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TiimiVerkko tavoitteet
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 Kehittää ja ottaa käyttöön matalan kynnyksen 
etävalmennus- ja etäkuntoutuspalveluita työelämän 
ulkopuolella oleville.

 Kehittää Laukaan, Äänekosken ja Jyväskylän 
Katulähetyksen henkilöstön etävalmennus- ja 
etäkuntoutustaitoja ja rohkaista uusien etäpalveluiden 
käyttöönottoa.

 Vahvistaa kohderyhmän ja heidän kanssaan 
työskentelevien digitaitoja.

 Kehittää uusia moniammatillisia ja kuntarajat ylittäviä 
palvelumuotoja.



TiimiVerkko toteutus

 Tutustuminen ja kokeilut erilaisiin etävalmennus- ja 
etäkuntoutusratkaisuihin ja niistä saatuihin kokemuksiin. 

 Kyselyt  tietoiskut  työpajat  asiantuntija- ja asiakaspilotit 
etävalmennuskokeilut ja niiden arviointi  uusien palveluiden 
kehittäminen

 Kehittämisprosessi ja uudet palvelut kuvataan oppaan muotoon.
 Hanketta arvioidaan koko hankkeen ajan keräämällä hankkeen 

toteutukseen liittyvää tietoa, mm. osaamisen kehittäminen, toteutetut 
asiakaspilotit sekä tavoitteiden toteutuminen.

 Hankkeesta viestitään blogikirjoitusten ja some-kanavien kautta 
(facebook ja instagram). Lisäksi järjestään loppuseminaari ja 
toimitaan aktiivisesti kuntoutuksen ammattilaisten foorumeilla. 
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Digikokeilut syksyllä 2018
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TiimiVerkko somessa
 Blogi
https://blogit.jamk.fi/tiimiverkko/

 Kuntien ja Katulähetyksen omat viestintäkanavat
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https://blogit.jamk.fi/tiimiverkko/
https://www.instagram.com/tiimiverkko_esr/?hl=fi
https://www.facebook.com/TiimiVerkko-301300044069672/?ref=py_c


Osaamiskyselyn tuloksia
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Kahoot
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Esimerkkejä ja kokemuksia etäkuntoutuksen 
toteuttamisesta
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Etäkuntoutuksen mahdollisuudet
• Etäkuntoutus

– Erilaisten etäteknologiaa hyödyntävien sovellusten tavoitteellista
käyttöä kuntoutuksessa.

– Etäteknologia: matkapuhelimen, tietokoneen tai tabletin kautta 
käytettävä sovellus tai verkko-ohjelma

– Etäkuntoutus voi olla reaaliaikaista tai ajasta riippumatonta, em. 
voidaan myös yhdistellä, jolloin puhutaan etäkuntoutuksen 
sekamalleista. 

– Ammattilaisen ohjamaa ja seuraamaa
• Käyttöönoton edellytyksiä: ammattilaisten kyky valita kuntoutujakohtaisesti 

sopivia etäkuntoutusmenetelmiä sekä tieto etäkuntoutuksen 
mahdollisuuksista

Lähde: Salminen ym. 2016 
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Presenter
Presentation Notes
- Kuntoutus ja etäkuntoutus on kuitenkin syytä erottaa itsehoidosta. Itsehoito on yksilön omalla vastuulla olevaa toimintaa, kun taas etäkuntoutus on ammattilaisen ohjaamaa ja seuraamaa.- Tämän lisäksi sekamalleiksi kutsutaan myös sellaisia yhdistelmiä, joissa käytetään niin etäkuntoutusta, kuin kasvokkain tapahtuvaa kuntoutusta.    Tämän tyyppinen sekamallien käyttö kuntoutuksessa on yleistä.



• Alueelliset erot hyvinvoinnissa ja palveluiden saatavuudessa ovat pysyneet 
suurina

• Digitaalisilla ratkaisuilla ja etämenetelmillä voidaan edistää palveluiden tasa-
arvoista tarjontaa harvaan asutuilla alueilla sekä nopeuttaa palveluihin 
pääsyä ja vahvistaa moniammatillista yhteistyötä. 

• Mobiilisovellukset työvälineinä tuovat mukanaan mahdollisuuden ulottaa 
kuntoutus kuntoutujan arkeen, sitouttaen asiakasta omaan kuntoutukseen 
myös ammattilaisen ohjaamien tapaamiskertojen välissä

• Etäkuntoutus mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman tavan pitää 
yhteyttä asiakkaan ja palveluiden tuottajien välillä. 

• Etäteknologiaa hyödyntämällä voidaan tavoittaa asiakkaat maanlaajuisesti 
tasavertaisesti.
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Padlet
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