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Lapsen ja perheen 
näkökulmaa

• Perhekeskuksen tehtävä: Lasten, nuorten ja 
perheiden hyvinvoinnin edistäminen

Tärkeitä kysymyksiä ovat mm:
• Mitä on hyvä elämä? 
• Mitä on lapsen kuntoutus?
• Miten (kuntoutus)palvelut voivat tukea 

lapsen hyvää elämää, hyvinvointia ja 
oikeuksia?

• Miten palvelut voivat tukea koko perheen 
hyvinvointia?

Kuvat Karoliina Pertamo, Hyvän elämän palapeli 2.0



Mitä on
hyvä elämä?



Jokainen 
perheen 

lapsi

Toimeen-
tulo

Harrastus

Kavereita

Iloa

Yhteiset
harrastukset

Yhteinen 
aika

Kivaa 
tekemistä

Yhteinen
aika

Sopua

perhe

Työ

Yhteiskunnan
palvelut

Harras-
tukset

Uni, lepo

Omaa aikaa

Vanhemman
hyvinvointi

Rauha

Kiireettömyys

Tuki lapsen
kasvattamiseen

Lapsella 
hyvä olo

Minä 
itse 

kerron.Päiväkoti/ 
koulu sujuu

Lapsi



Jokainen 
perheen 

lapsi

Toimeen-
tulo

Harrastus

Kavereita

Iloa

Yhteiset
harrastukset

Yhteinen 
aika

Kivaa 
tekemistä

Yhteinen
aika

Sopua

perhe

Työ

Yhteiskunnan
palvelut

Harras-
tukset

Uni, lepo

Omaa aikaa

Vanhemman
hyvinvointi

Rauha

Kiireettömyys

Tuki lapsen
kasvattamiseen

Lapsella 
hyvä olo

Minä 
itse 

kerron.Päiväkoti/ 
koulu sujuu

Lapsi

Mitä lapsi tarvitsee kasvunsa, 
kehityksensä, oppimisensa tueksi ja 
hyvinvoinnin ja osallisuuden 
toteutumiseksi?

Mitä vanhemmat tarvitsevat 
tukeakseen lapsensa kasvua, kehitystä, 
oppimista, hyvinvointia ja osallisuutta?

Mitä vanhemmat ja sisarukset 
tarvitsevat oman hyvinvointinsa 
tueksi?

Miten palvelut 
suunnitellaan, 

organisoidaan ja 
järjestetään, jotta ne 

tukevat lapsen ja perheen 
hyvää elämää?



Mikä on 
kuntoutuksen

rooli?



…on selkeytettävä

• Kuntoutus, mitä se on? 

• Kuka tekee kuntoutussuunnitelman?

• Kuka vastaa kuntoutuksen järjestämisestä ja 
toteuttamisesta?

• Miten kuntoutus ja varhaiskasvatus / koulu 
toimivat yhteen?

• Mitä tarkoittaa arjessa tapahtuva kuntoutus? 
Kuka sen suunnittelee, kuka vastaa, kuka 
toteuttaa?



Kelan vastauksesta:

”Arviomme mukaan myönnetty 
terapian kertamäärä riittää (…).
Kuntoutukselle asetetut tavoitteet 
ovat sellaisia, joiden saavuttamiseksi 
olennaisinta on jokapäiväinen hyvä 
kuntouttava arki, johon N.N:lla on 
hyvä mahdollisuus lähiympäristönsä 
tuella.”



KUNTOUTUS ARJESSA

Kuntoutus nivotaan osaksi 
lähiympäristöä:

kotia, päiväkotia, koulua, 
vapaa-aikaa, harrastuksia;

Ympäristön osallistuminen ja 
toimintaympäristöjen 

kehittämien.

PERHEELLE MIELEKÄS 
KOKONAISUUS

Perhe on lapsen ensisijainen 
kehitysympäristö;

Perhekulttuuri, arjen rutiinit ja 
hallinta on perusta 

kuntoutuskokonaisuuden 
rakentamisessa.

