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Esipuhe 

Kun minua pyydettiin mukaan ICF lasten kuntoutuksessa –hankkeen projektiryhmään, 

innostuin kovasti. Kun minulle kerrottiin, että minulla olisi vastuu nimenomaan 

puheterapeuttien osuuden kehittämisestä, innostuin vielä enemmän! Enkä pettynyt: pääsin 

yhdessä kollegojen kanssa pohtimaan ja kehittämään neuvolaikäisten lasten toimintakyvyn 

laaja-alaista arviointia. Puheterapeuttien aloitteesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamaan loin 

erilaista materiaalia, jota hankkeeseen osallistuneet pääsivät pilotoimaan. Tuon kehittämisen 

ja pilotoinnoin tuloksena syntynyt materiaali esitetään tässä käsikirjassa. Suuret kiitokset 

kaikille hankkeeseen osallistuneille kollegoille! 

ICF ei ole kuitenkaan pelkkää työkalujen käyttöä, vaan tärkeintä on sen tarjoama näkökulman 

muutos. Ihmisen toimintakykyisyyteen vaikuttavat monet osatekijät. Kaikkien niiden 

huomioiminen on edellytys kattavalle arvioinnille, tulokselliselle kuntoutumiselle sekä 

henkilön pärjäämiselle hänen omassa arjessaan. Siirtyminen pois diagnoosikeskeisyydestä on 

edellytys asiakaslähtöisyydelle, siihen, että henkilön toimintakykyä tarkastellaan hänen 

näkökulmastaan hänen kykynsä, tarpeensa ja toiveensa sekä erityisesti ympäristötekijät 

huomioon ottaen. Sama ”oirekuva” ja esim. testimuotoisesti arvioituna saman asteiset 

haasteet ja piirteet kielellisessä kehityksessä, voivat kahdella saman ikäisellä lapsella 

näyttäytyä keskenään hyvinkin erilaisina haittoina arjessa. Toimintakyvyn laaja-alainen ja 

asiakaslähtöinen arviointi ja kuntoutus edellyttävät monialaista työskentelyä, johon itsestään 

selvästi tulee kuulua mukaan paitsi asiakas itse, myös hänen lähihenkilönsä. 

Toivon, että tästä materiaalista on apua Sinulle, joka olet jo perehtynyt ICF:n perusteisiin. 

Tämä materiaali ei anna perustietoa ICF:stä, se Sinun tulee hankkia itse. Itseopiskelua varten 

ICF Research Branchin nettisivuilla on tarjolla kaikille avoin ICF e-learning Tool (ICF Research 

Branch, 2017).  Tämä itseopiskelumateriaali löytyy myös suomeksi.  Suomenkielinen versio 

julkaistiin syksyllä 2020 ja se löytyy täältä: https://www.icf-elearning.com/wp-

content/uploads/articulate_uploads/ICF%20e-Learning%20Tool_Finnish_20201014%20-

%20Storyline%20output/story_html5.html . Itseopiskelumateriaali on ilmainen.  

 

Lyhyesti ICF lasten kuntoutuksessa hankkeesta (2019-2021) 

ICF lasten kuntoutuksessa oli tutkimuksellinen kehittämishanke, jonka tavoitteena oli 

jalkauttaa ICF-viitekehys (International Classification of Functioning, Disability and Health) 

neuvolaikäisten lasten moniammatilliseen perusterveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen 

kuntoutusverkostoon.  

Tavoitteena oli tuottaa lasten kuntoutuksen toimijoille kansainväliseen 

toimintakykyluokitukseen perustuvia hyviä käytänteitä ja toimivia työvälineitä tiedon 

keräämisessä ja tiedonsiirrossa sekä kuntoutuksen osa- ja kokonaistavoitteiden laatimisessa. 

https://www.icf-elearning.com/wp-content/uploads/articulate_uploads/ICF%20e-Learning%20Tool_Finnish_20201014%20-%20Storyline%20output/story_html5.html
https://www.icf-elearning.com/wp-content/uploads/articulate_uploads/ICF%20e-Learning%20Tool_Finnish_20201014%20-%20Storyline%20output/story_html5.html
https://www.icf-elearning.com/wp-content/uploads/articulate_uploads/ICF%20e-Learning%20Tool_Finnish_20201014%20-%20Storyline%20output/story_html5.html
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Lähtökohtana ICF-viitekehyksen jalkauttamiseen oli THL:n suositus sen käyttöönotosta, 

Kuntoutuksen uudistamiskomitean suositus (2017) sekä muutos vaativan lääkinnällisen 

kuntoutuksen lainsäädännössä (2016). Hyvät käytänteet selkiyttävät työnjakoa, hyödyttävät 

asiakkaita, työyhteisöjä sekä kuntoutusta kustantavia tahoja.   

