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Toinen uudistettu painos, jossa on säilytetty ensimmäisen painok-
sen (v. 2006) Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus -projektikuvaus ja 
siitä muodostetut johtopäätökset, mutta terminologia ja toimin-
taympäristön kuvaus on päivitetty. Tässä yhteydessä on useimmiten 
säilytetty aikaisempi viite ja liitetty sen rinnalle toinen, uudempi 
tarpeen mukaan. Näin on saavutettu tietty ajallinen perspektiivi. 
Projektin päätelmät toimivat punaisena lankana, jonka avulla hal-
linnolliset mietinnöt on sovitettu lasten ja nuorten hyvän kuntou-
tuksen järjestämiseksi.

Tässä yhteydessä ei ole ilmaantunut seikkoja, joiden perusteella 
aikaisempia johtopäätöksiä pitäisi merkittävästi muuttaa. Termistö 
on muuttunut jonkin verran, esimerkiksi toimintaa ohjaava suunni-
telma on tässä painoksessa nimetty henkilökohtaiseksi suunnitel-
maksi. Näin on haluttu korostaa lapsen asemaa, ei organisaatiota. 
Suunnitelma on otsikoinniltaan ja muodoltaan sellainen että 
koordinointi mm. varhaiskasvatuksen ja opetuksen suuntaan on 
mahdollisimman helppoa. Tarvittaessa nimenä voi olla henkilökoh-
tainen kuntoutussuunnitelma, henkilökohtainen asiakassuunni-
telma, henkilökohtainen vaativan kuntoutuksen suunnitelma tms.
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Esisanat
Lapsen ympäristö ja siihen liittyvät kasvatus, ohjaus, opetus ja kuntou-
tus muodostavat taustan lapsen kehitykselle. Näin muodostuva koko-
naisuus on ratkaiseva, ei yksittäisen tekijän osuus tai toimenpiteiden 
määrä. Lapsen kannalta katsottuna monipuolinen osallistuminen voi 
olla kuntoutustoimia tärkeämpi tekijä. Näiden suhde on mahdollista 
selvittää vain paikallisesti lähiympäristössä.

Lapset ovat erilaisia ja elävät monenlaisissa olosuhteissa, joten tar-
peet vaihtelevat sekä lapsen mukaan että tilanteesta toiseen. Tämän 
vaihtelun määrittely ja toimenpiteiden ”oikea” järjestäminen kullakin 
hetkellä ja kussakin ympäristössä on vaativa tehtävä, johon tämä kirja 
antaa tiedolla ohjausta ja periaatteita.

Tuen järjestäminen on ensisijaisesti perheen asia ja tietenkin myös 
oikeus*. Yhteiskunnan tehtävänä on auttaa perheitä tässä tehtävässä ja 
edistää yhdenvertaisuutta. On pyrittävä tasapuolisiin ja silti yksilölli-
siin ratkaisuihin, mutta miten tämä tehdään ja kuka asian ratkaisee, 
järjestää tai ylläpitää?

Tähän moniulotteiseen kysymykseen ei voi vastata suoraan tai yhdellä 
tavalla. Järjestämisen pohjana ei ole yksittäinen toiminta kuten kun-
toutus, vaan päämääränä on yhteistyö kaikkien kehitystä edistävien 
asioiden välillä. Tätä edustaa perheen kanssa laadittava asiakassuun-
nitelma, johon kuntoutus koordinoidaan (STM 2017). LaPe-käsitteistön 
(Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma) ”yhdyspinnat” ovat tässä 
tärkeä asia (Heinonen ym. 2018, Koivikko ja Sipari 2020). 

Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus -projektin antamien suuntaviivo-
jen perusteella tästä tärkeästä suunnitelmasta käytetään toimenpide– 
ehdotuksissa nimeä ”henkilökohtainen suunnitelma”, koska tämä 

* Laki lapsen elatuksesta 5.9.1975/704: 1–2§ Lapsella on oikeus riittävään elatukseen. Se käsittää 
lapsen kehitystason mukaisten aineellisten ja henkisten tarpeiden tyydyttämisen, lapsen tarvit-
seman hoidon ja koulutuksen sekä tästä aiheutuvat kustannukset. Vanhemmat vastaavat lapsen 
elatuksesta kykynsä mukaan.
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korostaa lapsen ja perheen asemaa ja yhdyspintaa päivähoidon ja koulun 
suuntaan.

Tämän työn perusteiksi olemme tässä kirjassa esittäneet laajoja peri-
aatteellisia pohdintoja ja linjauksia, jotka ulottuvat myös käytännön 
kysymyksiin.

Lähtökohtana linjauksissa ei ole kuntoutuksen vaikuttavuus tai 
kustannusten ja hyödyn suhde, vaan perheen ja lapsen tarpeiden 
mukaisten toiminnan suunnittelu ja organisointi. Korostamme kun-
toutuksen erityisyyttä ja yksilöllisyyttä, joka suunnitellaan yhdessä 
perheen kanssa palveluohjauksellisen työotteen avulla ja jonka 
onnistuminen edellyttää yhteistyötä muiden paikallisten toimin-
tojen kanssa. Ei ole hyvä, jos lapsen kasvatus, ohjaus, opetus ja 
kuntoutus ovat kukin erityisiä ja yksilöllisiä omalla tavallaan, muista 
riippumatta.

Arvioimme, että taloudelliset lainalaisuudet voidaan ottaa parhai-
ten huomioon riittävän, linjauksia ja kehyksiä antavan suunnittelun 
kautta. On luotava mahdollisuuksia, ei rajoituksia.

Projektin taustana on toiminut Vajaaliikkeisten Kunto ry – Bot för 
Rörelsehindrade rf (VLK), joka yli 50-vuotisen toimintansa aikana 
on osallistunut lasten kuntoutustyöhön varsin monin tavoin. 
Jäsenjärjestöjensä ja asiantuntijatoimikuntaverkostonsa kautta sillä on 
ollut merkittävä vaikutus käytännön työhön. Vanhahtava nimi muutet-
tiin v. 2018 muotoon ”Valtakunnallinen Lasten ja Nuorten Kuntoutus – 
Nationell habilitering för barn och ungdom ry”, jolloin yleisesti käytetty 
lyhenne VLK on säilynyt. Verkkosivun osoite on vlkuntoutus.fi.

VLK:n ”Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus” -projekti on koonnut niitä 
tapoja ja käytäntöjä, joiden mukaan lasten kuntoutus on kehittynyt ja 
järjestynyt ja muodostanut ehdotuksen siitä, miten kuntoutus parhaiten 
tulisi järjestää.

https://vlkuntoutus.fi
https://vlkuntoutus.fi
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Emme pysty antamaan yksityiskohtiin menevää ohjetta kuntoutuk-
sen koostumuksesta tai yhteiskunnan velvoitteiden rajoista. Olemme 
päätyneet, kuten monet ennen meitä, kunnioittamaan kunnallisen 
itsehallinnon antamaa taustaa, joka antaa kehykset myös lapsen ja 
nuoren hyvän kuntoutuksen suunnittelulle ja toteutukselle. SOTE:n ja 
hyvinvointialueiden suunnittelussa on syytä muistuttaa pohjoismaisen 
kuntajärjestelmän itsenäisistä lähtökohdista, joita mm. Montesquieu 
piti kadehdittavan edistyksellisinä, puuttuihan tämä mahdollisuus 
muista maista pitkään (Klinge 2007). Olisi tärkeää, että se säilyy.

Tämä seikka antaa kunnille/hyvinvointialueille myös suunnitteluvel-
voitteen. Ilman kokoavaa paikallista suunnittelua kuntoutuksen toteu-
tus on hidasta ja hapuilevaa eikä kunnan ulkopuolelta ole mahdollista 
järjestää niin yksityiskohtaista ohjeistusta, että asia sen varassa sujuisi. 
Emme usko, että ilman paikallista yhteistyötä ja aktiivista suunnittelua 
on paljonkaan toivoa, että säädöksiä muuttamalla tai lisäämällä on luo-
tavissa se, mitä tarkoitamme ”Lapsen ja nuoren hyvällä kuntoutuksella”. 

Kunnan/hyvinvointialueen koko ei ole ratkaiseva, suunnittelua voidaan 
tehdä monenlaisissa oloissa, kunhan se vain tavoittaa riittävästi lapsen 
ja perheen. Suunnittelun perusteella laaditaan voimavaroista ja niiden 
käytöstä alueellinen suunnitelma, jonka puitteissa henkilökohtainen, 
yksilöllinen kuntoutus toteutetaan. 

STM:n mietinnöt ”Kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotukset kun-
toutusjärjestelmän uudistamiseksi” (2017) ja ”Kuntoutuksen uudista-
misen toimintasuunnitelma vuosille 2020–2022” antavat hyvän taustan 
paikalliselle yhteistyölle, samoin yleisempi ”Osallistava ja osaava 
Suomi” (2019) ja tuore Sote-uudistus (HE 241/2020).

RAY tuki projektia ja raporttia taloudellisesti vv. 2003–2005 ja VLK:n 
seuraavia hankkeita vv. 2007–2011. Esitämme tästä parhaat kiitok-
semme. Keskeistä projektissa on ollut laaja vapaaehtoistyö, jonka myötä 
keskusteluryhmät ovat tuottaneet tarvittavan materiaalin. Käsikirjoitus 
on ollut luettavana monilla eri alojen asiantuntijoilla ja olemme näin 
saaneet arvokkaita neuvoja. Osoitamme suuret kiitoksemme kaikille, 
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jotka ovat uhranneet asialle aikaa ja vaivaa. Ilman sitä ei projekti olisi 
ollut mahdollinen. Kiitokset kuuluvat myös lukijoille – tämä ei ole 
helppolukuinen kirja, koska kyseessä on kokonaisuus, joka nivoutuu 
yhteen monesta eri osasta.

Matti Koivikko        Salla Sipari

https://vlkuntoutus.fi
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Tiivistelmä
Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus oli Vajaaliikkeisten Kunto ry:n (VLK, 
nykyään Valtakunnallinen Lasten ja Nuorten Kuntoutus ry) projekti, 
joka toteutettiin pääosin RAY:n tuella ja julkaistiin vuonna 2006.

Perheiden kokema kuntoutuksen ja muiden lapsen kehitystä edistävien 
asioiden puutteellisuus ja hajanaisuus on suuri epäkohta, joka ei johdu 
kokonaan voimavarojen vähäisyydestä, vaan kyseessä on organisaa-
tioiden ja järjestämisen murrosvaihe. Palvelujärjestelmä on jättänyt 
perheille liikaa velvoitteita ja samaan aikaan tehnyt järjestämisestä 
vaikean sekä perheille että itselleen.

Lapsen ja nuoren hyvän kuntoutuksen ehdotus lähtee kuntoutuksen 
arvoista. Nämä ovat projektin tuloksia, koska ne ovat nousseet esiin 
sen avulla, mutta ne ovat myös aivan tavallisia, jokapäiväisiä asioita. Ei 
ole mitään syytä, miksi emme voisi toimia niiden osoittamalla tavalla.

Itse toimintaehdotus on yksinkertainen. Kuntoutus on tuotava arkeen, 
jossa lapsi on, osaksi lapsen ympäristöä, yhdessä kasvatuksen (perhe), 
ohjauksen (lähi-ihmiset) ja opetuksen (varhaiskasvatus ja koulu) 
kanssa. On selvää, että tätä toimintaa ei voi ”keskittää” (so. toteuttaa 
tätä varten muodostetussa keskuksessa), vaan se on parasta toteuttaa 
lapsen ja perheen lähiympäristössä. Kaikki ympäristön toiminnat pal-
velevat tavalla tai toisella asukkaiden arkea, joten niiden on hyvä toimia 
yhdessä.

Tavanomainen ”ylhäältä–alas” suuntautuva porrastusmalli tai keskit-
täminen toimii kuntoutuksen yhteydessä huonosti. Parempi on yhdis-
tää ne paikallisesti, ns. horisontaalisen mallin puitteissa. Osa asioista 
edellyttää kauempaa saatavia palveluja, kuten tutkimuksia ja erilaista 
asiantuntija ohjausta, mutta suunnittelu ja toteutus voivat silti olla 
paikallisia.
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Horisontaalinen malli alkaa kokoavasta suunnittelusta, jossa selvite-
tään alueella tarvittavat palvelut ja näiden saatavuus sekä tunnistetaan 
tarvitsijat. Tämä on monitasoinen ja vaativa tehtävä. Kokonaisuuden 
rajaaminen on kuitenkin mahdollista, oikeastaan välttämätöntä ja sen 
avulla on mahdollista antaa ohjeistus siitä kehyksestä, jossa tehtävä 
hoidetaan kohtuullisessa ajassa.

Tämä malli eroaa huomattavasti anomisen ja myöntämisen kulttuurista, 
joka on tyypillinen kuntoutuksen järjestämisessä: Tällöin tarpeet tode-
taan yhdessä perheen kanssa, mutta tämän jälkeen joudutaan käymään 
läpi työläs ja siten myös kallis anomisprosessi hallinnon kanssa. Näin 
tehdään, koska hallinnollinen päättäjä ohittaa lakisääteisen järjestämis-
velvoitteensa ja painottaa toimintansa ns. säästöihin, jotka määräytyvät 
useimmiten mielivaltaisesti, ilman tutkittua suhdetta järjestettävään 
asiaan.

Perheet kokevat menettelyn epäoikeudenmukaisena (Kokko 2003, Ahonen 
2018). Juridisesti asetelma on varsin ongelmallinen, jos tarkastellaan, 
miten lakisääteinen järjestämisvelvoite täyttyy vai täyttyykö ollenkaan. 
Voi ajatella, että järjestämisvelvoite sisältää tietyn määrän suunnittelua 
ja varautumista, jota varten tarvitaan alueellinen suunnitelma.

On tärkeää, että kasvatus, ohjaus, opetus ja kuntoutus muodostetaan 
arkiympäristöön yhdyspintojen muodostamana kokonaisuutena ilman 
hallinnollisia rajoja. Tämä merkitsee sitä, että asiat on neuvoteltava 
perheen kanssa heidän arkeensa sopiviksi ja liitettävä kodin, varhais-
kasvatuksen tai koulun toimintaan. Näitä koskevat suunnitelmat on 
tehtävä yhteistyönä ja ne on kirjattava vastuun, jatkuvuuden ja tiedon 
siirron turvaamiseksi.

Tämä suositus on osa VLK:n projektia ”Lapsen ja nuoren hyvä kuntou-
tus”. Projekti on tuottanut ja tuottaa tämän kirjan lisäksi useita rajat-
tuja osaprojekteja (liite 1) siitä, miten hyvin esitetyt ajatukset toimivat 
käytännössä (Launiainen ja Sipari 2011; Seppälä ja Veijola 2012).

https://vlkuntoutus.fi
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Kirjan rakenne 
Päämääränä on perusteltu toimintaehdotus. Perustelut ovat hyvin laa-
jat, koska Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus koskettaa monia asioita ja 
pyrkii kokoamaan niistä yhtenäisen mallin.

Kirja käsittää laajan yleisen katsausosan, jossa käsitellään tapakult-
tuurin, filosofian ja lainmuodostuksen kautta kuntoutuksen perusteita, 
otsikolla ”Kuntoutukseen vaikuttavat tekijät ja olosuhteet”.

Seuraava, samoin katsauksen luonteinen osa käsittelee kuntoutusta ja 
sen liittymistä muihin toimintoihin otsikolla ”Kuntoutuksen sisältö ja 
suhde muihin palveluihin”.

Kolmas osa ”Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus -projekti” kuvaa pro-
jektin taustan, menetelmät ja tulokset. Nämä ovat osittain samoja, joita 
esitämme katsausosiossa, koska kirjallisuuden tiedot luonnollisesti 
heijastuivat lasten kuntoutuksen asiantuntijoiden keskusteluissa, joista 
tulokset koottiin.

Neljäs osa kokoaa kolme edellistä yhteen otsikolla ”Lasten kuntoutuk-
sen yleiset suuntalinjat projektin tulosten pohjalta” ja antaa linjauksia, 
jotka esitetään kahdella tavalla: A-linjaus (arvot) periaatteelliseksi poh-
jaksi ja O-linjaus (organisaatio) käytännön suositukseksi. Näin siksi, 
että suositus on perusteltava, mutta perustelut eivät vielä ole suositus.

Viides osa on käytännön työtä palveleva lyhennelmä otsikolla ”Lapsen 
ja nuoren hyvä kuntoutus käytännössä”.

Kukin osa on enemmän tai vähemmän erillinen, joten niihin voi pereh-
tyä myös erikseen. Erityisesti neljäs ja viides osa on mahdollista käydä 
läpi erillään muusta tekstistä. Tästä syystä teksti sisältää jonkin verran 
toistoa.
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Kirjassa on käytetty ajoittain lasten ja nuorten kuntoutuksesta lyhyem-
pää muotoa lasten kuntoutus samassa tarkoituksessa. Lapset ovat 
ensisijaisesti lapsia, joten kirjassa heistä puhutaan pääasiassa lapsina 
tarkoittaen lapsia, jotka tarvitsevat ja saavat kuntoutusta.

https://vlkuntoutus.fi
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Johdanto
Useita vuosia sitten oli Vammaisten vuoden tunnuksena lause ”Täysi 
osallistuminen ja tasa-arvo”. EU:n perustuslaki lähtee samalta poh-
jalta (II-26 artikla): ”Unioni tunnustaa vammaisten oikeuden päästä 
osallisiksi toimenpiteistä, joilla edistetään heidän itsenäistä elämäänsä, 
yhteiskunnallista ja ammatillista sopeutumistaan sekä osallistumistaan 
yhteiskuntaelämään, ja kunnioittaa tätä oikeutta.” YK:n Lapsen oikeuk-
sien julistus (20.11.1959) edellyttää, että ”Lapsen, joka on ruumiillisesti, 
henkisesti tai sosiaalisesti vajaakykyinen, tulee saada erityistä tilansa 
edellyttämää erikoishoitoa, -kasvatusta ja -huolenpitoa.”

Kansainvälisen, lasten vammaisuuteen keskittyvän asiantuntijajärjestön*  
laatima muistio (The Örebro Appeal, 2001) korostaa kaikkien lasten ja 
nuorten oikeutta täysipainoiseen kehitykseen, parhaisiin mahdollisiin 
varhaiskasvatus- ja koulupalveluihin, sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen 
ja osallistumiseen. Muistio korostaa, että näiden tavoitteiden saavut-
taminen ja yhteensovittaminen on mahdollista vain paikallistasolla.

Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus -projekti noudatti edellä kuvattuja 
päämääriä. Lähtökohtana oli vammaisen lapsen ja hänen perheensä 
oikeus täysipainoiseen elämään, johon liittyvän teoreettisen käsitteistön 
WHO:n toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainväli-
nen luokitus (ICF)** kuvaa kattavasti. Tässä julkaisussa esitetyt seikat 
tukeutuvat varsin voimakkaasti ICF:n antamaan ajattelutapaan, joka 
pyrkii pois vammakeskeisyydestä osallistumisen suuntaan.

* European Academy of Childhood Disability, EACD

** ICF = International Classification of Functioning, Disability and Health
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Jokaisella lapsella on oma elämänsä ja oma kehityksensä. Jokaisella 
perheellä on oma tilanteensa ja yksityisyytensä sekä myös ympäris-
tönsä. Kyseessä on lapsen oman kehityksen, perheen näkemysten ja 
elämäntilanteen sekä ympäristön muodostama kokonaisuus, johon 
myös kuntoutus sovitetaan. On välttämätöntä, että kuntoutuksen on 
sovittava lapsen ja perheen arkeen ja oltava aito, hyväksytty osa sitä.

Kansallinen hanke terveydenhuollon tulevaisuuden turvaamiseksi 
korostaa yhteistyötä, joka konkretisoituu mm. ehdotukseen perus-
terveydenhuollon järjestämisestä seudullisina kokonaisuuksina. On 
tuskin luultavaa, että Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus voi toteu-
tua ilman tällaista perustaa. Palvelurakennehanke liittyy samaan 
kokonaisuuteen, jota viimeinen Hallitusohjelma (2019) toteuttaa.

Tämä edellyttää yhteistoimintaa, luottamusta ja kumppanuutta. Järjes-
täminen taas edellyttää yhteiskunnan osalta yhdessä ja etukäteen suun-
niteltua toimintakulttuuria, jonka puitteissa myös kuntoutus voidaan 
turvata säädösten tarkoittamalla tavalla*. Kasvatus, ohjaus, opetus ja 
kuntoutus on siksi järjestettävä paikallisessa yhteistyössä ja yhteisen 
suunnitelman mukaisesti. Paikalliset ratkaisut ovat tärkeitä ja alueelli-
nen erilaisuus voi olla myös vahvuus. Lapsen ja perheen näkökulmalle 
on joka kohdassa annettava riittävästi tilaa.

VLK:n Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus -projektin tarkoituksena on 
ollut koota ne käytännön seikat, jotka ovat tärkeitä kuntoutuksen 
onnistumisen ja mahdollisimman hyvän lopputuloksen kannalta. Näin 
muodostuva kokonaisuus on perusteltu linjanveto siitä, miten edellä 
mainitut julistukset ja ajatussuunnat sovelletaan arkeen.

Kuntoutuksen vaikuttavuus saa paljon huomiota, mutta tämän arviointi 
on vaikeaa, koska kuntoutus on luonteeltaan useiden eri osa-alueiden 

* Perustuslain 19 §:n 3 momentti: ”Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin 
säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Julkisen vallan 
on myös tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen 
hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu.”

https://vlkuntoutus.fi
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vuorovaikutteinen kokonaisuus – ei yksittäisiä menetelmiä (Autti-
Rämö 2021). Kuntoutus on moniulotteista käytännön toimintaa, jossa 
sovelletaan samoja toimintaperiaatteita kuin kasvatuksessa, ohjauk-
sessa ja opetuksessa. Yhteistä näille on se, että lapsen kasvu ja kehitys 
jatkuvat vuosikausia, koko lapsuusiän ajan. Kuntoutus liittyy lapsen 
elämään paljon laajemmin kuin monet muut hoidot. Niinpä myös sen 
mittaaminen ja arviointi pitää kohdistaa moneen asiaan, pinnallinen ja 
lyhytaikainen seuranta ei riitä.

Kaikessa tässä on tärkeää, että kaikki lapsen kanssa toimivat henkilöt 
ovat selvillä hänen vahvoista ja heikoista ominaisuuksistaan ja tietävät, 
mitä häneltä voi vaatia, mihin asioihin hänen vuokseen on varauduttava 
ja millä tavoin lapsen kasvatus, ohjaus, opetus ja kuntoutus toteutetaan.
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Lapsen ja nuoren 
hyvän kuntoutuksen 
tausta

Tässä luvussa kuvataan Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus 
-projektin taustalla olevia, projektin tarpeellisuuteen 
vaikuttaneita seikkoja.
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Lukuisat toimijatahot – erilaiset 
näkökulmat
Lapselle ja perheelle on mahdollista järjestää monenlaista tukea ja kun-
toutusta. Yhteiskunta on hyvinvointia järjestäessään toiminut kahdella 
tavalla. Toisaalta on luotu yleinen infrastruktuuri, jonka määritteenä on 
tietty ”normaalius”. Tavallinen, keskimääräinen, ”normaali” henkilö 
selviää portaista, pääsee bussiin ja ulottuu automaatille. Ne seikat, joita 
”normaalius” ei kata, hoidetaan ”erityisinä”. Jälkimmäisestä vaaditaan 
yleensä näyttö, jonka nojalla erityisjärjestelyt tehdään.

Sekä ”normaalit” että ”erityiset” tehtävät jakautuvat usean hallinto-
kunnan alueelle. On palveluja (tiet, vesijohdot), joiden kohdalla tämä 
ei näy kovin selvästi, koska kynnystä palveluihin ei ole, vaan ne ovat 
suoraan avoinna kaikille kansalaisille. ”Erityiset” tilanteet merkitsevät 
sitä, että sekä palvelun muodostaminen että sen saaminen on toisaalta 
määriteltävä ja ”todistettava”, toisaalta suunniteltava ja järjestettävä.

Yhteiskunta on kehittyessään pystynyt luomaan varsin hyviä ja 
monipuolisia palveluja. Erityispalvelujen osalta näiden järjestä-
minen ja organisointi eivät kuitenkaan ole vielä riittävän sujuvia. 
Tehtävät hajautuvat hallintokuntien kesken, mikä johtaa tarpeiden 
moninkertaiseen selvittämiseen ja toimenpiteiden rinnakkaiseen 
suunnitteluun.

VLK:n alkutaipaleella yli 50 vuotta sitten oli selvästi havaittavissa pyr-
kimys kokonaisuuksiin, vaikka tämä merkitsikin tuolloin niukkoja tai 
puuttuvia palveluja tai avun järjestämistä laitoksen tai sisäoppilaitoksen 
muodossa. Kasvatus, ohjaus, opetus ja kuntoutus ovat sittemmin kehit-
tyneet, mutta myös hajautuneet. Itse asiassa juuri tämä hajanaisuus on 
nyt ongelma. Perheiden kannalta se aiheuttaa lisätyötä ja yhteiskunnan 
näkökulmasta kustannuksia. Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus -projekti 
pyrki selvittämään, missä laajuudessa ja millä tavalla tämä ongelma on 
tasapainotettavissa.

https://vlkuntoutus.fi
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Kuvio 1. Helsingin Sanomat 22.3.1999 (vastaava kuvio julkaistu 
uudelleen HS 9.10.2017).

Kaaviossa on yhden lapsiperheen hoito- ja yhteistyöverkosto.
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Perheen ja lapsen kannalta kokonaisuus on tärkeä. Lapsen ja nuoren 
hyvä kuntoutus tarkoittaa tämän kokonaisuuden sujuvaa ja toimivaa 
organisointia, jonka puutetta kuvio 1 kritisoi.

Kuntoutus on monitahoista toimintaa ja vuorovaikutusta. Kuntou-
tus  käytäntöä ei voida tarkastella ainoastaan kahdenvälisenä 
 ”palveluntuottaja–asiakas”-suhteena, vaan tarkastelussa on huo-
mioitava myös sen liittyminen muuhun kokonaisuuteen, esimerkiksi 
varhaiskasvatukseen ja kouluun (Suikkanen ja Lindh 2001, Koivikko ja 
Sipari 2020). Nämä eivät perheen kannalta ole erillisiä, vaan muodos-
tavat kokonaisuuden, joskin tällä hetkellä hajanaisen sellaisen.

Kuntoutuksen hajanaisuus on harmillista perheille ja kallista yhteis-
kunnalle. On mahdollista arvioida, että strategian osuutta tulisi 
kasvattaa ja taktiikka tulisi rajata sille kuuluvalle paikalle. Päämääriä 
on täsmennettävä ja kuntoutuksen tulee lähestyä arkea.

Kuntoutuminen määritellään ihmisen tai ihmisten ja ympäristön väli-
seksi muutosprosessiksi, jonka tavoitteena on toimintakyvyn, itsenäisen 
selviytymisen, hyvinvoinnin ja työllisyyden edistäminen. Kuntoutus 
on siten suunnitelmallista monialaista toimintaa, jonka tavoitteena on 
auttaa kuntoutujaa hallitsemaan elämäntilanteensa (Valtioneuvoston 
kuntoutusselonteko 2002, STM 2017).

Lasten ja nuorten kuntoutukselle ei ole olemassa lyhyttä ja ytimekästä 
määritelmää tai yksiselitteistä sisältöä. Tavat määritellä kuntoutusta 
ovat muuttuneet yhteiskunnan muuttuessa, ja ideologisella tasolla 
vivahde- eroja syntyy myös lyhyellä aikavälillä. ICF-luokituksessa kuva-
taan ihmisen toimintakykyä ympäristön ja yksilön vuorovaikutuksen 
pohjalta. Tämä on helppo liittää lasten kuntoutukseen, joka on aina 
ollut vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Lasten kasvatus ja opetus 
tukevat kehitystä ja kuntoutus liittyy niihin. Tämä korostaa kodin, 
varhaiskasvatuksen ja koulun yhteistyön keskeistä asemaa.

https://vlkuntoutus.fi
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Tässä kirjassa tarkoitamme lasten kuntoutuksella lasten ja nuorten 
kuntoutusta, joka tapahtuu laajapohjaisesti, yhteistyössä kaikkien 
lähiympäristön toimintojen kanssa ja ulottuu aikuisuuteen saakka. 
Kuntoutuksessa yleisesti käytettyjä termejä potilas,  kuntoutettava, 
kuntoutuja, asiakas ei käytetä, vaan tarkastellaan lasta hänen perhe    - 
kulttuurissaan.

Tässä käytettävät termit ovat:
–  lapsi, joka tarkoittaa tässä erityistä huomiota tarvitsevaa lasta
–  perhe, joka tarkoittaa erityistä huomiota tarvitsevan lapsen koko 

perhettä
–  perheen lähiympäristö käsittää arjen toimintoihin liittyvän ympäristön 

ja siinä toimivat ihmiset, niin tuttavat kuin ammattilaiset

Hyvä kuntoutuskäytäntö
Hyvä käytäntö on prosessi, joka liittää yhteen eri henkilöiden osaami-
sen, yhteistyötarpeen ja kulttuurin. Hyvän käytännön määrittelyssä 
huomioidaan toiminnan arvot, historiallinen kehitys, kokemukset, 
vuorovaiku tuksellisuus, konteksti sekä asiantuntijoiden uskomukset, 
valinnat, mielipiteet, pätevyys, kokemuksellinen tieto ja asiakkaiden 
näkökulma (Sackett ym.1996).

Kuntoutuksen suuntalinjat on ymmärrettävä suosituksina hyvästä kun-
toutuskäytännöstä. Tässä kirjassa annettavat suuntalinjat keskittyvät 
lähestymistapoihin ja järjestämiseen.

Palvelujen tuotto Tieteen teoreettiset lähtökohdat

Kuntoutuksen järjestäminen Kuntoutuksen vaikuttavuus 

Kuntoutuksen lähestymistavat ja 
niiden teoriat

Kuntoutuksen menetelmät ja niiden 
teoriat

Hyvän käytännön alueiden jaottelu (Sackett 1996).
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Suuntalinjat ovat systemaattisesti koottuja ja kehitettyjä kannanot-
toja, jotka ovat useimmiten parhaita saatavilla olevia työvälineitä ja 
ohjeistuksia päätöksenteon tueksi toteuttaja- ja päättäjätahoille. Ne 
esittävät toimijoiden yhteistä käsitystä lasten ja nuorten kuntoutuksen 
 ominaispiirteistä. Reunaehtoina toimivat lait ja asetukset, mutta niiden 
tarkoituksena ei ole normiohjaus, vaan lasten ja nuorten kuntoutuksen 
tulee perustua yksilölliseen tarpeeseen ja harkintaan. Esimerkiksi tera-
piakerroille tai apuvälineille ei voi määritellä yleistä, normin kaltaista 
määrää.

Suuntalinjoja tarvitaan osoittamaan lasten ja nuorten kuntoutuksen 
osatekijät, niitä ohjaavat arvot ja periaatteet ja tahto soveltaa niitä 
yhteistyössä suunnitelmallisesti. Tavoitteena on tiedolla ohjaaminen 
sekä lasten ja nuorten kuntoutusajattelun yhtenäistäminen.

https://vlkuntoutus.fi
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1.
Kuntoutukseen 
vaikuttavat tekijät ja 
olosuhteet

Tässä luvussa käsitellään kuntoutuksen taustatekijät, 
vertaillaan niiden suhteellisia osuuksia ja painoarvoa ja 
pyritään liittämään ne yhtenäiseksi käsitekokonaisuudeksi. 
Eettiset arvot, lainsäädäntö, hallintokulttuuri, päivähoidon 
ja koulun käytännöt yms. ovat asioita, jotka on huomioitava 
hyvän kuntoutuksen järjestämisessä ja linjausten taustana.
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Kuntoutuksen kehittyminen ja tausta
Lasten kuntoutus liittyy kiinteästi arkeen eli kotona, varhaiskasvatuk-
sessa ja koulussa annettuun kasvatukseen, ohjaukseen ja opetukseen. 
Toisaalta kuntoutus liittyy ihmistä kohdanneisiin vastoinkäymisiin: sai-
rauteen, vammautumiseen tai syrjäytymiseen. Habilitaation tai rehabi-
litaation ajatuksena on auttaa ihminen siihen toimintakykyyn (habilis 
= kykenevä) tai elämään, joka hänellä oli tai olisi pitänyt olla. Lasten 
kohdalla tämä lähtökohta on pulmallinen, koska toimintakyky joudutaan 
olettamaan, mutta se on pidettävä mielessä kuntoutuksen päämäärien ja 
rajojen asettamiseksi.

Mennyttä aikaa tarkasteltaessa voidaan todeta, että esimerkiksi aisti-
vammaisten opetus* on ollut kuntoutusta nykyisessä mielessä, koska 
sillä on muun ohella pyritty korjaamaan tai korvaamaan vammasta 
aiheutuvaa haittaa (Hautamäki ym. 2001). Lähellä kuntoutusta on 
myös kehitysvammaisten harjaantumisopetus, jonka päämääränä on 
mm. ollut parantaa oppilaan ja ympäristön välisen vuorovaikutuksen 
edellytyksiä ja auttaa oppilasta mahdollisimman itsenäiseen elämään. 
Harjaantumisopetuksen tavoitteet on sovitettu oppilaan yksilöllisiin 
edellytyksiin**. Tämä on hyvä nykyäänkin ottaa huomioon kokonai-
suutta suunniteltaessa ja valintoja muodostettaessa.

Lääkinnällisen kuntoutuksen käsite liittyy maassamme sotien jäl-
keiseen tilanteeseen ja invaliidihuoltolain puitteissa järjestettyyn 
toimintaan. Terveyden- ja sairaanhoidon painopiste ei tuolloin ollut 
kuntoutusmyönteinen, seikka, joka erottuu edelleen. WHO:n jako 
(1969) lääkinnälliseen, sosiaaliseen, ammatilliseen ja kasvatukselli-
seen kuntoutukseen selvensi kuntoutuksen osa-alueita, mutta aiheutti 
valitettavasti hajaannusta, kun kukin toiminta nähtiin erillisenä. ICF-
luokitus on nyt yhtenäistänyt ajattelua suuresti ja muuttanut samalla 
näkökulman toiseksi.

* Suomessa v:sta 1846

** Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa. 8. painos, 1979
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Kuntoutuksen keskeisenä päämääränä on toimintakyvyn parantaminen 
ja sen tulisi muodostaa lapsen kehitysympäristön muiden osatekijöi-
den (kasvatus, ohjaus ja opetus) kanssa kokonaisuus tämän yhteisen 
päämäärän saavuttamiseksi. Aikuisten kuntoutuksessa työkyky on tär-
keässä roolissa. Se on toimintakyvyn osa, ja voisi olla eduksi määritellä 
tätä kautta myös lasten toimintakykyä jo hyvissä ajoin ennen aikuisikää.

Viitekehyksenä toimintakyky (ICF)
Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luo-
kitus ICF (International Classification of Functioning, Disability and 
Health, WHO 2001) antaa kuntoutukselle ja vammaiskäsitteelle uuden 
näkökulman. Se korostaa henkilön kykyä ja edellytyksiä toimia, ei hänen 
puutteitaan. Kuntoutus kohdistetaan toimintaan, ei sen puutteisiin 
(so. vammaan, vrt. diagnoosi). Ympäristön merkitys on toimintakyvyn 
kannalta huomattava, samoin kuntoutuksella ja koulutuksella saavu-
tetut tulokset vaikuttavat toimintaan. Näin on päästy tavallaan uudelle 
alueelle, pois staattisesta vammaiskäsitteestä.

Seuraavassa taulukossa on yksilöity ICF-luokituksen lähtökohtia. 
Ne antavat runsaasti linjauksia kuntoutuksen ja muiden tukitoimien 
järjestämiseksi. Täsmällisen terminologian säilyttämiseksi teksti on 
englanninkielinen. 

Human Functioning  – not    merely disability    
Universal Model            – not    a minority model 
Integrative Model         – not    merely medical or social 
Interactive Model         – not    linear progressive  
Parity                           – not    etiological causality 
Context – inclusive       – not    person alone 
Cultural applicability     – not    western concepts 
Operational                  – not    theory driven alone 
Life span coverage      – not    adult driven 
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Näitä linjauksia on pyritty tässä kirjassa soveltamaan mahdollisimman 
laajasti. Kirjan teema liittyy ICF:n linjauksiin siten, että päämääränä on 
antaa malli linjausten toteuttamiseksi suomalaisessa yhteisössä.

Kuntoutuksen tarkoituksena on antaa kehittyvälle lapselle tilai-
suus käyttää ja harjoittaa taitojaan ja ohjata ja neuvoa häntä niissä 
asioissa, jotka ovat elämässä tarpeellisia. Tässä pyritään mahdolli-
simman hyvään yleiseen kehitykseen ja asia koskee kaikkia lapsia. 
Kuntoutuksen tehtävänä on yleisen kasvatuksen ja opetuksen täy-
dentäminen. Raja näiden välillä on liukuva.

Kuntoutuksen suunnittelu ja järjestäminen edellyttää huomattavaa ana-
lyyttistä ja strukturoitua lähestymistapaa riittävän yhteistyön saavutta-
miseksi. Tässä tehtävässä ICF-luokituksesta on suuri apu, koska siinä 
on kuvattu lasten kehitykseen ja heidän toimintakykyynsä vaikuttavia 
tekijöitä tai kohteita. Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus -projekti ei 
kosketa niin yksityiskohtaisia määritelmiä kuin WHO:n luokitus tarken-
teineen. Projektin tuloksissa ja linjauksissa käytetään ICF:n luokituksen 
Stakesin suomeksi kääntämiä osa-alueiden määritelmiä ja käsitteellistä 
mallia (WHO 2004).

ICF:n mukaan suoritukset ja osallistuminen jakautuvat yhdeksään 
osa-alueeseen (luettelo alla). Kokonaisuus on siten laaja, ja on selvää, 
ettei mikään yksittäinen taho voi ilman yhteistyötä huolehtia sen kai-
kista kohdista.

Suoritukset (activities) ja osallistuminen (participation) (ICF)
1 Oppiminen ja tiedon soveltaminen
2 Yleisluonteiset tehtävät ja vaateet
3 Kommunikointi
4 Liikkuminen
5 Itsestä huolehtiminen
6 Kotielämä
7 Henkilöiden välinen vuorovaikutus ja ihmissuhteet
8 Keskeiset elämänalueet
9 Yhteisöllinen-, sosiaalinen- ja kansalaiselämä
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ICF-luokitus käsitetään helposti vain terveydenhuoltojärjestelmässä 
toimivien henkilöiden työvälineeksi, koska se on Maailman terveysjär-
jestön julkaisema ja aikaisemmat WHO:n luokitukset ovat olleet hyvin 
sairauskeskeisiä. ICF-luokitus on kuitenkin kansainvälinen standardi 
väestön toimintaedellytysten kuvaamiseen. Luokitus nostaa esille 
 sosiaali-, terveys- ja yhteiskuntapolitiikan kannalta keskeisen teeman 
eli miten väestö suoriutuu ja osallistuu kotona, päivähoidossa, koulussa, 
työssä, asumispalveluissa ja laitoshoidossa.

Kuntoutuksen oikeutus
Kuntoutuksen oikeutus liittyy ennen muuta siihen, onko ihmisen osana 
alistua kohtaloonsa vai onko ihmisellä valta tietojensa ja osaamisensa 
kautta muuttaa asiat toisiksi. Edellinen katsantokanta sävytti voimak-
kaasti keskiajan näkemyksiä, kun taas renessanssin keksinnöt antoivat 
alun jälkimmäiselle uuden ajan ajattelutavalle. Kulttuurimme pohjautuu 
näistä muodostuvalle perinnölle.

Luonto ei pyri tasapäisyyteen, vaan paremminkin sääntönä on yksilöi-
den välinen erilaisuus, suurikin. Tämä erilaisuus säilyttää lajia, koska 
se luo vastavoiman olosuhteiden vaihtelulle, mutta lajin selviytymisen 
hintana on yksilöiden karsiutuminen. Ihminen on voinut tietonsa ja 
osaamisensa kautta kuitenkin pehmentää näiden armottomien ilmiöi-
den vaikutusta.

Kulttuuri määrittelee normaaliuden ja oikean tavan olla ja elää, oppia 
ja käyttäytyä. Länsimainen kulttuuri lähtee opittavissa ja löydettävissä 
olevasta tiedosta, johon pohjautuu yhteinen totuus oikeasta tavasta. 
Kulttuuri antaa jäsenilleen nekin määritelmät ja rajat, jotka liittyvät 
käsityksiimme kehityksestä ja oppimisesta (Uotila 2002).

Onko oikein tai oikeutettua, että ihminen näin puuttuu evoluutioon? 
Niin tai näin, tämä puuttuminen (myös kuntoutus) kuuluu ihmisen 
toimintatapoihin eli kulttuuriin. Kysymystä ihmisen kehittymisestä tai 



VLK – Valtakunnallinen Lasten ja Nuorten Kuntoutus

34

säilymisestä lajina ei tarvitse tässä yhteydessä pohtia, koska se riippuu 
aivan muista asioista*.

Lasten kasvun ja kehityksen tukeminen on eräänlainen kulttuurin 
mitta, mutta selvää sääntöä siitä ei ole. Kyse on vähittäin syntyneistä 
käytännöistä ja valinnoista, jotka tehdään kunakin aikana vallitsevien 
arvojen ja käsitysten pohjalta.

Kuntoutuksen etiikasta ja säädöksistä
Eettiset periaatteet kuntoutuksessa
Eettiset näkökohdat voidaan jakaa kuuteen periaatteeseen: elämän kun-
nioittaminen, ihmisarvon kunnioittaminen, hoitaminen, itsemääräämi-
nen sekä oikeudenmukaisuuden ja hyödyn maksimoiminen (Pietarinen 
1995, Lääkärin etiikka 2005, 2021). Eettisiä periaatteita on vuosien 
saatossa käsitelty paljon (Suomen Lastenhoitoalan Liitto ry 1993, Leino-
Kilpi 2003, Vehmas 2005, Sipari ym. 2017).

Lasten kuntoutuksen kannalta elämän ja ihmisarvon kunnioittaminen 
tarkoittaa sitä, että jokaisen yksilön arvo on yhtäläinen, eikä esimer-
kiksi vammaisuuden aste saa vaikuttaa tähän perusasiaan. Hoitamisen 
periaate on tärkein terveydenhuollon toimintaa ja kaikkea auttamistyötä 
motivoiva periaate, joka perustuu myötätuntoon ja vastavuoroisuuteen.

Itsemääräämisoikeus on lapsen ja myös perheen oikeus. Se tarkoittaa 
yksilön oikeutta päättää itseään koskevista asioista, joihin hoito ja kun-
toutus erityisesti sisällön ja toteutuksen puolesta kuuluvat. Tämä oikeus 
ei kuitenkaan merkitse rajoittamatonta valinnan vapautta edes sub-
jektiivisten oikeuksien osalta, vaan paremminkin se on sijoitettavissa 
suostumuksen ja yhdessä sopimisen yhteyteen (Tuori 2016, 518), jossa 
tiedolla ohjaaminen sisältää tiedon mahdollisen rajoista ja johon kun-
nan/hyvinvointialueen piirissä tehty alueellinen  kokonaissuunnitelma 

* Ihmislaji muodostaa tällä hetkellä yhden suuren populaation. Yksittäinen populaatio ole pysyvä, vaan 
kukin kuolee ajoittain sukupuuttoon ja laji säilyy tai kehittyy vain, mikäli se jakautuu useisiin populaa-
tioihin (Mayr 2001).
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antaa puitteet. Hoidosta, kuntoutuksesta tai muista vastaavista toimen-
piteistä kieltäytyminen ei myöskään ole alaikäisen kohdalla sellaisenaan 
mahdollista, vaan ratkaisut tehdään neuvotellen.

Kuntoutuksessa eettisten näkökohtien huomioonottaminen on 
mahdollista ja välttämätöntä, eikä kunnollinen kuntoutussuunni-
telma synny ilman niitä. Käytännössä tämä tarkoittaa ensisijassa 
päämäärien huolellista asettamista ja määrätietoista toteutusta. 
Päämäärä on pidettävä aina mielessä, eivätkä keinot ja menetelmät 
saa ohittaa sitä tärkeydessä. Kuntoutukseen aika-ajoin liittyvä epä-
määräisyys ja päättämättömyys ei ole eettistä (Koivikko ja Louhiala 
2001).

Julkisessa keskustelussa paljon esillä oleva vaatimus näyttöön perustu-
vasta toiminnasta ja toiminnan järjestämiseen liittyvästä priorisoinnista 
liittyy oikeudenmukaisuuden ja hyödyn maksimoimisen periaatteisiin. 
Toiminnan on oltava hyödyllistä (Pohjolainen 2005) ja sen on asetuttava 
oikeaan kohtaan (etusijajärjestys). Tätä kautta voidaan täyttää myös 
vaatimus tasapainosta taloudellisten tavoitteiden ja humanistisen, aut-
tamiseen keskittyvän elämänasenteen välillä.

Hyödyn maksimoiminen on vanha periaate, joka on helppo ymmärtää 
myös väärin. Tämän kirjan teemaan ”hyödyn maksimointi” sopii ter-
minä paremmin kuin priorisointi, koska hyödyn maksimointi tarkoittaa 
hyvin järjestettyä kuntoutusta ja maksimaalista hyötyä niin lapselle ja 
perheelle kuin yhteiskunnalle, kun taas priorisoinnin sävy on syrjivä, 
vaikka sitä ei ole tarkoitettu niin ymmärrettäväksi.

Periaatteet ja säädökset
Eettiset periaatteet siirtyvät käytäntöön lainsäädännön muodossa. Tämä 
on pitkän historian tulos eikä kaikkea ole voitu säätää lain muodossa 
tai etukäteen (vrt. arvokeskustelu). Itse asiassa eettiset periaatteet ja 
laki ovat linjaus, joka ei ulotu yksityiskohtiin. Näin on meneteltävä 
siksi, että päämääränä oleva ”oikea” menettely ei ole luonteeltaan 
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ja  koostumukseltaan tarkka, vaan kyseessä on tasapainotila useiden 
vaihto ehtojen kesken. Tämän saavuttaminen edellyttää kylläkin peri-
aatteita, mutta myös periaatteisiin nojaavaa harkintaa (Sihvola 2004).

Kuntoutuksen osalta kunnan on järjestettävä palveluja tarpeen edellyt-
tämällä tavalla*. ”Tarve” ei tässä kuitenkaan edusta pelkästään yksilön 
näkökulmaa, vaan kyseessä on paremminkin kunnassa kokonaisuu-
tena tehty tarvearvio, jossa asian kaikki eri puolet ja koko väestö on 
huomioitu.

Vastuu ”julkisen vallan” toiminnasta ja siihen liittyvästä taloudelli-
sesta tasapainosta on valtiolla (Heuru 2002), mutta demokraattinen 
päätöksenteko toteutuksesta ja harkintaa vaativista asioista on tehtävä 
paikallisen itsehallinnon pohjalla kunnassa (Ryynänen 2004), kohta 
ehkä hyvinvointialueella. Lasten kasvatuksen, ohjauksen, opetuksen 
ja kuntoutuksen kohdalla tämä näyttää merkitsevän sitä, että valtio-
valta antaa yleiset säädökset ja takaa edellytykset (mm. lapsistrategia, 
Iivonen ja Pollari 2020), mutta kunnan/hyvinvointialueen tehtävänä 
on paikallinen suunnittelu ja harkinta näiden säädösten ja edellytysten 
puitteissa.

Kunnallinen itsehallinto menettää merkityksensä, jos kunta ei voi 
itse päättää verotulojensa suuntaamisesta (Tuori 2004, 2016). Siksi 
kuntoutuksen suunnittelussa pitää jättää riittävästi tilaa paikalliselle 
päätöksenteolle. Sama asia voidaan nähdä myös toisinpäin: paikallisen 
päätöksenteon on oltava jäntevää ja aktiivista eikä kunnan ulkopuolisille 
yksiköille (esimerkiksi erikoissairaanhoidon työryhmälle) saa jättää 
liikaa asioita.

* Asetus lääkinnällisestä kuntoutuksesta 28.6.1991/1015, Terveydenhuoltolaki 30.12.2010
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Kunta on yhteiskunnallisena periaatteena ikivanha, erityisesti 
Pohjoismaissa korostuva malli. Se pohjaa ”vapaitten miesten” 
oikeuteen ja velvollisuuteen kokoontua päättämään yhteisistä 
asioista (Soikkanen 1966), jolloin oleellista on, ettei uusia rasituksia 
saa mielin määrin asettaa niiden kantajia kuulematta. Ajan mittaan 
tämä perinne on muodostunut pohjaksi kunnallisille palveluille.

Paikallisen päätäntävallan luonteeseen liittyy huomattava annos 
humaanisuutta ja vähäväkisten auttamista. Tämä aikanaan pal-
jolti kirkollinen näkökulma on varsin ajankohtainen edelleen, kun 
mietitään ristiriitaa taloudellisten tavoitteiden ja humanistisen 
elämänasenteen välillä (Pelkonen 2005).

Kunta on osa julkista hallintoa, tarkkaan ottaen se osa, jolle on 
annettu eniten paikallista valtaa (Hannus ja Hallberg 1995). Kunnalla 
on perustuslain ja Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 
mukaisesti myös tietty riippumattomuus valtiosta eli itsehallinto*, 
mikä merkitsee, että keskeisen päätösvallan ja vastuun paikallis-
yhteisön asioiden hoidosta tulee kuulua kunnan asukkaille ja heitä 
edustavalle valtuustolle. Tästä on kuitenkin vielä pitkä matka lapsen 
ja perheen konkreettisiin tarpeisiin ja niiden hoitamiseen.

Hyvinvointialueiden itsehallinnon luonne on kehittymässä. Kuntien 
itsehallinnon laajuuteen se ei saane puuttua, raja ehkä käydään 
siirtämällä kunnallisia tehtäviä hyvinvointialueille, jolloin niiden 
säilyminen voi olla uhattuna. Samalla pitää pystyä huolehtimaan 
lasten kasvatuksen, ohjauksen, opetuksen ja kuntoutuksen yhdys-
pinnoista (Heinonen ym 2018).

Erilaisia seutukuntia ja uusia kuntajakoja, nyt myös hyvinvointi-
alueita, pyritään muodostamaan, jotta palveluille muodostuisi riittävä 

* Kansalaisten oikeus osallistua julkisten asioiden hoitoon on yksi niistä demokratian periaatteista, 
jonka kaikki Euroopan neuvoston jäsenvaltiot tunnustavat. Tätä oikeutta voidaan välittömimmin käyttää 
juuri paikallistasolla ja paikallisviranomaiset, joilla on todellista vastuuta, voivat luoda tehokkaan ja 
kansalaista lähellä olevan hallinnon. Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirja. Asetus 66/1991
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 väestöpohja. Kansalaisen, lapsen ja perheen asema on tässä kaksisuun-
tainen, kunnan on toimittava kansalaisen puolesta ja häntä varten, 
mutta myös kansalaisen kautta (Ryynänen 2004). Kansalaisen on saa-
tava palveluja ja hänen on voitava myös ohjata niitä, muiden mukana 
ja joukossa toki. Iso kunta on edullinen palvelujen monipuolisuuden 
kannalta, pienessä kunnassa taas kansalaisen ääni kuuluu paremmin.

Abstrakti kunnallinen päätösvalta edellyttää kentälle päästäkseen 
yleistä suunnittelua puitteiden luomiseksi ja riittävästi informoitua 
henkilöstöä. Tieto ja toimenpiteet voivat siirtyä ainoastaan ihmiseltä 
ihmiselle.

Tasapaino erilaisten oikeuksien kesken on vaikea saavuttaa. Lakien 
yleisissä perusteluissa on viisaasti todettu, että erilaiset oikeudet ovat 
olemassa vasta sen jälkeen, kun kansalaiset ovat tunnustaneet ne toinen 
toisilleen (Tuori 2004:183, 2016: 219). Avuntarvitsijoiden tai heitä edus-
tavien järjestöjen on usein pienenä ryhmänä vaikea saada oikeuksiaan 
tunnustetuiksi ja tämä edellyttää erityistä huomiota. Pelkkä oikeus-
periaate oikeuksien ja velvollisuuksien välillä (Aarnio 2005) ei tunnu 
käytännössä riittävän. Tätä varten on lainsäädännössä subjektiivisen 
oikeuden käsite.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa kiireellinen hoito on subjektiivinen 
oikeus (Heuru 2002) ja ei-kiireellisestä hoidosta on koottu kriteerit 
(Yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet, 2005, 2019.) Kiireellinen 
hoito subjektiivisena oikeutena ei voine varsinaisesti syrjäyttää 
 ei-kiireellistä* ja kaiken ei-kiireellisen hoidon järjestämisestä on oltava 
selvät suunnitelmat.

* Perusoikeuskomitea on pitänyt toimintakyvyn ja terveydentilan vaatimia palveluja jokaisen oikeutena 
(Uoti 2003)
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Kuntien järjestämisvastuu säädöksissä on selvä, mutta on varsin tul-
kinnanvaraista, mitä sen sisältö ja tarvittava tulos on. Järjestämisen 
laatutaso määritellään hyvin yleisesti, eikä ”maassa yleisesti hyväk-
syttyä tasoa” ole helppo nimetä (Uoti 2003, Lavapuro ym. 2016). 
Kunnalle/hyvinvointialueelle jää siis tilaa suunnitella heille sopiva 
ja mahdollinen toiminnan taso myös ns. subjektiivisten oikeuksien 
osalta.

Kuntoutus on yksilöllistä, ei normiperusteista. Lain velvoite yksilölli-
seen tarveharkintaan on tästä selvin osoitus: avuntarvitsijan asia on aina 
harkittava ensisijaisesti yksilön kannalta (Tuori 2004: 173, 2016: 207), 
silloinkin, kun kyseessä on subjektiivinen oikeus. Tämä on helpointa 
tehdä paikallisesti ja samalla tulee selväksi, miksi asia kuuluu kunnal-
lisen toiminnan piiriin, ja tämän asian luonne säilyy hyvinvointialueilla.

Kuntoutuksen suunnittelua ei toisaalta voi tehdä pelkästään yksilöllis-
ten ratkaisujen muodossa. Kokonaisuus on vaikea hallita niiden sum-
mana ja taustaksi tarvitaan kunnallisia periaateratkaisuja, valintoja ja 
kokoava tarvearvio, jonka puitteissa yksilölliset suunnitelmat voidaan 
muodostaa.

Arvokeskustelu
Kuntoutus ja opetus ovat laajalti yhteiskunnan rahoittamia. Tämä on 
välttämätöntä, koska vain harva perhe pystyy itse hankkimaan täl-
laiset asiat tai varautumaan tämän asteisiin riskeihin. Toisaalta myös 
yhteiskunnan on rajattava toimintaansa, jotta rahoitus riittäisi, ja tähän 
tarvitaan arvokeskustelua. Hyödyn maksimointi, priorisointi, arvokes-
kustelu, etusijajärjestys, harkinta tms. ovat tässä käytettäviä termejä.

Lainsäädäntö edellyttää noudatettavaksi tarveharkintaa, kun päätetään 
rajallisten etuuksien jakamisesta (tarveperiaate). Toinen tähän liittyvä 
termi on etusijajärjestys, jonka arvioimisesta on kunnassa mahdollista 
antaa soveltamisohje, joskin päätöksentekoa ohjaavien normien aset-
taminen voi olla oikeudellisesti kyseenalaista. Normit voinevat tässä 
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olla vain punnintanormeja, jotka luettelevat päätöksenteossa huomioon 
otettavia näkökohtia, mutta jättävät niiden keskinäisen painon tapauk-
sittaisen arvion varaan (Tuori 2004: 6, 139, 143, 254; Tuori 2016: 7, 158, 
166, 306).

Kunnallisen itsehallinnon pohjalla voidaan katsoa, että kunnassa 
esiintyvän palvelutarpeen arviointi kuuluu kunnalle itselleen, eikä 
sitä voi esimerkiksi valtion taholta kovin tarkkaan rajata (Tuori 2004: 
131, 2016: 160) ja palvelun tarve tulee siksi voida harkita (KHO 1997: 
90). Tarveperiaatetta täydentävien kriteerien täsmentäminen ja 
niiden keskinäinen punninta edellyttävät julkista eettis- ja moraalis-
väritteistä keskustelua, jossa erityisasiantuntemus ei ole ratkaisevaa 
(Tuori 2004: 174, 2016: 208). Hyvinvointialue on tämän tehtävän 
edessä punnitessaan hallintoalueiden ja yhdyspintojen merkitystä.

Tällainen arviointi, harkinta ja etusijajärjestykseen asettaminen ei ole 
helppoa. Vaikka tunnustetaankin, että kunnalla/hyvinvointialueella on 
selvä oikeus päättää harkinnanvaraisista määrärahoista, niin jaettavaa 
niukkuutta kritisoidaan helposti. Usein myös toivotaan, että kuhunkin 
asiaan olisi selvä ohje. Tämä toive on ymmärrettävä, koska sitä kautta 
päästäisiin yhtenäiseen ja tasa-arvoiseen toimintaan. Ohjeen puuttuessa 
peräänkuulutetaan sellaisen laatimiseen johtavaa arvokeskustelua tai 
toivotaan, että asia pääsisi subjektiivisen oikeuden muodossa välttä-
mättä hoidettavien joukkoon.

Valitettavasti tämä on kehäpäätelmä ja väheksyy kunnallisen päätök-
senteon asemaa (Koivikko ja Sipari 2006). Elämän monimutkaisuuteen 
ei ole ohjetta ja jos olisi, niin ehkäpä pyrkisimme keksimään siihen 
uudistuksia. Jos Aristoteles toteaa, että filosofian tehtävänä on selventää 
ihmisten käsitystä itsestään, ei niinkään saada heitä toimimaan toisin 
(Sihvola 2004), emme tässäkään voi lähteä korvaamaan harkinnan vai-
vaa valmiilla ohjeella.
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Arvokeskustelusta emme siis saa valmista ohjetta tai normia, tarvi-
taan yksilöön asti ulottuva ammattitaitoinen tietotaito ja toteutus (vrt. 
lastenneuvolat). Tämä ei tee arvokeskustelun tarpeesta vähäisempää, 
päinvastoin. Asia laskeutuu käytännön tasolle, jos toteamme, että 
arvokeskustelu on itse asiassa aika arkista. Tämä kirja on kokonai-
suudessaan  arvokeskustelua ja punnintaa, päämääränään käytäntöön 
soveltuva malli lapsen ja nuoren hyvästä kuntoutuksesta. Se ei mene 
yksityiskohtiin, mutta antaa suuntaviivoja.

Arvokeskustelua käydään aina kuntoutuksen suunnittelun ja toteu-
tuksen yhteydessä, vieläpä kahdella tavalla:
1) Kunnan piirissä laadittavien linjausten suunnittelu on strategista 

arvokeskustelua, jonka pohjalta yksilölliset valinnat tehdään.
2) Kukin henkilökohtainen (kuntoutus)suunnitelma tms. perustuu 

arvokeskusteluun.

Joskus vaikuttaa siltä, että puhuessamme arvokeskustelusta tar-
koitamme sellaisen säännöstön tai asetelman luomista, että muuta 
pohdintaa ei sitten tarvittaisi. Tämä asetelma helpottaisi ehkä kuntou-
tuksen suunnittelua, mutta on vahvassa ristiriidassa yksilökohtaisen 
tarveharkinnan kanssa, ja synnyttäisi mahdollisesti normin, joka olisi 
säännösten hengen vastainen. Arvokeskustelulla ei siis voida poistaa 
yksilökohtaisen suunnittelun tarvetta, mutta tällainen suunnittelu voi-
daan tehdä arvokeskustelun tapaan, harkiten ja punniten.

