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Yksilöillä, joilla sama diagnoosikoodi 
(ICD-10) voi olla keskenään hyvin 
erilainen toimintakyky, 
toimintarajoitteet  ja tarve 
kuntoutukselle/tuelleICF-koodeja on mukana ICD-11:ssä



• Viitekehys terveyden ja toimintakyvyn/rajoitteiden 
mittaamiseen sekä yksilö- että väestötasolla 

• Laaja toimintakyvyn käsite

• Yhteinen kieli eri ammattiryhmille

• Tieteellinen perusta toiminnallisen terveydentilan 
ymmärtämiseen ja tutkimiseen

• Toimintakyvyn rakenteinen kirjaaminen ja kuvaaminen 
asiakastyössä ja sähköisissä tietojärjestelmissä





Kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotukset 
kuntoutusjärjestelmän uudistamiseksi 2017; s.47

• Lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä tukevissa palveluissa tulee 
tutkia, kuntouttaa ja hoitaa lapsia ja nuoria, joilla on erilaisia 
kehityksellisiä erityisvaikeuksia mm. motoriikassa, 
tarkkaavaisuudessa, puheen- ja kielenkehityksen taidoissa, 
oppimisvalmiuksissa sekä sosiaalisissa ja vuorovaikutustaidoissa.

• Lasten kuntoutumisesta vastuussa olevien tahojen tulee toteuttaa 
kuntoutus mahdollisimman laajasti osana arkea perheen omassa 
elinympäristössä, mahdollisuuksien mukaan varhaiskasvatuksessa ja 
koulussa



Lähde: Kuntoutuksen uudistamisen toimintasuunnitelma vuosille 2020–2022 



https://thl.fi/fi/web/toimintakyky/icf-luokitus



https://www.thl.fi/icf-koodit/







• Käytetään koodin yhteydessä selittämään numeerisesti 
ongelman vaikeusastetta (asteikko 0-4)

• Suoritusten ja osallistumisen tasolla tarkenteella voidaan 
kuvata 

- suoritustaso (p)(”taso nykytilanteessa, huomioi tuet”) 

- suorituskyky (c) (”taso ilman tukia”) 

• Ympäristötekijöitä arvioitaessa asteikko edistävä/estävä 
(±0-4)







Arjen toimintakyvyn kuvauksessa päiväkodin / koulun sekä
vanhempien arviot ovat oleellinen osa yhteistä ymmärrystä.

Lapsen toimintakykyä ei voida määrittää vain yksittäisten
asiantuntijoiden arvioiden perusteella.



Koti Varhaiskasvatus Neuvola Kuntoutustyöntekijät Kuntoutustyöryhmä

Lasten kuntoutuksen verkosto



Todetaan tarve tukeen

Kuntoutustarpeen arvio I:

Konsultaatio 
kuntoutustyöryhmässä

Toimintakyvyn kartoitus

Kuntoutustarpeen arvio II:

Kartoitus 

(lomakkeet, havainnointi)

Asiantuntija-arviot 

(terapeutit, psykologi)

Lääkärin vastaanotto

Yhteinen ymmärrys

Kuntoutusuunnitelma:

Toimintakyky

Tavoitteet

Kuntoutus

Seuranta





Esimerkki kuntoutusuunnitelman yhteenvetokoosteesta:

Perinteinen vs ICF (viitekehys, koodit ja tarkenteet)

Huom. tässä esimerkissä nostetaan esiin merkittävimmät haasteet, jotka puoltavat 
kuntoutuksen tarvetta.

Vahvuuksien kuvaaminen samassa koosteessa haasteiden kanssa on  myös 
suositeltava tapa. 



Sanallinen toimintakykykuvaus:

5 -vuotias poika, jonka puhe on hyvin epäselvää ja puheen sujuvuudessa on
jonkin verran haasteita.

Hänellä on kohtalaisesti omaehtoisuutta ja hän on usein hyvin kriittinen 
oman osaamisensa suhteen sekä luovutusherkkä vaikeaksi kokemissaan 
tehtävissä. 

Hänellä on hyvin usein vaikeutta keskittymisessä päiväkodin toiminnoissa ja 
omantoiminnanohjauksessa on vaikeutta, samoin karkeamotoriikan
taidoissa on kohtalaista vaikeutta.

Poika ei pääse mukaan muiden lasten leikkeihin vaikea-asteisten kielellisen 
kehityksen ja tarkkaavuudensäätelyn haasteiden vuoksi.



5 -vuotias poika, jolla on hyvin epäselvä puhe ja merkittävää puheen 
sujumattomuutta. Erityistä vaikeutta on myös tarkkaavuuden säätelyssä, 
toiminnanohjauksessa sekä karkeamotoriikan taidoissa. Hänellä on 
omaehtoisuutta ja kriittisyyttä oman osaamisen suhteen sekä luovutusherkkyyttä. 
Nämä haasteet vaikuttavat merkittävästi hänen toimintakykyynsä ja 
mahdollisuuksiin osallistua ikätasoisiin sosiaalisiin suhteisiin ja leikkiin.

