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Webinaarin sisältö
• Etäohjauksen / -kuntoutuksen määritelmä
• Etäohjausosaamisen kartoitus
• Etäohjaustilanteeseen valmistautuminen
• eAvustaja apuna etäohjaustilanteessa
• Etäohjauksessa huomioitavat vuorovaikutukselliset 

tekijät
• Etäohjauksen harjoittelu, simulaatioharjoittelu



Käsitteen määrittelyä 

Lähde: Salminen A-L., Heiskanen T., Hiekkala S., Naamanka J.,Stenberg J-H. & Tiina Vuononvirta T. 2016. Etäkuntoutuksen 
ja siihen läheisesti liittyvien käsitteiden määritelmät.  Teoksessa Etäkuntoutus (Toim.) A-L, Salminen, S Hiekkala ja J-H 
Stenberg.



Käsitteen määrittelyä

• Sosiaali- ja terveydenhuollossa käytetään rinnakkaisia ja 
toisiaan sivuavia käsitteitä

• Etäkuntoutus - etähoito - etäohjaus - etähoiva



Etäohjaustilanteeseen 
valmistautuminen

• Video 



Ohjaustilanteessa huomioitavaa 
• Vaatteet: Värikkäät vaatteet erottuvat hyvin. Runsaskuvioiset vaatteet voivat häiritä.
• Ympäristö: Varaa itsellesi rauhallinen ympäristö. Hiljennä ylimääräiset äänet kuten radio tai 

televisio.
• Tausta: Taustan tulee olla mahdollisimman yksinkertainen, että se ei häiritse silmää.
• Valaistus: Huolehdi että tilassa on riittävä valaistus, jotta kuva on selkeä. Huomioi valon suunta; 

takaa tuleva valo voi pimentää kuvasi. Hyödynnä luonnonvaloa, jos mahdollista.
• Sijoittuminen: Aseta kamera sopivalle korkeudelle itseesi nähden (noin silmien korkeudelle), niin 

että kamera ei kuvaa liian ylhäältä tai alhaalta. Jos tarkoituksesi on ohjata seisten, huolehdi että 
jalkasi ja pääsi eivät rajaudu kuvan ulkopuolelle.

• Harjoittelu ja testaus: Ennen tuokion pitämistä on hyvä harjoitella ja testata mikä toimii ja mikä 
ei. Näin voi välttyä ikäviltä yllätyksiltä tuokion aikana.

• Varasuunnitelma: Jos tuokioon suunnittelemasi toiminta ei jostain syystä onnistu tai toinen 
ohjaajista ei pääsekään langoille, on hyvä olla varasuunnitelma.

• Tekijänoikeudet: Tärkeä muistaa suunnitellessa mm. musiikin/kuvien käyttöä tuokiossa, että 
nämä pitää olla kunnossa.

• Monipuolisuus: Pidä tuokio monipuolisena, esim. vaihdellen ääntä, kuvaa, puhetta, musiikkia, 
tehtäviä jne., jotta mielenkiinto säilyy. Moni osallistujista on muistisairaita, joten keskittyminen voi 
olla vaikeaa.

• Matkapuhelin äänettömälle
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Etäohjausosaamisen kartoitus

• Etäohjauksen käyttö edellyttää työntekijältä 
ja asiakkaalta uudenlaisten toimintatapojen opettelua 
ja niihin sitoutumista

• Etäohjauksen tulisi olla mahdollisimman asiakaslähtöistä
• Asiakkaan osaaminen ja motivaatio on hyvä 

ennen etäohjauksen aloittamista



Sähköisten terveyspalvelujen käytön 
edellytysten kartoitus



eAvustaja apuna 
etäohjaustilanteessa

Etäohjauksessa tulee huomioida erityistarpeisten asiakkaiden osalta:

• Näköön ja kuuloon liittyvät haitat
• Muut havaitsemiseen liittyvät haitat
• Motoriset haitat
• Kognitiiviset haitat
• Mielenterveyteen liittyvät seikat
• Elämänhallintaan liittyvät seikat
• Kulttuuriset tekijät
• Kielelliset ja ymmärtämiseen liittyvät haitat
• Ohjattavan ikä