Näyttöön perustuva työskentely
Kaikessa yhteiskunnan korvaamassa toiminnassa on oltava selvä näyttö 
saatavasta hyödystä ja toiminnan oikeellisuudesta. Kuntoutuksen osalta 
on vaikeaa saada suora osoitus vaikuttavuudesta samaan tapaan kuin 
lääkehoidon tai leikkausten yhteydessä (Aalto ym. 2002, Paltamaa ym. 
2011, Sipari 2021). Sama koskee lasten hoitoa ja kasvatusta yleisesti, ja 
pedagogia on tässä monessa kohdassa lähellä kuntoutusta.
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Lääketieteessä käytetään termiä translational medicine, joka on teorian 
siirtämistä käytäntöön ja siten luonteeltaan monitieteistä (Visakorpi 
2009). Kuntoutuksessa tämä ajattelutapa on saamassa lisääntyvää huo-
miota (Kuntoutusportti 2012, Aldeguer 2016). Toisaalta voidaan sanoa, 
että moniammatillinen kuntoutustyöryhmä on ollut translationaalisen 
ajatustavan edelläkävijä jo pitkään.

Translationaalinen menettely tuottaa teoriapohjasta hyviä ja tuloksek-
kaita käytäntöjä, joita voidaan soveltaa kehitysympäristön eri toimintoi-
hin. Kuntoutuksen vaikuttavuuden tutkiminen liittyy sekä teoriaan että 
käytäntöön, jolloin teoria on yleensä jo tutkittu ja käytännön kohdalla 
on mietittävä, milloin sitä on täydennettävä tutkimuksella ja milloin ei.

Kuntoutuksen kohdalla näytön tarve on sama kuin muissakin hoidoissa. 
Sitä ei voi kohdentaa kapea-alaisesti, koska lapsen kehitykseen vai-
kuttavia tekijöitä on useita. Työskentely käytännössä sisältää tieteel-
lisen ja teoreettisen tutkimusnäytön lisäksi ammatillisen osaamisen ja 
kliinisen päättelyn sekä kuntoutujan ja hänen läheisten näkökulman 
ja elinolosuhteet. Näiden asioiden yhteensovittaminen ja taitava hyö-
dyntäminen edellyttää vuorovaikutteisuutta ja toimijoiden välistä kes-
kustelevaa harkintaa (Sipari 2021). Haasteensa tähän monimutkaiseen 
ja vyyhteytyvään kokonaisuuteen tuo kuntoutuksen yhdistyminen ja 
sekoittuminen moneen muuhun kehitystä tukevaan asiaan ihmisten 
arjessa (Friman ym. 2021, Louhiala 2021).

Asetelma tarjoaa myös kysymyksiä kuten ”Miksi objektiiviset aivot 
tuottavat niin subjektiivisia ajatuksia?”* niin neurotieteilijöille kuin 
muillekin lapsen toiminnan arvoitusta tarkkaileville. Kysymys on tär-
keä, koska subjektiivinen kokemus on asianomaiselle joskus merkit-
tävämpi kuin objektiivinen näyttö. Tästä syystä vain aniharva hoito 
on säädetty pakolliseksi tai tahdonvastaiseksi ja lapsia hoidettaessa 
suostumus on mutkikas, mutta erityisen tärkeä asia.

* ”How the subjective mind emerges out of the objective brain?” (Tallis 2004)
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Arkkiatri Pelkonen toteaa (2005), että ”vain ihminen itse voi sairastaa 
ja olla sairas”. On olemassa toisaalta mitattavissa oleva biofysikaa-
linen todellisuus, toisaalta yksittäisen ihmisen kokema todellisuus. 
”Jokaisessa hoitosuhteessa on siten kaksi tasoa: älyllinen ja humanis-
tinen”. Voi arvioida, että kuntoutukseen liittyy asioita, joita ei voi tar-
kastella pelkästään tieteen kautta. Kasvatus, ohjaus ja opetus toimivat 
tässä mielessä samalla alueella.

Translationaalisen ajattelun mukaan teoreettinen (kokeellinen) näyttö 
siirtyy käytäntöön tai tätä ainakin yritetään. Kuntoutuksessa toteutus 
tapahtuu kuitenkin parhaimmillaan lapsen omassa ympäristössä, jolloin 
teoreettista perustutkimusta joudutaan soveltamaan joskus hyvinkin 
 paljon. Silloin on vaikea arvioida, miten laajalti ja missä muodossa 
teoreettinen tai kokeellinen interventio todella toteutuu arjessa.

On perustellusti tuotu esiin, että neurobiologinen tutkimus ja sen 
puitteissa hankittu näyttö eivät pysty ottamaan huomioon ihmisyyttä 
riittävästi (Huttunen ja Socada 2021). Tämä koskee erityisesti psykiat-
riaa, mutta lasten kuntoutuksen monipuoliseen kenttään voidaan hyvin 
liittää vastaavia näkemyksiä, joiden mukaan vaikeat elämäntilanteet 
edellyttävät ymmärtävää, ei niinkään määrittelevää kohtaamista.

Katsaukset ”neurorehabilitaation” perusteista ja tätä koskevasta tutki-
muksesta (Academy of Medical Sciences 2004, Bickenbach 2014) lähtevät 
ICF-luokituksesta ja korostavat samalla ympäristön merkitystä. On 
tärkeää, että ongelmat selvitetään korkeatasoisesti, muuten toimen-
piteetkään eivät voi olla kohdallaan. Selvittäminen edellyttää tähän 
pystyviä keskuksia, toimenpiteet taas hajautettua tietotaitoa (service 
delivery) ja tutkimustyötä myös käytännössä (Sauna-aho ym. 2005).

ICF-luokitus on muuttanut näkökulmaa vammaa korostavasta ajat-
telusta arkielämän suuntaan (Särkikangas 2020). Ei kuntouteta yksi-
lön suorittamia tekoja tai toimia erillisinä sinänsä, vaan yhteistyön ja 
erityisesti osallistumisen merkitys on myös huomioitava (Gal 2017). 
Esimerkiksi kävelyä harjoitettaessa on ajateltava, mihin kävellään, miksi 
ja millaisessa ympäristössä (King ym. 2018). Kuntoutuksen  tutkimuksen 
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kehittämisohjelmassa (Järvikoski ym. 2003) todetaankin, että tällä het-
kellä tarvitaan tutkimuksia, joissa selvitetään kuntoutuksen hyviä ja 
vaikuttavia käytäntöjä, eri toimintakokonaisuuksien vaikuttavuutta 
sekä kuntoutusjärjestelmän toimintaa. Kuntoutustutkimusta tulee 
kohdentaa siihen, miten kuntoutuksen käytännöt toimivat ja millaisia 
perusteita, merkityksiä ja soveltamismahdollisuuksia kuntoutuksen 
toimintamalleissa on arkityössä (Anaby ym. 2021; Heiskala 2000, 2020). 
Tutkimustyötä on tärkeää tehdä toisaalta teoriajohtoisesti ja toisaalta 
aidoissa toimintaympäristöissä.

Normaali, mitä se oikeastaan on?
Lasten kuntoutus pyrkii tukemaan yksilöllistä kehitystä mahdollisim-
man hyvin. Näin itse asiassa tehdään kaikkien lasten kohdalla eikä 
”normaalia” lasta tai muuta vastaavaa tavoitetta tässä mielessä lainkaan 
ole.

Lasten erityiskasvatuksen ja -opetuksen näkökulmasta on termeinä 
voitu käyttää joko ”erilainen oppilas” tai ”erityisen tuen tarve”. 
Näiden ilmaisujen periaatteellinen ero on hyvin huomattava. Kyse on 
siitä, kumpi on poikkeava tai erityinen, lapsi vai hänen saamansa apu 
(Tuunainen 2002), tavallaan myös siitä, nähdäänkö asia lapsen vai 
organisaation näkökulmasta.

Molemmat näkökulmat tarvitaan, lapsi on ensisijainen, mutta järjes-
täminen edellyttää tietysti organisaatiota. ”Erilainen oppilas” tarvit-
see henkilökohtaisesti jotain, joka ei liity ilman muuta lähiympäristön 
tavanomaiseen palveluvalikoimaan, mutta on hyvä, jos järjestäminen ei 
edellytä erilaisuuden korostamista. ”Erityinen tuki” tulee tavanomaisen 
palveluvalikoiman ulkopuolelta, mutta on hyvä, jos tämäkään erityi-
syys ei tarpeettomasti korostu. Molemmat asiat tulisi siis ymmärtää 
kokonaisuuteen kuuluvina ja luonnollisina, mikä on helpompaa jos 
paikalliset ratkaisut varautuvat niihin jo suunnittelun yhteydessä.
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Kunkin lapsen kehityksessä voidaan tunnistaa ns. lähikehityksen vyö-
hyke (Vygotski 1978), jonka puitteissa hän kyllä toimii ja oppii itse, 
mutta tarvitsee tähän ohjausta ja mallia. Tämä on korostetun henkilö-
kohtainen asia ja merkitsee sitä, että kukin lapsi tarvitsee kasvatusta, 
ohjausta, opetusta ja kuntoutusta yksilönä, omien edellytystensä ja 
tilanteensa mukaisesti.

Varhaiskasvatus ja koulu antavat nykyään kaikille samat mahdollisuu-
det (equality of opportunities) ja alueellisia eroja pyritään tasoittamaan. 
Kun toimintaa ja suorituksia vuosiluokittain tai oppivelvollisuuden 
päättyessä arvioidaan (equality of results), yksilöllisyyttä ei ehkä huo-
mioida riittävästi.

Merkittävää lienee, että Vygotski ei ole käyttänyt sanaa ”tuki”, vaan 
”ohjaus”. Tämä tapahtuu hänen mukaansa ”kädestä johdattaen”. Lasta 
ohjataan siis omana itsenään, edellytystensä mukaan. Päämääränä on 
saavuttaa niitä tietoja ja taitoja, joita hän elämässään tarvitsee, mutta 
yksilöllisen ”lähikehityksen vyöhykkeen” rajoissa.

Yksilöllisyys ei tietenkään voi merkitä segregaatiota. Päinvastoin, ryh-
mässä toimiminen ja osallistuminen ovat lapselle tärkeitä asioita. On 
vain varmistettava, että tämä tapahtuu lapsen ehdoilla. Ryhmän olosuh-
teet pitää siis muodostaa niin, että ne ottavat huomioon kaikki lapset 
ja heidän yksilöllisen suoritus- ja oppimistasonsa.

Jos ”normaalia” lasta on vaikea määritellä, niin mikä sitten on ”eri-
lainen”. Tietenkin on vaihtelua siinä, miten kukin lapsi kehittyy ja 
miten kehitystä tuetaan. Vastaavasti voidaan osa toimenpiteistä nimit-
tää ”erityisiksi”, jos esimerkiksi saatavuus, kustantaminen tai muu 
järjestelyseikka sitä vaatii. Raja on kuitenkin kaikkea muuta kuin selvä 
tai ehdoton, ja voidaan pohtia onko se edes tarpeellinen.
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Näyttää siltä, että ”normaali” henkilö on sellainen, joka suoriutuu 
yhteiskunnan tavanomaisen infrastruktuurin varassa. Hieman 
samansuuntainen on määritelmä ”erityispalveluista”, joita oma 
kunta ei tuota, jolloin ”normaalia” on itse tuotettu (Heino, 2004). 
Tällaiset rajaukset eivät kuitenkaan auta suunnittelua paljon-
kaan, onhan samaan kuntaan suunniteltava sekä ”normaali” että 
”erityinen”.

On myös kysytty, onko poikkeavuus lapsen kyvyssä suoriutua vai 
yhteis  kunnan kyvyssä ottaa hänet vastaan (Ladonlahti ym. 1998). 
Vammaisuutta korostava ja eriyttävä ajatustapa saattaa nähdä erilai-
suuden etuna siten, että asiantuntija pystyy selvittämään, tutkimaan, 
diagnosoimaan ja viime kädessä hoitamaan ongelman sairauden tapaan 
erillisenä. Tällaista menettelyä voi myös kritisoida*. Voi käydä niin, että 
erilaisuuden korostaminen luo sen mukaisen identiteetin ja kulttuurin 
eikä syntyvä asetelma silloin ole osallistumista ja tasa-arvoa tukeva.

Perheiden edunvalvojat, yhdistykset ja liitot, käyttävät molempia lähes-
tymistapoja tavallaan samanaikaisesti. Lapsen erilaisuutta kylläkin 
korostetaan siinä vaiheessa, kun perustellaan avun tarvetta, mutta 
päämääränä on parempi, ehkä ”normaali” tulevaisuus ja luonnollisesti 
”täysi osallistuminen ja tasa-arvo”. Erilaisuuden korostamisella ei siis 
tähdätä segregaatioon, pikemminkin päinvastoin.

”Normaalius” ja ”erilaisuus” eivät vastakohtina ole nykyisen ajattelu-
tavan mukaisia. Jäljempänä pohditaan paljonkin yksilön asemaa ja 
yhteiskunnan tehtäviä. Näyttää siltä, että normaalius yksilön omi-
naisuutena ei tässä ajattelussa ole oikea tapa hahmottaa asioita, vaan 
meidän tulisi korostaa yksilöllisyyttä ja yksilöllisiä tarpeita.

* Saloviita T. Erityisopetus kouluorganisaation patologiana. (Ladonlahti ym.1998: 162–181)
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Kuntoutuksen kohdistaminen
Lapsen kuntoutus on yksilöllistä ja kulloiseenkin kehitysvaiheeseen 
sovitettua toimintaa, joka pitää kohdistaa ja sijoittaa oikein, mikä 
edellyttää tarpeiden tunnistamista ja tehtävien suunnittelua suhteessa 
paikallisiin oloihin. Kuntoutuksen kustantaminen taas edellyttää perus-
teluja ja asioiden rajaamista – sama asia toisesta suunnasta nähtynä.

Kuntoutuksen nimikkeellä tapahtuva toiminta koskee rajallista ryhmää 
niin lasten kuin tehtävien osalta, sillä samankaltaisia toimintoja on 
myös kasvatuksessa ja opetuksessa, kuntoutus ei ole yksin. Rajaus mää-
räytyy siten lapsen tarpeiden mukaan, jolloin kuntoutuksen kohdalla 
aiheena on pysyvän poikkeavuuden, vammaisuuden ja invaliditeetin 
uhka, mutta raja yleisiin, lasten kehitystä tukeviin asioihin on joka 
tapauksessa liukuva ja työnjako on aina tapauskohtainen.

Viime aikoina on puhuttu paljon lasten ongelmien lisääntymisestä. Ehkä 
tällaistakin esiintyy yhteiskunnan muutosten myötä, mutta suurim-
malta osaltaan lienee niin, että asioihin puuttuminen on lisääntynyt, 
hyvä asia siis. Tällöin on mietittävä, onko erityisiä toimenpiteitä tässä 
tilanteessa tehtävä normaalin toiminnan yhteydessä vai eriytettynä 
(Naukkarinen 2005).

On eduksi liittää kuntoutus yleisiin sosiaali- ja terveyspalvelui-
hin ja lasten kohdalla on saatu hyviä tuloksia tekemällä yhteisiä 
ratkaisuja päivähoidon ja koulun kanssa (Olkinuora ja Marttinen 
2021; VanderKaay ym. 2021; Kauppila ym. 2016). Lasta ei saa toimen-
piteiden vuoksi eriyttää tarpeettomasti omasta ympäristöstään. 
Tämä voidaan saavuttaa tuomalla ”erityisyyttä yleiseen ja yleistä 
erityiseen”.

”Erityisen lisääminen yleiseen” muodostaa hallinnollisen pulman, joka 
koettelee varakkaidenkin kuntien voimavaroja ja aiheuttaa mahdollisesti 
asiatonta painetta erikoissairaanhoitoon (Haataja ja Sillanpää 2000). 
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Erityinen merkitsee siihen koulutettua henkilökuntaa ja riittäviä toi-
minnan edellytyksiä. On myös pohdittava, onko erityisyys aina yleistä 
parempi vaihtoehto – lasten kehitystä voidaan tukea monin tavoin.

Kasvatus, opetus ja kuntoutus
Ennen kouluikää puhutaan varhaiskasvatuksesta, jonka tehtävät jakau-
tuvat yleiseen ja erityiseen osaan. Osa lapsista tarvitsee yksilölliset tar-
peet huomioonottavaa, sisällöltään tietyt vaatimukset täyttävää erityistä 
kasvatusta. Kuntoutus katsotaan silloin varhaiskasvatuksen osaksi, 
eikä rajaa näiden välillä korosteta. Oppiminen ja oppimaan ohjaaminen 
sisällyttää joukkoon myös kuntoutuksen (Kovanen 2004, 2015).

Kuntoutus ei ole muusta elämästä erillistä toimintaa, vaan se liit-
tyy kiinteästi moniin muihin asioihin. Varhaiskasvatus ja opetus 
ovat samankaltaisia ja toisiaan täydentäviä kuntoutuksen kanssa 
sekä päämäärien että menetelmien osalta (Missiuna ym. 2012). 
Rinnastuksen kohteena on tällöin lähinnä erityispedagogiikka, jota 
päivähoidossa kutsutaankin kuntoutukseksi.

Voidaan arvioida, että päivähoito on päässyt tässä asiassa hyviin toi-
mintamalleihin ja siellä tehdyt ratkaisut ovat malliksi kelpaavia myös 
kuntoutuksen toteutuksessa. Naukkarinen (2005) toteaa, että ”lääke-
tieteellinen malli” pitäisi vaihtaa ”sosiaaliseksi malliksi”, jossa ongel-
mat nähdään oppimisympäristön ja oppilaan välisinä. Tämä ajatustapa 
vastaa tavallaan ICF:n tuomaa näkemystä, koska siinä yhdistetään bio-
logiset, yksilöpsykologiset ja yhteiskunnalliset tekijät.

Koululaitoksen traditio on paljon pitempi kuin päivähoidon. Alunperin 
erityisopetuksen piiriin valikoituivat vain selvimmät vammaryhmät 
(aistivammat, kehitysvammaisuus) ja osa vaikeimmin vammaisista jäi 
viime vuosiin asti jopa oppivelvollisuuden ulkopuolelle. Erityisopetuksen 
piiri on sittemmin laajentunut paljon ja samalla se on integraation ja 
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inkluusion (osallistavuus) kautta tullut mukaan myös ”tavalliseen” 
opetukseen.

Laajenemisen määrä ja tapa on kohdannut myös kritiikkiä. Sekä eri-
tyisopettajien että kouluavustajien määrä on lähes kaksinkertaistunut 
melko lyhyessä ajassa eikä näihin tehtäviin ole aina riittänyt päteviä 
työntekijöitä. Erityisopetuksen määrän lisääntyminen johtunee osit-
tain siitä, ettei yleisopetuksen mahdollisuuksia ole riittävästi selvitetty 
(Naukkarinen 2005). Lisääntyminen on ollut merkittävää aikaisemmin-
kin, erityisopetus kaksinkertaistui vv. 1970–1985 (Tuunainen ja Nevala 
1989).

Tarkasteltaessa erityisopetuksen toteutusta nousee esiin käsite kou-
lutettavuus. Sillä tarkoitetaan yksilöllisiä mahdollisuuksia omaksua 
elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja (Hautamäki ym. 2001). Toisin 
sanoen, arvioidaan lapsen mahdollisuus, tarve ja kapasiteetti ottaa 
vastaan opetusta ja muuta ohjausta. Toinen käsite, opetettavuus, tar-
kastelee tehtävää opetuksen ja opetettavan asian näkökulmasta. Tämä 
käsite pyrkii tunnistamaan yksilölliset oppimisen mahdollisuudet ja 
niitä tukevat menetelmät.

Eräs selvitys arvioi, että maamme koulujärjestelmässä vallitsee eri-
tyisopetuksen kaksoisjärjestelmä (Naukkarinen 2005). Yleisopetuksen 
toteuttamiseksi on tietty malli ja – jos halutaan kärjistää – oppilaalla 
on ollut vaihtoehtoina joko sopia yleisopetuksen malliin tai päätyä eri-
tyisopetukseen. Vallitsevasta yleisopetuksen mallista kertoo jotain se, 
että tarve erityisopetukseen on voimakkaasti lisääntynyt.

Opetukseen on integroinnin ja inkluusion myötä lisätty tasapainottavia 
tekijöitä, ns. kolmiportainen tuki ja VIP-ohjelma. Nämä kamppailevat 
tavanomaisten inkluusio-ongelmien kanssa: heterogeeniset ryhmät, 
erityisen ja yleisen toiminnan yhteensovittaminen jne. Kuntoutuksen 
on liityttävä tähän kehitykseen mukaan.
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Yleisopetukseen piiloutuu harmaa alue, jolla tarkoitetaan ope-
tuksessa läsnä olevaa, mutta tosiasiassa sen ulkopuolelle jäävää 
ryhmää. Ilmiön syyksi todetaan (Naukkarinen 2005), ettei (yleis)
opetusta ole muotoiltu niin, että se saavuttaisi myös nämä oppilaat, 
ja ilman erityisopetusta he jäävät harmaalle alueelle, paitsioon. Tällä 
lienee syrjäytymiskehityksessä hyvin suuri rooli.

Lähtökohta voisi olla se, että käsitteet koulutettavuus ja opetettavuus 
pitäisi ulottaa lain kirjaimen mukaisesti antamaan ”elämässä tarpeel-
lisia tietoja ja taitoja”*. Kun ”kuntoutettavuus” otetaan mukaan, pääs-
tään kokonaismalliin.

Yksilön ja yhteiskunnan suhde
On selvää, että yhteiskunnan osuus ”hyvän kuntoutuksen” järjestämi-
sessä on hyvin suuri ja monialainen. Tietotaidon luominen, kuntoutuk-
sen tarpeen määrittäminen ja kuntoutuksen suunnittelu, toteuttaminen 
ja kustantaminen ovat yhteiskunnan tehtäviä. Tästä muodostuu laaja 
kokonaisuus, joka ulottuu monille aloille.

Yksilön ja yhteiskunnan suhde on monimutkainen ja käsitteellisesti 
vaikea alue. Miten tulee toimia yhtäällä yksilötasolla, mutta samalla 
kuitenkin yhteiskunnan tasolla? Mikä on se kulttuuri tai toimintatapa, 
joka ”hyvän kuntoutuksen” osalta ratkaisee tämän asetelman? Kuka tai 
mikä edustaa oikeana pidettävää käsitemaailmaa ja antaa käytäntöön 
määritelmät ja rajat? Mikä on toiminnan oikea painotus, kun toisaalla 
ovat käytännön asiat, toisaalla tunnepuolen asiat?

Lapsi ja perhe
Keskeistä Lapsen ja nuoren hyvässä kuntoutuksessa on tietysti lapsi tai 
nuori itse ja hänen perheensä. Lapsi on yksilö, hän kehittyy, hän  tarvitsee 

* Perusopetuslaki 21.8.1998/628 2§
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tukea ja turvaa, mutta myös tilaisuuden. Emme saa ohittaa lasta ja per-
hettä heidän omassa asiassaan.

Kuntoutuksen kannalta suostumus ja oikein kohdistettu auttaminen 
ovat lapselle ja perheelle tärkeitä. Tämän tarve tunnustetaan, mutta sille 
ei ole vielä organisaatiossa riittävästi tilaa. Kuntoutuksen suunnittelu 
pitää kohottaa tasolle, jossa päästään aidosti puhumaan suostumuksesta 
ja oikein mitoitetusta auttamisesta.

Lapsen ja perheen asemaa pohditaan tekstissämme monin paikoin. 
Tämän luvun tarkoituksena on nostaa esiin muutamia periaatteellisia 
seikkoja, joiden käsittelyssä ”lapsi” nähdään sekä yksilönä että per-
heensä jäsenenä. Perhettä ei muuten käsitellä erikseen.

Lapsi subjektina
Lapsen asema on ongelmallinen. Hän tarvitsee aikuisen apua ja ohjausta 
monin tavoin, mutta silti hänen on saatava elää omaa elämäänsä sub-
jektina, ei objektina. Tämän taustaksi on hyödyllistä pohtia lapsen 
minuutta sellaisenaan. Professori Tarastin (2004) malli tästä vaikeasta 
ja kiistellystä aiheesta on varsin käyttökelpoinen myös niissä asioissa, 
jotka kuntoutuksen myötä tulevat vastaan. Tässä mallissa minuus on 
sisäkkäinen: On sisäinen, henkinen minä ja ulkoinen, ruumiillinen, 
muille näkyvä minä. Edellinen tulee ulos jälkimmäisen kautta. Edellinen 
tahtoo, jälkimmäinen toteuttaa.

Molemmat minuuden lajit jakautuvat mallissa ”sisäisiin” ja ”ulkoi-
siin” osiin, joten minuuden ilmenemismuotoja on neljä. Henkinen minä 
voi toimia sisäisesti (tahtominen, jota voi toteuttaa mielessään monin 
tavoin) tai ulkoisesti (voiminen, jota ulkoiset tosiseikat määräävät 
oman tahdon ohella). Ruumiillinen minä taas voi toteutua joko sisäisinä 
arvoina (tietäminen, tiedän tarpeistani, voimavaroistani, osaamisestani) 
tai muiden antamina ulkoisina käsitteinä (täytyminen, ulkoa määritelty 
vammaisuus). Tästä syntyy nelikenttä (kuvio 2), jonka tekijöiden vuoro-
vaikutus synnyttää identiteetin, minän (Tarasti 2004).
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Kuvio 2. Minuuden osat.

Minuuden osatekijöiden vuorovaikutuksessa vallitsee tasapaino, joka 
voi olla hyvä tai huono. On mahdollista sijoittaa eri syistä aiheutuvia 
tilanteita tähän minuuden nelikenttään ja tunnistaa asioiden syitä tällä 
tavalla. Ei ole yhdentekevää tai yksi asia, mitä lapsi tahtoo, voi, tietää 
tai mitä hänen täytyy.

Mitä on tehtävä, jos henkinen minä ei halua ruumiillista minää toi-
mivammaksi kuntoutuksen avulla? Tai toisinpäin, haluaa liikaakin? 
Kuuntelemmeko lapsen henkisen minän viestejä ja millainen on 
perheen vuorovaikutus tässä?

Näitä asioita voidaan ottaa huomioon lapsen henkilökohtaisen kun-
toutumisen suunnittelussa, jos käytetään konkreettisia keinoja lapsen 
toimijuuden ja osallisuuden sekä osallistumisen mahdollistamiseksi 
(mm. Granlund ja King 2021; Schalin ja Pekkarinen 2021; Vänskä ym. 
2021; Sipari ja Vänskä 2017; Rancken 2014).

Minuuden, toimijuuden ja osallisuuden käsitteitä on hyvä soveltaa kun-
toutuksen järjestämisen suunnittelussa. Kuntoutus on järjestettävä niin, 
että tuemme lapsen omaa, yksilöllistä kasvua ja kehitystä, mutta emme 

Minä Tahdon

Tiedän

Voin

Minun 
täytyy
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muuta hänen kehitystään toiselle uralle (vrt. lasta pitää auttaa, mutta 
lasta ei saa muuttaa). On aina kysyttävä, mitä lapsi (tai lapsesta tuleva 
aikuinen) itse toivoo ja haluaa.

Lapsi objektina

Lapsi voi olla objekti monin tavoin ja monissa yhteyksissä. Alaikäisen 
henkilön kohdalla joudutaan väkisinkin tilanteisiin, joissa hän on vain 
kohde. Tällaisia tilanteita on kuitenkin kaikin keinoin vältettävä.

Asia ilmenee kuntoutuksen yhteydessä diagnoosipohjaisena, vamma- ja 
menetelmäkeskeisenä ajatteluna ja toimintatapana. Tietty diagnoosi 
(kehityksellinen kielihäiriö, autismi) hahmottaa lapsen ja tämä johtaa 
sitten diagnoosin mukaiseen kaavamaiseen kokonaisuuteen.

Kuntoutuksessa on tullut tavaksi koota asiat yhteen diagnoosien 
kautta, vaikka yksilöllisyys tästä kärsiikin. Lääketieteen alueelta saa-
tavat poikkeavuuksien käsitteet ovat tavallaan neutraalit, ja monia 
ongelmia on tätä kautta helppo ymmärtää ja käsitellä. Tällöin saa-
vutetaan myös pyrkimys hoitoon ja paranemisen toivo.

Haittana on se, että diagnoosipohjainen ja menetelmäkeskeinen toi-
minta tapa johtaa liialliseen ryhmittelyyn. Lapsen identiteetti muodos-
tuu ryhmän mukaiseksi, hän on ”kielihäiriö-ryhmässä” tai suorastaan 
”Asperger-lapsi”, minuus on täytymisen (vrt. yllä) alueella. Tätä ajat-
telutapaa on vaikea sijoittaa yksilöllisyyden vaatimukseen eikä vaatimus 
normien välttämisestä tai toimenpiteiden liittämisestä arkeen myöskään 
puolla ylikorostettua diagnoosien käyttöä.

Tässä yhteydessä diagnoosi saattaa hämärtää oireen, vamman tai sai-
rauden välisen eron. Oirehan on aina enemmän tai vähemmän subjektii-
vinen, mutta näyttää muuttuvan konkreettisemmaksi kun se ”todetaan” 
diagnoosin yhteydessä. Tämän tyyppisiä vinoutumia esiintyy vanhojen, 
vaikkapa Seilin saaren syrjivien käytäntöjen kohdalla, mutta harmi 
kyllä, samaa teemme nytkin.
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Diagnoosipohjaisen menettelytavan eräänä syynä lienee mahdolli-
suus hoitaa ongelmat logistisina ”paketteina” tai standardin mukai-
sina  ”kontteina”, jolloin toiminnan malli voidaan saada valmiina. 
Yhtenäisiin hallinnollisiin ratkaisuihin pyrkiminen on toinen aihe täl-
laiseen menettelyyn.

Kunkin kuntoutustilanteen kokonaisarvio edellyttää kuitenkin myös 
toimintakyvyn ja toimintarajoitteiden, vaikeusasteen, muiden mah-
dollisten oireiden ja paikallisten olosuhteiden yksilöllistä huomioon-
ottamista. Myös eettisesti on välttämätöntä, että kuntoutus voidaan 
muodostaa kohtelematta lasta vain objektina.

Diagnoosi- tai säännöspohjaista menettelyä korostetaan myös siksi, että 
tarvittava palvelu on sidottu niihin (Lohiniemi ja Sivula 2005). Palvelun 
sanotaan olevan tällöin ”diagnoosimuurin” takana (Hakoma ja Niemelä 
2018). Useissa yhteyksissä diagnoosi kuitenkin antaa selkeyttä, sen 
käytössä on vain pidettävä mielessä ylläluetellut kriittiset käsitykset ja 
muistettava, ettei se yksin määritä lasta ja hänen tilannettaan, vaikka 
tällainen käytäntö onkin paikoin päässyt syntymään. ICF-luokitus 
painottaakin lapsen terveydentilan (lääketieteellisen diagnoosin tai 
diagnoosien) vaikutusta yhtenä osa-alueena lapsen toimintakykyyn 
ympäristö- ja yksilötekijöiden kanssa. Siksi ainoastaan diagnoosin 
perusteella ei voida suunnitella kuntoutuspalveluja.

Lasta pitää auttaa, mutta lasta ei saa muuttaa

Tällä tarkoitetaan yksilön hyväksymistä ja kunnioittamista. Toki 
autamme lähimmäistämme, mutta myös hyväksymme hänet sellaisena 
kuin hän on. Tehtävä on vaikea, koska rajat ja määritelmät eivät ole 
suinkaan selviä. Kasvatus, ohjaus, opetus ja kuntoutus auttavat ja edis-
tävät lapsen kehitystä. Ne voivat olla aivan tavanomaista arkityötä (joka 
auttaa kaikkia) tai vaihtelevassa määrin erityistä (rajatulle ryhmälle).

Auttaminen tarkoittaa toisen ihmisen asioihin puuttumista. On oltava 
tarkkana, kenen ehdoilla se tapahtuu, ja on pidettävä huolta siitä, että 
auttaminen pysyy tietyissä rajoissa eikä sivuuta lapsen ominaisuuksia.

https://vlkuntoutus.fi
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Apua on syytä antaa siinä määrin kun sillä saadaan muutosta aikaan. 
Lapsen kehityskulkuun voidaan aina vaikuttaa, mutta paraskaan kas-
vatus, ohjaus, opetus tai kuntoutus ei pysty muuttamaan kehityksen 
kulkua tiettyä määrää enempää. Kehitys ja oppiminen tapahtuvat lapsen 
edellytysten puitteissa ja nämä asettavat kehitykselle rajat.

Emme voi muuttaa näitä rajoja, joten ne on pakko hyväksyä. Juuri tässä 
tulee vastaan velvoite yksilön hyväksymisestä ja kunnioittamisesta. 
Hyväksyminen merkitsee tässä eräänlaista alistumista väistämättömän 
asian edessä. Termit ”koulutettavuus”, ”opetettavuus” ja ”kuntoutet-
tavuus” kuvaavat tätä. Ne ovat ehkä tylyjä, mutta toimivat kuitenkin 
lapsen ehdoilla. Samalla on huolehdittava, ettei ympäristön asettama 
päämäärä ole asetettu liian korkealle tai muuten sopimattomasti.

Asiantuntijuus
Vaikeutena kasvatuksessa, ohjauksessa, opetuksessa ja kuntoutuk-
sessa on se, että aivojen toiminnan ymmärtäminen ja tukeminen on 
suunnaton tehtävä. Tiedämme toisaalta, että lasten kehityksen tuke-
minen, kasvattaminen ja opettaminen onnistuvat varsin tyydyttävästi 
ja monipuolisesti kotioloissa, ilman merkittäviä tietoja kehityksen tai 
aivotoiminnan teorioista. Erityistoimien osalta taas joudutaan kohtaa-
maan suunnattoman monimutkainen hermosto, vaikeasti ymmärret-
tävät teoriat sen toiminnasta ja suorastaan heiveröiset teoriatiedot siitä 
miten poikkeavuuksiin voidaan vaikuttaa.

Lähtökohtana ”asian tuntemisessa” on tietenkin se, että perhe tun-
tee oman asiansa. Tätä ei tule missään kohdassa pyrkiä ohittamaan.

Tehtävää ei mitenkään helpota se, että sekä hermostoa koskeva tutki-
mus että sitä koskevat toimenpiteet hajautuvat moneen suuntaan. Eri 
tieteenalojen selitysmallit eivät aina kohtaa toisiaan ja eri ammattialat 
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saattavat tulkita, sisäistää ja huomioida perheen ja lapsen ongelman 
kovin eri tavoin. Kuka silloin on asiantuntija?

Perheen asiantuntijuus

Perheen näkökulma perustuu subjektiiviseen käsitykseen tai koke-
mukseen hyvästä ja huonosta. Sen huomioonottaminen on keskeistä, 
riippumatta siitä, millä perusteilla subjektiivinen käsitys on syntynyt.

Perhe toivoo toimenpiteitä, jotka antavat parhaat avun. Perheen tai 
yksittäisen ihmisen käsitys tai kokemus on joskus ristiriidassa niiden 
seikkojen kanssa, jotka ammatilliselta kannalta voidaan katsoa par-
haaksi. Tätä ei tule tulkita vastakkainasetteluksi. On yritettävä löytää 
kustakin ehdotuksesta se asia, jota ehdotuksen tekijä pitää tärkeänä, ja 
otettava se sopivalla tavalla mukaan kokonaisuuteen, joka on hoidettava 
neuvotellen ja yhdessä suunnitellen. Kussakin ehdotuksessa ilmenee 
ainakin ongelma, jota yritetään ratkaista.

Perhe on asiantuntija lapsen arkipäivän toiminnoissa ja toiminta-
ympäristössä selviytymisestä. Lääketieteellinen, psykologinen ja 
kuntoutuksellinen asiantuntijuus säilyy kunkin alan ammatti-ihmi-
sillä (Määttä 1999). Perheen asiantuntijuus on ensisijainen ongel-
man laadun ja merkityksen osalta.

Perhekulttuurin näkökulmasta ei ole olemassa oikeita tai vääriä tapoja 
huolehtia perheen hyvinvoinnista. On vain erilaisia valintoja ja rat-
kaisuja. Näinhän on perheissä yleensäkin: vanhempien mukanaolo ja 
lapsen aktiivinen ohjaaminen vaihtelevat perheestä toiseen.

Erityisiä palveluja tarvitsevien lasten perheet joutuvat viranomais-
verkossa julkiseen arviointiin ja kontrolliin. Perheet kokevat joskus, että 
heidät on medikalisoitu ja ammatti-ihmisillä on huoli vanhemmista, 
kun taas vanhemmilla on huoli lapsesta. Lapsen kehittyessä vuorovai-
kutuksessa lähiympäristönsä kanssa vanhempien ja ammatti-ihmisten 
yhteiseksi tehtäväksi aiheeksi muodostuu tällöin väistämättä lapsen 
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kasvu-, oppimis- ja toimintaympäristö, sen sisältämä yhteistyö, yhdys-
pinnat, vuorovaikutus ja moniasiantuntijuus (Määttä 1999, Järvikoski 
ym. 2013, Rantala & Määttä 2016, Koivikko ja Sipari 2020).

Toisaalla on pohdittu ohjannan ongelmaa. Perheen kannalta se ei saa 
olla määräilevää tai painostavaa, mutta ei myöskään välinpitämätöntä 
tai pulaan jättävää. On hyvä muistaa, että kukin ongelma voidaan rat-
kaista monin tavoin. Suunnittelu ja siihen liittyvät valintatilanteet ovat 
raskasta työtä, johon liittyy asioiden tutkiminen, tiedon hankkiminen 
ja mahdollisuuksien etsiminen. Epävarmuus tulevaisuudesta on mer-
kittävä kuormittava tekijä.

Lääkärin etiikka (2005, 2021) ja muut vastaavat eettiset ohjeet kiin-
nittävät huomiota (kehitys)vammaisten kohteluun. Kehitysvammaista 
kohdellaan helposti ulkopuolisena tai hyödyttömänä, jos näkökulma 
sidotaan tuottavuuteen, kun taas itsemääräämisoikeuden kritiikitön 
korostaminen voi johtaa eräänlaiseen heitteillejättöön. Olisi eduksi pyr-
kiä toteuttamaan psykiatri Claes Anderssonin ajatus: ”Lääkärin pitäisi 
kyetä eläytymään toisen ihmisen tunteisiin.” Ratkaisevaa hänestä on 
se, miten lääkäri valtaansa käyttää, sillä omia toiveita tai tavoitteita ei 
potilaan kautta voi toteuttaa*.

Ammatillinen asiantuntijuus

Ammatillinen asiantuntijuus sijoittuu ja jakautuu monin tavoin. 
Teoreettiset ja kokemusperäiset tiedot lapsen kasvatuksen, ohjauksen, 
opetuksen ja kuntoutuksen sisällöstä jakautuvat eri ammattiryhmien 
kesken ja porrastuvat etenkin terveyden- ja sairaanhoidossa voimak-
kaasti. Kunnallinen päätöksenteko ja siihen liittyvä asiantuntijuus taas 
liittyy kokonaisuuksien muodostamiseen ja taloudellisiin ratkaisuihin. 
Yhteinen ongelma tässä kokonaisuudessa on erityisasiantuntemuksen 
soveltaminen käytännössä. On tehtävä arkeen ulottuvia toimenpiteitä, 
mutta tarpeet ovat erilaisia ja myös arki vaihtelee.

* Mediuutiset 1/2005
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Perheen näkökulmasta asiantuntija on se, joka toteaa lapsen tarpeet ja 
järjestää toimenpiteet niiden auttamiseksi. Näin muodostuva asetelma 
saa helposti asiantuntijan korostamaan lapsen ja perheen asiaa, ilman 
riittävää yhteyttä paikallisiin olosuhteisiin ja mahdollisuuksiin. Tällaista 
vinoutumaa esiintyy lähinnä erikoissairaanhoidon ja järjestöjen pii-
rissä. Asia näyttäytyy vaatimisena ja ”taisteluna” lapsen asian puolesta 
asiantuntematonta ja jäykkää virkakoneistoa vastaan. Näin on varmasti 
saatu aikaan paljon kehitystä, mutta myös paljon kinaa ja pahaa mieltä 
sekä turhaa työtä, jonka olisi voinut suunnata paremminkin.

Ammatillinen asiantuntijuus on luonteeltaan sopimista. Tässä 
työssä asiantuntija on se, joka antaa asian tietopuolisesta sisällöstä 
koosteen ja ehdotuksen. On huomattava, että asiantuntijalausun-
toja voi olla useita. Siksi niiden tulee sisältää tietoa ja ideoita, jotka 
edistävät kokonaisuuden suunnittelua ja ratkaisua.

Ammatillisessa moniasiantuntijuudessa on tärkeää menetelmävalinnat, 
jolloin on otettava huomioon sekä teoreettinen että käytännöllinen 
näkökulma, sisältö, saatavuus, yhteensovittaminen ja kustannukset. 
Lapsen ja perheen tarve / ongelma on analysoitava yksilöllisesti ja 
yhteistyössä lapsen ja perheen kanssa sovitettava tulokset olosuhteisiin 
niin, että suunnitellut ja toteuttamiskelpoiset toimenpiteet vaikuttavat 
parhaalla mahdollisella tavalla.

Oikeiden menetelmien valinta edellyttää ennen kaikkea perusteellisia 
teoreettisia tietoja. Saatavana olevien menetelmien suhteen kehitys 
on valitettavasti johtanut myös harhapoluille, toisin sanoen, kaikki 
menetelmät eivät ole riittävän hyvin perusteltuja. Asiantuntemus on 
tässä kohdassa oleellisen tärkeä asia.

On myös näkemyksiä, joiden mukaan perustelujen etsiminen voi mennä 
harhaan myös toisinpäin, liioittelun puolelle (Cott ym. 2011). Näin 
käynyt etenkin silloin, kun menetelmän arvioinnissa sivuutetaan sen 
taustalla oleva teoria.

https://vlkuntoutus.fi
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Suostumus (informed consent)
Hyvän kuntoutuksen lähtökohtana on suostumus (informed consent), 
jonka myötä perhe antaa luvan kuntoutukselle sekä siihen liittyvälle 
tutkimiselle ja suunnittelulle.

Sen edellytyksiä ovat (Anttila 1946, Pahlman 2003, Pollari 2019)
(1)  henkilön kelpoisuus eli se että henkilö on kykenevä antamaan 

suostumuksen
(2) riittävä tiedon saanti suostumusta koskevassa asiassa
(3) riittävä mahdollisuus harkita päätöstä
(4) vapaaehtoisuus eli se, että suostumuksen saamiseen ei liity pakot-

tamista tai manipulaatiota.
(5) riittävä vuorovaikutus ammattilaisten ja lapsen välillä

Suostumus ei ole ongelmaton ja liittyy neuvontaan. On välttämätöntä, 
että lapsesta tuleva aikuinen on kuntoutuksen suunnittelussa mukana 
omine mahdollisuuksineen, päämäärineen ja toiveineen (Koivikko ja 
Louhiala 2001). Onnistuminen riippuu paljolti siitä, miten vanhemmat ja 
ammattihenkilöt onnistuvat saamaan tämän oletetun henkilön mukaan 
keskusteluun ja päättämiseen. 

Kussakin tilanteessa lapsi ja perhe tietävät parhaiten, mikä on 
ongelma. Koulutetut, yhteiskunnan piirissä ammattiaan harjoittavat 
henkilöt tietävät parhaiten, miten asiaa voidaan auttaa. Suunnittelu 
ja järjestäminen edellyttävät ammatillista osaamista, samoin toteu-
tus. Ammattiväen osuus on laaja, mutta painoarvoltaan toissijainen.

Sarkastinen, puhekielen ilmaisua käyttävä toteamus ”Henkilöstö voi 
pitää omaa osaamistaan suvereenina” kuvaa osuvasti asiaan liittyviä 
käytännön virhemahdollisuuksia*. On yleistä, mutta moitittavaa, jos 
työyhteisössä missään yhteydessä ajatellaan ammattitaidon antavan 

* Välimäki M. Potilasta ja hoitotyötä koskevat eettiset näkökohdat, Leino-Kilpi ja Välimäki 2003: 140
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työntekijälle edes ripauksen ”suvereniteettia”, jolloin työntekijä ikään 
kuin parhaiten tietää, mikä on hoidettavalle hyväksi.

Ammattilaisten tulee selittää asia ymmärrettävästi, jotta potilas ei alkaisi 
liiaksi muodostaa omaa käsitystä asiasta. Tätä ei tule ymmärtää potilaan 
mielipiteen väheksymisenä eikä sellaista tietenkään saa esiintyä. Kyse 
on tietotaidon siirtämisestä ja ohjaamisesta asiassa, joka potilaan on 
mahdotonta itse tietää ja hallita. Ammattilaiset ovat vastuussa työnsä 
laadusta ja tekevät siihen liittyvät ratkaisut itsenäisesti. Kuntoutuksen 
kohdalla ammatillisesti määräytyvät kohdat ovat moniulotteisia ja har-
voin vain yhdellä tavalla ratkaistavissa. Lapsen ja perheen oma käsitys 
asiasta on siksi erityisen tärkeä, ja sitä tulee kuunnella ja tarvittaessa 
myös tukea. ”Ymmärrettävä selittäminen” on kuntoutuksen yhtey-
dessä toisen luonteinen kuin esimerkiksi sytostaatti- tai leikkaushoidon 
yhteydessä tapahtuva.

Yhteiskunnan monet toimijat
Tarpeiden monipuolistuessa maamme yhteiskunnallinen toiminta on 
kehittynyt vastaamaan erilaisiin haasteisiin. Julkisen sektorin palvelu-
jen rinnalla on hyvin paljon muuta toimintaa ja suuri osa asioista järjes-
tetään kolmannen tai yksityisen sektorin kautta. Kaikki yhteiskunnan 
rahoittama toiminta on kuitenkin julkista ja tässä mielessä yhtenäistä.

Tämän käytännön perusteista on hyvä tuoda esiin se, että julkinen 
sektori voidaan käsittää aktiivisena järjestäjänä toissijaiseksi, toisin 
sanoen, se toimii vain niissä tehtävissä, joita muut eivät tyydyttävästi 
voi hoitaa. Nimenomaan korostetaan, että opetus- ja sivistystoimen, 
sosiaali- ja terveydenhuollon sekä liikunta- ja vapaa-ajanviettotoimen 
aloilla järjestötoiminta on saattanut korvata välittömän kunnallisen 
hallinnon ja tehtävät on syytä uskoa tietyin ehdoin järjestölle tai yrityk-
selle, mikäli ne hoidetaan sillä tavoin tyydyttävästi (Hannus ja Hallberg 
1995: 69). Kansalaisten omaa vastuuta ja osallistumista korostetaan 
myös EU:ssa aktiivisen kansalaisen käsitteen myötä (Ryynänen 2004).

https://vlkuntoutus.fi
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Voidaan toisaalta todeta, että julkinen valta on jättänyt tehtäviä muille 
vähintäänkin tarpeeksi ja tästä syntyy eriarvoisuutta ja syrjäytymis-
riski (Valtioneuvosto 2018). Nykyäänhän omatoimisuutta edellytetään 
tavallisessa elämässä hyvin paljon ja esimerkiksi pankkien valitsema 
toimintaperiaate syrjäyttää merkittävän osan asiakkaista ja lisää hen-
kilökohtaisen avustamisen tarvetta. Minkäänlaista yhteiskunnallista 
sopimusta ei näytä tämän ”työnsiirron” takana olevan.

Kunnan omat toiminnat ovat antaneet tilaa yksityisille.* Kuntoutuksen 
kohdalla ostopalvelut yksityisiltä ammatinharjoittajilta ovat vanha ja 
koeteltu toimintamuoto, jossa saadut kokemukset ovat hyviä ja mal-
liksi kelpaavia. Sopeutumisvalmennuksesta hyvin suuri osa toteutuu 
järjestöjen kautta. Kolmannen sektorin asumispalveluilla on joskus 
positiivinen julkisuuskuva yhteiskunnan laitoksiin verrattuna. Tässä 
kohdassa yhteiskunta ehkä saa kannettavakseen raskaimman osan ja 
vertailu on tässä mielessä epätasainen, mutta niinhän sen pitää ollakin 
tai miten asian muutenkaan järjestäisi. Lyhytnäköiset hintavertailut 
ovat ehkä eräs tällaisesta työnjaosta syntyvä haitta, mutta se stimuloi 
keskustelua ja on eduksi sitä kautta.

Verkostotyössä ulkopuolinen taho voi tuoda tietotaitoa ja auttaa 
neutraalin neuvotteluilmapiirin syntymistä, mutta se ei voi aset-
tua paikallisen päätäntävallan tai suunnitteluvelvoitteen tilalle tai 
yläpuolelle. Ei ole myöskään hyvä, että ulkopuolinen taho antaa 
suosituksen, joka paikallisesti hylätään kasvottoman lautakunta/
päättäjämenettelyn kautta (Kokko 2003), ja itse asia jää järjestä-
mättä tai ainakin hidastuu (vrt. hoitotakuu).

Sosiaali- ja terveystoimi porrastuvat kunnan näkökulmasta hyvin eri 
tavoin. Edellinen on pääasiassa kunnan omaa tai sen alueella sijait-
sevaa toimintaa, kun taas terveydenhuollolla on selvät porrastus-
mahdollisuudet. Molemmilla aloilla esiintyy jännitteitä kunnan ”omien” 

* ”Lastensuojelun sijaishuolto on hyvä esimerkki, missä yksityiset markkinat ovat valtaamassa alaa, 
koska julkisen sektorin rakenteet eivät pysty luomaan riittävästi vaihtoehtoja, Heino 2004, 41



ja muuten saatavien (ostopalvelut, kuntainliitot, kolmas sektori) toimintojen 
välillä. Sosiaalialan osaamiskeskusten rooli peruspalveluiden täydentäjänä, 
ohjaajana ja kehittäjänä on osoittautunut toimivaksi (Koskiluoma 2021)*. 

Neuvonta ja organisointi yhteiskunnan tehtävänä
Merkittävä osa perheiden antamasta kritiikistä suuntautuu neuvontaan ja 
opastukseen. Perheiden kokemus on, että ”oikeaa” neuvoa joudutaan usein 
odottamaan ja etsimään (Pietiläinen 2003, Ahonen ym. 2018). Neuvonta 
onkin järjestelmän koetinkivi, joka osoittaa, miten palveluja tarvitsevan 
lapsen ja perheen tarpeisiin asennoidutaan ja miten hyvät valmiudet paikka-
kunnalla on asioiden järjestämiseen.

Viranomaisten neuvontavelvollisuus on selvä, mutta ei yksiselitteinen 
(Mattila 2004, Parikka 2017). Usein käy niin, että perhe kuulee jostakin mah-
dollisuudesta vasta jälkikäteen ja on luonnollisesti tästä pahoillaan. Lasten 
kasvatus, ohjaus, opetus ja kuntoutus ovat moniulotteisia ja erityistilanteissa 
joudutaan pohtimaan eri vaihtoehtoja ja valintoja. Niiden toteutus on aina 
yksilöllinen, mitään kaavaa ei ole, ei siis valmista  neuvoakaan. Mikään 
suunnittelu ei myöskään voi kattaa kaikkea, joten jälkikäteen ilmeneviä 
mahdollisuuksia on aina.

On selvää, että perhe tarvitsee paljon apua näissä tilanteissa. Yhtä selvää 
on, että avun tulee olla toiminnan osalta koordinoitua ja ajallisesti suju-
vaa, toisin sanoen, yhteiskunnan eri toimialojen on pystyttävä toimimaan 
yhteistyössä ja ongelman edellyttämällä nopeudella. Suunnitelmaa tehtäessä 
asiakaslähtöisyys ei voi tarkoittaa sitä, että perhe joutuu itse kokoamaan 
asiat. ”Jos järjestelmä ei yritä tulla ulos sektoriputkistaan, palveluohjaus 
(case management) ei voi toimia.**”

* Sosiaalialan uusien osaamiskeskusten ei ole tarkoitus eikä myöskään tarkoituksenmukaista olla tutkimus-
laitoksia, vaan enemmänkin käytännön ja tutkimuksen välittäviä linkkejä ja tarpeiden kanavoijia. Heino 2004; 
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Asiakasta on neuvottava ja neuvojen on lähdettävä asiakkaan tilan-
teesta ja tarpeista, etenkin silloin, kun asiasta on erimielisyyttä. 
Neuvonta ei kuitenkaan ole asiakkaan suoranaista avustamista, paitsi 
tilanteissa, joissa tämä on tarpeen esimerkiksi lomakkeiden täyttämi-
sessä. Neuvoihin on voitava luottaa ja niiden on oltava tasapuolisia ja 
ymmärrettäviä. Päämääränä on, että asiakkaan oikeudet toteutuvat ja 
hän ohjautuu toimimaan tarkoituksenmukaisella tavalla (Mattila 2004, 
Parikka 2017).

Yhteiskunnan monialaisuus ja paikkakuntien erilaisuus tekee vaikeaksi 
nimetä selvästi, missä neuvonta sijaitsee tai kenen tehtävänä se on. 
Kukin taho neuvoo tietysti omalta osaltaan, mutta usein myös valite-
taan, että kokonaisuus on hajanainen tai hoitamatta. Palveluohjauksen 
käsite on syntynyt näiden seikkojen perusteella (Pietiläinen 2003, 
Juntunen 2020).

”Erityiset” tarpeet aiheuttavat perheille monenlaista murhetta, 
juoksua ja viivettä, etenkin jos palvelujärjestelmä toimii huonosti. 
Ratkaisumalleja on ajan mittaan kehitelty useita. Palvelujärjestelmä voi 
hoitaa kokonaisuutta tapauskohtaisesti (case management) tai järjes-
telmää kehittämällä (care/service coordination). Kokonaisuutta on myös 
jaettu välittämiseen (caring about), hoitamiseen (caregiving), huolen-
pitoon (taking care) ja hoidon vastaanottamiseen  (care-receiving) (Kirsi 
2004, Maijala ja Koivisto 2020), jolloin näkökulma on jo laajempi.

Näillä keinoilla on pyritty tasapainottamaan useiden yksiköiden ja toi-
mialojen aiheuttamaa tilannetta, jossa apua tulee eri suunnista ilman 
selvää koordinaatiota ja yhteistä suunnitelmaa. Tasapainoa ja koordi-
naatiota tarvitaan myös kustannusten hallitsemiseksi (Weinstock 2004). 
Tällä hetkellä yleisin asiasta käytetty termi on palveluohjaus.

Palveluohjaus nähdään usein yhden henkilön toimena, mutta asiaa 
voi myös tarkastella yleisenä toimintatapana. Palveluohjaus on käsit-
teenä erinomainen, mutta tuskinpa tulee kehittää asioita niin, että joku 
hoitaa sen, mitä muut jättävät. Sujuva hallintomenettely (Hallinto-
laki 6.6.2003/434) ei tarkoita sitä, että perhe hankkii  lausunnon ja 
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 viranomainen hyväksyy tai hylkää asian, vaan sitä, että perhe kertoo 
ongelmansa ja antaa siten tavallaan luvan avun antamiseen (vrt. infor-
med consent), minkä jälkeen viranomainen selvittää, suunnittelee ja 
järjestää ongelmalle ratkaisun yhteistyössä perheen kanssa (Tuori 2004: 
316, 2016: 398).

Jos hyväksymme palveluohjaajan kuntoutusta järjestävän ryhmän 
uudeksi jäseneksi kaikkien lasten kohdalla automaattisesti, niin 
samalla hyväksymme jopa sen, että muut työntekijät saavat jat-
kaa yhteiskunnassa esiintyvän hajanaisuuden, moniarvoisuuden 
ja puutteellisen tiedonkulun aiheuttajina (Melamies ym. 2003).

Tästä aktiivisesta ja yhteistyötä korostavasta toimintatavasta käytetään 
tässä kirjassa termiä ”palveluohjauksellinen työote”, joka tarkoittaa 
kaikkea aktiivista, kattavaa ja perheen suostumuksella ja yhteistyössä 
tapahtuvaa viranomaistyötä. Päämääränä on hyvin ja ilman viivytyksiä 
suunniteltu kasvatus, ohjaus, opetus ja kuntoutus, keinoina yhteistyö, 
verkostoituminen ja joustavuus. Perheiden ja ammattilaisten välinen 
yhteistyö ja luottamus ovat keskeisiä tässä työssä.

https://vlkuntoutus.fi
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Palveluohjauksellinen työote työntekijän toiminnassa edellyttää 
seuraavia asioita: 
– hän kohtaa asiakkaan kokonaisvaltaisena ihmisenä
– hän osaa määrittää oman paikkansa ja oman työnsä merkityksen 

asiak kaan kokonaistilanteessa ja asiakkaan näkökulmasta
– hän osaa määrittää oman paikkansa ja merkityksensä palvelui-

den kokonaisuudessa ts. suhteessa muihin asiakkaan kanssa 
toimiviin nähden

– hän osaa ohjata tarvittaessa asiakkaat myös muiden palveluiden 
piiriin ja neuvoa heitä alustavasti näiden palvelujen käytössä

– hän osaa tunnistaa asiakasjoukostaan palveluohjauksesta mah-
dollisesti hyötyvät asiakkaat ja ohjata heidät palveluohjauksen 
piiriin
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2.
Kuntoutuksen sisältö 
ja suhde muihin 
palveluihin

Tämä luku käsittelee kuntoutuksen sisältöä suunnittelun 
ja järjestämisen kannalta. Menetelmiin tai kriteereihin ei 
puututa muilta osin.
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STM:n mietinnöt ”Kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotukset kun-
toutusjärjestelmän uudistamiseksi” (2017) ja ”Kuntoutuksen uudis-
tamisen toimintasuunnitelma vuosille 2020–2022” (2020) liittävät 
kuntoutuksen laajempaan kokonaisuuteen asiakassuunnitelman kautta. 
Kuntoutuksen sisältö on ennallaan, mutta se on nyt selvemmin osa 
yhteisöllistä toimintaa, kehitysympäristöä ja elämänkaarta, ja myös 
lapsen ja perheen näkemys saadaan esille.

Kehitysympäristön osatekijöiden (kasvatus, ohjaus, opetus ja kuntoutus) 
kokonaisuus ratkaisee, ei yksittäisen toiminnan osuus tai suoritteiden 
määrä. Lapsen kannalta katsottuna monipuolinen osallistuminen on 
tärkeää.

Kuntoutuksen ja muiden palvelujen rajan vähentäminen on tärkeä 
asia. ICF:n antama viitekehys suuntautuu näin ja sama kokonaisuuteen 
pyrkiminen heijastuu varhaiskasvatuksen säädöksissä (Opetushallitus 
2016), jotka korostavat tarvetta ja suunnitelmaa*. Varhaiskasvatusta 
koskevat muistiot (1999, 2005) korostavat kokonaisuuden ja yhteistyön 
ohella arkista toimintaa**.

Koulun erityisopetus ja sen taustana oleva porrastettu tuki (OKM 
2014) ovat laaja alue. Toimenpiteiden järjestäminen nojaa keskeisesti 
opetussuunnitelmaan ja mikäli tätä on tarpeen täydentää, oppilaalle 
voidaan laatia joko henkilökohtainen opetuksen järjestämistä kos-
keva suunnitelma (HOJKS) tai tätä joustavampi oppimissuunnitelma. 
Paikkakuntakohtaisissa, usein varsin perusteellisissa opetussuunni-
telmissa yksilöidään toimenpiteiden keinot ja muodot varsin tarkoin. 
Näiden merkitys on suuri myös kuntoutumisen kannalta (Kinnunen 
2021) ja siksi kuntoutustoimet on hyvä integroida varhaiskasvatuksen 
ja opetuksen kanssa mahdollisimman hyvin.

* Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevan lapsen kuntoutuksen yhteensovittamiseksi laaditaan lap-
selle kuntoutussuunnitelma yhteistyössä lapsen vanhempien ja tarpeen mukaan kunnan muun sosiaali-
huollon, terveydenhuollon sekä koulutoimen kanssa (31.12.1985/1119)

** Tarvittava hoito, kasvatus ja opetus tulisi järjestää hoitopäivän kuluessa kiinteänä osana päivähoidon 
tavanomaista varhaiskasvatusta. Esimerkiksi lasten tarvitsema puheterapia, muu kuntoutus ja mahdol-
liset tukipalvelut tulisi järjestää lapsen päivähoitopaikassa.
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Varhaiskasvatuksen säädösten ansioksi on luettava se, että ne keskit-
tyvät oleelliseen ja saavat lyhyessä muodossa esitettyä sekä asioiden 
sisällön että harkinnassa noudatettavan järjestyksen. Hyvällä tahdolla 
voidaan kuntoutuksesta annetut säädökset lukea samoin. Toisaalta 
yhteiskunnastamme kertoo paljon se, että lapsen tarvitsema apu ja 
tuki suorastaan määrätään päivähoitoon liitettäväksi, kun taas kotona 
järjestettävä kuntoutus on säästökohteista suosituimpia.

Riittävätkö säädökset sitten käytännön toteutukseen? Pitäisikö esi-
merkiksi ”kotona järjestettävä kuntoutus” säätää lailla tai asetuksella 
toteutettavaksi? Varhaiskasvatuslaki (2018) tunnistaa lapsen yksilölliset 
tarpeet ja järjestää tarkoituksenmukaisen tuen myös kodeille monialai-
sessa yhteistyössä. Kuntoutus ei tosin ole tämän toiminnan selkeä osa.

Yleisesti voi todeta, että kuntoutuksen säädöspohja on kovin runsas ja 
muuttuvainen. Tässä on ohitettu vanha ajatus, jonka mukaan lain ei tule 
olla liian yksityiskohtainen. Myös liialliset periaatteelliset normitukset, 
kuten kotona tapahtuvan kuntoutuksen epääminen tai terapiamäärien 
tai apuvälineiden maksimimäärän päättäminen ohittavat paikallisen 
suunnittelun eikä yksilöllisille ratkaisuille jää tilaa.

Säädöksillä pyritään oikeisiin ratkaisuihin. Hyvä päämäärä peittyy kui-
tenkin paikoin ristiriitaisuuden, runsauden ja osin vaikealukuisuuden 
alle. Oppikirjojen, ammattilaisille suunnattujen artikkelien ja säädösten 
kokonaismäärä on kovin suuri ja vaikeasti seurattava. Tarkka hoito-
kaavio tarvitaan, kun toimitaan kapealla alueella (anestesia, insuliini, 
sytostaatit). Kuntoutuksen yhteydessä ei voi toimia näin, koska lapsen 
kasvuympäristö ja sen eri osatekijät ovat niin vaihtelevia. On siis vält-
tämätöntä jättää paikalliselle harkinnalle ja yksilöllisille ratkaisuille 
tilaa, jotta yhdyspinta käytäntöön muodostuu toimivaksi.

Tätä harkintaa ei saisi tarpeettomasti rajata ja hidastaa. Säädökset ja 
ammattijulkaisut saattavat kuitenkin antaa suosituksia tai rajauksia, 
jotka kuuluisivat luontevasti paikallisen harkinnan piiriin. Lastenneuvola 
ja kouluterveydenhuolto ovat pystyneet kehittämään hyvän tasapainon 
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säädösten, oppikirjatiedon ja ammattitaitoisen käytännön soveltamisen 
kesken. Periaate on ollut toimiva ja sopii hyvin kuntoutuksessakin.

Kuntoutuksen spesifisyys ja yleistettävyys
Toisaalla on pohdittu paradoksia, jonka mukaan lasten kasvatus ja 
opetus onnistuu monilta osiltaan kodeissa ja yleisessä ympäristössä 
ilman erityisiä teoreettisia tietoja, mutta ammattityössä tulevat vastaan 
hermoston suunnaton monimutkaisuus ja sitä koskevat vaihtelevat 
teoriat.

Kuntoutuksen kannalta tämä paradoksi tulee vastaan monin paikoin. 
Lapsi oppii kävelemään ja puhumaan, mutta hänet opetetaan lukemaan. 
Ero ei ole jyrkkä, mutta suuntaa-antava ja ajatuksia herättävä se on. 
Villin viidakon kasvattamista lapsista tiedämme, että oppiminen voi 
mallista riippuen suuntautua monin tavoin. Tiedämme myös, että perit-
tyjen kehitysmallien merkitys on ihmiselle melko vähäinen eläimiin 
verrattuna. Kehitystä pitää siis ohjata.

Kuntoutus on luonteeltaan ”erityistä” toimintaa, jota ei suunnata 
kaikille lapsille. Spesifisyyden ja yleistettävyyden keskeinen kysymys 
onkin, olisiko edes teoriassa etua siitä, että kaikkien lasten kehitystä 
tuettaisiin kuntoutuksen tapaan ja ehkä parhaiten menestyvien kehi-
tystä eniten. Erityispedagogiikan teoriat erityisten toimenpiteiden 
vaikuttavuudesta viittaavat siihen suuntaan, että heikot oppijat hyö-
tyvät niistä eniten, kun taas lahjakkaat tarvitsevat vain tilaisuuden 
(Hautamäki ym. 2001). Erityisratkaisuja ei siis tarvita tai niistä ei ole 
hyötyä, jos asia onnistuu muutenkin.

Kasvatus, ohjaus, opetus ja kuntoutus koskevat kaikkia lapsia. Osa tar-
vitsee erityisiä palveluja, mutta tämä ei merkitse sitä, että muut jäävät 
ilman. Kuntoutuksen spesifisyys tarkoittaa kohderyhmän jäntevää tun-
nistamista, toimivaa kohdentamista ja kokonaisuuden huomioonottavaa 
suunnittelua. Kuntoutus ei ole yleiseen hyvään tähtäävää toimintaa*, ei 
myöskään lasten yleisen kehityksen nostamista toiselle tasolle.

* Vrt. panacea, lääke joka paransi kaiken, nykyään tällaisen toiveen illuusioluonnetta korostamaan 
käytetty käsite), ei myöskään lasten yleisen kehityksen nostamista toiselle tasolle.
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Kuntoutuksen spesifisyys ja yleistettävyys liittyy siihen ammatti-
taitoon, joka kullakin kuntoutustyöntekijällä on. Kehitystä tukee 
se, että lapsen kanssa ollaan, hänelle puhutaan, häntä leikitetään 
ja opetetaan. Tämä voidaan tehdä niillä tiedoilla ja kokemuksella, 
joka lasta kasvattavalla aikuisella, kotiväellä, sukulaisilla, naapureilla, 
kanssaihmisillä, opettajilla tai kuntoutuksen asiantuntijoilla kullakin 
on.

Kuntoutus ei siten ole yleistettävissä kaikille, tai niin voi tehdä, mutta 
samalla siirrytään kokonaan toisille alueille, yleisen kasvatuksen, 
koulutuksen, harrastusten, vapaa-ajan tms. piiriin, eikä kyse enää ole 
kuntoutuksesta. Toisaalta on varsin suositeltavaa, että kuntoutus ulot-
taa vaikutuksensa laajalti arkeen, mm. ohjaamalla harrastuksiin tai 
harrastuksia. Silloin harrastus on harrastus, mutta sen ohjaaminen on 
kuntoutusta, kun toimitaan lapsen omien tavoitteiden suunnassa.

Yksilön näkökulma: Elämänkaari ja elämän sisältö
Kuntoutuksen kannalta suuri osa elämänkaaren ja elämän sisällön 
käsitteistä on lauseessa ”Täysi osallistuminen ja tasa-arvo”. ICF antaa 
näille käsitteille aikaisempaa paremman hahmon ja kuntoutuksen sisäl-
lölle taustan.

Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus on muodostettava siten, että se palve-
lee oikealla tavalla elämänkaarta ja elämän sisältöä. Tämä ei ole helppo 
tehtävä, koska tarve ja tulokset ovat vaikeasti mitattavia asioita ja moni 
asia jää arvion ja ennustuksen varaan. Päämäärät voidaan määritellä 
vain yleisellä tavalla ja tasolla, ei kovin yksityiskohtaisesti. Moni asia 
elämässä on kuitenkin aivan samojen pulmien alainen. Niitä ohjaamaan 
meille on kehittynyt kulttuuri, laaja kokemusperäinen tapakäytäntö, 
joka vie – niin uskomme – hyvään suuntaan.
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Vammaisuus rajoittaa henkilön mahdollisuuksia. Näkökulma täs-
mentyy, jos käsite ”Täysi osallistuminen ja tasa-arvo” ymmärre-
tään yksilöllisenä vuorovaikutuksena ympäristön kanssa. Onhan 
meillä kaikilla rajoituksia, toisilla enemmän, toisilla vähemmän. Ne 
riippuvat aina myös ympäristön ominaisuuksista. Elämänkaari on 
yksilöllinen ja hyvän kuntoutuksen päämääränä on osaltaan tehdä 
siitä mahdollisimman suotuisa.

Tietty ennakointi on mahdollista tutkimustulosten pohjalta, mutta 
se on parhaimmillaankin epätarkkaa ja toiveet ovat usein suuremmat 
kuin aihetta oikeastaan olisi. Tämä on kuntoutuksen ja elämänkaaren 
yhdistämisen keskeinen ongelma. On luontaista ja luonnollista nähdä 
tulevaisuus enemmän tai vähemmän positiivisessa valossa. Keskeinen 
tähän liittyvä asia on perustellun toivon antaminen ammattihenkilöiden 
taholta.

Kuntoutuksen ja elämänkaaren yhdistämisen kannalta on kuitenkin 
samalla muistettava, että vaikka toiveita ja toivoa on ylläpidettävä, on 
myös vahingollista asettaa tavoite liian korkealle. Tällainen menettely 
on houkutteleva ja jopa tavoiteltu, mutta se johtaa vain siihen, että 
päämäärä jää tehdystä työstä huolimatta saavuttamatta.

Lapsuus ja elämänkaari

Kestää yleensä vuosia, ennen kuin lapsuusiässä alkaneen vammaisuu-
den seurauksia aletaan miettiä elämänkaaren kannalta. Useimmiten 
perhe ja myös kuntoutustyöntekijät keskittyvät ensimmäisinä vuosina 
nykyhetkeen ja pyrkivät tulokseen, joka olisi yleisellä tasolla mahdol-
lisimman hyvä.

Tämä menettely on monella tapaa ymmärrettävä ja hyväksyttävä. Olisi 
päinvastoin julmaa ja ajattelematonta olla tämän tyyppisessä asiassa 
inhorealistinen tai antaa tietoa mahdollisuuksista tarpeettoman raja-
tusti. Vaikka emme voi tietää tulevaisuutta kovin tarkasti, elämän-
kaarta on kuitenkin suunniteltava ja hahmotettava jo lapsuusiässä, 
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 optimistisesti ja toivoa antaen. Varhaiskasvatukseen ja kouluun liittyvät 
ratkaisut on tehtävä ajoissa ja ne sisältävät koko elämää koskettavia 
asioita. Olisi hyvä, jos tavoite osattaisiin asettaa näissä tilanteissa par-
hain päin.

Tavoitteet pitäisi asettaa lapsen mukaan, ei esimerkiksi diagnoosin tai 
ryhmän mukaan yleistettynä. Ei saa rajata liikaa, mutta ei myöskään 
asettaa liiallisia vaatimuksia. Elämänkaari on tässä nähtävä yksilöllisenä 
eli on korostettava lapsen omia mahdollisuuksia ja ominaisuuksia.

Tarkoituksena ei ole ”pysyä muiden mukana”, vaan elämä on kunkin 
oma.

Itsenäistyminen ja siihen vaikuttavat tekijät

Elämänkaari sisältää itsenäistymisen tärkeänä ja luonnollisena vai-
heena aikuisuuteen siirryttäessä. Vammaisuus hankaloittaa tätä vaihetta 
monin tavoin, mutta se ei saisi koskaan estää itsenäistymistä. Asian 
hahmottamista vaikeuttaa se, että itsenäistyminen on varsin yksilöl-
linen tapahtuma.

Vammaisuus haittaa monin tavoin henkilön mahdollisuuksia itse-
näiseen, riippumattomaan elämään. Avuntarve sitoo hänet muihin 
ihmisiin kiinteämmin kuin muuten ja vuorovaikutus voi vinoutua. 
Mielipidekyselyssä on osoittautunut, ettei oma tahto aina toteudu riit-
tävän vapaasti (Rautiainen 2003), toisaalta eriasteinen vammaisuus 
rajoittaa monin tavoin itsenäistymistä. Turvaverkon luominen on pul-
mallista (Harrikari 2012).

Itsenäistymisen yksityiskohtiin ei ole tässä tarpeen puuttua kovin 
laajalti. Riittää, kun todetaan, että se sisältää sellaisia asioita, joiden 
toteutukseen vanhempien koti ei ole aina paras paikka. Irtautuminen 
lapsuudenkodista on siis voitava tehdä, tarvitaan mahdollisuus omaan 
kotiin.
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Irtautumiseen liittyy vammaisuuden aiheuttama fyysinen riippuvuus ja 
oma, uusi elinympäristö on vaikea löytää. On siten väistämätöntä, että 
itsenäistyminen on työläämpi ja usein pitempi tapahtuma kuin yleensä, 
ja siksi se tulisi aloittaa ajoissa. Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus liittyy 
tämän prosessin alkuun ja vaikuttaa myös tulokseen.

Jos tarkastellaan itsenäistymisen konkreettista tai materiaalista puolta, 
voidaan nostaa esiin sama asetelma, jota on käsitelty vammaispalve-
lulain yhteydessä. Kuntoutus vähentää haittaa ja lisää osallistumisen 
mahdollisuuksia, mutta silti on paljon asioita, jotka edellyttävät suoria 
vammaispalvelun toimenpiteitä, joko yleisiä ja erityisiä.

”Hyvä kuntoutus” auttaa itsenäistymistä parhaiten, kun toimenpiteet 
suunnitellaan ja ennakoidaan niin, että ne saadaan käyttöön oikealla 
hetkellä. Tämä taas merkitsee tiettyjen periaatteellisten ratkaisujen ja 
päätösten tekemistä riittävän aikaisin.

Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus ulottuu aikuisuuteen siinä mielessä, 
että sen pitäisi antaa hyvät eväät elämälle. Viimeistään koulun ylimmillä 
luokilla tarvitaan toimenpiteiden suunnittelemiseksi selvä näkemys 
tulevaisuudesta. Lapsuuteen ja nuoruuteen kuuluu monien, aikuisuuden 
kannalta tärkeiden asioiden kehittyminen. Minäkuva, realistiset käsi-
tykset omista mahdollisuuksista ja oikeaan osuneet pyrkimykset näiden 
saavuttamisesta ovat tällaisia. Silti ne eivät suinkaan ole itsestään selviä 
asiakokonaisuutta muodostettaessa.

Aikuisuuden lähestyessä kuntoutus muuttaa vähitellen luonnettaan. 
Vammaisuuden aiheuttamat rajoitukset alkavat muuttua pysyviksi tai 
jopa pahenevat. Kuntoutus voi muuttua ylläpitäväksi tai loppua koko-
naan, ja tilalle astuu oma itsenäinen elämä, jonka edellytykset liittyvät 
ehkä paremminkin asumiseen, avustajapalveluun, kuljetuksiin yms. 
apuun. Oppivelvollisuuden elämälle antama runko loppuu, mikä saattaa 
näyttäytyä kokonaisuuden heikkenemisenä.

Miten aikuisiän apu ja avuntarve sitten määritellään ja kootaan? Miten 
avuntarve ja itsenäisyys sopivat toisiinsa? Kuka tämän tekee?
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Ei ole mahdollista, että lapsena saatu kasvatus, ohjaus, opetus ja kun-
toutus kantaisivat aikuisikään niin tehokkaana, että ongelmat sieltä 
poistuisivat. Ei myöskään voida lähteä siitä, että aikuisiän ongelmat 
voidaan riittävästi ennustaa. Syrjäytyminen eri muodoissaan, heikko 
työllistyminen, psyykkiset ongelmat, päihteiden liikakäyttö tai epä-
sosiaalinen elämäntapa ovat asioita, jotka voivat liittyä lapsuusajan 
vaikeuksiin ja toimenpiteiden epäonnistumiseen, mutta syitä on mui-
takin eikä ikävyyksiä aina voi välttää.

Kuntoutuksen suuntaaminen
Kuntoutus on suunnattava siten, että sen aikaansaama muutos koskee 
tarpeellisia ja tärkeitä asioita. ICF-luokituksen mukainen ajattelu auttaa 
punnitsemaan asioiden järjestystä ja tämän pitäisi olla harkinnassa 
etualalla. Toisaalla on pohdittu suunnittelun kulkua, lapsen, perheen ja 
ammattihenkilöiden asemaa ja kokonaisuuteen tähtääviä suunnitelmia.

Kuntoutus on tässä yhteydessä nähty yksilöllisesti suunniteltuna toi-
mintana, jossa lapsi ja perhe ovat keskeisessä asemassa. Kuntoutus 
voi suuntautua yksittäiseen toimintaan (puhe, liikkuminen), mutta se 
tapahtuu silti kokonaisuuden osana ja tähtää toimintaan kokonaisuu-
tena ulottuen lapsen kehitysympäristöön ja arkeen.

Diagnoosi

Kuntoutuksesta puhuttaessa korostetaan usein diagnoosin hankkimista 
tai saamista. Usein esitetään, että se on alkamisen edellytys tai että 
päättäjä ei ilman diagnoosia suhtaudu myönteisesti. Ehkä diagnoosi on 
kuitenkin vain nimike.

Diagnoosien käyttö palvelee käytäntöä siten, että tieto siirtyy nopeasti 
ja täsmällisesti. Kuntoutusasioissa diagnoosi ei kuitenkaan vielä sellai-
senaan ole riittävä tiedonsiirtokeino. ICF korostaa diagnoosia ihmisen 
terveydentilaan liittyvänä tekijänä, ja tämä on yksi osa-alue, joka on 
vuorovaikutuksessa henkilön toimintakykyyn ympäristö- ja yksilö-
tekijöiden lisäksi. On tärkeää muistaa, että diagnoosi ei merkitse samaa 
asiaa eri tilanteissa, vaan kukin asia näyttäytyy eri tavoin ja edellyttää 
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erilaista suhtautumista näkökulmasta riippuen (Seikkula ja Arnkil 2005, 
Harvinaiskeskus Norio 2020).

Diagnoosilla tarkoitamme läpikäytyä tietoa (dia – läpi, gnosis – tieto), 
ei enempää eikä vähempää. Mitään itseisarvoa sillä ei muuten ole 
eikä diagnoosina käytetty sana koskaan korvaa tai ohita taustalla 
olevaa tietoa, yksinkertaistaa kyllä.

Tiedon läpikäyminen on tarpeen monessa tilanteessa. Esimerkiksi sopi-
vimman varhaiskasvatusryhmän tai opetusmuodon ratkaisu edellyttää 
tätä. Tässä yhteydessä on kuitenkin ajauduttu sekaannuksiin. On esi-
merkiksi valitettu, että lääketieteelliset tutkimukset kestävät, diagnoosi 
viipyy eikä varhaiskasvatus- tai kouluratkaisua voida sen puuttuessa 
tehdä. Tämä on sikäli väärä menettely, että kukin taho tietenkin hankkii 
toiminnassaan tarpeelliseksi katsomansa tiedon itse ilman viivytyksiä 
eikä ainakaan sälytä tätä tehtävää avuntarvitsijalle.

Vammat tai haitat aiheuttavat avun tarvetta ja tämä pitää jollain tavalla 
saada esiin. Diagnoosi on tässä käyttökelpoinen, mutta ei aina, rajalli-
nenkin se on. Tarkoitukseen tarvitaan tietenkin otsikko, sellainen termi, 
diagnoosi tai muu tunnus, josta avun tarve ilmenee. Eräät kansanomai-
set nimitykset, kuten sokeus, kuurous tai vanhuudenheikkous, palve-
livat tätä päämäärää hyvin. Sanoilla ”ruotilaiset, huutolaiset, vaivaiset, 
viheliäiset, tylsämieliset ja langettavatautiset” oli aikanaan muun ohella 
tarkka oikeudellinen ja tavallaan diagnostinen sisältö (Helsingius 1917), 
mutta näin karua luokittelutapaa tietysti nykyään kavahdamme.

Mutta mitä oikeastaan kavahdamme? Tuskin se liittyy noihin sanoi-
hin sinänsä, vaan syynä ovat varmaan ne murheet, puutteet ja taakat, 
jotka näihin asioihin valitettavasti usein liittyvät. Tässä jos jossakin 
olisi osattava toimia avun järjestämiseksi ja se edellyttää selkeyttä, ei 
kuitenkaan henkilön leimaamista. Tässä diagnoosin vajavuudet ovat 
ilmeiset. Kun kuitenkin sanotaan, että maksaja ei hyväksy asiaa ilman 
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diagnoosia, niin varmaankin tarkoitetaan selvää, luotettavaa selvitystä 
hyväksyjän käyttöön*.

Tämä on tärkeää, mutta on kysyttävä, miksi vastuullinen järjestäjä niin 
usein jättää asiaan liittyvän selvitystyön muille?

Mikään diagnoosi ei kuvaa ihmistä niin kokonaisvaltaisesti, 
että puhekielessä esiintyvä valitettava tapa puhua esimerkiksi 
CP-lapsesta tai diabetes-nuoresta olisi asiatekstissä oikeutettu 
(vrt. minuus). Ihminen on aina yksilö ja kaikkea leimaamista on 
kartettava.

Diagnoosikäytännön peruspulma on tällä hetkellä siinä, että vastuul-
linen järjestäjä joutuu hakemaan suuren osan tietotaidosta muualta ja 
tämä saadaan usein epäsopivassa muodossa, tiivistelmänä, josta puut-
tuu olennaisia asioita. Tieto yksilöllisten kustannusten sijoittumisesta 
ja sovittamisesta paikalliseen kokonaisuuteen olisi tärkeä, mutta sen 
asemesta saatavilla on vain yksittäisiin lapsiin liitettyjä diagnoosini-
mikkeitä ja näihin liittyviä toimenpiteitä, joiden menot useinkin kas-
vavat mahdollisuuksia suuremmiksi.

Tämä hankaluus syntyy siitä, että tietotaito ja päätöksenteko sijaitsevat 
kuntoutusta järjestettäessä usein erillään. STM:n kaavailema prosessi-
vastuutaho (2017) on eräs ratkaisu näiden yhdistämiseksi. Lasten 
kuntoutuksessa jo perinteiseksi muodostunut kuntoutustyöryhmä 
voisi toimia hyvin tässä tehtävässä. Nykyisten periaatteiden mukaiset 
yhdyspinnat (Heinonen ym. 2018) saataisiin helpoiten aikaan ottamalla 
opettaja työryhmän jäseneksi.**

Prosessivastuutahon työmäärä ja tehtäväkentän laajuus saattavat juuri 
tällä hetkellä näyttää kovin suurilta. Tämä heijastaa kuitenkin vain sitä. 

* Vrt. luottamus, rehellisyys ym. arvojen kohdalla esitetyt käsitteet

** Juuri tällaiset ryhmät ovat toimineet vuosikausia VLK:n toimikunnissa.
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että organisaatio on tällä hetkellä hajallaan ja työympäristönä hankala. 
Parempaan tulokseen pyrkiminen on kasvattanut kuntoutuksen määrää 
ja sama koskee opetuksen erityisryhmiä.

On selvää, että lukumäärien kasvu on lisännyt työtä ja kun suunnit-
telua tehdään erillisinä ja eriaikaisina toimintaketjuina vaihtelevin 
periaattein ja nimikkein, niin sananlasku ”viitenä kärppä raunioissa” 
kyllä toteutuu. Jos toiminta kohdistettaisiin kuhunkin lapseen ja per-
heeseen yhdyspintojen ja yhteisen suunnittelun kautta, yhteistyössä 
lastenneuvolan, kouluterveydenhuollon, päiväkodin ja koulun kanssa 
ja annettaisiin myös osallistumiselle sille kuuluva tärkeä rooli, ruuhka 
erityispalveluihin saattaisi helpottaa. Myöhemmin esitettävissä lin-
jauksissa esitetään yksityiskohtaisesti, miten nämä tehtävät voidaan 
arvioida kokonaisuutena.

Diagnoosi on eräiden käsitysten mukaan oikeutus tai peruste eri-
tyispalvelujen saantiin. Tämä on totta siinä mielessä, että päätök-
senteossa on hyvä ryhmitellä asioita nimikkeiden mukaan, mutta 
varsinainen päätöksenteko on turvallisempaa pohjata asiasisältöön, 
jolloin diagnoosi on vain otsikko, välttämätön sinänsä.

Kunnan/hyvinvointialueen tehtävänä on järjestää avuntarvitsijoille 
riittävät toimenpiteet. Tarpeen toteaminen ei tällöin saisi kasvaa alku-
peräisen tehtävänsä ohi.* Kuntoutus, varhaiskasvatuksen ja koulun 
toimenpiteet ja suunnitelmat kuten erityisopetus, matkat yms. ovat 
aika ajoin edellyttäneet diagnoosia (so. asia on selvitetty, tieto on käyty 
läpi), mutta tästä on paikoin luovuttukin.

Onkin pohdittava, onko esimerkiksi kaukaisen erikoislääkärin asian-
tuntemus juuri se, joka tässä asiassa on paras. Tämä tulee olemaan 
OT-keskusten (Halila ym. 2019) ja prosessivastuutahon (STM 2017) 

* ”Usein vaikuttaa jopa siltä, että määrittelyistä saattaa tulla itsetarkoitus. Esimerkiksi sosiaalityön 
kehittäminen näyttää toistuvasti kilpistyvän siihen, että sen määrittelyä vaaditaan aina yhä uudelleen 
ennen kuin valmisteluihin katsotaan voitavan ryhtyä.” (Heino 2004).
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 toiminnassa tärkeä seikka. ”Diagnoosimuuri” (Hakoma ja Niemelä 
2018) ei saa olla este tai hidaste.

Kuntoutusratkaisujen vaihtoehdoista
Kuntoutuksen liittyminen jokapäiväiseen arkeen ja olosuhteisiin mer-
kitsee sitä, että lääkeannosten tapaista yhtenäistä suositusta ei voi 
luoda. Lasten kehitystä voi tukea monin tavoin ja kuntoutuksen osuus 
tässä voi vaihdella laajoissa rajoissa.

Esimerkkejä mahdollisuuksista henkilökohtaista suunnitelmaa 
rakennettaessa:

Missä: Lapsen toimintaympäristössä, laitoksessa, vastaanotolla

Mitä, miten: Kasvatus, opetus, hoito, terapiat, lääketieteellinen apu: 
lukuisat erilaiset palvelut ja menetelmät

Kuka: Lähiomainen, kasvattaja, opettaja, avustaja, terapeutit, lääkärit, 
vertaisryhmä, sosiaalityöntekijät, kuntoutusohjaajat, palveluohjaajat, 
harrastusten ohjaajat

Taho: Yksityinen-, kolmas-, julkinen sektori / sosiaalitoimi, koulutoimi, 
terveydenhuolto

Milloin: Varhaiskasvatus/koulu, lapsen vapaa-aika

Paljonko: Päivittäiset toiminnot, harjoittelukerrat viikossa, intensiivijaksot, 
eri keinojen jaksotus

Kohdistaminen: Tavoitteellisuus, menetelmävalinta

Segregaatio ja integraatio

Kasvatuksen, ohjauksen, opetuksen ja kuntoutuksen järjestämisessä on 
aina kaksi periaatteellista mahdollisuutta: joko tavanomaisessa ympä-
ristössä (integraatio) tai erillään (segregaatio). Nimitykset ottavat kan-
taa toiminnan sijaintiin: edellisessä toiminta tapahtuu lapsen omassa 
ympäristössä, jälkimmäisessä taas muualla. Edellinen on luonnollinen, 
tarjoutuva ratkaisu, jälkimmäinen tulee kyseeseen erityisten tarpeiden 
vuoksi.
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Integraatio ei merkitse pelkästään sijaintia. Tuskin tarkoitamme 
 integraatiolla tilannetta, jossa lapsi on fyysisesti lähikoulussa, mutta 
jää kouluyhteisössä vammansa, tarpeittensa tai toimenpiteiden vuoksi 
syrjään ja joudutaan juuri siihen tilanteeseen, jota yritettiin välttää. 
Yhtä vähän voidaan puhua integraatiosta, jos erityisiä toimenpiteitä ei 
ole syystä tai toisesta järjestetty ja lapsi on yleisten palvelujen varassa, 
ehkä sopimattomassa ryhmässä (vrt. ajatus ”heitteillejätöstä”). Näissä 
tilanteissa on kyseessä huonosti suunniteltu, riittämätön järjestely, ei 
integraatio.

Asia mutkistuu vielä siten, että oireet ja erityiset tarpeet erottelevat aina 
lasta, vaikka toiminnan sijainti olisikin integraatiohenkinen. Lapsen 
ja nuoren hyvä kuntoutus on kokonaisuudessaan erityistä ja tavallaan 
segregoivaa, koska sitä ei anneta kaikille. Tämä ilmiö on sitä koros-
tuneempi, mitä vaativampi asia on kyseessä ja siihen sisältyy silloin 
väistämättä epämieluisia asioita.

Kun korostetaan yksilöllisiä ratkaisuja, korostetaan samalla erityisyyttä, 
onhan kukin meistä erilainen ja siksi tarvitsemme erilaisia asioita. 
Yksilölliset ratkaisut voivat kuitenkin olla toisiaan muistuttavia ja usein 
on kätevää, että ne tehdään jotenkin ryhmiteltyinä, isommissa tai pie-
nemmissä ryhmissä, samaan aikaan tai samaan tapaan.

Kysymys on erityisasiantuntemuksen ja ammattitaidon saattami-
sesta lapsen ja perheen lähelle. Ammattitaitoista apua tarvitaan 
tilanteen mukaan lapsen kehityksen tukemisessa, kasvatuksessa 
ja opetuksessa sekä päivittäisessä hoidossa. Joskus tämä on mah-
dollista tuoda lähelle lapsen arkea ja kotia, joskus ei.

Kukaan ei tietenkään halua olla poikkeava negatiivisessa mielessä ja 
mikäli tämä on väistämätöntä, kukin meistä toivoo, että tilanne olisi 
niin kunnioittava ja arvostava kuin suinkin. Nämä seikat ovat tärkeitä 
hyvinvoinnin ja ihmisarvon kannalta. Mikään varhaiskasvatuksen, 
opetuksen tai kuntoutuksen yksityiskohta, oli se sitten integraatio tai 
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segregaatio tai joku muu, ei saisi olla tässä mielessä negatiivinen, sillä 
onhan absurdia, jos toimenpiteet aiheuttavat ristiriitaa hyvinvointiin 
pyrkimisen kanssa.

Tämä pohdinta sekoittaa suuresti segregaation ja integraation alunperin 
selviä käsitteitä ja korostaa asian monipuolisuutta. Tuskin kukaan pitää 
huutolaisjärjestelmää integraationa pelkästään sen vuoksi, että se ei 
yleensä vienyt avuntarvitsijaa kotikuntaa edemmäs. Sisäoppilaitoksiin 
perustunut järjestelmä oli segregaatiota sijainnin osalta, mutta 
ammattitaitoinen apu saavutettiin. Kumpikaan ratkaisu ei ole nykyään 
hyväksyttävä, joten kyse ei ole pelkästään integraation ja segregaation 
välisestä asetelmasta, vaan paljon laajemmasta kokonaisuudesta.

Nykyään segregaatio ja integraatio näyttäytyvät ainakin lukumääräisesti 
eniten siinä, miten varhaiskasvatuksen ja koulun ryhmät muodostetaan. 
Segregaatiolla saavutetaan tilanne, jossa ongelmat ja niiden hoito ovat 
samankaltaisia, jolloin välineitä, tiloja ja ammattitaitoa voidaan koh-
dentaa paremmin ja saada ne paremmalle tasolle.

Integraatio taas on tavallaan luonnollisempi vaihtoehto, jossa lapsi 
voi osallistua ”normaalin” vertaisryhmän toimintaan. Tällöin ryhmän 
sisäinen vaihtelu, erilaisuus ja ammattiosaamisen vaatimukset ovat 
laajat ja on pohdittava pystytäänkö ne täyttämään.

Eräs muoto integraatiota on inkluusio (osallistavuus), jossa rajat häl-
vennetään liittämällä kaikki toiminnat yhteen (päämäärä, josta käyte-
tään iskulausetta ”yhteinen koulu kaikille”).

Mielekäs kokonaisuus lapselle

Tämän kirjan otsikkona on ”Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus”. Otsikko 
sisältää ajatuksen osallistavasta ja integroituvasta toteutuksesta, jossa 
samaan päämäärään pyrkivät toiminnat yhdistetään. Lapsella on kun-
toutuksen ohella erityisiä ratkaisuja monessa muussakin asiassa, jolloin 
erityispedagogiikka, pienryhmät, asumisen ja liikkumisen tuki yms. 
toimenpiteet pyrkivät kuntoutuksen kanssa samoihin päämääriin ja 
ovat myös usein ensisijaisia.
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Lapsen ja perheen kannalta kaikki tämä on hyvä suunnitella yhteen. 
Tämä korostaa paikallisen suunnittelun tärkeyttä. ”Lapsen ja nuoren 
hyvä kuntoutus” käsittää hyvin suunnitellun paikallisen kokonai-
suuden, jossa ovat mukana kaikki lapsen tarvitsemat toimenpiteet ja 
osallistumismahdollisuudet.

Kuntoutuksen sisältö ja sijainti

Monestakin syystä kuntoutus tulee järjestää lapsen ja perheen muuhun 
elämään liitettynä. Tämä periaate ei kuitenkaan saa olla niin jyrkkä, että 
se aiheuttaa suhteettomia kustannuksia tai että työ ei ole ammatillisesti 
pätevää. Joskus on tilanteita, joissa kuntoutus on haettava kaukaa, 
koska sitä ei ole lähellä.

Tämä koskee tasaveroisesti sekä kuntoutusta että muita toimenpiteitä  
ja palveluja. Näiden yhteensovittamisessa palvelujen sijainti on keskei-
nen seikka ja lähtökohtana on tällöin yleensä koti, päiväkoti ja koulu. 
Kuntoutus sovitetaan näihin liittyväksi, jolloin pyrkimyksenä on luoda 
lapselle parhaiten sopiva kokonaisuus, mutta niin, että se sopii pai-
kalliseen ympäristöön ja on kustannuksiltaan kohtuullinen. Kaikkia 
toimenpiteitä ei kuitenkaan pysty järjestämään näin (mm. vaativat 
kuntoutusjaksot).

Tämän kokonaisuuden suunnittelu on vaikeaa ja mittaa niin yhteistyö-
kykyjä kuin paikallisten käytäntöjen toimivuutta. Kliseitä ja normeja 
tulisi välttää. Toimintaohjeena voi yleisellä tasolla pitää sitä, että on 
syytä tarkoin erotella toiminnan sisältö ja sijainti. Tämä tuntuu ehkä 
tarpeettomalta tai liioittelevalta neuvolta, mutta esimerkkien avulla on 
mahdollista havainnollistaa, että asia on merkittävä.

On muun muassa perustellusti esitetty päämäärä, että yhteiskunta 
pystyisi järjestämään pitkäaikaisen hoidon niin, ettei kukaan asuisi 
laitoksessa. Tällöin laitoksella tarkoitetaan suuria yksiköitä, kuten 
kehitysvammahuollon keskuslaitoksia, joiden osuus onkin pienentynyt, 
ehkä liiaksikin, koska korvaava toiminta ei ole vielä riittävä (Hakoma ja 
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Niemelä 2018). Älylliseen kehitysvammaisuuteen, vaikeavammaisuuteen 
ja muihin vastaaviin tilanteisiin liittyy huomattava avuntarve*.

Ylläpito, hoito ja huolenpito ovat ammattitaitoa vaativaa työtä ja 
koulutetun työvoiman saatavuuden varmistaminen on silloin kes-
keinen asia. Suuren, kuntarajat ylittävän yksikön edut ovat ilmeiset 
myös erilaisten vaihtoehtojen tarjoamisessa (Paara 2005, Halila ym 
2019). Asian ydin on se, että korkeatasoista ammattitaitoa ja vuoro-
työtä ei lapsen omaan ympäristöön tai kodinomaiseen yksikköön 
voi aina saada.

Pelkkä viihtyvyyden vaatimus ei saisi olla este niille hoitotoimille, joita 
asianomainen tarvitsee ja jotka edellyttävät ammattitaitoa ja tiettyjä 
olosuhteita, mutta eivät hoitotoimetkaan saa olla este viihtymiselle. 
Jälkimmäinen näkemys on aika yleinen, ja on syytä pohtia, missä 
määrin siinä on perää. Onko ehkä niin, että tarkka talous on karsinut 
viihtyvyyden? Vai onko niin, että ammatillisesti tehokas hoito koetaan 
epäviihtyisänä?

Keskeistä on, pidetäänkö tärkeänä toiminnan sijaintia vai sisältöä. On 
mahdollista kuluttaa sijaintiin ne rahat, jotka olisi ollut parempi käyttää 
sisältöön.

Vaativat kuntoutusjaksot

Kasvatus, ohjaus, opetus ja kuntoutus ovat muuttuneet ajan myötä 
monella tavalla. Sisäoppilaitokseen tai pitkäaikaiseen (laitos)asumiseen 
perustuvaa toimintatapaa täydennettiin keskitetysti sairaalassa annet-
tavalla kuntoutuksella (Invalidisäätiö, Lastenlinna) ja siitä  siirryttiin 

* ”Mikäli kehitysvammalaki kumotaan ja nykyinen palveluasumista koskeva pykälä pysyy ennallaan, 
valtaosa kehitysvammaisista putoaa vammaispalveluina järjestettävien maksuttomien asumispalveluiden 
ulkopuolelle. Kuitenkin on täysin selvää, että valtaosa kehitysvammaisista ihmisistä ei selviä arjessa 
ilman toisen ihmisen apua, vaikka fyysisesti kykenisikin esim. syömään ja pukemaan itse. Jonkun täytyy 
auttaa ruuan laitossa ja kertoa, että on aika syödä tai mitä vaatteita päälle tulee pukea” (Lohiniemi ja 
Sivula 2005). Tämä on jotenkin järjestettävä, mutta asiaan liittyvässä keskustelussa ei riittävästi poh-
dita, asetetaanko tällöin etusijalle hoidon sisältö vai hoidon sijainti ja mikä on kulloinkin asianomaisen 
etu (Lääkärin etiikka (2005: 83, 2021: 167).
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avohoidossa, lapsen normaalissa ympäristössä toteutettavaan kuntou-
tukseen. Samalla yhtenäinen toimintatapa hajosi hallintokuntien ja 
toimialojen mukaisesti.

Osa vaativista kuntoutusjaksoista liittyy tilanteisiin, joissa runsas 
hoidon, hoivan ja kuntoutuksen tarve syntyy äkillisesti, esimerkiksi 
vakavan sairauden tai onnettomuuden jälkeen. Tilanne on silloin sel-
lainen, että kotihoito tai lähiympäristöön suunniteltu toiminta ovat 
mahdottomia ja kuntoutusjakso seuraa luontevasti akuuttihoitoa, 
valinta tilannetta ei oikeastaan ole.

On asioita, joita on vaikea toteuttaa avohoidon puitteissa. Lapsen 
itsenäistymiskehitys, vammaisuuden perheelle aiheuttama rasitus 
ja tehtävien edellyttämä ammattitaito ovat seikkoja, joita paraskaan 
toimenpiteiden yhdistelmä lapsen tavanomaisessa elinympäris-
tössä ei aina sisällä.

Vaikeita valintoja kohdataan elämän taitekohdissa, etenkin itsenäis-
tymisen ja aikuistumisen lähestyessä tai perhetilanteen muuttuessa 
jostain syystä. Tällaista ratkaisua lykätään helposti tai sitä ei kus-
tannusten vuoksi tehdä lainkaan. Vaativa kuntoutusjakso olisi esi-
merkiksi itsenäistymisen vuoksi hyvinkin aiheellinen aikuisuuteen 
siirryttäessä, mutta kustannusten ja kotoa pois olemisen vuoksi se jää 
usein toteutumatta.

Vaativien kuntoutusjaksojen saatavuus ei myöskään ole itsestään selvä. 
Niiden sisältö on järjestäjän kannalta hyvin vaativa ja kallis eikä tilausten 
epävarmuus tee tämän toimintamuodon järjestämistä houkuttelevaksi.
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Henkilökohtainen suunnitelma

On yleisesti hyväksytty asia, että erityisopetus ja kuntoutus suun-
nitellaan yksilöllisesti. Tähän on kaksi tärkeää syytä:
1)  toimenpiteet ovat luonteeltaan erityisiä, ts. niitä ei suunnata 

kaikille lapsille.
2)  toimenpiteet ovat harkintaan perustuvia.

Lasten ja perheiden tarpeet voivat olla hyvin monenlaista. Palvelujen 
antajia tulee monelta taholta, säädökset hajautuvat ja useimmat niistä 
edellyttävät suunnitelmia.

Kasvatus, ohjaus, opetus ja kuntoutus vaikuttavat yhdessä ja eri ammat-
tialojen lähestymistavat täydentävät toisiaan. Näiden muodostama 
kokonaisuus (kehitysympäristö) muodostaa asiakassuunnitelman, jonka 
tavoitteet ovat yhteiset (Sätilä ym. 2021).

Hajanaisuus syntyy siitä, että kukin toimiala kohdistaa suunnitelmansa 
eri asiaan ja eri säädöksen mukaan eikä toimenpiteitä koota yhteen. 
Toisaalta mikään seikka ei estäisi tekemästä yhteen sovitettua suun-
nitelmaa, joka täyttää kaikkien säädösten ohjeet.

Yhteen sovitettu suunnitelma on tarpeen, jos halutaan päästä eroon 
paljon valituksia aiheuttaneesta virkavaltaisuudesta (”kaikki asiat 
joutuu anomaan”). Vaatimus suostumuksesta on helpoin toteuttaa 
laatimalla asiakassuunnitelma (STM 2017) yhteistyössä perheen 
kanssa.

Eräs ongelma henkilökohtaisten suunnitelmien laatimisessa on – ehkä 
paradoksaalisesti – riittävän yksilöllisyyden säilyttäminen. Toisaalla on 
pohdittu, miten ongelmia voidaan lähestyä nimikkeiden tai diagnoosien 
mukaisina logistisina kokonaisuuksina tai sitten yksilöllisesti. Edellinen 
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menettely voi olla tarjoutuva siinä mielessä, että eri diagnooseille on 
olemassa valmiita mallisuunnitelmia (Kiviranta 2016).

Nimikkeiden mukainen menettely on sujuva ja tarjoaa myös perustelun 
kustannuksille. Vaikeuksia aiheuttaa se, että kuntoutuksen kentässä ei 
ole vakiomuotoisia ongelmia. Kaikkien käytettyjen diagnoosien taustalla 
on oireita ja ongelmia, joiden vaikeusaste ja koostumus vaihtelevat eikä 
lapsen oma toive ja tavoite tai ICF:n korostama osallistuminen paikal-
lisiin tapahtumiin ole vielä riittävästi pääteltävissä diagnoosista. Osa 
lapsista ja perheistä tarvitsee ”samaan asiaan enemmän kuin muut”.*

Näin ajateltuna henkilökohtainen suunnitelma tarkoittaa sellaista 
yhteen sovitettua suunnitelmaa, joka on yksilöllinen, mutta täyttää 
kaikkien säädösten ohjeet. Tällainen suunnitelma ei vielä ole saanut 
nimeä säädöksissä, mutta käytäntö on selvästi johtamassa siihen, 
että päivähoidon/varhaiskasvatuksen tai koulun suunnitelma teh-
dään kattavaksi siten, että siinä ilmenee myös lapsen kuntoutus.

Laajimmillaan tällainen suunnitelma lienee elämän taitekohdissa. 
Esikouluvaiheessa lapsen HOJKS käsittää varhaiskasvatuksen kun-
toutussuunnitelman lisäksi erityisopetuksen ja kuntoutuksen. Koulun 
päättyessä erityisopetus ja ammatillinen koulutus ovat mukana saman-
aikaisesti. Molemmissa kohdissa tarvitaan ennakointia.

* Yhdenvertaisuus ei vain edellytä samanlaista kohtelua samanlaisissa tilanteissa, vaan myös erilaista 
kohtelua olosuhteiden niin vaatiessa. (Tuori 2004:154, 2016: 185)
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3.
Lapsen ja nuoren 
hyvä kuntoutus 
-projekti

Tässä luvussa kuvataan Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus 
-projektin toteutus ja aineiston keruun tulokset. Kokonaisuus 
muodostuu erilaisten tiedonhankintamenetelmien tuloksista, 
joissa käytännön tarpeista lähtien nostetaan esiin ja 
yhdistellään erilaisia toiveita, kokemuksia ja ajatuksia ja 
käsitellään menneitä, nykyisiä ja tulevia asioita. Nämä asiat 
heijastetaan eettisiin ja yhteiskunnallisiin pohdintoihin, 
ja tuotetaan tällä tavalla perusteluja, joiden varassa on 
mahdollista tehdä yleinen linjanveto lapsen ja nuoren hyvän 
kuntoutuksen järjestämiseksi.
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Tämä linjanveto on projektin varsinainen tulos, joka jakautuu kahtia 
kappaleessa 5, periaatteelliseen (arvot, A-linjaus) ja käytännölliseen 
(organisaatio, O-linjaus) osaan. Tämä luku esittelee linjausten taustan 
mahdollisimman monipuolisesti. Pohdiskelun vastapainoksi johtopää-
tökset ja linjaukset esitetään myös käytäntöön sovellettuina.

Projektin lähtökohdat ja konteksti
Projektin lähtökohtana on ollut vammaisen lapsen oikeus täysipainoi-
seen elämään. Projektissa painotettiin lapsen luonnollisen kasvurytmin, 
perheen elämäntilanteen ja kuntoutuksen yhteensovittamista. Projektin 
lähtökohtien mukaan kuntoutustoiminnassa on keskeistä lapsen 
sosiaali sen yhteenkuuluvuuden tunne ja osallistumisen kokemukset. 
Lasten kuntoutuksessa tarvitaan mallia, jossa kannustetaan kohtaami-
seen, perustellun toivon antamiseen, luottamukseen ja kumppanuuteen.

Lasten kuntoutuksessa tarvitaan yhtenäinen, käyttökelpoinen toimin-
takulttuuri, jossa eri toimijaosapuolet, toisaalta perhe ja yhteiskunta, 
toisaalta yhteiskunnan eri tahot, jakavat käsiteltävistä asioista yhteisen 
ymmärryksen. Kuntoutuksen valtakunnallinen ohjaus on purettu eivätkä 
kunnat ole löytäneet hyvää käytäntöä kuntoutusasioiden hoitamiseksi. 
Eri tahojen erilaiset näkökulmat ja tarpeet johtavat usein kilpailutilan-
teeseen ja erilaisiin vaatimuksiin palvelujen suhteen. Kuntoutuksessa 
ilmenee alueellista eriarvoisuutta, palvelujen saatavuus vaihtelee koh-
tuuttomasti ja järjestäminen on kankeaa. Kuntoutus on pirstaleista, 
ja sen toimintaa ohjaavat järjestelmän rakenteet sisällön painottuessa 
liiaksi menetelmiin. Tällaisessa toimintamallissa perheen ja lapsen 
näkökulma häviää helposti byrokratian alle.

Yhteistyön lisääminen ja edistäminen asiantuntijoiden ja perheen välillä 
on edellytys kuntoutuspalvelujen kehittymiselle. Yhteistyön ja verkos-
toitumisen kehitys vaatii aikaisempaa laajapohjaisempaa yhteistyötä, 
jossa huomioidaan lapsen koko toimintaympäristö. Yhteistyötä tulee 
tarkastella yksilön ja yhteisön näkemysten kautta ja toteutuksessa on 
molempien päästävä esille.
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Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus -projektissa on ensisijaisesti 
koottu sitä käytännön kokemusta ja osaamista, jota mm. VLK:n 
jäsenjärjestöille ja asiantuntijaryhmille on karttunut. Tällöin tulokset 
eivät ole numeerisia, vaan yhteisöllisesti rakentunutta uutta tietoa 
ja ymmärrystä.

Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus on linjaus, joka perustuu Vajaaliikkeisten 
Kunto ry:n (nykyään Valtakunnallinen Lasten ja Nuorten Kuntoutus ry, 
VLK) projektiin vuosina 2002–2005. VLK perustettiin vuonna 1952, ja 
sen toiminta-ajatuksena on edistää vammaisten lasten tutkimusta, 
hoitoa, huoltoa ja kuntoutusta. Jäsenistö koostui projektin aikaan noin 
150:stä eri alojen asiantuntijasta eri puolilla Suomea, jotka työsken-
telivät lasten ja nuorten kuntoutuksen parissa. VLK:n jäsenjärjestöjä 
projektin toteutumisen aikana olivat Mannerheimin Lastensuojeluliitto, 
Lastensuojelun keskusliitto, Vammaisten lasten ja nuorten tukisää-
tiö, Samfundet Folkhälsan, Suomen Lastenlääkäriyhdistys ja Suomen 
CP-liitto.

Yhdistyksen perusverkoston muodostavat 15 alueellista asiantuntija-
toimikuntaa, jotka toimivat pääsääntöisesti sairaanhoitopiireittäin. 
Asiantuntijatoimikunnissa on lasten vanhempien edustajia, terveyden- 
ja sosiaalihuollon julkisen ja yksityisen sektorin edustajia, koulutoimen 
edustajia, erityisryhmien harrastustoiminnan edustajia ja kolmannen 
sektorin edustajia. Asiantuntijatoimikuntien kokoonpano vaihtelee 
alueittain. Jäsenten osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen ja oman 
ajan käyttöön, mikä kuvastaa suurta tahtoa kehittää lasten ja nuorten 
kuntoutusasioita. Asiantuntijatoimikunnilla on mahdollisuus omalla 
toiminta-alueellaan vaikuttaa lasten kuntoutuksen ja elin ympäristön 
laatuun. Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus –projektin asetelma on 
kuvattu kuviossa 3.
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Kuvio 3. Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus -projektin asetelma.

Lähtökohdat:
Lapsen oikeus täysipainoiseen elämään,

Lapsen luonnollisen kasvurytmin, perheen elämäntilanteen ja 
kuntoutuksen yhteensovittaminen

Kehittämisen kohde:
Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus

Aineiston keruu:
Kysely, haastattelut,

Ryhmäkeskustelut delphi-tekniikkaa 
soveltaen,

Alueelliset kehittämistyöt
VLK

Alueelliset 
asiantuntijatoimikunnat:

Joensuu, Jorvin alue, Jyväskylä, 
Kajaani, Kuopio, Lahti, 

Lappeenranta, Mikkeli, Oulu, 
Pori, Rovaniemi, Seinäjoki, 

Tampere, Turku, Vaasa

Jäsenjärjestöt:
Lastensuojelun keskusliito

Mannerheimin 
lastensuojeluliitto

Samfundet folkhälsan
Suomen CP-liitto

Suomen lastenlääkäriyhdistys
Vammaisten lasten ja nuorten 

tukisäätiö

Ohjausryhmä

Tulos:
Lapsilähtöinen vanhempien ja eri tahojen ammattilaisten 

yhteiseen ymmärrykseen jaa yhteistyön perustuva
lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus linjaus
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Projektin tavoitteet ja tehtävät

(1) Mitä lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus -linjaus on:
•  perheiden ja moniammatillisen ryhmän yhteisen 

toimintakulttuurin malli
 – joka pohjautuu yhteistoimintaan, keskusteluun ja osaamiseen
 – joka on vahvasti sidoksissa käytännön tilanteisiin
•  hyvä käytäntö, jossa on huomioitu arvot, historiallinen kehitys, 

kokemukset, vuorovaikutuksellisuus ja vallitseva tilanne 
sekä asiantuntijoiden tieto ja käsitykset, valinnat, mielipiteet, 
kompetenssi

•  systemaattisesti kehitettyjä kannanottoja ja suuntaviivoja, 
jotka ovat kaikkien saatavilla olevia työvälineitä ja ohjeistuksia 
päätöksenteon tueksi

•  tavoittelemisen arvoisia asioita

(2) Mitä lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus -linjaus ei ole:
•  yksiselitteinen normiohjaus
•  kuntoutuksen vaikuttavuutta selvittävä
•  kuntoutuksen menetelmiä arvioiva

(3) Mihin lapsen ja nuoren hyvää kuntoutus -linjausta tarvitaan?
•  osoittamaan lasten kuntoutuksen laatutekijät ja niitä ohjaavat 

periaatteet
•  yhtenäistämään tiedolla ohjaamista lasten kuntoutuksessa
•  ohjaamaan ja kehittämään ammatillista koulutusta
•  ohjaamaan asiakasyhteistyötä ja moniammatillista yhteistyötä
•  kuntoutuksen toteutuksen arviointiin
•  tuottamaan taustatietoa kunta- ja päättäjätasoille lasten 

kuntoutuksesta
•  yksittäiset kuntoutustoimenpiteet tai menetelmät eivät toimi 

kokonaisuuden kannalta, jos kuntoutuksen periaatteet eivät ole 
selvillä
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Projektin toteutus
VLK:n asiantuntijatoimikuntien ja järjestöjen jäsenet edustavat erilaisia 
lähtökohtia, taustoja ja toimintamuotoja lasten ja nuorten kuntoutuk-
sessa. Yhteistä heille on lasten ja nuorten kuntoutuksen päämäärä: 
lapsen ja nuoren mahdollisimman hyvä ja täysipainoinen elämä. Nämä 
henkilöt toimivat lapsen ja nuoren parhaaksi arjessa käytännön tasolla. 
Näin ollen tämä henkilöiden moniäänisyys ja rikkaus kuvastaa arjen 
toimintaa mahdollisuuksineen ja haasteineen. Asiantuntijatoimikuntien 
toiminnassa ovat osallisina lasten ja nuorten vanhemmat, jotka tuovat 
omat kokemuksensa, näkökulmansa ja tiedon lapsen ja nuoren elämästä 
mukaan linjausten ajattelu- ja toimintamallien rakentumiseen.

Lasten ja nuorten kuntoutustoiminnan perustana tulee olla yhtei-
sesti jaettu tulkinta toiminnan tavoitteista, suunnitelmasta, toteu-
tuksesta ja odotetusta tuloksesta (vrt. informed consent). Tämän 
edellytyksenä ovat yhteiset määritelmät ja käsitteistö sekä periaat-
teet, joista on sovittu yhdessä.

Asiantuntija on henkilö, jolla on erityisiä tai tavallista perusteellisempia 
tietoja joltakin alueelta. Lasten ja nuorten kuntoutuksessa asiantunti-
juuden tulisi perheen näkökulmasta kehittyä yksilöasiantuntijuudesta 
yhteisöasiantuntijuudeksi, jolloin asiantuntijuus ei olisi enää yhden 
henkilön ominaisuus, vaan palvelisi perheen tarvetta kokonaisuuden 
näkökulmasta.

Yhteisöllinen asiantuntijuus perustuu dialogiseen tietoon, yhdessä oppi-
miseen ja kehittämiseen lasten ja nuorten kuntoutuksen parissa toimi-
vien henkilöiden välillä. Tällöin osaaminen ei ole vain tietoa, vaan se on 
sidoksissa toiminnan kohteeseen ja tilanteeseen toimijoiden sosiaali-
sessa vuorovaikutuksessa. Projektissa haettiin osallistujien tuottaman 
tiedon käsitteellistämisen ja ymmärryksen samankaltaisuutta sekä 
toisaalta erimielisyyden astetta ja perusteluja.
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Aineiston keruun menetelmät

(1) Asiantuntijoiden näkemys – kysely ja haastattelut
Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus -projekti käynnistyi VLK:n asian-
tuntijatoimikunnille suunnatulla lähtötilanteen kartoituksella. 
Kyselylomakkeen avulla selvitettiin asiantuntijatoimikuntien käsityksiä 
lasten kuntoutuspalveluiden vastaavuudesta perheen tarpeisiin ja lasten 
kuntoutuksen kehittämisalueita. Saatua tietoa syvennettiin tekemällä 
haastattelut neljässä eri asiantuntijatoimikunnassa. Tuloksia on jul-
kaistu Melamies ym. (2003) artikkelissa.

(2) Ryhmämuotoinen kehittämistyöskentely – Delphi-tekniikka
Lapsen ja nuoren hyvän kuntoutuksen -linjaukseen tarvittavaan aineis-
ton keruuseen sovellettiin Delphi-tekniikkaa (Hicks 2000), joka on 
ryhmänä toteutettavaan kehitystyöskentelyyn perustuva menetelmä. 
Delphi-tekniikkaa käytettäessä tutkittavaa aihetta tarkasteltiin monesta 
eri näkökulmasta ja monen eri vaiheen kautta. Kussakin vaiheessa 
tuotettu aineisto arvioitiin ja työstettiin edelleen ryhmätoiminnassa. 
Delphi-tekniikan avulla käsiteltiin monimutkaisia ja vaikeita aiheita ja 
kysymyksiä, joihin ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa vastausta. Delphi-
tekniikassa ryhmät työskentelivät ja tuottivat materiaalia annetun 
lasten kuntoutuksen aihepiirin mukaan, jotka on seuraavaksi esitetty 
kehittämistehtävittäin.

Kehittämistyön tehtävät vaiheittain

(1) Lasten kuntoutusta ohjaavat arvot
Tehtävän tarkoitus: Kuvataan arvot, jotka ohjaavat lasten kuntoutus-
toimintaa ja kehittämistä.

Kuntoutuksen arvoja lähestyttiin Schwartzin yleismaailmallisesti 
yhdenmukaisten arvojen luokittelun kautta (Puohiniemi 1993). Arvoja 
oli yhteensä 58, joista projektin osallistujat valitsivat 12 yhteistä kun-
toutusta ohjaavaa arvoa. Arvojen sisältö ja merkitys määriteltiin ryhmä-
keskustelun avulla. Vanhemmilta kysyttiin: Minkälaiset arvot ovat 
tärkeitä lapsesi kuntoutuksessa? Kuntoutustyöntekijöiltä puolestaan 
kysyttiin: Millaiset arvot ohjaavat työtäsi?
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(2) Lasten kuntoutuksen kehityssuunnat
Tehtävän tarkoitus: Kuvataan lasten kuntoutuksen lähihistoriallinen 
kehitys ja hyvä tulevaisuus. Menneisyyden tiedostamisen avulla voidaan 
ymmärtää nykyisyyttä ja luoda näkymä tulevaisuuteen.

Projektin osallistujat tuottivat lasten kuntoutuksen toimintaympäris-
töön, työn kohteeseen, kuntoutuksen järjestämiseen, yhteistyöhön ja 
toimintamalleihin liittyviä merkityksellisiä ominaispiirteitä ennen, nyt 
ja tulevaisuudessa. Lasten kuntoutuksen lähimenneisyydestä nostettiin 
esille 25 merkittävää tekijää, nykytilanteen kuvauksessa ilmeni erilaisia 
käytäntöjä ja ajatusmalleja yhteensä 78 ja visiointi tuotti kaikkiaan 116 
näkökulmaa tulevaisuuden toimintaan.

