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Liite 1: Uusien toimintatapojen ja välineiden 
kehittäminen 

Kirjallisuuskatsauksen (Vänskä ym. 2016) sekä lasten, vanhempien ja ammattilaisten haastatteluiden ja 

tulevaisuustyöpajan tulokset esiteltiin hankkeen yhteistyökumppaneiden ja ohjausryhmän yhteisessä 

yhteiskehittelyseminaarissa tammikuussa 2016. Täällä kehittämisen tarpeita ja suuntia koeteltiin ja yh-

teiskehittelyn kautta kehittämisen suunniksi valikoitui:  

• Lapselle arjessa merkityksellisen toiminnan kuvaus – Metku-kirjan kehittäminen: 

• Verkostoneuvottelu yhteistoimintaan – Metku-neuvottelun kehittäminen: 

• Osallistumisen ekologinen arviointi – menetelmän kehittäminen kansainvälisessä yhteistyössä 

Lisäksi tulosten pohjalta tunnistettiin tarve muistilistalle, joka ohjaa reflektiivisesti tarkastelemaan lapselle 

merkityksellisen toiminnan mahdollistamista arjessa. Tästä syntyi neljäs kehittämisen suunta:  

• Lapselle merkityksellisen toiminnan mahdollistaminen kuntoutumisessa – Metku-muistion ke-

hittäminen.  

a) Metku-kirjan kehittäminen  

Metku-kirjan kehittämisen vaiheet on koottuna liitetaulukkoon 1 ja kokeilujen tulokset on kuvattuna 

tarkemmin jäljempänä. 

Liitetaulukko 1. Metku-kirjan kehittämisen vaiheet ja osallistujat. 

Aika Kehittämisen tavat ja osallistujat Tulokset 

Kehittäjäseminaari 
2016 

Yhteiskehittelyseminaarissa 15.1.2016 pienryhmä-
keskusteluissa tuotettiin näkökulmia kuvaukseen 
tarvittavista ominaisuuksista ja välineistä.  Nämä 
näkökulmat yhdistettiin kirjallisuuden ja laadulli-
sen aineiston tuloksiin. 

Lapselle merkityksellisen toiminnan ku-
vauksen tekemiseen tarvittavan välineen 
kriteerit.  

Kevät 2016 Projektitiimissä: 
- Selvitettiin mahdollisuuksia tuottaa hankkeessa 
sovellus kuvauksen tekemiseen 
- Kartoitettiin digitaaliset ja maksuttomat ole-
massa olevat sovellukset, jotka soveltuisivat ku-
vauksen tekemisen välineeksi 

Maksuton ja opetuksessa käytössä oleva 
Book creator valikoitui välineeksi, jolla 
on parhaimmat mahdollisuudet toimia 
ketteränä välineenä tehdä kuvaus ja 
täytti kriteerit videoiden, kuvien ja ääni-
tyksen liittämisestä kuvaukseen. Sovellus 
on kehitetty alun perin lasten koulumaa-
ilmaan ja on näin lasten kanssa jo laajasti 



LAPSEN OIKEUS OSALLISTUA KUNTOUTUKSEENSA – LIITTEET 3 

Vänskä N, Sipari S, Pollari K, Huisman A. Lapsen oikeus omaan kuntoutukseensa. LOOK-hankkeen arviointiraportti. 
Helsinki: Kela, Kuntoutusta kehittämässä 2, 2018.  

käytetty. Kirjan jakaminen sähköisesti oli 
myös mahdollista. 
 

Kevät 2016 Kokeiluja varten kirjoitettiin toimintatavan ohjeis-
tuksen ensimmäinen versio perheille annettavaksi 
sekä palautelomake toimintatavan kokeilujen ko-
kemusten ja kehittämistarpeiden kartoittamiseksi. 
Lapsen merkityksellisen toiminnan kuvauksen oh-
jeistuksen pohjana hyödynnettiin kirjallisuuskat-
sauksen tuloksia ja mm. Leea Ranckenin (2014) 
lapsen arjen kuvausta, ICF-luokituksen mukaisia 
lapsen suoritusten ja osallistumisen alueen toi-
mintakyvyn kuvauskohteita sekä toimijuuden teo-
riaa (Jyrkämä 2007). Toimintatavan ja kuvauksen 
konkretisoimiseksi tehtiin esimerkkikuvaus.   

Toimintatavan kirjallisen ohjeistuksen 
ensimmäinen versio ja esimerkkikuvaus 

Kevät 2016 Ammattilaisten kanssa yhteistyössä päätettiin, että 
toimintatavan kokeiluun vapaaehtoisten perhei-
den mukaan pyytäminen toteutuisi heidän kaut-
taan.  
Terapiatalo Tonuksen lisäksi myös Resiinafysion 
ammattilaiset pyysivät omia asiakasperheitään ko-
keilemaan toimintatapaa. Look-hankkeen aikai-
semmissa vaiheissa mukana olleille kymmenelle 
perheelle toimintatavan kokeilun ohjeistus ja pa-
lautelomake laitettiin suoraan hanketoimijan 
kautta.  

Vapaaehtoisten lasten ja perheiden rek-
rytointi kehittäjäkumppaniyritysten 
kautta. 
 
 
 
 
Osa perheistä innostuivat ja lähtivät ko-
keilemaan toimintatapaa, mutta palaut-
teita toimintatavan kokeilusta ei kuiten-
kaan tullut postitse. 

Kevät 2016- Syksy 
2016 

Toimintaohjeesta kerättiin palautetta yhteistyöta-
hojen ammattilaisilta liittyen niiden luettavuuteen 
ja ymmärrettävyyteen. Palautetta kerättiin sekä 
kehittäjäkumppaniyritysten kanssa yhteistyöpala-
vereissa keskustellen että kirjallisesti s-postin 
kautta. Palautteen perusteella muutoksia toimin-
taohjeisiin tehtiin ketterästi. Esimerkiksi toiminta-
ohjeen visuaalisuutta ja selkeyttä kehitettiin pro-
sessin aikana.  

Toimintaohjeistuksen luettavuus, ym-
märrettävyys ja visuaalisuus 
 
 
 
 
 
 

Yhteensä neljä lapselle merkityksellisen toiminnan 
kuvauksen kokeilua toteutui. Aineisto kokeiluista 
kerättiin puhelimitse ja kasvokkain käytyjen kes-
kustelun kautta. Aineistoa tuotti: kolmen lapsen 
vanhempi, yksi lapsi ja yksi terapeutti (N = 5). 
Kaksi kokeilua toteutui yhteistyöyrityksen fysiote-
rapeutin kautta, joka suoritti myös kuntoutuksen 
YAMK- tutkintoa. 
 
Lisäksi yhden lapsen arjen verkosto koulusta ja lä-
hettävältä taholta (N = 9) antoi kirjallista nime-
töntä palautetta Metku-kirjasta ja sen hyödynnet-
tävyydestä arjessa. Kokeilut ja palautteet on ku-
vattu tarkemmin alla. Kokeiluiden lisäksi pa-
lautetta toimintatavan kirjallisesta ohjeistuksesta 
on kerätty useilta ammattilaisilta ja toimijoilta kes-
kusteluissa kehittäjäkumppaniyrityksissä ja kirjalli-
sissa palautteissa s-postilla.  

Neljän kokeilun tulosten perusteella toi-
mintatavan kuvauksen ja ohjeistuksen 
kehittäminen ja esimerkki-kirja lapselle 
merkityksellisen toiminnan kuvauksesta. 
 
Erityisesti matalan kynnyksen käyttöön-
ottoon kannustavaa, selkokielisyyttä ja 
ytimekkyyttä korostettiin kaikissa palaut-
teissa. 
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Syksy 2016 
yhteiskehittely-semi-
naari 

15.11 toteutuneessa hankekumppaneiden yhteis-
kehittelyseminaarissa asiantuntijat näkivät ensim-
mäistä kertaa Book creatorilla tehdyn ja vaativaa 
lääkinnällistä kuntoutusta saavan lapsen merkityk-
sellisen arjen toiminnan kuvauksen.  
 
Kerättiin kirjallinen palaute (N = 20: 9 tt, 9 ft, 1 sh, 
1 lapsen vanhempi) kehitetyistä toimintatavoista ja 
hyödynnettiin yhteiskehittelyn tulokset toimintata-
pojen kuvausten viimeistelyyn ja koulutusten 
suunnitteluun.  
 
Suullinen ja kirjallinen palaute kuvauksesta oli in-
nostunutta. Monet terapeutit totesivat haluavansa 
kokeilla toimintatapaa nyt lasten ja vanhempien 
kanssa, kun saivat konkreettisemmin kiinni mistä 
on kyse ja millainen kuvaus siitä voi syntyäkään.  
 

- Kokeilujen perusteella lapselle merki-
tyksellisen arjen toiminnan kuvaus on 
hyödyllinen ja tarpeellinen väline. Jotta 
toimintatapa innostaisi sekä ammattilai-
sia että asiakasperheitä ottamaan ku-
vauksen käyttöön, on toimintaohjeistuk-
sen selkeyteen, visuaalisuuteen ja innos-
tavuuteen panostettava. Lapsiperheet 
tarvitsevat ammattilaisilta tukea ja roh-
kaisua lapsen kuvauksen tekemiseen. 
Kuvauksen tekeminen ennen arviointi-
jaksoa ja hyödyntäminen kuntoutuksen 
suunnittelussa koettiin tärkeäksi.  
- Toimintatapojen kuvaukset tehtiin pa-
lautteiden ja kokeilujen tulosten perus-
teella. Tuotettiin mm. lapsille kuvalliset 
kysymykset valmiiksi ja vanhemmille ly-
hyt kirjallinen ohjeistus Metku-kirjan 
aloittamisen helpottamiseksi; nämä liitet-
tiin mukaan julkaisuun. 

Kevät 2017 Metku-kirjan tekemisestä tuotettiin lyhyitä  
videoita osaksi julkaisua. 

Videot Metku-kirjan tekemisestä helpot-
tamaan toimintatavan käyttöönottoa. 

Kevät 2017 Metku-kirjan koulutus 10.2.2017 (osallistujia 110), 
Metku-kirjan kokeilusta koulutuskokonaisuuden 
välitehtävä ja syventävä päivä 31.5.2017 (osallistu-
jat yht. 34).  
 
Koulutuspäivän kirjallinen palaute Metku-kirjan 
hyödynnettävyydestä (N = 98), työpajojen keskus-
teluiden kirjalliset yhteenvedot.  
 
Metku-kirjan kokeilut (N = 30), joista arviointiai-
neistona 24 ammattilaisten kirjallista reflektiota. 

Koulutukseen osallistujien työpajojen 
keskusteluiden, kirjallisten palautteiden 
ja ammattilaisten kirjallisten reflektioiden 
perusteella täydennettiin ja viimeisteltiin 
Metku-kirjan toimintatavan kuvausta ja 
käyttökokemuksia julkaisuun. 
 
Koulutusmateriaalit julkaistiin LOOK:n 
www-sivuilla. 
 
Koulutuksen aineistojen tuloksia on ku-
vattu tämän raportin kappaleessa 4.3.  

Kevät 2017 Lapsen metkut -julkaisun viimeistely ja julkaisu ke-
säkuussa 2017. 

Valmis julkaisu 

 

Metku-kirjan kokeilu 1: 

Kokeilussa hankkeen kehittäjäkumppani fysioterapeutti ja lapsen vanhempi toteuttivat yhdessä lapsen, 

joka itse ei kykene puheen tai muun kommunikointikeinon kautta ilmaisemaan omia näkökulmiaan, 

arjen merkityksellisen toiminnan kuvauksen hyödyntäen Book creator- sovellusta. Kuvaus tehtiin lapsen 

omalle tabletille.  Lapsen arjen merkityksellisen toiminnan kuvaus toteutettiin ennen lapsen kuntoutus-

arviointipalaveria, joka pidettiin lähettävän tahon luona ja jonne osallistui kuntouttava terapeuttia ja 

myös lapsen arjen toimijoita päiväkodista. Kuntoutuspalaverissa lapsen kuvaus esiteltiin ja sen pohjalta 

keskusteltiin lapselle merkityksellisestä osallistumisesta ja tekemisestä arjessa. Lapsen oman näkökulman 
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esiin nouseminen mahdollistui välineen käytön kautta. Kokoukseen osallistuneilta toimijoilta kerättiin 

kirjallista ja nimetöntä palautetta (N = 9) toimintatavan merkityksestä lapsen kuntoutukseen (ks. liite-

taulukko 2). Lisäksi aineistoa täydensi fysioterapeutin haastattelu kokeilujen toteuttamisesta. 

Liitetaulukko 2. Metku-kirjan kokeilun 1 kirjalliset palautteet. 

Kokeilut Ajatukset toimintata-
vasta 

Hyöty kuvauksesta Parhaiten kuvausta 
voisi käyttää 

Mitä muutosta tuo nykyi-
seen toimintaan 

Kokeilu 1  
kirjalliset pa-
lautteet  
(N = 9):   
fysiotera-
peutti, avus-
tajat ja oppi-
las-hoitajat 
koulussa 
(yht. 7) ja eri-
tyisopettaja. 

- Toimintakyvyn ku-
vaus ilmenee katta-
vasti kuvien ja videoi-
den kautta,  
- Lapsi voi  
katsella tabletilta ja 
olla osallisena.  
- Tietopaketti lapsen 
arjesta kotona ja kes-
keisiä asioita mitä ko-
tiympäristössä tapah-
tuu. 
- Haasteellinen käy-
tös puuttuu kuvauk-
sesta ja koulupäivistä 
kertominen. Pitäisi 
olla myös toiminta-
mallit haasteellisissa 
tilanteissa. 
- Kivasti kerrottu 
minä muodossa, kir-
joitettu positiivisesti. 
- Todella hieno ja asi-
allinen, täydellinen. 
- Selkeä tapa tuoda 
esille lapsen kuntou-
tuksen/ hoidon kan-
nalta keskeisiä asioita.  
- Minä muoto, lapsen 
osallisuus ja vahvuuk-
sien korostaminen on 
hyvä näkökulma! 

- Kuvauksen kautta 
nousee esille lapsen 
persoonaa, arkea ja 
kiinnostuksen kohteita, 
mikä on tärkeä lähtö-
kohta kuntoutuksen ta-
voitteiden laatimiselle.  
- Herättää luottamusta 
ja kiinnostusta.  
- Uusille ihmisille käsi-
tys millainen yksilö 
poika on ja millaisia 
tarpeita hänellä on. 
Näppärä toimintapa-
ketti uusille ihmisille, 
miten lapsen kanssa 
toimitaan ja kommuni-
koidaan, millainen hän 
on ja mistä oppilas pi-
tää vapaa-aikana.  
- Tosi kiva tietää mitä 
lapsi puuhaa perheen 
kanssa. Oppii ymmär-
tämään hänen käyttäy-
tymistään. 
- Ei niinkään kouluun, 
vaikka siellä lukee 
mistä hän tykkää ja toki 
niitä voi joskus hyö-
dyntää koulussakin. 
- Helpottaa arjen suju-
mista, vahvistaa joh-
donmukaisuuden to-
teutumista eri toimijoi-
den kesken. 

- Lapsi itse käyttää 
tablettia ja kokee, 
että toiveita ja ta-
voitteita kuunnel-
laan ja niin voi itse 
vaikuttaa kuntou-
tuksen kulkuun ja 
sisältöön hänelle 
tärkeiden asioiden 
kautta.  
- Vahvuuksien mu-
kaan, selkeät toi-
mintaohjeet 
- Jokaisen uuden 
tulisi lukea tietopa-
ketti. 
- iPad / mukana 
kulkeva laminoitu 
vihko/kansio, josta 
voisi tarkistaa tär-
keät asiat. Sähköi-
sessä versiossa päi-
vittäminen helppoa, 
kun muutosta/edis-
tystä tapahtuu. 
 

- Lapsi osallistuu enem-
män, lapsen rooli toimi-
jana ja osallistujana koros-
tuu. Tämä on tärkeää kun-
toutuksen onnistumiselle, 
saadaan oikeita asiakas-
lähtöisiä tavoitteita, johon 
on lapselle mahdollista 
motivoitua. Kehittää lap-
sen minäkuvaa ja pysty-
vyyttä.  
- Sisältö olikin tuttua jo 
minulle, ei tuo koulutyös-
kentelyyn uutta, ei muuta 
mielestäni mitään. 
- Käytän jatkossa enem-
män viittomia lapsen 
kanssa. 
- Asennemuutos: lapsi ob-
jektista subjektiksi! 
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Metku-kirjan kokeilu 2:  

10-vuotias lapsi, jolla on toteutunut vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta pienestä lapsesta lähtien, kokeili 

Book creator- sovelluksella oman kirjan tekemistä, johon kuvasi itselleen merkityksellistä tekemistä 

omassa arjessa. Kirjan tekemisessä tukena oli hanketoimija ja lapsen äiti. Lapsi kuvasi uintia, kanteleen 

soittamista ja sitä, että haluaa oppia pyöräilemään. Palaute toimintatavasta kerättiin keskustellen ja yh-

dessä ylös kirjaten (ks. liitetaulukko 3).  

Liitetaulukko 3. Palautekoonti kokeilusta 2. 

Ajatuksia  
kuvauksesta 

Poika ja äiti: Ihan hyvä juttu koska siinä voi tarkistaa onko kehittynyt. Kun huomaa että on ke-
hittynyt, tulee onnistumisen ilo. Haluisin näyttää avustajalle/ystävälle. Haluan, että toinen nä-
kee oman kirjan. Kirjasta voisin näyttää lääkärille, että olen edistynyt vuoden aikana. 
Äiti: Lapsi on ylpeä omasta saavutuksesta, haluaa näyttää kirjan. 

Miten voisi 
käyttää 
 

Äiti: Lapsen tekemistä voisi videoida kotona ja sitten näyttää lääkärille miten tekeminen sujuu. 
Ei tule yli- tai alisuorittamista, kun saa rauhassa tehdä. Voi näyttää terapeutille tai lääkärille 
realistisen kuvan miten lapsi oikeasti tekee ja toimii arjessa. Lääkärissä "liian hyviä tuloksia”, 
kun tsempataan ja kannustetaan niin paljon. Terapiasuunnitelmat eivät perustu todelliseen ar-
jen tekemiseen, taitotasoon. 

Mitä muutosta 
tuo nykyiseen 
toimintaan:  
 

Äiti: Kuvaukseen olisi helppo kirjata ajatuksia matkan varrelta, joita pitää muistaa kysyä ja huo-
mioida lääkärissä. Asiaa paljon ja kaikkea ei muista sillä hetkellä. Monet lapset menee ihan luk-
koon, ku  pitää jotain sanoa. Kirjan avulla pystyy kertomaan tai näyttämään. 
Poika: Mun ei tarttisi selittää niin paljon mikä mulle on tärkeää, tai mitä mä harrastan. Lääkäri 
voi lukea sen kirjasta. Menisi vähemmän aikaa. 

 

Metku-kirjan kokeilu 3: 

Lapsi, jolla toteutuu vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta, ja hänen äitinsä kokeilivat kuvauksen tekemistä 

Book creator- sovelluksella. Palaute (ks. liitetaulukko 4) toimintatavan kokeilusta ja toimintaohjeistuksen 

kehittämisestä kerättiin keskustelemalla äidin kanssa hänen kotonaan.  

Liitetaulukko 4. Palautekoonti kokeilusta 3. 

Mitä ajatte-
lee kuvauk-
sesta 

Tärkeää, iso asennemuutos erityisesti hoitajatahoille, herättelee vanhempiakin. Vähentää lapsen 
puolesta tekemistä ja edistää lapsen oman näkökulman ajattelua. Lisää inhimillistä kohtaamista 
ja vie pois diagnoosikeskeisyydestä läh. tahoille. 

Hyöty Lapsella on antaa arviointitilanteissa ja keskustellessa kuntoutuksesta lähettävän tahon kanssa 
tämä kuvaus, konkreettinen kirja, jolloin lasta ei pysty sivuuttamaan. Erityisen tuen tarpeessa 
olevan lapsen identiteetti ja oma ilmaisu vahvistuu. Lapsen luonnollinen osallistuminen mahdol-
listuu ja oma ääni vahvistuu. Lapselle mahdollistuu kokemus siitä, että minä osaan ja pystyn. 
Lapsi on itsenäisempi omassa erilaisuudessaan. 
Tärkeää on lapsen ja perheen mahdollisuus valmistautua kuntoutuspalaveriin ja siellä lapsen 
oma näkökulma tulee nousta esille - mitä lapsi itse haluaisi kertoa ja puhua. Mahdollistetaan 
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lapselle kokemus kuulluksi tulemisesta. Lapsen kirja mahdollistaa tämän, hienoa, jos sitä voitai-
siin käyttää palaverissa. 
Lapsen merkitykselliset asiat muuntuu nopeasti- juuri nyt tykkään osio on tärkeä, sähköistä kirjaa 
voi muuntaa lapsen mukana.  

Miten käyt-
tää kuntou-
tuksessa 

Aina, kun lapsi tapaa uusia ihmisiä. Sähköinen kirja päivittyy lapsen mukana, kirja ”kasvaa”. Per-
heenkin kesken muistaa paremmin, vahvistaa perhettä yksikkönä. Vahvistaa lapsen identiteettiä 
ja ilmaisua. Parasta, jos kuvausta tehtäisiin yhdessä monialaisesti. Mahdollistetaan lapsen omaa 
ilmaisua ja tuetaan eri ilmaisukeinojen löytymistä. 

Kehitettävää, 
huomioita-
vaa 

Pojan kanssa kokeiltu kuvauksen tekemistä, videoitu mitä lapsi kertoo itselleen tärkeästä pelaa-
misesta ja parkourista. Kirjan tekemiseen tarttuminen on tuntunut hankalalta, vaikka idea on 
hyvä. Ammattilaisilta tarvitaan tukea kirjan tekemiseen ja aloittamiseen. 
Kuvauksessa voisi olla lapsen itse ottamia valokuvia.  Lapselle tärkeää mahdollistaa muitakin kei-
noja ilmaista kuin vain sanallinen.  
Terapeuttien tuki perheille miten kirjaan tartutaan ja saadaan tehtyä. Mahdollisuus koko per-
heen vahvistamiseen, jos siihen saa riittävän tuen. Kirjasta osan voisi tehdä terapiassa ja pieni 
sysäys perheelle esim. kotitehtävän muodossa. 
Kirjassa voisi olla myös muiden perheenjäsenten näkökulmia. Koko perhe yhdessä, kaikkien ääni 
yhtä tärkeä - vahvistaa perhettä yksikkönä ja lasta osana perhettä. 

 

Metku-kirjan kokeilu 4: 

12-vuotiaan lapsen äiti innostui kokeilemaan lapselle merkityksellisen toiminnan kuvausta nähtyään toi-

sesta lapsesta tehdyn ”kirjan”. Lapsi itse ei kommunikoi puheella, mutta äiti ehdotti hänelle valintoja 

kirjan kuviksi ja teksteiksi ja lapsi hyväksyi tai hylkäsi valinnat. Palaute (ks. liitetaulukko 5) toimintatavan 

kokeilusta kerättiin keskustelemalla puhelimitse.  

Liitetaulukko 5. palautekoonti kokeilusta 4. 

