO, Kabinetti (Myllyojantie 2, Naskarla)  
Ilmoittautuminen päättyy 10.9.2022 
 

Mediatri hoitotyön yhteenveto -työpajatyöskentely + ennakkotehtävä 

Kouluttajana Jenna Kankare, KTO. 
 

http://www.kto-vs.fi/
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Koulutuksessa perehdytään hoitotyön yhteenvetoihin ja aloitetaan yhteenvetojen laatimi-
nen. Hoitotyön yhteenveto tulee laatia jokaiselle yli 3 kuukautta KTO:n asiakkaana olleelle 
henkilölle. Yhteenveto on lyhyt ja kattava koonti henkilön hoidossa, asumisessa tai kuntou-
tuksessa tapahtuneista muutoksista edellisen kolmen kuukauden ajalta. Hoitotyön yhteen-
veto voidaan laatia tai sitä voidaan hyödyntää esim. verkostopalavereissa. Hoitotyön yh-
teenvetojen laadinnan edellytys on hyvä päivittäinen kirjaaminen. 
 
Koulutus toteutuu lähiopetuksena, mutta osallistuminen edellyttää, että työntekijä on suo-
rittanut ennakkotehtävän eli katsonut Hoitotyön yhteenvedot- videokoulutuksen. Pääset vi-
deokoulutukseen tästä linkistä: https://kto.flowboard.fi/videos/NMRTPSCFAB/ 
 
Osaamista syvennetään yhteisessä työpajassa, jossa työntekijä laatii asiakkaalleen hoito-
työn yhteenvedon, ja saa sen tekemiseen neuvoja ja opastusta. Työpajoja järjestetään 
vuoden 2022 aikana kolme kertaa. 
 
Ajankohta: 10.2.2022 
klo 13–15 
Paikka: KTO, Kabinetti (Myllyojantie 2, Naskarla)  
Ilmoittautuminen päättyy 6.2.2022 
 
Ajankohta: 9.5.2022 
klo 13–15 
Paikka: KTO, Kabinetti (Myllyojantie 2, Naskarla)  
Ilmoittautuminen päättyy 7.5.2022 
 
Ajankohta: 26.10.2022 
klo 13–15 
Paikka: KTO, Kabinetti (Myllyojantie 2, Naskarla)  
Ilmoittautuminen päättyy 20.10.2022 

IMS – Perehdytys dokumenttien ylläpitämiseen 

Kouluttajana Antti Kinnari, KTO. 
Koulutus on suunnattu kaikille muokkaajille eli vastuuryhmien jäsenille, palveluesimiehille ja 
toimialuejohtajille. Koulutus toteutetaan etäyhteydellä ja aiheina ovat dokumenttien lisäämi-
nen (laatija, vastuuryhmä, tunnisteet, hyväksyntään lähetys), uutinen muokatusta/lisätystä 
dokumentista, dokumentin versiopäivitys, dokumentin arkistointi, tunnisteiden käyttö haku-
toiminnoissa, vastuuryhmän rooli ja katselmointien seuranta vastuuryhmittäin. 
 
Ajankohta: 21.1.2022 
klo 10–11 
Paikka: Teams, etäkoulutus 
Ilmoittautuminen päättyy 20.1.2022 
 

http://www.kto-vs.fi/
https://kto.flowboard.fi/videos/NMRTPSCFAB/
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Ajankohta: 5.4.2022 
klo 10–11 
Paikka: Teams, etäkoulutus 
Ilmoittautuminen päättyy 4.4.2022 
 
Ajankohta: 10.11.2022 
klo 14–15 
Paikka: Teams, etäkoulutus 
Ilmoittautuminen päättyy 9.11.2022 

IMS – Perehdytys toimintajärjestelmän käyttöön 

Kouluttajana Antti Kinnari, KTO. 
 
Koulutus on suunnattu kaikille peruskäyttäjille. Koulutus toteutetaan etäyhteydellä ja aiheina 
ovat IMS-toimintajärjestelmä, järjestelmään kirjautuminen, hakutoiminnot, dokumenttien 
käyttö, prosessien käyttö, yksiköiden kansiot ja lukukuittaus. Koulutuksen teoriaosuus kes-
tää noin 15 minuuttia ja loppuun on varattu aikaa kysymyksille tai tarkemmalle opastukselle. 
Koulutus ohjaa sinut IMS-toimintajärjestelmän käyttäjäksi.  
 