(3) Lasten kuntoutusta edistävät ja estävät tekijät
Tehtävän tarkoitus: Nykytilanteen analyysi luo perustaa tulevaisuuden 
suunnittelun.

Projektin osallistujat pohtivat lasten hyvän kuntoutuksen esteitä ja 
tämän hetken edistäviä tekijöitä sekä ongelmia ja mahdollisia ratkaisu-
malleja. Hyvää kuntoutusta estäviä tekijöitä listattiin 26 ja edistäviä 
tekijöitä 13. Lasten kuntoutuksen ongelmia ilmeni 26 alueella ja vas-
taavasti ratkaisuja niihin tuotettiin 36 kappaletta.

(4) Lasten kuntoutustoiminta käytännössä
Tehtävän tarkoitus: Lasten kuntoutuksen aitojen tapausesimerkkien 
käsittely ryhmäkeskusteluna tuottaa käytännön konkretiaan nivottuja 
perusteluja ja näkökulmia lasten kuntoutuksen toteutuksesta.

Lasten kuntoutuksen kaksi tapausesimerkkiä toteutettiin haastatte-
lemalla vammaisen lapsen vanhempia. Heiltä kysyttiin kokemuksia 
lapsensa kuntoutuksesta eri ikäkausittain, jotka olivat: varhaisvuo-
det, päiväkoti-ikä, kouluikä ja aikuisuus / tulevaisuuden näkymät. 
Vanhempien vastaukset ääninauhoitettiin ja kirjoitettiin tarinaksi, jonka 
vanhemmat tarkastivat. Tapausesimerkit käsiteltiin ryhmäkeskusteluna 
asiantuntijatoimikunnissa. Tapausesimerkkien käsittelyyn oli puol-
tava lausunto Pirkanmaan sairaanhoitopiirin eettiseltä toimikunnalta ja 

https://vlkuntoutus.fi


Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus

97

allekirjoitetut suostumukset niin vammaisten lasten vanhemmilta kuin 
lapsilta itseltään. Tapausesimerkkien valinnassa käytettiin seuraavia 
kriteerejä: 1) lapsi on saanut kahta tai useampaa terapiaa, 2) valitaan 
yksi poika ja yksi tyttö, eri ikäisiä, eri puolilta Suomea ja erilainen 
diagnoosi. Tuloksia on julkaistu Sipari (2008) tutkimuksessa.

(5) Alueellinen kehittäminen
Tehtävän tarkoitus: Alueellisten ratkaisujen avulla vastataan lasten 
kuntoutuksen kehittämistarpeisiin osaprojektien ja kehittämistöiden 
muodossa.

Projektiin osallistuneista VLK:n alueellisista asiantuntijatoimikunnista 
viisi ilmaisi vuonna 2004 halukkuutensa soveltaa ja viedä käytäntöön 
projektin tuloksia alueellisena osaprojekteina. Toimikunnat valitsivat 
lapsen ja nuoren hyvän kuntoutus -projektin tuottamista tuloksista 
heidän tarpeitaan vastaavan aihepiirin ja käynnistivät alueelliseen 
käytäntöön kytkeytyvän kehittämistyöskentelyn. Näiden tulokset on 
julkaistu erillisinä projektin osajulkaisuina.

VLK:n jatkoprojektissa Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus käytännössä 
vuosina 2007–2011 Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus linjauksista jär-
jestettiin neljä valtakunnallista koulutusta. Koulutuksen ohjaamana 
alueellinen kehittäminen laajeni ja kehittämistöitä tehtiin yhteensä 
45 (Liite 1). Kehittämistöitä on esitelty julkaisuissa: Koivikko ja Sipari 
2006; ja Sipari 2011; Seppälä ja Veijola 2012. Alueellisesti kehitettyjen 
toimintamallien tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää valtakunnallisesti.

(6) Asiantuntijoiden kuuleminen – keskustelu
Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus -linjaukseen tarvittavaa aineistoa 
täydennettiin ja syvennettiin VLK:n asiantuntijatoimikuntien ryhmä-
keskustelujen sekä lasten kuntoutuksen asiantuntijoiden kanssa käy-
tyjen keskustelujen avulla. Nämä keskustelut palvelivat erityisesti 
projektin prosessiarviointia, jossa tarkastettiin tulosten hyödynnettä-
vyyttä käytännössä.
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Kehittämistyöskentelyn osallistujat ja etenemä

Lapsen ja nuoren hyvän kuntoutus -linjauksen kehittämiseen ja muo-
dostamiseen osallistui projektin myötä yli 100 asiantuntijaa eri puolilta 
Suomea mukaan lukien lasten vanhemmat (taulukko 1). Vuositasolla 
osallistujia oli noin 50–80. Projektin aikana VLK:n asiantuntijatoimi-
kuntien ryhmämuotoisia kehittämistyöskentelyn tapaamiskertoja pro-
jektin työntekijän ohjauksessa toteutui yhteensä 64. Dephi-tekniikan 
mukaisia kehittämiskierroksia ohjattiin yhteensä 10. Lisäksi ryhmät 
tekivät itsenäistä kehittämistyöskentelyä.

Osallistujat 2002 2003 2004 2005 

Erityislastentarhanopettaja 2 1 2 3 

Erityisopettaja 8 5 7 4 

Fysioterapeutti 7 4 5 13 

Järjestön toimihenkilö 3 4 3 1 

Kelan toimihenkilö – 1 2 2 

Kuntoutusohjaaja 3 3 3 9 

Erityisryhmien liikunnanohjaaja 1 1 2 1 

Lastenlääkäri, lastenkirurgi 2 1 2 3 

Neurologi 6 6 7 9 

Osastonhoitaja – 1 1 2 

Psykologi 1 1 1 4 

Puheterapeutti 1 1 2 6 

Sosiaalityöntekijä 1 1 1 4 

Toimintaterapeutti 1 2 6 9 

Lapsen vanhempi 14 * 2 3 6 
Yhteensä osallistujia 36 34 47 76 

Kehittämistapaamisia 15 13 14 22 

Taulukko 1. Yhteenveto VLK:n asiantuntijatoimikuntien osallistu-
jista vuosittain. Työntekijöistä noin 80 % työskenteli julkisella sek-
torilla, 10 % kolmannella sektorilla ja 10 % yksityisellä sektorilla.

Projektin pilottivuonna 2002 kehittämistyöskentelyyn osallistu-
neista ryhmistä viisi oli VLK:n asiantuntijatoimikuntia, kolme lasten 
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 vanhempien ryhmiä ja kaksi avainhenkilöryhmää. Projektin toimin-
tavuosina 2003–2004 lasten vanhempien osallistuminen sisällytettiin 
osaksi asiantuntijatoimikuntien ryhmätyöskentelyä asiantuntijoiden 
ja lasten vanhempien välittömän vuoropuhelun mahdollistamiseksi. 
Lisäksi asiantuntijatoimikuntiin lisättiin Kelan edustusta.

VLK:n asiantuntijatoimikuntien osallistuminen projektin toteutukseen 
sen eri vaiheissa vaihteli sekä projektin resurssien että alueellisten 
mahdollisuuksien ja aktiivisuuden mukaan. Lähtökohtana osallistu-
miseen oli asiantuntijatoimikunnan oma-aloitteinen kiinnostus, mitä 
vaaditaan monimuotoisen ja luovan kehittämistyöskentelyn toteutuk-
seen. (taulukko 2)

Paikkakunta Kysely Haastattelut Delphi: 
vaiheet 1–3

Alueellinen 
kehittämis
työskentely

Delphi: 
vaihe 4

Joensuu 2002 2002   2005 

HUS (Jorvi)    2004 2005 

Jyväskylä 2002 2002 2002–2003 2004 2005 

Kajaani 2002     

Kuopio 2002    2005 

Lahti 2002  2002–2003 2004 2005 

Lappeenranta 2002    2005 

Mikkeli 2002    

Oulu 2002    

Pori 2002  2002–2003  

Rovaniemi 2002   2005 

Seinäjoki 2002 2002 2002–2003 2004 2005 

Tampere 2002 2002 2002–2003 2004 2005 

Turku 2002  2003 2004 2005 

Vaasa 2002    2005 

Taulukko 2. Projektin toteutuksen jakautuminen paikkakunnittain: 
aineiston keruun menetelmät ja vuodet.
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Projekti verkostoitui kansainvälisesti European Academy of Childhood 
Disability (EACD) kanssa. EACD:n vuosittaisessa tieteellisissä kongres-
seissa esitettiin projektin tuloksia.

Projektin arviointi

Projekti toimi monimuotoisessa verkostossa ja erityisen laajan ja 
moniulotteisen ilmiön äärellä, joten tulosten arvioiminen oli haaste. 
Projektin prosessiluonteen takia suoranaista kertaluonteista tulosta ja 
sen vaikutuksia on vaikea mitata, ja projektin tulosten merkitys ilmenee 
vasta pitkällä aikavälillä. Projektin arvioinnissa oli kyse kehittämis-
prosessin aikana toteutuneesta projektin etenemisen seuraamisesta 
tavoitteiden suunnassa ja eri vaiheissa tuotettujen tulosten hyödynnet-
tävyyden laadullinen arviointi linjausten rakentumiseksi.

Projekti toimi sekä alueellisella että valtakunnallisella tasolla. Alueel-
lisella tasolla projektissa oli mukana toimihenkilöitä ja asiantuntijoita 
paikallisista palvelujärjestelmistä sekä lasten vanhempia. Näiden alueel-
listen asiantuntijatoimikuntien kokoonpano ja dynamiikka vaihtelevat 
paikallisesti, ja toiminta on muodostunut ajan mittaan erilaiseksi eri 
alueilla. Alueelliset toimikunnat olivat toimineet ennen projektia ja 
siten toimijat tunsivat toisensa ja heille oli rakentunut toimiva yhteisen 
päämäärän lapsen ja nuoren hyvän elämän ympärille.

Projektin etenemisessä ja tavoitteiden saavuttamisessa oli ratkaisevan 
tärkeää paikallisen tason verkostojen ja yhteistyön muutosprosessit 
sekä alueellisen kehittämistyöskentelyn aktivoituminen. Projekti tuotti 
tekijöilleen ja osallistujille mielekkäitä toimintamuotoja, mahdollisuuk-
sia osallistua ja kehittää sekä vaikuttaa tärkeiksi koettuihin asioihin.

Projektin luotettavuutta varmistettiin raportoimalla toteutus ja tulokset 
mahdollisimman tarkasti projektin vaiheiden mukaisissa osarapor-
teissa. Projektin osallistujat lukivat ja arvioivat projektin eri vaiheissa 
osatuloksia. Erityistä painoarvoa projektin sisällön oikeudellisuudelle 
tuo se, että projektiin osallistuneet henkilöt lukivat ja vahvistivat kir-
jatut tulokset.
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Projektin etenemistä arvioitiin ohjaavasti asiantuntijatoimikuntien 
sisäisen arvioinnin avulla kohdistuen toiminnan joustavuuteen, kom-
munikatiivisuuteen, prosessuaalisuuteen ja kehittämisen ilmapiiriin 
näitä edistävästi. Projektin valtakunnallisten linjausten muodostamista 
seurasi ja arvioi projektin valtakunnallinen ohjausryhmä, jäsenjärjes-
töjen edustajat ja asiantuntijat (liite 2).

Projektin konkreettinen tulos eli tiedolla ohjaus kirjallisessa muodossa 
alistettiin laajalle joukolle arvioitavaksi. Kirjallisten tuotosten vaiku-
tuksia on mahdollista arvioida vain pidemmällä aikavälillä.

Projektin tulosten esittäminen

Projektin tulokset on esitetty kahdessa eri osiossa. Ensimmäisessä 
osiossa on projektin aineiston keruun tuottamat tulokset. Tähän osioon 
ei ole liitetty lähdemateriaalia, vaan tulokset esitetään VLK:n asiantun-
tijatoimikuntien tuottaman tietona. Toisessa osiossa on näiden tulosten 
perusteella muodostettuja linjauksia. Linjaukset on puolestaan jaettu 
kahteen ryhmään, jossa A-linjaus (arvot) rakentuu lasten kuntou-
tustoiminnan arvoista, periaatteista ja toimintatavoista ja O-linjaus 
(organisaatio) puolestaan pohtii kuntoutuksen politiikan, hallinnon ja 
palveluiden vastaavuutta A-linjauksen periaatteisiin. Toisessa osiossa 
on VLK:n asiantuntijatoimikuntien tuottamien aihepiirien ja keskus-
telun lisäksi niihin liittyvästä kirjallisuudesta materiaalia sekä kirjoit-
tajien pohdintaa.

Projektin tulokset
Tässä luvussa esitellään projektin aineiston keruun tulokset. Asian-
tuntijatoimikuntien tuottamat näkemykset on koottu kokonaisuudeksi, 
joka muodostaa taustan lapsen ja nuoren hyvälle kuntoutukselle, miten 
se pitäisi parhaiten muodostaa ja organisoida.

Arvot lasten kuntoutusajattelun perustana
Lasten ja nuorten kuntoutustoiminnan perustana tulee olla yhteisesti 
jaettu tulkinta toiminnan arvoista. Lasten kuntoutuksessa eri toimijoilla 
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on yhteinen päämäärä, lapsen hyvä elämä, joten arvojen määrittely 
mahdollistaa ja ohjaa tämän päämäärän saavuttamista.

Arvot toimivat kuntoutustyön eettisinä lähtökohtina, joiden pohjalta 
päätökset tehdään. Ne ovat ohjaamassa kuntoutustyötä, jolloin tarkas-
telukulmana on siis kuntoutustyö, ei lapsi tai perhe.

Lasten kuntoutusta ohjaavat arvot Likertin asteikolla mitattuna.  
1 = ei juurikaan tärkeä, 2 = jonkin verran tärkeä, 3 = melko tärkeä,  
4 = tärkeä, 5 = erittäin tärkeä. 

Arvot        Vanhemmat  Työntekijät 
Rehellisyys       4,8    4,6 
Vastuullisuus ja keskinäinen kunnioitus 4,5    4,6 
Monipuolinen elämä     4,8    4,0 
Terveys       4,4    4,4 
Elämän mielekkyys     4,5    4,2 
Itsekunnioitus      4,3    4,4 
Laajakatseisuus      4,2    4,4 
Perheen turvallisuus     4,6    4,3 
Sisäinen sopusointu     4,5    4,1 
Sosiaalinen oikeudenmukaisuus   4,2    4,4 
Tasa-arvo       4,0    4,6 
Luovuus       4,2    4,3 

Taulukko 3. Lasten kuntoutustyön arvot.

Vanhempien ja lasten kuntoutuksen asiantuntijoiden käsitykset kuntou-
tusta ohjaavista arvoista ovat hyvin yhtenäiset. Vanhemmat ja asiantun-
tijat valitsivat samat 12 arvoa tärkeimmiksi kuntoutustyötä ohjaaviksi 
arvoiksi. Rehellisyys koettiin arvoista tärkeimmäksi. Vanhempien ja 
ammattilaisten käsityksissä on eroavaisuutta tasa-arvon ja monipuoli-
sen elämän painotusten välillä. Vanhemmat arvostavat enemmän moni-
puolista elämää kuin tasa-arvoa ja ammattilaiset puolestaan painottivat 
enemmän tasa-arvoa kuin monipuolista elämää. Tällöin kuntoutus-
työssä palvelujen yhdenmukaistaminen ei olisikaan merkityksellisintä, 
vaan monipuoliset ja vaihtoehtoiset palvelut, jotka on räätälöity perheen 
yksilölliset tarpeet huomioiden.
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Arvojen sisältö ja merkitys määriteltiin lasten kuntoutustyön näkökul-
masta seuraavasti:

1   Rehellisyys: Tieto kerrotaan perhettä kunnioittaen ja se on sillä 
hetkellä olevien tutkimusten ja pohdintojen avulla luotu näkemys. 
Rehellisyys perustuu työntekijän tietoon, tunteeseen ja kokemuk-
seen. Se sisältää kulloisessakin tilanteessa tarvittavan käytännöl-
lisen harkinnan, missä myös intuitio on läsnä. Asioiden oikealle ja 
rehelliselle kertomiselle ei voi asettaa valmista kaavaa.

2   Vastuullisuus ja keskinäinen kunnioitus: Vastuullisuus on sitä, että 
työntekijät toimivat pitkäjänteisesti ja vastaavat teoistaan. Siihen 
sisältyy kyky arvioida itseänsä ja sietää epävarmuutta. Keskinäinen 
kunnioitus perustuu siihen, että työntekijä kunnioittaa perheen toi-
mintatapoja ja yksilöllisyyttä.

3   Monipuolinen elämä: Kuntoutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa 
otetaan mukaan lapsi, perhe ja heidän lähiympäristönsä. Ympäristö, 
missä lapsi elää, ohjaa kuntoutusta. Lapsen leikki ja nuoren senhet-
kinen toiminta ovat kuntoutuksen lähtökohtia.

4   Terveys: ”terve mieli terveessä ruumiissa” Terveys on yhtäältä 
kehon ja mielen terveyden edistämistä toisaalta vammaisuudesta 
aiheutuvien haitallisten tekijöiden ehkäisyä ja hoitoa.

5   Elämän mielekkyys: Elämän mielekkyys nähdään kuntoutuksessa 
niin, että se tukee tämänhetkistä elämää ja auttaa näkemään myös 
huomisen sekä antaa perusteltua toivoa.

6   Itsekunnioitus: Työntekijä kunnioittaa ja arvostaa myös itseään. 
Hän tunnistaa omat rajansa. Kuntoutusta ohjaa ajatus, että jokainen 
ihminen on arvokas. Kuntoutus tukee ihmisen oikeutta olla olemassa 
sellaisena kuin on.
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7   Laajakatseisuus: ”maailmassa monta on ihmeellistä asiaa” Laaja-
katseisuus on ymmärrystä, että kuntoutuksen työkenttänä on lap-
sen/nuoren elämä. Kuntoutustyöntekijän tehtävänä on ohjata ja 
neuvoa, ei tuomita.

8   Perheen turvallisuus: Perheen turvallisuus perustuu luottamukselle 
työntekijöitä kohtaan. Se syntyy, kun perhettä kuullaan riittävästi 
ja perhe saa tarpeellisen ja riittävän tuen.

9   Sisäinen sopusointu: Sisäinen sopusointu on tasapainoa oman itsen 
ja ympäristön kanssa. Ollakseen olemassa, se edellyttää toimivaa ja 
riittävää kommunikointia.

10  Sosiaalinen oikeudenmukaisuus: ”toiset selviävät yhdestä asiasta 
hyvin, toiset toisesta” Sosiaalinen oikeudenmukaisuus tarkoittaa 
sitä, että kaikkien ihmisten ääni kuuluu. Ihmisiä arvostetaan tai-
doista ja tiedoista riippumatta. Kaikki otetaan mukaan.

11  Tasa-arvo: ”joku tarvitsee enemmän saadakseen yhtä paljon” 
Tasa-arvo tarkoittaa riittävää tukea yksilöllisten tarpeiden mukaan 
sosiaali sesta asemasta riippumatta.

12  Luovuus: ”kun keksin riittävän monta hulluutta, niistä jokin onkin 
neroutta” Luovuus on asioiden näkemistä sellaisesta näkökulmasta, 
josta sitä ei ole aiemmin huomannut katsoa.

Lasten kuntoutuksen kehittyminen nykyiseksi ja 
tulevaisuus

Lasten kuntoutuksen toimintaympäristö

Lasten kuntoutuksen historiasta etuna tuotiin esille kuntoutustoi-
minnan yksinkertaisuus ja selkeys. Byrokratia ei hallinnut toimintaa 
yhtä paljon kuin nykyään. Kuntoutustyöntekijöitä, eri toimijatahoja 
sekä erilaisia kuntoutusmuotoja ja terapioita oli vähemmän. Kuntoutus 
oli sairaala- ja laitoskeskeistä ja kuntoutus miellettiin lähinnä hoi-
doksi. Välimatkat sairaaloihin ja erikoisosaamisen luo olivat pitkät, 
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minkä takia lasta tavattiin harvoin. Lasten pitkät laitosjaksot koettiin 
hyväksi käytännöksi, jolloin asioihin perehdyttiin huolella ja toteutet-
tiin intensiivistä kuntoutusta. Kuntoutuksessa ilmeni vahva hierar-
kia ja auktoriteettiote. Asiantuntijat päättivät ja sanelivat sekä muulle 
kuntoutushenkilökunnalle että lasten vanhemmille kuinka toimitaan. 
Erikoisasiantuntijuus ja tieto pysyivät asiantuntijoilla, eivätkä vanhem-
mat juurikaan osallistuneet toimintaan.

Lasten kuntoutus koetaan nykyään järjestelmä- ja terveydenhuolto-
keskeiseksi käytännön toimissa, vaikka ajatusten tasolla muutos on 
tapahtunut perhekeskeiseksi ja lapsen toimintaympäristön huomioon 
ottavaksi yhteistoiminnaksi. Lasten kuntoutusvastuutahojen lääkärit ja 
kuntoutustyöntekijät tekevät joskus, paikallisista käytännöistä riippuen, 
koti-, koulu- ja päiväkotikäyntejä, ja määrittelevät nykyään roolinsa 
ennemmin lapsen kuntoutusasioiden konsulteiksi ja koordinaattoreiksi 
kuin asiantuntijajohtajiksi.

Lasten kuntoutuksessa Invalidihuoltolaki määritteli aikaisemmin toi-
minnan puitteet. 1990-luvulla kuntoutuksen lakiuudistuksessa sää-
dettiin viisi uutta lakia*. Lakiuudistuksien tavoitteena oli kuntoutuksen 
mieltäminen ensisijaisen passiiviseen sairastamiseen ja eläkkeeseen 
nähden, kuntoutuspalveluiden ammattihenkilöiden ja järjestelmien 
keskinäisen yhteistyön tehostaminen sekä kuntoutusmahdollisuuksien 
harkitseminen useammin ja toteuttaminen enemmän kuin ennen.

Merkittävimmin kuntoutuksen lakiuudistuksista lasten kuntoutukseen 
vaikutti laki Kansaneläkelaitoksen järjestämästä vaikeavammaisten 
lääkinnällisestä kuntoutuksesta. Tämän uudistuksen myötä lasten 
kuntoutusmahdollisuudet lisääntyivät ja paranivat sekä kustannuk-
set tasaantuivat. Kelan järjestämisvelvollisuus osittain myös mut-
kisti asioiden käsittelyä lisäten paperityötä ja jatkuvaa kuntoutuksen 
anomiskierrettä sekä lasten vanhempien että kuntoutustyöntekijöi-
den näkökulmasta. Aikaisemmin soitto ylilääkärille riitti kuntoutuk-
sen toteuttamiseksi. Nykyään kuntoutus on painottunut enemmän 

* Asetus lääkinnällisestä kuntoutuksesta 28.6.1991/1015
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 avohuoltoon ja lapsen omaan toimintaympäristöön kuten kotiin ja 
päiväkoteihin ja kouluihin. Integraatio ja inkluusio ovat myös mah-
dollistaneet lapsen osallistumisen lähiympäristönsä toimintaan.

Valtionosuusjärjestelmän uudistus 1980-luvun alussa toi kunnille entistä 
suuremman oikeuden ja vastuun kehittää palvelujaan. Kunnallisen itse-
hallinnon vahvistumisen myötä valtion normiohjaus vähentyi. Lasten 
kuntoutuksessa ilmenee eri kuntien välillä, mutta myös paikallisesti, 
suuria eroja. Osittain nämä erot johtuvat paikallisten olosuhteiden 
(väestörakenne, etäisyydet) sekä resurssien (työntekijät, osaaminen, 
talous) erilaisuudesta, mutta myös suurelta osin erilaisista näkemyksistä 
lasten kuntoutuksen toteuttamiseksi. Kunnat ovat karsineet menojaan 
ja vähentäneet harkinnanvaraisia kuntoutustoimintoja, esimerkiksi 
sopeutumisvalmennusta. Sairaalasta suositellaan sopeutumisvalmen-
nusta, mutta kunta voi päättää toisin. Aikaisemmin sairaalalla oli oma 
rahallinen kiintiö sopeutumisvalmennuksen järjestämiseen.

Lasten kuntoutuksen monimutkainen kokonaisuus ja sen hallitseminen 
muodostaa lasten vanhemmille liian suuren taakan arkitoimien lisäksi. 
Tämä on ymmärrettävää, koska lasten kuntoutuksen ammattilaisetkaan 
eivät hallitse kokonaisuutta ja siten ohjauksellista työotetta. Osittain 
kuntoutuskokonaisuuden kokonaisuus ilmenee käytännössä vastuun 
ja päätöksenteon välttämisenä sekä ohjauksena aina edelleen uudelle 
asiantuntijalle.

Lasten kuntoutuksessa maksajatahon selvittäminen ja löytäminen vaatii 
resursseja. Pääsääntöisesti lapsen kuntoutuksen järjestäminen vaatii 
lukuisia yhteydenottoja eri tahoille. Erilaiset tahot luovat joustamatonta 
byrokratiaa. Järjestämisvelvollisuutta mietittäessä unohdetaan mistä 
lapsi todella hyötyisi.

Maksajatahon selvittäminen toteutuu eri tahoja ja erilaisia toimintamal-
leja käyttäen. Esimerkiksi ryhmäkuntoutusta järjestettäessä on lainattu 
maksusitoumuksia eri lapsilta tarvittavan toiminnan toteuttamiseksi 
tai luokiteltu lapsi tiettyyn diagnoosiryhmään ainoastaan tarvittavan 
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kuntoutuksen saamiseksi. Osittain nähdään myös, että byrokratia ei 
ole ongelma ellei siitä sellaista tee.

Kuntoutuspalveluiden tulee olla lapsen luona tai ainakin lähellä lasta. 
Perheiden näkökulmasta kuntoutuspalvelut tulisi tulevaisuudessa saada 
yhdestä paikasta. Tämä ei kuitenkaan ole realistista toteuttaa, vaan jär-
jestelmää on selkiytettävä muilla keinoin. Tärkeää on kuntoutusasioiden 
hoituminen kotipaikkakunnalla sekä kuntoutuskokonaisuuden hallinta. 
Kuntoutuksen järjestämisvelvoite on edelleen kunnilla erilaisten jous-
tavien mallien sekä kunnallisen ja kuntarajat ylittävän palvelukokonai-
suuden ja yhteisyön avulla toteutettuna. Tällöin kunkin kunnan tulisi 
olla selvillä alueensa lasten kuntoutustarpeesta sekä saatavilla olevista 
ja tarvittavista resursseista sekä ympäristön toiminnasta.

Lähtökohtana kuntoutuksen järjestämisessä tulisi olla perus- ja nor-
maalipalvelujen vahvistaminen ja kehittäminen, joita tukevat erityis-
palvelujen taso, yksityiset palvelut sekä liitot ja järjestöt. Liittojen ja 
järjestöjen sekä yksityissektorin osuuden arvioidaan kasvavan tulevai-
suudessa. Erikoisosaamista normaalipalveluihin kehitettäisiin yksityis-
sektorin avulla. Julkinen sektori toimisi edelleen organisoivana tahona, 
ja siellä tulisi olla eri alojen osaajia. Kuntoutuksen koordinointi ja kon-
sultointi olisivat erikoistason vastuulla. Perus- ja erikoissairaanhoidossa 
ei pitäisi olla hallinnollisia tai toiminnallisia rajoja lapsen ja perheen 
näkökulmasta. Keskeistä olisi eri tahojen toiminnan sisällön ja yhteis-
työn kehittäminen.

Palveluiden toivotaan keskittyvän isoihin yksiköihin. Tällaisessa mal-
lissa kuntayhtymien osaamis- ja resurssikeskukset sekä perhepalvelu-
keskukset tarjoaisivat moniammatillista erikoisosaamista. Tällaiset 
keskukset voisivat sitouttaa henkilökunnan työhönsä paremmin 
monipuolisten kannustejärjestelmien avulla ja toteuttaa kehittämis- 
ja koulutustyötä, jolloin ydinhenkilöiden vaihtuvuus olisi oletettavasti 
pienempi. Toimintamallissa pitäisi olla strateginen suunnitelma tiedon 
siirtämiseen käytännön toimintaan.
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Tulevaisuudessa perheillä tulisi olla mahdollisuus vaikuttaa itse siihen 
mistä kuntoutuspalvelut hankkii sekä ketä asiantuntijoita kuntoutuk-
seen osallistuu. Tämä kuitenkin edellyttäisi perheeltä melkoisen suurta 
kuntoutuskokonaisuuden hallintaa sekä tietoa kuntoutuksesta. Asia 
voidaan järjestää yhden henkilön työnkuvana, esimerkiksi kuntoutus-
ohjaajan, joka toimii koordinoiva henkilönä ja jolla on läheinen suhde 
perheeseen, tai palveluohjauksellisena työotteena, jolloin työntekijöillä 
on mahdollistettava koulutuksen muodossa riittävä kompetenssi tähän 
ja selkeä vastuunjako. Lasten kuntoutuksen tulevaisuuden näkymissä 
siis tarvitaan erilaisia yksiköitä ja palveluita, verkostoitumista, tuettua 
ja monimuotoista ja joustavaa palvelumallia.

Lasten kuntoutustyön kohde ja tavoitteet

Lasten kuntoutuksessa työn kohde oli ennen lapsi ja lapsen vamma. 
Lapsi nähtiin fyysisesti kuntoutettavana yksilönä, ja lähestymistapa 
oli sairauskeskeinen. Tällä hetkellä työn ja vaikuttamisen kohteeksi 
nähdään lapsi perheineen ja lähiympäristöineen.

Muutos perhekulttuurissa vaikuttaa kuntoutuksen toteutukseen. 
Aikaisemmin vammaisen lapsen perheen tukiverkosto muodostui hyvin 
pitkälti sukulaisista ja isovanhemmista. Ajan myötä perheet ovat pie-
nentyneet ja sukulaiset elävät kaukana toisistaan. Muuttoliike ja kau-
punkien erilaiset olosuhteet vaativat nyt erilaisia tukimuotoja koskien 
perheen toimintaa ja lasten hoidon järjestämistä. Lisäksi avioerot ovat 
merkittävästi lisääntyneet. Päihteiden käyttö ja mielenterveyshäiriöt 
tuovat oman haasteensa kuntoutustyöhön.

Vanhempien koulutustaso on parantunut ja lasten hoitoa ja kuntoutusta 
koskeva tieto lisääntynyt. Internetin välityksellä on saatavilla paljon 
tietoa erilaisista diagnooseista, vammaryhmistä sekä tutkimus- ja 
hoito menetelmistä. Lasten vanhemmat osaavat vaatia palveluja entistä 
paremmin. Erilaisten menetelmien, tutkimustiedon ja lähteiden arvioin-
nissa vanhempien kompetenssi voi puolestaan olla hyvin vaihteleva ja 
puutteellinen.
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Sairauskeskeisestä ajattelumallista on vaikea oppia pois. Osittain työn 
kohde on edelleen vammainen lapsi. Käytännössä työn kohde tuntuu 
myös olevan lakisääteinen ja kuntoutuksen korvaamista varten teh-
tävä kuntoutussuunnitelma eli pahimmillaan paperin kirjoittaminen. 
Kuntoutukseen lähettävän tahon työ voi keskittyä paperien lukemiseen 
ja laatimiseen enemmän kuin todelliseen lapsen tilanteen tutkimiseen ja 
selvittämiseen sekä perheen kanssa neuvotteluun ja ohjaukseen johtuen 
resurssien vähyydestä sekä lyhyistä kuntoutussuunnitelmajaksoista. 
Toisaalta kuntoutussuunnitelma on nyt mielletty yhdeksi kuntoutuksen 
työvälineeksi, joka tehdään perheen kanssa yhdessä ja ensisijaisesti 
perheelle itselleen.

Lasten kuntoutuksen työn kohteena tulee olemaan lapsi perheineen 
sekä lähi- ja toimintaympäristöineen. Lähestymistapa on lapsilähtöinen 
ja perhekeskeinen. Lapsi nähdään lähiyhteisönsä tasavertaisena jäse-
nenä. Lapsen lähi- ja toimintaympäristön ollessa kuntoutustyönkohde 
työskentelytapojen tulee kehittyä niin, että ne kohdistuvat ympäristön 
muutokseen ja kuntouttavan toimintaympäristön kehittämiseen. Tämä 
tarkoittaa niin fyysisen, psyykkisen kuin sosiaalisen ympäristön kehit-
tämistä, joka sisältää kuntoutuvan lapsen kanssa toimivien henkilöiden, 
aikuisten ja lasten, ohjauksen ja opetuksen. Käytännössä tämän tulee 
tarkoittaa jatkuvaa työskentelytapaa, ei ainoastaan yksittäisiä ja erillisiä 
ohjauskäyntejä.

Toimintaa tulisi tarkastella pitkällä aikavälillä, jolloin lapsen kehitys 
ja toiminta nähtäisiin hänen elämänkaarensa vaiheiden avulla. Lapsen 
elämänkaaressa painottuvat eri asiat eri elämäntilanteissa. Perhe, 
päivähoito, koulu, harrastukset ja ystävät sekä vertaisryhmät, ovat 
asioita, joihin kuntoutus on suhteutettava eri tavalla eri ajankohtina. 
Kuntoutuksen toteutuminen vapaa-ajan ja harrastusten yhteydessä 
nähdään motivoivaksi ja sitouttavaksi, mutta maksajatahon löytyminen 
arveluttaa. Selvästi nostetaan esille tarve erityisryhmien harrastusmah-
dollisuuksien lisäämiseen.

Lasten kuntoutuksessa, erityisesti terveydenhuollossa, tavoitteiden 
painopiste oli aikaisemmin paranemisessa. Tänä päivänä tavoitteita 
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hallitsee yksittäisen suorituksen onnistuminen. Lasten kuntoutuksen 
keskeinen tavoite tulee olemaan lapsen osallistuminen hänelle tärkeisiin 
asioihin ja toimintoihin sekä integroituminen yhteiskuntaan hänen 
mahdollisuuksiensa mukaan erityisen tuen avulla.

Kuntoutujalle määritellään aina yksilölliset tavoitteet, jotka perustuvat 
rehellisyyteen, realiteettien selvittämiseen sekä arjen arvostukseen ja 
kunnioitukseen. Rehellisyydellä tarkoitetaan parhaan saatavilla olevan 
tiedon jakamista. Realistisuus perustuu huolella tehtyihin tutkimuk-
siin sekä arvioihin siitä mitä kannattaa tavoitella. Lapsen orastavien 
taitojen tulisi painottua tutkimuksissa. Arjen arvostus ja kunnioitus 
korostavat arkisten asioiden tärkeyttä ja arjen sujumisen tavoitteelli-
suutta. Yksilöllisten tavoitteiden tulee olla toiminnallisia ja sisällöllisesti 
ikäkausien ja kehityksen mukaisia.

Lasten kuntoutuksessa voidaan määritellä yksilöllisten tavoitteiden 
lisäksi yhteisöllisiä ja yleisiä tavoitteita. Edelleen yleisenä tavoitteena on 
vaikuttaa ihmisten asenteisiin, jotta opitaan ymmärtämään vammaisten 
tarpeet ja yhteiskunnan tasavertainen jäsenyys.

Lasten kuntoutuksessa tulee huomioida perheen toimintamallit ja 
dynamiikka entistä suunnitelmallisemmin sekä vanhempien osallisuus. 
Tämä tarkoittaa työntekijöiden näkökulmasta myös aikuiskasvatuk-
sellisten asioiden hallintaa sekä erilaisia toimintamalleja aikuisten ja 
lasten ohjauksessa. Lasten ja vanhempien mielipiteet tulee huomioida 
entistä paremmin. Perheen elämäntapa, koti, koulu ja ympäristö muo-
dostavat kokonaisuuden, johon kuntoutus sovelletaan.

Lasten kuntoutuksessa on myyttejä ja käsityksiä, joiden mukaan las-
ten vanhempien ajatellaan kokevan ympäristöön tai yhteistyöhön tai 
lähiympäristön neuvontaan kohdistuvan työn olevan suoraan lapseen 
kohdistuvasta kuntoutuksesta ja lapselta pois. Lasten kuntoutustyössä 
tarvitaan kulttuuri- ja asennemuutosta, jossa lapsen kuntoutusproses-
sin alusta alkaen sekä työntekijät että vanhemmat mieltävät aikuisten 
ja toisten lasten ohjauksen, neuvonnan ja keskustelun sekä ympäristön 
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kehittämisen olevan keskeinen osa työtä ja edistävän lapsen kokonais-
tilannetta oleellisesti.

Lasten kuntoutuksen kokonaisuuden ja periaatteiden ohjauksen ja 
yhdessä sopimisen pitää olla keskeinen osa työtä kuntoutusproses-
sin alkuvaiheessa. Työn kohteen muutokseen ja siihen vaikuttamiseen 
käytännössä ei välttämättä vaadita lisää resursseja, vaan lähinnä toi-
mintamallien kehittymistä ja asenteiden muutosta.

Lasten kuntoutuksen yhteistyö

Lasten kuntoutuksen yhteistyö on ollut aiemmin vähäistä ja epämää-
räistä. Lasten vanhemmat eivät juuri osallistuneet yhteistyöhön, vaan 
odottivat asiantuntijoiden kommentteja. Hierarkkinen rakenne vai-
kutti yhteistyöhön. Tiedon kulku oli hajanaista ja irrallista tai puuttui 
kokonaan. Toimijat sijaitsivat kaukana toisistaan ja inhimilliset tekijät 
vaikuttivat suuresti tiedon vaihtoon. Toisaalta lasten kuntoutuksen 
lähiympäristössä ihmiset tunsivat toisensa hyvin ja vuorovaikutus oli 
välitöntä, mutta henkilöriippuvaista.

Auktoritaarisesta yhteistyömallista on siirrytty byrokratian normitta-
maan yhteistyömalliin. Kokemuksien mukaan todellinen lain velvoittama 
yhteistyö puuttuu ja tiedon vaihto tapahtuu papereiden avulla. Vallalla 
olevassa yhteistyön mallissa kukin asiantuntija arvioi ja toteuttaa omaa 
aluettaan kuntoutuksessa, joka kootaan perheelle yhteenvedoksi, mutta 
usein kokonaisuus jää hajanaiseksi ja irralliseksi lapsen elämän koko-
naisuudesta ja arkitoiminnoista.

1990-luvun kuntoutuksen lakiuudistus luo hyvät puitteet ja edelly-
tykset yhteistyölle. Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä on säädetty 
parantamaan kuntoutukseen osallistuvien viranomaisten, yhteisöjen 
ja laitosten yhteistyötä ja näin ollen edistämään yksittäisen ihmisen 
kuntoutumista*. Yhteistyön tarve perustuu siihen, että asiakas tar-
vitsee usein tukea useasta eri palvelujärjestelmästä. Yhteistyö kos-
kee asiakkaiden kuntoutustarpeen ja –mahdollisuuksien arvioimista, 

* Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä 497/2003
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kuntoutuspalvelujen antamista, kuntoutukseen liittyvän koulutuksen 
järjestämistä sekä työllistymisen edistämistä.

Todellisen yhteistyön arvioidaan puuttuvan. Lain puitteet tähän ovat 
olemassa, mutta ne eivät toteudu. Lain määrittelemänä asiakasyhteis-
työ on viranomaisten ja palvelujärjestelmien keskinäisen yhteistyön 
periaatteista ja menettelytavoista sopimista, kuntoutusasiakkaan pal-
velutarpeiden arviointiin ja palvelujen suunnitteluun liittyvää tietojen 
vaihtoa ja kuntoutusasiakkaan tarpeita vastaavien ratkaisujen etsimistä. 
Asiakasyhteistyön keskeinen periaate on, että yhteistyö tapahtuu ensi-
sijaisesti osana viranomaisten ja palvelujärjestelmien tavanomaista 
toimintaa. Yhteistyön kehittämiseksi on lisäksi perustettava lain mää-
räämät paikalliset, alueelliset ja valtakunnalliset yhteistyöelimet.

Usein yhteistyön puutteesta syytetään taloutta ja resurssien vähäisyyttä. 
Kustannustehokkuus ja tuottavuusvaatimukset ovat osittain johtaneet 
siihen, että asioita on helpompi ja nopeampi hoitaa itsenäisesti, mutta 
tämä ei ole aina perheen edun mukaista. Toimivia työtapoja yhteistyön 
toteuttamiseksi ei ole oikein löytynyt. Suuret palaverit koetaan raskaiksi 
ja pinnallisiksi. Hoitoketjut toimivat huonosti, koska lapsen kuntoutus 
voidaan vain harvoin toteuttaa järjestelmällisesti ennalta määriteltyä 
polkua pitkin. Verkostotyö koetaan mielekkääksi työmuodoksi, mutta 
yhdistävät tekijät puuttuvat tällä hetkellä.

Lasten kuntoutustyön käytännössä kuntoutustahojen ja -muotojen 
lisääntymisen myötä yhteistyön vaatimusten koetaan kasvaneen rasit-
tavuuteen asti. Lasten kuntoutuksessa on tällä hetkellä lukuisia eri 
hallintotahoja: julkisia, yksityisiä ja järjestöjä. Lapsen ympärillä on 
laaja kirjo erilaisia kuntoutusmuotoja, ammattilaisia ja erikoisosaajia, 
jotka toteuttavat kuntoutusta omasta ammatillisesta viitekehyksestään. 
Tiedon ja osaamisen syventymisen ja erikoistumisen myötä työ on jaettu 
yhä kapeampiin sektoreihin, ja eri tahojen ja työntekijöiden tieto toisen 
tekemästä työstä on hämärtynyt. Tämä aiheuttaa toisaalta päällekkäistä 
työtä ja toisaalta jää alueita, jotka eivät kuulu kenenkään toimenkuvaan.
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Lähetteet ovat lisääntyneet kuten myös kaksinkertainen tutkiminen, 
kun toimijatahoja ja menetelmiä on useita. Erityisesti julkinen ja yksi-
tyinen sektori tekevät päällekkäistä työtä käsitellessään lapsen asioita. 
Asiakkaan osallistuessa yhteistyöhön tämä tarkoittaa sitä, että lasten 
vanhemmat saavat toistuvasti ja useaan kertaan selittää tilanteensa eri 
ihmisille. Lasten vanhempien kokemusten mukaan eri tahojen toteutta-
mat tutkimukset ja lausunnot näyttäytyvät asiakkaalle siten, että nämä 
tahot eivät luota toisiinsa ja instanssit riitelevät keskenään unohtaen 
perheen.

Lasten kuntoutuksen tulevaisuutta pohdittaessa verkostotyöskentely 
nousee esille keskeisenä toimintatapana. Verkostotyöskentelyn oikean-
laista käyttöä toivotaan, mutta sen kuvailu käytännössä ei onnistu. 
Kehityssuuntana nähdään keskitetty verkostoituminen eli lähi-, ydin- ja 
tehoverkostojen muodostaminen, joissa työskentely on tiivistä yhdessä 
toimimista ja kehittämistä. Edellytyksenä tällaiselle toimintamallille 
on eri toimijoiden toistensa hyvin tunteminen, yhteinen näkökulma 
asioihin, ihmisten keskinäinen avoimuus ja sujuva tiedonvaihto, johon 
laki ei tuo esteitä.

Yhteistyön kohde on lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen. 
Työmuotona on hyvin pitkälti tulevaisuudessa tiedotus, ohjaus ja kon-
sultointi. Näihin muotoihin tulisi kehittää yhteisiä toimintamalleja 
ja työvälineitä. Yksi näkökulma on, että erityisasiantuntijat toimivat 
pääsääntöisesti konsultin roolissa. Keskeistä toiminnassa tulee ole-
maan vuorovaikutus ja yhdessä tekeminen ja paperille kirjoitettujen 
ohjeiden väheneminen tai ainakin kirjallisten ohjeiden kehittäminen 
motivoivammiksi. Lähtökohtana toiminnalle voisi olla ongelmanrat-
kaisukeskeinen malli, jossa vanhemmat ja lapset itse asiantuntijoiden 
ohjauksella miettivät arkitilanteita, jotka ovat hankalia ja miten nämä 
tilanteet voisi ratkaista.

Nykyteknologian myötä tiedon siirtoon olisi nopeita toteutustapoja, 
mutta resurssit, asiakkaan osallistuminen asioidensa käsittelyyn, tieto-
turva sekä salassapitovelvollisuus hankaloittavat tiedotusta. Tekniikan 
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kehittyminen ei ole juurikaan ulottunut lasten kuntoutukseen asti muu-
toin kuin osittain lääketieteellisissä menetelmissä.

Tekniikan hyödyntäminen ja laajentuminen myös lasten kuntoutukseen 
on tulevaisuudessa väistämätöntä. Videoita ja tietokonetta tulisi käyttää 
erityisesti pitkän välimatkan konsultaatiossa. Tiedotuksen tehostu-
minen on yksi tärkeimpiä kehittämisen kohteita ja siihen voisivat olla 
ratkaisuna lapsen portfolio tai erilaiset älykortit.

Kelan kanssa toteutettava yhteistyö nousee keskeisesti esille kehittämi-
sen kohteena. Kela koetaan etäiseksi tahoksi, koska yhteistyö tapahtuu 
asiakirjavaihdon tai yksisuuntaisen tiedonsiirron kautta. Kelan työn-
tekijät eivät henkilöidy tai osallistu palveluiden suunnitteluun ja kehit-
tämiseen käytännön tasolla riittävästi, vaan se on perheen näkökulmasta 
etäällä oleva, käytännössä lasta ja perhettä kohtaamaton päättäjätaho, 
joka arvioi erikoisosaajien kuten lääkäreiden ja terapeuttien kirjoit-
tamia lausuntoja sekä perheiden arvioita omasta tilanteestaan. Tämä 
voi ilmetä systeeminä, jossa lääkäri ja erityisasiantuntijat suosittelevat 
lapselle jotain, mitä toiset asiantuntijat eivät sitten hyväksy tai tekevät 
erilaisen päätöksen kuin suosituksessa, vaikka eivät ole tavanneet lasta 
ja perhettä.

Kelan kuntoutuksen sidonnaisuus diagnooseihin aiheuttaa käytännössä 
ongelmia, koska hoitotuen asema on nyt toinen. Lapsen diagnoosin 
tarkka määrittely voi kestää kauan. Erityistä tukea tarvitsevien las-
ten määrä on lisääntynyt tai tarve on tullut näkyvämmäksi. Varhaiset 
kehityksen neurologiset erityisvaikeudet kuten kielelliset, motoriset 
ja hahmotuksen vaikeudet sekä tarkkaavaisuuden ongelmat vaativat 
vaikeusasteensa mukaan erilaisia kuntoutuksellisia toimia, joissa on 
tärkeää varhainen toteaminen ja kuntoutuksen nopea aloittaminen.

Hoitotuen ja kuntoutuksen päätösten tarpeet kulkevat usein ajallisesti 
eritahtisesti lisäten paperityötä. Lasten vanhemmat kokevat raskaaksi 
Kelalle tehtävät diagnoosi-, vamma- ja ongelmakeskeiset lausunnot. 
Perhelähtöisessä kuntoutustyössä lähtökohtana ovat lapsen, perheen 
ja lähiympäristön voimavarat ja vahvuudet, joiden pohjalta kuntoutus 
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rakentuu. Näin ollen Kelan ja arjessa tapahtuvan kuntoutustyön lähtö-
kohdissa on ristiriitaa, joka aiheuttaa hämmennystä sekä päällekkäistä 
työtä eri lähtökohdista erilaisia suunnitelmia tehtäessä ja kuntoutusta 
toteutettaessa.

Edellä esiin tullut kritiikki saa myös vastapainoa. Lienee niin, että Kelan 
odotetaan tekevän enemmän kuin osuutensa. Kelan kanssa toteutet-
tavan yhteistyön kehittämiseen on nyt tilaus. Terveydenhuollon ja eri 
toimijatahojen on tarkasteltava ensin omia toimintatapojaan ja kehitet-
tävä niitä yhteistyössä Kelan kanssa. Keskeiseksi asiaksi nousee kun-
toutuksen yhteistyön ja järjestämisen hallinta seuraavilla sanonnoilla: 
”Kuka pyörittää tätä nyt ja tulevaisuudessa?”, ”Kuka ohjaa ja ketä?”.

Yksi ryhmissä esille noussut visio on päätösvastuun siirtyminen val-
takunnalliselta pohjalta tietyissä rajoissa lasten kuntoutusryhmille ja 
ylilääkäreille, jolloin taloudellinenkin päätöksenteko perustuisi koko-
naisuuden tuntemiseen – sekä tiedolliseen ja taidolliseen hallintaan että 
läheiseen ja aitoon perheen asioiden asiantuntemukseen.

Tällä hetkellä päätöksentekomallissa on vinoutumaa, mikä ilmenee 
mahdollisuutena oppia, miten lausunnot tulee kirjoittaa, jotta ne 
hyväksytään, ja miltä alueelta voi anoa tiettyä asiaa, jotta lausunto 
hyväksytään. Toisaalta lasten kuntoutuksessa tulisi pyrkiä myös asian-
tuntijoiden yhteiseen ymmärrykseen palvelutarjonnasta ja kuntoutuk-
sen merkityksestä.

Lasten kuntoutuksen toimintamallit

Kuntoutustarve ja –muodot
Lasten kuntoutustarve ja –muoto arvioitiin aikaisemmin, ja osittain 
myös tällä hetkellä, kaavamaisesti lapsen diagnoosiin perustuen. 
Kuntoutustarpeen arvioinnissa ollaan kuitenkin siirtymässä kohti toi-
mintakykyä korostavaan suuntaan, jossa diagnoosi tai vammaisuuden 
luokittelu ei ole ensisijainen kuntoutustarpeen tai –muodon määrääjä. 

Kuntoutustarpeen määrittelyn tulee tapahtua lapsen yksilöllisestä tilan-
teen tuntemisesta. Tämä tarvearvio ei perustu diagnoosiin tai tietoon 
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alueen kuntoutusresursseista tms. Näitä sanamuotoja tulisi jopa välttää. 
Tavoitteena on ensin tarpeen selvittäminen ja sitten vasta toteuttaja- 
ja maksajatahon löytäminen. Ongelmien vaikeusasteen määrittely ja 
ongelmiin annettava kuntoutus edellyttävät yhteisiä toimintalinjoja.

Aikaisemmin terapiat toteutettiin pääasiassa erillisissä tiloissa ja irral-
laan lapsen arkielämästä. Tätä menettelyä kutsutaan puhekielessä 
historialliseksi tai perinteiseksi terapiaksi. Paikallisia erityisryhmiä 
päiväkodeissa ja kouluissa ei juuri ollut, ja integraatiota toteutettiin 
vähän. Tällä hetkellä terapiat toteutetaan pääsääntöisesti siellä missä 
lapsi normaalisti toimii, mutta edelleen usein erillisissä terapiatilan-
teissa. Terapiat toteutuvat vanhempien mukaan valitettavan usein sil-
loin, kun lapsella olisi mahdollisuus leikkiä kavereiden kanssa ja luoda 
sosiaalisia suhteita.

Kuntoutusmuotoja on ollut aikaisemmin selvästi vähemmän kun 
nykyään. Kun lääkinnällisen kuntoutuksen pitkään listaan lisätään 
vielä kasvatuksellinen ja sosiaalinen kuntoutus on erilaisten kuntoutus-
muotojen tarpeeseen vastaamisen hallinta laajan kokonaisuuden hah-
mottamista. Erilaiset kuntoutusmuodot pitävät sisällään vielä lukuisan 
joukon erilaisia lähestymistapoja ja erityismenetelmiä, jotka riippuvat 
henkilöiden lisäkoulutuksesta sekä näkökulmasta lasten kuntoutuk-
seen. Ristiriitaisia käsityksiä on olemassa siitä, mitkä menetelmät ovat 
yleisesti hyväksyttyjä ja kuuluvat korvauksen piiriin ja mitä käytetään 
missäkin tilanteessa.

Lisäksi tänä päivänä korostuvat perheiden itse kustantamat ja käyttämät 
kuntoutusmuodot, joita voidaan kutsua vaihtoehtoisiksi kuntoutusmuo-
doiksi, koska niiden vaikuttavuudesta ei ole riittävästi tietoa, jotta ne 
hyväksyttäisiin korvattavaksi julkisin varoin. Ammattihenkilöt arvioivat, 
että tulevaisuudessa yksityiset erikoisterapiat lisääntyvät. Keskeiseksi 
kysymykseksi nousee seuraava: miksi julkinen ja yhteiskunnan kustan-
tama yksityinen ja yleisesti hyväksytty kuntoutus eivät riitä asiakkaille, 
vaan he hakeutuvat vaihtoehtohoitojen sekä erilaisten kuntoutusmene-
telmien asiakkaiksi yhä enenevissä määrin? Julkinen terveydenhuolto 
toteaa jonkin tahon aloitteesta asiakkaan kuntoutustarpeen ja asiakas 

https://vlkuntoutus.fi


Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus

117

saa lähetteen kuntoutukseen. Asiakas hakee kuntoutuksesta jotain, mikä 
vastaa hänen tarpeitaan ja jotain, mitä hän ei muualta saa.

Kuntoutusta leimaa nyt menetelmä- ja suoritekeskeisyys ja erilaisten 
yksittäisten tekojen suorittaminen. Kuntoutuksesta haetaan yksinker-
taisia ratkaisuja, joita rahalla saa, ja unohdetaan elämänkaariajattelu, 
perheen jaksaminen ja se, ettei yhtä asiaa kertaluontoisella hoitotoi-
minnolla voi parantaa erillään kokonaisuudesta. Osittain tämä johtunee 
asiakkaan toiveesta ja osittain yksinkertaistetusta medikaalisesta kun-
toutusmallista, jossa todetaan ongelma ja tehdään diagnoosi ja etsitään 
kyseiseen ongelmaan vaikuttava hoito. Lasten kuntoutus ei kuitenkaan 
onnistu tuloksellisesti ja tarkoituksenmukaisesti näin suorien syy– 
seuraussuhteiden kautta, vaan on monimuotoinen ja vuorovaikutuksel-
linen prosessi, jolla pyritään tukemaan lapsen elämää ja parantamaan 
elämän laatua.

Eri alueilla saattaa olla käytössä erilaisia periaatteita lasten kuntou-
tuksen yksilöllisten terapioiden käytöstä. Esimerkkinä tällaisesta peri-
aatteesta on normin kaltainen rajaus siitä, että lapsella voi olla yhtä 
aikaa enintään kaksi erilaista yksilöllistä terapiaa, jotta lapsen arki ei 
muodostu liian raskaaksi. Jos kuntoutustarvetta on useammalle kuin 
kahdelle terapialle, niin terapioiden porrastus sovitaan vanhempien ja 
terapeuttien kesken. Toisena esimerkkinä on allas- ja ratsastusterapian 
myöntäminen pääsääntöisesti vain osana fysioterapiaa. Käytännössä 
tämän mallin toimivuutta on kyseenalaistettu, koska lapsi voi hyötyä 
ainoastaan allas- tai ratsastusterapiasta.

Ratsastusterapian tarpeeseen ja saatavuuteen liittyy tällä hetkellä 
paljon sekavia käsityksiä. Ratsastusterapian indikaatio ei aina liity 
fysio  terapeuttisten ongelmien yhteyteen, vaan siinä voivat painottua 
myös pedagogiset tai psykologiset tavoitteet. Ratsastusterapeutit ovat 
peruskoulutukseltaan lähtöisin useista eri ammattiryhmistä; joukossaan 
lääkäreitä, psykologeja, toimintaterapeutteja ja fysioterapeutteja. Joskus 
ratsastusterapian on myös katsottu Kelan näkökulmasta muuttuvan 
harrastukseksi, kun sitä on jatkunut yli kolme vuotta. Tällainen päätös 
ei perustu tarvearvioon.
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Ratsastusterapialla ja vammaisratsastuksella nähdään olevan selkeä ero.

Yksilöterapian rinnalle kuntoutuksessa on kehittynyt erimuotoisia ryh-
mäterapioita, pariterapioita ja moniammatillisten terapioiden käyttöä. 
Erot näiden käytössä ja tarpeen määrittelyssä ovat kuitenkin alueelli-
sesti suuret. Tällä hetkellä avomuotoinen ryhmäkuntoutus toteutetaan 
pääasiassa yksityissektorin tai järjestöjen aloitteesta ja järjestämänä 
osaamisensa ja lasten tarpeiden ja lukumäärän perusteella. Lähettävällä 
taholla ei ole tällä hetkellä mahdollisuutta koordinoida ostopalveluna 
toteutettua ryhmäkuntoutusta, vaan palvelujen tuottaja tekee sen itse.

Lasten kuntoutuksen kehityksessä tulevaisuuden kuntoutusmuotona 
nähdään ryhmäkuntoutuksen kehittyminen ja lisääntyminen edel-
leen. Vertaisryhmä sekä lapsen omassa ydinryhmässä toteutuva kun-
toutus nähdään lapsen kokonaiskehityksen kannalta ensisijaisena. 
Ryhmäkuntoutuksen toteutus vaihtelee myös lapsen elämänkaaren 
ja tarpeen mukaan. Ryhmäkuntoutuksen arvo koetaan erityisesti 
lapsen elämänkaaren siirtymävaiheissa sekä yksilöllisen terapian 
lopetusvaiheessa.

Ryhmäkuntoutuksessa nähdään keskeisenä toimintamalli, jossa van-
hemmat, avustajat ja lapsen kanssa toimivat henkilöt ovat aktiivisen 
toimijan asemassa ja kuntoutustyöntekijä/asiantuntija ohjaajan ja kon-
sultin roolissa. Yhteisterapiat, moniammatillinen kuntoutus ja pari-
terapiat (esim. sisarus ja kuntoutusta saava lapsi) tulevat lisääntymään, 
jotta vuorovaikutus ja sosiaalinen ulottuvuus tulevat huomioitua entistä 
paremmin.

Ryhmäkuntoutuksen rinnalle suunnitellaan ammattihenkilöiden koti-
käynnit ja yhteistyö sekä yksilölliset terapiat. Yksilölliset terapiat 
tulee perustella erityisten kriteerien mukaan, joista on esimerkkejä 
seuraavassa:

–  lapsen toiminnan ohjaus vaatii rauhallisen tilanteen, jotta keskitty-
minen ja harjoittelu onnistuvat
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–  lapsi tarvitsee erityisiä kuntoutustiloja ja välineitä taitojen oppimi-
seksi ja kehityksen tueksi

–  lapsi harjoittelee toiminnallisten tavoitteiden mukaisia osataitoja, 
jotka eivät vielä onnistu arkitilanteissa

–  lapsi ja perhe eivät halua ryhmäkuntoutusta, esimerkiksi murros iässä 
nuori ei halua terapeuttia mukaan koulun oppitunneille

Terveydenhuollossa ja kuntoutuksessa ei ole ammattisalaisuuksia, vaan 
osaaminen perustuu kaikkien saatavilla olevaan tietoon ja sen pitäisi 
perustua yleisesti hyviksi todettuihin käytäntöihin. Teoreettisesti ja 
yksinkertaistetusti tarkasteltuna avainasemassa ovat tällöin yhteis-
työ- ja vuorovaikutustaidot kuntoutuksen laatua arvioitaessa. Tällöin 
tiedottaminen ja yhteistyö sekä sopimukset perheen kanssa ovat kehit-
tämisen kohteena.

Arjen päivätoimintojen merkitys kuntoutuksessa tulee korostu-
maan edelleen ja kuntouttavan työotteen merkitystä korostetaan. 
Kuntoutuksen integroituessa lapsen arkielämään kuntouttavat elemen-
tit on tuotu kouluun ja päiväkotiin eli välineet ja tilat on suunniteltu 
huolellisesti kuntoutuksen tarpeet huomioiden. Erityisopetusta tulisi 
tehostaa ja oppimisvalmiuksien arviointia kehittää ja korostaa. Ryhmä- 
ja luokkamuotoisen kuntoutuksen sekä ohjauksen kannalta toimivassa 
mallissa kouluilla olisi omat terapeutit. Erityisesti vaikeavammaisten 
erityisopetuksessa kaivataan jatkuvasti lisää fysioterapiaa.

