
Järjestöillä hyviä kokemuksia verkkosopeutumisvalmennuksesta 

Sopeutumisvalmennuksen avo- ja verkkokurssit ovat muutaman viime vuoden aikana 
yleistyneet runsaasti, mutta tarkkaa tietoa kokemuksista ja siitä, kuinka moni järjestö 
järjestää verkkokursseja, ei ole. Kuntoutussäätiö selvitti asiaa kyselyllä, jota olivat 
ideoimassa STEA ja sopeutumisvalmennuksen kehittämistyöryhmä. Huhtikuussa 2019 
lähetettyyn sähköiseen kyselyyn vastasi 26 järjestöä STEAn sope-avustusta saaneista 44 
järjestöstä.  

 
Selvityksen keskeisiä tuloksia: 

Kokemukset ja tulokset verkkosopesta ovat pääsääntöisesti hyviä. Moni järjestö suunnittelee 
verkkokurssien aloittamista tai lisäämistä. 

Verkkokurssit yksin eivät riitä tulevaisuudessakaan, myös perinteistä sopea tarvitaan. 

Verkko- ja lähitapaamisten yhdistelmillä saadaan uusia mahdollisuuksia. 

Verkkokurssien tekniikan ja sisällön kehittäminen vaatii resursseja. Järjestöjen vertaissparrausta! 

Sote-toimijoiden yhteistyöllä saatavuus paremmaksi? ”Jonkinlainen kanava, mistä kurssille voisi ohjata.” 

 

Vastanneista järjestöistä 11 (42 %) järjesti sopeutumisvalmennusta verkkomuotoisena. Niistä, jotka eivät 
järjestäneet verkkokursseja, puolet suunnitteli verkkokurssien järjestämistä tulevaisuudessa ja puolet ei 
suunnitellut. 

Useimmiten verkkokurssit oli järjestetty niin, että niihin yhdistettiin osallistujien lähitapaamisia ja että 
ohjaajalla oli reaaliaikainen yhteys osallistujiin. Hieman harvinaisempaa oli tarjota henkilökohtaista 
ohjausta tai ohjaajan ja osallistujan kahdenkeskisiä verkkotapaamisia, niitä oli alle puolella järjestöistä 
joissain tai kaikissa verkkokursseissa. Suurin osa (82 %) järjestöistä käytti verkkokursseillaan vertaisohjaajia 
tai kokemustoimijoita, ja vapaaehtoisiakin hyödynnettiin yleisesti. 

Vastausten perusteella kurssitarjonta ja hakijat eivät kohtaa ihanteellisesti: noin puolella järjestöistä oli 
kokemusta siitä, että verkkokursseille tulijoita olisi enemmän kuin voidaan ottaa vastaan, ja toisaalta 
samoin puolella järjestöistä verkkokursseja oli joskus tai toistuvasti peruuntunut hakijoiden puutteen 
vuoksi. Kokemus saattoi olla myös se, että verkkokursseille ei ylipäätään ole saatu osallistujia. 

Kokemukset teknisten ratkaisujen toimivuudesta olivat pääosin hyviä. Kompastuskivinä olivat ennen 
kaikkea kurssilaisten teknisen osaamisen vaihtelevuus, nettiyhteyden häiriöt ja käytetyn alustan kankeus. 

Verkkokurssien erityisinä hyötyinä perinteisiin sopekursseihin verrattuna mainittiin seuraavaa: 
riippumatonta ajasta ja paikasta, madaltaa osallistumiskynnystä sekä lisää kustannustehokkuutta ja 
alueellista tasa-arvoa. Tieto siirtyy nopeasti arjen pysyviksi taidoiksi.  

Verkkokursseissa ilmenneinä hankaluuksina mainittiin tekniset ongelmat, kömpelöt alustat, passiivisuus 
verkkokeskusteluun osallistumisessa sekä heikko sitoutuminen ja vertaistuki, lisäksi todettiin 
verkkokurssien työläys ohjaajille. 

Verkkokurssien tulevaisuuteen ja haasteisiin ottivat kantaa kaikki vastaajat, myös ne, jotka eivät nyt järjestä 
tai suunnittele verkkokursseja. Tulevaisuus nähtiin valoisana: verkkokurssit lisääntyvät vuosien varrella eri 



ikäryhmille, ja niitä kannattaa kehittää ja valikoimaa laajentaa. Toisaalta katsottiin, että verkkokurssit yksin 
eivät riitä, vaan niiden tulisi olla osa sopeutumisvalmennuksen valikoimaa. Todettiin, että verkkokurssit 
voidaan kokea myös liian pintapuolisina ja mekaanisina ja ne vaativat osaamista ja välineitä; kehitystyö on 
kesken. 

”Yksi vahva ja vaikuttava toiminnan muoto tulevaisuudessa. Pidämme kuitenkin tärkeänä, 
että kuntoutustarjonta on jatkossakin monimuotoista.” 

 
 
Haasteina nähtiin esimerkiksi tekniset toimimattomuudet ja uuden tekniikan kalleus. Etäosallistuminen voi 
heikentää sosiaalista vuorovaikutusta, ryhmäytymistä ja vertaistukea eikä siksi sovi kaikille. Motivointi ja 
ryhmän ohjaaminen verkossa on haasteellista. Osallistujia voi olla vaikeaa saada kursseille. 
 

”Ainoa haaste on se, jos kehitykseen ei lähde mukaan.” 
 

Järjestöt näkivät paljon tulevaisuuden mahdollisuuksia. Etäratkaisut laajentavat kohderyhmää ja parantavat 
saavutettavuutta, tasa-arvoisuutta ja alueellista yhdenvertaisuutta. Tuloksena on entistä monipuolisempi ja 
verkostomaisempi kuntoutus sekä yksilöllisempi kohdennettavuus. 
 

”Paljon mahdollisuuksia. Digitalisaatio on megatrendi, joka muuttaa palvelun tuottamisen 
tapaa.” 
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