VERKOSTOMAINEN YHTEISTYÖ 

Paikallinen yhteistoiminta: 
kasvatus, koulutus, ohjaus, opetus ja kuntoutus 

yhdessä;
Moniammatillinen työryhmä;

Vastuutahon määrittely, sopiminen, vastuun otto;
Palvelujen saatavuus, saavutettavuus, sujuvuus.

.

ALUEELLINEN JA YKSILÖLLINEN SUUNNITELMA

Paikalliset ratkaisut mahdollistuvat alueellisella 
suunnitelmalla: 

alueen voimavarat ja muualta hankittavat resurssit;
Perheen ja ammattilaisten yhdessä suunnittelema 

yksilöllinen prosessi, 
jossa huomioidaan olosuhteet ja toimijat.

YHTEISÖLLINEN KUNTOUTUS

Erityisosaaminen lapsen arkeen:
80% saa tarvitsemansa tuen perustasolla

18% tarvitsee lisäksi konsultaatiota erikoistasolta
2% suunnitelman mukainen erityinen toiminta

KEHITTÄVÄ
ARVIOINTI

TUTKIMUSKUMPPANEIDEN
YHTEISTOIMINTA

Lasten ja nuorten kuntoutuksen uudistuminen - kuntoutuminen arjessa

LAPSEN/NUOREN 
TARPEET JA 
TAVOITTEET

LAPSEN/NUOREN TOIMINTAKYVYN EDISTYMINEN
Kuntoutuminen on lapsen/nuoren ja ympäristön välinen 

vuorovaikutteinen muutosprosessi arjessa.

Salla Sipari 2021Salla Sipari 2021



Tunnista 
erityislapsiperhe

• ”Perheet, joissa on yksi tai useampi vammainen, 
pitkäaikaissairas tai muuten tukea ja palveluita 
pitkäkestoisesti tarvitseva lapsi.”

• Perheet kuuluvat eniten palveluita tarvitsevien 
ryhmään: 10% kaikista asiakkaista kerryttää 74% 
kustannuksista (NHG 2015)

• Tunnistamaton asiakasryhmä (Ulla Särkikankaan 
väitös 2020, Sote-palveluiden käyttö 
erityisperheiden arjessa – toiminnan ja 
ajankäytön näkökulma)
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PALVELUJEN KÄYTTÖÖN 
LIITTYVÄ TOIMINTA

Näkyvää ja 
tunnistettavaa

Näkymätöntä arjen 
toimintaa

FT, KTM Ulla Särkikangas 

 Ei riitä, että vanhempia 
tiedotetaan palveluista.

 Näkymätön toiminta vie 
paljon voimia ja 
vähentää vanhempien 
hyvinvointia. Tähän on 
kiinnitettävä huomiota 
palvelujen suunnittelussa 
ja järjestämisessä.

 Lapsen tilanne voi luoda 
palvelutarpeita myös 
muille perheenjäsenille.



Palvelut suunnitellaan tukemaan
lapsen ja perheen hyvinvointia

ja kirjataan asiakassuunnitelmaan
(palvelusuunnitelmaan). 



Hyvä palvelusuunnitelma
Kommentoi laatukriteereitä

www.minuakuullaan.fi



Lapsen kuntoutussuunnitelma
on tärkeä osa palvelusuunnitelmaa.

Mikä taho vastaa siitä?



Koordinaatio.
Toimivat palvelut.

Vastuu.



Pointit
• Mitä lapsen kuntoutus on?
• Kuka siitä vastaa ja tekee kunnon suunnitelman, 

joka linjassa lapsen muiden suunnitelmien 
kanssa

• Miten kuntoutus toteutetaan - yhteistyössä
• Miten perhe saa tarvitsemansa tiedon ja tuen 

tukeakseen lapsensa kuntoutumista
• Miten huomioidaan koko perheen hyvinvointi 
• Tunnista erityislapsiperhe.



Kiitos!
Kommentoi

laatukriteereitä
www.minuakuullaan.fi

Hyvän elämän palapeli 2.0
työkirja perheen

palvelusuunnittelun tueksi
ilmestyy keväällä 2021
www.minuakuullaan.fi

www.verneri.net
www.jaatistietopankki.fi

www.vamlas.fi