Mallikoulujen ja matkaopettajien käyttöä lisättäisiin toiminnan kehit-
tämisen näkökulmasta. Tällaiseen konsultaatioon ja toimintaan kou-
lujen varattaisiin resursseja vuositasolla, erityisesti lapsen vaihtaessa 
ala-asteelta yläasteelle. Avustajien, kiertävien ja resurssierityislas-
tentarhanopettajien ja terapeuttien yhteistyötä olisi oleellista kehit-
tää, kuntoutuksen nivoutuessa yhä enemmän lapsen arkiympäristöön. 
Lisäksi opettajien perehdytys kuntoutussysteemiin unohtuu helposti. 
Se ei tunnu olevan kenenkään tehtävä.
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Sopeutumisvalmennuskursseille olisi varmistettava helppo pääsy sekä 
ennen kaikkea matala osallistumiskynnys. Järjestelmän tulisi auto-
maattisesti ohjata sopeutumisvalmennukseen ja motivoida koko per-
hettä osallistumaan.

Sopeutumisvalmennuksessa, kuten kuntoutuksessa ja terapioiden mää-
rässä tulee muistaa, että lapsi on aina lapsi, jolle keskeistä on leikki, 
ystävät ja harrastukset. Näin ollen kurssit, joille on asetettu laatu-
vaatimuksena kahdeksan tunnin päiväohjelma, eivät välttämättä ole 
lapsilähtöisiä.

Tarve joustaville laitoskuntoutusmalleille ja intervallijaksoille on 
kasvava. Pitkäaikaista ohjattua kuntoutusta tarvitseville tulisi olla 
toimi paikat. Kuntoutusjaksoille olisi myös mahdollisuus osallistua 
diagnoosista tai diagnoosin puutteesta tai vanhempien aktiivisuudesta 
riippumatta. Vaikeavammaisuutta ei ole huomioitu tällä hetkellä riit-
tävästi palvelujen mitoituksessa.

Lapsen kuntoutussuunnitelma 
Kuntoutussuunnitelmien tekoon on usealla eri taholla velvoite. 
Erityistä tukea tarvitsevalla lapsella saattaa olla terveydenhuollon ja 
sosiaalitoimen kuntoutussuunnitelma ja/tai erityishuoltosuunnitelma, 
sosiaali toimen palvelusuunnitelma, päivähoidon tai koulun toiminta-, 
koulutus- tai kuntoutussuunnitelma, Kelan kuntoutussuunnitelma sekä 
yksittäisten terapioiden kuntoutussuunnitelmia, arviointeja, palaut-
teita ja suosituksia, jotka liittyvät kuntoutussuunnitelmaan. Lisäksi 
lapsi voi saada kuntoutusjaksoilta ja –kursseilta erilaisia lausuntoja. 
Tällä hetkellä lukuisat palvelu- ja yhteistyösopimukset ja suunnitelmat 
sekoittuvat osittain sisällöltään kuntoutussuunnitelmien kanssa.

Sosiaalitoimen palvelusuunnitelma on periaatteessa lapsen asiat 
kokoava suunnitelma, mutta käytännössä kaikille lapsille ei resurssien 
puutteessa tehdä palvelusuunnitelmaa. Myöskään kaikki lapset eivät 
käytä sosiaalitoimen palveluja. Suunnitelmien yhteensovittaminen ja 
yhdessä tekeminen sekä vanhempien konkreettisesti mukaan ottami-
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nen on käytännössä vaikeaa. Yhteinen kieli ja ymmärrys sekä sisällön 
mielekkyys ja tarkkuus aiheuttavat haasteita.

Kuntoutuksen eri toimijatahojen kehittämät standardit ja kriteerit aset-
tavat tiettyjä ehtoja suunnitelmille. Suunnitelmille on luotu erilaisia 
runkoja, struktuureja, malleja ja prosessikaavioita sekä otsikkoluette-
loita ja yleisiä sisällönkuvauksia niin terveydenhuollon, sosiaalitoimen, 
erityiskasvatuksen kuin projektien näkökulmasta. Kokemuksen mukaan 
suunnitelmat eivät käytännössä kovin hyvin toimi, niiden laatiminen 
on työlästä ja voi siksi jäädä toteutumatta.

Moniammatillisen työryhmän erikoissairaanhoidossa laatimien yksilöl-
listen kuntoutussuunnitelmien sisältö ei aina toteudu johtuen eriävistä 
päätöksistä sekä resurssien puutteesta. Kuntoutussuunnitelmaan tulisi 
kuitenkin aina kirjata yksilöllinen kuntoutustarve, vaikka tiedossa ei 
olisi maksaja- tai toteuttajatahoa. Kuntoutussuunnitelman sisältämien 
ohjeiden noudattamisen on myös todettu toteutuvan heikosti, jos ne 
eivät toimi tai kohtaa arjen tilanteita. Toisaalta kuntoutussuunnitelmat 
pitävät sisällään myös paljon asioita, joita ei kirjata ja dokumentoida, 
ja jotka on luettavissa rivien välissä.

Suunnittelussa moniammatillinen työskentelyote koetaan hankalaksi, 
koska se tuo lisää vastuuta, velvoitteita sekä oman työn sisällön jäsen-
tämistä ja muille tiedottamista. Kuntoutuksen suunnittelussa asian-
tuntijan on helpompi toimia yksin, esimerkiksi silloin, kun on tiedossa 
alueellinen resurssipula. Tällöin perheelle ei edes ehdoteta erilaisia 
kuntoutusmuotoja kuten sopeutumisvalmennuskursseja, joista olisi 
mahdollisesti hyötyä.

Kuntoutussuunnitelman laadinnassa ja tiedotuksessa käytetään laaja- 
alaisia, moniammatillisia kuntoutuskokouksia. Toisaalta näiden 
laaja- alaisten yhteistyöryhmien käyttöä on jo vähennetty ja siirrytty 
ydinryhmien yhdessä toimimiseen. Osa lasten vanhemmista kokee 
epämiellyttäväksi kokouksen, jossa on lukuisia asiantuntijoita, ja 
ryhmän laajuuden takia asioita käsitellään pinnallisesti. Kokousten ja 
neuvotteluiden hyödyllisyyttä, tavoitetta ja tarkoitusta ei ole riittävästi 
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 pohdittu yhdessä. Lukuisat eri suunnitelmat aiheuttavat hämmennystä 
niin asiantuntijoiden kuin asiakkaiden keskuudessa.

Toimintamalli, jossa useat asiantuntijat ja lapsi perheineen istuvat 
pöydän ääressä keskustelemassa asioista koetaan kuntoutussuun-
nitelman laatimistilanteessa osittain huonoksi ja vanhanaikaiseksi. 
Suuri määrä asiantuntijoita kyselee perheeltä hajanaisesti asioita, jol-
loin perhe kokee olevansa kuulustelussa ja asiat tuntuvat irrallisilta. 
Erilaisten neuvottelujen ja kokousten hyödyllisyyttä on myös kyseen-
alaistettu. Kuntoutuskokouksiin kaivataan suunnitelmallisuutta ja 
tavoitteellisuutta.

Kuntoutusvastuutahot ja lapsen päivätoimintapaikat ovat pyrkineet 
ottamaan aktiivisesti mukaan suunnitelmien tekoon perheet ja yksi-
tyiset terapeutit sekä muut tahot. Perheen osallistuminen kuntoutuk-
sen suunnitteluun sekä tiedon muuttuminen avoimeksi on vaikuttanut 
kuntoutusasioiden käsittelyyn. Perheen tulee perehtyä heitä koskeviin 
asiakirjoihin Asioista saa puhua ja päättää vain silloin, kun asianomaiset 
ovat paikalla. Tästä huolimatta perheellä ei aina ole tietoa mitä kun-
toutussuunnitelmia lapsella on ja mitä hänellä kuuluisi olla.

Lasten vanhemmat tekevät myös oman hakemuksensa kuntoutuksen ja 
tuen järjestämiseksi. Lasten vanhemmat kyselevät niin asiantuntijoilta 
kuin vertaisryhmiltä tukea hakemuksen kirjoittamiseen. Käytännössä 
vanhemmille tarkoitetun hakemuslomakkeen saattaa täyttää joku 
ammattilainen. Tyypillisimpiä kysymyksiä ovat mitä asioita kirjataan 
ja kuinka tarkkaan. Perheen ensimmäisen lapsen kohdalla on vaikeuksia 
arvioida miten lapsen hoito poikkeaa ”normaalin” lapsen hoidosta.

Kuntoutussuunnitelma tulisi mieltää monivaiheisen prosessin tulok-
seksi ja työvälineeksi lapsen kasvun, toiminnan ja osallistumisen 
tukena. Kuntoutussuunnitelmien pitäisi olla kattavia ja niiden tulee 
perustua elämänkaariajatteluun. Elämänkaaren ja sen liitoskohtien 
saumattomuus ja tiedon siirto olisi rakennettu kuntoutussuunnitel-
maan. Tavoitteena on ymmärrys siitä, että vammainen lapsi on joskus 
vammainen aikuinen. On nähtävä lapsen kokonaisuus yli seuraavan 
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kontrollin. Lapsen sosiaaliset taidot määräävät ensisijaisesti kuntou-
tuksen kulun ja sosiaalinen kehitystaso otetaan huomioon suunni-
telmallisesti. Tähän tarvitaan ammattilaisille täydennyskoulutusta. 
Terapioiden painotus on erilainen elämänkaaren eri vaiheissa ja niiden 
tarpeet muuttuvat. Lähinnä tämä kuvastaa kuntoutusprosessin luon-
netta eli esimerkiksi terapioilla on alku ja loppu.

Suunnitelmilla tulisi olla väljät raamit, joissa kuntoutuksen toteutuk-
sesta voidaan sopia nopeasti perheen tilanteen ja lapsen herkkyys-
kauden mukaan. Tavoitteena on laaja ja kattava kokonaissuunnitelma, 
jota on kutsuttu visioissa puitesuunnitelmaksi tai suunnitelmakaudeksi 
Siihen saadaan joustavasti liitettyä tarpeen mukaan pienempiä osia. 
Tämän toteuttaminen vaatisi aluksi konsultin, jotta periaatteista ja 
toimintatavoista tulisi yhteneväisiä.

Kuntoutussuunnitelmiin tarvitaan yhtenäinen runko, johon kaikki eri 
toimijat ja asiakkaat sitoutuvat, noudattavat ja tietävät mistä on kysy-
mys. Palvelu- ja kuntoutussuunnitelmat laaditaan eri yhteistyökump-
panien kesken ja eri suunnitelmat ovat yhtenäiset. Lähtökohtana on 
kuntoutuksen nivoutuminen lapsen ja perheen arkeen eli suunnitelmien 
keskittyminen esimerkiksi päiväkotiin tai kouluun. Terveydenhuollon ja 
sosiaalitoimen kuntoutussuunnitelmien tulisi olla nykyisen ICF:n viite-
kehyksen, lapsen ikätason ja kehityksen mukainen ja osa päiväkodin 
tai koulun suunnitelmaa.

Tulevaisuudessa tavoitteena on kuntoutussuunnitelmien aikaisempaa 
parempi toteutuminen. Kelalle tehtävien suunnitelmien ja hakemusten 
tulisi olla entistä korkeampi- ja tasalaatuisempia. Suunnitelmien kes-
kitetty kirjoittaminen resurssiyksiköihin on yksi mahdollisuus kehittää 
suunnitelmien laatua. Kelalla ja lähettäjällä tulisi olla sama aikataulu, 
jotta vältytään pätkäratkaisuilta ja turhalta työltä.

Kuntoutussuunnitelmien laadintaan tähtäävät kuntoutuskokoukset 
pitäisi toteuttaa suunnitelmallisesti ja varmistaen, että perheellä on 
ymmärrys kokouksen merkityksestä. Tällöin perheen yhdyshenkilö tai 
kuntoutusohjaaja kävisi perheen kanssa perehdytyskeskusteluja ennen 



VLK – Valtakunnallinen Lasten ja Nuorten Kuntoutus

124

ja jälkeen kuntoutuskokouksen sekä selvittäisi tapahtumien kulun. Näin 
varmistettaisiin myös se, että perheen ja asiantuntijoiden päätökset ovat 
tapahtuneet yhteisymmärryksessä. Samalla vältyttäisiin väärinkäsityk-
siltä sekä valituskierteiltä.

Yhteenvetoa lasten kuntoutuksen toimintamallien toteutumisesta:

 Liikaa Liian vähän 

Yhteistyö Massapalaverit
Lukuisat puhelut
Lukuisat eri tahot

Yhteistoiminta käytännössä
Toisten toiminnan 
tunteminen

Kuntoutuksen 
menetelmät 

Teoreettinen perustelu ei ole 
kantava – ”uudet muodit” 

Vaikuttavuusnäyttö, 
hyötyjen ja sisällön kuvaus 
riittämätön, mittarit 

Kuntoutus 
arjessa 

Kuntoutus muuttuu työksi ja 
harrastukseksi 
Kaikki asiat ovat kuntoutusta
Kuntoutus hallitsee elämää

Kuntoutusta ei sovelleta 
arjen tilanteisiin

Lasten kuntoutuksen kehityksen yhteenveto
Lasten kuntoutusparadigmassa eli teoriassa ja käytännössä vaikuttavat 
ajattelu- ja toimintatavat sekä niiden perusteet ovat selvästi muuttuneet 
yksilön vammaisuus- ja vajavuuskäsityksestä kohti Järvikosken ym. 
(2003) kuvaamaa ekologista lähestymistapaa. Tähän lähestymistapaan 
kuuluva ekokulttuurinen teoria tarjoaa lasten ja nuorten kuntoutukseen 
yhteisen viitekehyksen (Määttä 1999; Rantala ja Määttä 2012; Seppälä 
ja Veijola 2012).

Ekokulttuurisessa teoriassa perhe on aktiivinen toimija ja perheen 
oma kulttuuri on huomioitava osana lapsen elämää sekä kuntoutuk-
sen nivomista arjen rutiineihin ehyen lapsen toimintakykyä edistävän 
kokonaisuuden muodostumiseksi. Kuntoutuksen ytimessä on lapsen 
toimintakyky, jota kuntoutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa tar-
kastellaan vuorovaikutussuhteessa toimintaympäristöön. Yhteisenä 
päämääränä on lapsen ja perheen osallisuus, sosiaalisen selviytymisen 
parantuminen sekä voimavarojen vahvistuminen.
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Ekologinen lähestymistapa edellyttää laaja-alaista yhteistyötä sekä 
kuntouttavan ympäristön rakentamista lähihenkilöiden tarkoituksen-
mukaisine toimineen ja kuntoutuksen toteutumista arjessa. Yhteistyön 
toimintamallit ja yhteinen ymmärrys ovat lasten kuntoutuksessa puut-
teelliset. Ne ilmenevät kuntoutuksen hajanaisuutena, sekavuutena ja 
vastuun katoamisena. Lasten kuntoutus on murrosvaiheessa, jossa 
uudesta ajattelutavasta on edettävä yhteisiin toimintamalleihin.

Lasten kuntoutuksen kehityssuunnat on koottu taulukkoon 4.

Työn alue Ennen Nyt Tulevaisuus 

Toiminta 
ympäristö 

Sairaalakeskeistä Terveydenhuolto- 
ja Kela-keskeistä 

Perhe-, lapsi-, lapsen 
toimintaympäristö- 
keskeistä 

Työn kohde Lapsi ja vamma, 
diagnoosi 

Lapsi lähiympäris-
töineen, 
toimintakyky 

Lapsi jäsenenä, 
perhe, arjen asiat, 
kuntouttava ympäristö 

Järjestä
minen 

Yksinkertaista Paljon eri 
toimijatahoja 
ja kuntoutus-
muotoja, vastuu 
katoaa 

Palvelut yhdestä 
paikasta, kuntouttavat 
toimet lapsen lähellä, 
perus- ja lähipalvelut, 
yhteisö- ja vertaistuki 

Yhteistyö Vähäistä, 
epämääräistä, 
henkilö- 
riippuvaista

Kasvanut, 
hajanaista, 
byrokratia 
normittaa

Moniammatillinen 
yhteistyö, verkostot, 
ei hallintorajoja, 
kumppanuus

Toiminta
mallit

 

Yksisuuntaisia Menetelmä- ja 
suoritekeskeisiä, 
vanhemmilla 
liiallinen taakka 
kuntoutus-
asioiden 
järjestämisessä

Elämänkaari ja 
toimintakyky 
perustana, 
vuorovaikutus, 
yhteistoiminta, 
ryhmämuotoisuus, 
palveluohjauksellinen 
työote

Taulukko 4. Yhteenveto lasten kuntoutuksen kehityssuunnista.
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Lasten kuntoutuksen ongelmat ja mahdollisuudet 
tulevaisuudessa
Lasten kuntoutuksen nykytilannetta ja tulevaisuutta kuvataan osittain 
samanlaisiksi. Käytännössä tämä voidaan nähdä niin, että nykytilan-
teessa ajattelumallit ovat muuttuneet, mutta käytännön työtavat eivät 
vielä ole. Toimintamallit eivät ole kehittyneet tarvetta vastaavalla tavalla 
koskien esimerkiksi yhteistyötä ja verkostotyöskentelyä. Toisaalta voi 
olla, että nykytilanteen kuvaus ilmenee ihanteellisella tasolla.

Monet perheet ovat tyytymättömiä ja luottamus palvelujärjestelmään 
on heikentynyt. Arvostelu kohdistuu ensisijaisesti palvelujen huonoon 
saatavuuteen, järjestelyjen heikkoon sujumiseen ja vanhempien koh-
tuuttomaan taakkaan. Lasten kuntoutuksen tilannetta pohdittaessa on 
analysoitava mikä on vanhempien kokema taakka lasten kuntoutuk-
sessa ja mihin järjestelmä vanhempia rohkaisee ja velvoittaa. Mistä 
tulevat erilaiset tavoitteet ja tarve taisteluun?

Asiantuntijoiden kuvaamia ongelmia lasten kuntoutuksessa:
• Alueelliset erot ja epätasa-arvo
• Käsitykset diagnooseista ja luokituksista ovat erilaisia
• Toimintakyvyn vaikeusasteen määrittely ja päätös seuraavista: kuka 

tekee, mitä tekee, milloin, missä ja kuka maksaa, on epäselvää
• Kuntoutuspalvelujen irrallisuus arjen toiminnoista
• Liikaa byrokratiaa, järjestelmäkeskeisyys ja vastuun häviäminen
• Eri instanssit riitelevät ja yhteistyö kangertelee
• Kuntoutuksen anomisketju on pitkä ja turha
• Anomisen ja myöntämisen kulttuuri ei ole tarkoituksenmukainen
• Lain mukaiset puitteet kuntoutukselle ei toteudu
• Työntekijät eivät tunne toistensa työkenttää ja ajatusmalleja
• Kuntoutuksen kokonaisuutta on vaikea ymmärtää ja hallita
• Vanhemmilla on liian suuri taakka kuntoutusasioiden hoidossa
• Tiedotus on hankalaa
• Terapia- ja menetelmäkeskeisyys

Lasten kuntoutuksen lähestymistapoja ja toimintamalleja tulee kehittää 
perheiden tarpeista ja näkökulmasta, ei ensisijaiseesti rahan. Toiminnan 
järkevöittämisellä, työnjaolla ja uusilla toimintavaoilla on tavoitteena 
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myös taloudellinen etu. Asianomaisilla tulisi olla yhteneväinen käsitys 
kuntoutuksen merkityksestä ja mahdollisuuksista. Hyvä kuntoutus 
tuntuu olevan pikemminkin tahdosta kuin resursseista riippuvaista.

Lasten kuntoutuksessa tunnistettiin erilaisia periaatteellisia, lähtökoh-
taisia vaihtoehtoja toteuttaa kuntoutusta käytännöstä. Kunkin lapsen 
kohdalla ja hänen tilanteensa mukaan valitaan tietoisesti ja perustellusti 
erilaista mahdollisuuksista mielekäs kokonaisuus lapselle. 

Kuntoutuksen toteutuksen moninaisia mahdollisuuksia: 
 Yksilöasiantuntijuus    Laaja-alainen moniasiantuntijuus 
 Erikoisasiantuntijuus   Perustason asiantuntijuus 
 Yksilökeskeisyys     Yhteisökeskeisyys 
 Kuntoutus on suorite   Kuntoutus on osa arkea 
 Elämä on kuntoutusta   Kuntoutus tukee elämää 
 Kilpailuasetelma palveluissa Yhteinen päämäärä 
 Ammattihenkilöiden  Perheen asiantuntijuus 
 asiantuntijuus
 Työkenttänä toisen elämä Perheen elämän hallinta 

Yhteistyö ja sen eri ulottuvuudet sekä kuntoutuksen suunnittelu 
tarve- ja muotoarvioineen nousevat keskeisemmiksi aiheiksi lasten 
kuntoutuksen kehitystä linjattaessa. Lasten kuntoutuksessa tarvitaan 
yhteistyön kulttuurin rakentamista. Tämä tarkoittaa yhteisten periaat-
teiden, määritelmien ja toimintamallien selvittämistä ja käyttöä.

Asiantuntijoiden korostamia kehittämisalueita lasten 
kuntoutuksessa:
• Perheillä on erilainen tuen tarve, osaamista ja tukea tarvitaan 

ensisijaisesti arjen hallintaan ja vuorovaikutukseen
• Perhe on otettava mukaan yleiseen kehittämistyöhön
• Osallistumisen määritelmä tulisi viedä aktiivisesti 

kuntoutuskäytäntöön
• Kuntoutuksen suunnittelun ja kuntoutussuunnitelmien käytännön 

yhtenäistäminen
• Monimuotoisen ja -tahoisen tiedon hallinta yksittäisen lapsen kohdalla
• Normiohjausta ei enää ole, tarvitaan yhdessä luotuja periaatteita



VLK – Valtakunnallinen Lasten ja Nuorten Kuntoutus

128

• Sertifiointijärjestelmän kehittäminen
• Tarvitaan kompetenssia jatkuvasti kehittyvän kuntoutustiedon 

hallintaan ja arviointiin
• Resurssien uudelleen suuntaaminen ja työkäytäntöjen muutos myös 

asennetasolla
• Verkostojen ja ydinryhmien työtapojen kehittäminen
• Kuntoutuksen vastuiden, tehtävien ja järjestämisen määrittely

Asiantuntijoiden esittämiä hyviä toimintamalleja lasten 
kuntoutuksessa, jotka vaativat edelleen määrittelyä ja 
kehittämistyötä:
• Toimintakyky ja ICF yhteisenä lähtökohtana ja käsitekielenä
• Elämäkaariajattelu
• Kuntouttava työote
• Palveluohjauksellinen työote
• Tiedolla ohjaus
• Normaalipalvelujen tukeminen ja perustason kohottaminen
• Resurssikeskukset ja konsultaatiot
• Suunnitelmakausi eli pitkän aikavälin suunnitelmat -ajattelumalli
• Elämän arkiset asiat tavoitteellisiksi
• Terapioiden integrointi perheen arkeen

Yhteenvetona projektin tuloksissa ilmenneistä lasten hyvän kuntou-
tuksen lähtökohdista voidaan todeta seuraavat: yhteinen sopimus ja 
neuvottelu, perhekeskeisyys, lapsilähtöisyys, kuntoutus sovitetaan arjen 
toimintoihin, kuntoutus perustuu elämänkaariajatteluun, kuntoutusta 
toteutetaan lasta lähellä ja kuntoutus on yhteistoiminnallista. Näiden 
periaatteiden merkitystä ja toimintamalleja niiden toteuttamiseksi on 
koottu A-linjaukseen. Asiat on myös saatava käytännössä järjestetyiksi, 
mihin on ehdotettu ratkaisuja osiossa O-linjaus.
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4.
Lasten ja nuorten 
kuntoutuksen 
suuntalinjat projektin 
tulosten pohjalta
Tässä luvussa kuvataan ne linjaukset, joihin Lapsen ja nuoren 
hyvä kuntoutus -projekti on päätynyt. Linjauksia on kaksi: 
A-linjaus (Arvot) ja O-linjaus (Organisaatio). Linjausten poh-
jana ovat kaikki projektin myötä esiin tulleet seikat. Toisaalta 
tulokset ja toisaalta niiden perusteella esiin nousseet tausta-
tekijät. Tarkoituksena on ollut päästä kokonaisratkaisuun, joka 
on eettisesti kestävä, toteuttamiskelpoinen ja hyväksyttävä 
niin perheen kuin järjestäjän kannalta. Taustalla olevia eri 
näkemyksiä on pyritty kunnioittamaan, mutta myös muotoile-
maan yhtenäisen kokonaisuuden rakentamiseksi.
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Osa projektin tuloksina ja johtopäätöksinä esitettävistä asioista on tul-
lut esiin jo katsauksessa kirjallisuuteen. Tämä ei merkitse sitä, että 
asia esitetään projektin tuloksena, vaan sitä, että se sopii muodostet-
tuun kokonaisuuteen ja on tullut esiin projektin aineiston keruussa, 
asiantuntijoiden ryhmäkeskusteluissa. ICF-luokitus ja sen ajattelumalli 
toimii linjausten kantavana voimana, ja linjauksissa on sisältöä käy-
tännössä sovellettavaksi. Sama koskee monia muita periaatteita, toisia 
on korostettu ja toisia tarkasteltu kriittisesti.

Toisen painoksen on mahdollista todeta, että projektin havainnot ovat 
olleet oikeansuuntaiset. Merkittävät hallinnolliset linjaukset ja uudis-
tukset (STM 2017 ja 2020, Heinonen ym. 2018, Hakoma ja Niemelä 
2018) antavat ”hyvän kuntoutuksen” toteutukselle entistä paremmat 
olosuhteet.

Linjausten yhteys ICF:n viitekehykseen
Lapsen ja nuoren hyvän kuntoutuksen linjaukset voidaan ymmärtää 
ICF-luokituksen puitteissa (WHO 2001, Valkeinen ja Anttila 2014). ICF-
luokitus toimii tällöin teoreettisena viitekehyksenä ja ajattelumallina. 
Se antaa yhteisen kielen ja määritelmät eri toimijoille. ICF-luokitusta 
käytetään jäsentämään lasten ja nuorten kuntoutuksen kokonaisuutta 
ja vuorovaikutteisia suhteita yksilön ja ympäristön välillä.

Lapsen ja nuoren hyvän kuntoutuksen linjaukset keskittyvät kuntoutuk-
sen yleisiin hyviin käytäntöihin ja ympäristötekijöihin. ICF-luokituksen 
ympäristötekijät sisältävät fyysisen, sosiaalisen ja asenneympäristön, 
jossa ihmiset elävät. Yksilötasolla tällä tarkoitetaan yksilön välitöntä 
ympäristöä kuten kotia, päiväkotia, koulua ja työtä, niiden fyysistä 
ympäristöä sekä ihmisiä kuten perheenjäseniä, sukulaisia, opettajia ja 
vertaisryhmän jäseniä. Yhteiskuntatasolla ympäristötekijät koostuvat 
virallisista ja epävirallisista sosiaalisista rakenteista, palveluista, yhteis-
kunnan kattorakenteista ja järjestelmistä.
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Ympäristötekijöissä ICF kuvaa viisi erilaista pääluokkaa  
(WHO 2001):
1. Tuotteet ja teknologia: kuvaa fyysistä ihmisen rakentamaa ympäristöä.
2. Luonnonmukainen ympäristö ja ihmisten tekemät ympäristötekijät: 

kuvaa ilmastollisia olosuhteita, valoa ja ääntä sekä esimerkiksi 
ympäristön saastumista ja väestön ominaispiirteitä.

3. Tuki ja keskinäiset suhteet: kuvaa ihmisten ja eläinten tarjoamaa 
hoivaa, suojelua avustamista ja näiden suhteita elämän eri tilanteissa 
ja ympäristöissä. Tarkastelun kohteena on tällöin ihmisten tarjoama 
tuki, ei itse henkilö.

4. Asenteet: Kuvaa arvoja, ideologioita, tottumuksia, tapoja, normeja, 
asiauskomuksia ja uskonnollisia vakaumuksia.

5. Palvelut, hallinto ja politiikat: Palveluiksi määritellään ihmisten 
tarpeiden mukaan mitoitetut julkiset, yksityiset tai vapaaehtoistyönä 
tuotetut palvelut, suunnitelmalliset ohjelmat ja toimenpiteet. 
Hallinnolla tarkoitetaan niitä hallinnollisia valvonta- ja 
organisointimekanismeja, joilla järjestetään, valvotaan ja seurataan 
palveluja. Politiikat kuvaavat sellaista julkista hallintovaltaa, joka ohjaa 
ja säätelee edellä kuvattuja järjestelmiä.

Linjauksen kannanotot liittyvät ICF-luokituksen mukaan ensisijaisesti 
ympäristötekijöihin kuten asenteisiin sekä ihmisten tarjoamaan tukeen, 
joita käsitellään osiossa A-linjaus (arvot). Tässä yhteydessä sivutaan 
mm. kuntoutuspalveluja, koska käytännön toiminnassa fyysisiä, sosiaa-
lisia, institutionaalisia ja kulttuurisia ympäristön elementtejä on vaikea 
erotella toisistaan. Ihmisten toiminnan taustalla on kulttuuriset tekijät 
ja yhteiskunnan arvot, jotka vaikuttavat ympäristön rakentamiseen. 
Linjausten määrittely lasten ja nuorten kuntoutusta toteuttavalta taholta 
tuo väistämättä uusia odotuksia myös kuntoutuksen järjestelmälle ja 
päättäjille, joita käsitellään osiossa O-linjaus (organisaatio).

Lasten ja nuorten kuntoutuksen tulee perustua yleisesti hyväksyttyihin 
ajattelumalleihin, joita tässä kutsutaan linjauksiksi. Näitä sovelletaan 
alueellisesti tilanteen mukaan (kuvio 4).



Yhteinen päämäärä:
Lapsen hyvä elämä
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Kuvio 4. Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus rakentuu yleisesti 
hyväksyttyjen ajattelumallien mukaan (A-linjaus), joita kuntoutuk-
sen organisointi O-linjaus, järjestäminen mahdollistaa ja tukee. 
Linjausten toteutuminen käytännössä ratkaistaan alueellisesti.

A-linjaus (arvot) 
A-linjaus (Arvot) rakentuu lasten kuntoutustoiminnan arvoista, peri-
aatteista ja toimintatavoista. A-linjaus on yhteenvetoa ja päätelmiä 
projektin aineiston keruusta ja ryhmäkeskusteluista. O-linjaus (orga-
nisaatio) puolestaan pohtii kuntoutuksen strategian, hallinnan ja pal-
veluiden linjausta A-linjauksen periaatteisiin nojaten. A-linjauksen 
otsikot ja monet lauseet ovat sanavalintoja myöten esiintyneet VLK:n 
jäsenjärjestöjen tai alueellisten asiantuntijatoimikuntien puheenvuo-
roissa. Luettavuuden helpottamiseksi niitä ei kuitenkaan ole otettu 
tekstiin suorina lainauksina. Arvot pyritään käsittelemään varsin konk-
reettiselta kannalta, tarkoituksena on säilyttää suora yhteys käytännön 
toteutukseen.

Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus -linjaukset

A-linjaus
Arvot

O-linjaus
Organisaatio

Asenteet Strategiat

Periaatteet Hallinto

Toimintatavat Palvelut
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Tiedotuksesta neuvotteluun

ARVO:    Rehellisyys

PERIAATE:   Yhteinen sopimus ja neuvottelu

TOIMINTATAVAT:  Yhdessä rakennettu ymmärrys,  
    dialoginen vuorovaikutus

Arvon määrittely: Tieto kerrotaan perhettä kunnioittaen. Se on sillä 
hetkellä olevien tutkimusten ja pohdintojen avulla luotu näkemys. 
Rehellisyys perustuu työntekijän tietoon, tunteeseen ja kokemukseen. Se 
sisältää kulloisessakin tilanteessa tarvittavan käytännöllisen harkinnan, 
missä myös intuitio on läsnä. Asioiden oikealle ja rehelliselle kertomiselle 
ei voi asettaa valmista kaavaa.

Yhteinen sopimus

Kuntoutusta ja muita tukitoimia koskevan suunnitelman perustana on 
yhteinen sopimus perheen kanssa (vrt. informed consent). Lasten kun-
toutuksessa tämä käsittää yhteisymmärryksen kuntoutuksen taustasta, 
sisällöstä ja toteutuksesta. Lasten kuntoutuksen ammattihenkilös-
töllä on ensisijainen vastuu sisällyttää alusta alkaen perhekohtaisesti 
lasten kuntoutuksen periaatteet luonnolliseksi osaksi kuntoutusta. 
Neuvoteltaessa arvoista ja toimintatavoista rakennetaan yhteistä toi-
mintakulttuuria. Tämä on asennoitumista yhteiseen päämäärään ja 
sopimista konkreettisista toimintatavoista molemmille osapuolille 
sopivalla tavalla. Kyseessä on ristiriitojen ehkäisy ammattihenkilöi-
den ja perheen välillä. Keskeistä on luottamussuhteen rakentaminen ja 
tehtävänä ajattelutapojen yhtenäistäminen ja ongelmanratkaisu näiden 
pohjalta.

Suunnitelman toteutuminen edellyttää sitoutumista. Sitoutuminen 
on enemmän kuin suostumista toimenpiteiden kohteeksi. Se vaatii 
aktiivista osallistumista. Yksilöllisistä resursseista riippuen suostu-
misesta tulee aina edetä kohti sitoutumista. Sitoutuminen ja sitout-
taminen voi perustua erilaisiin lähtökohtiin kuten psykologiseen ja 
tunnepohjaiseen sitoutumiseen, tunteeseen perustuvaan haluun kuulua 
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organisaatioon tai uskoon sen toimintatapoihin ja päämääriin sekä 
velvollisuudentuntoon. Lapsen vanhemmilla ja ammattihenkilöillä on 
todennäköisesti erilaiset perusteet sitoutumiselle kuntoutuksessa, mikä 
on ammattilaisten otettava huomioon yhteistoimintaa rakennettaessa. 
Ammattihenkilöiden on myös tuettava ja tuotava tietoisuuteen lasten 
ja perheen sitoutuminen kuntoutukseen.

Ajatustenvaihdon onnistuminen ja toiminnan tuloksellisuus edel-
lyttävät aina rehellisyyttä, luottamusta ja keskinäistä kunnioitusta. 
Puutteellinen kertomus tai asioiden kertomatta jättäminen voivat johtaa 
epätarkoituksenmukaiseen kuntoutuksen toteutukseen ja tulevaisuu-
den näkymiin. Neuvottelun mahdollistaa eri toimijoiden välinen jaettu 
tietoperusta. Tämä ei ole vain tiedon vaihtoa vaan tiedon yhdistämistä 
eli yhdessä tuotettu pohdinta erilaisista asioista.

Vuorovaikutus syntyy vuoropuhelusta, jossa kuunnellaan ja tul-
laan kuulluksi. Aktiivisen kuuntelun tarkoituksena on auttaa toista 
ihmistä selventämään ajatuksiaan ja tunteitaan sekä lisäämään 
ymmärrystä tilanteesta. Vuorovaikutus onnistuu, kun tiedossa on 
eri henkilöiden roolit ja tehtävät, viestintämahdollisuudet sekä 
kommunikaation yleispiirteet. Kaksi viimeistä kuvaavat erityisesti 
lapsen ja perheen kuulluksi tulemisen edellytyksiä sekä asioiden 
selvittämistä niin, että ammattitermistöä ei käytetä vaan asiat on 
ymmärrettävissä ilman erityistä koulutustaustaa.

Lähtökohtana on siis kokonaistilanteen huolellinen tutkiminen ja sel-
vittäminen sekä selittäminen niin, että kukin osapuoli pystyy muo-
dostamaan itsenäisen ja yhdensuuntaisen käsityksen asiasta. Tämä on 
tehtävä molemminpuolisen arvostuksen hengessä ja mielipiteiden oikea 
tulkinta on hyvä varmistaa kysymysten ja yhteenvetojen avulla, viime 
kädessä kirjallisessa muodossa.
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Vuorovaikutustilanteet tuskin koskaan toistuvat samanlaisina, joten 
valmista kaavaa tilanteille ei voida asettaa. Vuorovaikutustilanteet voi-
vat kuitenkin olla suunnitelmallisia ja vuorovaikutustaitoja voidaan 
harjoittaa.

Neuvottelukulttuurin lähtökohtia

Perheen tuen tarpeet vaihtelevat elämäntilanteen ja olosuhteen mukaan. 
Yleensä perheenjäsenet nähdään aktiivisina kuntoutuksen suunnit-
telussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Heidät koetaan tärkeiksi myös 
kuntoutustoiminnan yleisessä kehittämisessä, ei ainoastaan palautteen 
antajina. Kaikille osapuolille on kuitenkin tärkeä ymmärtää, että eten-
kin kriisitilanteessa tuen ongelmana voi olla kykenemättömyys tehdä 
päätöksiä ja asettaa tavoitteita, vaikka tietoa asioista olisikin.

Asiantuntijoiden kannalta on kyse vanhempien arvostamisesta, kuu-
lemista ja uskosta siihen, että he tietävät perheensä asiat parhaiten. 
Tällöin vanhemmilla on mahdollisuus vaikuttaa olosuhteisiin ja saavut-
taa itse asettamiaan päämääriä. Tässä toimintamallissa tarvitaan asian-
tuntijoiden tukea ja tietoa sekä ohjaus- ja neuvontataitoja. Vanhempien 
ohjaus ei tarkoita pelkästään sitä, että heidät perehdytetään kuntoutuk-
sen ajattelutapaan tai yksittäisten käsittelyohjeiden opettamista, vaan 
heille tarjotaan vaihtoehtoja, tuetaan heitä arvioimaan ja päättämään, 
mitä tarvitaan. Perhettä ja sen lähiympäristöä tuetaan aktiiviseen osal-
listumiseen ja löytämään sopivia ratkaisuja ongelmatilanteissa. Perheen 
mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämäntilanteeseensa ja kuntoutus-
toimiin vahvistetaan ammattitaitoisella ohjauksella.

On esitetty näkemys, että kuntoutuspalvelut voitaisiin suunnata tarpei-
siin, joita perheet itse kokevat tarvitsevansa, sen sijaan, että palvelut 
suunnataan asiantuntijoiden näkemysten mukaan. Nämä ovat kaksi 
ääriajattelun muotoa, joista kumpikaan ei voi toteutua. Toinen ääripää 
on tilanne, jossa perhe itse päättää mitä kuntoutuspalveluja ja mil-
laista tukea he tarvitsevat. Tämä voi kuulostaa ihanteelliselta, mutta 
edellyttäisi sitä, että perheet tietäisivät lasten kuntoutuksesta yhtä 
paljon kuin kuntoutuksen asiantuntijat. Itse asiassa tämä menettely 
jättää perheet tavallaan tukea vaille. Tilanne on tällöin yhtä huono kuin 
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toisessa ääripäässä eli asiantuntijajohtoisuudessa, jolloin asiantuntijat 
päättävät mitä perhe tarvitsee.

Kumppanuus on tasavertaisuutta ja itsemääräämisoikeuden huomioon 
ottamista. Siinä korostuu toisten ihmisten kunnioittaminen ja kuuntelu. 
Hyvän kuntoutuksen esteiksi esitetään perheiden näkökulmasta puuttu-
vaa luottamusta sekä kumppanuuden löytämisen vaikeutta. Vaikeuksien 
koetaan johtuvan osittain asiantuntijoiden pitkälle viedystä erikois-
osaamisesta, jolloin heidän yleinen kokonaiskäsityksensä perheen toi-
minnasta ja arjesta on vajavainen sekä kansanläheinen kielenkäyttö 
on kadonnut. Kumppanuuden katsotaan mahdollistuvan jatkuvan ja 
tiiviin yhteydenpidon myötä, jota kuitenkin vaikeuttaa työntekijöiden 
vaihtuvuus.

Vanhempien ja asiantuntijoiden roolit ovat olleet pohdinnan kohteena 
kumppanuutta määriteltäessä. Kysymykseksi on noussut tasavertai-
sen yhteistyön toteutuminen – onko se mahdollista? Vanhemmilla on 
erilainen rooli, joka syntyy lapsen vanhemmuuden, ei työn kautta. 
Vanhemmuuden rooli on hyvin tunnepitoinen sisällöltään ja kestol-
taan 24 tuntia vuorokaudessa. Vanhemmat ovat parhaita asiantunti-
joita lapsen arjen asioissa. Kuntoutustyöntekijä on puolestaan roolissa, 
jossa hänen velvollisuutenaan on käyttää parasta saatavilla olevaa 
lasten kuntoutuksen tietoa, taitoa ja kokemusta perheen hyväksi. 
Kyseessä on kahden erilaisen ja lapselle tärkeän tahon asiantuntijuu-
den yhteen sovittaminen, joista kumpikaan ei ole oikeampi, huonompi 
tai vähäarvoisempi. Nämä yhdessä luovat parhaat edellytykset lapsen 
hyvinvoinnin turvaamiselle.

Vanhempien tiedon saannin puute on koettu yleiseksi ongelmaksi lasten 
kuntoutuksessa ja paradoksaalisesti tiedotus negatiivisessa mielessä 
passiiviseksi toimenpiteeksi. Taustalla on asenteisiin liittyviä näkö-
kulmia, joissa jostain syystä tiedon jakaminen koetaan vanhempien 
”sopeuttamiseksi” tai ”käännyttämiseksi” tiettyihin kuntoutuksen toi-
mintatapoihin. Perheelle tulee kuitenkin taata oikeus saada kuntoutusta 
koskevia tietoja ja kokemuksia, joiden avulla perhe voi tehdä perustel-
tuja päätöksiä ja valintoja kuntoutuksen suunnitteluun,  toteutukseen 
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ja arviointiin asiantuntijan avustuksella. Tavoitteena on, että vanhem-
mat näkisivät kuntoutuksen keinojen mielekkyyden heidän perheensä 
kannalta.

Keskustelusta jää mieleen erilaisia asioita

”Muistan, kun yksi lääkäri sanoi synnytyslaitoksella, että lapsemme…” 
on usein kuultu kertomuksen aloitus lasten vanhempien puheessa. Tämä 
tuo äärimmäisen suuren vastuun kuntoutuksen ammattihenkilöille 
harkita huolellisesti asioiden sanoittamista ja ensitiedon käytänteitä. 
Perusteltu toivo tulevaisuuden näkymistä on sanoman ydin. Lasten ja 
perheiden kehitysvaiheet poikkeavat aina yksilöllisesti toisistaan, joten 
yleistyksiä on vältettävä. Aikaisempien kokemusten kertomisessa tulee 
aina painottaa niiden esimerkinomaista luonnetta. Toisaalta kokemus-
ten jakaminen on tärkeää ja tuo erilaisia näkökulmia asioihin.

Perheen ominaispiirteet vaikuttavat sanoman vastaanottoon. Jos per-
heelle sanotaan, että ”tämä lapsi ei tule ikinä osallistumaan…”, niin osa 
vanhemmista saa sisua toimintaansa ja ottaa päämääräkseen varmistaa, 
että lapsi varmasti tulee osallistumaan. Osa vanhemmista puolestaan 
passivoituu ja menettää halunsa yrittää toimia osallistumisen suuntai-
siin tavoitteisiin.

Vanhempien mieliin jää myös eri ammattihenkilöiden esittämät erilaiset 
tai ristiriitaiset näkökulmat. Lasten kuntoutuksessa on tällä hetkellä 
vallalla erilaisia näkökulmia. Sen laaja-alaisen ja moniulotteisen toi-
mintakentän sekä jatkuvan tiedon kehittymisen kautta tulee varmasti 
aina olemaankin monia näkökulmia. Yksi tehtävä on siten opetella sie-
tämään epävarmuutta ja epätietoisuutta erilaisten näkemysten joukossa 
– yhtä oikeaa totuutta kun ei ole. Toinen tehtävä on asiantuntijoiden 
välisen konsensuksen hakeminen.
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Perhe on oma toimintayksikkönsä

ARVOT:    Perheen turvallisuus

PERIAATE:   Perhekeskeisyys

TOIMINTATAVAT:  Perhekulttuurin huomioiminen,    
    voimavaralähtöisyys

Arvojen määrittely: Perheen turvallisuus perustuu luottamukselle 
työntekijöitä kohtaan. Se syntyy, kun perhettä kuullaan riittävästi ja perhe 
saa tarpeellisen ja riittävän tuen.

Perhekeskeisyys ja arjen sujuvuus

Eräs kuntoutusta ohjaava yleinen tavoite on perheen selviytyminen 
arjestaan. Perheen kokonaistilanteen näkökulmasta tähän kuuluu, 
että lapsi oppii pitämään huolta itsestään (Lohiniemi ja Sivula 2005). 
Perheen osallistumista mahdollistavaa, aktivoivaa ja huomioonottavaa 
kuntoutusta kutsutaan perhekeskeiseksi tai perhelähtöiseksi työsken-
telytavaksi. Tällöin kuntoutus kattaa perheen jokapäiväiseen elämään 
vaikuttavat asiat.

Työntekijällä on työssään kohde, johon halutaan vaikuttaa ja saada 
muutosta aikaan. Tämän kohteen määrittelyn myötä myös työn tulos 
ja vaikuttavuus ovat arvioitavissa. Lasten kuntoutuksessa on käyty 
keskustelua siitä, onko perhe tällöin työn kohde vai yhteistyötaho.

Työn kohteena perhe nähdään silloin, kun vanhemmille halutaan 
opettaa lapsen kuntoutukseen liittyviä asioita. Tavoitteena on tällöin 
muutos perheen toimintatavoissa. Tästä näkökulmasta lasten kuntou-
tuksen vaikutuksia tulisi arvioida myös lasten vanhempien toiminnan 
kannalta. Vanhempien opettamista ja kuntoutusohjelmia on kritisoitu 
niiden asiantuntijajohtoisuudesta sekä vanhempien passiivisen ja vas-
taanottavan roolin takia. Tällöin olisi erityistä huomiota kiinnitettävä 
opetusmenetelmiin, jotka soveltuvat aikuisoppimiseen. Osallistumista 
korostavia ohjaus- ja opetusmenetelmiä ovat ongelmanratkaisuun 
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perustuva lähestymistapa ja yhteistoiminnallinen oppiminen, jossa on 
keskeistä osaamisen sosiaalisuus ja tilannesidonnaisuus. Vanhempien 
mukaan parhaimmat tulokset saavutetaan kotikäynneillä ja arjen toi-
mintojen yhteydessä toteutettavalla ohjauksella, ryhmämuotoisessa 
työskentelyssä sekä jakamalla kokemuksia toisten vanhempien kanssa. 
Vertaistuen merkitystä korostuu vanhempien jaksamisen näkökulmasta.

Vanhempien osallistumista korostavia työtapoja lasten kuntoutuksessa

• Yhteistoiminnallinen ja yhteisöllinen oppiminen
• Ongelmanratkaisuperustainen työskentely
• Vanhempien ja sisarusten omat vertaisryhmät 

Vanhemmat nähdään yhteistyötahona silloin, kun yhteistyön kohde 
on lapsi tai lapsen toiminta. Tällöin vanhemmat ja kuntoutustyönte-
kijät ohjaavat ja tukevat lapsen kasvua ja kehitystä yhteistyön voimin. 
Yhteistyön uhkakuvana on nähty vanhempien roolin muuttuminen apu-
kuntouttajiksi ja työntekijöiksi vanhemmuuden roolin sijaan. Lasten 
kuntoutus tulisi kuitenkin nähdä ensisijaisesti arkeen integroituneena 
jatkuvana toimintana eli arjen asioiden toteuttamisena toimintatavoilla, 
joiden päämäärä ja merkitys on tiedostettu lapsen tavoitteiden suun-
nassa – ei erillisinä temppusarjoina tiettynä ajankohtana.

Asiantuntijat siirtävät, osittain tiedostamattaan, ajattelumallejaan lasten 
vanhemmille tai koskemaan lasten vanhempia. Kuntoutusta on moitittu 
menetelmä- ja suoritekeskeisyydestä, mikä heijastelee asiantuntijoiden 
käsityksiä, sillä tuskinpa vanhemmat ovat luoneet korostunutta kuvaa 
kuntoutuksen toteuttamisena erillisinä suoritteina.

Sekä vanhemmilla että kuntoutustyöntekijöillä on olennaista tietoa 
lapsesta. Vanhemmat tuntevat lapsen kehitysympäristön ja yksilölliset 
ominaisuudet. Asiantuntijoilla on puolestaan tietoa ja kokemusta poik-
keavasti kehittyvän lapsen kanssa toimimisesta. Näin ollen asiantuntijat 
eivät voi määritellä ilman vanhempien apua miten lapsen kehitystä 
tulisi tukea. Ohjeiden tulee kohdata perheen arki ja auttaa arjen suju-
misessa, muutoin niillä ei ole merkitystä.
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Voimavaralähtöinen perhekulttuurin tunnistaminen

Lähtökohtana kuntoutuksessa on perhekulttuuriin, perheen dynamiik-
kaan ja toimintatapoihin tutustuminen sekä näiden huomioiminen 
käytännön työssä. Perheen oma toimintakulttuuri pitää aina nähdä 
lasten kuntoutustyön taustalla. Perheen tarpeita arvioitaessa tulee käyt-
tää aktiivista perheen resursseja tutkivaa työtapaa. Yhdessä perheen 
kanssa arvioidaan arjesta suoriutumista havaintojen, muistiinpanojen 
ja reflektoinnin avulla. Päätöksenteossa tulisi käyttää kaikkien kun-
toutustyöntekijöiden keinoja ja malleja. Perheen ohjaaminen kuuluu 
kaikille kuntoutustyöntekijöille.

Perhekeskeisessä työskentelyotteessa korostuu perheen voimavarojen 
selvittäminen ja niiden ottaminen huomioon, kun ratkaistaan perheen 
rooli kuntoutuksessa. Tällöin työskennellään perheen voimavarojen 
suuntaisesti, rakennetaan muutosta vahvuuksien varaan ja vahvistetaan 
perheen toimintakykyä. Perheen kyvykkyydessä suoriutua arjesta ja 
osallistumisessa eri elämäntilanteisiin huomioidaan kotielämän lisäksi 
myös perheen vapaa-aika, harrastukset ja muut vastaavat toiminnot.

Perheet eroavat aina toisistaan ja ovat yksilöllisiä toimintakulttuuril-
taan. Perhe voidaan nähdä omana toimintayksikkönä, jossa yhden asian 
muutos vaikuttaa moniin muihin asioihin. Perheen kyvykkyys toimia ei 
pysy vakiona, vaan siinä tapahtuu muutoksia riippuen elämäntilanteesta 
ja perheen saamasta ohjauksesta. Tämän takia yhteistoiminta van-
hempien kanssa ei voi noudattaa tiettyä mallia. Vanhemmilla tulee olla 
täysi oikeus määritellä yhteistoimintaan osallistumisen laajuus ja laatu 
omien näkemystensä ja mahdollisuuksiensa mukaan. Ammattilaisten 
tulee kunnioittaa vanhempien ratkaisuja, mutta myös kannustaa heitä 
osallistumaan kuntoutuksen kokonaisuuteen.
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– Lapsi voi saavuttaa optimaalisen kehityksen ja hyvän tulevaisuuden, 
kun vanhemmat ymmärtävät hänen kehitykselliset tarpeensa.

– Vanhempien osallistumista lapsen kuntoutukseen pidetään sen onnis-
tumisen kannalta merkittävänä ja vanhemmat nähdään kuntoutumi-
sen toteutumisen kannalta voimavarana.

Perheen yksilöllisen toimintakulttuurin tunnistaminen on tärkeää. Osa 
perheistä on ulkoa ohjautuvia ja tarvitsee asiantuntijan ohjaamaan toi-
mintaansa oikeaan suuntaan. Osa perheistä on puolestaan sisältä ohjau-
tuvia ja ratkaisee itse asioita saamansa tiedon perusteella. Molemmissa 
ammattihenkilön ohjaava rooli on tärkeä, mutta ohjaaminen tehdään eri 
tavalla. Kuntoutustyöntekijän muuntautumiskyky erilaisiin rooleihin ja 
erilaisten työotteiden käyttäminen kuuluvat ammattitaitoon. Erilaiset 
roolit määrittävät ammattihenkilöstölle kuinka kommunikoidaan, teh-
dään päätöksiä ja käyttäydytään toisia kohtaan.

Perheiden kanssa työskenneltäessä olisi luovuttava uskomuksista ja 
yleistyksistä. Se mikä toisille on rasite, voi toisille olla voimavara. 
Esimerkiksi jos perheessä on kolme lasta, se ei välttämättä tarkoita 
sitä, että perheellä on kiire ja he eivät jaksa ”ylimääräistä” kuntoutusta 
ja ohjausta.

Lasten vanhemmilla saattaa keskenään olla hyvinkin poikkeavat näke-
mykset perheensä asioista ja lapsen kuntoutuksesta. Lasten kuntoutus-
työssä on tärkeää, että molemmat vanhemmat osallistuvat kuntoutuksen 
suunnitteluun. Kuntoutustyöntekijöiden rooli voi myös olla vanhempien 
ajatusmallien yhteen saattamista. Lasten kuntoutuksessa huomioidaan 
myös sisarusten tuen tarve ja heille suunnatut ryhmätoimintamuodot. 
Usein perheen arki ja rutiinit määräytyvät erityistä tukea tarvitsevan 
lapsen mukaan. Vanhempien keskittyessä erityistä tukea tarvitsevan 
lapsen asioihin saattaa sisarusten toiminta ja osallistuminen jäädä taka-
alalle sen sijaan, että heidät nähtäisiin voimavarana arjessa, esimerkiksi 
lasten oppimisessa: mallintamisessa, jäljittelyssä, samastumisessa ja 
kannustamisessa.
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Esimerkkejä kysymyksistä, jotka ovat nousseet esille asiantuntija  keskusteluissa

1) Onko lapsen etu, vaikka pienikin, aina ensisijainen riippumatta hänen 
perhetaustastaan?

On todettu, että yksilöterapialla, joka toteutuu kerran tai kaksi viikossa 
ei saavuteta optimaalisia tuloksia, jos perheen ja lähiympäristön 
toimintatavat eivät tue kuntoutustoimintaa.

Jos perhe ja lähiympäristö eivät osallistu lapsen kuntoutuksen tavoitteiden 
saavuttamiseen, niin evätäänkö lapselta yksilöterapia kokonaan, koska 
hyöty jää paljon oletettua pienemmäksi, mutta muutamalla kerrallakin 
viikossa voitaisiin saavuttaa lapsen kannalta edullisia asioita?

Ei evätä, mutta tuloksellisuuden takaamiseksi olisi suunnattava 
ensisijaisesti ja/tai lisäresursseja vanhempien tukemiseen.

2) Onko mahdollista, että perhe osaa arvioida ketä asiantuntijoita 
he haluavat neuvotteluun mukaan ja mitä kuntoutuspalveluja he 
tarvitsevat?

Perhe on asiantuntija perheen toimintakulttuurissa, mutta 
kuntoutustyöntekijät kuntoutuksen mahdollisuuksissa.

Perhe tarvitsee arviointiin ulkopuolista asiantuntijatukea.

Yhteistyötä tehdään usein äidin kanssa, ei koko perheen kanssa. Lasten 
kuntoutuksessa tulisi ottaa huomioon myös isän roolin merkitys. 
Kokemusten mukaan perheet, joissa isä osallistuu aktiivisesti lapsen ja 
perheen kuntoutusasioihin, selviytyvät hyvin arjesta. Vanhemmat itse 
määrittelevät tärkeimmiksi jaksamisen lähteiksi lapsen ja puolisonsa. 
Näin ollen asiantuntijoiden resursseja kannattaa suunnata isän roolin 
vahvistamiseen sekä vanhempien keskinäisen toiminnan tukemiseen.
Lasten perheitä ja heidän tuen tarvettaan ei siis tule nähdä yhtäläisinä. 
Yhden näkemyksen mukaan esimerkiksi lapsen vammatyyppi vaikuttaa 
siihen, millaisia tukipalveluja perheet katsovat tarvitsevansa ja millaista 
tukea he saavat. Tämä kuvastaa perinteistä asiantuntijoiden luomaa 
diagnoosiperustaista ajattelumallia. Se on osittain seu rausta tämän het-
ken lainsäädännöstä. Asiaa tulee kuitenkin tarkastella perhelähtöisestä 
näkökulmasta niinkin, että toiset perheet tarvitsevat vähän  ulkopuolista 
tukea ja toiset puolestaan paljon, vaikka lasten  toimintakyky olisi 
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 suunnilleen samanlainen. Lapsen kuntoutus suunnitellaan suhteessa 
vanhempien ja lähiympäristön toimintaan ja jaksamiseen. Tämä tar-
koittaa sitä, että lapsen vamma ja sen vaikutus elämään ilmenee ja 
käsitellään aina suhteessa perheen tilanteeseen.

Lapsi on aina ensisijaisesti lapsi – ei kuntoutuja

ARVOT: Sosiaalinen oikeudenmukaisuus, sisäinen sopusointu, terveys

PERIAATE: Lapsilähtöisyys

TOIMINTATAVAT: Yksilöllinen toimintakyky ja -mahdollisuudet, 
toiminnalliset tavoitteet, taitojen oppiminen ja sosiaalinen osallistuminen

Arvojen määrittely:
• ”Toiset selviävät hyvin yhdestä asiasta ja toiset toisesta” Sosiaalinen 

oikeudenmukaisuus tarkoittaa sitä, että kaikkien ihmisten ääni kuuluu. 
Ihmistä arvostetaan taidoista ja tiedoista riippumatta. Kaikki otetaan 
mukaan.

• Sisäinen sopusointu on tasapainoa oman itsen ja ympäristön kanssa. 
Olemassa oleminen edellyttää toimivaa ja riittävää kommunikointia.

• Terveys on yhtäältä kehon ja mielen terveyden edistämistä toisaalta 
vammaisuudesta aiheutuvien haitallisten tekijöiden ehkäisyä ja hoitoa.

Lapsilähtöisyys: mikä on tärkeää?

Lapsikäsityksen pohtiminen on tärkeää lasten kuntoutustoimintaa mää-
riteltäessä. Lasten kuntoutuksessa ei enää juurikaan puhuta potilaasta, 
asiakkaasta, työn kohteesta, kuntoutujasta tai vammaisesta lapsesta. 
Käytäntöön on vakiintumassa myös käsite erityistä tukea tarvitseva 
lapsi. Yhteinen sanoma on, että erityistä tukea tarvitseva lapsi on vam-
mattoman lapsen tapaan ensisijassa lapsi. Kaikki lapset ovat yksilöitä 
muiden joukossa. Toki kuntoutuksen tuoma tuki, avustus, ohjaus ja 
aikuisen tiivis läsnäolo ovat realistinen osa lapsen elämää. Lapsi leikkii, 
tarvitsee rakkautta, huolenpitoa ja rajoja siinä missä muutkin lapset.
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Kuntoutus on lasta varten. Se on suuri periaatteellinen kannanotto. 
Tällöin lapsen etu asetetaan aina ensisijalle. Useimmiten lapsen etu on 
yhteneväinen perheen näkemysten kanssa. Ristiriitatilanteita syntyy, 
kun asiantuntijoiden ja perheen käsitykset hyvästä kuntoutuksesta 
eivät mene yksiin. Ristiriitojen taustalla arvioidaan olevan erilainen 
tietopohja ja keskinäisen ymmärryksen puute.