Mitä ajattelee ku-
vauksesta 

Hienoa, että on vahvuuslähtöinen- minä pystyn ja osaan, näyttää esimerkkejä miten osallis-
tuu.  
Meillä tarve kuvauksen tekemiseen nousi erityisesti koulussa esiintyvien vaikeuksien vuoksi 
henkilökunnan jatkuvien vaihdosten vuoksi. Henkilölunta ei kärryillä mitä lapsi osaa, osalli-
suus jää pois helposti. Toiminnan soveltaminen on ollut koulussa vaikeaa ja lapsi jää hel-
posti syrjään. Tällaista on tapahtunut usein, kiire edellä tehdään ja lapsi on vain vieressä 
kulkija. Avustaja tekee usein puolesta, ja lapsi vain kulkee mukana. Kuvauksessa kerrotaan 
mitä lapsi osaa ja miten hänen omaa ilmaisuaan ja toimijuutta parhaiten tuetaan. 

Hyöty Lähtökohtana kuntoutuksessa tulisi olla, että kuntoutus rakentuu lapsesta itsestä, hänelle 
tärkeistä asioita ja huomioidaan mitä lapsi haluaa. Tavoitteiden täytyy olla realistisia, mutta 
koulussa hoijks suunnitelma oli kirjoitettu etukäteen ennen perheen tapaamista, ja tavoit-
teet asetettu epärealistisiksi. Myös osin jo saavutetut tavoitteet oli kirjattu päätavoitteiksi. 
Kuntouttava arki ei mene sinne kouluun. 
 
Lapsen merkityksellisen toiminnan kuvaus voisi hyödyttää tässä ja tuoda esille tytön taitoja 
ja myös tarpeita.  

Miten kuvausta 
voisi käyttää kun-
toutuksessa par-
haiten? 

Kuvausta voi hyödyntää tavoitteiden asettamisessa realistisiksi ja arkeen liittyviksi. Koulussa 
henkilökunta vaihtuu paljon ja kirjan kautta tietoa henkilökunnalle. Ympäristöä on terapeut-
tien ym. toimesta ohjattu tosi paljon, mutta mitään ei koulussa oteta käyttöön. Esim. lapsen 
puheterapeutti on 5 vuoden aikana perehdyttänyt vähintään 12 avustajaa ja 3 opettajaa 



LAPSEN OIKEUS OSALLISTUA KUNTOUTUKSEENSA – LIITTEET 8 

Vänskä N, Sipari S, Pollari K, Huisman A. Lapsen oikeus omaan kuntoutukseensa. LOOK-hankkeen arviointiraportti. 
Helsinki: Kela, Kuntoutusta kehittämässä 2, 2018.  

 koulussa. Book creatorilla tieto välittyisi uusille toimijoille. 
 
Lapsen omassa kirjassa on ajankohtainen tieto ja asiat, jotka ovat helposti muutettavissa. 
Aina ei tarvitse tehdä uutta, vaan kirjaa voi päivittää ja se elää lapsen mukana.  
 
Äiti aikoo myös lähettää kirjan pohjaksi seuraavaan kuntoutuspalaveriin. Kuntoutussuunni-
telman tekee taho, joka ei lapsen elämässä ole muuten mukana ollenkaan tai tunne lapsen 
arjen toimintaa. Tätä kautta heillekin tietoa missä nyt mennään.  

Huomioitavaa Kuvaus rakennetaan parhaimmillaan tiimityönä lapsi, vanhemmat, terapeutit, arjen ympä-
ristön toimijat yhdessä.  
Kuvaus voitaisiin tehdä ennen kuin mennään kuntoutuspalaveriin, tavoitteena samalla, että 
hoijks ja kuntoutussuunnitelma tukisi toisiaan, kun pohja niiden tekemiselle tulisi kirjan ku-
vauksesta. Book creator olisi yhdistävä tekijä, josta molemmat suunnitelmat alkavat kulke-
maan yhdensuuntaisina ja ponnistavat samasta tarpeesta.  

Millainen ohjeis-
tuksen tulisi olla, 
jotta se innostaisi 
ja auttaisi? 

Nyt liian monimutkainen ohjeistus ja sitä voisi selventää. Selkokielinen ja kuvallinen versio, 
kaikille lapsille, voisiko rakentaa lapsille kysymykset kuvallisiksi.  
Tärkeää: ohjeistuksen yksinkertaistaminen ja selkokielisyys. 

 

Metku-kirjaan liittyvän koulutuspäivän (10.2) työpajojen keskusteluiden yhteenvedot on koottuna liite-

taulukossa 6. Yhteenvedon tuotti Nina Rantala Kuntoutuksen Yamk oppimistehtävänä. Osallistujia kou-

lutuspäivässä 110 henkilöä. 

Liitetaululukko 6. Koonti ammattilaisten keskusteluista työpajoissa Metku-kirjan hyödyntämisestä kuntoutuksessa 
ja kehitettävistä asioista. 

 Metku-kirjan hyödyntäminen kuntoutuksessa 

Lapseen liittyvät  
tekijät 
 

Lapsen kehitystä ja etenemistä voidaan seurata ja verrata aiempaan. Muutoksen näky-
väksi tuleminen lapselle itselleen, itsearvioinnin tukena: mitä jo osaan, mitä haluan vielä 
oppia 
Kehun väline, lapsen motivaatio voi palata 
Lapsen persoona, ääni ja mielenkiinnon kohteet saadaan näkyväksi lapsen haluamalla 
tavalla 
Lapsi oivaltaa itse omat vahvuutensa ja hänelle tärkeät asiat 
Konkretisoi lapselle, mitä haluaa vielä oppia 
Harjoitteet motivoivat lasta, kuntoutus on hauskempaa ja mielekkäämpää 
Lapsi kertoo itse asioistaan vanhempien sijaan 
Ottaa huomioon lapsen roolit eri ympäristöissä 
Rohkaisee lasta kertomaan asioistaan itse vanhempien sijaan 
Lapsen apuna siirtymätilanteissa ja eri ympäristöissä uusille ihmisille 
Itseilmaisun tukena (esim. lapset jotka eivät kommunikoi puheella) 
Väline mahdollistaa myös tunteista kertomisen (mikä minua lohduttaa?) 
Väline kuuluu lapsen maailmaan 
Voisi motivoida murrosikäistä lasta, tai sellaista jotka motivoituvat digimaailmasta 
Lapsi voi esitellä itseään välineen avulla (esim. kuntoutuspalavereissa), väline toimii 
muistilistana ja keskustelun tukena, vähentää jännittämistä 
Lapsi saa kertoa itse kuka on, tieto ei tule vain papereista ja toisen kertomana 
Isompi lapsi voi osata käyttää taitavasti laitetta ja tehdä itse kirjan, tulee tunne osaami-
sesta 
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Hiljaisen tiedon siirtyminen 
Halu oppia vaikealtakin tuntuvia asioita, väline konkretisoi kuntoutustavoitteet 
Tuo esille, mikä lasta kiinnostaa, mutta ei vielä onnistu 
Lapsi pystyy itse vaikuttamaan kuntoutumisen tavoitteisiin 
Lapsi saa päättää mitä kellekin kertoo: itsemääräämisoikeus 
Lapsi tulee samalle viivalle aikuisten kanssa 
Lapsi saa olla ennen kaikkea lapsi, lapsuuden huomioiminen 
Mahdollistaa ennakoinnin, lapsi voi miettiä ennalta mitä haluaa osata, osallistuu tavoit-
teiden nimeämiseen 
Lapsen omat valinnat ja tärkeät asiat konkretisoituvat kuvina 
Lapsi voi tehdä aloitteita 
Aktiivinen toimijuus lisääntyy, osallistuminen ”ota minusta kuva” 
Väline elää lapsen kehityksen mukana (historia – nykyisyys) 
Lapsi voi itse vaikuttaa, mitä tietoa hänestä kerrotaan 
Lapsi kertoo itsestään, vaikka ei puhuisi, monivammaisen lapsen tahdonilmaisun tukena 
Auttaa konkretisoimaan mitä ”töitä” lapsen pitää tehdä, jotta pääsee hänelle tärkeään 
tavoitteeseen. 
Kuva kertoo enemmän kuin kirjoitus (vrt. reissuvihko) 
Lapsen kommunikaation puuttuessa aikuisen näkökulma lapsesta 
Lapsen vahvuudet nousevat vahvemmin esille esim. vieraille ihmisille 
Voi kertoa tunteista, joka ei välttämättä liity konkreettiseen (pelot, hyvänolo, mistä saan 
turvaa ja lohtua) 
Lasta kuunnellaan enemmän, tieto lapsen omista toiveista, mistä ei pidä 
Itsetunnon tukeminen 
Lapsi kertoo kuvien ja videoiden avulla itse itsestään, vaikka ei puhuisi 
Auttaa lasta kertomaan itsestään muille lapsille, isovanhemmille, voi lähentää välejä tai 
tutustuttaa 
Lapsen eri roolit ja käyttäytyminen eri tilanteissa esiin 
 

Perheeseen liittyvät 
tekijät 

Väline auttaa perhettä näkemään lapsi positiivisesti, saa lapsen vahvuudet esiin 
Konkretisoi avun tarpeen arjessa, voi olla vaikea kertoa sanoin 
Väline lisää vanhempien ja perheen toimijuutta: perhe saa vastuuta osallistua 
Väline konkretisoi kuntoutustavoitteita: vanhemmat näkevät kuntoutustavoitteet mielek-
käinä ja arkeen sopivina, kun tavoitteet auttavat arjen sujumista. Auttaa tavoitteisiin si-
toutumisessa. 
Väline toimii visuaalisena tukena kuntoutustavoitteiden muistuttajana 
Uusien näkökulmien avaaminen perheelle: vanhemmat oppivat uutta omasta lapsesta ja 
oppii ymmärtämään lasta paremmin. Myös pelot esille 
Auttaa perhettä hahmottamaan ketä ammattilaisia ympärille kuuluu ja miten kuntoutus 
sitoutuu perheen arkeen 
Kiinnostavaa myös sisarusten ja muiden läheisten näkemykset lapsesta: lapsi saa itse 
päättää mitä laitetaan näkyviin. 
Konkreettinen apuväline arkeen ja kotiin 
Pysähtymisen väline, vanhemmille aikaa pohtia lapsen asioita syvällisemmin 
Perheelle hyvä väline kotiharjoitteiden tekoon 
Perheen aktiivinen mukaanotto, tieto siirtyy useampaan paikkaan 
Auttaa arjen jäsentämisessä, mistä se koostuu 
Autetaan perhettä näkemään lapsi laajemmin, ei vain sairauden kautta 
Tiedonkulun vahvistuminen: koti – kuntoutus 
Voi auttaa lisäämään vuorovaikutusta lapsen kanssa 
Edistyminen konkretisoituu perheelle 
Arvostuksen tunne lisääntyy, perhe tuntee tulleensa kuulluksi ja nähdyksi 
Perheellä on oma tehtävä ja vastuu, osallisuus kuntoutumisessa 
Keskustelun synnyttäjänä – mitä voisimme yhdessä perheenä tehdä lapsen hyväksi? 
Tuo perheelle turvallisuuden tunnetta siirtymissä 
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Ammattilaisiin  
liittyvät tekijät 
 

Mahdollistaa yhteistyön perheen ja eri tahojen kanssa  
Parhaimmillaan välineen kautta pääsee syvemmälle perheen elämään ja lapsen maail-
maan, kohtaaminen 
Selkeyttää ammattilaisen kuvaa arjessa, ammattilaiset sitoutuvat yhteiseen tavoitteeseen 
Kuva ilmaisee enemmän kuin vanhempien kirjoittama asia 
Aktiivinen yhteistyö alkaa perheen kanssa jo prosessin alussa, väline auttaa lapseen tu-
tustumisessa ja vahvistaa suhdetta lapseen 
Hoidollisesti tärkeät asiat on kerrottu kaikille ammattilaisille nopeasti välineen kautta 
Auttaa oman työn suunnittelussa ja tavoiteasettelun mielekkääksi lapselle yhdessä lap-
sen kanssa 
Kuntoutuksen tuloksellisuuden seuraaminen, todentaa terapian toimivuutta 
Havainnollistaa lapsen toimintakykyä eri ympäristöissä, esim. videon kautta. Terapeutti 
saa laajemman ymmärryksen lapsen tilanteesta.  
Ennakoiva työkalu: ammattilaiset pääsevät nopeammin kiinni lapsen maailmaan ja mikä 
perheelle on tärkeää – terapia sitoutuu arkeen 
Ammattilaisilla on vastuu miettiä keinoja, joilla lapsen ja vanhemman kanssa lapsen 
maailma saadaan esille: myös vanhemman ääni on tärkeä lapsen merkityksellisen arjen 
kuvaamisessa. Sitä ei kannata väheksyä.  
apu oman työn suunnitteluun, arviointiin ja lapsen edistymisen näkyväksi tekemiseen 
Apukeino tunnetyöskentelyyn 
Apuna keskustelun pohjaksi: miten yhdessä saamme lapsen äänen kuuluviin? 
Aina ei ole pakko etsiä tuen tarpeita ja haasteita, voi myös nostaa vahvuuksia, jos lapsi 
niin kokee 
Työväline, joka mahdollistaa tasavertaisuuden terapiasuhteessa 
Hyvä tapa olla lapsen kanssa yhdessä, tukee esim. kielellistä kehitystä 
Ratkaisukeskeisyyden mahdollistaminen 
Asiantuntijuuden jakaminen lapselle itselleen ja perheelle 
Arjen tarpeiden huomioiminen terapiassa 
Kannustaa tutustumaan lapsen näkemykseen ja mielenkiinnon kohteisiin tarkemmin 
Terapeutti oppii yhdessä asiakkaan kanssa 
Uusi näkökulma tekniikan käyttöön 
Auttaa terapian rajaamisessa, konkretisoidaan laajoja tavoitteita 
Estää terapeuttia luisumasta ”koppiterapiaan” 
Ammattilainen pääsee kertomaan vanhemmille, mikä merkitys on lapselle merkitykselli-
sillä asioilla – merkityksellisen toiminnan arvostaminen itsessään 
Antaa uuden näkökulman tilanteessa jossa asiat junnaavat paikoillaan 
Laittaa ammattilaiset miettimään mikä heidän mielestään on lapsen merkityksellistä toi-
mintaa 
Tieto säilyy, vaikka terapeutti vaihtuisikin 
 

Välineeseen liittyvät 
tekijät 
 

Visuaalinen tuki on hyvä, auttaa mm. mieleen palauttamista 
Välineellä saa konkreettisesti kuvattua arkea lapsen näkökulmasta 
Asioiden kertominen nopeasti kuvilla – päivitys samoista tilanteista 
Nykyaikainen, lapsen maailmaan kuuluva väline, motivoi lasta enemmän kuin vihkotyös-
kentely 
Reissuvihot unohtuvat ja repeilevät, digitaalinen kirja säilyy 
Mahdollistaa erilaiset aistikokemukset (ääni, kuva, liikkuva video) 
Kuvat toimivat keinona ymmärtää lapsen maailmaa, kun yhteistä kieltä ei ole 
Päivittäminen, ajantasaisuus tärkeää: tavoitteen asettaminen uudelleen ja edistymisen 
seuraaminen 
Voi hyödyntää reissuvihkona (esim. ääniviestit, linkit, kuvat) 
Muokkausmahdollisuus (vrt. reissuvihko johon asiat jäävät) 
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Kuntoutumisen  
suunnitteluun liittyvät 
tekijät 

Auttaa kuntoutustavoitteiden asettamisessa ja seurannassa toimintakyvyn kaikilla ulottu-
vuuksilla 
Toimii viestimisessä eri ympäristöissä 
Saa eri perspektiivejä 
Siirtymävaiheet –tiedetään samoja asioita, helppo tiedonsiirto 
Vuosia jatkuneeseen terapiaan uusia oivalluksia 
Mahdollisuus yhdistää GASin tekoon (tavoitteiden asettamiseen) 
Yhteiskunnallinen hyöty: auttaako lyhentämään palaveriaikoja, tuleeko tuloksellisuutta 
pitkällä tähtäimellä, kun perhe osallistuu paremmin? 
Tavoitteen asettelun rajaus 
Kuntoutusprosessin ja kuntoutuksen tavoitteellisuuden seuraaminen: ennen ja jälkeen 
Sitoutuminen ja yhteinen motivaatio: mennään samaan suuntaan 
Yhteinen ymmärrys vahvistuu: kuntoutus ei ole erillistä, vaan osa arkea 
Saadaan konkreettista tietoa kuntoutussuunnitelma –palavereihin, esim. apuvälineiden 
tarpeesta 
Säästää aikaa isoissa verkostotapaamisissa 
 

 Mietityttävät ja kehitettävät asiat Metku-kirjan käytössä 

Lapseen liittyvät  
tekijät 
 

Miten saadaan lapsen näkökulma aidosti esiin 
Vaikeavammaisen kohdalla riski, että esiin tulee enemmän vanhemman näkökulma kuin 
lapsen oma 
Väline olisi niin helppokäyttöinen, että myös lapsi itse osaa käyttää 
Haasteena tuntuisi olevan ajankäyttö: yhteiskunta vähentää resursseja ja kertoja 
Perheen kyky ja voimavarat huomioitava (esim. lastenpsykiatria) 
Laite tulee olla lapsen oma, kuka hankkii välineen? 
Lapsen näkökulman mukaan ottaminen on sitä haastavampaa, mitä vaikeavammaisempi 
lapsi on. Toisaalta lapsi voi oppia tuomaan omia asioita esille välineen käytön avulla.  
Lapsen tai perheen puutteellinen kommunikaatio, jääkö asioita sanomatta tai ymmärtä-
mättä (esim. puhumaton lapsi, vieraskieliset) 
Ei sovi kaikille, ei itsetarkoitus 
Lapsen ruutuaika, tuoko tämä lisää sitä? Vai onko tilalle tulevaa hyödyllistä? 
Viekö liikaa aikaa? 

Perheeseen liittyvät 
tekijät 

Miten helpottaa perhettä, jos haluaisivat tehdä mutta eivät jaksa (esim. kuntouttava te-
rapeutti tai päiväkodin henkilökunta mukana lapsen kanssa?)  
Perheen kykyjen ja voimavarojen kuuntelu, onko realistista sitouttaa perhettä mukaan 
(esim. lastenpsykiatria)? 
Mikä on lapsen toive vrt. vanhemman toive 
Miten saadaan näkyviin lapsen roolit ja mielenkiinnon kohteet eri ympäristöissä, van-
hemmilla voi olla eri näkemys kuin päiväkodin henkilökunnalla 
Miten vanhempi tulkitsee lapsen mielenkiinnon kohteen, jättääkö pois jotain 
Aikuisten pitää mahdollistaa välineen käyttö ja kirjan tekeminen uusissa ympäristöissä, 
toteutuuko kaikkialla? 
Pystyykö perhe osallistumaan, onko varaa laitteeseen, taitoja, tahtoa? 
On riski käyttää aikuisjohtoisesti 
Antaa perheen tilanteesta epärealistisen kuvan, perhe voi kuvata ”kiiltokuva” -elämää? 
Miten vanhempia ohjataan käyttämään välinettä lapsen kanssa? 
Perheen dynamiikka, kuuluuko lapsen asiat aidosti? 
Entä jos perheellä ei ole motivaatiota välineen käyttöön? 

Ammattilaisiin  
liittyvät tekijät 
 

On riski käyttää ammattijohtoisesti 
Ovatko asiantuntijat aidosti kiinnostuneita lapsen maailmasta ja perheen arjesta, vara-
taanko tähän aikaa?  
Tärkeä tiedostaa ketä väline palvelee ja kenelle sopii 
Arviointiin olisi hyvä työkalu, mutta aikaa on tosi vähän. Ristiriita aikaresursseissa ja to-
teutuksessa, miten välineen käyttö mahdollistetaan? 
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Väline ei saa peittää aitoja kohtaamisia 
Välineen pitää olla lapsen ikätasoon sopiva tai sovellettavissa erilaisille perheille 
Vähävaraiset vanhemmat voivat saada tabletin Tukilinjan kautta 
Kun asia nähdään tärkeänä, sille varaa aikaa 

Väliseeseen liittyvät 
tekijät 
 

Tietosuojakäytänteissä oltava tarkkana, tiedon jakamisessa, kuka, miten ja kenelle 
Välineen pitää olla tarpeeksi yksinkertainen 
Tärkeää pohtia välineen käyttöä myös lapsen yksityisyyden suojan ja perheen yksityisyy-
den suojan näkökulmasta 
Kulkeeko tabletti lapsen mukana? 
Voisi myös olla useita kirjoja: vapaa-ajan kirjan ja kuntoutuksen kirja. Kaikkea ei halua 
välttämättä jakaa kaikille aikuisille 

Kuntoutumisen  
suunnitteluun liittyvät 
tekijät 

Miten konkreettisesti käydään läpi lapsen kanssa esim. palavereissa? 
Sairaalasta saatuihin tabletteihin ei saa asentaa ko. sovellusta koska ei ole kommuni-
koinnin apuväline? Ristiriitaista, koska sovellus auttaa esim. puhumatonta lasta kerto-
maan hänelle merkityksellisistä toiminnoista ja näin osallistumaan häntä koskeviin pala-
vereihin 

 

Metku-koulutusten syventävään koulutuspäivään osallistuneiden terapeuttien kirjallisten välitehtävien 

(N = 24) koonti Metku-kirjan kokeiluista.  

Metku-kirjan kokeilujen taustalla erilaisia tarpeita: 

• Lapselle merkityksellisten asioiden kuvaamiseksi, omien ajatusten esiin tuomiseksi 

• Lapsen myönteisen minäkuvan vahvistamiseksi 

• Näkyville lapsen osaamista ja vahvuuksia lapsen kanssa toimiville aikuisille 

• Kuntoutumisen suunnittelua varten ja tavoitteiden asettelun ennakoiminen 

• Metku-kirja tehtiin, koska terapiasuhde loppumassa ja kuntoutuminen jatkuu arjessa. Kirjaan jää 

kuntoutumisen asioita myös muistiin. 

• Metku-kirja tehtiin, jotta vaihtuvat avustajat voisivat nopeasti kuvauksen lukemalla ymmärtää, 

kuinka avustaa lasta niin, ettei tee hänen puolestaan niitä asioita, joita hän pystyisi jo itse teke-

mään.” 

• Merkityksellisen toiminnan kuvaus tehtiin yhdessä lapsen vanhempien kanssa ”hälventääk-

semme päiväkotiryhmän pelkoja erityistä tukea tarvitsevan lapsen aloittaessa hoidon” 

• ”Kokeiltiin, miten voisimme vaikeavammaisen lapsen omia osallistumismahdollisuuksia parantaa 

ja tavoitteena oli tuoda kirjallisessa muodossa olleet suunnitelmat konkreettisemmiksi kuvitet-

tuun muotoon Book Creator -sovellusta käyttäen.”   
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• ”Tarkoituksena oli korvata terapiavihko, jossa on rajallisesti tilaa ja mahdollisuuksia, Metku-kir-

jalla, jotta tieto siirtyy päiväkodissa toteutuvasta terapiasta kotiin elävästi kuvien avulla ja lapsen 

toiminta ja oppiminen terapiassa näkyy videoilla.” 

• Tehtiin paperinen versio metku-kirjasta ja lapsi harjoitteli samalla tavoitteen suuntaisia hie-

nomotorisia taitoja ja lapsi kiinnostunut askartelusta. 