Lapsella on erityistä (3) vaikeutta

osallistumisessa henkilöiden väliseen vuorovaikutukseen (d720, d750), leikkiin (d9200) 
ja ohjattuihin oppimistilanteisiin (d815) sekä

suoritusten tasolla tarkkaavuuden kohdentamisessa (d160), puhumisessa (d330), 
yleisluontoisissa tehtävissä (d210, d230) ja liikkumisessa (d415, d455) sekä

Kehon toimintojen tasolla PL1 tasolla (b1266, b140, b1521, b1643, b1672, b176) ja
puhetoiminnoissa (b330).

Toimintakykykuvaus ICF:n avulla:



5 -vuotias poika, jolla on hyvin epäselvä puhe ja merkittävää puheen 
sujumattomuutta. Erityistä vaikeutta on myös tarkkaavuuden säätelyssä, 
toiminnanohjauksessa sekä karkeamotoriikan taidoissa. Hänellä on 
omaehtoisuutta ja kriittisyyttä oman osaamisen suhteen sekä luovutusherkkyyttä. 
Nämä haasteet vaikuttavat merkittävästi hänen toimintakykyynsä ja 
mahdollisuuksiin osallistua ikätasoisiin sosiaalisiin suhteisiin.

Lapsella on erityistä vaikeutta

osallistumisessa henkilöiden väliseen vuorovaikutukseen (d720.3, d750.3), leikkiin 
(d9200.3) ja ohjattuihin oppimistilanteisiin (d815.3) sekä

suoritusten tasolla tarkkaavuuden kohdentamisessa (d160.3), puhumisessa (d330.3), 
yleisluontoisissa tehtävissä (d210.3, d230.3) ja liikkumisessa (d415.3, d155.3). 

Kehon toimintojen tasolla PL1 tasolla (b1266.3, b140.3, b1521.3, b1643.3, b1672.3, 
b176.3) ja puhetoiminnoissa (b330.3).

Toimintakykykuvaus ICF:n avulla:



Toimintakykykuvaus visuaalisesti
PL1:
d160 tarkkaavuuden kohdentaminen
PL2:
d210 yksittäisten tehtävien tekeminen
d230 päivittäin toistuvien tehtävien 
tekeminen
PL3:
d330 puhuminen
PL4:
d415 asennon hallinta
d455 liikkuminen

PL1:
b1266 itseluottamus
b140 tarkkaavuustoiminnot 
b1521 tunteiden säätelytaidot
b1643 kognitiivinen joustavuus
b1672 kielen integroidut taidot (kerrontataidot)
b176 monimutkaisten liikkeiden yhteensovittamistoiminnot 
(puhemotoriikka, karkeamotoriikka)

PL2:
b260 kehotietoisuus 
(asentoaistitoiminnot)
PL3:
b330 puheen sujuvuus (sis. änkytyksen)





• WHO, THL ja STM suosittelee ICF:n käyttöä

• Kela edellyttää vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen 
hakemisessa

Saatavilla on:

- ICF-koulutusta

- ICF-työkaluja 

- Sairauskohtaisia ICF-ydinlistoja (core set)  



ICF-Koulutus

• AMK:t järjestävät 

virallisia 

ICF-koulutuksia, 

tiedot THL:n sivuilla 

• Nettipohjainen koulutusalusta
https://www.icf-elearning.com/



• Tunnettuus – ICF-opetus ammatillisessa koulutuksessa ei ole ollut 
riittävää

• Vahva perinne asiantuntijatyölle vs arjen toimintakykytiedon 
merkitys

• Uuden toimintatavan omaksuminen on vaativaa ja vie aikaa

• Vaatii koko työryhmän / toimijaverkoston yhteiseen prosessiin

• ICF:n käyttö lasten kehityksellisten haasteiden kuvaamiseen on 
oppimisprosessi ja valmista materiaalia ollut niukasti saatavilla



• ICF tiedettään nimenä, mutta se koettaan irrallisena tiimien ja 
organisaatioiden toiminnasta 

• Käytäntöjen muuttaminen vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä sekä koko 
työyhteisön sitoutumista 

• Tarvitaan kaikki ammattihenkilöt tavoittavaa koulutusta sekä yhteisöllistä 
oppimista organisaatioissa ja toimintaverkostoissa

• ICF on laaja-alaista kuntoutujan tilanteen ja toimintakyvyn ymmärtämistä 
– aitoa kuntoutujalähtöistä työtä, joka koettaan hyödylliseksi ja 
tarpeelliseksi 



