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Hyvä käytäntö –
konsensussuositus 

ensitiedon 
antamiseen
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Miksi on 
tärkeää, että 
ensitiedon 
antamiseen 
laaditaan hyvä 
käytäntö 
-suositus



Pitkä tie 
ensitiedon 
antamisen 
suosituksen 
laatimiseen



TÄRKEÄ KYSYMYS:
Mikä olisi hyvä käytäntö 

hyvien käytäntöjen 
laatimiseen?



Hoito-
suositukset ja 
hyvä käytäntö -
suositukset



Miten 
mahdollis-
tetaan
suositusten 
laatiminen

• Tarvitaanko suositus siitä, miten suositukset tulee 
tehdä?

• Järvinen ym. (2021) esittävät hoitosuositusten 
vinoutumien ehkäisykeinoiksi puolueettomien 
asiantuntijoiden käyttöä, metodologisen 
osaamisen vahvistamista ja moniammatillisia 
työryhmiä.

• Moniammatilliseen työskentelyyn osallistuvat 
myös potilaat ja heidän omaisensa.

• Järvisen ym. (2021) mukaan tarvitaan 
rahoitukseltaan puolueeton järjestelmä, jolla 
hoitosuositukset laaditaan. 

• Ilman rahoitusjärjestelmää hyvinkin tärkeät hyvän 
käytännön suositukset ovat vaarassa jäädä 
tekemättä.



Lapsen 
kuntoutukselle 
tarvitaan 
moni-
ammatillisesti 
laadittu 
suositus

• Lasten kuntoutuksen suunnittelemiseen ja 
käytäntöihin tarvitaan moniammatillisesti laadittu 
suositus, jossa muutenkin huomioidaan 
systeemaattisten vinoutumien ehkäiseminen.

• Lapset ja perheet tarvitaan mukaan lapsen 
kuntoutussuosituksen laatimiseen.



Lapsen ja perheen 
näkökulmasta tärkeää

kuntoutuksen hyviä käytäntöjä luodessa



Lapsen kehitysympäristö kaavamaisesti. Mukaellen Sipari ja Koivikko 2021. Lapsen kuva Papunetistä.

Lapsi
Perhe

Lähiympäristö

Varhaiskasvatus
Koulu

Sosiaalityö

Terveydenhoito

Kuntoutus



Yhteisesti 
muodostetaan 
selkeä 
ymmärrys 
siitä, mitä 
kuntoutus on



Lapsi 
kohdataan 
oman arkensa 
ja elämänsä 
aktiivisena 
toimijana



Perhe 
kohdataan 
oman arkensa 
ja elämänsä 
aktiivisena 
toimijana ja 
asiantuntijana



Tieto on 
saavutettavaa 
ja oikea-
aikaista



Yhteistyö ja 
koordinaatio



Arviointi ja 
tavoitteet



Suunnitte-
lun laatu



Perus- ja 
ihmisoikeus-
perusta



Lapsen kuntoutuksen perus- ja 
ihmisoikeusperustaa

https://www.jaatistietopankki.fi/minua-kuullaan-
reppu/ihmisoikeudet/lapsen-kuntoutuksen-perus-ja-ihmiso/
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