Lapsilähtöisyys tarkoittaa sitä, että lapsen toimintakyky arvioidaan ICF-
luokituksen mukaisesti ja kartoitetaan toimintamahdollisuudet. Perheen 
sekä lapsen tarvitsema ohjaus arvioidaan heidän kanssaan yhteistyössä. 
Tämä on lapsen yksilöllistä tukemista hänen omista lähtökohdistaan 
ja tarpeistaan.

Yksilötekijät ovat yksi osa-alue ICF-luokituksen viitekehyksessä. Niillä 
tarkoitetaan iän, sukupuolen, rodun, sosiaalisen taustan, elämäntapojen 
ja kasvatuksen lisäksi yksilön yleisiä käyttäytymismalleja, luonteen-
omaisia käyttäytymispiirteitä, selviytymisstrategioita ja yksilöllisiä 
vahvuuksia sekä muita ominaisuuksia, jotka vaikuttavat kuntoutuksen 
toteutukseen. Jokaisella lapsella on jo syntyessään persoonallisia tapoja 
kuten nukkumis- ja syömisrytmi. Lapsen lähiympäristön rytmit autta-
vat lasta sisäistämään toimintoja. Lapsi oppii, että toimintojen toisto tuo 
ennustettavuutta, turvallisuutta ja mukavuutta. Tapoihin vaikuttavat 
oman perheen rutiinit. Tavat ovat sisäistettyjä käyttäytymismalleja, 
jotka ohjaavat toimintoja.

Lasta ei voida nähdä elinikäisenä kuntoutujana. Lasten kuntoutusta ei 
voida tarkastella ainoastaan kuntoutuksen sisällön ja erillisten toimen-
piteiden kannalta. Kuntoutuksen merkitys ei myöskään ole yksiselit-
teisesti haitan vähentäminen, vammojen ehkäisy ja minimointi, vaan 
pikemminkin perustana on yksilöllisten voimavarojen etsiminen ja 
vahvistaminen. Näiden avulla rakennetaan heikompien alueiden kehit-
tymistä. Ihmisarvo tarkoittaa oikeutta olla olemassa sellaisena kun on, 
ja jokaisen lapsen yksilöllisyyttä tulee kunnioittaa omana ainutlaatui-
sena persoonana.
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Lasten kuntoutuksen yleisissä tavoitteissa korostetaan lapsen näkö-
kulmasta kasvun, kehityskaaren ja minäkuvan tukemista sekä osalli-
suutta elämäntilanteisiin. Näiden asioiden taustalla olevina keskeisinä 
tekijöinä nähdään olevan lapsen oman ilmaisun, realistisen minäkuvan 
sekä vuorovaikutuksen ja sosiaalisten taitojen. Kuntoutuksen kannalta 
ydinasemassa ovat lapsen tavoitteiden mukainen oppiminen.

Lapsen tavoitteiden mukainen oppiminen tarkoittaa sitä, että lapsen 
mielipidettä arvostetaan, hän tulee kuulluksi ja saa vahvistusta itse-
tunnolleen ja luottamukselleen. Lapselle on tällöin mahdollistettava 
riittävät vuorovaikutuskeinot ja tuettava itseilmaisua. Lapsella on tahto 
ja kyky vuorovaikutukseen. Lapselle on tärkeää ymmärtää, miksi pitää 
olla vuorovaikutuksessa ja oppia ottamaan huomioon muut ihmiset ja 
välittämään toisista. Lapsi tarvitsee lähiympäristössä olevia sosiaalisia 
kontakteja, samanikäisiä vertaisia ystäviä sekä aikuisten vammaisten 
ihmisten kohtaamista ja asioiden jakamista.

Lapsi oppii tällöin toimimaan ja elämään itsensä sekä muiden ihmisten 
kanssa. Tämä on keskeistä, kun mietitään kuntoutuksen ja muiden 
toimenpiteiden suhdetta ja asemaa.

Lapsen tärkeimmät roolit ovat perheenjäsenen ja leikkijän roolit. 
Vanhemmat odottavat ja arvostavat lapsen omaa panosta päivittäisissä 
toiminnoissa kuten tavaroiden siivoamista, pienten askareiden teke-
mistä ja itsestä huolehtimista. Se on hänen roolinsa perheenjäsenenä. 
Kasvun myötä roolit kehittyvät esimerkiksi kaverin ja erilaisten ryhmien 
jäsenten rooleiksi.

Yhdistyneiden Kansakuntien lapsen oikeuksien yleissopimus v. 1989 
velvoittaa turvaamaan lapselle osuuden yhteiskunnan voimavaroista, 
oikeuden osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon ja yhteiskunta-
elämään sekä oikeuden suojeluun ja huolenpitoon. Sopimuksessa paino-
tetaan lapsen edun näkökulmaa kaikissa lasta koskevissa toiminnoissa. 
Lasten inhimillistä kasvua ja kehitystä turvaava lapsen oikeuksien 
yleissopimus, joka tuli laintasoisena säädöksenä Suomessa voimaan 
vuonna 1991, korostaa arvoista keskeisimpänä lapsen ihmisarvoa. Tähän 
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perusarvoon liittyneenä sopimus kattaa neljä yleisperiaatetta, jotka 
ovat: syrjintäkielto ja lasten tasa-arvoinen kohtelu, lapsen etu, lapsen 
oikeus elämään ja täysipainoiseen kehittymiseen sekä lapsen mielipi-
teen ottaminen huomioon.

Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus vammaisten henkilöiden 
oikeuksista hyväksyttiin vuonna 2006 ja siinä korostetaan 3 artik-
lassa yleisissä periaatteissa itsemääräämisoikeuden, syrjimättömyyden 
osallistumisen ja osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden 
lisäksi lasten kehittyviä kykyjä oikeutta identiteettiin. Vammaisten 
lasten 7 artiklan mukaan kaikissa toimissa on otettava ensisijaisesti 
huomioon lapsen etu sekä asianmukaisen painoarvon antaminen lapsen 
näkemyksille. Lainsäädäntö, asetukset, normit ja sopimukset antavat 
paljon velvoitteita, mutta ne tulevat todellisiksi vasta asenteiden ja 
käytäntöjen kehittymisen myötä arjessa.

Lapsen itsemääräämisoikeus noudattaa hänen ikä- ja kehitystasonsa 
mukaista toimintaa. Vanhemmilla on ensisijainen kasvatusoikeus ja 
-vastuu. He tekevät päätöksiä lapsen asioissa. Yhteiskunnan toimen-
piteet tukevat perheen arkea. Kuntoutushenkilöstöllä on koulutuksensa 
antama ammatillinen tieto ja osaaminen sekä kokemuksensa tuoma 
näkemys. Kuntoutustyöntekijöillä on vastuu rakentaa lasta koskevan 
päätöksenteon yhteistyön edellytykset ja taata, että lapsi tulee kuul-
luksi. Lasten kuntoutusta toteuttavien tahojen tulisi kiinnittää erityistä 
huomiota henkilöstön pysyvyyteen onnistuneen lasten kuntoutuksen 
takaamiseksi.
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Asiantuntijakeskusteluista kootut lapsen oikeudet kuntoutuksessa 

• Oikeus kuntoutukseen toimintakyvyn arvioinnin perusteella
• Kuntoutus ei edellytä aina lapsen lääketieteellistä arviointia, vaan 

se voi käynnistyä kenen tahansa lapsen kanssa toimivan aikuisen 
huolestumisesta ja tarpeesta

• Oikeus osallistumiseen lapsena kehitystasonsa mukaisesti – ei 
kuntoutujana tai aikuisen parina

• Oikeus aikuiseen ohjaajaan
• Oikeus avustajaan tarpeen vaatiessa
• Oikeus saada asiantuntevaa ohjausta
• Oikeus tulla kuulluksi ja osallistua päätöksentekoon
• Oikeus saada rajat ja realisoidut tavoitteet toiminnalleen
• Oikeus oppia
• Oikeus pitää kivaa ja leikkiä
• Oikeus saada ystäviä 

Toiminnalliset tavoitteet

”emme kuntouta suoritusta vaan kuntoutuksessa lapsi oppii taitoja, 
joilla osallistua”

Lasten kuntoutuksessa korostetaan toiminnallisten tavoitteiden aset-
tamista. Ne voidaan ICF:n mukaisesti nähdä lapsen suorituksina ja 
osallistumisena elämänpiirinsä asioihin. Suoritukset ovat usein edel-
lytys osallistumiselle. Osallistuminen puolestaan asettaa kuntoutus-
työntekijöille ja asiantuntijoille velvollisuuden perehtyä lapsen ja hänen 
perheensä elämänpiiriin ja tavoitteisiin. Asiantuntijoiden on kyettävä 
muotoilemaan työnsä asiasisältö kaikkien ymmärtämälle arkikielelle. 
ICF korostaa ympäristötekijöiden ja yhteisöllisen kontekstin ottamista 
huomioon kuntoutuksen suunnittelussa, esimerkiksi kävelemisen 
edistäminen ei kohdistu vain yksilön kävelysuoritukseen vaan myös 
ympäristöön, jossa kävelyä harjoitetaan.

Lasten kuntoutuksessa, etenkin eri terapiamuodoissa, voi korostua 
yksittäisen suorituksen tai tehtävän onnistumiseen tähtäävä kuntou-
tus eli tehtäväkeskeisyys. Tällöin tehtävä ositetaan ja harjoitellaan tai 
tuetaan sen asettamia vaatimuksia ja edellytyksiä sekä pohditaan eri-
laisia vaihtoehtoisia tapoja tehtävän suorittamiseen. Lapsen yksilölli-
sen toimintakyvyn mukaisesti voidaan kuntoutus joutua toteuttamaan 
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erillisissä tiloissa esimerkiksi keskittymiskyvyn mahdollistamiseksi tai 
tiettyjen kuntoutuksen välineiden saatavuuden takia. Terapeutilla on 
mielessään ammatillisen osaamisensa tuomat osatavoitteet ja keinot 
niiden saavuttamiseen, mutta lapsen saavuttamien taitojen integroi-
minen arkeen jää helposti vaillinaiseksi. Terapiassa opittujen asioiden 
siirtyminen arkeen vaatii aina arjessa ja sosiaalisissa tilanteissa har-
joittelua sekä eri alojen ammattilaisten yhteistoimintaa – yhteisten 
tavoitteiden tiedostamista.

Taidon kehittymisen tie voi olla pitkä. Taidon kehittyminen tapahtuu 
pitkäjänteisen harjoittelun ja siinä tapahtuvien oppimisen sekä oivalta-
misen sarjojen kautta. Oppiminen on käytännössä usean eri oivaltami-
sen ja oppimisen tavan summa. Itse tekemällä oppiminen on syvällinen 
muoto ja se liittyy vahvasti kaikkiin oppimismuotoihin.

Taitojen oppimisessa on useita vaiheita, joissa on otettava huomioon 
erilaiset opetus- ja palautteenantotavat ja niiden tehokkuudet. Taidon 
opettamisessa on selvitettävä lapsen yksilölliset ja erilaiset oppimis-
tavat, jotka vaativat asiantuntijalta ohjausmenetelmien muuntelua.

Lapsen oman toiminnan ohjauksen ottaminen huomioon on keskeinen 
tekijä lapsen taitojen opettelussa sekä niiden käytössä arjen tilanteissa. 
Oman toiminnan ohjaus käsittää sarjan taitoja kuten organisointi- ja 
ongelmanratkaisutaidot, jotka sallivat ihmisen osallistumisen itsenäi-
seen, merkitykselliseen ja itseohjautuvaan käyttäytymiseen. Ensisijaisia 
taitoja, joita tarvitaan oman toiminnan ohjaukseen, ovat tahto, suunnit-
telu, kyky tarkoituksenmukaiseen toimintaan sekä itsetietoisuus. Oman 
toiminnan ohjaukseen liittyy useita eri osa-alueita, joita ovat tavoitteen 
valinta, ennakointi, aloitteellisuus, suunnittelu, joustava strategioiden 
käyttö, tarkkaavuuden suuntaaminen ja ylläpito, impulssien hallinta ja 
reaktioiden sekä ärsykkeiden ehkäisy. Oman toiminnan ohjauksessa on 
kyse siitä, mitä tehdään ja miten toiminta suoritetaan. Lapset opetetaan 
asettamaan omia tavoitteitaan, seuraamaan kehitystään ja arvioimaan 
vähitellen itseään.
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Lasten kuntoutuksessa on ensisijaista tiedostaa ja tunnistaa miten 
lapsi oppii yksilönä, kun tarvitaan erityistä tukea. Ongelmanratkaisu-
perusteinen oppiminen yksi keskeisimmistä tavoista, koska usein jou-
dutaan etsimään vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa arjen toimintoja. Lapsen 
tasosta ja toiminnasta riippuen oppiminen on tietoista ja tiedostavaa 
tai tiedostamatonta. Oppimiseen vaikuttaviksi, merkittäviksi tekijöiksi, 
on määritelty myös tilanteeseen vaikuttavat tekijät kuten motivaa-
tio, toisto, palautteen anto ja siirtovaikutus arkeen eli yleistettävyys. 
Nämä tilannetekijät ovat usein jääneet liian vähälle huomiolle lasten 
kuntoutuksessa.

Sosiaalinen osallistuminen

Kuten ICF-luokitus määrittelee, osallistuminen on osallisuutta elä-
mäntilanteisiin. Tämä on yksilöllistä, mutta sitä ohjaavat tietyssä 
määrin kulttuuri, toimintaympäristö ja yhteiskunta säädöksineen. 
Osallistumisen edistämisessä lapsen kehitystaso huomioidaan järjes-
telmällisesti. Lapsi nähdään lähiyhteisönsä jäsenenä ja osana ryhmänsä 
kokonaisuutta. Sosiaalisten taitojen edistäminen on jokaisen kuntou-
tuksessa toimivan henkilön huomion kohteena.

Lapsen sosiaalista osallistumista korostava kuntoutus koetaan pääsään-
töisesti vähäiseksi. Tämä alue ei tunnu kuuluvan kenenkään toimialuee-
seen tai asiantuntijuuteen. Toisaalta tämä puute on verraten helposti 
korjattavissa, koska se voidaan liittää olemassa oleviin rakenteisiin.

Ongelmaksi on muodostunut se, että sosiaalisten taitojen käsitettä ja 
määrittelyä ei ole eritelty ymmärrettävästi. Sosiaaliset taidot kuvastuvat 
sosiaalisessa käyttäytymisessä. Lapsille tulisi mahdollistaa omakohtai-
sia kokemuksia sosiaalista tilanteista ja rooleista sekä luoda tietoisesti 
oppimistilanteita, joissa taitoja harjoitellaan.

Heinämäen (2004) mukaan päiväkoti voidaan nähdä sosiaalisena kun-
toutuksena. Tällöin jokainen henkilö, joka toimii päiväkodin kanssa, on 
osaltaan vastuussa sosiaalisen osallistumisen tukemisesta.
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Elämänkaari: mihin lasta kuntoutetaan?

ARVO: Elämän mielekkyys

PERIAATE: Kuntoutus perustuu elämänkaareen

TOIMINTATAPA: Näkymä tulevaisuuteen, pitkäjänteiset ja kattavat 
suunnitelmat, tiedon hallintakeinot

Arvon määrittely:
• Elämän mielekkyys nähdään kuntoutuksessa niin, että se tukee 

tämänhetkistä elämää ja auttaa näkemään myös huomisen sekä antaa 
perusteltua toivoa.

Elämänkaaren ja lapsen kehityskaaren suhde

Vanhemmille tulee tiedottaa lapsen kasvun ja kehityksen lähivuosista 
sekä niiden etenemisestä suhteessa kuntoutukseen. Erityisen tärkeää 
on lasten yleisen kehityksen tunteminen sekä yksilöllisten variaatioiden 
ymmärtäminen, jos kyseessä on perheen ensimmäinen lapsi.

Lasten kasvatus, ohjaus, opetus ja kuntoutus painottuvat iän ja kehi-
tystason mukaisesti. Kuntoutus sisältää eri ikäkausina erilaiset toimin-
nan muotojen painotukset. Kuntoutus tulee jaksottaa lapsen kasvu- ja 
kehityskaaren mukaan. Kehityskaari voidaan karkeasti jakaa seuraaviin 
alueisiin painottamalla ympäristön merkitystä kehitysvaiheessa: vauva-
ikä, päiväkoti-ikä, kouluikä ja itsenäistymisen vaihe.

Kuntoutuksen painopiste vaihtelee eri ikäkausina ja luonnollisesti 
riippuen yksilöllisestä toimintakyvystä. Siirtymävaiheisiin on kiinni-
tettävä erityistä huomioita kuntoutuksen yhteistyössä. Päivähoidosta 
koulumaail maan siirtyminen (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 
2005, 2016) ja aikanaan jatko-opiskeluun ovat tärkeitä neuvottelu- ja 
saattokohtia, joita joudutaan valmistelemaan etukäteen sekä resurssien 
että tiedonsiirron näkökulmasta. Nämä elämän taitekohtien valmistelut 
tulisikin olla suunnitelmallisia ja ennakoitavia asioita. Onnistunutta siir-
tymistä voidaan kutsua elämän liitoskohtien saumattomaksi yhteistyöksi.
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Kuntoutuksen lähi- ja etätavoitteet muotoutuvat lapsen ja perheen 
elämänkaaren mukaan. Yhteisinä etätavoitteina ovat aktiivinen koulu-
lainen ja ammatinvalinta sekä itsenäistyminen. Lasten kuntoutuksessa 
tulee ottaa huomioon, että lapsi on joskus erityistä tukea tarvitseva 
aikuinen. Elämän kulun mukaan toteutuvassa kuntoutuksessa tulee 
nähdä yli seuraavan kontrolliajan. Kuntoutusasiat eivät lopu 16–18 
ikävuoteen. Aikuisuuteen siirtyminen nähdään tärkeänä asiana lasten 
kuntoutuksessa. Selvityksen kohteena tulisi olla seuraavat kysymykset:

Mihin valmistamme lapsia tulevaisuudessa?

Mihin lasta kuntoutetaan ja millaisia valmiuksia hänelle annetaan?

Mitä tapahtuu koulun jälkeen?

Mikä on sijoittutuminen yhteiskuntaan?

Miten lapset pärjäävät, mikä on tulevaisuus?

Suunnitelmien yhdistäminen

Lapsella ja perheellä saattaa olla eri tahojen kanssa tehtyjä kirjallisia 
suunnitelmia elämää varten. Suunnitelmat voivat olla hyvinkin erilaisia 
riippuen siitä, mihin tarkoitukseen ne on tehty.

Suunnitelmat ovat lakisääteisiä, mutta niiden yhdistäminen ei ole. Jotta 
kuntoutus voidaan tarkoituksenmukaisesti liittää osaksi perheen arkea 
ja muodostaa tukitoimista kokonaiskuva tulisi myös erilaisten suun-
nitelmien olla yhtenäiset ja toisiaan tukevat. Suunnitelmien sisältöjen 
yhteensovittaminen on käytännön ja tuloksellisuuden kannalta oleel-
lista. Lasten kuntoutusta koskevissa keskusteluissa on todettu, että 
suunnitelmat eivät ole tasalaatuisia. Tämän asian parantaminen vaatisi 
suunnitelmakäytäntöjen selkiyttämistä sekä koulutusta suunnitelmien 
tekemisestä ja siihen liittyvistä erilaisista kriteereistä.

Erilaisten suunnitelmien ongelmaksi on koettu aikaa vievä prosessi ja 
toteutumattomuus arjessa. Paperityö ei saa hallita työtä ja olla työn 
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kohde, vaan se on työväline. Suunnitelmat tulee tehdä aina yhteistyössä 
perheen ja eri alojen ammattilaisten kanssa, jolloin myös yksittäisen 
henkilön työtaakka vähenee. Kukin ammattilainen vastaa oman erikois-
asiantuntijuutensa alueesta. Tehtäessä ensimmäistä suunnitelmaa on 
selvää, että panostusta vaaditaan enemmän. Kun työ ja suunnitelma on 
kerran huolella tehty, niin seuraava kerta ei vaadi yhtä paljon.

Pitkän aikavälin suunnitelma tuo kuntoutukseen pitkäjänteisyyttä. Se 
luo raamit ja sisältää suunnitelmakausia. Tällöin on mahdollista jous-
tavuus varioida eri tukimuotoja sekä niiden jaksotuksia ja rytmityksiä. 
Jo olemassa olevaa suunnitelmaa täydennetään ajankohtaisella tiedolla.

Kattava suunnitelma kokoaa sen hetkisen toiminnan yhteen laa-
jasti. Tämä sijoittuu luontevimmin päivähoidon tai koulun yhteyteen. 
Molemmat auttavat hallitsemaan kokonaisuutta ja sisältävät tulevai-
suuden ennakointia.

Tämän tyyppisten suunnitelmien ongelma on tällä hetkellä se, ettei 
näitä oteta riittävästi huomioon. Asioiden suunniteltu ja ennakoitu 
järjestäminen on tietysti vastuullista ja työlästä tekovaiheessa, mutta 
tällä tavoin voitaisiin vähentää sekaannusten aiheuttamaa, sinänsä 
huomattavaa työtä. Tämän suuntainen suositus onkin organisaatiota 
käsittelevän osion päälinjaus.

Suunnitelmallinen tiedon hallinta

Tiedotus koetaan ongelmaksi kaikilla aloilla. Salassapitovelvollisuus, 
tietosuojat ja luottamussuhde tuovat kuntoutuksen järjestämiseen ja 
tiedonkulkuun omat haasteensa. Eri kuntoutustahojen välinen tie-
dotus toteutuu aina lasten vanhempien kautta tai heidän luvallaan. 
Vanhemmat kokevat usein taakaksi sen, että he joutuvat toistamaan 
lapsen ja perheen historiaa, joka koostuu valitettavan usein erilaisia ja 
irrallisia epikriisejä, lausuntoja, anomuksia, suunnitelmia jne. sisältä-
vistä mapeista. Kuntoutuksessa työntekijät ja toteutustahot saattavat 
usein vaihtua. Työntekijät eivät välttämättä saa etukäteen perheestä 
tietoa. He eivät ehdi lukea papereita tai ne on kirjoitettu niin yleisesti, 
etteivät ne kerro perheen arjesta riittävästi.
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Lapsella ja perheellä tulisi olla käytössään pitkäjänteinen toiminta-
malli, johon kootaan keskeiset asiat ja tiedot eri elämänalueita. Tämän 
runkona voi toimia asiakassuunnitelma (STM 2017). Mallille tulisi olla 
ominaista se, että siinä näkyy myös perheen ja lapsen kertomus sekä 
heidän arvioimansa kehitys. Informaatioteknologian kehitys voisi osal-
taan avata tähän nopeita ja helppoja työtapoja.

Lasten vanhemmat ovat esittäneet huolensa myös siitä, miten lapsi itse 
hallitsee tietonsa itsenäistyessään ja aikuistuessaan. Lapsen tulisi itse 
olla tekemässä omaa tiedon hallintaansa.

Kuntoutus arjessa
”Kuntoutus on lapsen kehityksen ja kasvun edistäjä, mahdollistaja ja 
väline – ei itsetarkoitus tai parantaja. Kuntoutuksella on aina suhde 
muuhun elämään”

ARVOT: Monipuolinen elämä, laajakatseisuus, luovuus

PERIAATE: Kuntoutus toteutuu arjen toiminnoissa

TOIMINTATAVAT: Kuntoutuksen muodot tukevat arjen toimintoja

Arvojen määrittely:
• Kuntoutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan mukaan lapsi, 

perhe ja heidän lähiympäristönsä. Ympäristö, missä lapsi elää, ohjaa 
kuntoutusta. Lapsen leikki ja nuoren senhetkinen toiminta ovat 
kuntoutuksen lähtökohtia.

• Laajakatseisuus on ymmärrystä, että kuntoutuksen työkenttänä on 
lapsen/nuoren elämä. Kuntoutustyöntekijän tehtävänä on ohjata ja 
neuvoa, ei tuomita.

• Luovuus on asioiden näkeminen sellaisesta näkökulmasta, josta sitä ei 
ole aiemmin huomannut katsoa.

Lapsen arki sisältää leikkiä ja oppimista

Leikki on lapsen tapa kohdata maailmaa ympärillään. Leikin avulla 
lapsi oppii elämässä vaadittavia taitoja. Leikki on lapsen tärkein itse-
näinen toimintamuoto. Leikkiessä lapsen omien valmiuksien ja leikin 
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asettamien vaatimusten välinen ristiriita panee liikkeelle kehityksen 
ja johtaa parhaiten uuden oppimiseen. Leikin sijaan lapselle tarjotaan 
kuntoutuksessa liian usein aikuisilta kopioituja harjoitteita.

Lapsen leikkitaidot etenevät vaiheittain ja ohjaavat lapsen kokonais-
valtaista kehitystä. Näin ollen leikki heijastaa lapsen kehitys tasoa. 
Leikissä lapsi toimii lähellä optimaalista kehitystasoaan. Lapset 
eivät tietoisesti leiki oppiakseen, mutta oppivat leikkiessään (Lillard 
et al. 2013).

Aikuisten näkökulmasta leikillä voi olla tietoisia ulkoisia päämääriä ja 
tavoitteita, jotka tukevat lapsen kehitystä ja oppimista. Leikin ohjaus 
on riippuvaista aikuisten toiminnasta. Lasten leikin tukeminen vaatii 
huolellista havainnointia ja kykyä eritellä leikkitilanteita. Onnistunut 
leikki vaatii usein epäsuoraa ja suoraa ohjausta.

Lasten leikkiä tulee osata eritellä oppimisen näkökulmasta. Tällöin 
ymmärretään leikin merkitys esimerkiksi sosiaalisten taitojen, kielen 
oppimisen ja liikunnallisten taitojen kannalta. Lasten kasvattajat osaa-
vat käyttää hyväkseen leikin kytkentöjä toiminnallisiin tehtäviin antaen 
tilaa lapsesta lähteville aloitteille. Myös kuntoutustyöntekijöiden tulisi 
omata osaamista leikin kehitysvaiheista ja leikkikulttuurista.

Leikkitoimintoihin on tärkeä kiinnittää erityistä huomiota kuntoutuk-
sessa sekä tukea lasten leikkiä tietoisesti ja tavoitteellisesti. Tällöin 
mahdollistuu myös esimerkiksi yksilökuntoutuksen tavoitteiden ja 
saavutusten vieminen arkeen eli tulosten käytäntöön saattaminen.

Lasten leikin mahdollistaminen ja tukeminen vaatii kuntoutustyön-
tekijöiltä laajaa tietoperustaa oppimisen ja leikin teorioista. Tämä on 
kaikille eri toimijoille yhteistä teoriatietoa, jotta heidän on mahdol-
lista saavuttaa oman osaamisalueensa tavoitteita ja toteuttaa yhteistä 
päämäärää.
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Lapsuus tulee turvata

Lapsuuden itseisarvoinen luonne tulee säilyttää eli lapsuutta tulee tie-
toisesti vaalia. Sanonta ”leikki on lapsen työtä” on elänyt pitkään kan-
sanviisautena. Kuntoutus ei kuitenkaan saa muuttua lapsen tai perheen 
työksi. Kuntoutuksen toteutuessa arjesta erillisinä suoritteina kasvaa 
riski siitä, että kuntoutus hallitsee elämää ja määrittää sen rytmit. 
Kuntoutuksen erilliset kertamäärät nousevat tärkeämmäksi kuin se 
mitä ja miten asioita tehdään.

On ymmärrettävää, että eri alojen ammattilaiset kokevat oman osaa-
misalueensa tärkeäksi lapsen kehityksessä. Ammattilaisten vastuulla 
on kuitenkin nähdä ensisijaisesti lapsen kokonaiskehitys ja suhteuttaa 
oma osuutensa tähän kokonaisuuteen. Lasten kuntoutuksessa vallitseva 
yksilöterapia- ja menetelmäkeskeisyys voi olla lähtöisin vain asiantun-
tijoiden luomasta mielikuvasta lasten kuntoutuksesta. Lasten vanhem-
mille voi muodostua ajatusmalli, jonka mukaan heidän lapsensa jäävät 
jostain paitsi, jos eri alojen yksilöterapiaa ei ole mahdollisimman paljon.

Ajatus siitä, että lääkinnällinen kuntoutus on aina toissijainen kas-
vatukseen ja opetukseen nähden, tarkoittaa lähinnä lääkinnällisen 
kuntoutuksen, kuten eri terapioiden integroimista lapsen toimintaym-
päristöön yhdessä sovittujen periaatteiden mukaisesti. Lapset itse ja 
lasten vanhemmat ovat tuoneet esille huolenaiheen siitä, että terapiat 
alkavat, kun pitäisi olla ystävien kanssa leikkimässä, oppitunnilla tai 
harrastusten parissa. Tämä kuvastaa ensinnäkin yksilöterapioiden 
ajoittamisen merkitystä perheelle ja lapselle sopivaksi motivaation ja 
tuloksellisuuden kannalta. Toiseksi se kertoo siitä, että yksilöterapia on 
toteutettava mahdollisimman pian tilanteen salliessa lapsen sosiaali-
sissa tilanteissa ja ryhmässä. Kuntoutuksen yleisiin tavoitteisiin kuuluu 
arkielämän taitojen kehittyminen ja itsenäinen toiminta.

Terapian toteutuksessa on paljon eri vaihtoehtoja kuten yksilö- tai 
ryhmäterapia, vertaisryhmässä sekä lapsen omassa kehitysympäristön 
ryhmässä kuten luokassa toteutuvan terapia. Ryhmäterapioiden etuja on 
tunnistettu paljon. Lapsi saa tällöin kannustusta, mallinnusta ja oppii 
hallitsemaan taitonsa myös sosiaalisissa tilanteissa. Toteutusmuotoa 



VLK – Valtakunnallinen Lasten ja Nuorten Kuntoutus

158

suunniteltaessa on otettava huomioon lapsen toive, jotta sitoutumi-
nen yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen on mahdollisimman suuri. 
Nuoret aikuiset eivät aina halua terapeuttia mukaan omiin toimintoi-
hinsa esimerkiksi liikuntatunneille. Yksilöterapiat ovat lääkinnälli-
sessä kuntoutuksessa, erityisesti kuntoutuksen alkuvaiheessa, usein 
välttämättömiä. Yksilöterapiat sisältävät aina lapsen lähiympäristön 
konsultaation, ohjauksen, neuvonnan ja yhteistyön. Yksilöterapioista 
tulee edetä tilanteeseen, jossa opittuja taitoja sovelletaan ryhmässä ja 
lapsen omissa elämänpiirin tilanteissa.

Arjen arvokkaat asiat

Kuntoutuksen keskeinen ajatus on lapsen laaja-alaisia tarpeita koros-
tava moniammatillinen auttamistyö. Lasten kuntoutus on siis lapsen 
elämänpiireissä tapahtuvaa vuorovaikutuksellista toimintaa, jonka 
tavoitteena on edistää lapsen tervettä kasvua, kehitystä ja oppimista. 
Ajatus siitä, että työkenttänä on lapsen koko elämä, ei tarkoita sitä, että 
lapsen koko elämä on kuntoutusta.

Vastakkainasettelussa ovat olleet seuraavat ajatukset:

1) ovatko kaikki erityistä tukea tarvitsevan lapsen elämässä olevat 
asiat kuntoutusta, jolloin ilmenee huoli siitä, että koko elämä muuttuu 
kuntoutukseksi?

2) kuntoutustoimet ovat irrallisia lapsen arkielämästä ja lapsen elä-
mässä on osa-alueita, joihin tarvittava kuntoutustuki ei ulotu.

Lähinnä edelliset tulisi nähdä ajatuksena siitä, että lapsen arjessa toteu-
tuu toimintatavat, jotka edistävät hänen kasvuaan ja kehitystään.

Lapsen kanssa kahden toteutettavat terapiahetket, usein tunnin mit-
taiset, ovat rankkoja. Lapsi toimii pääsääntöisesti kapasiteettinsa 
äärirajoilla oppien uutta. Hänestä etsitään jatkuvasti aktiivisesti uusia 
voimavaroja ja kehityspotentiaaleja. Monien perheiden mukaan lapsi 
ei jaksa tällaisia intensiivisiä terapioita kovinkaan montaa viikossa. 
Lisärasituksensa perheen arkeen tuo lapsen kuljetukset terapiaan, jos 
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sen toteutus vaatii erillisiä tiloja. Toisaalta lapsen vanhemmat kuljet-
tavat lapsiaan myös harrastusten pariin ja yhteiskunnalla on tukitoimia 
kuljetuksiin. Ratkaisuja tilanteeseen on haettu sijoittamalla lapsen eri 
terapiat peräkkäin kuljetusten vähentämiseksi, mutta tämä on lapsen 
jaksamisen kannalta osoittautunut huonoksi ratkaisuksi.

Yksi vaihtoehto on ollut yhteisterapiat, jossa eri alojen terapeutit työs-
kentelevät yhdessä lapsen kanssa yhdistäen ammattitaitonsa. Tämä 
ammattitaitojen yhdistäminen ei kuitenkaan synny automaattisesti 
siirtymällä yhteiseen tilanteeseen, vaan vaatii asiantuntijoilta aktiivista 
toimintatapojen kehittämistä. Parhaimmaksi ratkaisuksi on kuitenkin 
osoittautunut terapian toteutuminen lapsen näkökulmasta mielekkäällä 
tavalla, joka on usein perheenkin näkökulmasta mielekästä tekemistä. 
Harvemmin perheet harmittelevat lapsen kuljettamista ratsastustera-
piaan, allasterapiaan, musiikkiterapiaan tai kuvataideterapiaan. Ajatus, 
että terapian toteutuksen keinoina on normaaliin harrastustoimintaan 
liittyvät asiat ja välineet, tuovat lisämotivaatiota ja –arvoa toimintaan. 
Nuoret kokevat, että esimerkiksi ratsastusterapia on kuntoutuksen 
muoto, josta voi ylpeänä kertoa kavereille.

Keskeisimmäksi kuntoutuksessa nousee arjen sujuvuus (Sipari 
2008). Tämä tarkoittaa mahdollisimman vaivatonta päivittäisistä 
toiminnoista suoriutumista ja arkipäivässä tarvittavien taitojen 
tukea. Tällöin elämän arkiset asiat ovat tavoitteellisia.

Kuntoutuksen keskeinen toteutustapa on ammattilaisten tutustuminen 
perheen arkeen ja toimiminen perheen ympäristöissä. Tämä pitää sisäl-
lään myös lapsen toimintakyvyn arvioimisen hänen omassa ympäris-
tössään, jolloin saadaan tarkoituksenmukainen kuva ja  voidaan asettaa 
realistiset tavoitteet kuntoutukselle. Kodissa, päiväkodissa ja koulussa 
toteutuvan kuntoutuksen tulisi lisääntyä, jolloin mahdollistuu lapsen 
osallistumisen tukeminen.
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Motivaation merkitys on korostunut kuntoutuksen onnistumisen ja 
tulosten kannalta. Motivaatio on käyttäytymistä virittävien ja ohjaavien 
tekijöiden järjestelmä. Motivoitunut käyttäytyminen on päämäärä-
hakuista, tarkoituksenmukaista ja tahdon alaista. Motivaatioon vaikut-
tavat itsemääräämisen mahdollisuus ja tuen saanti. Kuntoutuksessa on 
ymmärrettävä ihmisen persoonallisuuden merkitys, joka syntyy arvojen 
ja motiivien aikaan saamasta toiminnasta. Tämä toisaalta asettaa kun-
toutukselle rajoja ja toisaalta rikkoo niitä. Kuntoutuksen toteuttajilla 
on vain mielikuvitus rajana kuntoutuksen luoville toimintatavoille. 
Luovuudelle on tyypillistä oman persoonan voimakas käyttö. Luovassa 
toiminnassa niin aikuisten kuin lastenkin on lupa kokeilla omia rajoja 
ja mahdollisuuksia kekseliäästi.

Lapselle tärkeitä asioita ja motivaatiota lisääviä asioita kuntoutuksessa: 

Sosiaalinen osallistuminen
Ryhmä, sopeutumisvalmennus, vertaisryhmät
Vapaa-aika: perheen ja lapsen harrastukset
Ajankohtaiset aiheet elämässä
Arjen sujuvuus
Omaehtoinen ja mielekäs toiminta 

Lapsen yksilöllisten toiveiden lisäksi kuntoutuksen ammattilaisten 
tulisi ottaa huomioon toiminnan sisällössä myös ajankohtaisten aihei-
den hyödyntäminen. Terapeutti voi selvittää esimerkiksi mitä asioita 
koulussa juuri opiskellaan ja hyödyntää samaa teemaa harjoituksissa. 
Tämä ei suinkaan tarkoita sitä, että terapeutti toimii opettajan roolissa 
tai päinvastoin, vaan yhteisten päämäärien vahvistamista.

Arjen asioiden korostamisessa keskeisessä asemassa ovat henkilökoh-
taiset avustajat. Kuntoutuksen onnistumiseen vaikuttavat olennaisesti 
toisto ja yleistettävyys. Jos lapsella on avustaja, niin hänen tulisi tietoi-
sesti tukea lapsen toimintakykyä. Ongelmalliseksi asian tekee se, että 
avustajien ammatin arvostus on heikko yhteiskunnassa. Se näkyy siten, 
että heillä ei ole riittävää koulutusta, pysyviä työsuhteita ja korvaus 
tehdystä työstä on matala. Avustajien hyödyntämiseen tulisi kiinnittää 
huomiota myös niin, että heidän kanssaan toimivia henkilöitä kuten 
opettajia, terapeutteja, lapsia ja vanhempia koulutettaisiin ohjaamaan 
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avustajien työtä. Yhteiskunnan tulisi panostaa enemmän henkilökoh-
taisten avustajien työskentelyyn, jolloin työtaakkaa jaettaisiin lapsen 
edun mukaisesti ja voitaisiin myös välttyä turhalta erikoisasiantunti-
juuden hakemiselta.

Kuntoutuksen tulisi ICF:n mukaan ulottua myös perheen ja lapsen 
harrastuksiin sekä vapaa-ajan toimintaan. Vammaistuki on yksi viral-
linen tuki, jonka käytön voidaan ajatella kohdistuvan tälle alueelle. 
Järjestämisen ja mahdollisuuksien näkökulmasta askartelun, vapaa-
ajan ja liikunnan ohjaajia on kuitenkin suhteellisen vähän erityistä 
tukea tarvitseville lapsille. Lisäksi tarvitaan myös asiantuntijoiden tietoa 
ja taitoa tukemaan vapaa-ajan toimintaa muistaen, että kuntoutus ei 
ole yksi elämänprosessi, vaan elämän hallinnan tuki.

Kun kuntoutuksessa huomioidaan perheen elämän hallinta, niin perhe 
voi kokea kuntoutuksen toteutuksen omakseen sekä hahmottaa sen 
tarkoituksen ja kokonaisuuden. Perheelle kuntoutus pitäisi aina olla 
kokonaisuus, ei eri palvelujen osien summa.

Kuntoutus lasta lähellä

ARVOT: Tasa-arvo

PERIAATE: Kuntoutus toteutuu lasta lähellä

TOIMINTATAVAT: Yhteisöpohjaisuus, kuntouttava työote, monipuoliset 
kuntoutuksen tukitoimet, alueellinen horisontaalinen suunnittelu ja 
tiedolla ohjaus

Arvojen määrittely:
• ”Joku tarvitsee enemmän saadakseen yhtä paljon” Tasa-arvo tarkoittaa 

riittävää tukea yksilöllisten tarpeiden mukaan sosiaalisesta asemasta 
riippumatta

Perustason palvelut lasta lähellä

Lapsella on oikeus kuntoutuspalveluihin asuinpaikasta riippumatta. 
Realiteetti on kuitenkin se, että eri seuduilla on erilaiset resurssit ja 
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 kuntoutusmuotojen saatavuus riippuu paikallista oloista ja välimat-
koista. Kuitenkin on mahdollista etsiä vaihtoehtoisia toimintatapoja 
täyttää lapsen ja perheen tarpeet kuntoutuksessa. Tähän tarvitaan 
monipuolisia kuntoutuksen tukikeinoja ja laaja-alaista työotetta. Tällöin 
tasa-arvo ei tarkoita sitä, että perheet saavat samanlaisia kuntoutus-
suoritteita. Työn tulee olla hyvälaatuista, mutta se voidaan toteuttaa 
erilaisilla tavoilla riippuen perheestä ja paikallisista järjestelyistä ja 
mahdollisuuksista.

Yhteisöperusteisessa kuntoutuksessa hyödynnetään ensisijassa lapsen ja 
perheen lähiympäristön paikallisia resursseja. Yhteisöperusteinen kun-
toutus ei ole konsepti tai työtavan kuvaus, vaan pikemminkin ideologia. 
Yhteisöperusteisessa kuntoutuksessa huomioidaan toiminnan arvot sekä 
yhteisöjen yksilölliset resurssit sekä yhteisön tarpeet ja kiinnostuksen 
kohteet. Siinä on keskeistä monisektoraalinen työote, eri toimijoiden 
tunnistus ja koordinointi. Kaikki tahot osallistuvat prosessin arviointiin. 
Tältä pohjalta myös lasten toimintaympäristö voidaan suunnitella kun-
touttavaksi. Esimerkiksi ympäristön muokkauksessa leikkiympäristön 
rikastuttaminen tarjoaa oivallisen yhteistyön kohteen yhteisön aikuisille 
ja lapsille.

Kuntoutuksen eri osapuolien yhteinen etu on se, että kuntoutuk-
sen ydintoiminta on mahdollisimman lähellä lasta ja perhettä. 
Normaalipalvelut ja perustaso tarkoittavat kaikkien lasten palveluja 
kuten neuvoloita, kouluterveydenhuoltoa, terveyskeskuksia, perus-
opetusta jne. Perustasolla voidaan auttaa monia perheitä ja lapsia. Aina 
ei tarvita erikoisasiantuntijuutta tai erikoissairaanhoitoa tasoa lapsen 
ja perheen auttamiseen ja tukemiseen. Tarvitaan uskoa perustason 
ihmisten osaamiseen, joka siellä on jo olemassa.

Erikoistasolta voidaan toteuttaa konsultaatiota ja ohjausta* sekä tuoda 
arkikäytännön kokonaisuuteen** toimintatapoja, jotka edistävät erityistä 
tukea tarvitsevan lapsen kehitystä. Erikoistasolla on toimintatapoja, 

* Vertikaalinen yhteistyö

** Horisontaalinen yhteistyö
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joita voidaan hyödyntää perustasolla paljon; ne eivät ole haitaksi kenel-
lekään lapselle ja ovat usein hyödyllisiä muillekin lapsille.

Tällaista käytäntöä voidaan kutsua kuntouttavaksi työotteeksi. 
Esimerkiksi kuntouttava hoitotyö on vakiintunut terminologiaan. 
Lähinnä asian voi nähdä henkilön tilannetajuna niin, että jokapäiväi-
sessä työssä tietoisesti hyödynnetään kuntoutuksen keinoja ja mene-
telmiä kuntoutuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Normaalipalvelujen 
vahvistumisen myötä pystyttäisiin kiinnittämään entistä tehokkaammin 
huomiota myös riskitekijöhin, seurantaan sekä varhaisinterventioihin 
erityisesti oppimisvaikeuksien yhteydessä. Niiden määrä tai havaitse-
minen on lisääntynyt.

Kuntoutuksen oikea-aikaisuus nousee esille aina keskusteluissa. 
Pääsääntöisesti tämä tarkoittaa kuntoutuksen mahdollisimman nopeaa 
ja varhaista käynnistämistä. Tärkeänä nähdään se, että peruspalvelut 
ohjaavat lasten vanhempia toimimaan arjessa tavoilla, jotka tukevat 
lapsen kehitystä. Tarvittaessa arvioinnin tueksi hankitaan asiantun-
tijoiden lausunnot, mutta toimenpiteet aloitetaan heti kun tuen tarve 
on havaittu.

Kuntoutustoiminnan toteutuminen lapsen lähellä tarkoittaa paikallisten 
toimenpiteiden lisäksi lapsen omassa toimintaympäristössä toimimista. 
Integraatio ja inkluusio ovat tärkeitä tekijöitä ja oikeaan suuntaan 
pyrkiviä ajatuksia. Niiden onnistuminen vaatii kuitenkin muutakin 
kuin lapsen fyysisen ympäristön muutosta. Muutosta tulee tapahtua 
asenteissa ja yleisten mallien luomisessa, jotta yksilöllinen inkluusio 
toteutuisi. On tarkoin puntaroitava esimerkiksi lähikoulun ja erityis-
koulun ominaisuuksia. Edellisessä etuna on mm. läheisyys ja ystävät, 
jälkimmäisessä mm. vertaistuki.

ICF-luokituksen mukaan ympäristötekijät tulisi aina ottaa huomioon, 
kun määritellään yksilön toimintakykyä. Ympäristötekijät nähdään 
joko yksilön toimintaa edistävinä tai rajoittavina tekijöinä. Näin ollen 
ympäristötekijät osaltaan määrittävät yksilön toimintakykyä. Lapsen 
toimintakykyyn liittyvä yksilöllinen ja moniammatillinen arviointi tulisi 
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tehdä lapsen omassa lähiympäristössä eli kotona ja päivätoiminta-
paikassa, jolloin ICF-luokituksessa käytetään nimitystä suoritustason 
arvointi. (vrt. suorituskyky, joka kuvaa yksilön kykyä toteuttaa jokin 
tehtävä tai toimi).

Käytännössä tämä voi erityistason kannalta tarkoittaa erityistyön-
tekijöiden ja resurssikeskusten asiantuntijoiden jalkautumista lapsen 
toimintaympäristöön. Myös videoperustainen arviointi, jossa lasta on 
kuvattu omissa toiminnoissaan, on lisääntynyt jatkuvasti.

Mahdollisuuksia perustason toiminnan vahvistamiseen: 

Konsultoiva erikoisasiantuntija
Kiertävä erikoislastentarhanopettaja
Resurssilastentarhanopettaja
Mallikoulu
Matkaopettaja
Resurssikeskukset
Kuntoutusjaksot 

Normaalipalvelujen ja perustason vahvistuminen lähtee kuitenkin pai-
kallisista olosuhteista. On helppo ajatella, että ongelmat on hyvä hoitaa 
siellä missä ne ovat. Paikallisten olosuhteiden tukeminen jakautuu 
kahteen periaatteeseen: 1) tiedolla ohjaaminen 2) paikallinen ennakoiva 
suunnittelu.

Nämä ovat samat periaatteet eri suunnista tarkasteltuna. Paikallisten 
olosuhteiden kehittäminen on tässä projektissa nostettu aivan kes-
keiseksi asiaksi kuntoutuksen organisoinnissa. Tässä yhteydessä on 
päädytty korostamaan ensisijaisena horisontaalista suunnittelua, jolloin 
vertikaalinen, perinteinen porrastusmalli toimii tukena. Järjestöjen 
toiminta on tässä moniulotteista, koska ne edustavat sekä käytännön 
kentän mielipiteitä että valtakunnallista tietotaitoa. Niiden työskentely 
ulottuu hyvin monille aloille ja monella tavalla.
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Paikallistason kuntoutuksen toimivuuden edellytyksiä:  
(Esim. Mattsson 2000)

Kunkin toimijan vastuulla on yhteistyön kautta muodostunut yhteinen 
kuntoutusajattelu ja –asenne, josta tiedotetaan. Edistetään myönteistä 
asennetta erilaisten ihmisten kohtaamisessa.

Paikallinen kuntoutuspalveluiden tarve ja tuen tarjonta on selvitetty 
ja realistiset toimintavaihtoehdot järjestetty ja otettu huomioon 
budjetoinnissa.

Erityisasiantuntija- ja konsultaatiopalveluiden mahdollisuudet on 
selvitetty.

Yhdistetään voimavaroja. Palveluita suunnitellaan ja tarjotaan 
paikallistasolla.

Mitä käsitetään kuntoutuksen sisältävän?

Sanalla kuntoutus voidaan tarkoittaa järjestelmää, oppialaa, yksilön tai 
yhteisön muutosta, menetelmää tai tavoitetta. Puhutaan kuntoutuksen 
muodoista, keinoista ja menetelmistä. Nämä menevät usein sekaisin 
arkikielessä niin ammattilaisilla kuin lasten vanhemmillakin. Yleinen 
käsitys on aikaisemmin ollut se, että jokin kuntoutusmenetelmä vali-
taan lapselle ja näin saavutetaan asetetut tavoitteet.

Sekaannusta aiheuttaa osaltaan se, että on olemassa esimerkiksi 
musiikkiterapiaa keinonaan musiikki tai ratsastusterapiaa, jossa väli-
neenä on hevonen, tai sitten fysioterapiaa, jossa usein on keinona lii-
kunta ja menetelmänä liikkumisen harjoitteet. Ratsastus mielletään 
harrastukseksi, mutta ratsastusterapiaa toteuttavat eri ammatillisen 
peruskoulutuksen saaneet henkilöt, kuten esimerkiksi toiminta- ja 
fysioterapeutit, lääkärit ja psykologit, jotka ovat käyneet ratsastus-
terapian lisäkoulutuksen. Ratsastusterapian tavoitteet voivat liittyä 
ensisijaisesti kognitiivisiin toimintoihin ja toteuttajana voi olla psy-
kologi. Hyvin usein ratsastusterapia mielletään kuitenkin vain osaksi 
fysioterapiaa.

Kuntoutusta on jäsennetty lääkinnälliseksi, hoidolliseksi, liikunnalli-
seksi, kasvatukselliseksi, psykologiseksi, ammatilliseksi ja sosiaaliseksi. 
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Käytännössä asioita ei voi jaotella näin yksiselitteisin termein. Lasten 
kuntoutuksen muuttuessa kohti perhekeskeistä, arkeen integroituvaa 
ja ICF-ajattelumallia, ei tällainen jako ole enää käytännöllinen, vaan 
kuntoutuksesta pyritään muodostamaan perheen kannalta mielekäs 
kokonaisuus.

Asiantuntijoiden tuottamia esimerkkejä kuntoutuksen sisällöistä:
Viitekehys: ajattelumallit, arvot ja periaatteet
Muoto: hoito, huolto, kasvatus, terapia
Keino: leikki, musiikki, liikunta, taide, vuorovaikutus
Menetelmä: ohjaus- ja opetusmenetelmät, arviointi- ja 
mittausmenetelmät, terapeuttiset harjoitteet
Väline: vesi, hevonen, lumi, triangeli, maalaus
Toteutustapa: yksilö, ryhmä, pari, vertaistuki, avo- tai laitoskuntoutus

Kuntoutusohjelma tai kuntoutuskonsepti käsittää kaikista edellä mai-
nituista alueista tietyin perustein valitun kokonaisuuden. Lasten kun-
toutusohjelmat ovat pääsääntöisesti moniammatillisia, joissa yhdistyvät 
lukuisat menetelmät välineineen ja toteutustapoineen. Oleellista on 
menetelmien taustateorioiden pätevyys ja sen osoittaminen. Ohjelmia 
on tehty diagnoosiperusteisesti ottaen huomioon tietyt ominaispiir-
teet tai korostaen ajattelumalleja esimerkiksi perhekeskeisesti. Yhden 
diagnoosin puitteissa yksilön toimintakyky voi kuitenkin vaihdella 
suuresti, joten menetelmien soveltumisen arviointi eri kohderyhmille 
ei voi nojautua pelkästään tähän. Perhekeskeisyyden tulisi puolestaan 
sisältyä jokaisen ohjelman toimintaperiaatteisiin ja ohjelmat tulisi aina 
sovittaa ICF:n yksilöllistä toimintakyvyn ajattelumallia soveltaen.

Lasten kuntoutuksen viitekehys on eri ammattialoille ja perheille 
yhteinen käsitys hyvästä lasten kuntoutuksesta. Valtakunnallisten 
linjausten avulla voidaan paikallisesti sopia yhteisistä näkemyksistä. 
Kukin kuntoutusmuoto puolestaan noudattaa ICF:n ajattelumallia 
ja valitsee perheen kanssa yhdessä käytettävät keinot, menetelmät, 
välineet ja toteutustavan toimintakyvyn ja tavoitteiden mukaisesti. 
Kuntoutusmuotoja ei voida lokeroida ICF-ajatusmallin toimintakyvyn 
eri alueisiin, mutta painotuseroja on käytännössä olemassa.
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ICF:n ajattelumallin mukaan eri kuntoutusmuotojen tulee ulottua kos-
kemaan kaikkia toimintakyvyn osa-alueita eli lääketieteellistä tervey-
dentilaa, kehon toimintoja, suoritusta, osallistumista sekä yksilö- ja 
ympäristötekijöitä.

Yleisesti hyväksyttävässä kuntoutuksen kuvauksessa tulee aina eritellä
1. teoriatausta, joka oikeuttaa toteutuksen
2. tutkimukset aiheesta, käytännön hyödyt
3. miten ja mihin sitä käytetään
4. kenelle ja missä
5. kuinka paljon ja milloin
6. kuka toteuttaa

Yhteistä lasten kuntoutusmuodoille on päämäärä ja oppiminen sekä 
näiden mahdollistaminen. Pääsääntöisesti yksi yksilöön kohdistuva 
terapia tai yksittäinen menetelmä lasten kuntoutuksessa laaja-alaisessa 
toimintaympäristössä ei voi tuottaa toivottuja tuloksia taitojen oppi-
misen, toiminnan toistojen ja arkeen soveltamisen sekä osallistumisen 
näkökulmasta. Yksittäisiä menetelmiä on osattava yhdistää ammatillista 
tilannetajua hyödyntäen ja yhteistyötä tehden.

Kuntoutuksen määrittelyissä ilmaistaan, että kuntoutus on suunni-
telmallista ja tavoitteellista. Esimerkiksi terapiaprosessissa tavoitteet 
ovat aina yksilöllisiä ja niiden toteutumista arvioidaan systemaattisesti. 
Terapioilla on alku ja loppu; ne eivät ole koko elämäkaaren jatkuvia toi-
mintoja kuten esimerkiksi harrastukset voivat olla. Eri kuntoutusmuo-
tojen yleiset tavoitteet ovat usein yhtenäiset ja tukevat toinen toisiaan.

Esimerkiksi liikunnallista kuntoutusta on käytetty kattoterminä 
kuntoutusmuodoille, jotka hyödyntävät liikuntaa yksilön toiminta-
kykyisyyteen. Tämä käsittää monia eri terapiamuotoja, erityisryhmien 
ja soveltavan liikunnan ja liikuntakasvatuksen.

Erityisryhmien liikunnalla tarkoitetaan sellaisten henkilöiden liikuntaa, 
joilla on toimintakykynsä takia vaikea osallistua yleisesti tarjolla ole-
vaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja  erityisosaamista. 
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Liikunnan sovellukset voivat olla teknisiä kuten apuvälineet, raken-
teellisia kuten pelien sääntöjen muutokset tai kasvatuksellisia kuten 
opetus- ja valmennusmenetelmät. Tehtävä on nimenomaan löytää 
mahdollisuudet liikunnan toteuttamiseksi. Liikunnanopetus ja liikunta-
kasvatus puolestaan kuvastavat pääasiassa kouluissa tapahtuvaa 
liikuntaa.

Erityisesti uuden opettamisessa tulisi eri terapioiden olla läheisessä 
vuorovaikutuksessa kasvatuksen kanssa tavoitteenaan osaamisen käy-
täntöön soveltaminen. Terapeuttisten tavoitteiden suuntaista toimintaa 
on mahdollista jatkaa ja vahvistaa harrastuksilla. Toisaalta terapia voi 
toimia harrastamisen mahdollistajana. Tällä hetkellä tarvitaan selvästi 
enemmän harrastustoiminnan järjestämistä sekä yksilöterapioiden var-
haisempaa yhteistyötä.

Kuntoutuksen sisällön määrittelyä lähestytään usein myös palvelun 
näkökulmasta. Stakes (1997) on tehnyt oppaan kuntoutuspalveluiden 
luokituksesta ja lääkinnällisen kuntoutuksen asetuksessa on määritelty 
kuntoutuspalvelut. Palveluluokitukset palvelevat erityisesti järjestelmän 
ja toiminnan seurannan näkökulmaa. Jaottelu ei sinällään ole onnistunut 
kuntoutuksen muotojen kuvaaja perheen näkökulmasta. Luokittelussa 
ilmenevä yksi palvelu kuten terapia pitää aina sisällään lukuisia muita 
palveluja kuten esimerkiksi kuntoutumista tukevan ohjauksen ja apu-
välinepalvelun. Palvelun käyttäjän tai toteuttajan näkökulmasta nämä 
eivät ole erotettavissa toisistaan.

Lasten kuntoutuskeskusteluissa nousee usein esille vaihtoehto-
terapioiden ja kuntoutuksen käytön lisääntyminen. Harvoin esitetään 
kysymys: mille ne ovat vaihtoehtoja? Vaihtoehtokuntoutusta myös ver-
taillaan arkikielessä niin kutsuttuun perinteiseen terapiaan. Perinteisellä 
terapialla tarkoitetaan usein puheessa sellaista työtapaa, jossa terapeutti 
kuntouttaa lasta tietyllä, usein passiivisella menetelmällä erillisessä 
työtilassa. Tämä toimintamalli ei ole enää vallalla, joten vertailu on 
turhaa.
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Yksi yleisesti käytetty määre vaihtoehtokuntoutukselle on se, että sen 
menetelmät eivät kuulu yleisen korvattavuuden piiriin virallisessa kun-
toutusjärjestelmässä. Vanhemmat maksavat ne itse tai hakevat avus-
tusta erilaisilta säätiöiltä tai yhdistyksiltä. Ei ole itsetarkoitus, että 
vanhemmat maksavat itse haluamastaan kuntoutuspalvelusta.

Vaihtoehtokuntoutusta ei siinä mielessä ole olemassa, että kuntoutus 
rajataan ja määritellään tietyt ehdot täyttäväksi, yhteiskunnan järjes-
tämäksi ja korvaamaksi toiminnaksi, joka toimii varhaiskasvatuksen ja 
koulun kanssa. Ne toimet, joista saatetaan käyttää nimitystä ”vaihto-
ehtokuntoutus”, sijoittuvat harrastusten, kotikasvatuksen ja muiden 
perheen omien asioiden joukkoon. Näissä valinnat ohjautuvat hen-
kilökohtaisten kokemusten ja näkemysten mukaan. Niiden edullinen 
merkitys saattaa kokonaisuuden kannalta olla hyvin suuri.

Lasten kuntoutuksessa ei voi yksiselitteisesti soveltaa yritysmaailman 
laatuajattelua, jossa asiakas tilaa halumaansa palvelua, eikä myöskään 
näkökulmaa, jossa asiakas on aina oikeassa. Vanhempien ja ammatti-
laisten yhteisen asiantuntijuuden, kumppanuuden, valtaistumisen, 
neuvottelun ja sopimisen hengessä tulisi päästä molempia osapuolia 
tyydyttävään ja ymmärrettävään ratkaisuun.

Kuntoutuksen menetelmäkeskeisyys ja tuotekehittely aiheuttavat ajoit-
tain ylilyöntiä. Palvelujen tuotto on perusajatukseltaan bisnestä, jossa 
luodaan tarve ja tehdään palvelu. Pohdinnan kohde olisi nyt, miten 
kuntoutustarpeita luodaan ja ketkä ne määrittävät. Jääviysasiat nou-
sevat keskeisiksi kuntoutuksen seurannassa ja arvioinneissa, jolloin 
palvelun tuottajan ei pitäisi voida arvioida ja suositella kuntoutusta 
ainakaan itsensä toteuttamana. Kuntoutuksessa asiakaskeskeisyyden 
korostaminen ei ole aina tarkoituksenmukaista, koska asiakaskeskei-
syyden perustarkoitus on luoda tyytyväisiä asiakkaita. Kuntoutuksessa 
työn kohde voi olla jokin muu kuin lapsi itse.