Mukana tutkimuksellisessa kehittämishankkeessa oli kuusi Varsinais-Suomen 

Sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon aluetta. Lasten kuntoutustyöryhmissä toimi ja 

toimii edelleen lääkäreitä, terveydenhoitajia, psykologeja, fysio-, puhe- ja 

toimintaterapeutteja, sosiaalityöntekijöitä sekä varhaiskasvatuksen erityisopettajia. Kaikilta 

alueilta hankkeeseen osallistuivat myös lastenneuvolat sekä varhaiskasvatus. 

Hankkeen työmuotoina olivat projektiryhmän jäsenten tapaamiset moniammatillisten 

kuntoutustyöryhmien sekä eri ammattiryhmien kanssa. Hankkeessa kehitettiin 

projektiryhmän jäsenten toimesta yhdessä ammattiryhmien sekä kuntoutustyöryhmien 

kanssa materiaalia erilaisiin käyttötarkoituksiin. Kaikki hankkeessa kehitetty materiaali löytyy 

osoitteesta https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/icf-

lasten-kuntoutuksessa/ huhtikuun 2022 loppuun asti. 

Hankkeen aikana kävi hyvin selväksi, että ICF:n jalkautuminen edellyttää kohdennettua 

perehdytystä ICF-viitekehykseen, valmiita työkaluja ammattiryhmille ja aikaa prosessoida 

asioita. Jatkossa tarvitaan edelleen kohdennettua koulutusta ja mentorointia, jotta myös 

muut kuin hankkeeseen osallistuneet pääsevät perehtymään ICF:n tarjoamaan näkökulmaan. 

 

Neuvolaikäisten lasten logopedinen arviointi 

Arviointi koostuu aina taustatietojen keräämisestä, vanhempien haastattelusta, omista 

havainnoista sekä testimuotoisesta arvioinnista. Näitä kaikkia käyttämällä saa varsin laaja-

alaisen kuvan lapsen kielellisistä ja kommunikatiivisista taidoista sekä kuntoutuksen tarpeista.  

Erityisesti lasten kohdalla on hyvin tärkeää saada tietoa lapsen toimintakyvystä myös muista 

lapsen toimintaympäristöistä eli kodista ja päiväkodista. Lapsen kommunikatiivinen 

suoritustaso voi poiketa eri ympäristöissä paljon ja on tärkeää, että saat tietoa, millaisena se 

näyttäytyy erilaisissa ympäristöissä.  

Tiedonkeruuseen erityisesti varhaiskasvatuksesta on hankkeessa kehitetty 

varhaiskasvatuksen oma ICF:ään pohjautuva lomake. Löydät sen täältä  

https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/icf-lasten-

kuntoutuksessa/ . Ellei sen saaminen ole mahdollista, on tärkeää, että haastattelet vanhempia 

ja varhaiskasvatuksen henkilökuntaa tai muita lapsen hyvin tuntevia tahoja.  

Aina ei ole mahdollista käynnistää kuntoutusta välittömästi eikä ainakaan jäädä 

odottelemaan sen vaikutusta lapsen toimintakykyyn. Sen vuoksi on hyvin tärkeää miettiä, 

miten lapsen osallistumista ja suoriutumista voidaan tukea juuri nyt. Usein tulevat kyseeseen 

https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/icf-lasten-kuntoutuksessa/
https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/icf-lasten-kuntoutuksessa/
https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/icf-lasten-kuntoutuksessa/
https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/icf-lasten-kuntoutuksessa/
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erilaisten, sekä ekspressiivistä että reseptiivistä kommunikointia tukevien ja korvaavien 

keinojen käyttöönotto. Näiden keinojen käyttöönotossa on vanhempien ja 

varhaiskasvatuksen saama tuki avainasemassa. Vanhemmat ja muut lähihenkilöt tarvitsevat 

tietoa, ohjausta ja tukea pystyäkseen vuorostaan itse tukemaan lapsen toimintakykyä tämän 

haasteista huolimatta.  