Mahdollistaa 

• arjen toimintakyvyn rajoitteisiin perustuvan kuntoutustarpeen 
arvion

• eri tahojen arvioiden kokoamisen yhteisen kehyksen ja kielen 
avulla 

• haasteiden kuvaamisen yhtenevästi ja myös numeerisesti

• kuntoutuksen ja tukitoimien vaikuttavuuden seurantaa

• kuntoutuksen ohjautumisen selkeämmin vaativan tai 
lääkinnälliseen kuntoutuksen piiriin 





• Kaarinan neuvolaikäisten lasten kuntoutustyöryhmä, 2 
terveydenhoitajaa ja 2 varhaiserityisopettajaa kävi virallisen 
ICF-koulutuksen v. 2014-2015

• ICF:n käyttöä alettiin harjoittelemaan lasten kuntoutuksen 
tarpeen arviossa ja suunnittelussa TT Tigerstedtin tuella

• Mukana pilottina yksi varhaiskasvatusyksikkö ja neuvola

• PTH-lähtöiselle kehittämishankkeelle myönnettiin apuraha 
(VSSHP ERVA 3600e) 



• Lomakkeita kehitettiin:

- Varhaiskasvatuksen lomake (1. versio) otettiin käyttöön

- Vanhempien lomake (Pathways)

- Kokonaiskuntoutuksen yhteenvetokooste

• Terapeuttien toimintakykyprofiilit otettiin käyttöön

• Hyviä käytänteitä pohdittiin  



• ICF-koulutus ei riitä -> tarvitaan mentorointia ja yhteistä 
oppimista omassa työyhteisössä ja omassa ammattiryhmässä 
sekä valmista tukimateriaalia

• Yksittäinen arvio ≠ yksilön toimintakyky

• Arvioista muodostuu yhteisen kielen avulla yhteinen 
toimintakyvyn kuvaus

• Arkiympäristöjen rooli vahvistuu ja yhteinen kieli tuo lapsen 
arjen toimijat vahvemmin mukaan

• Ympäristötekijöiden kuvaaminen/huomiointi on tärkeää

• Tarkenteet tuovat selkeyttä ja mitattavuutta  



On askeleittain etenevä prosessi, jossa vaiheina on

1) Tiedon omaksuminen

2) Ajattelutavan muutos

3) Toiminnan muutos asteittain





• Kehittää ICF:n käyttöä lasten monialaisessa 
kuntoutusverkostossa

• Ottaa ICF käyttöön laajemmin Varsinais-Suomen alueella 
neuvolaikäisten lasten kuntoutuksessa

• Tuottaa lasten kuntoutusverkostoille ICF:n perustuvia 
- hyviä käytänteitä

- toimivia työvälineitä 

* toimintakykytiedon keräämisessä ja tiedonsiirrossa

* kuntoutuksen osa- ja kokonaistavoitteiden laatimisessa



Terveyspalvelut ja 
varhaiskasvatus:

• Perusturvakuntayhtymä Akseli

• Naantali

• Raisio - Rusko

• Lieto

• Paimio - Sauvo

• Kaarina



• Helena Tigerstedt, toimintaterapian lehtori, AMK

• Pia Lindevall, FM laillistettu puheterapeutti, yliopisto-opettaja, TY

• Elisa Paavilainen, lastentautien erikoislääkäri, avopediatri, Kaarina



:

• Tuija Nordlund, VEO, Kaarina

• Minna Valo, varhaiskasvatuksen koordinaattori, VEO, Kaarina 

• Leena Vuorisalo, neuvolapsykologi, Kaarina

• Petriina Munck, neuropsykologian erikoispsykologi, PsT



• Eija Haapala, asiantuntija, KELA 

• Päivi Rautava, professori, LKT, TY 

• Jaana Paltamaa, TtT, erikoissuunnittelija Jamk

• Päivi Mäkilä, LiL, lehtori, Turun amk 

• Harri Arikka, LL, lastenneurologian erikoislääkäri, Tyks, Lastenklinikka 
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• Sujuvat rakenteet ja käytänteet kuntoutusverkostoissa

• Yhteistyö varhaiskasvatuksen ja neuvolan kanssa

• Riittävä perehdytys ja mentorointi ammattiryhmille ja 
kuntoutustyöryhmille

• Lasten kehityksellisten erityisvaikeuksien kuvaamiseen 
soveltuvat työkalut ja kirjalliset ohjeet



• Asteittainen käyttöönotto:

1. viitekehys 

2. koodit ja tarkenteet

3. kokonaiskuntoutuksen toimintakykykuvaus ja tavoitteet 

• Alueiden halu ja into kehittää toimintaa on ollut ilo 
projektiryhmälle tässä hankkeessa



• ICF-ideologia ja toimintakykyluokitus tulevat tutuiksi

• Opit arvioimaan lapsen haasteita ja vahvuuksia lapsen arjen 
toimintakyvyn ja osallistumisen mahdollisuuksien 
näkökulmista

• Otat haltuun yhteisen kuntoutuksen kielen 

• Saat käyttöösi työkalut ICF-pohjaiseen työskentelyyn

• Olet mukana kehittämässä lasten kuntoutusta