 

METKU-KIRJAN HYÖTY: 

Yhteisen ymmärryksen syveneminen  

• ”Sekä lapsi ja perhe tulivat jotenkin paremmin ”tutuksi”, kun syvemmin pohdimme erityisesti 

vuorovaikutuksen ja kommunikaation eri sävyjä. Ne asiat, mitkä saimme enemmän ”valmiiksi” 

tuntuivat yhdenmukaistavan näkemyksiämme, millaiset lapsen reaktiot oikeasti ovat ja etenkin 

miten niitä tulkitsemme.”  

• ”Huolimatta viikoittaisista käynneistäni kotona pääsin kuvausta tehdessämme paljon paremmin 

perille vanhempien huolista ja toiveista lapsen tulevaisuuden suhteen sekä lapsen arjen toimin-

toihin liittyvistä asioista ja lapselle tällä hetkellä merkityksellisistä asioista” 

• ”Kuvauksen tekeminen yhdessä vanhempien kanssa kokemuksena oli myönteinen, koska mi-

nulta ei nyt odotettu ohjeita vaan yhdessä mietimme, mitä he vanhempina kokivat merkityksel-

liseksi lapselleen ja mitä lapsi heidän mielestään pitää tärkeänä ja mielekkäänä. He toivat myös 

avoimesti esille omiin voimavaroihin tällä hetkellä liittyviä asioita.” 

• Kokeilussa huomattiin, että ”mitä enemmän asioita kunnolla katsotaan myös lapsen näkökul-

masta, sitä enemmän tulee lisää asioita, joita hyvä ottaa huomioon. Uusia polkuja tuntuu vain 

löytyvän lisää ja lisää, joita ei välttämättä tule kuntouttajan ”oman kiireen luomassa” arjessa tule 

aina huomioitua riittävästi.”  

• ”Valokuvaamisten ja videointien jälkeen työstimme yhdessä kirjaan tekstejä ja yhdessä tekemi-

sen myötä vanhemmat oivalsivat omien sanojensa mukaan paremmin sen, mitä toimintaterapi-

assa tehdään ja miksi. Mielestäni se jo yksin on METKU-kirjan laatimisen arvoista!” 
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Innostuminen, motivaatio ja sitoutuminen 

• ”Perhe innostui enemmän kertomaan lapsensa kautta hänelle tärkeistä asioista.” 

• ”Olennainen osa oli juuri lapsen innostus, kun käytiin sitä mitä meidän pitäisi harjoitella, jotta 

hän voisi paremmin pelata ystäviensä kanssa lautapelejä.”  

• ”Tyttö oli niin innoissaan saadessaan näyttää hänestä itsestään tehtyä kuvakirjaa muille. Jo pel-

kästään tuon tilanteen näkeminen motivoi minua jatkamaan METKUjen parissa.” 

• ”Näiden listausten ja kuvien avulla pääsimme keskustelemaan aivan uudella tavalla aiheesta, 

josta on ollut aiemmin todella vaikeaa saada keskustelua aikaiseksi. Ennen kirjan tekemistä lap-

sella oli myös todella vaikeaa motivoitua terapiakäynteihin sekä käsitellä koko asiaa. Nyt lapsi 

motivoitui aivan uudella tavalla sekä terapiakäynteihin, että käsittelemään aihetta, joka on tera-

piakäyntien tarkoituksena.” 

• ”Kun lähdimme vahvasti liikkeelle pojan merkityksellisiksi kokemista asioista, lapsi motivoitui 

vahvasti toimintaan. Vähitellen pääsimme myös arkea haastaviin asioihin. Vaikka merkitykselli-

nen toiminta ja lapsen mielenkiinnon kohteiden huomioiminen terapiassa on vahvasti toimin-

taterapian ydintä, toi aiheen käsittely pojan omien kuvien kautta asian vielä lähemmäs terapiaa 

ja pojan äänen vahvemmin kuuluville.” 

• ”Erityisesti terapian alkuvaiheeseen sopii mielestäni oikein hyvin perheen kotitehtäväksi ottaa 

kuvia lapsen merkityksellisestä toiminnasta. Kuvien kautta uskon perheiden paneutuvan ja si-

toutuvan aiheeseen syvemmin ja näin uskon myös itse terapiaan sitoutumisen vahvistuvan.” 

• Toimintaterapian näkökulmasta yksi parhaista asioista METKUN käytössä on saada perhe mu-

kaan lapsen kuntoutumisprosessiin positiivisessa ja kannustavassa hengessä. Perheen kanssa 

kokeilu osoitti, että vanhemmat voivat todellakin intoutua kuuntelemaan lasta ja tukemaan hä-

nen pyrkimyksiään saavuttaa haluamiaan asioita. METKU-kirjan luomisprosessin myötä toimin-

taterapian tavoitteet tulivat perheelle entistä konkreettisemmiksi ja perhe motivoitui vahvemmin 

olemaan mukana tavoitteiden saavuttamisessa ja edistymisen arvioinnissa. Myös lapsi huomasi, 

mitkä taidot häneltä vielä puuttuvat ja se kannusti häntä mm. jatkossa menemään aikaisemmin 

nukkumaan. Lisäksi BookCreator –sovellus tuntui ainakin tästä perheestä helpolta ja lapsi innos-

tui, kun pääsi mukaan tablettityöskentelyyn. Perhe kertoi, että aikoo jatkaa kirjan täyttämistä 

jatkossakin.  

• Motivoituminen oman innostuksen ja näkemyksen kuulluksi tulemisen myötä 
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• Sekä äiti että poika vaikuttivat innostuneilta Metku-kirjan tekemisestä.  Äiti kertoi, että tuntui 

hienolta, että lapsen oma näkemys otetaan heti terapian alkuvaiheessa huomioon. Lisäksi äiti 

kuvasi, miten vanhemmat myös oppivat uutta lapsesta ja hänen mielenkiinnonkohteistaan kirjaa 

tehdessä. 

Vahvuuksien ja harjoiteltavien asioiden tunnistaminen - lapsen myönteinen käsitys itsestä  

• ”Lapsi oli todella ylpeä kirjastaan ja vanhemmat kertoivat, että kirjan myötä he tajusivat, kuinka 

paljon heidän pojallaan on erilaisia vahvoja taitoja, kiinnostuksen kohteita ja oikeita intohimoja 

ja tavoitteita. Toisaalta he myös huomasivat, mitkä asiat vaativat vielä harjoittelua, sillä lapsi 

haluisi, että kirjaan kuvataan rehellisesti miten asiat ovat!” 

• Kiinnittää enemmän huomiota asiakkaan (sekä lapsen että perheen ) elämän positiivisiin asioihin 

• ”Äiti kertoi, että kuvaus toi kivalla tavalla esille tytöstä asioita, joista voi olla iloinen ja onnellinen 

jo nyt.” 

• ”Kirja näyttäisi lapselle kuinka paljon hänellä on taitoja, vahvuuksia, voimavaroja ja mahdolli-

suuksia, mikä toivottavasti tukisi lapsen itsetuntoa, minäkäsitystä ja käsitystään itsestä toimijana 

ja osana perheyhteisöä, kaveripiiriä tai muuta sosiaalista ympäristöä.” 

• ”Perhe toi esille kirjan aloittamisen ensimmäisine kuvineen ja teksteineen, että lapsi näyttäytyy 

näin positiivisemmassa valossa ja kun on ollut vaikea päivä, vilkaisu kirjaan vahvistaa sen, miten 

paljon hyvää ja myönteistä lapsessa on. Myös lapsi itse sanoi, että kirjaa lukemalla ja kuvia kat-

somalla on helpompi päästä kiukkuhetkistä eteenpäin.” 

Konkretiaa kuntoutumiseen ja arkeen nivoutumista 

• ”Kaiken kaikkiaan kuvaus on mielestäni loistava, konkreettinen keino tuoda näkyväksi kuntou-

tusta lapsen näkökulmasta.”  

• ”Tuo kuntoutukseen enemmän konkreettisuutta – kuntoutus on tässä ja nyt”    

• ”Metku-kirja tuo lapsen, hänen perheensä ja arkiympäristönsä näkyväksi kokonaisuudeksi, missä 

kuntoutus on yksi osa-alue. Kuntoutuksen nivoutuminen lapsen arkeen hänen yksilöllisten tar-

peidensa mukaan tulee konkreettisemmaksi. Koen, että kirjan myötä mielikuva kuntoutuksesta 

voisi muuttua enemmän siihen suuntaan, ettei se ole jotain ulkoapäin ohjattua lapseen kohdis-
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tettua toimintaa vaan osa arkea. Parhaimmillaan tämän johdosta lapsen kanssa toimivien aikuis-

ten asenteet kuntoutusta kohtaan voivat muuttua ja motivaatio olla mukana lapsen osallistumi-

sen mahdollistajina edistyy.”  

• ”Tuo enemmän tietoa lapsen ja perheen arjesta ja niistä asioista, mikä arjessa on lapselle ja 

perheelle tärkeää.  Näin ollen on mahdollista painottaa niitä seikkoja enemmän, kun ovat pa-

remmin tiedossa.  Mikäli kaikkien osallistuvien käytössä ja tiedossa, niin yhdenmukaistavat toi-

mintaa/kuntoutusta ja siirtävät sitä mahdollisimman lähelle arjen toimintoja.”  

• ”Kuntoutuksen kannalta koin, että METKU-kuvaus toi puheterapian ja perheen arjen konkreet-

tisemmin yhteisen asian äärelle. Mielestäni kuvaus toi hyvin realistisella tavalla esille tytön elä-

mää kotona ja harjoituksista puheterapiassa. Äiti kertoi huomanneensa mm. miten paljon aikaa 

annoin videopätkissä tytön reagointeihin, kun taas hän toimii paljon nopeammin tytön puolesta. 

Lisäksi äiti kertoi oivaltaneensa, että hän kysyy usein aivan liian vaikeita kysymyksiä lapselta, eikä 

ole osannut antaa riittävän konkreetteja valintoja. Näin kuvaus avasi myös äidille uutta näkökul-

maa omiin tapoihinsa olla vuorovaikutuksessa. Kotiarjen kuvaukset antoivat puolestaan minulle 

paljon tietoa terapiahetkien suunnitteluun ja oivalsin mm. ns. tarinapiirtämisen motivoivan tyt-

töä sekä äänteellisempään ilmaisuun että aktiivisempaan tukiviittomien käyttöön.” 

• ”Päivärutiinien työläys ja monimutkaisuus paljastui konkreettisemmin, näitä hetkiä kun ei yleensä 

kirjata mihinkään, vaan eletään parhaansa mukaan. Kuvat ikään kuin pilkkoivat päivän moninai-

set tilanteet ja nyt niitä pystyi myös suunnittelemaan uudelleen.” 

• Kuvauksen käyttöönoton myötä kuntoutujan arkeen tullut päiväkodissa rutiineja ja tiettyjen asi-

oiden toistumista. Kuntoutuksen perusasioiden (mm. seisomateline) toteutumisen myötä tera-

piassa on voitu siirtyä ”eteenpäin rutiiniasioista”. Avustaja on ylpeä kuvauksesta ja kokee työnsä 

merkitykselliseksi uudella tavalla. 

Muutos- ja nivelvaiheissa tiedon siirtäminen ja kuntoutuksen yhteistoiminnan rakentaminen verkostossa 

• ”Kuvaus tukee erityisen hyvin lapsen tarpeita etenkin muutos- ja nivelvaiheissa, kuten siirtymissä 

päiväkodista kouluun tai koulusta toiseen kouluun. Myös terapiaprosessin päätöksenä kuvaus 

toimii apuna, jotta kuntoutuksessa käytetyt menetelmät ja keinot ovat helposti löydettävissä ja 

lapsen lähipiirin käytettävissä myös terapian päätyttyä.” 
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• ”Kuvaus on mielestäni loistava lisä nykyisiin käytänteisiin. Kuvaus tuo esiin lapsen monipuoli-

semmin ja eläväisemmin, kuin pelkkä kirjallinen palaute tai vaikkapa puhelu lähettävän tai kun-

touttavan tahon terapeutin kanssa. Kuntouttavan puolen terapeuttina koen, että kuvaus tukee 

myös terapiaprosessia ja sitoo lapsen ja lapsen lähipiirin yhdessä miettimään, mitä asioita kun-

toutuksessa painotetaan. Lapsen arviointijaksolla kuvaus auttaa arvioivaa tahoa näkemään lap-

sen laajemmassa mittakaavassa, kuin vain arviointitapaamisessa.” 

• ”Voi hyödyttää eri tahoja yhdenmukaistamaan lapsen ja perheen maailman ymmärtämiseksi.” 

”Toivon mukaan voisi vähentää kuntoutumisen pirstaleisuutta.  Samat ”silmälasit” kaikille ta-

hoille.”  

• ”Opin että vaikka ainakin tässä tapauksessa projekti oli osin työläskin, se kannatti, sillä saimme 

lapsen innostumaan, tuottamaan ja ideoimaan yhdessä. Se ilo, kun ympäristö ymmärtää ja ”kek-

sii vihdoin” sen, mitä hän on halunnut tehdä tai kokeilla tai kertoa.  Tämä vaatii kuitenkin aikaa 

ja yhteistä tahtoa sekä sen lisäksi kyllä niitä resursseja ja voimavaroja koko porukalta.” 

Lapsen aktiivinen toimijuus ja osallisuus lähiyhteisössä 

• Lapsen äänen saaminen kuultavaksi hänelle merkityksekkäällä tavalla 

• Antaa lapselle mahdollisuuden olla aktiivinen toimija entistä enemmän 

• Kuvausta omasta toimintaympäristöstä ja sitä kautta ymmärrystä 

• Mahdollisuutena näen sen, että lapsen rooli kuntoutuksessa tulee tasavertaisemmaksi ja samalla 

aktiivisemmaksi. Lapsi on vähemmän kuntoutuksen kohde ja enemmän todellinen päättäjä ja 

toteuttaja. Parhaimmillaan tämä myös tukee lapsen itsetunnon kehittymistä, ja auttaa vanhem-

pia ja lähi-ihmisiä näkemään lapsen vahvuuksia. 

• Mahdollisuus lapsella osallistaa kuntoutukseensa isovanhempia, kummeja, sisaruksia ja muita 

oman elämän tärkeitä ihmisiä, joihin minulla terapeuttina ei välttämättä ole suoraa kontaktia. 

Metku-kirjan teko ennakointina tavoitteiden asettamiselle 

• ”Metku-kirja olisi erityisen hyvä laatia terapiasuhteen alkajaisiksi. Tällöin kirja toimisi ennakoin-

tina terapiatavoitteiden asettamiselle lapsen näkökulmasta ja juuri hänen omista tarpeistaan.”  

• Ihana, voimaannuttava ja tärkeä ote tekemiseen, jonka avulla helpompi saada tavoitteiden aset-

teluun/ tekemiseen mukaan perhettä ja arkiympäristössä toimivia 

• Perhettä aktivoiva ja konkretisoiva -> auttaa löytämään osallistumisen tason tavoitteita arjesta 
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• ”Kuntoutuksen tavoitteita saatiin näiden toiveiden ja mieltymysten mukaan hyvin ”ohjattua” kai-

kille yhteiseen suuntaan.” 

• Metku-kirjaa tehdessä huomasi myös sen, miten tärkeää on, että lapset saavat aikaa miettiä 

itselle tärkeitä asioita ja tavoitteita rauhassa. Kun terapiatilanteessa tai alkuhaastattelun aikana 

lapselta kysyi esim. mitä hän tykkää leikkiä, oli vastauksena usein ”en tiedä”. Metku-kirja mah-

dollistaa sen, että lapsi saa ajan kanssa pohtia itselle tärkeitä asioita. 

Kuvat ohjaamassa keskustelua merkityksellisistä tavoitteista  

• Keskustelu, jossa asiakkaani oli aktiivisemmassa roolissa kuin aikaisemmin sujui erittäin hyvin 

kuvien avulla. Keskustelu pysyi paremmin asiassa ja konkreettisella tasolla, jolloin asiakkaani 

pystyi myös paremmin osallistumaan ja kertomaan omia ajatuksiaan toimintoihin liittyy.  Itse 

koin, että pystyin esittämään helpommin oikeanlaisia ja tarkempia kysymyksiä, joiden avulla sain 

toimintoihin liittyviä uusia asioita selville. Keskustelu pysyi myös paremmin sovituissa asioissa 

eikä lähtenyt rönsyilemään liikaa. Asiakkaani ja hänen äitinsä olivat tyytyväisiä keskusteluun ja 

kokivat, että tällä tavalla voisimme asettaa jatkossakin esim.  uusia Gas-tavoitteita.  

Kirja- mukana kuntoutumisen prosessissa: suunnittelu, toteutus, seuranta: 

• ”Nyt puolivuotta myöhemmin vanhempia haastattelemalla, erilaisia toimintoja kokeilemalla, vi-

deoimalla, valokuvilla ja koulun henkilökuntaa kuuntelemalla ja tiiviisti ohjeistamalla, olen ra-

kentanut metku-kirjan. Kirjassa kuvataan lapsi toimimassa erilaisissa tilanteissa eri välineillä, hä-

nen ilmeitään ja eleitään toimiessa, sekä hänen tapojaan kommunikoida kuvilla, tehdä valintoja 

sekä olla mukana erilaisissa tilanteissa.  Ehdotelmia aktiivisuuden ja toimijuuden tunteen vah-

vistamiseksi, sekä ympäristön ymmärryksen lisäämiseksi että yhteistyön vahvistamiseksi. Uu-

dessa palaverissa kirjaa esiteltiin sieltä nousivat perheen toiveet ja kuinka ne oli otettu huomi-

oon. Perhe oli hyvin tyytyväinen ja iloisesti yllättynyt asioista, joita huomasivat lapsen osaavan 

tehdä ja innokkaita myös kotona hieman aktiivisemmin tarjoamaan erilaisia mahdollisuuksia ak-

tiivisempaan toimintaan.  Koulu on saanut paljon aikaan, heidän ymmärryksensä lapsen aktiivi-

suuden ylläpitämiseksi ja mielekkään toiminnan tarjoamisen tärkeydestä on lisääntynyt suu-

resti.” … Erilaisissa tilanteissa mukana oleminen ja niiden kuvaaminen ja näyttäminen henkilö-

kunnalle on myös avannut heidän silmiään näkemään kehitettävää omassa toiminnassa, kuten 

miten sijoittaa lapsia piiriin, kuinka kauan he jaksavat odottaa ja ylläpitää tarkkaavuutta ym.  
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Mielestäni tässä tiivistyy sekä lapsilähtöisyys, perhelähtöisyys sekä arjessa tapahtuva toiminta. 

Tapa, miten kirjan muodossa esitetty tiivistelmä alkuperäisestä tavoitteesta, mielekkäiden toi-

mintojen etsimisestä ja yhteistyön vahvistamisesta onnistui hyvin. Tämä vaati kuitenkin lähes 

terapiajakson pituisen matkan yhteisen ”kielen” löytämiseen, yhteisten toimintatapojen luomi-

sen ja tiiviin yhdessä toimimisen kulttuurin. Nyt tehdyt tavoitteet voidaan viedä eteenpäin lä-

hettävälle taholle tiedoksi ja tueksi uutta kuntoutussuunnitelmaa tehdessä.” 

• Muutoksen havaitseminen ja seuranta, Metku-kirja mukana läpi kuntoutumisen prosessin 

 

AMMATTILAISEN TUKI KIRJAN TEKEMISELLE: 

Lapsen ja perheen kanssa kirjan tekeminen:  

• Aloitin Metku-kirjaan tutustumisen konkreettisesti tekemällä aluksi oman pienehkön kirjan, joka 

esittelee minut ja tätä kautta esittelin perheelle millainen sovellus ja Metku-kirja on. 

• Menetelmän käyttöönotto on järkevää huomioida heti kuntoutusprosessin ja terapiasuhteen 

alkutaipaleella. Toisaalta Metku luo heti alkuun avoimuuden ilmapiirin, mutta lasta ja perhettä 

tuntematta on ehkä menetelmän ”markkinointi” huomioitava hyvinkin yksilöllisesti. 

• ”Perhe lähti erittäin aktiivisesti mukaan ”rakentamaan” lapsen omaa Metku-kirjaa; tapa esitellä 

lapsen osaamista ja hänelle merkityksellisiä arjen toimintoja videoiden muodossa oli vanhem-

pien mielestä erittäin toimivaa ja he kokivat videoiden ja kuvien ottamisen arjessa helpoksi ja 

vaivattomaksi. Osaltaan tähän vaikutti varmasti se, että lapsella oli ollut oma tabletti aktiivisessa 

käytössä jo pidemmän ajan ja se oli toiminut ”viestivihkona” eri ympäristöjen välillä. Lapsi itse 

koki videoiden näyttämisen, Metku-kirjan esittelyn, mieluisaksi tavaksi kertoa arjen toiminnoista 

ja osallistumisestaan. Aluksi perheen oli vaikea kuvata niitä arjen tilanteita, mitä lapsi ehkä kokee 

hankalaksi tai epämiellyttäväksi. Vanhempien ja terapeuttien kanssa käydyn keskustelun poh-

jalta perhe lähti miettimään asioita, joita lapsi vielä harjoittelee, joihin hän tarvitsee vielä apua / 

tukea.” 

• ”Kuntoutusta laajemmin ajateltuna osa perheistä kykenee varmastikin omatoimisesta kuvauksen 

tekemisestä. Toisaalta on riski, että lapset joutuvat eriarvoiseen asemaan vanhempien varalli-

suuden, voimavarojen sekä kykyjen takia, jos menetelmä on laite/ ohjelmistosidonnainen ja kun-

toutusta lähdetään vahvasti siirtämään perheiden harteille.”  
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• ”Sovelluksen käyttö ja ”tekninen toteutus” yhdessä vanhempien kanssa koettiin helpoksi ja mo-

nipuoliseksi. Lapsen omassa tabletissa oli jo runsaasti valokuvia ja videoita käytettäväksi kirjan 

luomiseen.” 

Tsemppaaminen ja yksilöllinen ohjaus kirjan tekoon 

• ”Kirjan tekemiseen saatiin mukaan koulu, perhe ja terapeutit. Kaikki kuvasivat eri ympäristöissä 

lapselle merkityksellisiä asioita ja keskustelivat näistä hänen kanssaan. Kirjan tekeminen koettiin 

tärkeäksi ja mielekkääksi, mutta ajan löytäminen sen tekemiseen ja asiaan perehtymiseen tuntui 

olevan vaikeaa. Jotta kaikilta saatiin jotain mukaan, kirjaan tarvittiin muistuttelua ja innostamista 

useaan otteeseen. Selvästi siis vaikka asia koettiin tärkeäksi sen toteutus vaati tsemppausta. 

…Opin että vaikka ainakin tässä tapauksessa projekti oli osin työläskin, se kannatti, sillä saimme 

lapsen innostumaan, tuottamaan ja ideoimaan yhdessä. Se ilo kun ympäristö ymmärtää ja ”kek-

sii vihdoin” sen mitä hän on halunnut tehdä tai kokeilla tai kertoa.  Tämä vaatii kuitenkin aikaa 

ja yhteistä tahtoa sekä sen lisäksi kyllä niitä resursseja ja voimavaroja koko porukalta.” 

• ”Aikataulu ja resurssit ja perheen voimavarat vaihtelevat. Perheen aktiivinen ohjaus vaatii joskus 

paljonkin, toiset perheet pystyvät helposti vähemmällä ohjauksella.” 

