
 
 
 
Toteutussuunnitelma ICF Lasten kuntoutuksessa  
Hanke etenee (toteutuneet tapahtumat) 
 

Joulukuu 2018  
Lausuntopyyntö Turun Yliopiston eettiselle 
toimikunnalle  
Ohjausryhmän kokous 
 
Kartoittava kysely osallistuville työryhmille 
niiden kuntoutuskäytänteistä  

 
30.11. Käsittely 17.12.2018 
 
18.12.2018 

Tammi – helmikuu 2019 
Perehdytys projektiin ja ICF-luokituk-
seen 
osallistuja valitsee 2 soveltuvaa päivää 

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

 Helmi – kesäkuu 2019 
 
Työpajat kuntoutustyöryhmissä avope-
diatria-alueittain (terveydenhuoltoyksiköi-
den mukaan)  
 
 
Terveydenhoitajat 
Perehdytys / mentorointi Lene-lomakkeiden 
toimintakykyprofiilin käyttöön 
Mentorointi/kehittämispajat 
 
Varhaiskasvatuksen erityisopettajien 
ohjaus ja mentorointi  
ICF-sillatun tiedonsiirtolomakkeen käytössä 
Mentorointi/kehittämispajat 
 
Ohjausryhmän kokous 
 

helmi-huhtikuu 2019 
 
Raisio/Rusko (28.3.), Kaarina (5.4.), Lieto 
(9.4.), Naantali (10.4.), Akseli (11.4.), Pai-
mio-Sauvo 26.4., 
alkukartoitus ja projektin käynnistys työryh-
mittäin 
Akseli (6.3.), Paimio-Sauvo (19.3.), Lieto 
(26.4.), Naantali (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 tiedonsiir-
tolomake laajenee kaikkiin päiväkotipalaut-
teisiin.  
 
Erikseen sovittavat mentorointipäivät yksi-
köihin 

Huhtikuu- elokuu 2019 
Kuntoutustyöntekijät (psykologit, fysio-, 
puhe- ja toimintaterapeutit) 
Toimintakykyprofiili arvioinnin dokumen-
toinnissa 
Mentorointi/kehittämispajat 
 
Avopediatrit/ lääkärit 
Kuntoutussuunnitelmat/ toimintakykyprofiilit 

 
Toimintakykyprofiilit otetaan käyttöön kai-
kissa kuntoutustyöryhmissä 
psykologien kehittämispaja (3.4.), fysio- ja 
toimintaterapeuttien kehittämispaja (9.4.), 
puheterapeuttien kehittämispaja (16.4.) 
muu tarpeellinen esim. sosiaalityöntekijät 
 
lääkärit (28.5.) 
Mentorointi paikallisesti tarpeen mukaan 
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Elokuu - joulukuu 2019 
 
Kehittämispajat: moniammatillinen, var-
haiskasvatuksen erityisopettajat oma, ter-
veydenhoitajat oma, kuntoutustyöntekijät 
(miten lomakkeet toimivat käytännössä, mi-
ten toimintakykyprofiileja osataan käyttää) 
 
Mentorointi tarpeen mukaan 
 
 
 
 
Kehittämistapaaminen lääkärit  
(miten toimintakykyprofiilit toimivat kuntou-
tussuunnitelman laatimisen tukena) 
 
Ohjausryhmän kokous 

 
 
Akseli, Paimio-Sauvo, Kaarina, Rai-
sio/Rusko, Naantali ja Lieto  
Missä mennään tilannekartoitus, 
aineiston analysointi  
 
Kuntoutustyöntekijät ammattiryhmittäin 4 t 
psykologit 
toimintaterapeutit  
puheterapeutit 
Varhaiskasvatustyöntekijät 4 t 
 
Kuntoutussuunnitelman kirjaaminen käyt-
töön otettujen ICF-työvälineiden avulla. Pai-
nopiste kuntoutuksen kokonais- ja osata-
voitteissa 
 

 Maaliskuu 2020 
 Korona siirtää terapeuttien kehittämis- 
tapaamisia touko-syyskuulle 
Toteutuvat etänä ja kontaktissa 
(reflektio, toimintakyvyn muutoksen arviointi 
terapian vaikuttavuuden arvioinnissa) 
 

 
 
 
Toimintakykyprofiilit toimintakyvyn muutok-
sen mittaamisessa (reflektio) 

Huhtikuu 2020 
Ohjausryhmän kokous 

 

Kesäkuu 2020 
 
väliraportti 

 
Tulosten raportointi rahoittajalle ja ohjaus-
ryhmälle 

Elokuu 2020 
Lääkäritapaaminen etänä 
Väliseminaari 

 
Tulosten/ tuotosten raportointi osallistujille 
kysely 

Marraskuu 2020 
 
Moniammatillinen työryhmä työpaja 
(yhteinen kieli, yhdenmukaiset menetelmät, 
toimintakykyprofiilit käytössä) 
tiedon analysointi 

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

Tammikuu 2021 
 
Arviointi kehitettyjen työvälineiden ja toimin-
tatapojen juurtumisesta sekä hyödyistä 
 

 
Kysely  
 
Toimintakykyprofiilit toimintakyvyn muutok-
sen mittaamisessa (reflektio) 

Maaliskuu 2021 
 
avoin päätösseminaari 24. / 25.3. 
Tulos ja tuotosvaihe, tiedon jakaminen 

julkaisut 
 
avoin seminaaripäivä  
raportointi 

Huhtikuu 2021 Loppuraportti 
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