• Mukaellen: Sotepeda 24/7 Verkko-ohjausmateriaalin laatimisessa 
huomioitavat asiat



eAvustaja apuna 
etäohjaustilanteessa

• Asiakkaalla voi olla apuna etäohjaustilanteessa eAvustaja, 
jonka tehtävänä on toimia asiakkaan tukena ja lähiohjaajana

• eAvustajina toimivat usein asiakkaan arjen lähihenkilöt: 
huoltaja, puoliso, (henkilökohtainen) avustaja, päiväkodin tai 
koulun opettaja tai muu arjessa läsnä oleva henkilö

• eAvustaja toimii tukena laitteiden käytössä ja 
ohjaustilanteessa sekä erilaisten harjoitusten tekemisessä

eAvustajan myötä arki linkittyy etäohjaustilanteisiin ja 
etäohjauksessa/ kuntoutuksessa käsitellyt asiat arkeen

• Etäohjauksessa ja –kuntoutuksessa ammattilainen 
työskentelee asiakkaan ja hänen lähiyhteisönsä kanssa ja 
ohjaa heitä molempia

•Mukaellen Kotilainen&Peltoniemi 2019



Verkkovuorovaikutuksen 
suunnittelu

Suunnittelussa huomioitavia tekijöitä:
• Kenelle suunnitellaan
• Vaatii ennakkovalmistelua, suunnittelemista ja sopimista
• Verkkovuorovaikutustilanteessa on alku, keskikohta ja loppu

Mukaellen: Sotepeda 24/7 Verkko-ohjausmateriaalin laatimisessa 
huomioitavat asiat



Verkkovuorovaikutuksen aloitus
• Työvälineen määrittäminen ohjaustoiminnan mukaan
• Käydään osallistujien kanssa läpi: miten ohjelma toimii, 

mitä sen välityksellä voidaan tehdä, mitkä työkalut ovat 
käytössä (esim. chat ja viittaustyökalut)

• Tallennettaessa tulee varmistaa että kaikilla osallistujilla 
on tieto siitä (kerrataan tietosuoja asiat tarvittaessa)

• Tekniset haasteet ja siihen varautuminen itsellä sekä 
asiakkaalla

• Lyhyt esittely mieluimmin kuvineen



Etäohjauksessa huomioitavat 
vuorovaikutukselliset tekijät

Puheen merkitys verkkovuorovaikutuksessa
• Riittävän kovalla äänellä
• Artikuloi selkeästi
• Aloita puheenvuorosi sanomalla nimesi
• Puheen rauhallinen rytmitys
• Vältä vaikeaa termistöä
• Havainnollista kuvilla
• Älä puhu päälle
• Dialogisuus
• Päätä puheenvuorosi esim. "kiitos, siinä kaikki"



Verkossa toimiminen
• Verkkokohtaaminen:

– Ystävällisyys ja kohteliaisuus myös verkkomaailmassa
– Huomioi uuden keskustelijan mukaantulon, tervehdys ja toivotukset 

tervetulleeksi mukaan.
– Videoneuvotteluyhteydessä puheenvuoro alkaa esittelyllä kuka 

puhuu, puheenvuoro päätetään selkeästi "kiitos, siinä kaikki"
– Siedä hiljaisuutta-> ohjattavalle jää aikaa miettiä. Älä 

täytä lisäkysymyksillä. Se on osa kiireettömän keskustelupiirin
rakentamista.

– Mikäli joku osallistujista vie ohjaustilanteessa puheenvuorollaan 
liikaa tilaa, etukäteen ennakoimalla puheenvuorojen pituudesta 
sopiminen ja niissä pysyminen on paikallaan.



Motivaation säilyttäminen
• Ohjaustilanteessa huomioidaan, että osallistujat eivät 

näe mitä ruudullasi tai ympäristössä tapahtuu, 
kerro ääneen ohjattaville, näin lisäät läsnäolon tunnetta 
ohjauksessa.