• ”Enemmistö tämän hetken asiakaskunnastani tarvitsisi tukea ja ohjausta, työskentelyn mallinta-

mista alkuun pääsemiseen ja toiset ihan puolesta tekemistä, jotta lapsen arjen kuvaus sekä mer-

kityksellinen toiminta saadaan esille ja tavoitteita voidaan muodostaa.” 

• ”Eri kulttuureissa huomioitava myös suhtautuminen valokuvaamiseen. Mutta Metku ei tieten-

kään tarvitse aina olla valokuvin kuvitettu!” 

Yksilöllisen tilanteen, mahdollisuuksien ja voimavarojen huomiointi 

• ”Metkuilu sopii monelle, mutta ei välttämättä ihan kaikille ja ihan kaikkiin tilanteisiin.” 

• ”Jokainen perhe on erilainen, toisille laitteiden käyttö ja tällaisten kirjojen teko voi olla helppoa, 

mutta toiset voivat kokea jopa ahdistavaksi uuden ohjelman opettelun ja sen käsittelyn.” 

• ”Kaikilla vanhemmilla ei kuitenkaan ole itsellään kykyä tai mahdollisuutta olla aktiivisena osana 

ja meidän kuntoutuksen ammattilaisten tuleekin toimia vanhemmuutta tukevina kaikenlaisissa 

tapauksissa. Kaikissa tilanteissa on tärkeintä kuitenkin saada lapsen ääni kuuluviin. Uudet väli-

neet ja keinot ovat tervetulleita, jotta lapsen ääni saadaan kuulumaan. Uskon, että tämä on iso 

ja tärkeä muutos.” 
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• ”Sähköisen Metku – kirjan luominen / käyttö ei kaikkien perheiden kohdalla ole mahdollista. 

Perheiden taloudellinen tilanne ei aina mahdollista kuvauksen tekemisessä hyödynnettävien vä-

lineiden hankintaa (tällöin on tietenkin mahdollista tehdä myös paperiversio), lisäksi perheiden 

taito ja kiinnostus käyttää tabletteja ja mobiililaitteita vaihtelee paljon. Toisaalta muutamilla lap-

silla on jo mukanaan tabletti, jota käytetään viestien välitykseen eri ympäristöissä. Näiden per-

heiden kohdalla sähköisen Metku – kirjan luominen tuntuu hyvinkin luontevalta tavalta kuvata 

lapselle mielekästä toimintaa.” 

 

HAASTEET METKU-KIRJAN KÄYTÖSSÄ 

Ajankäyttö/toiminnan kustannukset:  

• ”Metkukirjan tekeminen vaatii aikaa, mikä tulisi myös kuntoutussuunnitelmassa huomioida ja 

kirjata näkyväksi, jotta kaikki osalliset hahmottaisivat sen kuuluvan osana kuntoutusprosessiin.” 

• ”Terapiakäyntejä myönnetään vähän ja aikaa on niukasti” 

• ”Etukäteistyötä lisää (muiden tahojen mukaan saamiseksi vaatii alkuun jonkun joka ottaa ns. 

veto vastuun)” 

• ”Uuden tavan käyttöönotto vaatii ammattilaiselta aikaa ja harjoittelua” 

Kirjan päivittäminen:  

• ”Kirjatut asiat tulee päivittää ajan tasalle riittävän usein, jotta ne kertovat sen hetkisen tilanteen. 

Toisaalta vanhojen ja uusien kuvien rinnakkain oleminen antaa tärkeää tietoa tilanteen kehitty-

misestä ja mahdollisesta edistymisestä jonkin taidon tai toiminnon suhteen.”  

• ”Kenen vastuulla päivittää kirjaa?” 
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Lapsen oman näkökulman varmistaminen ja tulkinnat vaarat:  

• ”Lapset joilla kommunikointi on haastavaa saattavat saada enemmän ”tekijänsä” näköisen kirjan, 

joskus tulkinta vaikeaa.”  

• ”Aikuiset eivät välttämättä malta lapsen tuoda esiin hänelle itselle tärkeitä asioita, vaan tekevät 

valinnat kuvista ja teksteistä lapsen puolesta. Tällöin lapsen ääni ei pääse aidosti esiin tai jokin 

lapselle tärkeä toiminta voi jäädä piiloon.”  

• ”Haasteena ovat myös sellaiset lapset, joiden puheen ja kielen taidot ovat vielä varhaisessa vai-

heessa tai joilla on vuorovaikutuksen pulmaa. Tällöin vastuu tekemisestä on aikuisilla ja olisi 

kyettävä erottamaan aikuisen tavoitteet ja näkemykset lapsen omista tavoitteista ja näkemyk-

sistä.”  

• ”Perheet eivät osaa kirjata lapsen merkityksellisiä touhuja riittävän yksiselitteisesti, vaan tekevät 

niistä liian yleisiä, jolloin tulkinnan vaaraa on melko suuri.”  

Kuntoutusalan ammattilaisen oman ajattelun ja työtavan jatkuva reflektointi voi haastaa:  

• ”…oman ajattelun ja työtavan reflektointi voi tuntua haasteelta. Olenko valmis ottamaan uuden 

käytännön osaksi työtäni ja panostamaan siihen aikaani opettelemalla ensin käytännön itse ja 

sitten ohjaamaan asiakkaani käyttämään sitä?  Miten osaan huomioida, arvioida ja hyväksyä 

erilaisten asiakas-perheiden voimavarat?  Kuinka esittelen käytännön ja motivoin lasta ja per-

hettä käytännön omaksumiseen?” 

Perheen ja ympäristön sitouttaminen Metku-kirjan tekoon: 

• ”Lapsen tai lapsen lähipiirin tulisi olla aktiivisemmin toteutusprosessissa mukana. Nyt kuvaus 

työllisti terapeuttia paljon, ja aikaa sen työstämiseen oli ajoittain vaikea löytää.” 

• ”Haasteena on, kuinka "myydä" kuvaus perheelle, ennenkuin siitä on mitään näkyvää tuotosta 

vielä olemassa, ja kuinka aktivoida perheet tuottamaan siihen sisältöä.”  

• ”Ympäristön saaminen mukaan, auttamaan ja ”herkästi kuulemaan” 
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Sovelluksen käyttöön liittyvät haasteet: 

• Perhe ei saanut sovellusta toimimaan tabletilla 

• ”Haasteet ovat osin teknisiä, ilman asiakkaan omaa tablettia book creator -ohjelmaa ei ole mie-

lekästä käyttää. On tärkeää, että Metku-kirja on lapsen itsensä katsottavissa silloin kun hän ha-

luaa ja että lapsi voi näyttää sen kaikille lähi-ihmisille, joille haluaa. Kaikilla perheillä ei ole tab-

lettia tai sitä ei anneta lapsen käyttöön.” 

• ”Haasteina sekä mahdollisuutena näen helposti saatavilla olevan ja kaikilla mobiililaitteilla toi-

mivan ohjelmiston, joka olisi ladattavissa esim. Kelan sivulta.” 

 

MUUTOKSET JA HYÖTY OMASSA TYÖSSÄ 

Uusi keino lapsi- ja perhelähtöiseen työskentelyyn:  

• ”Itselleni tämä kokeilu oli innostava. Koin, että sain uuden ”kättä pidemmän” välineen sekä yh-

teistyöhön asiakasperheen kanssa että erityisesti lapselle sopivan välineen ja ilmaisu-keinon 

tuoda esiin omaa maailmaansa, omia tärkeitä asioita.” 

• ”Jatkossa näen, että erityisesti ne lapset, joiden on vaikeampi saada tuotua esille omia toiveitaan 

hyötyvät erityisesti lapselle merkityksellisen toiminnan kuvauksesta.” 

• ”Käytäntöä voi soveltaa monelle eri tavalla lapsen ja perheen tarpeiden mukaan. Metku –kirjan 

kokeileminen toi uusia ideoita siihen, miten lapselle tärkeitä asioita voi koota yhteen.” 

Lapsen omien tavoitteiden selvittäminen ja huomioiminen paremmin:  

• ”Jatkossa tulee varmasti kiinnitettyä enemmän huomiota lapsen omien tavoitteiden selvittämi-

seen ja huomioon ottamiseen.” 

• ”Lapselle merkityksellistä toimintaa selvittää jatkossa paremmin – ei riitä, että lapselta kysyy ker-

ran esim. alkuhaastattelun aikana, mitä hän haluaisi oppia, vaan lasta tulee valmistella pohti-

maan omia tavoitteitaan, ja hänelle tulee antaa tähän riittävästi aikaa.”  

• ”Jatkossa pyrin ottamaan lapsen itsensä aktiivisemmin mukaan omista tavoitteista päätettäessä. 

Uskon tämän osaltaan lisäävän kaikkien osallisten motivaatiota kuntoutukseen. Parhaimmillaan 

tämä helpottaa lähitavoitteiden asettamista, kun niistä tulee paremmin arkeen sidottuja ja konk-
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reettisempia. Tärkeää on myös se, että kaikki kokevat tavoitteiden olevan lapsen omia – ei pel-

kästään kuntoutussuunnitelmassa määriteltyjä tai terapeutin/ vanhempien/päiväkodin varhais-

kasvatussuunnitelman määräämiä.” 

• ”Metku- kirjan käyttäminen havainnollisti itselle sen, miten valitettavan vähän terapian alkuvai-

heessa lapsen omaa ääntä ja tahtoa tulee kuunnelleeksi. Usein alkukeskustelut käydään van-

hemman kanssa, ja vaikka lapsi on läsnä, ei häntä osallisteta keskusteluun tarpeeksi. Metku-

kirjan idea herätteli kyselemään aktiivisemmin muiltakin lapsilta heidän omista mielenkiinnon 

kohteistaan ja asioista, joita he haluaisivat oppia.”  

Avoimen ja rehellisen ilmapiirin luominen:  

• ”Jatkossa toivon voivani osaltani luoda sellaisen ilmapiirin asiakkaani ja heidän vanhempiensa 

kanssa, että he voisivat vapaasti ja rehellisesti kuvata niitä asioita, joita lapsi ja vanhemmat ko-

kevat arjessa hyviksi tai niitä asioita, joihin he haluavat muutosta ja joihin heillä on sillä hetkellä 

voimavaroja lähteä toteuttamaan.” 

Lapsen oikeuksien turvaaminen:  

• ”Tartun jatkossa ripeämmin tilanteisiin asiakkaitteni kanssa, jos huomaan, että lapsen ääni huk-

kuu ja hänen osallistumismahdollisuutensa ovat olemattomat.” 

Rohkaistuminen yhteistoimintaan:  

• ”Koulutuksen myötä olen rohkaistunut sopimaan kotiin lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa 

yhteistapaamisen, jota varten olen luvannut lähettää etukäteen kysymyksiä pohdittavaksi.”  

Metku-kirjoja terapiavihkojen sijaan: 

• ”Se tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia siirtää ja vaihtaa tietoa. Se kulkee helpommin mukana 

sekä sen päivittäminen on helppoa.” 

• ”Sähköinen = nopea”  

Muutos asenteeseen: 

• ”Suurin muutos omiin käytäntöihini on tuonut asenteen muutos.”  
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Muuta: 

• ”Metku-työskentely suhteessa kehitteillä oleviin etäkuntoutuksen toimintamalleihin kiinnostaa 

kovasti.”  

b) Metku-neuvottelun kehittäminen  

Lapsen tavoitteista neuvotteleminen yhdessä lapsen, perheen ja lapsen kansa arjessa toimivien toimi-

joiden kanssa nousi esille kirjallisuuskatsauksen, laadullisen aineiston ja yhteiskehittelyseminaarissa mer-

kitykselliseksi nivelkohdaksi lapsen toimijuutta ja osallistumista vahvistavassa kuntoutuksessa. Hyvän 

neuvottelukäytännön kehittämiseksi olennaiseksi koettiin, että neuvottelun lähtökohtana on lapsen ja 

perheen tunnistamat tarpeet omasta arjesta ja että neuvottelu mahdollistaa uudella tavalla verkoston 

yhteistoimijuutta.  

Neuvottelukäytännön kehittäjiksi olivat halukkaita erityisesti Resiinafysion ammattilaiset yhteistyössä 

HUS:n toimintaterapeutti Mira Lönnqvistin kanssa. Kehittämiseen osallistui lisäksi laaja ja monialainen 

joukko muita ammattilaisia, vanhempia ja hanketoimijoita eri vaiheissa hankkeen kehittämistoimintaa.  

Kehittämisen vaiheet 

Toimintamallin kehittäminen eteni kolmen vaiheen kautta. Ensimmäisessä vaiheessa luotiin kirjallisuu-

den ja keskustelujen pohjalta neuvottelun hyvän käytännön ensimmäinen versio. Tätä versiota esiteltiin 

lasten kuntoutuksen verkostojen eri toimijoille monialaisesti ja kerättiin kommentteja ja ajatuksia kyse-

lyiden ja keskustelujen kautta. Tulosten pohjalta kehitettiin toimintamallin versio 2, jota kehittäjäkump-

paniyritysten ammattilaiset kokeilivat yhteistyössä lapsen verkoston toimijoiden kanssa neuvottelutilan-

teessa vapaaehtoisen asiakasperheen kanssa. Näistä kokeiluista kerättiin yksilöllinen kirjallinen palaute 

kaikilta neuvotteluun osallistuneilta. Kerätyn aineiston pohjalta luotiin versio 3 neuvottelun hyvän käy-

tännön kuvauksesta, joka viimeistellään kevään 2017 tulosjulkaisuun. Liitetaulukossa 7 on kuvattuna ke-

hittämisen vaiheiden osallistujat ja kerätty aineisto.  
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Liitetaulukko 7. Metku-neuvottelun kehittämisen vaiheet. 

Aika ja kehittämis-
vaihe 

Kehittämisen tavat ja osallistujat Aineisto ja tulokset 

Kevät 2016 
 
Metku-neuvottelun 
toimintatavan ku-
vaus versio 1 

Yhteiskehittely kehittäjäkumppaniyrityksessä 
 
N = 7 terapia-alan ammattilaista 

Ideointi keskustellen, kirjalliset 
muistiinpanot 

Yhteiskehittely kehittäjäkumppaniyrityksessä 
 
N = 9 terapia-alan ammattilaista 

Keskustelun nauhoitus ja kirjal-
linen kommentointi ensimmäi-
seen hahmotelmaan. 

Lastenklinikan verkostopäivä, jossa osallistujina päiväkodin 
henkilökuntaa, joilla autisminkirjon lapsia päiväkodissa.  
 
N = 79 kasvatusalan ammattilaista 

Kirjalliset palautelomakkeet, 
jotka täytettiin yksittäin, pareit-
tain tai pienissä ryhmissä  
Vastaukset yht. 29 

Yhteiskehittelyseminaari Metropolialla 12.4 
 
N = 15 (lapsen vanhempi, 4 hanketiimin jäsentä, 1 ohjaus-
ryhmän jäsen ja 9 terapeuttia kehittäjäkumppaniyrityksistä) 
 

Näyttelykävelynä toteutettu 
keskustelu ja kirjaaminen neu-
vottelun eri vaiheista. Yhteen-
veto-keskustelu ja kirjallinen 
palautekysely  
(15 vastausta). 

Lastenlinnan autismipäiväkeskuksen omahoitajien kanssa 
aamupalaveri; neuvottelumallin esittely ja keskustelu. 
 
N = 10 omahoitajaa 

Suullinen ja kirjallinen palaute. 
Muistiinpanot keskustelusta, 
palautelomakkeet. 

Versio 2  Aineistojen yhteenveto ja toimintatavan kirjallisen kuvauk-
sen Versio 2 tuottaminen kokeiluja varten. 

Toimintatavan kuvauksen ver-
sio 2 kokeiluja varten 

Kevät 2016 – Syksy 
2016 
 
Metku-neuvottelun 
toimintatavan ku-
vaus version 2 
kokeilut 

Kesäkuu 2016: Kehittäjäkumppaniyrityksessä palaveri, jossa 
käytiin keskustelleen läpi toimintatavan kuvaus ja suunni-
teltiin toimintamallin kokeilujen toteutus käytännössä. 

Kokeiluiden käytännöistä sopi-
minen. 
 

Vapaaehtoiset perheet ja ammattilaiset kokeilevat lapsen 
osallistumista vahvistavaa neuvottelumallia ja antavat ni-
metöntä palautetta kirjallisella palautelomakkeella neuvot-
telun ohjeistuksesta ja hyödynnettävyydestä. 
 

Kirjalliset palautelomakkeet va-
paaehtoisille perheille ja am-
mattilaisille. Vastauksia yh-
teensä 12.  

Yhteiskehittelyseminaari 15.11.2016, Metropolia. 
 
N = 30 lasten kuntoutuksen asiantuntijaa (lapsen vanhempi 
ja ammattilaisia) 
 

Kokeilujen tulosten esittely, 
keskustelu ja muistiinpanot 
keskusteluista. 
Kirjalliset yksilölliset palautteet 
yht. 20 

Yksilölliset keskustelut 3 hankkeeseen osallistuneen kehit-
täjäkumppani lapsen vanhemman kanssa. 

Kirjalliset muistiinpanot keskus-
teluista 

Syksy 2016 – Talvi 
2017 
 
Versio 3: Toiminta-
tavan kuvaus valmis 

Aineiston ja kirjallisuuden yhteenvedon pohjalta Metku-
neuvottelun toimintatavan kuvauksen viimeistely. 
 
Metku-neuvottelun julkaisuun tuotettiin videot yhdessä toi-
mintaterapeutti Mira Lönnqvistin ja Inari Laakson kanssa. 
Julkaisun videot auttavat toimintatapaan perehtymistä ja 
sen juurtumista käytäntöön. 

Aineiston yhteenveto ja toimin-
tavan kuvauksen viimeistely. 
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Kevät 2017 
Metku-neuvottelu- 
koulutukset 

Metku-neuvotteluun koulutukseen osallistujat (N = 94) 
osallistuivat työpajoihin. Työpajoissa ammattilaiset keskus-
telivat ja kirjasivat ylös lapsen osallistumista mahdollistavia 
ja rajoittavia tekijöitä kuntoutumisen neuvotteluun. Kuvi-
ossa 5 on tiivistelmä osallistujien tuottamista pohdinnoista 
koulutuksessa (sivulla 25). 
 
Koulutukseen osallistujat antoivat kirjallista palautetta 
Metku-neuvottelun hyödynnettävyydestä (N = 55). 

Lapsen kuntoutumisen Metku-
jen julkaisu (kesäkuu 2017)  
 
Metku-neuvottelun koulutukset 
ja palautteiden keruu. 

 

Neuvottelumallin version 1 aineistojen yhteenvetoa 

Neuvottelumallin ensimmäisen version kehittämistä ohjasi aluksi vahvasti kirjallisuus ja fokusryhmäkes-

kusteluissa esille nousseet tarpeet. Yhteistoimijuus tunnistettiin myös oppimista vaativana prosessina ja 

osaksi neuvottelukäytäntöä luotiin myös neuvottelun toteutumisen arviointi ohjaamaan neuvottelun ke-

hittämistä toimijoiden yhteistyönä. Neuvottelumalli tuotettiin kirjalliseen muotoon ja esiteltiin ja keskus-

teltiin siinä huomioitavista, toimivista ja kehitettävistä asioista eri tahojen kanssa. Keskusteluista kerättiin 

ylös muistiinpanot ja työstettiin muutoksia ketterästi toimintatavan kuvaukseen. Tärkeänä palautteena 

useilta tahoilta nousi esille, että toimintatavan ohjeistuksen tuli olla selkeä ja lyhyt, jotta se herättäisi 

kiinnostusta. Toimintamallin konkreettiseksi toteuttamiseksi keskustelu liittyi paljon myös erilaisiin re-

sursseihin, aikatauluihin ja neuvottelun koordinointiin.  

Liitetaulukossa 8 on tiivistelmä kasvatusalan ammattilaisilta, jotka työskentelevät autismikirjon lasten 

kanssa, kerätystä aineistosta kyselylomakkeilla. Osallistujia oli 75 ja he vastasivat kyselyihin pienryhmissä, 

niin että vastauksia oli yhteensä 29. Yksi täytti palautteen yksin. Osallistujista oli 29 lastentarhaopettajaa, 

14 eltoa, 3 reltoa, 12 lastenhoitajaa, 9 avustajaa, 6 keltoa, 1 toimintaterapeutti ja 1 sosionomiopiskelija.  
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Liitetaulukko 8. Metku-neuvottelun kyselyyn vastaajien kommentit verkostoneuvotteluun liittyen. 

 Vastaajien näkökulmat vastavuoroiseen verkostoneuvotteluun liittyen 

Ajatukset neu-
vottelusta  
 
 
 
 
 

Lapsi- ja perhelähtöinen, lapsen itsensä kannalta tavoitteet arjessa 
Konkretia kuulostaa hyvältä 
Hyvä, että lähdetty kehittämään 
Lapsi keskiössä, lapsi saa olla oma itsensä, ei diagnoosi 
Tuo tukea siihen, miten voi toimia lapsen hyväksi 
Näkemys on moniammatillinen ja laaja, kun mukana on ystävät, perhe ja asiantuntijat  
Vihdoinkin saman pöydän ääressä, selkeät roolit ja tavoitteet 

Hyötynä Tiedon joustava kulku, sama tieto kaikille, roolit selkenevät eri tahojen suhteen 
Perheiden voimavarat huomioidaan paremmin, lapsi huomioidaan kokonaisvaltaisesti 
Usean tahon yhteistyö tukee lapsen kehitystä. Yhteinen linja -> tavoitteet 
Konkreettiset pienet tavoitteet, riittävän pitkä seuranta-aika 
Mikään lasta koskeva/ auttava keskustelu ei ole turhaa. Lapsen mielipiteen huomioiminen, yk-
silöllisyys vahvistuu. Konkretiaa korulauseiden sijaan 
Huomioon tulevat eri kontekstit, joissa lapsi osallisena (koti/ perhe, pk/ryhmä, terapiat)  
Tällä hetkellä perhe saa tutkimusjaksolla kuulla tuloksia, mitä tehdä toisin, mitä tavoitellaan. 
Vanhemmat usein ymmällään, kysyvät päivähoidon väeltä mitä tarkoittaa. Yhteinen neuvottelu 
siis hyväksi. 
Arjen kuvaus ennen kuntoutussuunnitelman tekoa on mainio asia. Myös päivähoidon näkö-
kulma tähän esiin.  
Tavoitteiden saavuttamisen arviointi on helpompaa ja tukimuotojen laatiminen luontevaa.  
Fokus lapsessa ja perheessä. Tavoitteet nousevat lapsen arjesta ja kohdistuvat siihen. Vanhem-
pien voimavarat huomioidaan, kaikki osapuolet tulevat kuulluksi (myös pk:n huoli) 
Yhteisen asian äärellä oleminen, tilanteen näkyväksi tekeminen. Vahvistetaan ja kannustetaan 
toinen toisia. Tärkeä yhteistyö tutkivan tahon ja päivähoidon välillä 
Pohdittavaa:  
Tietoa tulee paljon, milloin ja kuinka se kaikki toteutetaan, rajalliset resurssit päiväkodissa 
Jos lapsi kovin nuori tai esim. autismia, niin lapsen oman toiveen kuuleminen jää ulkopuolisen 
havainnoinnin varaan 
Viestintä päiväkodin ja perheen välillä ei aina toimi esim. kielimuurin vuoksi.  
Turhat palaverit pois, yksi selkeä palaveri 
Haasteena sopia yhteiset palaverit tarpeeksi usein 
Mikä sukulaisten ja ystävien rooli? Onko tarpeen? 
Jos perheen resurssit eivät riitä, jääkö vastuu muille ulkopuolisille tahoille? Kenelle vanhempien 
voimavarojen kartoitus kuuluu? Äidin jaksaminen haastavien lasten kanssa huolestuttaa. Miten 
otetaan huomioon perheet, joilla ei voimavaroja tai joilla elämässä muita riskejä. Jos vanhem-
mat saavat täysin päättää esim. haluavatko välineitä vai ei, tämä ei välttämättä lapsen par-
haaksi. 
Millä keinoin saadaan lapsesta tarvittava tieto ja palveleeko täysin lapsen etua? Miten tämä 
neuvottelutapa hyödyntää lapsen jatkoa palveluissa? Esim. jos vanhemmilla ei ole halua/ kykyä 
kuvata lapsen tarpeita tavalla, jolla pystytään suunnittelemaan parhaat mahdolliset tukitoimet. 
 

