
Hankkeen tuotoksia ja
kokemuksia 24.3.2021



Tavoitteet ja tarkoitus

Tavoitteena tuottaa lasten kuntoutuksen toimijoille kansainväliseen toimintakykyluokitukseen 

perustuvia hyviä käytänteitä ja toimivia työvälineitä tiedon keräämisessä ja tiedonsiirrossa sekä 
kuntoutuksen osa- ja kokonaistavoitteiden laatimisessa

Tarkoituksena selvittää:  

● Miten ICF-toimintakykyprofiilien käyttöönotto tukee lasten kuntoutuksen kokonais- ja osatavoitteiden 

määrittelyä ja kuntoutussuunnitelman laatimista? 

● Miten toimintakykyprofiilien käyttö mahdollistaa kuntoutuksen vaikuttavuuden seurantaa? 

● Miten toimintakykyluokitukseen sillatut tiedonkeruu- ja siirtolomakkeet toimivat ja tuovat synergiaetua 

tiedon kokoamisessa lasten terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen moniammatillisessa kentässä? 

● Kartoittaa eri ammattiryhmien kokemuksia ICF:n käytöstä lasten kuntoutuksessa.  



Tietoa on kerätty

• Kyselyt hankkeen eri vaiheissa

• Haastattelut

• Learning Cafe



Käytänteet kuntoutustyöryhmissä, alkukartoitus

• Kaikilla alueilla toimi neuvolaikäisten lasten moniammatillinen kuntoutustyöryhmä. Kaikissa työryhmissä 

oli lääkäri, psykologi, puheterapeutti ja toimintaterapeutti. Useimmissa työryhmissä toimi myös 

terveydenhoitaja, fysioterapeutti, sosiaalityöntekijä ja varhaiskasvatuksen edustaja.

• Kuntoutussuunnitelmapalaverin kokoonpano vaihtui alueittain. Osassa alueista palaveriin osallistui 

perhe, lääkinnällisen kuntoutuksen työryhmä, varhaiskasvatuksen edustaja ja tarvittavat muut.

• Käydyissä keskusteluissa kävi selväksi, että ICF- viitekehys ei ollut käytössä yhdessäkään 

kuntoutustyöryhmässä

• Varhaiskasvatus ei ollut kaikissa kunnissa kuntoutussuunnitelmapalavereissa

• Hankkeen käynnistämisessä eri toimijoiden yhteistapaamisen järjestäminen alueella koettiin 

tarpeelliseksi, jotta ICF ja siihen liittyvien ”työkalujen” käyttöönotto käynnistyisi samanaikaisesti 



Osallistujien asenne ICF:n ja hankkeeseen aloitus 2019 



Osallistujien asenne elokuussa 2020 



Ammattiryhmien kokemuksia



Yhdistetyt kokemukset loppukysely



Yhdistetyt kokemukset loppukysely





Monialaisuus, kommentteja

• Lapsen toimintakyvyn ja osallistumisen arviointi arjessa selkiytyi. 

• Varhaiskasvatuksen toimintakyvyn profiilista saa tietoa ja tukea omaan arviointiin.  Joutuu 
tarkemmin miettimään ja perehtymään siihen, miksi lapsella haastetta motoriikassa ja miten/ 
mihin se vaikuttaa

• Hienointa on ollut yhteistyön kehittyminen eri ammattiryhmien välillä ja miten ICF-kieli toimii 
arvioinneissa

• Toimintakyvyn ja arjen haitan kuvaileminen on helpottunut ja varhaiskasvatuksen täyttämä 
lomake on usein suureksi avuksi. 



• On ollut ilahduttavaa nähdä, että kieli varhaiskasvatuksen kanssa on yhtenäistynyt ja tämä 
helpottanut esimerkiksi terapiasuositusten laatimisessa. 

• Hanke on edesauttanut yhteistyötä etenkin varhaiskasvatuksen kanssa; se on edistänyt 
yhteistyökumppaneiden kanssa toimimista, avannut esim. lapsen toimintakyvyn ja siihen 
vaikuttavien asioiden laajempaa ymmärtämistä. Lisäksi uusien käytäntöjen avulla saadaan 
lähiaikuiset kuntoutussuunnitelmaprosessissa paremmin kuulluiksi ja osallistumaan, toivottavasti 
myös sitoutumaan kuntoutukseen. 