• Osallistujien motivaation ylläpitämisessä:
– Jokainen osallistuja huomioidaan
– Osallistujien aktiivinen osallistuminen
– Yhteisöllisyyden hyödyntäminen verkkokeskusteluissa
– Ohjattavan ohjaukseen hakeutumisen syyt ja 

toiveet kartoitetaan ohjaustilanteeseen
– Yhdessä määritelty ohjauskeskustelun tavoite auttaa 

työskentelemään sen saavuttamiseksi

Mukaellen: Sotepeda 24/7 Verkko-ohjausmateriaalin laatimisessa huomioitavat asiat



Yhteisen ymmärryksen löytäminen

• Verkkovuorovaikutuksessa nonverbaalinen viestintä jää 
rajoittuneeksi
– On tärkeää kiinnittää huomiota yhteiseen ymmärrykseen
– Kirjaa keskustelun keskeiset asiat ja sovitut toimenpiteet kaikille 

näkyviin
– Varmista ohjattavalta oletko ymmärtänyt oikein



Tilanteen lopussa

• Ohjauksen loppuvaiheessa :
– Kerrataan mitä tähän mennessä on puhuttu ja 

mihin johtopäätöksiin on päädytty. Ohjattavalla voi olla kysymyksiä 
tässä vaiheessa joihin on hyvä palata. 

– Kootaan yhteen mitä keskustelussa on sovittu jatkosta: miten ja 
mistä ja milloin ohjattava saa tarvittaessa jatko-ohjausta. Yhteisen 
muistion kertaaminen ja laatiminen auttaa jäsentämään.

– Keskustelu voidaan tallentaa myöhäisempää palaamista varten. 
Ohjattavan tulee tietää tallennuksesta etukäteen ja ketkä sitä 
pääsevät tarkastelemaan.

– Kiitetään ohjaukseen osallistumisesta. Kannustetaan 
postitiivisesti esim. miten ohjattava on toiminut keskustelun aikana 
ja miten esille tulleet tavat auttavat häntä tulevien tavoitteiden 
saavuttamisessa.



Etäohjaustilanteen harjoittelu

• Etäohjaustilannetta on hyvä harjoitella etukäteen 

• Ohjaustilanteiden simulointi on turvallinen ja toimiva 
keino saada kokemusta erilaisista ohjaustilanteeseen 
vaikuttavista tekijöistä

• Simulaatioharjoitusta varten luodaan mahdollisimman 
aito ohjaustilanne, jossa voidaan hyödyntää esim. 
kehittäjäasiakkaita 



Esimerkki etäohjaustilanteen 
harjoittelusta 

1. case, veteraanikuntoutus
•kartoituskäynti etänä
•kotona asiakas (Minna simppa, ”Helmi”) + työntekijä (Anne) 
–asiakas - näkö, kuulo ja kognitiivinen taso heikentynyt 
–työntekijä tekee / ohjaa SPPB –testin + arvioi liikkumisen 
•työntekijälle SPPB -testi tuttu, muta tarvitsee varmistusta ja ohjausta 
–työntekijällä läppäri, jolla hän ”kuvaa” asiakkaan liikkumista kotona 
–yhteys – Appear.in
–laitteet kotona – läppäri ja mobiililaite 
•sijoittelu tärkeä, että näkee mahdollisimman laajasti
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Simulaatioharjoitus, 1.case
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TOLOKKU-etähoitaja

• Video 



Esimerkkejä etäohjausprosessista 
• Etäteknologiaa hyödyntämällä on mahdollisuus parantaa 

kuntoutuksen saavutettavuutta, monipuolistaa toteutusta ja kohdentaa 
resursseja paremmin

• Etänä ohjatussa terapiassa kuntoutujan voimavarat voidaan hyödyntää 
paremmin itse harjoitteluun, sen sijaan että niitä käytettäisiin esim. siirtymisiin 
terapeutin vastaanotolle

• Terapeutin kotikäynneillä siirtymiseen käytetty aika on hyödynnettävissä 
asiakkaan parhaaksi

• Fysioterapiaprosessin voi suunnitella esimerkiksi yhdistelmäksi lähikontaktissa 
ja etäohjauksessa toteutuvaa terapiaa

• Toimintakyvyn arviointi ja siihen pohjautuva terapian tavoitteiden 
asettaminen sekä vaativampien harjoitteiden opettelu on hyvä tapahtua 
lähitoteutuksena. Näin voidaan toimia terapian alussa ja myöhemmin terapian 
jatkuessa, jos ja kun asiakkaan toimintakyky muuttuu

• Etäohjaus mahdollistaa terapian jakamisen tarvittaessa lyhyempiin ja 
tiheämmin toteutuviin toteutuksiin asiakkaan tilanteen ja jaksamisen niin 
vaatiessa

• Laitteiden käytön opetteluun kannattaa panostaa, myös eavustajan tarvetta on 
hyvä miettiä



Esimerkki fysioterapiaprosessista

• onko riittävästi edellytyksiä (fyys, 
psyyk, kong.) siirtyä kotiin ja tehdä 
harjoitteet etänä ?