Seuraavassa esittelen kehittämäni lomakkeet. Pyrin ennen kutakin lomaketta selittämään, 

miten saat lomakkeen käytöstä mahdollisimman paljon irti. Lomakkeet ovat nyt Sinun eli voit 

tehdä niihin haluamiasi muutoksia. Tärkeintä olisi, että saisit työkaluista mahdollisimman 

hyvin omaa työtäsi palvelevia. Jos teet muutoksia, poista materiaalista minun nimeni sekä 

kaikki hankkeeseen viittaava tieto.  
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1. Vanhempien vastauslomake  

 

Tämä tiedonkeruulomake sopii melko pienille lapsille tai lapsille, joiden kehitys on 

voimakkaasti viivästynyt. Voit itse muokata lomaketta haluamallasi tavalla eli lisätä ja ottaa 

pois kuvauskohteita. Lisää kuvauskohteita löydät täältä https://www.thl.fi/icf-koodit/. 

 

Voit antaa lomakkeen vanhemmille täytettäväksi tai haastatella sen pohjalta. Tärkeintä on, 

että saat esille vanhempien näkemyksen ja otat sen huomioon omaa arviointia tehdessäsi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thl.fi/icf-koodit/
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ICF lasten kuntoutuksessa-hanke 

 

Vanhempien vastauslomake lapsen kommunikatiivisen toimintakyvyn 
arvioimiseksi.  

(laatinut puheterapeutti Pia Lindevall) 

 

Lapsen nimi:______________________________________________ ikä:______________________ 
 

 

Rastita mielestäsi sopivin vaihtoehto  

 

Suoritukset ja osallistuminen  (d)  
 
Pääluokka 1: oppiminen ja tiedon soveltaminen  

Kysymys (rastita oikea vaihtoehto) ei haasteita 
(0) 

haasteita 
joskus (1-
2) 

haasteita 
usein 
(3)  

haasteita 
aina (4)              

d115 Kuunteleminen  

Kuunteleeko lapsi ympäristön ääniä uteliaana?      

Kuunteleeko lapsi sinua kehottamatta?     

d130 Jäljitteleminen  

Jäljitteleekö lapsi muiden sanomisia tai tekemisiä?      

Oppiiko lapsi katsomalla mitä muut tekevät?      

Oppiiko lapsi helposti uusia sanoja?     

Pyrkiikö lapsi käyttämään oppimiaan uusia sanoja?     

d132 Kielen omaksuminen  

Käyttääkö lapsi lauseita?     

Miten pitkä lauseita lapsi käyttää? 
 

Ovatko lauseet oikein muodostettuja?     

d137 Käsitteiden omaksuminen  

Tunteeko lapsi värejä, lukumääriä, kuvailevia sanoja, 
sijaintikäsitteitä, muotoja jne? 

    

Käyttääkö lapsi yllä mainittuja käsitteitä puheessaan?     

d138 Tiedon omaksuminen  

Kyseleekö lapsi?      

Mitä kysymyssanoja lapsi käyttää? 
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Kysymys (rastita oikea vaihtoehto) ei haasteita 
(0) 

haasteita 
joskus (1-
2) 

haasteita 
usein (3) 

haasteita 
aina (4) 

d160 Tarkkaavuuden kohdentaminen 

Onko sinun helppoa saada lapsen huomio?     

d175 Ongelman ratkaiseminen 

Miten lapsi ratkaisee ongelmansa? 
 
 

Mitä lapsi tekee, jos et ymmärrä häntä? 
 

Pääluokka 2: yleisluonteiset tehtävät ja vaateet 

d210 Yksittäisen tehtävän tekeminen 

Osaako lapsi suorittaa itsenäisesti yksinkertaisen ja tutun 
tehtävän? (esim. palapelin tekeminen) 

    

d220 Useiden tehtävien tekeminen 

Osaako lapsi suorittaa itsenäisesti useamman peräkkäisen 
tehtävän loppuun? (esim. lopettaa leikki ja ryhtyä iltatoimiin)   

    

d240 Stressin ja muiden psyykkisten vaateiden käsitteleminen 

Miten lapsi reagoi muutoksiin? 
 