Kehitettyjä työvälineitä ja kokemuksia niistä



Varhaiskasvatuksen havaintoja lapsen toimintakyvystä



Havainnointilomakkeen käytöstä

Ryhmän ammattilaisten 
yhteinen näkemys

Tarkenteen (1-4) lisäksi 
tarvitaan kuvaus alla 
olevaan laatikkoon

Laatikkoon saa myös 
kuvata vahvuuksia

Varhaiskasvatuksen 
havainnot käydään 

huoltajan/huoltajien 
kanssa läpi 

keskustellen

Huoltaja allekirjoittaa 
lomakkeen, kun sen 
asiat on keskusteltu

Ympäristötekijät 
mietitään lapsen 

näkökulmasta



Varhaiskasvatuksen kokemuksia N=41  



Varhaiskasvatuksen kommentteja 
• Vanhemmille ICF kieli on hyvin ymmärrettävää, eikä arvioihin vaikuta niin paljon kirjoittajan omat taidot 

tuoda asioita esille

• Tutustumalla ko. työvälineeseen ja opettamalla sen käyttöä muille opettajille ja varhaiskasvatuksen 

henkilöstölle, onnistuimme yhdessä muiden ammattilaisten kanssa tuomaan varhaiskasvatuksen kentälle 

uuden välineen. Edelleen opettelemme asiaa ja pyrimme tuomaan oman näkemyksemme yhteistyöhön 

• Lapsen toimintakyvyn monipuolinen havainnointi. 

• Yhtenäinen lomake kaikilla yhteistyötahoilla on erinomaisen hyvä asia, se yhtenäistää näkemyksiä

• ICF:n myötä tuntuu, että varhaiskasvatuksen opettajat ovat heränneet siihen, miten tärkeä heidän 

roolinsa on lapsen kokonaiskuntoutuksessa

• ICF-lomakkeen täyttö yhdessä tiimin kanssa antaa hyviä havaintoja suunnittelun pohjaksi. 



• Käyttöönottoon olisi kaivattu selkeämpää henkilöstölle suunnattua valmista materiaalia esim. 

lomakkeiden täyttämisestä.

• Haastavinta on henkilökunnan vaihtuvuudesta johtuva perehdyttämisajan puute uusille työntekijöille

• Ympäristötekijöiden arviointi on todella haastavaa sen tärkeydestä huolimatta. 

• Ohjeistus, tuki ja rohkaiseminen tärkeää. Ihmiset ehkä luonnostaan vähän muutosvastaisia. Itse näkisin 

tärkeimpänä, että lapselle tarjotaan tukea heti, kun tuen tarve ilmenee, on apuväline siinä mikä tahansa. 

• Aikaisempaa parempana pidän käytäntöä, että kaikilla on arvioinnissaan sama mittaristo ja mittausväline. 

• Ilman hanketta icf:n käyttöönotto olisi ollut lähes mahdotonta.

• Erityisen tärkeänä olen kokenut asennemuutoksen ammattilaisten puheessa, ei se mitä lapsi osaa vaan 

miten hyvin hän tulee kuulluksi ja osalliseksi omassa elinympäristössään



Terveydenhoitajat



Terveydenhoitajien kokemuksia
Väite Täysin samaa

mieltä

Jokseenkin samaa

mieltä

Ei samaa eikä eri

mieltä

Jokseenkin eri

mieltä

Täysin eri

mieltä

En osaa

sanoa

Edellä mainitut (muilta ammattiryhmiltä 

saadut)  ICF-pohjaiset 

toimintakykykuvaukset lisäävät 

ymmärrystäni lapsen toimintakyvystä

28,57% 57,14% 7,15% 7,14% 0% 0%

Varhaiskasvatuksen havaintoja lapsen 

toimintakyvystä -lomake on lisännyt 

ymmärrystäni lapsen toimintakyvystä 

arjessa

14,28% 64,29% 14,29% 7,14% 0% 0%

Yhteistyö muiden ammattiryhmien kanssa 

on lisääntynyt hankkeen aikana

0% 20% 33,33% 40% 6,67% 0%

LENE-tehtävien tulosten siirtäminen ICF-

toimintakykyprofiiliin on helppoa

20% 46,67% 20% 13,33% 0% 0%

Jatkosuositusten teko on helpottunut 6,67% 46,66% 40% 6,67% 0% 0%

LENE:n ja varhaiskasvatuksen havaintojen 

yhtenevä ICF-pohjainen muoto (numeerinen 

asteikko) auttavat saamaan selkeämmän 

kuvan lapsen toimintakyvystä 

neuvolatarkastuksen yhteydessä

20% 46,67% 20% 13,33% 0% 0%

Sähköinen tiedonsiirto helpottaisi 

yhteistyötä varhaiskasvatuksen kanssa

46,66% 33,33% 6.67% 6.67% 0% 0%



Terveydenhoitajien kommentteja
• Saman ICF-asteikon käyttäminen varhaiskasvatuksen kanssa on helpottanut arvioimaan lapsen kehitystä 

ja lapsi saa helpommin tarvitsemansa tuen.