Ajankohta: 17.1.2022 
klo 14–14.30 
Paikka: Teams, etäkoulutus 
Ilmoittautuminen päättyy 16.1.2022 
 
Ajankohta: 8.3.2022 
klo 14–14.30 
Paikka: Teams, etäkoulutus 
Ilmoittautuminen päättyy 7.3.2022 
 
Ajankohta: 27.9.2022 
klo 14–14.30 
Paikka: Teams, etäkoulutus 
Ilmoittautuminen päättyy 26.9.2022 
 
Ajankohta: 1.12.2022 
klo 14–14.30 
Paikka: Teams, etäkoulutus 
Ilmoittautuminen päättyy 30.11.2022 

http://www.kto-vs.fi/
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Sosiaali- ja terveysalan turvakorttikoulutus 

Koulutuksen järjestää SSKKY- Salon seudun koulutuskuntayhtymä, kouluttajana Jaana He-
lajärvi-Tirri 
 
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 osallis-
tuva oppii varautumaan vaaratilanteisiin.  
 
Vuoden 2022 aikana järjestetään kaksi saman sisältöistä koulutusta, toinen keväällä ja toi-
nen syksyllä. Koulutukseen otetaan enintään 15 osallistujaa. Koulutus sopii kaikille aiheesta 
kiinnostuneille.  
 
Ajankohta: 18.5.2022 
klo 8.30–16 
Paikka: KTO, Loisto (Myllyojantie 2, Naskarla) 
Ilmoittautuminen päättyy 28.4.2022 
 
Ajankohta: 16.11.2022 
klo 8.30–16 
Paikka: KTO, Loisto (Myllyojantie 2, Naskarla) 
Ilmoittautuminen päättyy 29.10.2022 

Alkusammutus  

Kouluttajana Suomen Sammutinpalvelu 
 
Alkusammutuskoulutuksen kesto on 2 tuntia. Koulutus sisältää tunnin teoriaosuuden, jonka 
jälkeen alkusammutusharjoitus käsisammuttimella ja peitteellä sekä ihmisen sammuttami-
sen harjoittelu sammutuspeitteellä. Samansisältöisiä koulutuksia järjestetään vuoden ai-
kana viisi. Kuhunkin koulutukseen mahtuu 25 osallistujaa.  
 
Ajankohta: 11.1.2022 
klo 13–15 
Paikka: KTO, Loisto (Myllyojantie 2, Naskarla) 
Ilmoittautuminen päättyy 1.1.2022 
 
Ajankohta: 15.3.2022 
klo 13–15 
Paikka: KTO, Loisto (Myllyojantie 2, Naskarla) 
Ilmoittautuminen päättyy 5.3.2022 
 
Ajankohta 21.4.2022 

http://www.kto-vs.fi/
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klo 13–15 
Paikka: KTO, Loisto (Myllyojantie 2, Naskarla) 
Ilmoittautuminen päättyy 11.4.2022 
 
Ajankohta: 20.9.2022 
klo 13–15 
Paikka: KTO, Loisto (Myllyojantie 2, Naskarla) 
Ilmoittautuminen päättyy 10.9.2022 
 
Ajankohta: 22.11.2022 
klo 13–15 
Paikka: KTO, Loisto (Myllyojantie 2, Naskarla) 
Ilmoittautuminen päättyy 12.11.2022 
 

Työhyvinvointikortti-koulutus  

Kouluttajana Työturvallisuuskeskus. 
 
Koulutus toteutetaan lähikoulutuksena. Koulutus on yksipäiväinen. Keväällä ja syksyllä jär-
jestetään samansisältöiset kokonaisuudet. 
 
Työhyvinvointi on koko työyhteisön yhteinen asia ja organisaation menestystekijä. Koulutus 
innostaa ja ohjaa johtoa ja henkilöstöä kehittämään työpaikkaansa yhteisvoimin. Työhyvin-
vointikortti-koulutuksessa keskitymme työhyvinvoinnin perusasioihin. Koulutus auttaa muo-
dostamaan yhteisen käsityksen työhyvinvoinnista, jäsentää rooleja ja vastuita sekä edistää 
yhteistyötä.  
 
Koulutuksen sisältö: 
 

Ο Työhyvinvoinnin kokonaisuus 
• Mistä työhyvinvointi koostuu? 
• Kehittäminen, roolit ja vastuut 
• Säädösperusta 
• Tuottavuus ja työhyvinvointi 

Ο Johtamalla työhyvinvointia 
• Esimiestyö ja työhyvinvointi 
• Itsensä johtaminen 
• Ammattitaito ja osaaminen 
• Työkyvyn edistäminen 

Ο Toimiva työyhteisö 
• Yhteistyö ja hyvä työkäyttäytyminen 
• Häiriötilanteet ja toimintamallit häiriötilanteissa 

http://www.kto-vs.fi/


  23 
 

 
 
KTO – kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus * Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä 
Myllyojantie 2, 21520 Naskarla * puh. 0400 929 220 * fax 02 487 1101 * www.kto-vs.fi 
 

• Ilmapiirin ja työyhteisötaitojen kehittäminen 
 

Ajankohta: 6.4.2022 
klo 8–16  
Paikka: KTO, Kabinetti (Myllyojantie 2, Naskarla) 
Ilmoittautuminen päättyy 1.3.2022 
 
Ajankohta: 28.9.2022 
klo 8–16  
Paikka: KTO, Loisto (Myllyojantie 2, Naskarla) 
Ilmoittautuminen päättyy 20.7.2022 

Perheyhteistyö  

Kouluttajana Kehitysvammaliitto. 

