
ICF Lasten kuntoutuksessa 2019-2021

Varhaiskasvatuksen havaintoja lapsen toimintakyvystä    12/2020 

ICF on uusi yhteinen kansallinen ja kansainvälinen, eri alojen asiantuntijoiden ja heidän asiakkaidensa 
kieli toimintaedellytysten ja toimintarajoitteiden selvittelyyn. ICF kuvaa tilanteita ihmisen toimintaky-
vyn ja sen rajoitteiden näkökulmasta ja toimii viitekehyksenä, joka jäsentää tätä informaatiota mie-
lekkäällä ja helppokäyttöisellä tavalla yhdistäen informaation eri osat toisiinsa. THL,2004  

Lomake toimitetaan terveydenhoitajalle ennen ikäkausitarkastusta. 

ikäsynt.Lapsen nimi:_____________________________ ____________ ________ 

Toimintakyky-tarkenne 
0   1  2   3  4 

0  ikätasolla          ei ongelmaa       0 
1  tarvitsee harjoittelua    5 – 24 %     lievä       1 
2  tarvitsee tukea         25 – 49%   kohtalainen     2 
3    erityistä vaikeutta    50 – 95 %   vaikea       3 
 4    ehdoton ongelma      96 -100%   ehdoton   4 

OSALLISTUMINEN 
0 1 2 3 4 

Sosiaaliset taidot/ Henkilöiden välinen vuorovaikutus (d720) 
Leikki (d9200) 
Ohjattu toiminta/esiopetus (d815) 

SUORITUKSET /TAIDOT 
Oppiminen ja tiedon soveltaminen (PL1) 0 1 2 3 4 
Jäljitteleminen (d130) 
Käsitteiden omaksuminen (d137) 
Taitojen hankkiminen (d155) 
(= esim. ruokailuvälineen käyttö, lelujen käsittely, pelin pelaaminen) 
Tarkkaavuuden kohdentaminen (d160) 



Yleisluonteiset tehtävät (PL2) 0 1 2 3 4 
Yksittäisten tehtävien tekeminen (d210) 
(= tehtävän tekeminen alusta loppuun, yksin tai ryhmässä) 
Päivittäin toistuvien tehtävien ja toimien suorittaminen (d230) 
(= esim. ulos siirtyminen, ruuan hakeminen, astioiden pois vieminen) 

Kommunikointi (PL3) 0 1 2  3 4 
Puhuttujen viestien ymmärtäminen (d310) 
Puhuminen (d330) 

Liikkuminen (PL4) 0  1 2 3 4 
Asennon ylläpitäminen (d415) (istuminen, jonossa seisominen) 
Käveleminen (d450) (epätasaisessa maastossa, jaksaa kävellä) 
Liikkuminen (d455) (hyppii, kiipeilee, juoksee) 

0 1 2 3 4 
Käden hienomotorinen käyttäminen (d440) 



0    1   2  3 4 

Itsestä huolehtiminen (PL5) 0 1 2 3 4 
Pukeutuminen (d540) 
Ruokaileminen (d550) 
Wc:ssä käyminen (d530) 

KEHON TOIMINNOT 

0  1 2 3 4 
Näkötoiminnot(b210), kuulotoiminnot(b230) (näkökyky/kuuleminen) 
Havaintotoiminnot (b156)  (hahmottaminen esim. palapelit, muodot) 
Aistitoiminnot (PL2) (aistimuksiin reagointi: tunto, kuulo, näkö, liike) 
Tarkkaavuustoiminnot (b140) 
Tunteiden säätely (b1521) 
Tahdonalaisten liikkeiden koordinaatio (b7602) 

MUUTA 

Varhaiskasvatuksen työntekijä pvm 

Varhaiskasvatusyksikkö Paikkakunta 



YMPÄRISTÖTEKIJÄT 

Ympäristötekijät on otettava huomioon toimintakykyä havainnoitaessa. Ne on arvioitava lapsen 
näkökulmasta, jonka tilannetta ollaan kuvaamassa. On useita syitä, miksi ympäristötekijä voi olla 
joko edistävä tai rajoittava ja missä määrin. Kuvaa tarkempi selite aina kunkin kohdan tyhjään ruu-
tuun. 

