
 
 
 
 
 
 
 
 
Toteutussuunnitelma 
 ICF Lasten kuntoutuksessa  
Hankkeen eteneminen (toteutuneet tapahtumat sinisellä värillä) 
 
Joulukuu 2018  
Lausuntopyyntö Turun Yli-
opiston eettiselle toimikun-
nalle  
Ohjausryhmän kokous 
 
Kartoittava kysely osallistu-
ville työryhmille niiden kun-
toutuskäytänteistä  

 
30.11. Käsittely 17.12.2018 
 
18.12.2018 

 

Tammi – helmikuu 2019 
Perehdytys projektiin ja 
ICF-luokitukseen 
Osallistuja valitsee 2 sovel-
tuvaa päivää 

 
2 perehdytyspäivää x 3 
Turku amk 
I-osa 15.1., 24.1. tai 28.1 
II-osa 29.1., 5.2. tai 12.2. 
 

 

 Helmi – kesäkuu 2019 
 
Työpajat kuntoutustyö-
ryhmissä avopediatria-alu-
eittain (terveydenhuoltoyk-
siköiden mukaan)  
 
 
Terveydenhoitajat 
Perehdytys / mentorointi 
Lene-lomakkeiden toiminta-
kykyprofiilin käyttöön 
Mentorointi/Kehittämispajat 
 
Varhaiskasvatuksen eri-
tyisopettajien ohjaus ja 
mentorointi  
ICF-sillatun tiedonsiirtolo-
makkeen käytössä 
Mentorointi/Kehittämispajat 
 

Helmi –huhtikuu 2019 
 
Raisio/Rusko(28.3),Kaa-
rina(5.4),Lieto (9.4), Naan-
tali(10.4.), Akseli (11.4.), Paimio-
Sauvo 26.4, 
alkukartoitus ja projektin käynnis-
tys työryhmittäin 
Akseli (6.3), Paimio-Sauvo(19.3), 
Lieto (26.4), Naatali (8.5) 
4 v. ja 5 v.-sillattu LENE-lomake 
laajenee kaikkiin neuvoloihin 
 
Akseli (26.2), Naantali (18.3), 
Lieto (10.4),Raisio(15.4). Kaarina 
konsultoiva 
Varhaiskasvatuksen ICF-sillattu 
tiedonsiirtolomake laajenee kaik-
kiin päiväkotipalautteisiin.  
 
Erikseen sovittavat mentorointi-
päivät yksiköihin 
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Huhtikuu- elokuu 2019 
 
Kuntoutustyöntekijät 
(Psykologit,fysio-, puhe- ja 
toimintaterapeutit 
Toimintakykyprofiili arvioin-
nin dokumentoinnissa 
Mentorointi/kehittämispajat 
 
Avopediatrit/ lääkärit 
kuntoutussuunnitelmat/ toi-
mintakykyprofiilit 

 
Toimintakykyprofiilit otetaan käyt-
töön kaikissa kuntoutustyöryh-
missä 
psykologien kehittäispaja (3.4), 
fysio- toimintaterapeuttien kehit-
tämispaja (9.4), 
puheterapeuttien kehittämispaja 
(16.4) 
muu tarpeellinen esim. sosiaali-
työntekijät 
 
lääkärit (28.5.) 
Mentorointi paikallisesti tarpeen 
mukaan 

 

Elokuu -  joulukuu 2019 
 
Kehittämispajat: moniam-
matillinen, varhaiskasvatuk-
sen erityisopettajat oma, 
terveydenhoitajat oma, kun-
toutustyöntekijät 
(miten lomakkeet toimivat 
käytännössä, miten toimin-
takykyprofiileja osataan 
käyttää) 
 
Mentorointi tarpeen mu-
kaan 
 
Kehittämistapaaminen 
lääkärit  
(miten toimintakykyprofiilit 
toimivat kuntoutussuunni-
telman laatimisen tukena) 
 

 
 
Akseli, Paimio-Sauvo, Kaarina, 
Raisio/Rusko, Naantali ja Lieto  
Missä mennään tilannekartoitus 
Learning Cafe, aineiston analy-
sointi  
 
Kuntoutustyöntekijät ammattiryh-
mittäin 4 t 
psykologit 
toimintaterapeutit  
puheterapeutit 
Varhaiskasvatustyöntekijät 4 t 
 
Kuntoutussuunnitelman kirjaami-
nen käyttöön otettujen ICF-työvä-
lineiden avulla. Painopiste kun-
toutuksen kokonais- ja osatavoit-
teissa Fokusryhmä-haastattelu 
 

 

 Maaliskuu 2020 
 
Terapeuttien kehittämis-
tapaaminen 
(reflektio, toimintakyvyn 
muutoksen arviointi tera-
pian vaikuttavuuden arvi-
oinnissa) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Toimintakykyprofiilit toimintaky-
vyn muutoksen  mittaamisessa 
(reflektio) 
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Huhtikuu 2020 
 
Väliseminaari Kaksi vaih-
toehtoista päivämäärää 
 

 
 
Kysely 
(Learning cafe) 
 

 

Kesäkuu 2020 
 
 

 
Väliraportti 

 

Elokuu 2020 
 
Moniammatillinen työ-
ryhmä työpaja 
(yhteinen kieli, yhdenmukai-
set menetelmät) 
tiedon analysointi 

 
 
Akseli, Paimio-Sauvo, Kaarina, 
Raisio/Rusko, Naantali ja Lieto.  
 
Kokemuksia ICF-viitekehyksen 
käytöstä 
Learning cafe 

 

Lokakuu 2020 
 
Arviointi kehitettyjen työväli-
neiden ja toimintatapojen 
juurtumisesta sekä hyö-
dyistä 
 

 
 
Learning cafe 
Kysely 

 

Tammikuu 2021 
 
Avoin päätösseminaari 
Tulos ja tuotosvaihe, tiedon 
jakaminen 

Julkaisut 
 
Avoin seminaaripäivä  
Raportointi 

 

Huhtikuu 2021 Loppuraportti  
 
 
 
 
 
 
 
 