• Fokus oleelliseen, tuki oleelliseen asiaan. Asioiden priorisointi/kiireellisyysjärjestys jonkin verran 

selkeämpi nykyään.

• Käytetyt kaavakkeet ovat olleet selkeitä ja informatiivisia. 

• Valmiit materiaalit olleet hyviä.

• Käyttöönotto mennyt sujuvasti ja on jo työvälineenä löytänyt paikkansa.

• Alkuun koodistot ym. tuntuivat hyvin sekavilta, mutta selkiytynyt matkan varrella hyvin.

• Varsinkin varhaiskasvatuksen toimintakykyprofiilista on iso hyöty neuvolalle lapsen kokonaistilanteen 

hahmottamisessa. Kokonaisuus selkeämpi lapsen kuntoutusprosessissa.



Fysio- ja 
toimintaterapeuttien 
kokemuksia



Fysioterapeuttien kommentteja
• Ymmärrän paremmin kollegoiden kirjaamista, kun kaikki kirjaavat samalla tyylillä.

• Uskallan paremmin sanoa milloin asiakas on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen pariin kuuluva ja 

milloin lääkinnällisen.

• Hankkeessa on puhuttu liian yleisellä tasolla icf-viitekehyksestä, joka on tehnyt icf-viitekehyksen 

tuomisesta osaksi omaa työskentelytapaa vaikeaa. 

Lapsen toimintakyvyn ja osallistumisen arvioiminen arjessa selkiytyi. 

• Vaatii paljon opettelua ja perehtymistä ja harjoittelua, mutta antaa varmasti paljon, kun saadaan 

systemaattisesti käyttöön. 

• Selkeyttää ja helpottaa päätöksentekoa ja yhdenmukaistaa terapiakäytäntöjä.

• Hienointa on ollut yhteistyön kehittyminen eri ammattiryhmien välillä ja miten ICF-kieli toimii arvioissa.

• Koen nyt vasta saaneeni ymmärryksen ICF viihtekehyksestä, joten aloitettaisiinko hanke alusta? 



Toimintaterapeuttien kommentteja

• ICF viitekehys on auttanut jäsentämään lapsen haasteita sekä haastetasoja ja antanut myös 

selkeyttämään palautteen antoa asiakkaan perheelle

• ICF:n myötä olen oppinut kuvaamaan paremmin ja tiivistetymmin lapsen keskeiset 

toimintakyvyn haasteet.

• Hanke mahdollisti ICF:n käyttöönoton, ilman hanketta se tuskin olisi minulla tai työryhmällä 

millään tasolla käytössä

• Tavoitteena olisi jatkossa saada vielä ympäristötekijät ja niiden vaikutus lapsen toimintakykyyn 

arviointilausunnoissa selkeämmin esiin

• On ollut ilahduttavaa nähdä, että kieli varhaiskasvatuksen kanssa on yhtenäistynyt ja tämä 

helpottanut esimerkiksi terapiasuositusten laatimisessa.



Puheterapeutit

• n 9

• Puheterapeuttien materiaali:



