
Yhteistoiminnan rakentuminen
lasten ja nuorten 
kuntoutuksessa
Salla Sipari, FT, kuntoutuksen yliopettaja, Metropolia AMK

puheenjohtaja, Valtakunnallinen lasten ja nuorten kuntoutus ry 

14.6.2022



Yli 15 v 

Perheet, joissa on yksi tai useampi vammainen, pitkäaikaissairas tai muuten paljon tukea ja/tai monia palveluita 
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Siilot 
–perhe siirtää tietoa



PALVELUJEN KÄYTTÖÖN 
LIITTYVÄ TOIMINTA

Näkyvää ja 

tunnistettavaa

Näkymätöntä arjen 

toimintaa

FT, KTM Ulla Särkikangas 

❖ Toiminta vie paljon 
perheen  voimia ja 
vähentää hyvinvointia. 

➢ Toive ”yhden luukun” 
palvelujärjestelmästä.

➢ Toive omahenkilöstä.

✓ Voisiko ratkaisu olla 
yhteistoiminta, joka 
perustuu lapsen ja 
perheen tarpeisiin 
alueellisissa puitteissa?



Yhteistoiminta lapsen 
ja hänen läheisten 

kanssa

Lapsen ja ympäristön 
välinen 

vuorovaikutteinen 
muutosprosessi.

Monialainen ja -
ammatillinen yhteistyö

Organisaatioiden, 
järjestelmän 
näkökulma. 

Lapselle 
merkityksellinen, 

tavoitteellinen 
toiminta arjessa, 

toimintaympäristöjen 
kehittäminen.

Tarvittava osaaminen 
kuntoutustarpeen 

arviointiin ja 
palvelujen 

tarjoamiseen.

Kuntoutus Kuntoutuminen

(Sipari ym. 2017)

(Launiainen & Sipari 2011)



Autti-Rämö ym. 2022. Kuntuotuminen, 
Duodecim, julkaistaan kesän aikana.



Vaikuttavaa moniasiantuntijuuteen perustuvaa 
yhteistoimintaa rakennetaan eri tasot huomioiden

Kuntoutus

❖Alueellinen suunnitelma 
kuntoutuksen palveluista ja 
niiden järjestämisestä

➢Palveluohjauksellinen työote

➢Asiakassuunnitelma, jossa 
kuvataan järjestettävät 
palvelut 

➢Kuntoutuksen 
erityisosaamisen nivominen 
lapsiperheen arkeen, 
yhteisöllisen kuntoutuksen 
järjestäminen

Kuntoutuminen

❖Lapsen henkilökohtaisen 
suunnitelman laatii
moniammatillinen työryhmä 
perheen kanssa perhettä 
varten 

➢Nimetty yhteyshenkilö

➢Kuntoutuminen arjessa –
yhteistoiminnan 
toteutuminen, koti, 
varhaiskasvatus, koulu, 
vapaa-aika

➢Perheelle mielekäs 
kokonaisuus – arjen rutiinit, 
perhekulttuuri 

Autti-Rämö ym. 2022. Kuntuotuminen, 
Duodecim, julkaistaan kesän aikana.



• Rakenneuudistus luo 
mahdollisuudet 
yhteistoiminnalle ja 
edellytykset palvelujen 
yhdenvertaiselle 
saatavuudelle ja 
yhteentoimivuudelle.

• Lapsen ja nuoren 
kuntoutuksen yhteistoiminta 
on erityisosaamista ja aikaa 
vaativaa hyvää käytäntöä – se 
ei synny itsestään tuomalla 
palvelut ja toimijat yhteen.

• Mikään yksittäinen 
kuntoutustoimenpide ei ole 
vaikuttava, jos yhteistoiminta 
ei suju – systeeminen 
vaikuttavuuskäsitys käyttöön.



Siilot vähenee
hyvinvointialuella

➢ Siltautuu
yhteistoiminnassa

Kuntoutusta on kehitettävä yhteistoiminnassa hyvinvointialueella
- ei erikseen keskuksissa

Tiedon koonnin ja siirron lisäksi on tärkeää miten ja mihin tietoa käytetään -
yhteistoiminnassa tietoa tuotetaan ja muotoillaan yhdessä ja saadaan aikaan jotakin 
mitä ei olisi onnistuttu tekemään ilman eri osapuolia.



Systeeminen työtapa

YHTEISTOIMINTA

Arjen tuen ja tiedon      
rakentuminen

Perheen tarpeet

Integroiva työtapa

Kohtaava työtapa

Yhteisvastuullisen 
palveluohjauksen 

työtapa

Arvo, hyöty, 
resilienssi

Perhekeskustoimintamalli

Ympäristö

Vuorovaikutus

Rakenne
• verkosto
• viikkotiimit
• monialainen 

työyhteisö

Viitekehys
• arvot
• laaja hyvinvointikäsitys
• systeemisyys
• kumppanuus
• perheen pärjäävyys

Saavutettavuus
• viikoittain
• monikanavaisuus
• suoravastaanotot

Neuvolapalvelut

Varhaiskasvatus

Palveluohjaus

Suun terveydenhuolto

Lapsiperheiden kotipalvelu

Perheneuvola

Lapsiperheiden sosiaalityö

Lastensuojelu

Perhetyö

Psykologipalvelut

Puheterapia

Toimintaterapia

Lasten fysioterapia

Pakolaisten kotouttamispalvelut

Esiopetus ja koulu

Opiskeluhuolto

Koulukuraattori- ja 
koulupsykologipalvelut

Koulu-/ opiskeluterveydenhuolto

Nuorisotyö

Vammaispalvelu

Järjestöt, seurakunnat

Erikoissairaanhoito

Johtaminen ja 
vaikuttaminen

• verkosto
• oppiminen
• tieto
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