Vaihtoehtokuntoutuksen suosiota selitetään sillä, että ne palvelevat 
perheiden tarpeita. Vanhemmat ovat halunneet enemmän ja moni-
puolisempaa ohjausta lapselleen ja itselleen sekä konkreettisempia 
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käytännön vinkkejä. On esitetty, että virallinen kuntoutusjärjestelmä 
ja maksajatahot ovat suhtautuneet kielteisesti näihin menetelmiin 
ennakkoluulojen vuoksi, mutta myös siksi, että he uskovat virallisen 
kuntoutuksen paremmuuteen. Ennakkoluulot voidaan poistaa vertai-
lemalla teorioita ja perusteluja. Pääsääntöisesti kuntoutustyöntekijät 
ovat kiinnostuneita kaikista kuntoutusmuodoista ja haluavat tietää 
niistä enemmän. Kuntoutusmuotojen tulisi vastata perheen tarpeisiin 
monipuolisella ohjauksella sekä konkreettisilla käytännön toimilla.

Yleinen koulutustaso on parantunut. Lasten hoitoa ja kuntoutusta kos-
keva tieto on lisääntynyt. Internetin välityksellä on saatavilla paljon 
tietoa erilaisista diagnooseista, vammaryhmistä sekä tutkimus- ja 
hoitomenetelmistä. Lasten vanhemmat vaativat haluamiaan palve-
luja entistä enemmän. Uusia lasten kuntoutusmenetelmiä ja ohjelmia 
kehitetään tiuhaan, mutta teoreettinen tieto esimerkiksi aivojen toi-
mintaa koskevasta tiedosta karttuu hitaasti. Erilaisten menetelmien, 
tutkimustiedon ja lähteiden arvioinnissa vanhempien kompetenssi on 
riittämätön, kuten usein ammattilaistenkin. Lasten kuntoutus on niin 
laaja-alaista ja monitahoista, että arviointiin tarvitaan asiantuntijaraati 
(OT-keskus), jolla on erilaisia erikoisosaamisen alueita hallussaan. 
Tietoa yhdistämällä se voi tehdä johtopäätöksiä.

Kuka saa ja mitä – onko voimavaroista puutetta?

Tällä hetkellä lasten kasvatuksessa, ohjauksessa, opetuksessa ja kun-
toutuksessa vallitsee usein tilanne, jossa paikallinen toiminta tapahtuu 
ilman kiinteää, kokoavaa ja yhtenäistä suunnitelmaa. Kuntoutustyö 
saattaa etääntyä lapsen ja perheen omasta ympäristöstä vielä lisää, kun 
laajat hyvinvointialueet perustetaan. On mahdollista, että byrokratia 
lisääntyy entisestään, perheet joutuvat anomisen ja todistelun tielle – 
yhteiskunta ei järjestä, vaan käsittelee anomuksia.

Kelan vaativa kuntoutus on suuri apu kunnille taloudellisesti, mutta se 
etäännyttää vaativimman kuntoutustyön lasta ympäröivästä arjesta. 
Sen toteutus sisältää ”kaksinkertaisen ulkoistuksen”, sillä sekä tar-
veselvityksiin että henkilöstöön liittyvä mittava työ tapahtuu muualla. 
Myös vaativan kuntoutuksen määrittely ja rajaaminen on muodostunut 
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työlääksi, kun se tapahtuu tavallaan omana kokonaisuutenaan, irrallaan 
lähiympäristön vaihtelevasta todellisuudesta.

”Odotettavaa on, että yhteiskuntamme (rakenteen) muuttuessa 
yhä lievemmät (erityis)vaikeudet aiheuttavat painetta tavan-
omaista (neuvolakäyntiä) kattavampaan (kehitys)arvioon (Haataja 
ja Sillanpää 2000).”

(Jos suluissa olevat sanat poistetaan, saadaan yleinen 
luon nehdinta.)

Voimavaroja on aina jokin määrä ja kysymys on siitä, miten ne jaetaan. 
Päättäjän näkökulmasta tehtävä ei ole helppo. On selvää, että perhe 
ajaa omaa asiaansa. Samalle kannalle asettuvat helposti niin lausuntoa 
antava ammattilainen kuin tämän asian piirissä toimiva järjestö. Näin 
kokonaisuus kasvaa helposti mahdollisuuksien yli. Kuntoutusta järjes-
tävän ja maksavan tahon on tällöin vaikea rajata toiminta ”sopivaksi” 
tai ”oikeaksi”.

Keinoiksi tarjoutuu usein normitus tai kasvoton lautakuntatyöskentely 
(Kokko 2003). Tällainen asetelma on tavattoman vahingollinen, mutta 
sen välttäminen on mahdollista. Keskeisiä asioita ovat silloin varautu-
minen ja suunnittelu kokonaisuutena (Kohijoki 2011) ja palveluohjauk-
sellinen työote alueellisen suunnitelman puitteissa.

Jos päämääränä on, että yksittäisen lapsen ja perheen tarpeet voidaan 
suunnitella ja saavuttaa sujuvasti, asiaan on varauduttava. Taustaksi 
on tehtävä alueellinen kokonaissuunnitelma, joka pohjautuu kunnassa/
hyvinvointialueella sovittuun strategiaan tai toimintatapaan ja jota voi 
verrata koulun lukujärjestykseen.

Tämä on muodostettava ketään syrjimättä mikä tarkoittaa sitä, että 
suunnittelussa huomioidaan kaikki lapset, jolloin väliinputoajia ei ole.
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Ryhmä 1  1 / 50 000 lasta:

Pitkäaikainen/pysyvä vaativan sairaalahoidon tarve. Lyhytaikainenkaan 
kotihoito tai hoito sairaalaa kevyemmin varustetussa yksikössä ei ole 
mahdollista. Elämisen ja osallistumisen mahdollisuudet rajoittuvat 
hoitoympäristöön.

Ryhmä 2  1 / 5 000 lasta:

Vaativa hoidon tarve, ajoittainen kotihoito on mahdollinen vahvasti 
tuettuna. Hoidon sisältö on pääosin vaativaa perus- ja sairaanhoitoa, 
kuntoutuksen osuus on toissijainen. Vaativa hoito rajaa vahvasti 
elämänpiiriä.

Ryhmä 3*  1 / 500 lasta:

Kotihoito vaatii paljon tukea, päivittäisissä toimissa päivähoidossa ja 
koulussa tarvitaan huomattavia erityisjärjestelyjä ja -ratkaisuja. Kuntoutus 
on näitä täydentävää ja varsin kokonaisvaltaista. Osallistumisen ja tasa-
arvoisen asumisen toteuttaminen on hyvin haastavaa.

Ryhmä 4  1 / 50 lasta:

Huomattavia vaikeuksia jokapäiväisessä elämässä. Kuntoutuksen ja 
erityisopetuksen osuus on laaja ja tärkeä. Omaehtoinen toiminta, esim. 
työssäkäynti aikuisena, on mahdollista tuettuna.

Ryhmä 5  1 / 5 lasta:

Tavanomaisia palveluja sovelletaan (pienryhmät, kiertävät erityisopettajat). 
Kuntoutuksen osuus on ajoittainen ja kokonaisuutena vähäinen. 
Syrjäytymisriski.

Ryhmä 6 4 / 5 lasta:

”Normaalit” tai ”yleiset” palvelut, joihin sisältyy laaja yksilöllinen vaihtelu. 
Hyvin järjestetyt ja monipuoliset normaalipalvelut ovat välttämätön tausta 
ja runko kaikille erityispalveluille.

Taulukko 5. Kustannuksia aiheuttavat tarpeet ja lasten määrät 
tarveryhmittäin

Taulukko 5 kuvaa kokonaisuutta, jonka puitteissa kasvatuksen, ohjauk-
sen, opetuksen ja kuntoutuksen toimenpiteet ja kustannukset voidaan 
arvioida suhteessa väkilukuun. Tämän avulla näihin tarpeisiin voidaan 
varautua.

* Vertailuksi esimerkki: Vajaamielislainsäädännön valmistelussa 40–50-luvulla arvioitiin laitospaik-
kojen tarpeeksi 1 /500 eli tämä taso arvioitiin liian vaikeaksi kodeissa toteutettavaksi. Tarve toteutettiin 
70-luvulla laitospaikkoina lähes tämän suuruisena ja nykyään pääosin tuettuna asumisena (Paara 2005). 
Tarvearvio on siis ollut sama, toteutus on vaihdellut.
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Kasvatuksen, ohjauksen, opetuksen ja kuntoutuksen yhteydessä 
käytävä keskustelu ei aina ota riittävästi huomioon vaikeusasteiden 
vaihtelun aiheuttamaa tarpeiden erilaisuutta. Esimerkiksi kodin-
omaisen hoidon tai täyden osallistumisen vaatimus saattaa olla 
jopa haitallinen kolmessa vaikeimmassa ryhmässä, koska se ei 
riittävästi takaa niissä esiintyviä tarpeita ja voi paradoksaalisesti 
johtaa vakaviin puutteisiin hoidossa.

Taulukossa näkyy tarpeiden laaja vaihtelu. Palvelujen kannalta tämä on 
haastavaa. Hyvinvointialueisiin perustuvan hallintomallin kantokyky 
on suurempi kuin yksittäisten kuntien, mutta kasvatuksen, ohjauksen, 
opetuksen ja kuntoutuksen koordinoitu ja lähiympäristössä tapahtuva 
toteutus saattaa olla entistä vaativampi asia.

Kolmessa ensimmäisessä ryhmässä (yhteensä 0,2 % lapsista) erilaisten 
hoitotoimien rooli nousee tärkeäksi ja on tavallaan etusijalla kuntou-
tukseen, erityisopetukseen tms. verrattuna. Samalla korostuu hoidon 
sisällön ja sijainnin suhde. Ensimmäisessä ryhmässä hoito liittyy hyvin 
varustettuun sairaalaan. Toisessa hoidon vaatimukset ovat suuret, mutta 
hyvin suunniteltuna sijainnille on vaihtoehtoja. Kolmannessa ryhmässä 
vaihtoehtoja on paljonkin, mutta hoito on silti suuri haaste. Kaikissa 
kolmessa ryhmässä perhe tarvitsee hyvin vahvan tuen niin henkisesti 
kuin käytännössä.

Kuntoutuksen ja muiden yksilöllisten toimenpiteiden rooli on keskeinen 
taulukon neljännessä ryhmässä, joka käsittää 2 % lapsista. Myös vii-
dennessä ja kuudennessa ryhmässä (98 % lapsista) kuntoutuksella on 
osuutensa, mutta toiminta tapahtuu enemmän konsultaatioiden, ohjan-
nan, ryhmien ja yleisten ohjeiden kautta kuin yksilöllisinä toimen-
piteinä. Toisaalta osallistumisen mahdollisuudet kaipaavat huomiota, 
ovathan kynnykset sen tiellä suuret etenkin neljännessä ryhmässä.

Kokonaisuuteen pohjaava ajattelutapa ei ole uusi. Se on selvästi esillä 
laissa kehitysvammaisten erityishuollosta (20.5.2016/381), jonka 1§ 
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käsittää kattavasti tietynasteisen avuntarpeen*. Voisi siis ajatella, että 
isonkin hyvinvointialueen kannattaisi toimia samalla tavoin, paikalli-
sena kokonaisuutena tai ”kylämäisinä” pienempinä kokonaisuuksina, 
jotka lasten kohdalla siis käsittäisivät kasvatuksen, ohjauksen, opetuk-
sen ja kuntoutuksen.

Maahamme luotavat hyvinvointialueet ovat erilaisia. Ikärakenne vaih-
telee ja sairastaminenkin on enemmän tai vähemmän erityyppistä eri 
seuduilla. Kustannusten tasaaminen on tarpeen. Vammaiskerroin on 
käsite, joka liittyy tämäntyyppisiin ongelmiin**.

Tässä vaiheessa se voidaan ymmärtää toimenpiteeksi, jolla selvitetään 
kunnan/hyvinvointialueen asukkaiden avuntarvetta ja tasataan mm. 
valtionapua tarpeen mukaan. Perusteet kertoimen laskemiseksi (tietyt 
tuet, laitoshoito) ovat ehkä vielä kaavamaiset eivätkä tue ICF:n mukaista 
ajattelua riittävästi.

Valtakunnallinen tasaus toteutuu myös mm. niin, että vaativa lääkin-
nällinen kuntoutus on osoitettu Kelan kustannettavaksi, kehitysvam-
maisuudesta on omat säädökset, ja koulu erottaa ns. kolmiportaisen 
tuen lisäksi oppimisen ja kuntoutumisen vaativan erityisen tuen.

Tietty osa yhteiskunnan osuudesta on siis korvamerkitty erilleen. Tämä 
tasaa alueellisia eroja, mutta ei helpota kokonaiskuvan muodostumista 
paikallisesti. Ryhmät ovat voimakkaasti päällekkäiset ja niiden ulko-
puolelle jää merkittävä ryhmä lapsia, joiden avuntarve tai ”oikeus” kor-
vauksiin on yhtä selvä. Tästä aiheutuu epäasiallista kilpailua toisaalta 
diagnoosiryhmien välillä (Kosonen 2015), toisaalta vastuun siirtelyä 
hallintokuntien kesken.

* Tässä laissa säädetään erityishuollon antamisesta henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on 
estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi ja joka 
ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluja.

** Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain soveltamisessa otettai-
siin uutena määräytymisperusteena käyttöön vammaiskerroin, joka ottaisi huomioon vaikeavammaisten 
henkilöiden palveluista kunnalle aiheutuvia kustannuksia (HE 88/2005)
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Taulukko 5 korostaa lasten erilaisuutta ja tuo siihen liittyvän laajan 
vaihtelun esiin. On muitakin näkökantoja. Yhteiskunnassa pyritään 
tasa-arvoon ja tasapäisiin mahdollisuuksiin ketään syrjimättä. Tämä 
hyvä asia vie kuitenkin helposti ajatukset siihen suuntaan, että tällöin 
todella tarkoitetaan samanlaisuutta, vaikka sellainen ei olekaan mah-
dollisen rajoissa.

Jos koululuokalla on saman ikäisiä lapsia, he ovat väkisinkin keskenään 
erilaisia suoritustason, ruumiillisen kehityksen tms. suhteen. Erilaisuus 
on lisääntynytkin, koska on pyritty ja päästy ”yhteiseen kouluun kai-
kille”. Yksittäisten lasten erilaisuus koettelee silloin joskus opetus-
ryhmien toimivuutta. On myös oltu huolissaan oppimisen aste-eroista 
tietyllä luokalla tai jossain ikäryhmässä (Ukkola ja Metsämuuronen 
2021). Tällöin on myös pohdittu, miten heikommat oppilaat tulevat 
myöhemmin selviämään.

Perusopetuslaki (3§, 13.6.2003/477) säätää, että ”Opetus järjestetään 
oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti ja siten, että se edistää 
oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä”. Tuskin lainlaatija on tässä 
tai muuallakaan ajatellut, että kukin ”ikäkausi” sisältää lapsia, jotka 
ovat keskenään samanlaisia, tai jos eivät ole, niin osan on sitten vaikea 
selvitä koulussa. Kyllä lasten kasvatuksen, ohjauksen, opetuksen ja 
kuntoutuksen tulee taipua lasten mukaan eikä päinvastoin ja yhteis-
kunnan pitää suhtautua näin myöhemminkin, jotta jokaiselle olisi 
paikka. ”Tervettä kasvua ja kehitystä” pitää viedä hyvään suuntaan, 
mutta ne eivät saa asettaa mahdottomia tai ulkopuolisia vaatimuksia 
lapselle tai perheelle.

Tiedolla ohjaus

Tiedolla ohjaus tarkoittaa tietotaidon tuomista lapsen ja perheen lähelle. 
On selvä, että paikalliset työntekijät eivät joka hetki voi hallita kaikkia 
mahdollisia eteen tulevia asioita. Tämän vuoksi tarvitaan yleistä kou-
lutusta ja erimuotoista ohjausta yksittäisissä käytännön ongelmissa. 
Tämä on tärkeä osa tasokkaan toiminnan saattamisessa arkeen.
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Nykyään yleistyvä etätoiminta tulee epäilemättä tarjoamaan lisämah-
dollisuuksia. Samalla on hyvä huomata, että sen uutuusarvo puheli-
meen verrattuna on kahdenvälisissä keskusteluissa vähäinen. Erilaisten 
 koulutusten ja kokousten järjestämisessä tämä tiedonsiirto tulee kui-
tenkin olemaan mullistava.

Edellä voimakkaasti korostettu horisontaalisen yhteistyön malli tarvit-
see tuekseen verkoston. Suurenkaan kunnan alueella ei voi olla sellaista 
tietotaitoa, joka kaikissa olosuhteissa riittäisi, ja horisontaalinen yhteis-
työ on toisaalta saatava lähelle lasta ja perhettä, kuten varhaiskasvatus 
tai koulu. Eräs tässä tarvittava menettely on tiedolla ohjaus.

Koska ”horisontaalinen malli” on käsitteenä vakiintumaton, ei tiedolla 
ohjauskaan ole vielä löytänyt suuntaviivojaan. Aikaisempaan porras-
tusmalliin liittyi jo runsaasti tiedolla ohjaamista, koulutusta, henki-
lökohtaisia tietoja ja lausuntoja jne. Uusia tarpeita on paras lähestyä 
analysoimalla nykytilanteessa esiintyviä vinoutumia, joiden korjaami-
seen on pyrittävä.

Huolimatta erityispalvelujen lisääntyneestä määrästä on todettava, että 
julkisuudessa on tuotu esiin paljon tietoja puutteista. Onkin kysyttävä 
miksi lasten kuntoutukseen liittyy jatkuva tunne kriittisestä resurssi-
pulasta. Toimijoita tuntuisi olevan riittävästi, mutta kysyntä ja tarjonta 
eivät kohtaa tyydyttävästi.

Voi olla, että osa tiedolla ohjaamisesta keskittyy tällä hetkellä suo-
sittelemaan ja järjestämään parasta siinä, missä paikalliset mah-
dollisuudet yltävät enintään tyydyttävään tai hyvään. Suositus ja 
järjestäminen eivät saisi olla tällä tavoin erillään.

Jäsenistönsä parasta tarkoittava järjestö tai potilaansa asiassa toi-
miva lääkäri laativat usein ”parhaasta” kuntoutuksesta suosituksen, 
joka osoitetaan ”kolmannelle taholle”, kunnan edustajalle, Kelalle tai 
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 vastaavalle. Tämä taho käsittelee suosituksen, voi puuttua sen sisäl-
töön ja ratkaisu saattaa olla niukempi kuin suositus, joskus tasoltaan 
”hyvä”, joskus selvästi puutteellinen tai hylkäävä. Samassa yhteydessä 
voi esiintyä pyrkimystä siirtää kustannuksia esimerkiksi kunnan piiristä 
Kelalle, toimialalta tai yksiköltä toiselle jne. Tähän kuluva työmäärä ja 
aika koituu perheen vahingoksi, koska se on poissa muusta toiminnasta.

Tämä asetelma on yleinen ja aiheuttaa paljon tarpeetonta vinoutu-
maa ja mielipahaa. Aitoa tiedolla ohjausta se ei ole ja edellisen luvun 
esittämän jaottelun (taulukko 5) näkökulmasta se on myös tarpeeton. 
”Kolmannen tahon” asetelma (Kela) sinänsä on ehkä välttämätön, 
mutta epäkohtien osalta hoidettavissa siten, että osapuolet perehtyvät 
toistensa näkökulmiin. Näin päästään menettelyyn, jossa toimintatavat 
saadaan yhteneviksi.

Tiedolla ohjaus pitää tehdä siten, että ammatilliset tahot ovat 
keskenään periaatetasolla ja etukäteen sopivasti yhteydessä sekä 
suunnittelevat ja ohjaavat toisiaan niin, että kunkin yksittäisen 
perheen tai lapsen asia saadaan kulkemaan sovitusti ja sujuvasti. 
Ohjauksen pitää tukea paikallisen suunnitelman syntymistä ja 
toteutumista (Uotila 2002).

Eräs tähän toimintaan soveltuva tekniikka on ns. jalkautuminen, joka 
merkitsee erikoissairaanhoidon tms. työntekijän tai työryhmän osallis-
tumista lapsen kotikunnassa tapahtuvaan neuvotteluun. Käynnille osal-
listuu yksi tai useampi henkilö käsiteltävän asian mukaan. Jalkautuva 
henkilöstö voi ohjata ja kouluttaa paikallisia työntekijöitä, ongelmia 
ratkotaan yhdessä jne. Jalkautumiskäynnit ovat aina enemmän tai 
vähemmän konsultaatioluonteisia (kuntoutusohjaaja) eivätkä ne siten 
korvaa käyntejä erikoissairaanhoidossa, mutta saattavat vähentää niitä.

Hieman saman tyyppinen toiminta liittyy resurssikeskuksiin. Työntekijä 
voi jalkautua sieltä kentälle tai sitten lapsi siirtyy väliaikaisesti esimer-
kiksi erityispäivähoitoon, jossa muodostetaan ratkaisut tavallisessa 
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päiväkodissa hankaliksi osoittautuneisiin ongelmiin. Sen jälkeen lapsi 
palaa omaan päiväkotiinsa näin laaditun suunnitelman kera.

Kuntoutustyöhön liittyy runsaasti tiedolla ohjaamista, joka tapahtuu 
käytännön työn yhteydessä. Perheiden ohjaus osa huomattava osa 
kokonaisuutta ja työntekijät antavat toisilleen monipuolista ja -tasoista 
ohjausta erilaisten tilanteiden aikana. Muodollista koulutusta tämä ei 
kuitenkaan vastaa eikä kovin laajaa ohjaustyötä ole aiheellista korvata 
terapioiden tms. nimikkeellä, vaan nämä on hoidettava muuten.

Paikallisen kuntoutustyöryhmän on osattava järjestää alueellaan hen-
kilökunnan (myös erikoissairaanhoidon ja erityishuollon) koulutus ja 
ohjeet niin, että tämän henkilökunnan laatimat kuntoutussuositukset 
menevät kunnassa joutuisasti ja hyväksytysti läpi. Jos ongelma porras-
tetaan erikoissairaanhoitoon tms., lähettävän tahon on oltava aktiivinen 
suosituksen toteuttamiseksi käytännössä. Lausuntoja antavat lääkärit 
ja Kela pystyvät halutessaan kehittämään toiminnan sisällöstä yhtei-
set periaatteet. Sama on mahdollista terveydenhuollon, päivähoidon ja 
koulun yhteistyössä.

Terveydenhuollon eri porrastustasoilla tehdään suuri osa tiedolla 
ohjaamisesta. Tiedon saanti esim. erikoissairaanhoidosta ei sinänsä 
ole ongelma, mutta sen sovittaminen paikallisiin mahdollisuuksiin ja 
olosuhteisiin on sitä useinkin. Tästä syystä vertikaaliset hoito ketjut 
toimivat kuntoutuksen järjestämisessä puutteellisesti, mikäli tätä 
risti riitaa ei tasapainoteta paikallisesti ja horisontaalisesti kunnallisen 
suunnittelun, riittävän yhteydenpidon ja yhdessä sopimisen avulla.

Järjestöt edustavat jäsenistöään ja pystyvät tietotaitonsa vuoksi toimi-
maan sekä kokoavana että vahvistavana tekijänä. Ne toimivat valtakun-
nallisesti, mutta edustavat toisaalta vain kokonaisuuden osaa. Tiedolla 
ohjaus on eräs järjestöjen tärkeimmistä keinoista. Se voi tapahtua tie-
donsiirron lisäksi myös aloitteellisuutena, joskus jopa painostustoimina. 
Järjestöt hoitavat merkittäviä osatehtäviä joko suoraan tai välillisesti. 
Sopeutumisvalmennus ja erilaiset kurssit ovat esimerkkejä tällaisista.
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Ihanteellista olisi, jos järjestöt pystyvät viemään valtakunnallista tieto-
taitoa kentälle niin, että syntyneet ratkaisut olisivat tasapainossa sekä 
tietotaidon että paikallisten olosuhteiden näkökulmasta. Tämä on 
 käytännössä vaikeaa, maamme on laaja ja kuntia paljon. Toisaalta, jos 
järjestöjen valtakunnalliseen tietotaitoon perustuva ehdotus ja paikal-
liset olosuhteet eivät kohtaa, syntyy kiista, jossa kansalaisen oikeutetut 
vaatimukset ja yhteiskunnan maksuvalmius ovat vastakkain.

Yhteistoiminnallisuus

ARVO: Itsekunnioitus, vastuullisuus ja keskinäinen kunnioitus

PERIAATE: Kuntoutus on yhteistoiminnallista

TOIMINTATAVAT: Verkostotyö, palveluohjauksellinen työote

Arvon määrittely:
• Työntekijä kunnioittaa ja arvostaa myös itseään. Hän tunnistaa omat 

rajansa. Kuntoutusta ohjaa ajatus, että jokainen ihminen on arvokas. 
Kuntoutus tukee ihmisen oikeutta olla olemassa sellaisena kuin on.

Vastuullisuus on sitä, että työntekijät toimivat pitkäjänteisesti ja vas-
taavat teoistaan. Siihen sisältyy kyky arvioida itseään ja sietää epä-
varmuutta. Keskinäinen kunnioitus perustuu siihen, että työntekijä 
kunnioittaa perheen toimintatapoja ja yksilöllisyyttä.

Kuka tätä pyörittää nyt ja kohta?

Lasten kuntoutus nähdään tänä päivänä verkostotyönä, josta tuore kun-
toutusmietintö (STM 2017) käyttää termiä ”verkostomainen yhteistyö”. 
Lasten kohdalla sen päämääränä on osallisuus, inkluusio ja yhteisöl-
lisyys. Yhteistyön osatekijät (kasvatus, ohjaus, opetus ja kuntoutus) 
kootaan yhteen asiakassuunnitelman kautta. Kuntoutussuunnitelma 
on säilynyt ehdotuksissa suunnilleen ennallaan, mutta se liitetään nyt 
laajempaan kokonaisuuteen.

Myös verkosto pitää organisoida, koska se on muuten toimijana löysä 
(Barabasi ja Frangos 2002) ja ongelmana on vastuun häviäminen (Heino 
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2004). Hallinnollisissa muistioissa kaavaillaan prosessivastuutahoa 
(STM 2017) ja OT-keskusta (Halila ym. 2019) vetovastuuseen.

Yhteisen työn ja yhteistoiminnan rakentaminen vaatii aikaa ja panos-
tusta, mutta tällä säästetään tulevaisuudessa aikaa ja resursseja. Hyöty 
on ilmeinen kaikilta näkökulmilta tarkasteltuna, mutta keskeistä on 
päällekkäisen työn poistaminen. Yhteistoiminta vaatii yhteistä kieltä ja 
yhteisiä määritelmiä, mihin ICF-luokitus viitekehyksenä on oivallinen 
väline (kuvio 5). Kuntoutuskokonaisuus tulee hallita erilaisista lähtö-
kohdista, mikä edellyttää toisten työn tuntemista.

Perheen liiallinen taakka kuntoutusjärjestelmässä on tuotu esille usein 
(Ahonen ym. 2018). Ratkaisumalleja on haettu kuntoutus- ja palvelu-
ohjauksesta sekä esitetty perhepalvelukeskusten toimimista koordi-
naattoreina. Erikoisosaaminen on sektoroitunut kapealle alueelle ja 
arkeen jää raja-alueita, jotka eivät kuulu kenenkään asiantuntijuuteen.

Mahdollinen ratkaisu on se, että kukin toimija noudattaa työssään 
palveluohjauksellista työotetta. Toimijoilla on velvollisuus tiedottaa 
omasta työstään, selvittää muiden yhteistyötahojen tehtäviä sekä ohjata 
ja neuvoa perhettä. Asiakasta ei siirrellä asiantuntijalta toiselle haasta-
vissa tilanteissa, vaan asiat selvitetään yhteistoiminnallisesti ja kaikki 
kuntoutusprosessiin osalliset ottavat vastuuta asioiden selvittämisestä 
ja sujumisesta. Perheelle voidaan nimetä kuntoutuksen yhteyshenkilö, 
jonka puoleen he voivat kääntyä ja joka edelleen viestittää sekä selvittää 
asiaa työryhmän kanssa.
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Palveluohjauksellisen työotteen edellytykset: 

• Paikalliset yhteistyöverkostot ja palveluketjut on määritelty.
• Paikallisella tasolla on muodostettu toiminnalliset ydinryhmät.
• Työtilanteiden päällekkäisyys on ehkäisty suunnitelmallisesti.
• Selkeä työn- ja vastuunjako on tehty.
• Yhteisen tekemisen kohteet, alueet ja ohjeet on määritelty.
• Kullakin toimijalla on neuvontavelvollisuus.
• Yhteistyössä lähtökohtana on koordinoinnin lisäksi ”yhdessä tekemisen” 

-meininki sekä arjessa toteutuvan toiminnan ohjaaminen. 

Perheen kuntoutus, kuntoutusasioiden hallinnollisen käsittelyn prosessi 
ja kuntoutusneuvojien konkreettinen työprosessi voivat olla kaukana 
toisistaan olevia asioita, vaikka kuntoutuksesta puhuttaessa niitä ei 
useinkaan eroteta. Kaikkien toimijoiden tehtävä on huolehtia siitä, että 
eri prosessit yhdistyvät.

Kuvio 5. Lasten kuntoutuksen yhteistoiminnassa painottuu ICF:n 
osa-alueista osallistuminen ja ympäristötekijät.

Lasten kuntoutustyössä on yhden ammattilaisen tai ammattiryhmän 
tekemästä päätöksenteosta siirrytty kohti moniammatillista ja per-
heen kanssa yhdessä tehtävää päätöksentekoprosessia. Suunta on oikea, 
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mutta moniammatillisen päätöksenteon työtavat ovat vielä kehitty-
mässä. Yhteisöllisessä työskentelyssä painotetaan ryhmän jäsenten 
oman vastuualueen lisäksi ryhmän yhteisten päämäärien saavuttamista. 
Yhteinen työskentelyprosessi nousee pääosaan, toiminnassa korostuvat 
ryhmän jäsenten vuorovaikutustaidot ja asiantuntijuuden jaettu mer-
kitys. Tällöin käsityksiä ja argumentaatioita tarkastellaan ja vertaillaan 
yhdessä.

Eräs mahdollisuus jatkuvuuden ja vastuullisuuden takaamiseksi on 
asioiden kokoaminen henkilökohtaiseen suunnitelmaan. On osoittautu-
nut vaikeaksi taata perheelle joka tilanteessa pysyvä yhdyshenkilö. On 
mahdollista ajatella, että henkilökohtainen suunnitelma palvelee tässä 
tehtävässä varsin hyvin.

O-linjaus (organisaatio): lasten 
kuntoutusjärjestelmä
A-linjaus (arvot) rakentuu lasten kuntoutustoiminnan arvoista, peri-
aatteista ja toimintatavoista. O-linjaus (organisaatio) puolestaan pohtii 
kuntoutuksen strategian, hallinnan ja palveluiden linjausta A-linjauksen 
periaatteisiin nojaten. A-linjaus nousee suoraan projektin tuottamista 
tiedoista, O-linjaus taas on etupäässä näiden perusteella muodostettua 
päättelyä, jota on tähän versioon nykyaikaistettu. Voidaan sanoa, että 
A-linjaus kertoo, mitä kuntoutuksessa pidetään tärkeänä, ja O-linjaus 
antaa ehdotuksen tavasta, jolla tämä voidaan toteuttaa.

Luvun otsikointi on käännetty suoraan yhdysvaltalaisesta tervey-
denhuollon organisaatiota pohtivasta artikkelista: ”Pitkäaikaishoito 
– Akuutti ongelma” (Weinstock 2004), joka antaa selvän jaottelun ja 
rungon organisaatiolle (alla). Jaottelu ei ole vanhentunut, vaikka aikaa 
onkin kulunut.
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1) Community resources & policies  (Paikalliset voimavarat ja käytännöt)
2) Health system organisation  (Tukitoimia järjestävä organisaatio)
3) Self-management support   (Perheelle annettava tuki, perheen  
      oma panos)
4) Delivery system    (Palvelujen saatavuus)
5) Decision support    (Päätöksenteon ja toteutuksen   
      sujuvuus)
6) Clinical information systems  (Tiedon saatavuus ja säilytys)

(Weinstock 2004)

Vaikka sikäläinen terveydenhuollon rakenne onkin perin erilainen 
kuin meillä, on yllättävää, miten samanlaisia peruspulmat ovat, ja tätä 
korostaaksemme olemme lainanneet otsikot lähes suoraan, etenkin kun 
ne sopivat tarkoitukseen erinomaisesti.

Weinstockin (2004) ohella myös mm. Taylor ja Adelman (2000) totea-
vat, että parempaan laatuun pyrittäessä on jouduttu erikoistumaan 
ja tietotaidon saaminen käytäntöön on muodostunut ongelmaksi. 
Porrastus-, hoitoketju- tai hoitopolkumalleissa korostuu vertikaalinen 
suunta ja käsiteltävänä on usein yksi asia kerrallaan. Tämä riittää akuu-
teissa asioissa, mutta ei monialaisissa pitkäaikaishoidon ongelmissa. 
Jos paikallinen (horisontaalinen) toiminta ei ole riittävää, joudutaan 
hajanaiseen ja pirstaloituneeseen malliin. Ongelman korjaamiseksi 
ehdotetaan horisontaalista koordinointia ja vertikaalisen toiminnan 
uudelleenarviointia. Näin järjestetty hoito on osoittautunut onnistu-
neeksi ikääntyneillä.

Viesti näyttää olevan se, että terveydenhuollon vertikaalinen porrastus 
toimii kyllä monessa asiassa hyvin, mutta ei yksinään ole ratkaisu 
lasten kuntoutuksen ja muiden tukitoimien järjestämiseksi. Tärkeä 
osa tästä työstä on tehtävä paikallisesti kunnan/hyvinvointialueen eri 
toimialojen kesken (horisontaalinen) ja tiedolla ohjaava (vertikaalinen) 
asiantuntemus tulee käytäntöön tämän tueksi.

Koska kunta ja hyvinvointialue ovat nyt jakamassa tehtäviään uudella 
tavalla, tässä on syytä huomauttaa erikseen, että ”paikallinen”  tarkoittaa 
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tässä koulupiirin kokoista aluetta (kokonaisuus, jossa lapsi ja perhe 
elävät) eikä paljon suurempaa hyvinvointialuetta (joka on hallinnollinen 
järjestely, käsittäen varautumisen, riittävät voimavarat yms.).

Nämä päätelmät ovat nousseet keskeiseksi linjaukseksi omassa pro-
jektissamme ja samansuuntainen päätelmä on nähtävissä myös useissa 
muistioissa ja raporteissa (Verkottuvat erityispalvelut, Harava, Varpu, 
STM 2017, Hakoma ja Niemelä 2018, Heinonen ym. 2018, Opetushallitus 
2014 ja 2016 jne.)

Paikalliset voimavarat ja käytännöt
Paikallisia voimavaroja ja käytäntöjä arvioitaessa nousee esiin kaksi 
näennäisesti vastakkaista seikkaa. Paikkakunnan koosta riippuen 
korostuu joko suuren kunnan tarjoamat monet mahdollisuudet tai pie-
nen kunnan yhteisöllisyys. Edellinen on näennäisesti kattava vaihto-
ehtojen, jälkimmäinen taas integraation suhteen. Kumpikaan ei ole 
totta, ellei asiaa ole kunnolla suunniteltu.

Hyvän kasvuympäristön tarjoaminen kaikille lapsille käsittää sekä eri-
tyiset että yleiset palvelut. Ero on oikeastaan vähäinen ja raja niiden 
välillä on liukuva. Oleellista on varautuminen kaikkien lasten kaikkiin 
tarpeisiin ja kohtuullinen rajaaminen niitä täytettäessä. Palvelujen 
tarjonta ja integraatio on siis suunniteltava. Tässä on tärkeää koota ja 
huomata kunnan omat mahdollisuudet ja niitä on pyrittävä ensisijai-
sesti käyttämään. Toteuttamistavat ehkä poikkeavat huomattavastikin 
muiden alueiden malleista, mutta näinhän asia on muutenkin.

Pitkäaikaissairauksien ja -vammojen hoito ja kuntoutus edellyttä-
vät mahdollisimman lähellä olevia palveluja. Myös kuntoutus on 
tuotava perheen arkeen. Matkat on saatava minimiin ja lähiympä-
ristöllä on oltava riittävä tieto lapsen tarpeista ja tukitoimista.
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On tärkeää löytää paikallisista toiminnoista sellaisia piirteitä, jotka tuke-
vat tai jopa korvaavat erityisratkaisuja (Marino ym. 2018). Näistä tärkein 
on osallistuminen ja sen saavutettavuus. Kehitystä tukeva ympäristö 
voidaan luoda monin tavoin, jolloin terveyden- ja sairaanhoito kattaa 
kokonaisuudesta vain osan (Heiskala 2000, 2020, Heikkinen 2005). 
Keinoina käytetään normaalitoiminnan sovellutuksia tai laajennuk-
sia. Myös vaikeissa vammaryhmissä pitää säilyttää yhteys normaaliin 
arkeen. On siis pyrittävä laajentamaan tavallisten, arkisten, paikallisten 
toimintojen ulottuvuuksia mahdollisimman paljon (Naukkarinen 2005, 
Ailunka ja Palojärvi 2011).

Tämä merkitsee valintoja ja linjauksia ”yleisen” ja ”erityisen” tai oman 
ja muualta hankittavan kesken. Nämä valinnat eivät ole mustavalkoi-
sia, vaan päinvastoin laajasti välivaiheita sisältäviä, sillä ”yleisen” ja 
”erityisen” raja on paitsi liukuva, myös paikkakunnittain vaihteleva. 
Kuten Verkostoituvat erityispalvelut (Heino 2004) toteaa, tietoa voidaan 
hankkia ja soveltaa monin tavoin. Tästä johtuu, että asiaan liittyvää 
kunnallista suunnittelua ja koordinointia ei mitenkään voi ulkoistaa, 
vaan oleellista on, että kustakin asiasta muodostetaan paikallisesti sekä 
teoreettinen että käytännöllinen suunnitelma ja ratkaisu.

Tarvitaan paikallinen malli, joka kokoaa omat voimavarat ja toimin-
nan sekä arvioi niiden tueksi muualta hankittavat asiat. Mallin pitää 
ottaa kantaa toimintojen mitoitukseen ja sitä kautta budjettiin. On 
selvitettävä mitä tehdään itse ja mitä hankitaan muualta. Usein 
esitetään, että paikalliset voimavarat ovat riittämättömät. Tällöin ei 
aina tutkita, mitä voitaisiin saavuttaa suunnittelulla ja yhteistyöllä 
(Uotila 2002).
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On luultavaa, että tämän kirjan toivotaan antavan vastauksia myös 
mitoituskysymyksiin. Muistakin hoidoista on käypä hoito -suosituksia, 
miksei siis kuntoutuksesta? Tällaisia on tulossa ja alustavia kannan-
ottoja on jo olemassa*. Kysymys on kuitenkin moniulotteinen (Louhiala 
2021). Esimerkiksi terapioiden tai avustajien määristä ei voi antaa yksi-
tyiskohtaista valtakunnallista suositusta ja yksilölliset ratkaisut ovat 
välttämättömiä myös paikallisesti olosuhteista riippuen (Tuori 2004: 
6, 139, 143, 254, 2016: 7, 158, 166, 306).

Määrällisten suositusten asemasta Lapsen ja nuorten hyvä kuntou-
tus -projektin linjauksissa suositellaan lapsen lähiympäristöön kahta 
suunnitelmaa,

1) alueellista kokonaissuunnitelmaa

2) henkilökohtaista suunnitelmaa joka laaditaan kullekin lapselle 
alueel lisen kokonaissuunnitelman puitteissa.

Sama kahden suunnitelman periaate näkyy selvästi päivähoidon** ja 
koulun (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Opetushallitus, 
2004, 2014) toimintaohjeissa.

Molemmissa korostetaan myös elämän taitekohtien huomioimista. 
Kuntoutuksen asiakasyhteistyö (laki 497/2003) kokoaa asioita sekä 
kokonaisuuden että kuntoutujan kannalta (Saikku 2006).

* Downin oireyhtymään liittyvien lääketieteellisten ongelmien hyvä hoito. 2004

** Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2005, 2016
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Kuvio 6. Kahden suunnitelman välillä vallitsee tietty tasapaino 
(Koivikko ja Sipari 2006). Sen saavuttamiseksi yksilölliset ja alueel-
liset seikat pitää suunnitella ja selvittää sekä erikseen että suh-
teessa toisiinsa.

Palveluja järjestävä organisaatio
Mitoituksen tai muiden vastaavien ohjeiden asemasta tämä kirja antaa 
linjauksia, joiden avulla paikallinen organisaatio suunnittelee itse toi-
minnan. Mikä sitten on tämä paikallinen organisaatio?

Lähtökohtana voidaan pitää lapsen arkea ja niitä asioita, joista se 
muodostuu, ja sitä aluetta, jossa se tapahtuu. Linjauksena on se, että 
kuntoutus suunnitellaan lapsen arkeen sopivaksi ja yhdistetään sen 
toimintoihin.
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Palveluja järjestettäessä pyritään tasapuolisuuteen ja vaikuttavuu-
teen. Tehtävä on vaikea, sillä pelkkä laskennallinen tai lukumääräinen 
samanlaisuus ei ole riittävä kriteeri, vaan sen lisäksi tarvitaan harkin-
taa, koska eri seutujen välillä on suuria eroja. Hyvä aikaisempi malli 
liittyy lastenneuvoloihin, kouluterveydenhuoltoon, varhaiskasvatukseen 
ja kouluun eli tietotaito tulee viedä käytäntöön koulutetun työvoiman 
muodossa, jolloin harkinta saadaan automaattisesti mukaan.

Avoterveydenhoidon ja erikoissairaanhoidon välillä ei pidä puhua 
työnjaosta, vaan yhteistyöstä, jonka hyvinvointialue sisältää. On 
seikkoja, jotka edellyttävät erityistietämystä ja välineitä, mutta on 
myös seikkoja, jotka liittyvät paikalliseen yhteisöön. Nämä seikat on 
organisoitava siten, että ne tulevat toisiaan vastaan ja täydentävät 
toisiaan.

Tässä on tärkeää eräänlainen arkipäiväistäminen. Kasvatus, ohjaus, 
opetus ja kuntoutus ovat asioita, jotka toisaalta perustuvat vaativiin 
teorioihin hermoston toiminnasta, mutta käytäntö on silti työtä, joka 
ammattilaisten on osattava. Onhan nykyaikainen autokin tekniikaltaan 
vaativa, mutta silti tavallisen ihmisen ulottuvilla.

Mitä arkipäiväistäminen sitten tarkoittaisi? Ehkä sen voisi ilmaista par-
haiten toteamalla, että lapsen kehityksen tukeminen on laaja tehtävä, 
joka koskee kaikkia lapsia. Valtaosa tästä on arkea, lapsiperheen arkea, 
eli se ympäristö, jossa lapset kasvavat ja kehittyvät. Myös ns. erityiset 
palvelut on liitettävä tähän ympäristöön, arkipäiväiseen ehkä, mutta 
juuri sitä lapset tarvitsevat.

Palveluohjauksellinen työote ja kuntoutusohjaus

Palveluohjausta käsittelevät julkaisut tuovat esiin niitä seikkoja, joita on 
tullut esiin myös Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus -projektissa. Tähän 
valittu termi, palveluohjauksellinen työote, tarkoittaa tilannetta, jossa 
on astuttu askel eteenpäin palvelujen puutteen, monimutkaisen ano-
mismenettelyn ja palvelujärjestelmän hajanaisuuden ylitse eräänlaiseen 

https://vlkuntoutus.fi


Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus

189

yhdessä sopimisen ja yhteisen ohjauksen kulttuuriin. Lastenneuvolaopas 
(STM 2004, 2014 ym.) sisältää paljon tämänsuuntaista ajattelua.

Palvelujärjestelmän päämääränä on löytää ja järjestää se tukitoi-
mien kokonaisuus, joka vastaa parhaiten lapsen ja perheen tarpeisiin. 
Palveluohjauksen päämääränä on lyhentää tähän tehtävään kuluvaa 
aikaa. Keskeistä on yhteistyö, verkostoituminen ja joustavuus, joiden 
avulla palveluohjaus pyrkii poistamaan yhteiskunnassa esiintyvän haja-
naisuuden, moniarvoisuuden ja puutteellisen tiedonkulun.

Asiassa tarvitaan sujuva hallintomenettely, perheen mukaanotto (infor-
med consent) ja osallistuminen, luottamus ja kumppanuus, asioiden 
henkilökohtainen hoito ”ihmiseltä ihmiselle” ja kunnan yleiseen suunni-
telmaan sovitettu henkilökohtainen suunnitelma. Palveluohjauksellinen 
työote on eräänlainen yläkäsite, joka nojaa näihin alakohtiin ja joka ei 
ilman niitä suju. Tuloksena on yhdessä rakentuva mielekäs palvelu-
kokonaisuus perheelle, joka on nivottu heidän arkeensa.

Palveluohjauksellinen työote merkitsee myös toteutuksen osien kuten 
terapeuttien ja terapioiden osuuden laajentamista yksilöterapiasta 
yhteisövastuuseen ja ympäristön ohjaamiseen ja kehittämiseen. Tähän 
malliin on hyvä pyrkiä, vaikka kaikki säädökset tai käytännöt eivät 
vielä tue sitä. Palveluohjaus ei siis rajoitu tiettyihin henkilöihin vaan 
koskee kaikkia.

Kuntoutusohjaus vie tietoa ja toimintamalleja lähiympäristöön ja muis-
tuttaa palveluohjausta. Tilanteesta riippuen tarvitaan kuitenkin eri-
asteista konkretiaa, toisin sanoen, tähän työhön tarvitaan myös tekijä. 
Hyvinvointialueiden ottaessa vastuun käytännön toteutuksesta tämän 
työn osuus voi kasvaa huomattavastikin. Tämä tulee olemaan keskeisiä 
suunnittelukohteita.

Lasten kuntoutuksen järjestäminen eri aikoina

Yhteiskuntamme elää murrosvaihetta, jonka vaatimukset ja vauhti ovat 
huomattavat ja yhteiskuntaa ohjaavien hallintorakenteiden on vaikeaa 



VLK – Valtakunnallinen Lasten ja Nuorten Kuntoutus

190

pysyä kehityksen mukana. Aikaisempien vaiheiden tunteminen on tässä 
tärkeää.

Tässäkin kirjassa on jouduttu esittämään kritiikkiä kuntoutusjärjestel-
män hajanaisuudesta. Yrityksistä huolimatta kuntoutus ei ole muodos-
tunut luontevaksi osaksi palvelujärjestelmää ja etenkin lasten kohdalla 
yhteistyö muiden toimijoiden kanssa on liian vähäistä. Ohjaus on etäistä 
ja normittavaa, järjestäminen saatetaan ymmärtää lähinnä rajaamisena. 
Epäkohdat on kuitenkin tunnistettu ja hyvinvointialueisiin perustuva 
uudistus pyrkii nyt parempaan.

Ei saa unohtaa nykyisen palvelujärjestelmän hyviä puolia. Vielä 50 
vuotta sitten merkittävä määrä lapsia ja perheitä jäi aika lailla oman 
onnensa nojaan. Arvosteltaessa jäykkää hoitomallia tuon ajan laitoksissa 
ei aina muisteta, että sinne siirryttiin myös kodeista, joiden lattiana oli 
pari lautaa paljaan maan päällä, huono uuni ja kantovesi.

Nykyisin on olemassa varsin mittava ja pätevä henkilöstö ja hyvät toi-
mintamallit, joista on syytä olla ylpeä. Kuten aina, kustannukset tuot-
tavat huolta päättäjille ja tiettyä byrokratiaa anojalle, mutta suurempi 
huoli toki tulisi siitä, jos nyt pitäisi aloittaa henkilöstön koulutuksesta 
ja tilojen rakentamisesta kuten aikoinaan. Vaikka ajantasainen lain-
säädäntö onkin keskeneräinen, sen keskeiset seikat voidaan arvioida 
tarkastelemalla viime vuosikymmenien aikaista kehitystä.

Lasten kasvatus (perhe), ohjaus (osallistuminen, ympäristö), opetus 
(varhaiskasvatus ja koulu) ja kuntoutus ovat työtä, joka jatkuu koko 
lapsuuden ja nuoruuden ajan, ja sen rooli näyttää myös jatkuvan yhä 
pitemmälle aikuisikään. Kauan sitten kodit joutuivat suoriutumaan tästä 
työstä omin neuvoin, paikallisen tiedon varassa. Vaikeissa tilanteissa 
kirkko antoi neuvoja ja apua mahdollisuuksien mukaan. Kansakoulun 
alkuvaiheet olivat aikoinaan kiivaan keskustelun kohteena, mutta vähi-
tellen koululaitoksesta muodostui maahamme hyvin merkittävä tekijä, 
myös kuntoutuksen näkökulmasta.
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Esimerkiksi, monikaan ei enää muista, että oppimisvaikeudet ja nii-
den kaltaiset, nykyisin ehkä yleistyneet häiriöt olivat tuttuja koulun 
piirissä viimeistään 40-luvulta alkaen (Lasten erityishuolto ja -opetus 
Suomessa, 1955), mutta saivat nykyisen huomionsa lääketieteessä vasta 
paljon myöhemmin. Voi siis miettiä, kuka laatii lausunnon ja kenelle?

Lasten lääkinnällisen kuntoutuksen malli noudatti aluksi Keski-
Euroopan käytäntöä (Invaliidisäätiö, Lastenlinna). Esimerkiksi Saksassa 
tämäntyyppinen keskitetty toiminta on jatkunut vahvana ja piirteitä siitä 
on Ruotsin kuntoutusosastoissa. Suomessa avohoito korostui enemmän, 
ehkä sotavammojen kautta, koska Invaliidihuoltolaki (1946) ulottui myös 
lapsiin ja tätä kautta saatiin avohoitoon kuntoutusmahdollisuuksia.*

Näin edennyt toiminta kuitenkin hidastui, kun valtio ja sen keskus-
virastot eivät enää 80-luvulla pystyneet suoriutumaan lisääntyneistä 
vaatimuksista. Tehtäviä yritettiin siirtää kuntiin (LKH:n yleiskirje 
(1823/1983), mutta toimenpiteen ohjaus ja valmistelu jäi puutteelliseksi. 
Kun samaan aikaan luovuttiin valtionosuuksien korvamerkinnöistä 
(SVOL/VALTAVA), kuntoutuksen toteutus kärsi suuresti, paikoin se 
oikeastaan romahti.

Korjaavana toimenpiteenä Kela otti 90-luvulla pikaisella aikataululla 
hoitaakseen vaativan kuntoutuksen, mutta peri samalla keskittämiseen 
liittyvät ongelmat. Muutos valmisteltiin heikosti eikä päätöksiä teh-
täessä osattu arvioida rahoitustarvetta riittävästi. Järjestelyä ei tuolloin 
suunniteltu pysyväksi, mutta jostain syystä kuntataso ei ryhtynyt myö-
hemminkään järjestämään vaativaa kuntoutusta asukkailleen, vaikka 
muita korkeatasoisia toimintoja oli pystytty menestyksellisesti perus-
tamaan, esimerkkeinä kansakoulu, lastenneuvolat ja kouluterveyden-
huolto, myöhemmin päivähoito ja varhaiskasvatus.

Nyt lasten kasvatus, ohjaus, opetus ja kuntoutus saavat uutta taus-
taa hyvinvointialueista. On mietittävä periaatteita, joiden varassa 
tämä onnistuu parhaiten. Eräs tärkeimmistä on yhdyspintojen käsite 

* Vanha kirjoitusasu ”invaliidi” korostaa tässä perinteitä.
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(Heinonen ym. 2018). Se edellyttää yhteisiä toimintamalleja,  esimerkiksi 
yhteisen työn edellyttämiä suunnitelmia ja toteutumisen seurantaa 
(Friman ym 2021).

Lasten kasvatus, ohjaus, opetus ja kuntoutus edellyttävät huomattavaa 
varautumista ja suunnitelmallisuutta (Jeglinsky ym. 2021), mikä mer-
kitsee paikallista taustatyötä mahdollisuuksien luomiseksi ja henkilö-
kohtaisia suunnitelmia kullekin lapselle. Yhteistyötä ja yhdyspintojen 
muodostumista estää tässä mm. se, että nimitykset ja periaatteet ovat 
vaihdelleet, sekavuuteen asti.

Mitäpä jos pienen lapsen kuntoutussuunnitelma olisi alusta alkaen 
laadittu niin, että sen runko seuraisi häntä tarpeen mukaan elä-
mänkaarella, päiväkotiin, kouluun ja aikuisuuteen?

Edellä esitetty niukka historiikki kertoo, miten koulu on toiminut edel-
läkävijänä. Olisiko koululla ehkä käytössään suunnitelmarunko, jota 
kaikki voisivat käyttää?

Vastaus on myönteinen. Opetushallitus on koonnut asian seuraavasti:

”Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan tarvitsemasta 
muusta tuesta. Erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista, oppimisen tukea, 
muu tuki taas koulunkäynnin tukea. Erityisopetus ja oppilaan saama muu 
tuki muodostavat järjestelmällisen ja suunnitelmallisen kokonaisuuden 
”Oppilaan, jolle on tehty erityisen tuen päätös, opetus annetaan hänelle 
laaditun henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman 
(HOJKS) mukaisesti.”
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HOJKS:n pääkohdat ovat seuraavat:
Oppilaskohtaiset tavoitteet
Pedagogiset ratkaisut
Opetuksen järjestäminen
Tuen edellyttämä yhteistyö ja palvelut
Tuen seuranta ja arviointi

(Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. 2014). 

Perhe otetaan suunnittelussa huomioon varsin laajalti.

Yleispätevän henkilökohtaisen suunnitelman otsikot saadaan seuraa-
vista sanoista:

Tilanne   (Ongelmat / toimintakyky)
Tavoitteet   (Mihin pyritään)
Ratkaisut   (Miten tähän päästään)
Järjestäminen  (Mitä toimenpiteitä tarvitaan)
Yhteistyö ja palvelut (Muut vastaavat toimenpiteet)
Seuranta ja arviointi (Kirjaaminen)

Nämä otsikot eivät vielä sisällä niitä periaatteita, joita edellä on hahmo-
teltu, ne antavat vain tietyn järjestyksen joka helpottaisi suunnitelmien 
yhdistämistä. Kuntoutukseen kuuluu ICF-ajatus ja -käsitteistö, taus-
tana lapsen voimavarat, vahvuudet ja toiveet yms. yksilölliset tekijät, 
toimintaympäristö (kehitysympäristö ja perhekulttuuri), joiden pohjalta 
asetetaan tavoitteet ja tehdään toimintasuunnitelma (toteuttajat, vas-
tuuhenkilöt ja aikataulut jne.).

Yhteisenä päämääränä voidaan pitää ohjetta:

”Kaikessa tässä on tärkeää, että kaikki lapsen kanssa toimivat henkilöt 
ovat selvillä hänen vahvoista ja heikoista ominaisuuksistaan ja tietävät, 
mitä häneltä voi vaatia, mihin asioihin hänen vuokseen on varauduttava 
ja millä tavoin lapsen ohjaus, opetus ja kuntoutus toteutetaan.”
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Suunnitelmat kasvatuksesta, opetuksesta ja kuntoutuksesta

On arvioitu (mm. KHO:2002:43), ettei kunnalla ole velvollisuutta (fysio-)
terapian järjestämiseen jokaiselle, joka toimintakykynsä parantamiseksi 
ja ylläpitämiseksi päivittäisessä toiminnassa sitä tarvitsee. Tämä näyt-
tää vesittävän paikallisen järjestämisen.

Asia ei ehkä ole näin vaikea. Tällä tavoin on varmaankin haluttu jättää 
kunnalle/hyvinvointialueelle perinteiseen itsehallintoon liittyvää pää-
täntävaltaa siinäkin tapauksessa, että juridisten sanamuotojen valossa 
asia näyttäisi määräytyvän toisin. Näin on hyvä, mutta voisiko ajatella, 
että lainlaatijan (28.6.1991/1015 ja 30.12.2010/1326) ajatus ”kuntou-
tuksen tarve kunnassa” ilmenisi myös tiettynä varautumisena, toisin 
sanoen alueellisena suunnitteluna. Sellaisen pohjaksi on edellä esitetty 
jaottelu lasten ongelmien vaikeusasteesta ja tarpeiden jakautumisesta 
tämän mukaan (taulukko 5).

Itsehallinto jakautuu nyt kuntien ja hyvinvointialueiden kesken ja 
näyttäytynee eri tavoin sen mukaan, onko kyse kulloinkin tuloista vai 
menoista. Kuntaliitto on toivonut laajempaa mahdollisuutta yhteiseen 
sopimiseen hyvinvointialueiden ja kuntien välillä (Kuntaliitto 2021), 
mikä viitannee muualta jo asetettuihin reunaehtoihin.

Kunnan/hyvinvointialueen on varauduttava eritasoisten toiminnanva-
javuuksien aiheuttamiin tehtäviin. Hyvänä puolena tulee vastaan se, 
että kasvatuksen, ohjauksen, opetuksen ja kuntoutuksen yhdyspinnat 
muodostavat tilanteita, joissa lapsen ja perheen tarpeet voidaan täyt-
tää monella eri tavalla ja päällekkäisyyksien välttämisestä saavutetaan 
myös taloudellista etua. Jos ympäristö on suotuisa, pelkästään lapsen 
ja perheen osallistumismahdollisuudet (harrastukset, liikunta) saat-
tavat riittää tähän moneen tarkoitukseen. Joskus tarve voidaan kattaa 
varhaiskasvatuksen/koulun keinoin, joskus taas kuntoutuksen avulla, 
yhteistyö tai vuorottelu voi olla myös eräs ratkaisu.

Alueellisista tarpeista ja järjestelyistä on siis hyvä laatia alueellinen 
suunnitelma, jonka puitteissa työ toteutetaan. Kullekin lapselle taas 
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laaditaan henkilökohtainen suunnitelma.* Lapsen ja perheen kannalta 
yksi henkilökohtainen suunnitelma riittää oikein hyvin.

Alueellisten suunnitelmien laatiminen on toistaiseksi ollut vähäistä. 
Yllämainittu paikallinen varautuminen ei kuitenkaan liene mahdollista 
keskitetysti.

Yhdistämisessä on eräitä ongelmalähteitä. Päivähoito ja koulu noudatta-
vat vuoden mittaista jaksotusta, joka ei sovi kuntoutukseen. Yhdistetyt 
tukitoimet sijoittuvat monen hallintokunnan, lähinnä sosiaali-, sivis-
tys- ja terveystoimen alueelle. Kustannusten jakoperusteet voivat muo-
dostaa ongelman. Kelan täsmälliset toimintaperiaatteet ”ylikorostavat” 
sitä kautta saatavien tukitoimien osuutta ja tästä voi seurata tarpeetonta 
hajaannusta.

Ensimmäisen seikan osalta voidaan todeta, että hoitotakuun mukai-
sesti hoito on aloitettava kolmen kuukauden kuluessa. Tämän voi 
ajatella koskevan kasvavia ja kehittyviä lapsia erityisen selvästi. 
Varhaiskasvatuksen ohjeissa (2005) korostetaan ennakointia ja eri-
tyispäivähoidon tarkoituksena on jo kauan ollut kehityshäiriöiden ja 
-viivästymien mahdollisimman aikainen toteaminen, hoitaminen ja 
mahdollinen korjaaminen**. Tämän on oltava mahdollista hoitotakuun 
aikamäärien puitteissa, vaikka päivähoito tai koulu muuten noudatta-
vatkin vuosirytmiä.