Puheterapeuttien kokemuksia
Väite Täysin samaa

mieltä

Jokseenkin 

samaa

mieltä

Ei samaa eikä 

eri

mieltä

Jokseenkin 

eri

mieltä

Täysin eri

mieltä

En osaa

sanoa

Teen lausuntoni yhteenvedon aina ICF:n mukaan 11,11% 44,45% 22,22% 22,22% 0% 0%

Teen lausuntojeni yhteenvedon ICF:n mukaan vain 

Kelalle meneviin lausuntoihin

22,22% 33,34% 11,11% 11,11% 22,22% 0%

Toimintakyvyssä kuvaan osallistumisen, suoritusten 

ja kehon toimintojen/rakenteen tason

55,56% 33,33% 0% 11,11% 0% 0%

Toimintakyvyn kuvauksessa käytän koodeja ja 

tarkenteita

77,78% 22,22% 0% 0% 0% 0%

Asiakkaan toimintakyvyn ongelmien määrittäminen 

on helpottunut

44,45% 44,44% 0% 11,11% 0% 0%

Lausuntoni ovat selkeytyneet 44,45% 33,33% 22,22% 0% 0% 0%

ICF ohjaa päätöksenteossa, minkä kuntoutuksen 

piiriin asiakas kuuluu

44,45% 33,33% 11,11% 0% 11,11% 0%

Ammattiryhmälleni tarkoitetusta ICF-

tukimateriaalista on ollut paljon hyötyä

88,89% 11,11% 0% 0% 0% 0%

ICF-pohjaisten lausuntojen kirjoittaminen on 

helppoa

22,22% 66,67% 11,11% 0% 0% 0%

Kysyn tarkemmin vanhempien käsitystä lapsen 

toimintakyvystä arjessa

66,67% 22,22% 11,11% 0% 0% 0%



Puheterapeuttien kommentteja

• Kaikin puolin hyödyllinen hanke, erityisesti asiakkaan kannalta. Asiakkaan kokonaistilanne 

tulee huomioiduksi hyvin ja kuntoutustarve arvioidaan ajatellen arjen toimintakykyä. ICF:n

käyttö tuntuu nyt jo niin luontevalta, etten oikein osaa kuvitella olla käyttämättä sitä jossain 

määrin työssäni. 

• ICF-pohjaisten lausuntojen kirjoittaminen on selkeyttänyt ja tehostanut omia lausuntoja, lapsen 

jatkokuntoutusta on helpompi suunnitella, asettaa tavoitteita ja tarkastella kuntoutuksen 

vaikuttavuutta.  Kaikenkaikkiaan sain hyötyä tästä projektista kaikkeen perustyöhöni. 

• Sain ICF-hankkeelta paljon, vaikka tulinkin mukaan melko myöhäisessä vaiheessa. Hanke on 

kasvattanut ymmärrystäni vaikeuksien näkymisestä arjessa ja siitä, miten tärkeä toimintakyvyn 

huomioiminen suositusta tehdessä on. 



• Alkuun käyttöönotto oli kankeaa ja työlästä, mutta pikkuhiljaa on sujuvoitunut niin, ettei ICF:n

käyttäminen työssä vaadi kovin paljonkaan lisätöitä. Riittävä valmis materiaali ja säännölliset 

ammattikohtaiset tapaamiset auttoivat prosessissa paljon! 

• Arvostan suuresti puheterapeuteille valmiiksi tehtyä materiaalia (ydinlista, kyselylomakkeet...), 

ja näistä on ollut suuri apu ICF:n käyttöönotossa

• Puheterapeuteille suunnatut terapeuttien tapaamiset, joissa saatiin heti alusta asti valmista 

materiaalia ja harjoiteltiin yhdessä koodien ja tarkenteiden käyttöä sekä lausuntojen 

kirjaamista, olivat kullanarvoisen tärkeät. Ilman niitä tämän käyttöönotto olisi ollut 

huomattavasti kankeaa. Oli tosi tärkeää, että istuttiin yhteisen pöydän ääreen nimenomaan me 

puheterapeutit keskenään. Käyttöönotto onnistui helposti, eikä aiheuttanut minkäänlaista 

stressiä. ICF:stä ennemminkin innostui. 



Psykologit

• Mukana hankkeen alusta asti 20%
• 2020 mukaan 75%
• 2021 mukaan 25%

• Psykologeille ei ole hankkeessa tuotettu omaa materiaalia

• Käyttöönoton tueksi neuropsykologi Petriina Munck kutsuvieraana työpajassa



Psykologien kokemuksia
Täysin samaa

mieltä

Jokseenkin 

samaa

mieltä

Ei samaa eikä eri

mieltä

Jokseenkin eri

mieltä

Täysin eri

mieltä

En osaa

sanoa

Hanke on lisännyt tietoani ICF-

viitekehyksestä

20% 80% 0% 0% 0% 0%

Teen lausuntoni yhteenvedon ICF:n mukaan 0% 0% 0% 60% 40% 0%

Psykologiliitolla ei ole kantaa ICF:n

käyttöön, ja se vaikuttaa valmiuteeni 

käyttää ICF:ää

20% 60% 20% 0% 0% 0%

Haasteet: suuri vaihtuvuus, suurin osa tullut mukaan vasta vuonna 2020



Lääkärit



Lääkäreiden 
kokemuksia



Lääkäreiden kommentteja

• ICF käyttöön otto on selkiyttänyt ja nopeuttanut omaa työtapaa.

• Kuntoutussuunnitelman laatiminen vie edelleen liian paljon aikaa

• oma rooli on selkiytynyt osana kuntoustyöryhmää. Ajankäyttö on muuttunut tehokkaammaksi.

• Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen lapset löytyvät paremmin



Pathways-lomake