• etäteknologialaitteisiin tutustuminen 
ja harjoitteiden tekeminen 
etäohjauksessa 

• onko tarve eavustajalle kotona ?

Kuntoutustarpeen kartoitus, 
tav oitteiden asettaminen ja 

toteutuksen suunnittelu 

• 3 x / viikko esim 20 – 30 min 
kerrallaan harjoitteiden 
toteutus ja arviointi 

• toteutuksia voidaan muokata 
päivän jaksamisen mukaan

• tarpeen mukaan 
fysioterapiaosastolle 

Kotiharjoitteiden suorittaminen 
v alvotusti etänä 

• Toimintakyvyn 
uudelleenarviointi, 
tavoitteiden uudelleen 
asettaminen

• uusien / vaativampien 
harjoitteiden 
ohjaaminen ja opettelu

Fysioterapiaosastolla tai 
kotikäyntinä tilannekartoitus ja 

tav oitteiden tarkistus / 
uudelleen asettaminen

• esim. 3 x / viikko 20 – 30 min 
kerrallaan - harjoitteiden 
läpikäynti ja arviointi 

• etänä jatkuu asiakkaan 
voinnin ja kunnon mukaan 

• -tarpeen mukaan 
fysioterapeutin luo tai 
kotikäynti 

Kotiharjoitteet v alvottuna etänä 

Prosessi jatkuu / päättyy 
yksilöllisten tarpeiden ja 
tavoitteiden mukaisesti 

Fysioterapiaosastolla/ 
kotikäyntinä loppuarv iointi ja 

prosessin päättäminen  tai 
jatkosuunnitelma



Esimerkki nuorten ohjausprosessista  

• Jatkosuunnitelma nuoren yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden 
mukaisesti / Prosessin loppuarviointi ja päättäminen  

• Tuen tarpeiden tunnistaminen ja  arviointi
• Ohjaustarpeen kartoitus, tavoitteiden 

asettaminen ja toteutuksen suunnittelu
• Yhteydenpitoon soveltuvan etäteknologialaitteen 

va l inta ja sovellukseen tutustuminen ja 
testaaminen etäohjauksessa

• Useimmiten mobiiliratkaisu
• Toteutustavoista sopiminen yhdessä nuoren 

kanssa
• Ala ikäisten kohdalla yhteistyöstä sopiminen 

vanhempien kanssa

Kuntoutustarpeen kartoitus, 
tavoitteiden asettaminen ja 

toteutuksen suunnittelu

• Etäohjauksen lisäksi sovitut tapaamisajat 
vastaanotolla tai nuoren toimintaympäristössä

• Monimuotoinen toteutus mobiilisovelluksia 
hyödyntäen

• Nuori aktiivisena ja itsenäisenä toimijana arjessa
• Akuuteissa tilanteissa nopea reagointi
• Yhteydenotot puhelimitse
• Muu yhteydenpito tarvi ttaessa

Etäohjauksen toteutuminen 
etänä

• Nuoren tilannekartoitus, tavoitteiden ja  
ohjausprosessin tarkistus

• Tuen tarpeiden uudelleenarviointi, tavoitteiden 
uudelleen asettaminen

• Ohjausprosessin uudelleen arviointi
• Toteutustapojen arviointi ja 

uudelleen sopiminen

Nuoren tilanteen väliarviointi

•Etäohjauksen ja 
yhteydenpidon 
toteutuminen sovitusti 

Etäohjauksen jatkaminen 
etänä
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Lähteet
• Verkko-ohjaaja OPAS OHJAUKSEEN SEKÄ TIETO- JA 

NEUVONTATYÖHÖN VERKOSSA : Toim. Tomi Guttorm, 
Timo Hakkarainen, Anna Kolehmainen, Kati Mäenpää, 
Sara Peltola ja Hanna Ylönen

• SotePeda 24/7
• Salminen A-L., Hiekkala S. & Stenberg J-H. 2016. 

Etäkuntoutus.  
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Kiitos!

Sari Arolaakso, Sari Petäjä ja Marjukka Jakku
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