Pääluokka 3: kommunikointi 

d310 Puhuttujen viestien ymmärtäminen 

Ymmärtääkö lapsi lyhyet käskyt, esim. ”Pue päällesi”, ”Nyt 
kerätään lelut”? 

    

Ymmärtääkö lapsi pidemmät ohjeet, esim. ”Hae keittiöstä 
äidille lusikka?” tai ”Ota neljä appelsiinia ja laita ne pussiin.” 

    

d315 Ei-kielellisten viestien ymmärtäminen 

Ymmärtääkö lapsi eleitä (esim. osoittamista) tai ilmeitä?     

Katsooko lapsi mielellään kuvia tai valokuvia?     

d330 Puhuminen 

Ilmaiseeko lapsi itseään ääntelemällä?     

Käyttääkö lapsi yksittäisiä sanoja (tai sanahahmoja)?     

Puhuuko lapsi lausein?     

Puhuuko lapsi selvästi? (myös b320, ääntämistoiminnot ja 
b760, tahdonalaisen liiketoiminnan hallinta) 

    

Osaako lapsi säädellä äänensä voimakkuutta tilanteen 
mukaan? (myös b310, puheäänitoiminnot) 

    

Puhuuko lapsi sujuvasti? (myös b330, puheen sujuvuus- ja 
rytmitoiminnot) 

    

Osaako lapsi  

• pyytää 

• herättää huomion 

• kommentoida 

• kieltäytyä 

• kysyä 

• kertoa 

• ilmaista tarpeitaan ja tunteitaan 

• käyttää sosiaalista kieltä (kiittää, tervehtiä, pyytää 
anteeksi yms.)? 
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Kysymys (rastita oikea vaihtoehto) ei haasteita 
(0) 

haasteita 
joskus (1-
2) 

haasteita 
usein  (3)  

haasteita 
aina (4) 

d335 Ei-kielellisten viestien tuottaminen 

llmaiseeko lapsi itseään elein, ilmein, näyttämällä, sormella 
osoittamalla? 

    

d350 Keskustelu 

Aloittaako lapsi keskustelun?     

Vastaako lapsi sinun keskustelualoitteisiisi?     

Osaako lapsi ylläpitää keskustelua?     

d360 Kommunikointilaitteiden- ja tekniikoiden käyttäminen (vastaa vain tarvittaessa) 

Käytetäänkö lapsen kanssa jotain puhetta tukevaa ja korvaavaa kommunikointimenetelmää?  
Jos, niin mitä?  
 

Ilmaiseeko lapsi itseään käyttäen puhetta tukevaa ja 
korvaavaa kommunikointimenetelmää oma-aloitteisesti? 

    

Onko puhetta tukevista ja korvaavista menetelmistä ollut 
hyötyä lapsen ymmärtämisen ja toiminnanohjauksen 
tukemisessa? 

    

Oletteko saaneet opastusta vaihtoehtoisten kommunikointimenetelmien käyttöön? 

 Kyllä, keneltä? ___________________________________________________ 

 Vähän 

 Ei lainkaan          

Onko opastusta/opetusta ollut riittävästi? 

 Kyllä 

 Ei 

 Toivoisin lisää 

Muuta liittyen puhetta tukevaan ja korvaavaan kommunikointiin:  
 
 
 
 

Pääluokka 7: henkilöiden välinen vuorovaikutus  

Onko lapsella hyvä kontakti lähi-ihmisiin?     

Ottaako lapsi kontaktia vieraisiin ihmisiin?     

Leikkiikö lapsi mielellään muiden lasten kanssa?     

Kehon toiminnot (b) 
 

 

b510 Ravinnonottotoiminnot  

Syökö lapsi siististi?     

Huolettaako sinua jokin lapsen syömisessä? Mikä? 
 
 
 
 

Pääasialliset huolenaiheesi lapsen kommunikoinnin suhteen: 
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Kuvaile vielä lapsesi sosiaalisia taitoja: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuvaile vielä lapsesi omatoimisuustaitoja:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kiitos! 
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2. Havainnointilomake 

Havainnointi on puheterapeutin tärkein työkalu. Se vaatii teoriatiedon yhdistämistä juuri 

käsillä olevaan ilmiöön ja sen merkityksen ymmärtämiseen lapsen toimintakyvyn kannalta. 