Miten toimisi 
paremmin 
 

Eri tukimuotojen nivoutuminen ryhmätilanteisiin paremmin 
Koti tai pk neuvottelupaikaksi, lapsen todellinen toimintaympäristö 
Säännölliset tapaamiset, keskustelut, enemmän tapaamisia 
Palaveri 1kk arviointijakson jälkeen. Koko päivän kestävä tilanne, jossa paljon keskustelua työ-
ryhmän kesken? 
Motivoisiko perhettä paremmin keskustelu muualla kuin päiväkodissa? 
Toimisi paremmin, jos kuntoutuksen omahoitaja voisi käydä enemmän kuin kerran seuraa-
massa päiväkodissa, voisi saada neuvoja ympäristön suunnitteluun ja havainnointiin. 
Etukäteisohjeistus pk.väelle, ei huolenaiheita tai vain informaatiota, vaan mihin halutaan vas-
tauksia. 



LAPSEN OIKEUS OSALLISTUA KUNTOUTUKSEENSA – LIITTEET 29 

Vänskä N, Sipari S, Pollari K, Huisman A. Lapsen oikeus omaan kuntoutukseensa. LOOK-hankkeen arviointiraportti. 
Helsinki: Kela, Kuntoutusta kehittämässä 2, 2018.  

Tarvitaan selkeä koordinaattori. Nimetään henkilö joka hoitaa lapsen asioita 
Kotiin vielä enemmän opastusta ja tukea arjen asioihin. Pk:ssa ammattilaiset ja terapeutit sa-
maa mieltä asioista, mutta miten saisi kodin mukaan. 
Avoimet välit vanhempien ja hoitajien kanssa 
Myös sairaalan on viestittävä perheille tiedonkulun siirtymistä ja sen tärkeyttä 
Kutsut eivät ole aina tulleet pk:lle asti, toivottavasti tämä uusi tapa vahvistaisi yhteistyötä 
Niin paljon terapeutteja ja asiantuntijoita neuvottelussa, hyvä että ymmärtää mistä on kysymys. 
Voiko rajata porukkaa? 
Että päiväkodin työntekijänä tiedän mitä minulta neuvottelussa odotetaan 
Aikaa valmistautua, selkeä väline lapsen arjen kuvaukseen 
Lapsen ja perheen tarpeet ja voimavarat selvitettävä tarkemmin. Perheen ja vanhempien vas-
tuun korostaminen. Pk ei voi ottaa vastuuta lapsen kuntoutumisesta, tätä pitäisi korostaa van-
hemmille 
Joustot, muutokset helposti toteutettavaksi toimintatavoissa 

Huomioitavaa 
 

Neuvottelu päiväkodilla, toteutus pian jakson jälkeen. Ei mahdollisuuksia oikein lähteä muualle 
(pitkä matka) 
Verkostotapaaminen kotona ja useasti, ennen pk:n aloittamista, 2kk päästä, 6kk päästä 
Neuvottelupaikan valinnassa mietittävä perheen etua 
Mikä taho huolehtii seurannasta ja arvioinnista? 
Päivähoidon informointi ja aidosti kuuntelu (huolet ja onnistumiset) 
Kaikkien ääni kuuluviin, perheen todellinen kuunteleminen 
Tuloksena pitäisi olla selkeä jatkosuunnitelma, miten tästä eteenpäin  
Neuvottelun pitää olla neuvotteleva ja vastavuoroinen, ei tilanneraportti 
Käytännönläheiset ohjeet, huomioitava, että kirjoitetaan ns. maallikoille, ei ammattikieltä. Päi-
väkotiin konkreettisia ja toteutettavia toimintamalleja 
Missä näkyy lapsen rooli neuvottelussa? Olisiko ennakkoon? Iso määrä aikuisia vs. yksi lapsi ei 
liene hyvä lähestymistapa. Hyvä valmistautuminen ennen neuvottelua, pysytään konkreettisissa 
ja käytännön läheisissä asioissa. Paperit pk:lla luettavana hyvissä ajoin ennen neuvottelua. 
Älkää jättäkö päiväkotia yksin. 
Ph + perhe: yhteiset tavoitteet, mutta eri keinot- toteutumista helpompi seurata 
Kun malli saadaan valmiiksi, tarvitaan henkilökunnalle koulutusta 
Voi tulla sairaalasta myös seuraamaan lapsen toimintaa päiväkotiin ennen palaveria.  
Ei enää yhtään lisää kirjoitustyötä ja paperin pyörittelyä 
Huomioitava, että lapsen kanssa pk:ssa todelliset toimijat mukana ja asioista pitää puhua nii-
den oikeilla nimillä 
 

Miten varmis-
tetaan lapsen 
oman näkökul-
man huomioi-
minen tavoit-
teen asette-
lussa ja kun-
toutuksen 
suunnittelussa 

Vaikeaa 
Koulutuksella 
Lapselle pitää varmistaa rauhaa ja aikaa tulla kuulluksi 
Päiväkodin työntekijöiden ja vanhempien kuuntelulla, suunnitteluun havainnointiaikaa. Kuul-
laan vanhempia, vanhemmat toimivat lapsen suuna. Havainnoidaan lapsen tunteita ja käyttäy-
tymistä, onko yhteistyöhalukkuutta (motivoituneita) 
Pysyvä hoitajasuhde, tärkeää, että ihmiset lapsen arjessa olisi pysyviä (tuttuus ja turvallisuus). 
Kirjataan ylös sopimukset ja arvioidaan yhdessä lapsen kanssa.  
Havainnot arjessa- Miten lapsi onnellisena pk:n toiminnassa, miten toteutamme. esim. tilanteet 
joissa lapsella vaikuttaa olevan hyvä olla vs. hämmennystä aiheuttavat tilanteet. Havainnointi 
lapsen tuntevilta aikuisilta! Aikuisten herkkyys lapsen tarpeiden tulkintaan. Ryhmässä toimimi-
sen huomioiminen. Tärkeää resurssien muistaminen. 
Kuvien käyttö, ja videointi avuksi lapsen arjen arviointiin 
Tärkeää aikuisten, kasvattajien sitoutuminen asiaan 
Olisi tärkeää, että kaikki tahot pystyisivät keskustelemaan lapsen asioista 
Lapsen etu / oma näkökulma tulee parhaiten huomioitua, kun toiminta suunniteltu realistisesti 
lapsen taidot huomioon ottaen. Usein vanhemmilla ja terapeuteilla on epärealistinen näkemys 
lapsen todellisista taidoista. 
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Neuvottelukäytännön kuvaus, versio 2 

Neuvottelukäytännön kuvauksen versio 1:sta kerätyn aineiston pohjalta työstettiin neuvottelu käytännön 

kuvaus versio 2. Tämän pohjalta kirjattiin Lapsen tavoitteen neuvottelun ohjeistus ammattilaisille ja per-

heille. Palautteen perusteella ohjeistuksesta kirjattiin mahdollisimman selkeä ja ytimekäs. 

Neuvottelukäytännön (versio 2) kokeilut ja yhteenveto aineistosta 

Lapsen tavoitteiden vastavuoroisen neuvottelun kokeiluja toteutui kaksi. Toisessa osallistujia oli yh-

teensä viisi: lapsen äiti, arvioiva toimintaterapeutti, kuntouttava toimintaterapeutti, omahoitaja, puhete-

rapeutti ja erityislastentarhaopettaja. Neuvottelu kesti tunnin ajan ja toteutui päiväkodilla. Toisessa neu-

vottelussa osallistujia oli kahdeksan: 5v. lapsi, lapsen äiti ja isä, arvioiva toimintaterapeutti, kuntouttava 

toimintaterapeutti, neuropsykologi, kiertävä erityislastentarhaopettaja ja erityislastentarhaopettaja. 

Neuvottelu toteutui lapsen päiväkodilla ja kesti noin 1h 10min- 1h30min.  

Kehittämiskohteen aineisto koostuu yhteensä kahdesta yhteisestä arviointilomakkeesta, joka täytettiin 

neuvottelun loppuvaiheessa yhdessä, sekä 12 yksilöllisestä palautteesta. Palautekyselyssä kysyttiin osal-

listujan näkökulmia neuvottelun tunnelmaan ja sujumiseen, neuvotteluun valmistutumisesta, hyödystä, 

sujumista edesauttavista ja hankaloittavista tekijöistä, miten lapsen näkökulma huomioitiin neuvotte-

lussa sekä millaisia asioita neuvotteluohjeistuksessa, käytännössä ja arvioinnissa on kehitettävää. Palaut-

teita saatiin 4 toimintaterapeuteilta, 2 lapsen äideiltä, 1 kiertävältä lastentarhaopettajalta, 2 erityislasten-

tarhaopettajalta, 1 neuropsykologilta, 1 sairaanhoitajalta ja 1 puheterapeutilta.   

Neuvottelujen toteutumisen yhteisen arviointilomakkeen tarkoituksena on tuoda neuvotteluun osallis-

tujille reflektoitavaksi ja keskusteltavaksi, miten yhteistoimijuutta ja lapsen osallistumista tulee neuvot-

telussa huomioida ja miten sitä voi yhdessä edistää. Eri näkökohtia tunnistamalla ja esille nostamalla on 

tarkoitus edistää yksilöllisesti jokaisen lapsen ja perheen osallisuutta neuvottelutilanteisiin ja moniäänistä 

punnintaa (ks. lomake liitetaulukko 9). Yksilöllisistä palautteista nousee esille, ettei neuvottelun yhtei-

sessä arvioinnissa kuitenkaan välttämättä uskalla ilmaista omaa näkökulmaa erityisesti, jos kokee, ettei 

neuvottelu mennyt toiveiden mukaisesti tai keskustelu toteutunut moniäänisesti ja tasapuolisena. Arvi-

ointilomake koettiin vaativana ja liian vaikeaselkoisena. 
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Liitetaulukko 9. Neuvottelun arviointilomake yhteisesti täytettäväksi neuvottelun kehittämiseksi. 

Lapsen omat tavoitteet -neuvottelun arvi-
ointilomake 

Kylläc = cK  
Osittainc = O 
Ei = E 

Kuvaus esim. miten, miksi, millä keinoin,  
miten paremmin ensi kerralla 

Lapselle merkitykselliset tavoitteet: 
Lapselle itselleen merkityksellinen arjen 
toiminta ja osallistuminen tunnistettiin 
 

  

Lapsen oma näkökulma otettiin huomi-
oon tavoitteen asettamisessa 
 

  

Lapsen omat tavoitteet asetettiin yhdessä 
 

  

Kuntoutumisen tavoite edistää lapselle 
merkityksellistä toimintaa/osallistumista 
arjessa 

  

Lapselle mahdollistettiin osallistuminen 
neuvotteluun hänelle mielekkäällä tavalla 
 

  

Lapselle annettiin tietoa hänelle ymmär-
rettävällä tavalla 
 

  

 
Ilmapiiri oli luottamuksellinen 
 

  

Vuorovaikutus oli tasavertaista ja kun-
nioittavaa 

  

Vuorovaikutus oli dialogista 
 

  

Kaikki osallistuivat tasaveroisesti 
 

  

Osallistujat sitoutuivat yhteiseen proses-
siin 
 

  

Osallistujat kommunikoivat ymmärrettä-
vällä ja rakentavalla tavalla 
 

  

 
Osallistujien kokemukset ja näkemykset 
hyödynnettiin 

  

Neuvottelun tulos on yhdessä hyväksytty 
ja siihen on sitouduttu 

  

Olennaiset asiat tulivat näkyviksi 
 

  

Asiat priorisoituivat 
 

  

Neuvottelussa tunnistettiin yhteisen toi-
minnan kehittämisen paikkoja 
 

  

Muistiinpanoja seuraavaa neuvottelua varten: 
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Kokeilujen lisäksi neuvottelumallin ja muiden hankkeen toimintatapojen kehittämiseksi keskusteltiin 

myös lasten vanhempien kanssa (ks. yhteenveto alla). Seminaarissa 15.11.2016 Look- hankkeen asiantun-

tijakumppanit (HUS:n ja yksityisen yritysten terapeutit, ohjausryhmä, lasten vanhempia) reflektoivat 

pienryhmissä lapsen osallistumista mahdollistavan neuvottelun hyvää käytäntöä. Keskustelun keskeiset 

näkökulmat vahvistavat jo aikaisemmin kerätyn aineiston tuloksia (ks. liitetaulukko 10 tiivistelmä kehit-

tämisaineiston tuloksista).  

Yhteenveto lasten vanhempien (3) kanssa keskusteluista neuvottelumallin kehittämisestä: 

• Palaveriin valmistautuminen erittäin tärkeää -ennakoivat välineet merkityksellisiä. 

• Lähettävän tahon ja arjen toimijoiden yhteiset kuntoutussuunnitelmapalaverit ovat liian lyhyitä. 

• Vanhempi joutuu olemaan kahdessa roolissa 1) lapsen asianajaja ja 2) lapsen vanhempi. On 

tärkeää, että etukäteen sovitaan miten lapsi osallistuu palaveriin ja mitä asioita voidaan puhua 

lapsen kuullen. Lapsen vanhemmalle täytyy mahdollistaa keskittyminen ilman ”vanhemman roo-

lin” pohtimista. Lapsen osuudella aloittaminen ja lapsi voi sitten siirtyä toiseen tilaan hoitajan 

kanssa.  

• Arjen toimijoiden kanssa etukäteen keskustelu ja valmistelu on hyvä asia – esim. lapselle merki-

tyksellisen toiminnan kuvaus arjessa välineen avulla. Esimerkiksi voisi videolta näyttää miten jo-

kin suoritus oikeasti arjessa sujuu- olisi realistinen käsitys lapsen taidoista, kun tehdään kuntou-

tussuunnitelmaa. 

• Kuntoutussuunnitelman jälkeen tulisi olla mahdollisuus palata aiheeseen ja tarkistaa suunnitel-

maa esim. 6kk päästä.  

• Tällä hetkellä lähettävän tahon rooli tällä hetkellä ”siunaava”, vain omien terapeuttien kanssa 

toteutuu aitoa keskustelua.  

• Perhettä pitäisi aidosti kuulla ja myös uskoa se, mitä perhe sanoo. Herkästi edelleen terapeutit 

kuitenkin lopulta päättää. 

• Mahdollisiin lähettävän tahon esitietolomakkeisiin voisi lisätä kysymyksen: mitä tukea tarvitsette 

perheenä, jotta voitte hyvin? Millaisena koet lapsen tämän hetkisen kuntoutuksen? 
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Liitetaulukko 10. Neuvottelukäytännön kehittäminen, tiivistys kerätystä aineistosta. 

Neuvotteluun val-
mistautuminen 

Neuvotteluun valmistautuminen ja perheen mahdollisuus ennakoida palaveria mahdollistaa 
lapsen ja vanhempien osallisuutta sekä arjen tarpeiden kuulemista.  
Valmistautumiseen tarvitaan ohjeistus ja osana sitä on lapselle merkityksellisen arjen toimin-
nan kuvauksen tekeminen. Book creator -välineen käyttö ja toimintatavan ohjeistus nivoutuu 
osin yhteen neuvottelun ohjeistukseen.  
Matalan kynnyksen valmistautuminen ja yksilöllinen variaatio tärkeää- esim. riittää, jos lapsi 
ja perhe pohtivat ensin yhden asian ja ottaa yhden valokuvan merkityksellisestä toiminnasta. 
Valmistautuminen tapahtuu perheen omien voimavarojen mukaan sekä kuntouttavien tera-
peuttien tuella. 
Keskustelun pohjalta sekä perheet että asiantuntijat ovat tunnistaneet tarpeen lähettävän ta-
hon esitietolomakkeiden kehittämiselle.  
Lapsen osallistumisen mielekäs tapa on sovittava etukäteen selkeästi perheen kanssa.  
Valmistautuminen ja neuvottelun käytännön järjestäminen on merkityksellisessä roolissa: Val-
mistutumisen yhteydessä on ennakoitava ja sovittava selkeästi siitä, mikä neuvottelun tarkoi-
tus on ja mikä on kenenkin rooli neuvottelussa, mm. puheenjohtaja, sihteeri, kuka vastaa lap-
sen kanssa juttelusta, lapsen kanssa tarvittaessa leikkipuuhaan tms. siirtymisestä. 

Neuvottelun oh-
jeistuksessa kehi-
tettävät asiat 
 

Ohjeistuksen merkitys neuvotteluun valmistautumisessa on merkittävä. Kirjallisen ohjeen li-
säksi lapselle ja perheelle on oltava mahdollisuus kysyä ja saada suullista ohjeistusta ymmär-
rettävällä tavalla palaverin merkityksestä ja periaatteista.  
Visuaalisesti tulisi olla selkeämpi esimerkiksi vaiheittain jäsennyksen kautta. 
Vanhemmille ja ammattilaisille erillinen ohjeistus 
Vanhemmille ohjeistus todella yksinkertaiseksi ja lyhyeksi, ja ohjeistukseen sisältyisi muutama 
konkreettinen keino ja kysymys lapsen tavoitteiden esiintuomiseksi. Ohjeistus tulisi olla selko-
kielinen. 

Neuvottelu-käytän-
nön kehittäminen 
 

Lapsen ja perheen merkitykselliset tavoitteet olisivat parhaimmillaan tiedossa jo arviointijak-
solle tultaessa, jotta kuntoutussuunnitelmassa olisi mahdollista suositella ja suunnitella tar-
koituksenmukaista kuntoutusmuotoa/-muotoja. Tämä vaatii lapsen, perheen ja kuntoutta-
vien terapeuttien yhteistä valmistautumista arviointijaksoon ja mahdollistuisi erityisesti seu-
rannassa olevien asiakasperheiden kanssa (ei ensikertalaisilla). 
Neuvottelun konkreettinen järjestäminen- vastuusta sopiminen, kenen vastuulla perheelle 
viestintä ja perheen valmistautumisen tukeminen 
Neuvottelussa tulisi miettiä myös verkoston yhteisiä keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi —> 
yhteistoimintaa tulisi konkretisoida tavoitteiden laatimisen jälkeen 
Aikaa varattava riittävästi  
Verkoston viestinnästä sovittava 
Tavoitteiden kirjaaminen ja viestintä kaikille tiedoksi 
Jatkoseuranta ja kokouksesta sopiminen 
Lapsen mielekäs osallistuminen: joustavat ja yksilölliset ratkaisut. Lapsen omat tavoitteet ja 
merkityksellinen toiminta arjessa valmistellaan etukäteen (lapsen on helpompi kertoa omista 
ajatuksistaan yhdelle kuin isolle joukolle). Osallistujien voimavarakeskeinen ilmaisu ja asettu-
minen neuvottelutilaan (esim. lapsen tasolle) on pohdittava ja suunniteltava. Lapsen osallis-
tumista mahdollistetaan leikin kautta. 
Lapselle on taattava neuvottelun jälkeen ymmärrettävää informaatiota häntä koskevista asi-
oista ja miten lapsen omat näkökulmat vaikuttivat tehtyihin päätöksiin. 

Neuvottelun  
arvioinnin kehittä-
minen 
 

Aineistosta ilmenee, ettei yhteisessä arvioinnissa uskallettu rehellisesti kaikissa kohtaa il-
maista näkemyksiä toisille. Yhteisestä toiminnasta huolimatta ilmeni arkuutta astua toisen 
tontille, kun jokainen on kuitenkin asiantuntija omassa asiassa. 
Arviointilomake on liian vaativa ja liikaa kysymyksiä 
Arviointilomakkeen kieliasun ja ymmärrettävyyden kehittäminen ymmärrettävämmäksi. 

Ratkaistavia kehit-
tämisen kohtia, 

Miten koollekutsuja päätetään, jos lapsella on useampi terapeutti?  
Miten etukäteen pohditaan osallistujien roolit neuvottelussa (esim. kuka jututtaa lasta)  
Miten välitetään arjesta tulleet havainnot esim. pk:lta terapeuteille?  
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osallistujien kysy-
myksiä ja pohdin-
taa 

Gas-lomakkeen tarkoituksenmukainen käyttö tilanteessa?  
Eniten kehitettävää on terapeutin roolissa lapsen näkökulman esille saamiseen, vanhempien 
tukemiseen ja ”opettamiseen”. —> pohdittava sopiva eteneminen, vaatii herkkyyttä ja poh-
dittava miten vaikuttaa mm. terapiasuhteen laatuun 
Miten varmistetaan lapsen ja vanhempien aito kuuleminen, vanhemmille mahdollisuus val-
mistautua ja ilmaista näkökulmiaan kokouksessa. 

 

YHTEENVETO METKU-NEUVOTTELUN KEHITTÄMISESTÄ 

Kerätyn aineiston ja kirjallisuuden pohjalta tuotetaan kuvaus lapsen tavoiteneuvottelun vastavuoroisesta 

hyvästä käytännöstä verkostossa (versio 3). Tulosten pohjalta painottuu neuvotteluun valmistautumisen 

merkitys ja myös tarve kehittää lapselle merkityksellisen toiminnan kuvausta välineenä yhteisiin neuvot-

teluihin valmistautumisessa. Tuloksissa painottuu myös, että lapsen tavoitteet neuvottelun toteutumisen 

tulee mahdollistaa yksilöllinen joustaminen perheen yksilölliset voimavarat ja tarpeet huomioiden. Eri-

tyisesti lapsen kuntoutumisprosessin alkuvaiheessa tai muissa merkityksellisissä muutosvaiheissa per-

heiden riittävä tuki neuvotteluun valmistautumiselle on taattava ja myös ajallisesti pidempien neuvotte-

luiden tarve huomioitava. Lapsen osallisuus sekä vanhempien huolen ja tarpeiden kuuleminen vaatii 

ammattilaisilta uudenlaista osaamista ja verkoston luottamuksellisen yhteistoimijuuden rakentamista. 

Neuvottelun arviointilomake päätettiin jättää pois, sillä sen käyttö ei tuonut lisäarvoa kokeilujen perus-

teella. 

