
ETÄKOULUTUS 

Myofunktionaalisen ajattelun perusteita 

puheterapeutille 

Myofunktionaalisessa terapiassa voidaan tunnistaa, ehkäistä ja 
kuntouttaa suun ja kasvojen alueen lihasten toiminnan häiriöitä. 
Nämä toiminnan häiriöt voivat olla yhteydessä mm. kasvojen luuston 
kasvuun ja kehittymiseen, pureskeluun, nielemiseen, puheeseen ja 
purentaan.  

Suun ja kasvojen lihasten toiminnat ovat usein puheterapeuttisen 
kuntoutuksen keskiössä. Ammattikunnan tulisikin ymmärtää 
perusteita kasvojen ja suun alueen kehityksestä, rakenteiden ja 
toimintojen vuorovaikutuksesta sekä tunnistaa kehityskulkuun 
positiivisesti tai negatiivisesti vaikuttavia tekijöitä. Myofunktionaalisen 
terapian perusteiden ymmärtäminen auttaa ohjaamaan asiakkaat 
oikea-aikaisesti muiden terveydenhuollon ammattilaisten tutkimuksiin 
ja  tukee puheterapeutin osallistumista moniammatillisen työryhmän 
toimintaan.  

Koulutuksessa käydään läpi myofunktionaalisen ajattelun perusteita 
viimeisimpään tutkimustietoon nojaten. 
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Kahden päivän koulutuksen sisältö: 
• Katsaus suun ja kasvojen alueen anatomiaan ja fysiologiaan sekä 

rakenteiden kehitykseen 
• Mitä myofunktionaaliset häiriöt ovat ja mitä haitallisia vaikutuksia 

näillä häiriöillä voi olla  
• Myofunktionaalisten häiriöiden arviointi ja etiologia 
• Katsaus tutkimusartikkeleihin myofunktionaalisen terapian 

soveltamisesta eri häiriöissä 
• Myofunktionaalisten harjoitteiden esittely 
• Katsaus kansainvälisiin käytänteisiin 
• Moniammatillisen yhteistyön merkitys ja puheterapeutin rooli 

myofunktionaalisten häiriöiden havaitsemisessa sekä hoidossa 

Kouluttajana toimii puheterapeutti Hanna Mäkinen.  

Varaa koulutukseen itsellesi peili sekä valo, jonka saat suunnattua 
suun alueelle.  Toisena päivänä tarvitset lisäksi lasillisen vettä ja pari 
Marie-keksin kaltaista keksiä. Kaikki muut harjoittelussa tarvittavat 
välineet lähetetään sinulle ennen koulutusta.  

Hinta:  

Kahden päivän koulutus 440€ (+ALV24%).  

Hintaan sisältyy luentomateriaalit, kaikki harjoitteluun tarvittavat 
välineet sekä osallistumistodistus. Koulutuksen hintaan ei sisälly 
ruokailuja tai teknisen tuen palveluja.  

Koulutuksen ajankohta:  

Koulutus pidetään maanantaina 15.11. ja tiistaina 16.11. 2021 klo 
8:30-16. Koulutus toteutetaan etänä Zoom:n kautta. Kouluttaja ei 
vastaa osallistujan etäyhteyksien toimimisesta tai tarjoa teknistä tukea 
koulutuksen aikana. Liittymislinkki jaetaan s-postitse koulutusta 
edeltävän päivän aikana.  

Etäyhteydellä osallistuminen tapahtuu Zoom-sovelluksella. 
Osallistumiseen tarvitset nettiyhteyden sekä tietokoneen tai tabletin, 

www.kielikoulu.net



jossa on kamera ja mikrofoni. Voimme tarvittaessa testata 
etäyhteyden toimimista etukäteen. 

Ilmoittautuminen: 

Koulutukseen mahtuu 20 osallistujaa, paikat täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutus toteutuu, mikäli 
ilmoittautuneita on vähintään 10. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 
25.10.2021. 

Sitovat ilmoittautumiset ja lisätiedot hanna@kielikoulu.net tai 
puhelimitse 050-5579099. Hanna varmistaa ilmoittautumisesi 
mahdollisimman pian viestisi saatuaan.  

Peruutusehdot ja laskutustietojen ilmoittaminen: 

Ilmoittautumisen voi perua veloituksetta 25.10.2021 mennessä, 
tämän jälkeen veloitetaan 50% koulutuksen hinnasta.  

Koulutukseen osallistujan tulee ilmoittautumisen yhteydessä lähettää 
laskutustiedot. Mikäli kouluttaja joutuu kirjoittamaan uuden laskun 
puutteellisten tai virheellisten laskutustietojen vuoksi, laskuun lisätään 
30€ laskutuslisä.  

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee myös ilmoittaa postiosoite, johon 
materiaalit lähetetään. 

Puheterapia Hanna Mäkinen (2306335-4) 

050-5579099 

hanna@kielikoulu.net 

Rantakatu 3 liikehuoneisto 6, 04400 Järvenpää
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