+4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4
+4        ehdottomasti edistävä tekijä -1  lievästi rajoittava tekijä
+3        merkittävästi edistävä tekijä - 2  kohtalaisesti rajoittava tekijä
+2        kohtalaisen edistävä - 3   merkittävästi rajoittava tekijä
+1        lievästi rajoittava - 4 ehdottomasti rajoittava tekijä
 0   ei edistävä / ei rajoittava 

YMPÄRISTÖTEKIJÄT Edistävät Rajoittavat 

Tuotteet ja teknologia (PL1) +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4
elintarvikkeet (e1100) 
esim. allergiat/ tottumukset / koostumus /lämpötila 
päivittäisen elämän apuvälineet (e115) 
esim. painotuotteet, tuoli, lastat, purulelut jne. 
liikkumisen apuvälineet (e1201) 
esim. kävelyn apuvälineet, pyörätuoli 
kommunikoinnin erityistuotteet (e1251) 
esim. silmälasit, kuulokojeet, piirtämisen-/ kirjoittami-
sen apuvälineet, kommunikaatiotaulu, tabletti 
opetustuotteet (e130) välineet ja menetelmät 
esim. kuvastruktuuri, tietokone, opetuslelut 
Arkkitehtuuri ja rakennussuunnittelu (e150) 
sisätilat, ulkotilat 



Tuki (PL3) fyysisen, emotionaalisen tuen määrä +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4
lähiperhe (e310) esim. sisarus 
ikätoverit / kaverit / ryhmä (e325) 
varhaiskasvatuksen työntekijät (e360) 
henkilökohtainen avustaja (e340) 
terapeutit (e355) 

Asenteet (PL4) +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4
ikätovereiden asenteet (e425) 
henkilökunnan asenteet (e455) 

Käytössä olevat tukitoimet: 



Tähän varhaiskasvatuksen toimintakykyprofiiliin eli yhteenvetoon kootaan havainnot lapsen toimintaky-
vystä edellä kirjatun pohjalta.  
Siirrä jokaisen kohdan arvio tähän. Jos pääluokan alakohdissa/eri osa-alueilla on keskenään eritasoista 
haastetta, valitse yhteenvetoon arvio haastavimman osa-alueen mukaan ja kirjaa tarvittaessa selite. 

OSALLISTUMINEN 0 1 2  3 4 
Sosiaaliset taidot/ Henkilöiden välinen vuorovaikutus (d720) 
Leikki (d9200) 
Ohjattuun oppimiseen / esikoulutyöskentelyyn (d815) 

SUORITUKSET 0 1 2 3 4 
Oppiminen ja tiedon soveltaminen (PL1) 
  Tarkkaavuuden kohdentaminen (d160) 

Yleisluonteiset tehtävät (PL2) 
Kommunikointi (PL3) 
Liikkuminen (PL4) 
  Käden hienomotorinen käyttäminen (d440) 

Itsestä huolehtiminen (PL5) 
0 1 2 3 4 

KEHONTOIMINNOT 
  Näkötoiminnot(b210), kuulotoiminnot(b230)  
  Havaintotoiminnot (b156) 
Aistitoiminnot (PL2) 
  Tarkkaavuustoiminnot (b140) 
  Tunteiden säätely (b1521) 
  Tahdonalaisten liikkeiden hallinta (b760)/koordinaatio 

YMPÄRISTÖTEKIJÄT Edistävät Rajoittavat 

+4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4
Tuotteet ja teknologia (PL1) 
elintarvikkeet (e1100) 

päivittäisen elämän apuvälineet (e115) 

liikkumisen apuvälineet (e1201) 
kommunikoinnin erityistuotteet (e1251) 
opetustuotteet (e130) esim. kuvastruktuuri 
sisä- / ja ulkotilat, rakennussuunnittelu (e150) 
Tuki (PL3) +4 +3 +2 +1 0 -1 2- 3- -4
lähiperhe (e310) 
ikätoverit/ kaverit / ryhmä (e325) 
varhaiskasvatuksen työntekijät (e360) 
henkilökohtainen avustaja (e340) 
terapeutit (e355) 
Asenteet (PL4) +4 +3 +2 +1  0 -1 -2 -3 -4
ikätovereiden asenteet (e425) 
henkilökunnan asenteet (e455) 

Päivämäärä Huoltajan allekirjoitus 

______________ ____________________________________ 
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