
arviointia ja kuntoutusta tekeville ammattilaisille (puheterapeutit, psykologit ja
lastenlääkärit)
erityisopettajille ja luokanopettajille 
varhaiskasvatuksen opettajille ja erityisopettajille.

Koulutuksen kuvaus: 

Kaksipäiväisessä koulutuksessa käydään läpi CCC-2-menetelmää koskevaa
tutkimustietoa, menetelmän perusteita ja luotettavuutta sekä arvioitavia kielen
osa-alueita. Lisäksi avataan tapausesimerkein, miten saatuja tietoja voidaan
hyödyntää kuntoutuksen suunnittelussa ja seurannassa.

Koulutus antaa valmiudet määritellä kuntoutuksen tavoitteita kyselystä saatujen
vastausten perusteella. Huolellisesti tulkittu seulonnan tulos auttaa lähettämään
lapsen tai nuoren tarvittaessa oikeaan paikkaan jatkotutkimuksiin, mikä edistää
myös lapselle sopivan kuntoutuksen suunnittelua.

Koulutus tarjoaa kuntoutustyötä tekeville seurantatyökalun myös kuntoutuksen
tuloksellisuuden arviointiin ja lausuntojen tekemiseen. CCC-2 tuloksia linkitetään
ICF-viitekehykseen sekä GAS-tavoitteiden laadintaan. Workshopeissa käydään
läpi tehtyjä arviointeja eri tapausselostuksin. 

Otamme mielellämme vastaan myös kurssilaisten tarjoamia omia
tapausselostuksia. Luennoitsijoihin voi ottaa asiasta yhteyttä kolme viikkoa ennen
kurssia:
Anneli Yiherva: annyliherv@gmail.com
Lea Partanen: partanenlea1@gmail.com

Kenelle koulutus soveltuu? 

HLS-Fondo kouluttaa

Aika: 4.-5.5.2023
Paikka: Original Sokos Hotel Arina / kokoustila Valkea 4. krs Oulu
Hinta: 298€ + alv/1 pv tai 596€ + alv/2pv (sis. kahvit ja lounaan)
Hinta etäosallistujille: 239+alv/1 pv tai 478€ + alv/2 pv
Kouluttajat: Anneli Yliherva ja Lea Partanen

Kuntoutuksen suunnittelu, arviointi ja
seuranta CCC-2- menetelmää hyödyntäen

mailto:annyliherv@gmail.com
mailto:partanenlea1@gmail.com


Torstai 4.5. klo 8.45 - 16.15 (kouluttajana Anneli Yliherva)

8.45               Tervetuloa! Ilmoittautuminen ja aamukahvi 
9.15                Lasten ja nuorten kommunikointitaitojen kysely (CCC-2)
                                    ·Lähtölaukaus kyselylle – miksi seulontaa tarvitaan?
                                    ·Kyselyn yleisesittely ja teoriapohja
10.45              Tauko
11.00               Kyselyn osa-alueet ja niiden pisteytys ja tulkinta esimerkein
                                    ·Puhe ja kieli
                                    ·Kielen käyttö (pragmatiikka)
                                    ·Autismikirjon häiriöön viittaavat piirteet
12.15                Lounastauko
13.15                Workshop - Tapausselostukset 
                                 ·Esittelyä
                                 ·Kyselyn ja profiilin tulkinta
                                 ·Kuntoutusprosessin jatkon suunnittelu
14.45              Tauko
15.00              Yhteenvetoa tapausten pohjalta, kysymyksiä ja kokemuksia
16.15                Ensimmäinen koulutuspäivä päättyy

Pejantaina 5.5. klo 8.45-16.15 (kouluttajana Lea Partanen)

8.45                Tervetuloa! Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9:15                 CCC-2 kysely kuntoutuksen tavoitteiden asettamisessa ja seurannassa
                                • Lyhyt katsaus ICF-luokitukseen 
                                • CCC-2 profiili ja ICF-luokitus
                        Tapausselostus Tiina
                                • GAS-tavoitteiden laatiminen
                                • Profiili ja ICF-luokitus
                                • GAS-tavoitteiden seuranta 
                                • Vastausten hyödyntäminen lausunnossa
10:45               Tauko
11:00                Workshop - Tavoitteiden asettaminen ja seuranta
12:15                 Lounastauko
13:15                 CCC-2 kysely kuntoutuksen tavoitteiden asettamisessa ja seurannassa
                         Tapausselostus Timo
                                 • GAS-tavoitteiden laatiminen
                                 • Profiili ja ICF-luokitus
                                 • GAS-tavoitteiden seuranta 
                                 • Vastausten hyödyntäminen lausunnossa

14:45                Tauko
15:00               Workshop CCC-2 kysely kuntoutuksen tavoitteiden asettamisessa ja seurannassa
                         Tapausselostus Timo
                                • Workshop-töiden purkaminen
16:15                 Koulutus päättyy

HLS-Fondo kouluttaa
Kuntoutuksen suunnittelu, arviointi ja seuranta CCC-2-
menetelmää hyödyntäen -koulutuksen ohjelma