Yhteistoimijuuden rakentuminen lapsen arjen verkostossa on prosessi, jonka eteen on tietoisesti ja pit-

käjänteisesti tehtävä työtä. Lapselle merkityksellisten ja yhteisten tavoitteiden sopiminen on yksi vaihe 

prosessissa, mutta verkoston on sovittava ja tunnistettava myös yhteisiä keinoja ja tapoja hyödyntää eri 

asiantuntijuutta ja verkoston voimavaroja lapsen hyväksi. Aineistosta nousee esiin, kuinka haastavaa on 

rakentaa yhteistoimijuutta lapsen arjen laajassa verkostossa, jossa jokaisella toimijalla on oma vahva 

taustansa ja ammatilliset silmälasinsa, jonka kautta neuvotteluun osallistumiseen orientoidutaan. Lapsen 

ja vanhempien ääni hukkuu herkästi. Yhteistoimijuuden rakentuminen lapsen verkostossa vaatiikin am-

mattilaisilta uudenlaista neuvotteluosaamista ja orientaatiota lapsen ja perheen tarpeiden äärelle suun-

nitellen kuntoutumista osaksi arkea, ei vain terapiakäynteinä. Ammattilaiset tunnistivat kokeilujen kautta 

myös tarpeen osaamisen ja käytänteiden kehittämiselle, perheen tukemiselle ja rohkaisulle osallistu-

maan aktiivisesti neuvottelussa. Toimiva käytäntö lapsen tavoitteiden saavuttamiseksi ja muuntuvien 

tarpeiden tunnistamiseksi vaatii myös verkoston jatkuvaa ja ketterää viestintää. Metku-julkaisuun ja kou-

lutuksiin tuotettiin näkökulmia palautteissa esitettyihin kysymyksiin. 
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27.4. lapselle merkityksellisen toiminnan kuvaus -koulutuspäivän osallistujien pienryhmäkeskusteluiden 

koonti 

Lapsen kuntoutumisen neuvottelu -koulutukseen osallistujien (N = 94) työpajojen keskustelujen tulokset 

koottuna. Työpajoissa ammattilaiset keskustelivat ja kirjasivat ylös lapsen osallistumista mahdollistavia 

ja rajoittavia tekijöitä kuntoutumisen neuvotteluun. Yhteenvedon aineistosta tuotti Nina Rantala Kun-

toutuksen Yamk oppimistehtävänä. Liitetaulukoissa 11 ja 12 on tiivistelmä osallistujien tuottamista poh-

dinnoista koulutuksessa. 

Liitetaulukko 11. Koulutukseen osallistujien (N = 94) näkemykset lapsen neuvotteluun osallistumista 
mahdollistavista tekijöistä. 

 Lapsen osallistumista mahdollistavat tekijät koulutukseen osallistuneiden ammattilaisten  
keskusteluissa 

Lapseen  
liittyvät tekijät 

Lapsen huomiointi neuvottelutilanteessa:  
Lapsen halukkuus osallistua neuvottelutilanteeseen, lapsen oikeus ilmaista itseään tai olla ilmaise-
matta, lapsi valitsee, miten hän osallistuu.  
Annetaan lapselle tilaa neuvottelussa, ei tuoda väkisin lasta esille ja lapselle aikaa tutustua rau-
hassa neuvottelussa läsnä oleviin ihmisiin 
Puhutaan suoraan lapselle, ei puhuta lapsen ohi vanhemmalle, tai lapsen yli.  
Huomioidaan lapsen ikä, kehitystaso, vireystaso ja vuorokaudenaika.  
Lapsen ääni kuuluville, vaikka lapsi ei ole läsnä tilanteessa esimerkiksi Metku-kirjan kautta, jossa 
lapselle merkitykselliset asiat kuvattuna näkyviksi. 
 
Lapsen asema perheessä ja kulttuuritaustan huomioiminen:  
Onko lapsen ääni perheessä kuuluvilla ja arvostetaanko hänen mielipidettään? 
 
Ennakointi ja valmistautuminen tilanteeseen:  
Pohdittava, miten lasta valmistellaan ennakkoon neuvottelutilanteeseen, huomioidaan mahdolli-
suus itseilmaisuun, tarvittavat kommunikoinnin apuvälineet (kuvat, viittomat, elekieli, nonverbaali 
viestintä) 
Kerrotaan miksi tavataan, keitä on läsnä ja kysytään mitä lapsi toivoo. 
Onko lapselle varattu neuvottelutilanteessa tietty aika, jolloin lapsi on keskiössä ja puhutaan lap-
sen kielellä. Onko lapselle varattu tietty aikuinen keskustelun tueksi? Huomioidaan lapsen ikä ja 
kehitystaso sekä toimintakykyyn liittyvät tekijät: yksilöllisyys lapsen osallistumisen suunnittelussa ja 
harkinnassa. 
 
Lapsen voimaantumisen huomiointi: itsetunnon ja itseluottamuksen tukeminen, lapsen on hyvä 
tietää omat vahvuudet ja myös kehitystarpeet. Lapsen luottamus, kuulluksi ja nähdyksi tuleminen 
esim. tärkeää palata lapselle tärkeisiin asioihin seuraavalla kerralla 
 
Neuvottelun yhteenveto: Lopputuloksen läpikäyminen pienellä porukalla lapsen kanssa. Käydään 
läpi mistä on puhuttu ja mitä sovittu.  

Perheeseen 
liittyvät tekijät 

Valmistautuminen ja ennakointi: miten perhettä tuetaan valmistautumaan neuvotteluun, esim. 
ammattilaisen kanssa keskustelu, pohdinta, asioiden ylös kirjaaminen.  
Mahdollistetaan arkaluontoisten asioiden esille nostaminen tarvittaessa etukäteen sopimalla, että 
esim. osa neuvottelusta pidetään aikuisten kesken, jotta lapsen ei tarvitse kuulla aikuisten huolia, 
ristiriitoja tms. (lapsen suojeleminen) 
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Havainnollistaminen: asioiden liittäminen konkretiaan arjessa, miten asiat näkyvät kodin arjen ti-
lanteissa 
 
Ilmapiiri: Yhteinen tahtotila lapsen kuulemiseksi, arvostetaan lapsen nimeämiä tärkeitä arjen toi-
mintoja ja hänen asettamia kuntoutustavoitteita. Sanoitetaan ääneen, että pyritään lasta arvosta-
vaan ja kannustavaan keskusteluun. 
 
Voimavaralähtöisyys: vanhemmat tärkeässä osassa mahdollistamassa arjessa kuntoutustavoitteita, 
kannustetaan vanhempaa tukemaan lasta mielipiteen esille tuomisessa, vahvuuksien sanoittami-
sessa ja löytämisessä 
 
Jatkoseuranta: varmistetaan asioiden ymmärrys, palataan tarvittaessa sovittuihin asioihin, kysy-
tään, että jäikö kysyttävää 

Ammattilaisiin 
liittyvät tekijät 

Ammattitaito: Taito kysyä lapselta oikeita asioita, kyky kohdata arvostavasti erilaisia lapsia ja per-
heitä. Yhteinen tahtotila lapsen ja perheen kuulemiseksi, puhutaan rehellisesti oikeista asioista 
 
Ennakointi ja neuvotteluun valmistautuminen: Tärkeää, että ammattilaiset tuntevat lapsen ja per-
heen taustat ja nykyhetken, tiedetään mistä puhutaan. Puhutaan konkreettisista asioista, termino-
logia perheelle ymmärrettävään muotoon, yksilölliset tarpeet otettava huomioon 
 
Ilmapiiri: kannustava ja positiivinen asenne, aikuisten sensitiivisyys. Tasavertainen keskusteluti-
lanne. Arvostetaan lasta, ei vähätellä lapsen asettamia tavoitteita. 
 

Neuvotteluti-
lanteeseen liit-
tyvät tekijät 

Ennakointi ja neuvotteluun valmistautuminen: Suunnitellaan etukäteen lapsen osallistuminen ja 
mahdollisuus esim. kommunikaation apuvälineisiin ja turvalliseen poistumiseen aikuisen kanssa 
ilman vanhempia, jos ei halua olla koko aikaa tai on tarve aikuisten puhua keskenään asioista, 
jotka eivät sovi lapsen kuulla.  
Sopiva osallistujien lukumäärä, neuvotteluun varattu riittävästi aikaa, etukäteen sovitut käytänteet 
miten toimitaan. 
 
Fyysinen ympäristö: Lapselle tuttu ympäristö voisi mahdollistaa lapsen syvempää osallistumista 
neuvotteluun, lapselle pitää suoda haastatteluympäristö, jossa ei ole uhkia. Tilanteessa voisi olla 
myös toiminnallisuutta, joka rentouttaisi tilannetta ja aktivoisi keskustelua. Neuvotteluympäristön 
ja ihmisten tuttuus, lelut mukana, jos lapsi haluaa.  
Lapsi ja perhe voi valita istumisjärjestyksen esim. lapsen tasoon asettautuminen lattialle, lapsen 
mahdollisuus siirtyä tarvittaessa toiseen tilaan, jos ei esim. jaksa osallistua koko neuvottelua. Neu-
vottelutilan viihtyisyys esim. säkkituolit.  
 
Ilmapiiri: Turvallinen, salliva ja kannustava lapselle ja perheelle joka kannustaa heitä osallistumi-
seen ja kertomaan asioita omalla tavallaan. Aikuisten äänensävy ja sanavalinnat, kannustava puhe 
ja lapsen tarpeiden huomiointi esim. jos aistiyliherkkyyttä. 
 
Yksilöllisyyden huomiointi: Kaikille lapsille ja perheille ei sovi samanlainen neuvottelutapa. Keskus-
tellaan niistä asioista, jotka nousevat lapsen arjesta ja perheelle tärkeistä asioista. 
Yhteistyön toimivuus: Ammattilaiset, perhe ja lapsi tekevät yhteistyötä. Asioista puhutaan avoi-
mesti luottamuksella. Neuvottelun oikea-aikaisuus tärkeää. Neuvottelun selkeä työnjako ja yhtei-
nen kieli osallistujien kesken. Sovitaan etukäteen neuvottelun puheenjohtajuus, kirjuri, asioiden 
tiivistäjä. Ammattihenkilöiden välinen yhteistyö tärkeää keskenään perheen hyväksi, jotta verkosto 
toimii. 
 
Neuvottelun sisältö: Painopiste tulevassa ja tavoitteissa, voimavaralähtöisyys. Ammattilaisten puhe 
ei saa täyttää koko aikaa ja ei saa johdatella. Päätöstilanteen huomiointi positiiviseksi, jotta perhe 
voi lähteä hyvillä mielin. 
Jatkuvuus: Tärkeisiin asioihin palaaminen seuraavalla kerralla tuo kokemuksen kuulluksi tulemi-
sesta. 
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Liitetaulukko 12. Koulutukseen osallistujien näkemyksen lapsen neuvotteluun osallistumista rajoittavista tekijöistä. 

 Lapsen osallistumista rajoittavat tekijät koulutukseen osallistuneiden ammattilaisten  
keskusteluissa 

Lapseen liittyvät 
tekijät 

Lapsen käsitykset itsestä, kieltääkö lapsi vammansa tai haasteensa,  
Lapsen asettamat tavoitteet voivat olla epärealistisia 
Kommunikoimattomuus, yhteistyöhaluttomuus 
Lapsen ikä ja kehitystaso: ei vielä osaa tai pysty ilmaisemaan itselle merkityksellisiä asioita -> 
vastuu aikuisella ja aikuiset voivat ohjailla liikaa 
Lapsi ei osaa ajatella tai sanoittaa tavoitteita 
Luottamuksen puute: alussa luottamussuhde ammattilaisiin ei ole välttämättä vielä vahva, 
lapsi oppii osallistumaan pikkuhiljaa, kun mahdollistetaan 
Kulttuurierot ja -sidonnaisuus: tuleeko lapsen ääni aidosti esille? 

Perheeseen  
liittyvät tekijät 

Erilaisissa perhekulttuureissa lapsen asema erilainen: 
Vanhemmat estävät lapsen itseilmaisua, vähättelevät lapsen sanomaa tai eivät näe tarpeelli-
sena tai ei anneta aikaa 
Vanhemmat eivät halua, että lapsi osallistuu  
Vanhempien näkemyserot lapsen kanssa 
Lapsen puolesta puhuminen 
Perheen kokonaistilanne, perheen sisäiset ristiriidat 
Vanhempien epävarmuus ja yhteistyöhaluttomuus tai kielteinen asenne, sitoutumattomuus 
kuntoutukseen 
Kieltäminen: lapsen kehityksen haasteita ei nähdä 
Stigmat: ”aina oot semmonen”, negatiiviset oletukset lapsen kyvykkyydestä latistavat moti-
vaatiota osallistua  
Perhe ei osaa sanoittaa tai pohtia tavoitteita 

Ammattilaisiin  
liittyvät tekijät 

Asiantuntijatiedon korostaminen, tiedetään asiakkaan puolesta ja paremmin 
Ammattilaiset eivät ole valmistautuneet, tullaan myöhässä, kiireessä, ajan- ja resurssien 
(asenne ja osaaminen) puute  
Perheen erilaiset kulttuurit ja niiden kohtaaminen ja hyväksyminen vaihtelevat 
Ammattikielen käyttö, aikuislähtöisyys, lääkäri päättää, ettei lapsi osallistu, ”lääkärilähtöisyys” 
neuvottelussa 
Ammattilaisten epävarmuus, tai ylioptimistisuus 
Diagnoosikeskeinen puhe (lääkäri) 
Lasta leimaava puhetapa, negatiiviset olettamukset lapsesta, ongelmakeskeisyys 
Ammattilaisten puutteellinen yhteistyö, tieto ei kulje organisaatioiden tai toimijoiden välillä  
Kaikki eivät aina pääse paikalle, tärkeitä linkkejä puuttuu 
Ristiriitaiset näkemykset lapsen/perheen/ammattilaisten välillä, yhtenäiset kuntoutumisen ta-
voitteet puuttuvat 
Hierarkkinen ajatusmaailma: lasta tai perhettä ei nähdä tasavertaisena 
Kiireen välittyminen: lapsen ääni jää kuulumattomiin 
Lapsen ”pakottaminen” osallistumiseen (jos lapsi ei halua puhua neuvottelussa, pitää etukä-
teen olla selvitettynä lapsen mielipiteet) 
Tiedon ”lypsäminen” tai johdattelu, kysytään kysymyksiä, johon ei ole valmisteltu 
Ei kysytä lapsen tai perheen mielipidettä, ei kuulla lasta 
 

Neuvottelutilan-
teeseen liittyvät 
tekijät 

Fyysinen ympäristö: Ei ole huomioitu lapsen tarpeita (esim. aistiärsykkeet), tilan ahtaus, levot-
tomuus, on liikaa ihmisiä, tila ei mahdollista arkojen asioiden käsittelyä. Liikaa ammattilaisia, 
jotka dominoivat tilanteen etenemistä 
Ilmapiiri: Kiire, konfliktit aikuisten välillä, epäluottamus, ahdistava ilmapiiri tai ongelmalähtöi-
nen näkökulma, negatiivisten asioiden liika huomiointi, aikuislähtöisyys, toimintatapoja ei ke-
hitetä vaan pitäydytään tutuissa tavoissa, vaikka ne eivät toimisikaan. Eri näkökulmat eri ihmi-
sillä ja ristiriitoja ei ratkaista. Henkilökemiat eivät kohtaa 
Lapsen huomioiminen neuvottelussa: Lapsi on läsnä, muttei osallisena, hänet sivuutetaan, tai 



LAPSEN OIKEUS OSALLISTUA KUNTOUTUKSEENSA – LIITTEET 38 

Vänskä N, Sipari S, Pollari K, Huisman A. Lapsen oikeus omaan kuntoutukseensa. LOOK-hankkeen arviointiraportti. 
Helsinki: Kela, Kuntoutusta kehittämässä 2, 2018.  

ei kuunnella aidosti. Keskustelu käydään aikuisten termeillä eikä lapsi ymmärrä. Keskustelu 
pyörii vain lapsen fyysisissä ominaisuuksissa, ei hänen osaamisessa, tarpeissa ja toiveissa. 
Lapselle sopimaton neuvotteluaika, lapsi voi olla väsynyt, tai nälkäinen. 
Ennakointi ja valmistautuminen: Lasta tai perhettä ei ole tuettu valmistautumaan; puutteelli-
nen informaatio - ei tiedetä mitä tapahtuu ja miksi. Aikaa varattu liian vähän, ei ole huomi-
oitu lapsen kommunikoinnin tasoa ja yksilöllisiä tarpeita. Lapsen mahdollisuutta poistua tilan-
teesta ei ole huomioitu. Puheenjohtajaa ei ole valittu tai hän ei ole valmistautunut tai aikaa ei 
ole riittävästi. Neuvottelun rakenne ja sovitut käytännöt puuttuu. 
Vaikeat asiat: Käsitellään asioita, joita lapsen ei olisi hyvä kuulla. Ei mahdollisteta vaikeiden 
asioiden läpikäyntiä. 
Tulkkipalvelut, tulkkauksen laatu ja paikkansapitävyys: Tulkkauksen tarpeita ei ole huomioitu. 
Vaikeiden käsitteiden käyttö tulkattuna vaikeuttaa asioiden ymmärtämistä.  
Arkaluontoiset asiat: Arkaluontoisten asioiden käsittelyä ei ole sovittu ja huomioitu. Käsiteltä-
vinä on asioita, jotka eivät salli lapsen läsnäoloa, (esim. lastensuojelu) tai asioita, joilta lasta 
pitää suojella, mutta kuitenkin vaikuttavat päätösten tekoon (esim. lapsi ei vielä tiedä van-
hempien tulevasta erotilanteesta tai vanhemman sairaudesta) 
 

Organisaatioon ja 
toimintakulttuuriin 
liittyvät tekijät 

Organisaation toimintamallit ovat kankeita eivätkä jousta 
Toiminnan raamit ohjataan ulkopuolelta 
Arjen kuntoutumiseen ei ole resursoitu ja työskentelyä lapsen arkiympäristössä ei arvosteta 
Vallalla olevat toimintakulttuurit, hierarkiat (esim. lasta tai perhettä ei kutsuta palaveriin) 
Eriarvoisuus palvelujen ja avun saatavuudessa, maantieteellinen alueellinen eriarvoisuus 
(Etelä-Suomi vrt. Pohjois-Suomi) 
Neuvotteluiden resurssointi ja ajankäyttö ei vastaa tarvetta lapsen osallistumisen mahdollis-
tamiseksi 
Neuvottelun kustannukset (osallistujamäärä) suhteessa hyötyyn (hyvät toimintatavat/ kun-
toutuksen tuloksellisuus)? 

c) Metku-muistion kehittäminen  

Metku-muistio perustuu LOOK-hankkeessa toteutettuun Lapsen edun arviointi kuntoutuksessa -  tutki-

mukseen, jossa kuntoutuksen ammattilaiset (fysioterapeutit, toimintaterapeutit, puheterapeutit), vaati-

vaa lääkinnällistä kuntoutusta saavat lapset ja heidän vanhemmat osallistuivat haastatteluihin. Haastat-

teluissa selvitettiin mitä hyviä käytäntöjä on olemassa ja mitä tarvitaan lapsen toimijuuden vahvista-

miseksi kuntoutuksessa (Sipari ym. 2017).  

Metku-muistiossa ammattilaiset tarkastelevat lapsen kuntoutumista kolmen osa-alueen näkökulmasta, 

jotka ovat 1) lapsi toimijana, 2) lapselle mieluisa toiminta ja 3) yhteistoiminta. Metku-muistio toimii ikään 

kuin tarkastuslistana, josta ammattilainen voi tarkastella lapselle merkityksellisen toiminnan mahdollis-

tamista omassa toiminnassaan, moniammatillisessa ryhmässä tai perheen kanssa yhdessä.  

Metku-muistion ensimmäinen versio luotiin tutkimuksen tulosten perusteella syksyllä 2016. Ensimmäistä 

versiota esiteltiin ja kerättiin kommentteja, kehittämisehdotuksia ja ajatuksia kehittäjäkumppaniyritysten 

luokse sovituissa yhteistyöpalavereissa talvella 2017. Yhteistyöpalavareissa osallistujat ensin kokeilivat 



LAPSEN OIKEUS OSALLISTUA KUNTOUTUKSEENSA – LIITTEET 39 

Vänskä N, Sipari S, Pollari K, Huisman A. Lapsen oikeus omaan kuntoutukseensa. LOOK-hankkeen arviointiraportti. 
Helsinki: Kela, Kuntoutusta kehittämässä 2, 2018.  

muistion täyttämistä yhtä omaa asiakas-casea miettien ja sen jälkeen keskusteltiin mitä hyötyä ja kehi-

tettävää muistiossa oli. Yhteistyöpalavereita toteutui yhteensä neljän eri yrityksen kanssa. Osallistujia 

yhteistyöpalavereissa oli yhteensä 63 ja osallistujat olivat lasten terapeutteja monialaisesti.  

Keväällä 2017 toteutuneissa Metku-koulutuksissa osallistujat tutustuivat Metku-muistioon ja 31.5 syven-

tävään koulutuspäivään osallistujat antoivat kirjallista palautetta Metku-muistiosta. Koulutuksissa pää-

paino oli kuitenkin Metku-kirjassa ja Metku-neuvottelussa ja täten käyttökokemukset ja palaute Metku-

Muistiosta jäivät huomattavasti muita välineitä niukemmaksi. Esimerkkejä palautteesta:  

• ”Metku-muistio hyvä työväline ja ennakointityöväline yhteisneuvotteluihin, laittaa eri tavalla en-

nakkoon pohtimaan asioita.”  

• ”Metku-muistio vaikutti näin äkkiseltään vielä jäykältä, voi olla tosin kokemuksen puutettakin 

vielä.”  

• ”Muistio on/vaikuttaa olevan tosi hyvä työväline ja ajattelun pohja esim. päiväkodissa.” 

Osallistujien kommenttien ja käyttökokeilujen perusteella Metku-muistio viimeisteltiin ja julkaistiin ke-

säkuussa 2017.  

d) Lapsen osallistumisen ekologisen arvioinnin kehittäminen  

Ekologisen arvioinnin toteutui yhteistyössä arvioinnin alkuperäisen version kehittäjien Drexelin yliopis-

ton professorien Lisa Chiarellon ja Robert Palisanon kanssa. Osallistumisen ekologinen arviointi tunnis-

tettiin kirjallisuuskatsauksessa (Vänskä ym. 2016) lapsen osallistumista vahvistavaksi arviointimenetel-

mäksi, mutta välinettä ei oltu vielä julkaistu. Kehittämisen vaiheet suunniteltiin yhdessä prosessiksi, jonka 

aikana tarkoituksena oli paitsi kääntää suomeksi ja koetella ekologisen arvioinnin käytettävyyttä ja hyö-

dynnettävyyttä kuntoutuksessa, niin myös tuottaa tietoa siitä, mitä asioita tarvitaan arvioinnin ohjekir-

jaan, jota ei oltu vielä tehty. Ekologisen arvioinnin kansainvälinen kehittämisprosessi julkaistaan tarkem-

min kansainvälisenä artikkelina ja tiivistelmä kehittämisprosessista löytyy ekologisen arvioinnin julkai-

susta (Sipari ja Vänskä yhteistoiminnassa Chiarello ja Palisano 2017). 

 

 



LAPSEN OIKEUS OSALLISTUA KUNTOUTUKSEENSA – LIITTEET 40 

Vänskä N, Sipari S, Pollari K, Huisman A. Lapsen oikeus omaan kuntoutukseensa. LOOK-hankkeen arviointiraportti. 
Helsinki: Kela, Kuntoutusta kehittämässä 2, 2018.  

