
 

 
Kuulovammaisten koulunsa aloittavien lasten perhekuntoutus 

Moniammatillinen yksilökuntoutus, Kela  

 

Aika:  1. jakso 16.4. – 20.4.2018 
  2. jakso 29.10.-2.11.2018 
  3. jakso vuonna 2019, ajankohta varmentuu myöhemmin 
 
Paikka:  Kuulo-Auris Oy 

Marjaniementie 74, 00930 Helsinki / Iiris-keskus 
   
Kurssin nimi: Moniammatillinen yksilökuntoutus 
 

 
Tämä kuntoutusmuoto on tarkoitettu koulunsa aloittaville kuulo- ja kuulonäkövammaisille lapsille 
perheineen. Kyseessä on Kelan moniammatillinen yksilökuntoutus, jossa päätöksen saaneista 
perheistä kootaan ryhmiä, jotta vertaistuki mahdollistuu. Kuntoutujalla on kuulovammaan perustuen 
mahdollisuus saada Kelan harkinnanvaraista tai vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta. 
Yksilökuntoutuspäätös toteutetaan 2-4 jaksossa, joiden pituus on 5 vuorokautta. 
 
Kelan perhejakso on maksutonta osallistujille. Voitte hakea matkakorvausta kuntoutukseen 
liittyvistä matkakustannuksista sekä kuntoutusrahaa ansionmenetyksistä kuntoutuksen ajalta. 

 
Hakeminen kuntoutukseen 
Yksilölliseen moniammatilliseen kuntoutukseen haetaan Kelan hakemuslomakkeella:  

• Harkinnanvarainen kuntoutus: lomake KU 132  

• Vaativa lääkinnällinen kuntoutus: lomake KU 104 
 

Liittäkää hakemukseen 

• Lääkärin B-lausunto (harkinnanvarainen kuntoutus) TAI 

• Kuntoutussuunnitelmaan lisätty suositus (vaativa kuntoutus) 
 
 
Sisältö ja tavoitteet: Kuntoutuksen lähijaksot sisältävät erillistä ohjelmaa kuntoutujille, sisaruksille 
ja vanhemmille. Lisäksi kaikille perheille järjestetään yhteistä ohjattua toimintaa. Ohjelma koostuu 
yksilötapaamisista ja ryhmämuotoisesta toiminnasta. Jaksoilla perheet saavat vertaistukea. 
Ohjelman sisältöön vaikuttavat kuntoutujan ja perheiden yksilölliset tavoitteet. 
 
Jaksoilla käsitellään esimerkiksi seuraavia teemoja: 

- Kuulo- ja kuulonäkövammat sekä niiden kuntoutus 
- Kuulo- tai kuulonäkövammainen oppilas ja huomioiminen luokassa, tukitoimet koulussa 
- Esteetön kuunteluympäristö sekä koulutilojen akustiikka ja valaistus 
- Tietoa kuulon ja näön apuvälineistä ja vuorovaikutuskeinoista 
- Kuulo- tai kuulonäkövammaisen lapsen kokemusmaailma ja itsetunnon tukeminen 
- Kuntoutujan ja perheen voimavarojen ja vahvuuksien tunnistaminen 
- Ohjattua toimintaa ja harjoituksia kuulon/kuuntelun, näönkäytön, kielellisen kehityksen ja 

kommunikaation edistämiseksi 
- Huonokuuloisen nuoren puheenvuoro vanhemmille ja kuntoutujille 
- Kuulo- ja kuulonäkövammaan sopeutumisen tukeminen koko perheelle 
- Musiikin merkitys kuntoutuksessa 
- Tietoa sosiaalietuuksista ja toimivan tukiverkoston luominen kotipaikkakunnalle 

 
Jaksot koostuvat asiantuntijoiden ja terapeuttien ohjaamista yksilötapaamisista sekä 
ryhmäkeskusteluista. Kuntoutujille, vanhemmille ja sisaruksille järjestetään erillistä ohjelmaa 
 



 
 

 
OHJELMARUNKO: 
(Huom. lopullinen ohjelma suunnitellaan perheen tarpeen mukaan) 
 
8.00-9.00 AAMUPALA 
9.00-9.30 Aamukokoontuminen 
9.30-11.00 Kuntoutujille, sisaruksille ja vanhemmille vertaisryhmissä tapahtuvaa 

kuntoutusta; harjoituksia, keskusteluryhmiä, ohjattua toimintaa ulkona tai sisällä 
11.00-12.00 LOUNAS 
12.00-12.30 Rauhallista ohjattua toimintaa, lasten päivälepo, ulkoilua, koulutehtävien tekoa 

ja koulunkäynnin ohjausta 
12.30-13.30 Kuntoutujille, sisaruksille ja vanhemmille vertaisryhmissä tapahtuvaa 

kuntoutusta; harjoituksia, keskusteluryhmiä, ohjattua toimintaa ulkona tai sisällä 
13.30-14.00 VÄLIPALA 
14.00-16.00 Kuntoutujille, sisaruksille ja vanhemmille vertaisryhmissä tapahtuvaa 

kuntoutusta; harjoituksia, keskusteluryhmiä, ohjattua toimintaa ulkona tai sisällä 
16.00-17.00 PÄIVÄLLINEN 
17.00- Perheiden yhteistä aikaa TAI vapaa-ajan ohjelmaa  

Torstai-iltana: sauna ja uinti 
19.30-20.15 ILTAPALA 

 
  
Moniammatillinen työryhmä: 
Korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri/Audiologi 
Psykologi 
Sairaanhoitaja 
Sosionomi AMK, Ohjaaja 
Fysioterapeutti 
Toimintaterapeutti 
Puheterapeutti 
 
Erityistyöntekijät: 
Lastentarhanopettaja 
Musiikkiterapeutti 
Vapaa-ajan ohjaaja 
IT-ohjaaja 
 
Muu kuntoutushenkilöstö: 
Arkkitehti 
Lähihoitajat ja/tai lastenhoitajat 
Vertaistukihenkilö 
Uinninvalvoja 
Ilta- ja yöpäivystäjät 
 
Vierailevat työntekijät: 
Kuntoutusohjaaja 
Erityisluokanopettaja 
Sosionomi /kouluttaja 

 

Tervetuloa! 
 
Kuulo-Auris Oy  
www.auris.fi  
www.facebook.com/kuuloauris 
 
 
Kristiina Laakso  Marianne Montonen 
p. 050 511 8046  p. 044 752 5568 
kristiina.laakso@auris.fi  marianne.montonen@auris.fi 
 
Kelan sivut: www.kela.fi 

mailto:kristiina.laakso@auris.fi