Havainnointi sujuu yleensä sitä paremmin, mitä enemmän Sinulla on työkokemusta. 

Havainnointia helpottamaan olen koostanut lomakkeen, jonka avulla voit strukturoidusti 

havainnoida lasta. Muista myös itsesi havainnointi: olet vuorovaikutuksen toinen osapuoli ja 

käyttäytymisesi vaikuttaa lapseen ja sitä kautta myös tekemiisi havaintoihin. Arvosta ja osaa 

tarvittaessa myös arvostella omaa toimintaasi kumppanina! 

Havainnointilomakkeella näet kunkin kuvauskohteen ”yläkäsitteenomaisen” eli 

kaksiportaisen luokittelun mukaisen kuvauskohteen. Sen alla on kysymyksiä havainnoitavaan 

ilmiöön liittyen. Nämä kysymykset ovat esimerkinomaisia, voit itse miettiä muitakin 

kysymyksiä, joihin haluat vastauksen havainnoimalla. Olen halunnut pitää lomakkeen 

mahdollisimman kattavana. Se aiheuttaa sen, etteivät useampiportaiset eli yksityiskohtaiset 

kuvauskohteet ole mahtuneet mukaan. Useampiportaiset kuvaukset löydät sähköisestä 

kirjasta kunkin kuvauskohteen alta. Esim. Kuulotoiminnot jakautuvat useampaan 

kuvauskohteeseen https://www.thl.fi/icf-koodit/#B230.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thl.fi/icf-koodit/#B230
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ICF lasten kuntoutuksessa -hanke 2019-2020 

 

Lomake havainnoinnin tueksi (puheterapeutit), laatinut pt Pia Lindevall 

Suoritukset ja osallistuminen (d)  
 
Pääluokka 1: oppiminen ja tiedon soveltaminen  

Kysymys (rastita oikea vaihtoehto) ei haasteita 
(tarkenne 0) 

haasteita 
joskus 
(tarkenne 
1-2) 

haasteita 
usein 
(tarkenne 3)  

 haasteita 
aina 
(tarkenne 4)              

d115 Kuunteleminen  

Kuunteleeko lapsi ympäristön ääniä uteliaana? (myös 
kuulotoiminnot b230) 

    

Kuunteleeko lapsi kehottamatta? (ks. myös tarkkaavuuden 
kohdentaminen d160) 

    

d130 Jäljitteleminen  

Jäljitteleekö lapsi sanoja tai toimintaa (esim. ääntelyn tai leikin 
jäljittely)?  

 äänteitä, ääniä, tavuja 

 sanoja 

 lauseita 

 toimintaa 

    

Kuvaile tarvittaessa tilanne: 
 
 

d132 Kielen omaksuminen (huom! ei välttämättä kommunikatiivisesti)  

Käyttääkö lapsi sanoja viitatessaan esineisiin yms.? 
(nimeäminen, toteaminen) 

    

Käyttääkö lapsi lauseita?     

Ovatko lauseet oikein muodostettuja?     

Miten pitkiä lauseita lapsi käyttää? 

d137 Käsitteiden omaksuminen   

Tunteeko lapsi värejä, lukumääriä, kuvailevia sanoja, 
sijaintikäsitteitä, muotoja, yläkäsitteitä jne.? 
Mitä? 

    

Käyttääkö lapsi yllä mainittuja käsitteitä puheessaan? 
Mitä? 
 

    

d138 Tiedon omaksuminen  

Kyseleekö lapsi?      

Mitä kysymyssanoja lapsi käyttää? 
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Kysymys (rastita oikea vaihtoehto) ei haasteita 
(tarkenne 0) 

haasteita 
joskus (1-2) 

haasteita 
usein 
(tarkenne 3) 

haasteita 
aina 
(tarkenne 4) 

d160 Tarkkaavuuden kohdentaminen (myös tarkkaavuustoiminnot b140) 

Onko lapsen huomio helppo saada?     

Osaako lapsi vaihtaa huomion kohdetta joustavasti (esim. ei 
juutu johonkin toimintaan tarpeettoman pitkäksi aikaa)? 

    

Mitä huomion saamiseksi vaaditaan? 
 
  

d175 Ongelman ratkaiseminen (ks. myös korkeatasoiset kognitiiviset toiminnot b164 ja tunne-elämän toiminnot 
b152) 

Miten lapsi ratkaisee ongelmansa? 
 