Liite 2 Palautekoonteja yhteiskehittelyseminaareista 

Esimerkkeinä kerätystä arviointiaineistosta yhteiskehittelyseminaareihin osallistuneilta on koonnit aloi-

tusseminaarin palautteesta (liitetaulukko 13) ja 15.11.2016 yhteiskehittelyseminaarin palautteesta (liite-

taulukko 14). Aloitusseminaariin osallistui yhteensä 32 osallistujaa: 7 fysioterapeuttia, 4 puheterapeuttia, 

9 toimintaterapeuttia, 1 yrityksen toimitusjohtaja, 3 opiskelijaa, 4 ohjausryhmän jäsentä ja 4 hanketoi-

mijaa.  

Liitetaulukko 13. Hankkeen aloitusseminaarin kirjallisten palautteiden koonti. 

Palautekyselyn  
kysymys 

Annettu palaute 

Mitä ajatuksia si-
nulle heräsi lapsen 
toimijuudesta ja 
osallistumisesta 
kuntoutuksessa? 

-erittäin tärkeä aihe 
-käytännössä haasteellista 
-lapsen aktiivinen osallistuminen kuntoutuksen kaikissa vaiheissa 
-upeaa saada pohtia asiaa moniammatillisesti 
-hienoa, että teoriaa ”valmiiksi haettuna” 
-oman työn kehittäminen lähtee heti kyllä käyntiin tässäkin asiassa 
-sitä pitää kehittää ja saada lapsi paremmin mukaan suunnittelemaan terapiaa ja motivoi-
tua harjoitteluun 
-monivivahteinen ja ajateltava monelta näkökulmalta 
-yllättävän vaikea toteuttaa 
-vaatii peiliin katsomista ja omien toimintatapojen tarkastelua 
-hienoa, että tulee työkaluja 
-yhteistyö eri tahojen välillä, laittoi miettimään omia toimintatapoja ja miten voisi vielä 
paremmin saada lapsen äänen kuuluviin, miten motivoida lasta, jotta hän saisi ilmaistua 
omaa tahtoaan paremmin 
-se miten Jyrkämän modaliteetit toteutuvat lapsen kuntoutuksessa 
-pyrin toimimaan lapsilähtöisesti koko ajan, mutta erityisesti perheen osallistumisesta he-
räsi ajatuksia. Hyvätasoisia koululaisia voisi osallistaa enemmänkin. 
-eri ympäristöjen, perheiden, lasten moninaisuus: jokainen verkosto vaatii omanlaistaan 
kohtaamista ja usein tarvitsisi enemmän aikaa kuin on käytettävissä 
-lapsi tarvitsee osallistumisen mahdollistumiseksi aikuisen tukea, kannustusta, ohjausta 
-lapsi innostuu usein, kun huomaa onnistuneensa/ edistyneensä 
-kehittämistä tarvitaan myös yhteistyökuvioissa, jotta lapsen äänen kuuluminen mahdol-
listuu (kysely/ keskustelu, jossa lapsen ääni kuuluviin) 
-antoi paljon ajattelun aihetta, vaikka jo 40v. kokemus 

Palautetta aloitus-
seminaarin toteu-
tuksesta 

-hyvin toteutettu, loistavasti toteutettu 
-tehokasta, asiallista ja rentoa 
-mukavaa keskustelua, aikaa enemmän keskustelulle 
-hyvä saada taustatietoa ja käydä eri määritelmiä läpi avaamaan keskustelua ja herättää 
ajatuksia 
-vaikea termi tuo toimijuus 
-ajankäyttö hyvä, tarjoilut hyvät 
-mukava ilmapiiri, matala kynnys osallistua 
-tästä on hyvä jatkaa, antoisaa keskustelua 
-hyvin jäsennelty, alussa ajatuksia herättävät alustukset 
-aloitus melko aikaisin, mutta toisaalta asiaakin oli paljon 

Ajatuksia hankkeen -merkittävä aihe ja upea porukka 
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suunnitelmasta ja 
toteutuksesta sekä 
terveisiä hankkeen 
työrukkasille 

-suunnitelma kuulostaa hyvälle 
-kiva olla mukana 
-kuulostaa haastavalta, mutta ei mahdottomalta 
-yrittäjänä oma ajankäyttö ja ilmainen työ mietityttää, mutta aihe on tärkeä, joten mukana 
ollaan 
-ammattitaitoinen ohjausryhmä ja hyvä, että moniammatilliset yrityskumppanit 
-mahdollisimman paljon tietoa: ehkä jo ennen tapaamisia millä virittyä aiheeseen 
-tarvitaan runsaasti aikaa keskustelulle, kun osallistujat keskustelevia 
-hanke vielä vähän abstrakti, odotan innolla lopputulosta 
-opiskelijoita mukaan töihin? 
-vielä vähän epäselvää miten me osallistutaan, työmäärä jne. 
-firmoja, joissa puheterapeutteja, voisi olla enemmän mukana 
-toimivuus edellyttää laajasti lähettävien tahojen mukaan saamisen (kannat jo Hus:n si-
sällä erilaisia, lääkäri/ maksava taho). Päiväkotien/ koulujen ääni? 

 

Palautekoonti 15.11.2016 kehittäkumppanien yhteiskehittelyseminaarista 

Yhteiskehittelyseminaariin osallistui yhteensä 20 henkilöä. Kirjalliseen kyselyyn vastaajat olivat: 9 toimin-

taterapeuttia, 9 fysioterapeuttia, 1 sairaanhoitaja, 1 lapsen vanhempi. Seitsemän osallistujaa oli julkiselta 

sektorilta ja 11 yksityiseltä sektorilta ja yksi oli sekä että. Vastaajista 14 on ollut aikaisemminkin mukana 

hankkeen tilaisuuksissa ja/tai kokeillut kehitettäviä toimintatapoja ja neljä ei ole aikaisemmin osallistu-

nut. Kaksi jätti vastaamatta, onko ollut mukana aikaisemmin tai kokeillut toimintatapoja.  

Palaute kysymyksiin Metku-kirjasta, Metku-neuvottelusta ja ekologisesta arvioinnista on raportoitu ai-

kaisemmissa kappaleissa ja liitetaulukossa 14 on koonti muusta palautteesta yhteiskehittelyseminaarista.  

Liitetaulukko 14. yhteiskehittelyseminaarin palaute. 

Palautekysymys Annettu palaute 

Millaisia vaikutuk-
sia näet kehitettä-
villä toimintata-
voilla/ välineillä 
olevan lapsen 
kuntoutukseen? 
 

Kuntoutuksen eri merkitykset hahmottuvat paremmin eri toimijoilla, sitoutuminen ja kun-
toutuksen vaikuttavuus paranee. Kuntoutuksesta tulee kuntoutumista. Yhteistyö lapsen ja 
perheen hyväksi paranee ja ajattelu laajenee ammatillisen minän ulkopuolelle. Perheiden 
erilaisuus, lapsen yksilöllisyys ja olemassa olevat resurssit hahmottuvat paremmin.  
Yksi kehitettävä asia on ammattilaisten asenne, nyt tuntuu siltä, että voiko kuntoutusta edes 
ilman näitä toteuttaa, ainakaan lapsen kuntoutumista tukien. 
Lapsen ja perheen äänen tuominen kuuluville vaikuttanee positiivisesti terapiatavoitteiden 
saavuttamiseksi, sisäinen motivaatio. 
Fokusoi ja parhaimmillaan tehokasta kuntoutusta, innostavaa lapselle ja koko tiimille. 
Jos uudet toimintatavat vielä saavat lisää muokkausta/ käytettävyyttä, ja käyttäjät kokevat 
niistä olevan hyötyä, niin usko niiden sitouttavan asiakkaita oman arkikuntoutukseensa 
vahvemmin. 
Innolla odotan näiden työkalujen jalkautumista kentälle, uskon, että näistä saadaan hyvä 
paketti, kun hanke etenee. Näillä toivottavasti saadaan lapsen ääni paremmin kuuluviin ja 
toisaalta myös perhe aktivoitumaan ja tuomaan lapsen arki esiin. 
Parempaa yhteistyötä ja lapsen huomioon ottamista 
Lapsen ja lähiympäristön motivoinnin paraneminen ja osallistumisen lisääntyminen. Tavoit-
teiden asettaminen helpottuu ja tulosten mittaaminen samoin. 
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Suunta selkeä, kohti hyviä yhteisiä käytäntöjä mennään. Aikaa kuluu ja prosessi elää. 
Kun ohjeistukset ovat hyvät ja toimintatavat on saatu ajettua sisään, tuo se varmasti laa-
juutta ymmärtää ja huomioida lapsen ja perheen omia toiveita ja tavoitteita kuntoutuksen 
suunnittelussa.  
Kuntoutuksen kehitys murrosvaiheessa ja mielettömät mahdollisuudet uudenlaiseen kun-
toutukseen.  
Terapia ei jatku läpi elämän, mutta tarkoitus on antaa välineet jatkoon. 
Lapsen ääni tulee kuulluksi paremmin, lapsen merkitykselliset asiat tulevat näkyviin. Lapsi ja 
perhe ymmärtää kuntoutusta paremmin. 
Uskon, että tuovat lapsen näkemyksen paremmin esiin, jotta lapsi tulee oikeasti kuulluksi. 
On tärkeää, että on erilaisia toimintatapoja/ välineitä, jotta jokaiselle löytyisi jotakin. 
Toivottavasti paljon. Kannatan sitä, että oikeasti mahdollistamme vanhempien osallistumi-
sen/ toiminnan arjessa, lapsensa kanssa. 
Kuvaus ja neuvottelu tukevat asiakaslähtöisyyttä ja perhekeskeisyyttä, luovat uutta lapsikes-
keisyyttä, ohjaavat näkökulmaa osallistumiseen kuntoutuksen tavoitteena. Rajaavat ja fo-
kusoivat tavoitteita, mutta samalla vahvistavat ymmärrystä lapsesta ja perheestä kokonai-
suutena. 
Uskon, että näillä voidaan oikeasti tukea lapsen osallistumista kuntoutukseensa ja haaveena 
on sen siirtyminen osallistumisen lisääntymisenä lapsen omassa elämässä. 
Uskoisin olevan hyviä vaikutuksia ja etenkin lapsen mahdollisuuksilla osallistua ympäristön 
tapahtumiin. Kuntoutus pystyisi myös paremmin tukemaan tätä lapsen osallistumista ym-
päristöön ja arjessa toimimiseen.  

Palaute seminaari-
päivästä? 

Toimii ponnahduslautana arjen kehittämiselle, konkreettisia ideoita miten toimintaa muute-
taan 
Verkostoitumista, uusia yhteistyökumppaneita 
Selkeät napakat esiintyjät. Hyvin pilkotti koulutus pieniin osiin 
Erittäin hyviä puheenvuoroja, hyvin koostettu 
Toi hyvin kaikki osa-alueet yhteen, selkeytti ja toi yhteen koko vuoden pohdinnat 
Erittäin mielenkiintoista ja sopivan vaihteleva iltapäivä 
Keskusteleva, hyvä ilmapiiri, ajatuksia herättelevä 
Mukavasti vuorovaikutteinen 
Hyvin suunniteltu ja toteutettu iltapäivä! 
Kiitos jälleen antoisasta päivästä, antoisaa ajatusten jakaminen 
Kiitos konkretiasta ja rohkaisemisesta uuden tavan käyttämiseen 
Mielenkiintoisia aiheita, joita on tärkeä pohtia- jo se herättää itsessä muutosta 
Hienoa, että kentällä ollaan valmiita muutokseen ja uuden toiminnan kehittämiseen 
Hyvä ja järjestäytynyt ohjelma. Prosessi on edistynyt ja kehittynyt. Hienoa, että on näin mo-
nia kokeilussa mukana ollutta. Lapsi otetaan nyt selvästi paremmin huomioon. 

Muuta/ terveisiä 
hankkeen työruk-
kasille: 
 

Kehittämisen suunnat konkreettisia, nivoutuvat toisiinsa, toimijoita monipuolisesti 
Tsemppiä, teette tärkeää työtä 
Välineiden kehittelyä jatkettava: Hyvää työtä! 
Mainiota, että niin monta tahoa mukana. Turhaa kuitenkin voivotella/ kritisoida, tästä on 
vain yksi tie -> eteenpäin. 
Tsemppiä tärkeiden asioiden kehittämiseen ja eteenpäin viemiseen 
Välineitä työskentelyyn haastavien lasten kanssa, jotka eivät ole 12v. puheliaita lapsia. Miten 
heidän kanssaan haetaan tavoitteita ja osallistamista. 
Look-hanke on antanut minulle tietoa ja työkaluja, vinkkejä kuntoutuksen tämänhetkisiin 
tilanteisiin. Itse olen pohtinut rooliani terapeuttina, mitä yhteistyö on lapsen, perheen ja lä-
hiympäristön kanssa. Esimerkiksi tavoitteiden laatiminen on minusta ”helpompaa” tämän 
hankkeen myötä ja tavoite on lapsen kanssa mietitty ja pohdittu, sekä miten puhutaan ta-
voitteista perheelle ja muille kuntouttaville tahoille, miten Kelaan kirjoitetaan tavoitteet lau-
sunto. 
Lisää koulutusta ja tietoisuuden lisäämistä kansallisesti 
Kiitos, että jaksatte! Niin herkullista yhteistyötä :) 
Hienoa työtä, jatkakaa samaan malliin ja tsemppiä työvaiheisiin! 
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Liite 3 Palaute Metku-koulutuksista keväällä 2017 

Keväällä 2017 toteutuneissa koulutuksissa kerättiin osallistujilta kirjallista palautetta koulutuksista. Tässä 

raportoimme koulutusta koskevien arvioiden numeeriset keskiarvot (ks. liitetaulukot 15 ja 16), mutta 

koulutuspalautteissa oli myös avoimia kysymyksiä koulutuksesta. Osallistujat vastasivat viisi-portaisella 

Likert-asteikolla väittämiin: 1 = täysin eri mieltä, 2 = jokseenkin eri mieltä, 3 = ei samaa eikä eri mieltä,  

4 = jokseenkin samaa mieltä, 5 = täysin samaa mieltä. 

Liitetaulukko 15. Lapselle merkityksellisen toiminnan kuvaus- koulutuksen palautteet (N = 98). 

Väittämä Keskiarvo 

Koulutuspäivä oli hyödyllinen 4,37 

Voin hyödyntää koulutuspäivän antia omassa työssäni 4,25 

Koulutuspäivä oli riittävä Metku-neuvottelun käyttöönottoon 4,22 

Metku-neuvottelun hyödyntämiseksi kuntoutuksessa EI tarvitse koulutusta 
 – kirjallinen materiaali on riittävä. 

2,35 

Opin uutta 4,00 

Verkostoiduin 3,31 

Koulutuksen järjestelyt olivat toimivat 4,42 

Suosittelisin koulutusta kollegoilleni 4,18 

Liitetaulukko 16. Vastavuoroinen neuvottelu verkostossa - Metku-neuvottelu -koulutuksen palautteet (N = 55). 

Väittämä Keskiarvo 

Koulutuspäivä oli hyödyllinen 4,32 

Voin hyödyntää koulutuspäivän antia omassa työssäni 4,32 

Koulutuspäivä oli riittävä Metku- neuvottelun käyttöönottoon 4,10 

Metku-neuvottelun hyödyntämiseksi kuntoutuksessa EI tarvitse koulutusta  
– kirjallinen materiaali on riittävä. 

3,03 

Opin uutta 3,81 

Verkostoiduin 3,77 

Koulutuksen järjestelyt olivat toimivat 4,35 

Suosittelisin koulutusta kollegoilleni 4,26 
 

Syventävästä koulutuspäivästä kerättiin palautekyselyssä avoimilla kysymyksillä palautetta koulutusko-

konaisuudesta. Osallistujat olivat kokeneet koulutuskokonaisuuden hyödylliseksi omassa työssä ja ”sil-

miä avaavaksi”.  
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Liite 4 Suunnittelu- ja toteutusvaiheen arvioinnin 
yhteenveto 
Liitetaulukko 17. Suunnitteluvaiheen arvioinnin yhteenveto. 

Arviointikohde Arviointikysymys Aineistot Arviointi 

Lapsen osallistu-
minen kuntou-
tus-prosessissa: 
ilmiön yhteinen 
jäsentäminen 

Mistä lapsen osallisuu-
desta ja toimijuudesta 
on kyse?  
Millaisia olemassa ole-
via malleja on lapsen 
osallistumisen tuke-
miseksi kuntoutuk-
sessa ja sen eri vai-
heissa: suunnittelussa, 
tavoitteen asettelussa, 
toteutuksessa, arvioin-
nissa? 
Miten lapsilähtöisyys 
ilmenee toimijoiden 
keskustelussa? 
 

Aloitussemi-
naarin kes-
kustelu, pa-
lautelomak-
keet 
 
Kirjallisuus, 
kehittäjä-
kumppanien 
kanssa käy-
dyt keskuste-
lut ja hanke-
toimijoiden 
reflektio en-
nen aloitus-
seminaaria 
 
 

Aloitusseminaariin osallistui runsaasti kuntoutusalan 
ammattilaisia. Aloitusseminaarin keskustelu nauhoi-
tettin ja litteroitiin. Keskustelu toteutettiin learning 
cafe menetelmällä ja keskustelu oli vilkasta ja moni-
äänistä. Osallistujilta kerättiin sekä suullista palautetta 
että kirjallista palautetta.  
Käytössä olevia malleja, välineitä ja toimintatapoja on 
kartoitettu kirjallisuuskatsauksen kautta. Aloitussemi-
naarin ohjelmasta jätettiin pois kirjallisuuskatsauksen 
pohjalta keskustelu aikataulusyistä. Suunnitteluvai-
heen reflektion pohjalta panostettiin hankkeen lähtö-
kohtien käsitteiden avaamiseen ja pohdintaan. 
Kirjallisuuskatsauksen tulokset käydään läpi seuraa-
vassa yhteisessä seminaarissa.  
Keskustelujen kautta ilmenee, että lapsen aktiivinen 
toimijuus ja osallistuminen nähtiin keskeisenä hy-
vässä kuntoutuksessa. Lapsen toimijuutta haastavia ja 
edistäviä tekijöitä kuntoutuksessa pohdittiin laajasti. 
Lapsilähtöisen kuntoutuksen toteutumiseksi kaiva-
taan lapsen toimijuutta ja osallistumista tukevia toi-
mintatapoja- ja välineitä sekä yhteistoiminnan vahvis-
tamista eri toimijoiden välillä. Lapsen toimijuus ja 
osallistuminen itseään koskevaan päätöksentekoon 
koetaan tärkeänä, mutta haastavana aiheena, jonka 
konkreettisia toimintatapoja ei ole kuntoutuksessa 
yhdessä sovittu tai aikaisemmin kehitetty. 
Hankkeen tuloksia toivotaan julkaistavan monipuoli-
sesti eri ammattialojen julkaisuissa. 
 

Hankesuunnit-
telu 

Millaisia mahdolli-
suuksia toimijoilla on 
osallistua suunnittelu-
prosessiin? 
Miten suunnittelu on 
organisoitu? 

Reflektiivinen 
keskustelu ja 
tapaamiset 
yhteistyö-
kumppanien 
kanssa 
Palavereiden 
pöytäkirjat, 
muistiot, 
suunnitelmat 

Aloitusseminaarin suunnittelu toteutui hanketoimijoi-
den kautta, mutta suunnittelussa hyödynnettiin myös 
ammattilaisten kanssa käytyjä keskusteluja hankkeen 
lähtökohdista ja heränneistä ajatuksista ja toiveista. 
Myös s-postilla yhteistyökumppaneilla oli mahdolli-
suus vaikuttaa ja toivoa. Hanketoimijat esittivät toi-
veita erityisesti yhteisten kokoontumisten aikataulu-
tukseen ja käytännön ratkaisuihin. 
Jokaiselta osallistujalta kerättiin aloitusseminaarissa 
suullisen palautteen lisäksi kirjallista palautetta, jossa 
mahdollisuus esittää ideoita hankkeen jatkolle. Näi-
den palautteiden yhteenveto kirjattiin ja huomioi-
daan hankkeen toteutuksen seuraavissa vaiheissa. 
Hanke on herättänyt laajaa kiinnostusta ja lukuisia 
yhteistyötarjouksia koskien mm. opinnäytetöitä ja 
muuta yhteistyötä. 
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Arviointisuunni-
telman kohe-
renssi 

Miten arviointisuunni-
telma vastaa hank-
keen kehittämistavoit-
teiden suuntaisesti 
etenemiseen? 
 

Reflektiivinen 
keskustelu, 
arviointi-ai-
neisto koko-
naisuudes-
saan 

Arviointiprosessi tuottaa mielekästä aineistoa ja 
suuntaa hankkeen etenemistä tavoitteiden suun-
nassa.  
Arviointi on melko työläs sen monipuolisen aineiston 
vuoksi. 
 

Aloitusseminaa-
rin toteutus 

Millaisia näkemyksiä 
osallistujilla oli aloitus-
seminaarien toteutuk-
sesta? Miten jaettu 
ymmärrys lapsen osal-
listumisesta ja toimi-
juudesta kuntoutuk-
sesta jäsentyi eri toi-
mijoille? 
 

Yksilölliset 
reflektiot, 
Reflektiivinen 
keskustelu 
 
Palautekysely 
Kokousmuis-
tio 

Osallistujien kirjallisen palautteen perusteella semi-
naarin järjestelyt olivat toimivat ja jokaisessa palaut-
teessa nousee esille innostus yhteiseen kehittämiseen 
ja tärkeän asian äärelle pysähtymiseen. Kirjallisesta 
palautteesta toteutettiin yhteenveto, joka ohjaa seu-
raavien järjestelyiden toteuttamista. 
Osallistujat kokivat lapsen osallistumisen ja toimijuu-
den käsitteet hyvin tärkeiksi, mutta myös haastavaksi 
aiheeksi, jonka äärellä tarvitaan lisää pohdintaa. Kes-
kusteluun ja kehittämiseen mukaan toivotaan myös 
ns. lähettävän tahon toimijoita. 

Ohjausryhmän 
toiminta 

Miten yhteistoiminnal-
linen suunnittelu 
hankkeen etenemisen 
suhteen toteutui? Oh-
jausryhmän toimintaa 
edistävät ja rajoittavat 
tekijät. 

Keskustelu, 
ohjausryh-
män itsearvi-
ointi  

Keskustelu oli moniäänistä ja runsasta.  
Ohjausryhmä arvioi omaa toimijuuttaan Jyrkämän vii-
tekehyksen mukaan. Ohjausryhmän toimintaa edistää 
sitoutuneisuus ja motivaatio kehittämistoimintaan ja 
haastaa aikataululliset tekijät. 

Liitetaulukko 18. Toteutusvaiheen arvioinnin yhteenveto. 

Arviointi-
kohde 

Arviointikysymys Aineistot Arviointi 

Lapsen osallis-
tuminen kun-
toutuksessa 
 

Miten lapsi on 
osallisena ja aktii-
visena toimijana 
omassa kuntou-
tuksessaan? 
 
Millaisia hyviä käy-
täntöjä ja välineitä 
on käytössä lapsen 
osallistumisen ja 
toimijuuden vah-
vistamiseksi? 
 
 

Fokusryhmä haas-
tatteluiden ja toi-
minnallisin mene-
telmin ja kirjalli-
suudesta kerätyn 
aineiston analyy-
sin pohjalta synty-
neet tulokset. 
 