Perheyhteistyön koulutuksessa käydään läpi yhteistyön toimivia tapoja ja käydään esimerk-
kien valossa läpi, miten toimia haastavissa tilanteissa. Saat myös tietoa oman vuorovaiku-
tuksen 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. 
 
Ajankohta: 25.10. ja 30.11.2022  
klo 12–15  
Paikka: Teams, etäkoulutus 
Ilmoittautuminen päättyy 1.10.2022 

Esimiesten työturvallisuus-/työterveyskoulutus 

Kouluttajina Henna Auvinen, työsuojelu- ja turvallisuuspäällikkö ja Mirja Peura, työterveys-
hoitaja 
 
Koulutuksessa käydään esimiestyön näkökulmasta tärkeitä ajankohtaisia teemoja läpi. 
Koulutus on tarkoitettu esimiehille.  
 
Ajankohta: 21.9.2022 
klo 8.45–15.30  
Paikka: KTO, Loisto (Myllyojantie 2, Naskarla) 
Ilmoittautuminen päättyy 25.9.2022 
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Hoitoelvytys 

Hoitoelvytys koulutus kestää 2 tuntia, ja se tapahtuu 4 hengen ryhmissä. Koulutuksessa 
keskitytään elvytystekniikkaan, kommunikaatioon elvytystilanteessa, ja kirjaamiseen. Kou-
lutuksia järjestetään kahden päivän aikana useampia. Koulutus on tarkoitettu lääketieteelli-
sen yksikön hoitajille, ja akuuttisairaanhoitajille. 
 
Paikka: KTO, Lääketieteellinen yksikkö 
Ilmoittautuminen päättyy 1.2.2022 
 
Ajankohta: 24.2.2022 
klo 9–11 
klo 11.30–13.30 
klo 14–16 
 
Ajankohta: 25.2.2022 
klo 9–11 
klo 11.30–13.30 
 
Paikka: KTO, Lääketieteellinen yksikkö 
Ilmoittautuminen päättyy 1.2.2022 
 
Mikäli tarvetta on enemmän, jälkimmäiseen iltapäivään on mahdollista lisätä yksi koulutus. 
Tästä pyydämme olemaan yhteydessä kehittämispalveluihin. 
 

Kinestetiikka 

Kouluttajana Anna-Liisa Vanhatalo, Suomen Kinestetiikkayhdistys ry:n kouluttaja 
 
Peruskurssi koostuu neljästä opintopäivästä, jolloin opetellaan kinestetiikan käsitteet ja nii-
den merkitys liikkumisessa sekä avustettavan että avustajan kannalta katsottuna. Opinto-
päivät sisältävät paljon harjoituksia yksin ja pareittain. Kurssiin sisältyy myös väli- ja ryh-
mätehtävä. 
 
Ajankohta: 1.-2.12.2022 ja 4.-5.1.2022 
klo 9-16 
Paikka: KTO, Loisto (Myllyojantie 2, Naskarla) 
Ilmoittautuminen päättyy 24.11.2022 
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Sosiaalihuollon kirjaamisen verkkokoulutus 

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon Kantaan valmistautuminen on alkanut! Kirjaamis-
koulutuksen tavoitteena on edistää sosiaalihuollon henkilöstön valmiuksia kirjata asiakas-
tietoja yhtenäisesti sovitulla tavalla. Verkkokoulutuksen päätavoitteena on vahvistaa työn-
tekijöiden yleistä kirjaamisosaamista sekä valmistella henkilökuntaa tulevaan muutokseen.  
 
THL:n velvoittama kirjaamiskoulutus kaikille kirjaamisen parissa työskenteleville ammatti-
henkilöille. Verkkokoulutus koostuu yhdeksästä eri koulutusvideosta.  
 
Verkkokoulutuksen suorittamiseen on hyvä varata aikaa 2 h. Verkkokoulutuksen suoritta-
misen edellytyksenä on videoiden opiskelu, minkä jälkeen vastataan Webropol- kyselyyn.  
 
Ajankohta: Verkkokoulutus avoinna vuoden 2022 loppuun 
Paikka: Verkkokoulutus, OSS 
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