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Naantalin lastenneuvola, kuntoutus ja varhaiskasvatus



Mitä hanke antoi?

❖ Lastenneuvola
Saimme valmiit lomakkeet ja niiden käyttöönottoon tukea koulutuksesta. Työstimme omaa Naantalin mallia.

❖ Kuntoutus
Puheterapeuteille ICF-malli tuli aktiiviseen käyttöön toimintakyvyn kuvauksessa. Kelan lausuntojen kirjoittaminen selkeytyi ja 
muissakin lausunnoissa ICF:ää on otettu enemmän käyttöön.
Lasten toimintaterapeutti sai hankkeen avulla työnkalun, jonka avulla pystyy paremmin erottelemaan, ketkä kuuluvat Kelan 
piiriin ja ketä kuntoutetaan omana toimintana. ICF-koodien avulla lausunnon kirjaaminen on helpompaa ja selkeämpää. 
Toiveena olisi saada enemmän esimerkkejä lausuntojen kirjoittamiseen.
Fysioterapeuteille ICF –kooditus on tullut tutummaksi. Hankkeen kautta sai tietoa siitä, miten lähialueella toimitaan ja 
kirjataan.

❖ Varhaiskasvatus 
ICF-hankkeen myötä yhteistyö on lisääntynyt ja sen seurauksena on tullut selkeämmin esiin terveydenhuollon ja 
varhaiskasvatuksen näkemyseroja lasten taitojen suhteen. Tämä voi lapsen toimintakyvyn arvioinnin näkökulmasta olla 
myönteinen tai haastava kysymys. Miten eri työntekijä tulkitsee lapsen taitoja? Miten pääsemme tarkentamaan, mitä itse tai 
yhteistyökumppani on tarkoittanut?
Oma näkemys on tasavertaisempaa: vaikka ennenkin on tarkasteltu lasten ikäkausiin liittyvistä taidoista. ICF-lomakkeen myötä 
korostuu lapsen ikätaso (vrt. esim. ”eskarilaiset”, joista osa on syntynyt tammikuussa ja osa joulukuussa).
Hankkeessa oli hyvää seminaarit ja projektinvetäjien sitoutuminen, apu, arkeen jalkautuminen sekä toimintakyvyn näkökulma.



Mikä muuttui ja mikä jäi käyttöön?

❖ Lastenneuvola
ICF-lomakkeet otettiin käyttöön.
Varhaiskasvatuksesta saadaan palaute etukäteen neuvolan sähköpostiin kaikenikäisistä lapsista ja neuvolasta lähetetään 
varhaiskasvatukseen palaute 4v. ja 5v käynneiltä.
Lasten kuntoutustyöryhmän työskentely tiivistynyt, säännölliset tapaamiset nopeuttavat asioiden käsittelyä ja 
moniammatillinen työryhmä mukana. 
Lähetteet toimintaterapiaan ja puheterapiaan neuvolan kautta ja näihin on selkeät yhteneväiset kriteerit.
Sama kieli eri toimijoiden välillä ja strukturoidumpi tapa käsitellä asioita. 

❖ Kuntoutus
Toimintaterapiassa on otettu käyttöön ICF-koodit arviointien yhteydessä sekä pathways-kyselylomake arjen haasteiden 
kartoittamiseen. Kyseiset asiat tulevat myös jäämään käyttöön ainakin jollain tasolla, koska ne on koettu hyviksi.
Puheterapiassa lausunnon rakenne muuttui ja painottui enemmän toimintakykyyn (vs. testitulokset). Koodit ja tarkenteet
jäivät käyttöön. Puheterapeuteille tehdyt vanhempien ICF-kyselylomakkeet ja laaja ydinlista jäivät käyttöön. 
Fysioterapian käytännön työssä ei ole vielä muutosta tapahtunut, kehitteillä on ottaa icf koodit osaksi kirjaamista ja 
hyödyntää toimintakykyprofiilia.

❖ Varhaiskasvatus
Neuvolalomake on käytössä (2-6-vuotiaat). Ikäluokka, joille lomake nyt täytetään, on laajempi; Naantalissa on aktiivisesti 
tehty 3-5-vuotiaiden kohdalla jo vuosia. Lomakkeet toimitetaan neuvolaan sähköisesti.



Miten hanke tuki ICF:n jalkauttamista Naantaliin?

❖ Lastenneuvola
Jatkamme samaan malliin ja kehitämme edelleen toimintaa, sekä huolehdimme uusien työntekijöiden perehdyttämisestä. 

❖ Kuntoutus
Hankkeen avulla yhteistyö eri toimialojen välillä parani ja viestintä eri toimijoiden välillä sujuu ainakin jollain tasolla 
sujuvammin, ICF:n käyttö on selkeämpää, kun kaikki käyttävät sitä. 
ICF tuli aktiivisesti käyttöön puheterapiassa ja myös moniammatillisesti käytössä, esim. varhaiskasvatuksen ja koulun arviot.
Jatkossa pyrimme käyttämään koodeja vielä enemmän kaikkien asiakkaiden arvioinnissa ja myös aikuisilla. Graafista 
toimintakykyprofiilia olisi hyvä käyttää enemmän esim. vanhempien kanssa keskusteltaessa. 
Hanke auttoi eri ammattiryhmien saattamista saman toimintamallin pariin ja edisti ICF aineistoon tutustumista.

❖ Varhaiskasvatus
ICF tuli hankkeen myötä käyttöön. Seminaarit ja muu koulutus lisäsivät yhteistä ymmärrystä koko toimintakykykäsitteeseen.
Kun pidimme ICF-koulutuksia henkilökunnalle, opimme itsekin asiasta lisää, asia sisäistyi ja ymmärrys kasvoi.
Muut mieleen tulleet asiat: arvioinnin subjektiivisuus, tilanteen ja ympäristön vaikutus toimintakykyyn/testimuotoinen 
arvio: lapsen toimintakyky arjen ympäristössä voi kaivata paljon tukea, vaikka ei näkyisi kahdenkeskisessä tilanteessa. 