 
 

Kerätyn aineiston pohjalta jäsentyi näkemys lapsen 
osallistumista mahdollistavista ja estävistä tekijöistä, 
joiden pohjalta suunnattiin hyvien käytänteiden ja me-
netelmien kehittelyä ja kokeilua. Tarpeena tunnistettiin 
erityisesti yli organisaatiorajojen toteutuva monialai-
nen yhteistyö, yhteistoimijuuteen tukeva lapsen osallis-
tumisen arviointivälineen kehittäminen sekä lapsen 
oman merkityksellisen tekemisen tunnistaminen tavoit-
teen asettamisen perustana.  
 
Aineiston pohjalta on tunnistettu lapsen osallistumista 
ja toimijuutta vahvistavia toimintatapoja ja välineitä, 
mutta näitä ei ole vielä systemaattisesti käytössä kun-
toutuksessa.  
 
Toimintatapojen kuvaaminen konkreettisesti on tun-
nistettu olevan merkityksellistä, jotta toimintatavan ja 
välineen käyttö ohjaa lapsen, perheen ja ammattilais-
ten yhteistoimintaa. Lapsen osallistumista ja toimi-
vuutta tukevien käytänteiden ”checklist” on kuvattu ai-
neiston pohjalta, mikä peilaa kehiteltävien välineiden 
lapsilähtöisyyttä. 
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Tarvittavien 
välineiden/ 
käytäntöjen 
tunnistaminen 
ja kehittely 
lapsen osallis-
tumisen vah-
vista-miseksi 
 

Millaisia uusia käy-
täntöjä ja välineitä 
tarvitaan lapsen 
osallistumisen ja 
toimijuuden vah-
vistamiseksi?  
 
Miten neuvottelu-
prosessi hyvien 
käytänteiden ke-
hittelystä edisti ke-
hittämisprosessin 
etenemistä tavoit-
teiden suuntai-
sesti? Miten yhtei-
nen suunta kehi-
tettävälle väli-
neelle/ käytän-
teelle löytyi 

Yhteistoiminnalli-
sen kehittelyn ai-
neisto 
 
Reflektoivat ryh-
mäkeskustelut ja 
arviointipalaveri 
 
Muistiot 

Tarvittavien välineiden ja kehittämisen suuntina tunnis-
tettiin monipuolisen aineiston pohjalta kolme kehittä-
misen suuntaa, jotka täsmentyivät tammikuun 15. 2016 
seminaarissa yhteiskehittelyn ja keskustelun kautta. Yh-
teinen keskustelu toteutui avoimessa vuorovaikutuk-
sessa ja lasten osallistumista edistävien toimintatapo-
jen kehittäminen koetaan merkitykselliseksi.  
 
Ammattilaiset tunnistavat vahvasti kehittämisen tar-
peen ja reflektoivat keskustelut ovat herättäneet jo 
muutoksia omissa työtavoissa ja asenteissa. Konkreet-
tisia välineitä ja ohjeistuksia kaivataan. Organisaatioi-
den jäykät rakenteet koetaan rajoittavaksi oman toi-
minnan kehittämisessä lapsilähtöisemmäksi. Yli organi-
saatiorajojen tapahtuva yhteistyö koetaan isona haas-
teena. Haasteeksi osallistujat mainitsivat myös, etteivät 
kaikki ammattilaiset ole motivoituneita tai heillä ei ole 
mahdollisuutta kehittämään omaa tai yhteistä toimin-
taa.  

Kehiteltyjen 
välineiden/ 
käytänteiden 
käyttökelpoi-
suus 

Miten uusi väline 
toimii? Millaisia 
vaikutuksia väli-
neen käytöllä ja 
hyvillä käytännöillä 
on lapsen kuntou-
tumiseen? 
 

Keskustelut mo-
nialaisesti ammat-
tilaisten ja asia-
kasperheiden 
kanssa 
 
Asiakaspalautteet 
ja käyttökoke-
mukset, reflektiot 
kokeiluista 
 
Arviointipalaveri 

Välineiden ja toimintatapojen toimivuutta ja käytettä-
vyyttä on kehitelty eteenpäin avoimessa vuorovaiku-
tuksessa ammattilaisten ja asiakasperheiden kanssa. 
Kommentteja ja keskusteluja välineiden tarpeellisuu-
desta, hyödystä, toimivuudesta, käyttökelpoisuudesta, 
kehittämistä vaativista asioista on kerätty laajasti eri 
alan ammattilaisia ja osallistujia kuullen. Tulevan kesän 
ja syksyn aikana toteutuu toimintatapojen ja välineiden 
kokeilu asiakasperheiden kanssa, josta keräämme sys-
temaattisesti ja ketterästi kommentteja ja palautetta 
kehittämistä vaativista tekijöistä.  
 

Kehittämis- 
hankkeen to-
teutus- 
vaiheen  
sujuvuus ja 
eteneminen 

Mitä edistäviä ja 
estäviä asioita 
hankkeen toteu-
tuksessa ja toimin-
tatavoissa on ol-
lut? 
 
Millaisia taitekoh-
tia projektin ete-
nemisessä on ol-
lut? Millainen on 
ollut toteutunei-
den kehittämisteh-
tävien, tutkimus-
asetelmien ja tut-
kimusvaiheiden 
laatu?  
 
Miten tutkimus- ja 
kehittämistoimin-
nan eettisyys on 
ratkaistu ja millai-
sia eettisiä kysy-

Toiminnan ku-
vaukset 
 
Arviointipalaveri 
 
Itsearviointi 

Toimintatapojen kehittämistä on edistänyt ammatti-
laisten ja asiakasperheiden osallistuminen aktiivisena, 
toimiva viestintä ja kansainvälinen kehittyvä verkosto. 
Estäviä tekijöitä on ammattilaisten kiireinen aikataulu 
sekä hanketoimintaan osallistuminen työn aikana, niin 
että ammatinharjoittajilla osallistuminen on päällek-
käistä terapioiden toteuttamisen kanssa. Hankkeen ta-
pahtumia on pyritty järjestelemään vaihtelevina päivinä 
ja myös iltaisin niin, että mahdollisimman monelle 
osallistuminen olisi helppoa. Yritysten kanssa sovitut 
palaverit on ajoitettu yritysten olemassa olevien pala-
verien yhteyteen, jotta osallistujia pääsisi paikalle.  
 
Kehitettävät suunnat ohjaavat ottamaan lapsen arjen 
verkoston ja eri alan ammattilaiset kehittämistoimin-
taan mukaan. Kehittämistoimintaan onkin osallistunut 
alkuperäistä suunnitelmaa laajemmin toimijoita eri or-
ganisaatioista. Tutkimusvaihe hankkeessa on toteutu-
nut laadukkaasti. Kehittämistoiminnan aineistonkeruu 
toteutetaan tutkimuksellisella otteella, mutta ketteräm-
min suuntaamaan kehitettäviä välineitä ja toimintata-
poja nopeasti esiin nousevien tarpeiden mukaan.  
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myksiä on poh-
dittu? 
  
Millaisia ennakoi-
mattomia asioita 
projektin edetessä 
on ollut ja miten 
ne on ratkaistu? 
 
Miten yhteistyö eri 
toimijoiden välillä 
sujui? 
 
Miten toteutusvai-
heen koulutukset 
ja yhteistyötapaa-
miset toteutuivat?  
 

Keväällä 2015 haettiin eettinen ennakkoarviointi ja tut-
kimuslupa hankkeen haastatteluille. Kehittämisvaiheen 
aineistonkeruussa aineisto koskee välineitä ja toiminta-
tapoja, ei kenenkään osallistujan henkilökohtaisia tie-
toja tai asioita. Kaikki tieto on kerätty vapaaehtoisilta 
osallistujilta nimettömänä ja ilman tunnistetietoja. 
Osallistujille on annettu kirjallista ja suullista tietoa hei-
dän oikeuksistaan. 
 
Osallistujien rekrytoinnin, tiedotuksen sekä viestinnän 
määrä ja aikaavievyys ovat asioita, joiden työläyttä ei 
hankesuunnitelmassa täysin ennakoitu. Hankkeen vies-
tintään eri kanavien kautta on panostettu. 
 
Toteutusvaiheen yhteistyö ammattilaisten sekä asia-
kasperheiden kanssa on ollut mutkatonta ja positii-
vista.  
 
Toteutusvaiheen koulutukset ja yhteistyötapaamiset 
ovat toteutuneet suunnitellusti. Seuraaviin koulutuksiin 
on suunniteltu ammattilaisten osallistamista esiintyjiksi 
sekä tiedottamista mahdollisimman varhaisessa vai-
heessa.  

Yhteistyötoi-
minnan toimi-
vuus 

Miten eri toimijat 
ovat osallistuneet 
kehityshankkeen 
toteutukseen? 
Onko toteutunut 
suunnitelman mu-
kaan?  
 
Miten yhteistoi-
minta on edistänyt 
kehityshankkeen 
tavoitteiden suun-
taista toimintaa? 
Millaisia haasteita 
yhteiselle kehittä-
miselle on ollut? 
 
Miten projektin 
organisointi on su-
junut? 

Toiminnan ku-
vaukset 
 
Arviointipalaveri 
 
Itsearviointi 

Erityisesti Resiinafysion ammattilaiset ovat innostuneet 
aktiiviseen kehittämistoimintaan. Ammattiryhmistä fy-
sioterapeutit sekä toimintaterapeutit ovat olleet aktiivi-
sia. Puheterapeuttien osallistumiseen aktiivisemmin tu-
lee vielä panostaa. Hanketoimintaan on osallistunut 
kehittämisvaiheessa myös HUS:sta laajemmin eri am-
mattiryhmiä kuin alun perin suunniteltu ja samoin ke-
hittämistoimintaan on kerätty kommentteja mm. kas-
vatusalan ammattilaisilta monialaisen yhteistoiminnan 
vahvistamiseksi. 
 
Avoimuuteen ja reflektiivisyyteen hanketiimissä sekä 
yritysten kanssa on panostettu ketterän, innostavan ja 
matalan kynnyksen viestinnän kautta. Yhteistä kehittä-
mistä on rajoittanut se, että kehittämissuuntia on 
useita ja työmäärä on ollut suuri. Yritysten ammattilais-
ten osallistaminen kehittämistoimintaan on vaatinut ai-
kaa ja panostusta. Kehittämistoiminta on edennyt par-
haiten yritysten aktiivisten avaintoimijoiden ja kehittä-
jien kautta, jotka ovat toimineet viestin viejinä omissa 
yrityksissään. 
 
Projektitiimin toiminta on avointa sekä toiminnan or-
ganisointi on toteutunut yhteisen suunnittelun, vas-
tuunjaon ja kehittelyn kautta ketterästi.  
 

Ohjaus-ryh-
män toiminta 

Miten yhteistoi-
minnallinen suun-
nittelu hankkeen 
etenemisen suh-
teen toteutui? 

Ohjausryhmän 
keskustelu ja 
muistiinpanot, ko-
kouksen pöytä-
kirja.  

Ohjausryhmä on osallistunut suunnitelman mukaan ja 
aktiivisesti tuottanut näkökulmia hankkeen toiminnan 
edistämiseen tavoitteiden suunnassa. Arviointia on ke-
rätty hankkeen toiminnasta sekä suullisesti että kirjalli-
sesti. Ohjausryhmän toimintaa edistää kokemus kehit-
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Mitkä tekijät edis-
tivät ja mitkä eh-
käisivät ohjausryh-
män toimintaa? 

tämistoiminnan tärkeydestä ja innostus kehittämistoi-
mintaan ja haastaa aikataulukiireet.  

Liitetaulukko 19. Ohjausryhmän arviointi kokouksissa. 

Ajankohta Tehtävä Toteutus 

16.12.2014 Reflektio aloitusseminaarista, 
hankkeen mahdollisuuksien 
ja haasteiden tunnistaminen. 

Keskustelu seuraavien kysymysten ohjamana: 
Mitä seminaarissa puhuttiin lapsesta? Lapsen asema? Mistä toi-
mijuudessa ja osallisuudessa on kyse? 
Keskustelun teemat olivat passiivisuudesta osallistumiseen, toi-
mijoiden roolit ja reunaehdot. 
Ohjausryhmä ja kehittäjäryhmä arvioivat toimijuuden osa-alueita 
omassa hanketoiminnassa Jyrkämän (2007) modaliteetti-teorian 
mukaisesti;  
-Mitä minä osaan tai me osaamme tehdä?  
-Mitä minä kykenen tai me kykenemme tekemään?  
-Mitä minä haluan tai me haluamme tehdä?  
-Mitä minä voin tai me voimme tehdä?  
-Mitä minä tunnen tai me tunnemme tehdessämme? 

4.6.2015 Suunnitelmavaiheen arvioin-
nin käsittely. 

Suunnitelmavaiheen arvioinnista tehdyn yhteenvedon (arviointi-
suunnitelman vastaukset, kehittäjä- ja ohjausryhmän toimijuu-
den osa-alueet hanketyössä sekä palaute aloitusseminaarista (ks. 
liite 3) pohjalta keskustelu ja ohjaus toteutusvaihetta varten.  

20.11.2015 Kuvata missä mennään nyt 
tulosten suhteen. Tuloksista 
heränneiden kysymysten kä-
sittely. 

Tulosten pohdinta seuraavien kysymysten kautta: 
Mistä kirjallisuuskatsauksen ja haastattelujen tuloksissa on kyse? 
Mitä yhteistä ymmärrystä ne tuottavat? Mitä lähdetään kehittä-
mään ja pilotoimaan? Mitä uusissa toimintatavoissa huomioi-
daan? 

12.4.2016 Kehitettävien toimintatapojen 
ja välineiden reflektio. 

Kehittämiskohteiden ja niihin liittyvien vaihtoehtojen pohdinta: 
ajatuksia, kommentteja ja näkökulmia kehittämiskohteisiin. 

5.9.2016 Julkaisujen käsikirjoitusten ar-
vio. 

Vapaamuotoinen ohjauskeskustelu liittyen hankkeen julkaisuihin. 

15.11.2016 Tavoitteen saavuttamisen ar-
viointi, arviointi hankkeen ai-
heesta lapsen edun punninta. 

Arviointikeskustelu liittyen paradokseihin ja ristiriitoihin, joita tu-
lokset ovat tuoneet näkyviksi. 

23.5.2017 Uusien toimintatapojen ja vä-
lineiden sekä verkkojulkaisun 
arviointi. 

Verkkojulkaisun ja sen sisällön yksityiskohtainen kommentointi 
etukäteisvalmistautumisen perusteella. 
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Liite 5 LOOK-hankkeen julkaisut ja esitykset  
Yhteensä 46 kpl 

LOOK-hankkeen kotimaiset julkaisut: 

Vuosi Julkaisut (yhteensä 17: raportteja 4, artikkeleja 13) 

2015 Sipari, S. Vänskä, N. & Pollari, K. Lapsen oikeus osallistua kuntoutukseensa – LOOK- hanke. Kuntou-
tus 2015;1:54-56. 
 
Vänskä N. Sipari S. & Pollari K. Lapsella on oikeus olla aktiivinen toimija kuntoutuksessaan. Fysiotera-
pia 2015;4:32-35. 
 
Pollari, K. Sipari, S. & Vänskä, N. Lapsen oikeus osallistua. Suomen Puheterapeuttiliitto ry:n jäsenlehti 
2/2015:23-25. 
 
Sipari, S. Vänskä, N. & Pollari, K. Lapsen oikeudet toiminnan perustana. Toimintaterapeutti 2015;2:4-
6. 

2016 OSAJULKAISU 1: Vänskä, N. Pollari, K. & Sipari, S. Lasten osallistumista ja toimijuutta vahvistavat kun-
toutuksen hyvät käytännöt kirjallisuudessa. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Kela, Työpapereita 94. Hel-
sinki 2016. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/161355 
 
Vänskä N. Sipari S. & Pollari K. Lapsen osallistumista ja toimijuutta vahvistavien käytäntöjen kehittä-
minen etenee: LOOK-hankkeen kuulumisia. Kuntoutus 2016; 4: 50-51. 
 
Vänskä N, Sipari S & Pollari K. Lasten LOOK-hankkeessa on edetty toimintatapojen kehittämiseen. 
Fysioterapia 2016;7:20-21. 

2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSAJULKAISU 2: Sipari S, Vänskä N, Pollari K. Lapsen edun toteutuminen kuntoutuksessa. Osallistu-
mista ja toimijuutta vahvistavat hyvät käytännöt. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/220550 
 
OSAJULKAISU 3: Sipari S, Vänskä N, Pollari K. Lapselle merkityksellinen toiminta kuntoutumisessa – 
Lapsen Metkut, 2017. Lapsen oikeus osallistua kuntoutukseensa – Lapsen edun arviointi (LOOK) -
hanke. http://metropolia.e-julkaisu.com/lapsen-metkut/ 
 
Sipari, S. &Vänskä, N. 2017. Käsikirja - Osallistumisen ekologinen arviointi: Yhteinen arviointi ja suun-
nittelu lapsen osallistumiseksi merkitykselliseen toimintaan. http://www.theseus.fi/han-
dle/10024/140228 
 
Ojala, U. Oman kuntoutuksensa herraksi. Lapsen maailma 2017;9. https://lapsenmaailma.fi/tee-
mat/terveys/oman-kuntoutuksen-herraksi/ 
 
Sipari, S. Vänskä, N. & Pollari, K. 2017 Lapsen kuntoutumisessa erinomaisia käytäntöjä lapsen edun 
turvaamiseksi. Kuntoutus-lehti. 
 
Sipari, S. Vänskä, N. & Pollari, K. 2017 Lapsen Metkut – mikä on merkityksellistä kuntoutumisessa? 
Toimintaterapia-lehti. 
 
Vänskä N. Sipari S. & Pollari K. 2017 Lapsi ja perhe kehittäjäkumppaneina uusissa kuntoutumisen 
Metkuissa. Fysioterapia-lehti. 
 
Pollari, K. & Sipari, S. & Vänskä, N. 2017 Lapsen edun arviointi ja toteutuminen kuntoutuksessa. Puhe-
terapialehti. 
 

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/161355
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/220550
http://metropolia.e-julkaisu.com/lapsen-metkut/
https://lapsenmaailma.fi/teemat/terveys/oman-kuntoutuksen-herraksi/
https://lapsenmaailma.fi/teemat/terveys/oman-kuntoutuksen-herraksi/
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2018 

Vänskä N. Sipari S. & Pollari K. 2017 Uusia näyttöön perustuvia välineitä lapsen osallistumiseen kun-
toutumisessa. Lasten asialla-lehti (lasten neurologisten hoitajien ammattilehti). 
 
Sipari, Vänskä, Pollari. Lapsen Metkuilla mahdollistetaan osallistuminen. Autismi-lehti 2018. 
 
Vänskä N, Sipari S. Lapsen osallistumista arjessa vahvistava uusi menetelmä - Osallistumisen ekologi-
nen arviointi. Teema: lastenneurologisen kuntoutuksen yhdistyksen vuosijulkaisu 2018;12-13. 

LOOK-hankkeen kotimaiset esitykset: 

Vuosi Esitys (yhteensä 15) 

2015 Sipari, S. ”Perhe paikalleen – kuntoutus kohdalleen”, Suomen lastenneurologinen yhdistys koulutus 
10-11.9.2015 Kuopiossa: Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus. 
 
Pollari, K. ”Lapsen edun arvioinnista terveydenhuollon toiminnassa”. Vänskä, N. ”Lapsi aktiivisena toi-
mijana kuntoutuksessa” Suomen NDT –yhdistys ry:n koulutuksessa 25.9.2015: Lapsen ja terapeutin 
yhteinen työskentely.  
 
Lastensuojelun Keskusliiton eri tilaisuudet ja yhteistyöverkostot liittyen vammaisten lasten oikeuksiin 
sekä terveydenhuollon toimintaan. 
 
Metropolia Ammattikorkeakoulun kuntoutusalan ammattilaisille suunnatut koulutustilaisuudet: mm. 
ICF- koulutus 9.10.2015, GAS/ICF- koulutus Vantaan kaupungilla 27.11 ja 15.12.2015. 
 
Sipari S. ”ICF.n käyttömahdollisuudet lasten kuntoutuksessa”, Kuopion yliopistollinen sairaala, alueen 
yksityiset terapeutit ja ammattikorkeakoulu  koulutus 24.11.2015: ICF. 
 
Sipari, S. ”Perhekeskeisyyden toteutuminen kuntoutuksessa”, Ruskeasuon koulu koulutus 26.11.2015. 

2016 Vänskä N, Sipari S. & Pollari K. Lapsen osallistumisen ja toimijuuden vahvistaminen: kirjallisuuskatsaus 
hyvistä käytännöistä lasten kuntoutuksessa. Kuntoutuksen tutkimuksen seminaari 24.11.2016 Helsinki. 
 
HUS.n terapeuteille esiteltiin hankkeen tuloksia 14.3.2016. 
 
Terapianurkan 20-vuotis juhlaseminaarissa 27.5.2016 
 
ICF asiakaslähtöisen kuntoutuksen viitekehyksenä-koulutuksessa 12- 13.5.2016 

2017 6.6.2017 järjestettiin erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmille yhteistyössä Helsingin Kehitys-
vammatuki 57 ry:n kanssa ilta, jolloin esiteltiin ja kokeiltiin Metku-kirjan tekoa. 
 
Savon YTRY:n juhlaseminaari ja työkokous Kuopiossa 13.1.2017: tulosten esitys seminaarissa. 
 
Invalidiliitto, Tatu ry sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssien työkokous, LOOK-hankkeen tulos-
ten ja välineiden esittely. 3.4.2017. 
 
Lastenneurologian juhlasymposium Jyväskylässä 15.5.2017: tulosten esitys seminaarissa. 
 
HUS sopimusfysioterapeuttien ja LaNU:n fysioterapeuttien yhteistyöiltapäivä 2.11.2017: tulosten esitys. 
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LOOK-hankkeen kansainväliset esitykset: 

Vuosi Esitys (yhteensä 6) 

2015 Sipari, S. Vänskä, N. & Pollari, K. Child’s rights to participate in her rehabilitation-evaluation of child’s 
best interests. EFFR 2015. 

2016 Vänskä N. Sipari, S & Pollari K. Children as partners in developing good rehabilitation practices. Inter-
national conference on cerebral palsy and other childhood onset disabilities (ICPC), Stockholm 1-
4.6.2016. 
 
Vänskä N, Pollari K. & Sipari S. Right of the child to participate in her rehabilitation- assessing the 
best interests of the child. The Look- project. International society on early intervention (ISEI), Stock-
holm 8-10.6.2016. 
 
Vänskä N, Sipari S, Pollari K. Enhancing child’s agency in a meaningful activity in her daily life. 3rd 
#CountMeIn! International Scientific meeting 6-7.4.2016, Plymouth University, UK. 

2017 Vänskä N. Metku-kirjan esittely. 20-21.9.2017 Count me in- verkoston työkokous, Lontoo. (Count me 
in-verkosto on kansainvälinen lasten kuntoutuksen tutkijoiden kehittäjäverkosto, jossa painopiste on 
lasten osallistumisen vahvistamisessa.)  
 
Vänskä N. Sipari S. & Pollari, K. Professional’s views on good practices to enhance children’s partici-
pation and human agency. 29th EACD conference, May 17-20. 2017, Amsterdam, The Netherlands. 
(posteri) 

 

LOOK-hankkeen opinnäytteet: 

Vuosi Opinnäyte ja väitöstyö (yhteensä 11 (8 julkaistua raportin julkaisuun mennessä): amk-työt 6, maiste-
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