Kunnan toimialojen rajoihin ja yhteistyöhön liittyy se, että sekä päivä-
hoito että koulu kokevat ajoittain, että terveystoimelle kuuluvia teh-
täviä ja kustannuksia siirtyy heille. Esimerkiksi toistokatetrointi tai 
lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat tai terapiatilat voivat nostaa esiin 
tällaisen kysymyksen. Asia voi olla myös toisinpäin, esimerkiksi eri-
tyisopetuksen puutteet voivat heijastua lääkinnällisen kuntoutuksen 
lisääntymisenä.

* Sana ”henkilökohtainen” on tähän otettu Kouluhallituksen HOJKS-terminologiasta ja sen tarkoituk-
sena on poistaa asiassa vallitseva kirjavuus.

** Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien lasten päivähoidon järjestäminen, työryhmämuistio, 
Sosiaalihallitus, 1978
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Kelan osuus tukitoimista edellyttää formaalista anomista ja todistuksia. 
Tämä perustuu lakiin ja on toistaiseksi väistämätöntä. Jos lapselle on 
kuitenkin tehty kattava henkilökohtainen suunnitelma, sen osana on 
helppo laatia Kelalle tarvittavat selvitykset.

Eräs suunnitelmaan liittyvä keskeinen kysymys on vastuun ja jatku-
vuuden varmistaminen. Toistuvasti on pohdittu, miten määritellään ja 
nimetään henkilö, joka koordinoisi asiat ja toimisi perheelle kanavana 
ja tukena (vrt. palveluohjaus). Ongelmana on ollut, kuten monessa 
kohtaa muutenkin, että lähellä sijaitsevan henkilön asiantuntemus ei 
riitä ja asiantuntija taas on liian kaukana, eli kyse on horisontaalisen 
ja vertikaalisen yhteistyön ongelmasta.

Lapselle laadittava henkilökohtainen suunnitelma edustaa tätä yhteis-
työtä ja sen avulla voidaan hoitaa suuri osa jatkuvuutta ja vastuunkan-
toa, parantaa koordinaatiota ja vähentää hajanaisuutta. Itse asiassa 
hyvin laaditun henkilökohtaisen suunnitelman myötä vähenevät myös 
ne ongelmat, jotka ilmenevät vaatimuksina vastuun ja vastuuhenkilön 
varmistamisesta.

Tällainen toimintatapa perustuu rehellisyyteen ja luottamukseen, joka 
rakentuu yhdessä suunnittelemalla. Tämän saavuttaminen on moni-
säikeinen asia ja yhteisen käsitemaailman tulisi vallita laajalti, jotta 
sillä olisi tehoa. Yhteiskunnan osalta tarvitaan yhteisymmärrystä ja 
tasapainoista moniammatillisuutta eri ammattialojen ja eri sektoreiden 
(julkinen, yksityinen, kolmas) välillä. Käsitteet hoitoketju tai hoitopolku 
eivät täysin riitä kuvaamaan näin laajaa yhteistyötä. On myös muo-
dostettava yhteys ns. fokusoivan eli täsmätiedon (explicit knowledge, 
”kirjatieto”) ja hiljaisen tiedon (tacit knowledge, ”käytännön koke-
mus”) välille. Yhteiskunnan monialaisuus tekee yhdistämisestä vaikean, 
etenkin valtakunnallisesti. Paikallisesti se näyttää mahdolliselta, kuten 
mm. Pirkkalan kokemukset osoittavat (Mattsson, 2000).
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Lapsen henkilökohtainen kuntoutustarve määräytyy seuraavasti:

1) Määritellään mihin tasolle toiminnanvajavuus ja haitta asettuvat:
a)  todennäköisesti ei olennaista haittaa ... varttuneessa iässä
b)  todennäköisesti olennainen haitta ... varttuneessa iässä
c)  huomattavia vaikeuksia selviytyä ... julkisen laitoshoidon ulkopuolella

2) Kuntoutuksen korvaaminen tapahtuu vastaavasti:
a) korvataan tilapäisiksi tarkoitetuin keinoin (ei kirjallista suunnitelmaa)
b) kunnallinen terveydenhuolto järjestää ja korvaa (kirjallinen 

suunnitelma)
c) kunnallinen terveydenhuolto järjestää ja Kela korvaa kuntoutussuun-

nitelman nojalla

Kuntoutuksen liittäminen lapsen kehitysympäristön muihin toimintoi-
hin merkitsee toisaalta paikallisen toiminnan korostamista, toisaalta 
erityisosaamisen hankkimista tähän ympäristöön. Kuvio 7 tuo esiin 
niitä rakenteita, joita tässä tarvitaan. Sen termit ovat osin vanhahtavia, 
onhan kuviolla ikää jo parikymmentä vuotta.

Perusidea on säilynyt suunnilleen sellaisenaan:
• porrastus ei vie lasta pois ympäristöstään,  

vaan erityisosaaminen tulee sinne   (kuin sade)
• suunnitelma tehdään lähiympäristössä ja  

se kannattelee lasta ja perhettä    (kuin kukkaa)
• lapsen kasvu nojaa lähiympäristön toimintoihin 

         (ikäänkuin maaperään)
• lähiympäristö ja sen tavanomaiset toiminnat ovat tärkeässä asemassa
• työ koordinoidaan paikallisesti    (kuntoutustyöryhmä)
• lähiympäristö voidaan arvioida laajuudeltaan koulupiirin kaltaiseksi



Lähiympäristö

Suunnitelma tukitoimista
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Kuvio 7. Kehityksen ja oppimisen vaikeudet lapsilla ja nuorilla. Opas 
TAYS-piirin lastenneuvoloille ja kouluterveydenhuollolle (2003).
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Perheelle annettava tuki, perheen oma panos
Kysymys kasvatukseen, ohjaukseen, opetukseen ja kuntoutukseen liit-
tyvien asioiden jakamisesta kodin ja yhteiskunnan välillä on vaikea ja 
aina yksilöllinen. Perheellä on aina oma tilanteensa ja näkemyksensä 
ja yhteiskunnan tehtävänä on tukea perhettä.

Vammaisuus aiheuttaa perheelle huomattavan rasituksen. Kotona 
tapahtuvaa hoitoa käsittelevissä tutkimuksissa pidetään keskeisenä 
sitä vajausta, joka jää tavoitteiden ja suoritusten välille. Vastakkain 
ovat velvollisuus, halu, kompetenssi ja kyky (Kirsi 2004). Verrattuna 
ammattityöhön sitoutuminen ja omaishoitajan oma asema (vapaa-
aika, harrastukset) korostuvat. Ammattitaitoa vaativa osa hoidosta on 
luonnollisesti ongelma sekä kompetenssin että korvattavuuden osalta. 
Vaikeissa ongelmissa perheen omat mahdollisuudet eivät riitä ja julkiset 
palvelut taas saatetaan kokea laitosmaisina.

Varsin usein perheet saavuttavat hyvin korkean ja kunnioitettavan tason 
oman osuutensa hoitamisessa. Tällöin saavutetaan paljon myönteisiä 
asioita, perheen läheisyys, kotiympäristö jne. Miten laajassa mitassa 
tätä voidaan edellyttää? Lapsen elatus (vrt. yksilön ja yhteiskunnan 
suhde) ei tähän velvoita. Mitään yleistä tasoa tai ”normia” ei asiasta 
voi antaa. Tässä samoin kuin monessa muussa asiassa yhteiskunnan 
yleinen strategialinjaus ja suunnittelu voidaan tehdä vain kokonaisuutta 
silmällä pitäen. Yksittäisen perheen tilanne sovitetaan näin muodos-
tettuun kokonaisuuteen kunkin tilanteen vaatimalla tavalla.

Yhteiskunnan ja perheen välistä työnjakoa oleellisempi asia on se ylei-
nen tuki, jonka yhteiskunta perheelle antaa, sekä ne mahdollisuudet ja 
periaatteet, jotka paikkakunnalla ovat. Yhdessä sopiminen, avoimuus 
ja rehellisyys, asioiden hyvä sujuvuus ja paikalliset mahdollisuudet ovat 
kaikki asioita, joiden varassa perhe voi hoitaa ongelmia ja jaksaminen 
helpottuu vastaavasti.

Perheen oman panoksen tukeminen edellyttää vanhempien tietotaidon 
lisäämistä, käytännössä sopeutumisvalmennusta, suoraa koulutusta 
ja arkielämän ohjaamista. Nämä ovat asioita, jotka eivät yleensä ole 
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etusijalla resursseja jaettaessa. Perheen omaa osuutta ei voi ”edellyt-
tää”, mutta asiaankuuluvasti tukemalla se muodostuu luonnollista tietä. 
Tämä tuki olisi tärkeää järjestää.

Vanhempien mukanaolo suunnittelussa on todettu tarpeelliseksi 
monesta syystä. Tässä tarkoitetun tuen kannalta se on aivan oleel-
lista. Jos vanhemmat eivät voi osallistua riittävästi suunnitteluun, he 
eivät myöskään voi hahmottaa kokonaisuutta eikä omaa osuuttaan 
siinä. Toisin sanoen he eivät oikein tiedä mitä tekisivät. Jos asiaa taas 
hoidetaan todellisessa yhteistyössä vanhempien kanssa, oma osuus 
muodostuu tavallaan itsestään.

Vaikka erityisyyden korostaminen pyrkii hyvään tulokseen omalla 
tavallaan, ei ole mahdollista, että lapsen tai perheen koko elämä muut-
tuisi erityiseksi. Tämähän on luonteeltaan laitosratkaisu, joka on vain 
harvoin tarpeen kaikkein vaikeimmissa tilanteissa (taulukko 5). Asia 
on nähtävä niin, että ongelmista huolimatta oma elämä ja ”täysi osal-
listuminen ja tasa-arvo” voisi toteutua mahdollisimman hyvin.

Palvelujen saatavuus
Nykyaikainen kuntoutus ja sen kanssa yhdessä toimivat alat (mm. 
varhaiskasvatus ja opetus) edellyttävät huomattavaa osaamista. Samaan 
aikaan on kuitenkin korostettava perheen ensisijaista roolia samoin kuin 
sitä, että tavalliset arjen asiat ovat aina erityisiä tukitoimia tärkeämmät.
Erityisosaaminen edellyttää koulutusta ja koulutettu henkilö tulee 
kalliiksi eikä hän ole aina edes saatavilla. Tämä muodostaa rajat tuki-
toimille ja niitä koskevalle suunnittelulle. Mitään etukäteen asetettua 
mallia ei voi antaa, kyse on käytännöistä ja kulttuurista. Paikalliset 
ratkaisut muodostuvat niiden mukaan. Tähän tarvitaan strategista 
arvokeskustelua ja valistunutta suunnittelua.

Kussakin kunnassa on huolehdittava valmiuksista ja tukitoimien saa-
tavuudesta niin, että tarpeen ilmetessä toteuttaminen onnistuu ilman 
viivytyksiä. Ammattitaitoa ja tiloja edellyttävää toimintaa ei voi saada 
ilman määrätietoista kehitystyötä, jonka on katsottava kuuluvan 
yhtenä osana hoitotakuun asettamiin velvoitteisiin. Keskeistä tässä 
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 varautumisessa on asioiden kokoaminen (paljonko?) ja koordinointi 
(miten?), kun taas usein korostettu valinta ”omana työnä” tai ”osto-
palveluna” on lopulta melko yhdentekevä*. Hankintatapaa tärkeämpi 
on hankittavan asian sisältö.

Palvelujen saatavuus ja tarve eivät ole vakio, vaan ne riippuvat mui-
den toimintojen järjestämistavasta ja keskinäisestä painotuksesta. 
Tässäkään ei voi antaa valmista ratkaisua, vaan paikallisista valin-
noista riippuen on mahdollista järjestää yleiset toiminnat sellaisiksi, 
että erityisiä toimia tarvitaan joko paljon tai vähän, mutta silti sopivasti. 
Valtakunnallista ohjetta tai peräti lakia palvelujen tarkasta koostu-
muksesta ei siten voi edes ajatella. Tämä ei poista tiettyä valvonnan 
tarvetta ja hoitotakuun myötä tällainen on nyt korostunut. Tämän ei 
kuitenkaan toivoisi johtavan pitkällisiin oikeuskäsittelyihin – parempi 
olisi onnistunut kunnallinen/hyvinvointialuetta koskeva strategia.

Varhaiskasvatustyöryhmän muistion (1999) hyvää tarkoittavat 
mielipide- erot varhaiskasvatuksen tukitoimien sääntelystä liittyvät 
tähän ajatteluun ja johtopäätös näytti siinäkin olevan, että kaikkea ei 
voi säätää keskitetysti. Myös ICF-luokituksen perusajatuksena on olo-
suhteiden ja ympäristön mukaan ottaminen – jos ympäristö on suotuisa 
(olosuhteet, harrastusmahdollisuudet jne.), tukitoimia ei tarvita niin 
paljon.

Päätöksenteon ja toteutuksen sujuvuus
Hoitotakuu antaa kuntoutuksen ja muiden tukitoimien toteutukselle tie-
tyt aikarajat. Näiden puitteissa pysyminen edellyttää sujuvaa hallinto-
menettelyä, joka ilman riittävää varautumista ja taustasuunnittelua jää 
toteutumatta. On esimerkiksi välttämätöntä, että ongelman ensimmäi-
senä havainnut henkilö tai yksikkö tekee aloitteen kuntoutuksen käyn-
nistämiseksi. Aloite ei merkitse vielä suuren koneiston käynnistämistä, 
vaan ainoastaan huomion kiinnittämistä asiaan.

* Tätä valintaa mietitään liikaa ja saatetaan todeta, miten ”useimmat kunnat ovat liian pieniä tuot-
taakseen erityispalvelunsa itse” (Heino 2004). Oleellisempaa kuitenkin on päättää, mitä tehdään ja 
miten saatavuus varmistetaan.
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Aloite on oleellinen, sillä ”käynnistyvä koneisto” ei ala toimia ilman 
sitä. Suunnittelu, toteutus, tiedonsiirto ja vastuukysymykset edel-
lyttävät aloitetta. Toisaalta ilman varautumista ei ole koneistoa, joka 
käynnistyisi. Siten on ensiarvoisen tärkeää, että aloite on helppo tehdä 
ja työhön tarvittavat puitteet ovat olemassa jo etukäteen. Sujuvuuden 
takaamiseksi erilaiset osatehtävät tulee viedä läpi suurella huolella 
(Noramaa 2005).

Jo pitkään on korostettu erilaisia suunnitelmia päätöksenteon ja toteut-
tamisen välineinä myös kuntoutuksessa. Hallinnonhaarojen erillisyy-
destä johtuen suunnitelmat ovat kuitenkin usein koskeneet vain yhtä 
osatehtävää, keskinäinen koordinaatio on ollut puutteellista ja sujuvuus 
vastaavasti heikko. Selvänä pyrkimyksenä on kuitenkin esimerkiksi 
päivähoidossa ollut yhteinen suunnitelma lapsen tarvitsemille tukitoi-
mille. Ihanteellinen tässä on malli, jossa paikallisin voimin yhdistetään 
arviointi, suunnittelu, toteutus ja seuranta eli eräänlainen yhdistelmä-
malli (Kovanen 2004, 2015).

Lasten kuntoutuksessa tulisi ensin määrittää tuen tarve, sitten toteu-
tusmahdollisuudet ja viimeiseksi maksaja. Kaikki nämä toiminnat tulee 
tehdä koordinoidusti alueellisen suunnitelman puitteissa. Tätä koros-
tetaan myös raportissa verkottuvien palveluiden kehittämisestä (Heino 
2004). Siinä todetaan myös että hyvää, valmista mallia paikallisille 
palveluille ei voi saada mistään valmiina, mutta mallien kehittämis-
tavasta on saatavana tietoa ja esikuvia.*

Kokonaissuunnitelma ei voi olla pelkästään budjettiperusteinen, vaikka 
kukin kuluva vuosi luonnollisesti nojaa ajankohtaiseen talousarvioon. 
Päinvastoin, tällainen suunnitelma toimii budjetin perustana eli se on 
kokonaisuus, jonka pohjalla käsitys tarvittavien palvelujen määrästä 
ja laadusta muodostetaan. ”Suunnittelussa tulisi lähteä liikkeelle aina 
loppu tuloksesta! Tämä tarkoittaa sitä, että osapuolilla on yhteinen 
mieli kuva siitä mitä ollaan kehittämässä ja mitä tavoitellaan” (Heino 
2004).

* Tulisi mieluummin pyrkiä levittämään hyvien mallien kehittämistapaa eikä ensisijaisesti hyviä 
malleja, jotka ovat aina kontekstisidonnaisia (Arnkil ym. 2003).

https://vlkuntoutus.fi


Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus

203

Jos kuntoutus liitetään päivähoidon ja koulun piiriin, näiden vuosi-
rytmillä on tärkeä rooli. Asia tulisi kuitenkin nähdä siltä kannalta, että 
lapsi tarvitsee avun nyt, samoin perhe. Jo perustuslain takaama vapaa 
liikkumisoikeus antaa kunnalle velvoitteen suunnitella  ratkaisukeinoja, 
mikä merkitsee hallintokuntien toimintojen yhdistämistä lapsen ja per-
heen parhaaksi. Esimerkiksi kuntoutuksen vuoksi järjestettävä päivä-
hoito on ensisijaisesti kuntoutusta, joka on järjestettävä hoito takuun 
puitteissa.

Tiedon saatavuus ja säilytys
Lapsen kuntoutuksen ja muiden tukitoimien järjestäminen on hyvin 
monisäikeistä ja sitä koskevan tiedon saatavuus ja säilytys on vastaa-
vasti ongelmallista. Tietoa on usean yksikön hallussa ja sen kokoaminen 
on vaativaa. Portfolio-tyyppinen tietokansio on monessa kodissa ja 
tätä varten on kehitetty erityisiä ratkaisuja. Perheitä ei kuitenkaan voi 
tähän velvoittaa.

Kutakin yksikköä sitoo sen omat säännökset, jotka on laadittu tiedon 
säilymistä ja salassa pysymistä varten. Arkistojen laajentaminen alueel-
liseksi verkostoksi on hyvin ongelmallista ja jää tämän esityksen ulko-
puolelle. Sen sijaan tässä nostetaan esille muutamia oleellisia kohtia, 
joiden varassa tyydyttävä tiedon saatavuus ja säilytys voidaan järjestää.

Salassapitovelvoite

Tiedonsiirron päämääränä on se, että kaikki lapsen hoitoon osallistuvat 
henkilöt ovat riittävästi selvillä asioista, joita työ edellyttää. Salassapito 
taas tarkoittaa sitä, ettei perheen yksityisasioita saateta asiaan kuulu-
mattomasti muiden tietoon. Aloitteellisuus tai työn sujuvuus ei saisi 
kärsiä salassapidosta.

Perusohjeena on aina se, että vanhemmat ovat asioiden kulusta täysin 
perillä. Heiltä saadun luvan pitää olla kirjallinen, kun tietoa siirretään 
yksiköiden välillä.

Moniammatillisessa työskentelyssä on oltava tarkkana, mikä tieto kuu-
luu kenellekin ja mikä tieto on todella välttämätöntä. Tiedon  siirtämisen 
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tarkoituksena on antaa hoitavalle työntekijälle tai yksikölle työn edel-
lyttämä kokonaiskuva lapsen ja perheen tilanteesta ja eri tahoilta saa-
duista palveluista (tai niiden toteutumatta jäämisestä).

Tiedonsiirto ja salassapito on aina hoidettava kuhunkin tilanteeseen 
sopivassa suhteessa. Tehtävä edellyttää samankaltaista harkintaa kuin 
terveydenhuolto yleensäkin. Laki kieltää ilmaisemasta perheen salai-
suutta. Monestakin syystä on työntekijälle taattava työssä tarvittavat 
tiedot. Jos perhe toivoo, että jokin asia pidetään salassa, tätä toivetta on 
kunnioitettava. Samalla on kuitenkin kerrottava perheelle, mitä haittaa 
ja ehkä vaaraa tiedon salaamisesta voi koitua. Lastensuojelun tarpeen 
yhteydessä (vrt. yksilön ja yhteiskunnan suhde) ilmoitusvelvollisuus 
menee salassapitovelvollisuuden edelle (LSL 25§).

Tietojen siirron luonne – mitä tarvitaan?

Kuntoutuksen ja muiden tukitoimien järjestämiseksi tarvitaan erilaista 
tietoa. Tarve selvitetään esitietojen ja tutkimustulosten perusteella, 
sisältöä suunniteltaessa tarvitaan tietoa mahdollisuuksista ja olosuh-
teista ja toteutus taas vaatii tietoa myös käytettävistä menetelmistä.

Perussääntö on, että kaikkien lapsesta huolehtivien henkilöiden on 
oltava riittävästi selvillä, mitä lapsi osaa, mitä häneltä voi edellyttää 
ja ennen kaikkea, mitkä ovat lapsen tarpeet.

Horisontaalinen ja vertikaalinen yhteistyö edellyttävät yhteistä tiedon-
siirtoa. Jälkimmäisen osalta on olemassa omia käytäntöjä porrastuksen 
ja hoitoketjun osalta. Ongelmana ehkä on se, että lähetteiden ja epikrii-
sien muotoseikat antavat rajoituksia ja osa tiedosta siirtyy lausuntojen, 
todistusten ja suunnitelmien muodossa. Kuntoutuksen toteutumisesta 
laadittavat palautteet on koettu hyödyllisinä, mutta mielenkiintoista on, 
että ne osoitetaan käytännössä usein ensisijaisesti maksajalle.

Horisontaalinen tiedonsiirto tapahtuu pääosin yhteistyökokousten tms. 
paikallisesti tekemien suunnitelmien muodossa. Tämä onkin hyvä 
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menettely, koska se johtaa suoraan toteutukseen. Horisontaalinen ja 
vertikaalinen tiedonsiirto eivät kuitenkaan vielä kohtaa toisiaan riit-
tävästi eikä tätä varten ole kehittynyt toimivaa, luvallista käytäntöä.

Eräs tiedonsiirtoa helpottava mahdollisuus syntyy siitä, että kuntoutusta 
koskevassa tiedossa on keskeistä suunnitelma. Erilaisia ratkaisuja ja 
suunnitelmia tehtäessä tiedontarve on usein laaja, mutta kun tulokseen 
on päädytty, tiedoksi riittää usein toimenpiteiden sisältö, eikä niihin 
yleensä liity salassapidon tarvetta. Tässä on avain tiedonsiirtoon ja 
osittain myös säilytykseen. Oleellista tässä on se, että ratkaisuja myös 
tehdään ja kirjataan, mikä ei aina ole asianlaita. Voikin esittää väittä-
män, jonka mukaan tiedonsiirron puutteita moitittaessa vika yleensä 
onkin siinä, että ratkaisuja tai suunnitelmia ei ole tehty.

Suunnitelma kokoaa asioita myös vastuun ja jatkuvuuden kannalta. 
Tämä on vaikea ja keskeinen kysymys, jonka ratkaisua on etsitty pal-
veluohjauksesta, vastuuhenkilön nimeämisestä jne. Näyttää kuitenkin 
siltä, että vastuu ja jatkuvuus voidaan merkittävältä osaltaan hoitaa 
hyvin tehdyn henkilökohtaisen suunnitelman kautta. Se ei poista työn-
tekijöiden vastuuta, mutta helpottaa asioiden hoitamista merkittävästi.
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5.
Lapsen ja nuoren 
hyvä kuntoutus 
käytännössä

Tässä luvussa esitetään lyhennelmät linjauksista sekä 
suosituksia lasten ja nuorten kuntoutuksen järjestämisestä.
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Lyhennelmä linjauksista
1)  Toiminnan lähtökohtana on aloite toimenpiteistä ja perheen niitä 

varten antama suostumus. On olennaista, että kyseessä on ns. 
”informed consent”, mikä merkitsee, että ongelmat ja tarpeet sel-
vitetään riittävästi ja saadut tulokset kuvataan perheelle niin hyvin, 
että hoito ja kuntoutus ovat aitoa yhteistyötä perheen kanssa. Aloite 
voinee tulla oikeastaan mistä vain.

2)  Tärkein toimintaa ohjaava arvo on rehellisyys, muut arvot nojaavat 
siihen. Hyvä kuntoutus perustuu tältä pohjalta syntyvään luotta-
mukseen, jonka avulla saavutetaan hyvä yhteistyö. Kuntoutuksen 
tavoitteet ja sisältö on hyvä suunnitella näistä lähtökohdista.

3)  Voimavarojen käyttöä voidaan merkittävästi tehostaa yhteistyön 
ja suunnittelun avulla. Kasvatuksesta, ohjauksesta, opetuksesta ja 
kuntoutuksesta esimerkiksi konsultaatioiden yhteydessä annetta-
vien suositusten on oltava suhteessa paikallisiin mahdollisuuksiin. 
Sujuvuudesta on huolehdittava palveluohjauksellisen työotteen 
tapaan ”ihmiseltä ihmiselle”.

4)  Kasvatus (koti), ohjaus (osallistuminen, lähiympäristö) ja kuntou-
tus on hyvä liittää henkilökohtaisen varhaiskasvatus- tai oppimis-
suunnitelman yhteyteen, jolloin yksi henkilökohtainen suunnitelma 
kattaa kaikki asiat ja hajanaisuus voidaan välttää. Tällaisen suun-
nitelman pitää olla kirjallinen, laajuudeltaan käytäntöä palveleva, 
mutta ei niin perusteellinen, että sen laadinta muodostaa kynnyk-
sen. Suunnitelma yhdistää paikallisen (horisontaalisen) ja muualta 
saatavan (vertikaalisen) tietotaidon. Se toimii yhdistävänä tekijänä 
myös tärkeissä vastuu- ja jatkuvuuskysymyksissä.

5)  Kuntoutusasetuksen (28.6.1991) velvoite ”kuntoutuksen tarve 
kunnassa” ja terveydenhuoltolain (30.12.2010) määräys ”kunnan 
on järjestettävä potilaan sairaanhoitoon liittyvä lääkinnällinen 
kuntoutus” ovat lähtökohtana myös sote-uudistuksen ja hyvin-
vointialueiden yhteydessä. Paikallinen järjestäminen tapahtuu nyt 
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 hyvinvointialueen suunnitteluun liittyen. Määrittelyssä voidaan 
silti käyttää Invaliidihuoltolain koeteltua perustelua, jonka mukaan 
kuntoutus on lasten kohdalla tarpeen, mikäli on odotettavissa 
”olennaista haittaa” aikuisiässä. Tietty normittaminen (paikal-
linen käytäntö) on välttämätöntä alueellisesti, mutta yksittäisen 
lapsen kohdalla normittaminen ei ohita yksilöllistä suunnittelua ja 
harkintaa.

6)  ICF-luokitus (International Classification of Function) korostaa 
osallistumista (participation) ja yksilön ja ympäristön välistä vuoro-
vaikutusta. Vammakeskeisen ajattelutavan asemasta korostetaan 
mahdollisuuksia ja suorituksia, joiden päämääränä on osallistu-
minen. Tämä asetelma on keskeinen myös kuntoutuksen taustalla, 
kohteena ei ole vamma, vaan paremminkin mahdollisuudet. Tämä 
asettaa myös diagnoosin ja vamman mukaisen ryhmittelyn uuteen 
asemaan.

7)  Verkostoituva yhteistyö ja yhteistoiminta rakentavat muuttuvissa 
olosuhteissa mielekkään ja yksilöllisen kuntoutuskokonaisuuden 
lapselle, joka kytkeytyy lapsen kehitysympäristöön ja arkeen.
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Taustaksi tarvitaan paikallinen, tiettyä aluetta koskeva suunnitelma, 
jonka puitteissa työntekijät osaavat toimia. Tällainen paikalliset 
puitteet antava suunnitelma nojaa seuraaviin linjauksiin:

A) Lapsen ja nuoren hyvän kuntoutuksen onnistuminen riippuu 
ennen muuta paikallisista ratkaisuista, mahdollisuuksista ja toi-
menpiteistä. Silloinkin, kun kokonaisuus edellyttää täydentävän 
tietotaidon saamista kunnan/hyvinvointialueen ulkopuolelta, itse 
työ ja sitä koskevat ratkaisut tehdään valtaosin paikallisesti. Tämä 
edellyttää toimivaa paikallista (horisontaalista) yhteistyötä, jota 
tarvittaessa täydentää ulkopuolinen (vertikaalinen) tietotaito.

B) Alueellinen suunnitelma antaa paikalliselle (horisontaaliselle) 
toiminnalle puitteet, joiden avulla varaudutaan siihen, että työ 
voidaan aloittaa nopeasti ja koordinoidusti henkilökohtaisen 
suunnitelman mukaisesti ja niiden sisältö voidaan suunnitella 
yksilölliseksi. Ongelman ensimmäisenä havainneen henkilön tai 
yksikön on osattava tehdä asiasta aloite.

C) Ulkopuolisen (vertikaalisen) tietotaidon hankkiminen tapahtuu 
koulutuksen, konsultaatioiden tai jalkautumisen muodossa, käy-
tännössä usein kuntoutusohjauksen välityksellä. Tiedolla ohjaa-
minen ja konsultointi on hoidettava niin, että saatu tieto sopii 
paikallisiin oloihin ja mahdollisuuksiin. Muualta saatava tieto 
ei saa hidastaa, sitoa tai määrittää liikaa paikallista toimintaa. 
Pyrkimys saattaa kaikki kansalaiset tasa-arvoisiksi on hyvä, mutta 
ulkopuolisen tietotaidon on silti otettava huomioon kunkin lap-
sen, perheen ja paikkakunnan yksilöllisyys.

D) On tärkeää, että kasvatus, ohjaus, opetus ja kuntoutus suunnitel-
laan voimavarojen osalta kokonaisuutena. Taulukko 5 antaa erään 
tavan, jonka avulla alueen kokonaistarve voidaan hahmottaa. 
Kunkin lapsen tarvitsema yksilöllinen kuntoutus muodostetaan 
näin suunnitellun kokonaisuuden antamiin puitteisiin.
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Suositukset kuntoutuksen 
järjestämisestä

Alueellinen suunnitelma kuntoutuksen ja muiden 
tukitoimien järjestämiseksi
Edellä on eri tavoin ja useita reittejä päädytty toteamukseen, että kun-
nan/hyvinvointialueen lakisääteinen velvoite palvelujen järjestämisestä 
siten kuin ”tarve kunnassa edellyttää”*, antaa selvän velvoitteen ja 
oikeuden tämän tarpeen selvittämiseen ja päättämiseen alueellisena 
kokonaisuutena. Kyse on varautumisesta, joka on tehtävä niin, että 
kunnan/hyvinvointialueen itsehallinto, toisin sanoen demokraattisesti 
syntynyt tahdonilmaisu, on mukana jolloin vastuu asiasta saadaan sel-
västi näkyviin. Asiassa voidaan käyttää ulkopuolista apua ja tietotaitoa, 
mutta tämä ei saa nousta oman harkinnan tai vastuun edelle.

On keskeistä pyrkiä hoitamaan tehtävät lähiympäristössä tavalla, joka 
on paikallisesti sopivin. Perheen näkökulmasta kunnan antamien 
puitteiden on toimittava lähiympäristössä, jolloin ”paikallinen” vas-
taa koulupiiriä tms. Perheelle on ensisijaista se, miten hyvin heidän 
”paikallinen piirinsä” toimii. Kunnan/hyvinvointialueen toimintaan 
taas liittyy se, millaisia paikallisia ja alueellisia ratkaisuja toiminnan 
aikaansaamiseksi tehdään.

* Asetus lääkinnällisestä kuntoutuksesta 28.6.1991/1015, terveydenhuoltolaki 30.12.2010
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ESIMERKKI: ALUEELLINEN SUUNNITELMA  
erityisen tuen järjestämistä varten

Mihin ongelmiin lapset tarvitsevat erityistä tukea?
Erilaiset kuntoutusmuodot
Erityisen tuen järjestäminen kirjallisuuden mukaan
Säädökset erityisen tuen järjestämisestä
Erityistä tukea tarvitsevat lapset kunnassa
Tukitoimien aloittaminen
Tukitoimet lapsuuden eri vaiheissa
Oman kunnan voimavarat ja toimintamalli
Muualta saatavat palvelut
Suunnitelmien laatiminen erityisen tuen järjestämiseksi
Yhteenveto kunnallista suunnittelua varten

(Mattsson, Erityistä tukea tarvitsevan lapsen kuntoutuskaari 2000 
Pirkkalassa)

Asiaa voi verrata muihin tukea tarvitseviin ryhmiin ja heille tehtyihin 
suunnitelmiin. Sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2001 laatima 
”Ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskeva laatusuositus” on ”tarkoi-
tettu kuntien päättäjille ja johdolle, jotka ovat vastuussa toiminnal-
lisista linjauksista, sekä voimavarojen osoittamisesta toimintaan. 
Palvelurakenteelle asetetaan kunnan olosuhteiden pohjalta iäkkäiden 
tarpeisiin perustuvat määrälliset ja toiminnalliset tavoitteet. Kunnan 
palvelutasosta ja sen tavoitteista, palvelujen saannin ehdoista sekä seu-
rannan tuloksista tiedotetaan vuosittain.” Nämä päätelmät soveltuvat 
sellaisinaan ja edelleen myös lasten ja nuorten tarvitsemiin palveluihin.

Varhaiskasvatuksesta laadittu suositus (Varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteet, 2005, 2016) kokoaa hyvin tarvittavat asiat. Seuraava taulukko 
kokoaa näiden periaatteiden mukaisen mallin alueellisten linjausten 
suunnittelua varten.

Paikallisessa suunnittelussa Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus merkitsee 
seuraavien asioiden huomioon ottamista:
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Yleiset periaatteet ja strategia 
Paikalliset olosuhteet ja toiminnan lähtökohdat
Asuminen, liikkumisen esteettömyys ja kunnan alueen yleiset ja erityiset 
palvelut vammaisuuden kannalta
Kuntoutuksen järjestämisen periaatteet ja toimintamallit
Arvokeskustelu, linjaukset, strategia
Painopistealueet, tavoitteet, kehittäminen
Eri hallinnonhaarojen yhteistoiminta, horisontaalisen yhteistyön 
toimintamalli ja sijoittuminen
Ulkopuoliset palvelut, niiden saatavuus, käyttö ja valvonta
Tiedolla ohjaamisen organisointi, mistä ja missä laajuudessa
Yhdistäminen muihin paikallisiin toimintamuotoihin 
Muut sosiaali-, opetus- ja terveyspalvelut
Seuranta

Alueen koko lapsiväestöä koskeva, kattava selvitys
Lapset tarpeiden mukaan ryhmiteltyinä (esim. taulukko 5):
a) lasten määrät
b) tarpeen mukaan yksittäisten lasten tunnistaminen
Lapsiperheiden olosuhteet

Palvelurakenne ja periaatteet
Kuntoutuksen ja muiden tukitoimien tavoitteet, sisältö ja tarjonta
Henkilöstö/Mitoitus
Ostopalvelut ja niiden käyttö
Tarvittavien palvelujen sisältö ja tarjonta
Palvelujen yhdistäminen, painottaminen ja riittävyys

Lapsen ja perheen asioiden hoito (kuka tekee, mitä tekee)
Ongelmien ja tarpeiden havaitseminen ja tukitoimien aloitus
Toimenpiteiden toteutus käytännössä
Henkilökohtainen suunnitelma:
Malli, mihin (HOJKS, VARSU, VASU tms.) liitetään, miten, kuka:
Kirjallinen: Mitä tehdään, mitä otetaan huomioon, miten seurataan
Lomakkeisto
Lapsikohtainen seuranta, eri tahojen yhteistyö
Aikataulu
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Seuranta määrävälein
Arviointi
Voimavarojen ja tavoitteiden suhde
Palvelurakennetta koskeva suunnittelu ja kehittäminen
Kunnan osuus ja mahdollisuudet
Ulkopuolelta saatavat asiat:
Muut yksiköt (erikoissairaanhoito, erityishuolto)
Yksityiset palvelut
Järjestöjen osuus

Henkilöstö
Ammattitaito, kokemus, työryhmät
Koulutus, ammattitaidon ylläpito, täydentäminen ja levittäminen
Viihtyvyys, olosuhteet
Rekrytointi, saatavuus

Tiedotus
Eri toimialoille
Näiden henkilöstölle
Yleisölle

Tällainen alueellinen suunnitelma on kooltaan huomattava ja sen laa-
timinen on ainakin aluksi suuri työ. Osatehtävistä voidaan muodostaa 
omia kokonaisuuksia mm. alueellisen varhaiskasvatussuunnitelman tai 
opetussuunnitelman yhteyteen, kuten on jo monin paikoin tehtykin. 
Tällöin suunnitelma koskee koko ikäryhmää, mikä on tärkeää.

Yksittäisiä lapsia ja perheitä koskevia asioita ei voida vapaasti käsitellä 
kunta/hyvinvointialuetasolla vaan tämä rajautuu toimintaympäristöön. 
Kokoavissa suunnitelmissa taas käytetään ainoastaan lukuja, jotka ovat 
persoonattomia. Suunnittelu voidaan aloittaa edellisen vuoden toteu-
tuneesta toiminnasta ja siitä saaduista kokemuksista.
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Taulukko 5 antaa mahdollisuuden arvioida tukitoimia tarvitsevien 
lasten määrän ja tarvittavat toimenpiteet seuraavasti:

1)  Kolmen vaikeimman vammaryhmän (0,2 % lapsista) kohdalla vaativa, 
pitkäaikainen hoito on suunniteltava niin, että se kattaa tasapainoi-
sesti kodin, arkielämän ja välttämättömien hoitojen kokonaisuuden. 
Sairaalan, laitoksen ja kotisairaanhoidon joskus hyvinkin vaativa 
toiminta on sovitettava perheen tarpeisiin ja suunniteltava samalla 
ammatillisesti riittäväksi. Hoidon sijainti ratkeaa hoidon sisällön kautta 
eikä sitä voi vapaasti valita, vaikka tietyt perusoikeussäädökset ehkä 
esittävät asian toisin.

2) Neljän vaikeimman ryhmän (2 %) osalta voidaan lähteä kehitysvamma-
lain ajattelusta*, mutta suunnittelua ei näissä ryhmissä voi rajata älyl-
liseen kehitysvammaisuuteen, vaan sen tulee kattaa kaikki tämän 
vaikeusasteen ongelmat.

Osa kustannuksista kanavoituu Kelan kautta, mutta kunnan järjes-
tettäväksi jää kuitenkin varsin paljon asioita. ”Olennainen haitta” 
on tällöin hyvä määritelmä kuntoutusta rajattaessa.

3) Lukumäärältään suuret ryhmät, viides ja kuudes (98 %), sisältävät 
määrältään, laadultaan ja tarpeen keston suhteen vaihtelevia tar-
peita. Vaikea- tai kehitysvammaisuuden kriteerit eivät täyty, mutta 
”olennaista haittaa” tms. voi olla. Etusijalla näissä ryhmissä on nor-
maalipalvelujen käyttö tai soveltaminen ja tukitoimien suunnittelu ja 
järjestäminen niitä runkona käyttäen.

On ratkaistava kunta- tai hyvinvointialuekohtaisesti, missä määrin 
päivähoito ja koulu liittävät vaativia tehtäviä normaalitoiminnan 
joukkoon (inkluusio/integraatio) ja milloin niitä taas eriytetään (segre-
gaatio). Hyvin järjestetyt ”normaalipalvelut” ovat perusta myös ”eri-
tyispalveluille” eikä liian tiukka rajankäynti näiden välillä ole eduksi. 
Käytännön järjestelyissä lastenneuvoloiden ja kouluterveydenhuol-
lon toiminta (konsultaatioiden tukemana) on avainasemassa.

* Erityishuollon tarkoituksena on edistää 1 momentissa tarkoitetun henkilön suoriutumista päivittäi-
sistä toiminnoista, hänen omintakeista toimeentuloaan ja sopeutumistaan yhteiskuntaan sekä turvata 
hänen tarvitsemansa hoito ja muu huolenpito.
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On huomattava, että lapsen ja perheen tarpeiden täyttämiseksi on monta 
tapaa ja ratkaisumallia. Erilaisia ratkaisuja tai esimerkkejä, joiden käyttö 
ja keskinäinen painotus on punnittava ennakolta suunnitelmia laatiessa:

Perheen vastuu    Yhteiskunnan vastuu
Lapsi kotona    Lapsi päivähoidossa
Yksityiset palveluntuottajat Kunnan työntekijät
Erityinen     Yleinen
Kuntoutus/Terapiat  Päivähoidon/Koulun keinot jne

Tämän tyyppisten linjaratkaisujen ja strategisten valintojen myötä on 
mahdollista vähentää jotain toimintaa lisäämällä toista.

Hoitotakuu kuntoutuksessa
Hoidon järjestäminen koskee terveydenhuollon ammattihenkilön, ensi 
sijassa lääkärin, tarpeelliseksi katsomaa hoitoa (Yhtenäiset kiireettö-
män hoidon perusteet, STM 2005, 2019). Kokemukset tämän määrit-
telystä ovat vielä keskeneräiset ja kuntoutuksen osalta tarpeellisuuden 
määrittäminen on erityisen vaikeaa. Tästä huolimatta arvioidaan, että 
hoitotakuu on tähänastisten kokemusten mukaan onnistunut lasten 
kuntoutuksessa hyvin.

Hoitotakuun aikarajat 
kuntoutuksessa 

Kuntoutuksen järjestäminen

1) Kiireellinen hoito (päivystys) Ei koske kuntoutusta

2) Hoidon tarpeen arvio 
avohoidossa 

(3 vrk) Aloite, alustava 
toimintasuunnitelma

3) Hoidon aloitus avohoidossa (3kk) Suunnitelma ja kuntoutuksen 
aloitus

4) Hoidon tarpeen arvio 
sairaalassa

(3 vk) Tutkimussuunnitelma

5) Kuntoutusjakso sairaalassa (6 kk) Kuntoutustutkimus

Kuntoutuksessa ja muissa samaan tavoitteeseen tähtäävissä tehtä-
vissä alustavan suunnitelman laatiminen kolmessa vuorokaudessa on 
ehkä epärealistinen tavoite, mutta jotain alkutoimia voidaan tässäkin 
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ajassa tehdä. On tulkinnanvaraista, onko hoito aloitettava kolmen vai 
kuuden kuukauden kuluessa, koska lähes kaikki tehtävät toteutetaan 
avohoidossa (aikaraja 3 kk), vaikka osa niistä saattaa vaatia sairaalassa 
tehtäviä tutkimuksia (aikaraja 6 kk).

Tämä voidaan yhdistää niin, että ensimmäiset toimenpiteet aloite-
taan avohoidossa kolmen kuukauden kuluessa, ja niitä arvioidaan ja 
täydennetään tarpeen mukaan. Jos asia edellyttää konsultaatioita tai 
lähettämistä, tätä koskeva tutkimusohjelma tehdään kolmessa viikossa 
ja toteutetaan 3–6 kuukaudessa.

Laajojakin selvityksiä vaatinut kuntoutusohjelma alkaa siis toimia kuu-
den kuukauden kuluessa ensihavainnosta. Tämä on tiukka vaatimus, 
johon pääseminen edellyttää yhteistä näkemystä ja varautumista sekä 
suunnittelussa että toteutuksessa, ja erityisesti konsultoivan tahon 
(erikoissairaanhoidon tms.) ja paikallisten toimijoiden välillä.

Yhteistyötä edellyttävä kohta on myös kuntoutuksen sovittaminen 
päivähoidon ja koulun suunnitelmiin. Niiden aikataulu perustuu luku-
vuoteen. Kunnan/hyvinvointialueen on suunnitelmissaan varauduttava 
palvelujen saatavuuskysymyksiin etukäteen, toisin sanoen vaikkapa 
siihen, miten hoitotakuun sallima kolmen, enintään kuuden kuukauden 
järjestelyaika ja ehkä vasta ensi vuonna vapautuva paikka päivähoidon 
tai koulun erityisryhmästä saadaan sopimaan yhteen.

Henkilökohtainen suunnitelma
Edellä on päädytty suosittelemaan eri suunnitelmien samankaltaista-
mista, jotta kuntoutuksen yhdistäminen päivähoidon tai koulun toimin-
taan tulee helpommaksi. Suunnitelman pitää olla alusta asti kirjallinen, 
muuten tiedonsiirto ei suju ja vastuukysymykset jäävät epäselviksi.

Suunnittelussa on kaksi ehdotonta vaatimusta:
1) Vanhempien mukanaolo (vrt. informed consent)
2) Kaikkien tukitoimien samanaikainen huomiointi ja yhteensovittaminen
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Erityisiä toimenpiteitä koskeva suunnitelma (esim. varhaiskasvatus-
suunnitelma, HOJKS tms.) ymmärretään usein juhlalliseksi ja vaa-
tivaksi tehtäväksi, joka tehdään perusteellisten tutkimusten jälkeen 
ja erityistoimia korostavaksi. On kuitenkin parempi, jos suunnitelma 
ymmärretään lasta saattavaksi, vähitellen täydentyväksi ja kokonai-
suutta kuvaavaksi. Se alkaa heti ja sitä kehitetään, täydennetään ja 
muutetaan tarpeen vaatimalla tavalla. Lisätutkimukset ovat joskus 
tarpeen, mutta ne eivät saa viivyttää kokonaisuutta.

Suunnittelun keskeiset seikat ovat seuraavat:
• toimenpiteiden yksilöllisyys
• yhteistyössä perheen kanssa
• toteutus omassa ympäristössä

Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) 
jakautuu pääkohdittain seuraavasti:

Tilanne   (Ongelmat / toimintakyky)
Tavoitteet   (Mihin pyritään)
Ratkaisut   (Miten tähän päästään)
Järjestäminen  (Mitä toimenpiteitä tarvitaan)
Yhteistyö ja palvelut  (Muut vastaavat toimenpiteet)
Seuranta ja arviointi (Kirjaaminen)

Eri suunnitelmien nimitykset vaihtelevat suuresti. Tämä olisi hyvä 
yhtenäistää ja ylläolevaa jaottelua ja terminologiaa voisi monestakin 
syystä hyvin jäljitellä kaikissa suunnitelmissa.

Ainakin vaativan kuntoutuksen yhteydessä suunnitelma on usein hyvin 
pitkäaikainen. Se uusitaan säännöllisesti ja yhdistetään mm. varhais-
kasvatuksen ja opetuksen suunnitelmiin tarpeen mukaan. Tätä työtä 
helpottaisi suuresti, jos suunnitelman kaava olisi koko ajan yhteinen.

Horisontaalinen yhteistyö terveydenhuollon, päivähoidon ja koulun 
välillä on keskeinen seikka suunnitelmaa laadittaessa. Muiden yksi-
köiden (erikoissairaanhoito, erityishuolto, perheneuvola, yksityiset 

https://vlkuntoutus.fi


Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus

219

palveluntuottajat jne.) osuus on luonteeltaan konsultoiva ja täydentävä 
(vertikaalinen yhteistyö). Henkilökohtainen kirjallinen suunnitelma 
on tärkeä horisontaalisen ja vertikaalisen toiminnan yhdistäjänä. Se 
palvelee myös vastuukysymysten hahmottajana, etenkin kun hyvin-
vointialueesta tulee uusi, oman itsehallintonsa kautta toimiva osa 
kokonaisuutta. 

Kuntoutuksen osalta suunnitelma edellyttää seuraavia tietoja 
jaettuna edelläesitettyjen otsikoiden mukaan:

– laatijat (yhteystiedot)   – päiväys
– lapsen henkilötiedot, perheen yhteystiedot

Lapsen toimintakyky:
– ongelmakuvaus, diagnoosi, lääketieteellinen terveydentila
– tutkimustiedot (kehon toiminnot, suoritukset ja osallistuminen):
– vahvat alueet (valmiudet, vahvuudet)
– heikot alueet (kokonaiskehityksen taso, erityisvaikeudet)

Ympäristötekijät:
– päiväkodin/koulun tiedot
– tilanne (millainen ryhmä tai luokka yms.)
– opetuksen sisältö
– erityistoimet (tukitoimet, tavoite, kuka, missä, paljonko, seuranta)
– terapiat: ongelma, tavoite, kuka, missä, paljonko,  
 miten yhdistetty päivähoitoon tai kouluun, seuranta
– apuvälineet
– sopeutumisvalmennus, vertaistuki
– matkat
– harrastukset
– yhteistyö ja verkostot

STM:n kuntoutusmietintö (2017) ei yksilöi kuntoutuksen suunnittelua 
näin yksityiskohtaisesti. Kuntoutus nähdään prosessina, jonka toteutta-
jana on prosessivastuutaho. Suunnittelussa korostetaan eri toimintojen 
kokonaisuutta ja toimenpiteet kuvataan asiakassuunnitelmaan, johon 
kuntoutussuunnitelma liitetään.
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Prosessivastuutahona lasten kuntoutuksessa voi luontevasti toimia 
moniammatillinen kuntoutustyöryhmä. Yhteistyötä lapsen ja perheen 
ympäristöön (päiväkoti, koulu, lastenneuvola, kouluterveydenhuolto) 
tulisi korostaa mm. kuntoutusohjauksen keinoin ja opettajan tulisi 
olla kuntoutustyöryhmän jäsenenä kuten alunperin olikin tarkoitus 
(Lastenneurologia, LKH, 1984).

Kuntoutuksen aloittaminen
Asiaan on tartuttava aina, kun lapsen vanhemmilla, päivähoidon, kou-
lun tai terveydenhuollon henkilöstöllä on huoli lapsen kehityksestä tai 
suoriutumisesta. Asian havainnut tai asiasta ensimmäisenä kuullut 
ammattihenkilö käynnistää toimenpiteet, jotka kirjataan alusta alkaen 
henkilökohtaiseen suunnitelmaan. Tämän ei aluksi tarvitse olla kovin 
formaalinen tai laaja.

Toimenpiteet nojaavat aluksi vanhempien, neuvolan, päiväkodin ja 
koulun tietoihin ja havaintoihin. Lisää tarpeellista tietoa saadaan kun-
toutustyön yhteydessä. Tukitoimet lähtevät kokonaisuudesta ja ovat osa 
sitä. Niin varhaisvaiheissa kuin myöhemminkin tukitoimien kokonai-
suus muodostuu seuraavista osista:

1) Vanhempien neuvonta ja ohjaaminen
2) Päivähoidon tai koulun toimenpiteet
3) Tarvittaessa yksilölliset toimenpiteet näiden lisäksi

Nämä toimenpiteet ovat aina ja kaikissa olosuhteissa mahdollisia ilman 
viivytyksiä (vrt. hoitotakuun kolmen päivän aikaraja ensimmäisistä 
toimenpiteistä). Vanhempia voidaan aina tukea ajankohtaisen tiedon 
varassa. Toimenpiteet ovat aluksi tunnustelevia. Ne painottuvat jos-
kus kasvatukseen, joskus terapioihin. Niissä saadut havainnot auttavat 
merkittävästi jatkosuunnittelua.

Paikalliseen suunnitteluun ja toteutukseen voi saada konsultaa-
tioapua eri tavoin ja eri reittejä. Tarjoutuvia mahdollisuuksia ovat 
mm.  erityisopettajat päivähoidossa tai koulussa, paikkakunnan 
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erityistyöntekijät, perheneuvola, erikoissairaanhoito ja yksityiset 
ammatinharjoittajat.

Konsultointi tai lähettäminen
Huomattava osa työstä voidaan hoitaa kattavasti kotipaikkakunnalla. 
Mikäli paikalliset toimet (horisontaalinen yhteistyö) eivät riitä, niitä on 
täydennettävä muista yksiköistä saatavilla tutkimuksilla tai hoitosuo-
situksilla (vertikaalinen yhteistyö).

Lisätietoa voidaan hankkia vähittäin ja useasta paikasta. On esimerkiksi 
mahdollista, että lapsen somaattiset tutkimukset tehdään keskussai-
raalassa, kouluvalmius selvitetään perheneuvolassa ja ongelmat päivä-
hoidossa saavat tukea päivähoidon erityisopettajan tai resurssiryhmän 
kautta. Kolmas sektori ja yksityiset palveluntuottajat ovat tärkeässä 
asemassa.

Tietoja, tutkimustuloksia ja hoitosuosituksia voidaan varsinaisen lähet-
tämisen ohella hankkia puhelimitse tai paperikonsultaation muodossa, 
joko tiettyä lasta tai pelkkää asiaa koskien. Hyviä tuloksia on saatu kier-
tävien työntekijöiden konsultaatioista ja ”jalkautuminen” on lisääntyvä 
työskentelymuoto. Näissä voidaan käyttää uusia viestinnän keinoja, 
joita verkko tarjoaa.

Lapsen lähettäminen erikoissairaanhoitoon tai Kelan osuus vaativassa 
kuntoutuksessa eivät saa olla irrallisia tapahtumia, vaan niihin tulee 
liittyä huolellinen analyysi lapsen ja perheen arjesta ja siitä mitä pai-
kallisesti on jo selvitetty ja tehty ja mitä siitä huolimatta vielä puuttuu. 
On huomattava, että käytännön toteutus ei siirry lähetteen myötä tai 
että Kelan rooli liittyy ennen muuta rahoitukseen ja tämän valvon-
taan. Lähetteen on oltava sopusoinnussa kunnan/hyvinvointialueen 
kokonaissuunnittelun kanssa. Esimerkiksi erikoissairaanhoidolle on 
kerrottava, missä laajuudessa sen oletetaan toimivan, jotta sieltä anne-
tut suositukset voidaan toteuttaa*. Paikallisten tutkimusten pitää olla 

* Sopimusohjauksen, hoitotakuun tms. toteutumiseen on pyrittävä myös tällä tasolla ja lähete on 
tärkein asiaan liittyvä väline.
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valmiina, kuntoutuksen on oltava käynnissä ja tiedot näiden yhteydessä 
tehdyistä havainnoista on liitettävä lähetteeseen.

Seuranta ja siihen liittyvä yhteistyö
Hoitotakuuohjeissa (Yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet, STM 
2005, 2019) todetaan, että ”vaikea-asteiset ja monialaiset vamma- ja 
sairauskokonaisuudet seurataan erikoissairaanhoidossa tai kehitysvam-
mahuollossa” ja että ”tukitoimet toteutetaan vaikeusasteesta riippu-
matta valtaosin lapsen lähiympäristössä”. Tämän kirjan ensimmäisen 
painoksen ilmestyessä (2006) erikoissairaanhoidon ja kehitysvamma-
huollon seuranta käsitti alle 2 % lapsista, ja osa seurannasta oli ajoit-
taista. Tämä näyttää kasvavan.

Tähän liittyvä kokonaisuus edellyttää yhteistyötä, jonka tapa ja toteu-
tus ilmenevät henkilökohtaisessa suunnitelmassa. On välttämätöntä, 
että seurantaa tekevä taho on tehtävänsä tasalla sekä tietotaidossa että 
paikallisissa toimintatavoissa. Tämä toteamus koskee yhtä hyvin eri-
koissairaanhoitoa kuin perusterveydenhuoltoa. Jos päämääränä on saada 
kuntoutus ja muut tukitoimet arkeen ja välttää sektoroituminen, työssä 
on sopivasti yhdistettävä erityisosaaminen ja paikallistuntemus. Tätä 
on edellä käsitelty laajalti horisontaalisen ja vertikaalisen yhteistyön 
yhteydessä.

Tiedonsiirto ja tietojen säilyttäminen ovat seurannassa tärkeitä. Ne 
liittyvät keskeisesti suunnitelmiin, joita kuntoutuksesta ja muista tuki-
toimista tehdään. Niiden toteutumista seurataan ja niitä kehitetään 
kulloisenkin tarpeen mukaan.

Tämä yhteistyö liittyy toisaalta tiedolla ohjaamiseen, joka välittää tie-
totaitoa, toisaalta paikallisiin olosuhteisiin, joiden rajoissa on toimit-
tava. Yksinkertaisesta perusajatuksesta huolimatta asia ei suinkaan ole 
ongelmaton. Itse asiassa koko laaja Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus 
-projekti käsittelee tämän asian eri puolia eikä voi silti antaa tarkka-
rajaista ohjetta, vaan ainoastaan suunnittelu- ja yhteistyövelvoitteen.
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Liite 1: Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus -projektin linjauksiin 
perustuva alueellinen kehittäminen (Koivikko ja Sipari 2006, 
Launiainen ja Sipari 2011, Seppälä ja Veijola 2012, Haukka-Wacklin T. 
Lasten ja nuorten hyvä kuntoutus -projektin pilottivaiheen loppura-
portti. Vajaaliikkeisten Kunto ry 2002.). 

Aika Alueet Kehittämistöiden aihepiirit  
(töiden määrä)

2004–2005 Jorvi, Lahti, Jyväskylä, 
Seinäjoki, Turku

Alueellinen kuntoutuksen 
suunnittelu (27):

Alueellinen suunnittelu, 
palveluverkostot (8)

Alueellisen kehittämisen mallit (5)

Tiedolla ohjaaminen (2)

Elämänkaariajattelu (1)

Kuntoutuksen suunnittelu 
verkostossa, työryhmässä (11)

Lapsen henkilökohtaisen 
kuntoutuksen suunnittelu (18):

Lapsen yksilöllisen 
kuntoutussuunnitelman laadinta (8)

Suunnitelmien yhdistäminen 
lapselle (1)

Lapsen toiminnallisuus ja osallisuus 
arjessa (3)

Lapsen toimintakyvyn arviointi ICF:n 
mukaan (1)

Suunnittelu arjen sujuvuutta 
tukevaksi (2)

Kuntoutuskumppanuus 
vanhempien ja ammattilaisten 
kesken (3)

2008–2009 Espoo, Ilmajoki, 
Jyväskylä, Kaarina, 
Keuruu, Kokkola, 
Konnevesi, Kuopio, 
Lahti, Oulu, Palokka, 
Pori, Rovaniemi, 
Seinäjoki

2009–2010 Espoo, Helsinki, 
Hyvinkää, Ilmajoki, 
Jyväskylä, Kauhajoki, 
Konnevesi, Kotka, 
Kouvola, Kuopio, 
Lahti, Lapua, Oulu, 
Rovaniemi, Seinäjoki

2010–2011 Espoo, Jyväskylä, 
Kauhajoki, Kouvola, 
Kuopio, Lahti, Lapua, 
Oulu, Rovaniemi, 
Seinäjoki
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Liite 2. 

Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus projektin hallinnon toimijat, 
ohjausryhmä ja kutsutut erityisasiantuntijat:

Erityisasiantuntija järjestössä
Erityisasiantuntija Stakesissa
Erityisasiantuntija Kelassa
Johtaja järjestössä
Kuntoutusohjaaja
Professori: psykologia /erityispedagogiikka
Vammaisasiamies
Vanhempien edustaja
Ylilääkäri

3
4
1
8
1
2
1
1
5

VLK:n alueellisten asiantuntijatoimikuntien jäsenet projektin toi-
mintavuosina 2002–2006:

Fysioterapeutti
Erityislastentarhan opettaja
Erityisopettaja
Rehtori / johtaja erityiskoulu
Johtava ylilääkäri
Lastenkirurgi
Lastenneurologi
Lastenneurologian ylilääkäri
Lastenlääkäri
Lehtorit: logopedia, filosofia, fysioterapia
Liikunnanohjaaja
Kuntoutusohjaaja
Osastonhoitaja / osastonpäällikkö
Psykologi / neuropsykologi / ammatinvalinta psykologi
Puheterapeutti
Päivähoidon tarkastaja
Sairaanhoitaja
Sosiaalityöntekijä
Toimintaterapeutti
Vanhempien edustaja

9
3
5
4
2
1
3
4
2
1
1
8
2
6
4
1
1
3
5
3
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