 

Mitä lapsi tekee, jos häntä ei ymmärretä? 
 
 

Pääluokka 2: yleisluonteiset tehtävät ja vaateet 

d210 Yksittäisen tehtävän tekeminen 

Osaako lapsi suorittaa itsenäisesti yksinkertaisen ja tutun 
tehtävän (esim. palapelin tekeminen)? 

    

d220 Useiden tehtävien tekeminen 

Osaako lapsi suorittaa itsenäisesti useamman peräkkäisen 
tehtävän loppuun (esim. vaihtaa tehtävän toiseen sujuvasti)?   

    

d240 Stressin ja muiden psyykkisten vaateiden käsitteleminen 

Esim. Miten lapsi reagoi ensimmäisellä tapaamiskerrallanne kontaktinottoon? 
Esim. Miten lapsi reagoi mahdollisiin muutoksiin tapaamisten aikana? 
 
 
 

Pääluokka 3: kommunikointi (viestien ymmärtäminen ja tuottaminen) 

d310 Puhuttujen viestien ymmärtäminen (ks. myös kieleen liittyvät mielen toiminnot b167) 

Ymmärtääkö lapsi lyhyet käskyt, esim. ”Nyt lopetetaan!”?     

Ymmärtääkö lapsi pidemmät ohjeet, esim. ”Anna minulle nukke 
ja ota itsellesi auto.”? 

    

Ymmärtääkö lapsi ei-tilannesidonnaista kieltä?     

Ymmärtääkö lapsi leikinlaskua, hassuttelua?     

Ymmärtääkö lapsi kielellisiä vihjeitä/kielellinen päättely?     

d315 Ei-kielellisten viestien ymmärtäminen 

Ymmärtääkö lapsi eleitä (esim. osoittamista) tai ilmeitä?     

Katsooko lapsi mielellään kuvia tai valokuvia?     

d330 Puhuminen (ks. myös kieleen liittyvät mielen toiminnot b167) 

Ilmaiseeko lapsi itseään ääntelemällä?     

Käyttääkö lapsi yksittäisiä sanoja (tai sanahahmoja) itseään 
ilmastaakseen? 

    

Puhuuko lapsi lausein?     

Puhuuko lapsi selvästi? (myös b320, ääntämistoiminnot ja 
b760, tahdonalaisen liiketoiminnan hallinta) 

    

Kertooko lapsi? (skripti, henkilökohtainen kertomus, fiktiivinen 
kertomus?) 
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Kysymys (rastita oikea vaihtoehto) ei haasteita 
(0) 

haasteita 
joskus (1-2) 

haasteita 
usein (3)  

haasteita 
aina (4) 

Osaako lapsi säädellä äänensä voimakkuutta tilanteen mukaan? 
(myös b310, puheäänitoiminnot) 

    

Puhuuko lapsi sujuvasti? (myös b330, puheen sujuvuus- ja 
rytmitoiminnot) 

    

Osaako lapsi  

• pyytää 

• herättää huomion 

• kommentoida 

• kieltäytyä 

• kysyä 

• kertoa (skriptit, henk.koht. ja fiktiivinen kerronta) 

• ilmaista tarpeitaan ja tunteitaan 

• käyttää sosiaalista kieltä (kiittää, tervehtiä, pyytää 
anteeksi yms.)? 

 

    

    

    

    

    

    

    

    
 

d335 Ei-kielellisten viestien tuottaminen 

Ilmaiseeko lapsi itseään elein, ilmein, näyttämällä, sormella 
osoittamalla? 

    

d350 Keskustelu 

Aloittaako lapsi keskustelun?     

Vastaako lapsi keskustelualoitteisiin?     

Osaako lapsi ylläpitää keskustelua?     

Tuntuuko lapsi nauttivan keskustelusta?     

d360 Kommunikointilaitteiden- ja tekniikoiden käyttäminen (vastaa vain tarvittaessa) 

Käytettiinkö lapsen kanssa jotain puhetta tukevaa ja korvaavaa kommunikointimenetelmää?  
Jos, niin mitä?  

Ilmaiseeko lapsi itseään käyttäen puhetta tukevaa ja korvaavaa 
kommunikointimenetelmää oma-aloitteisesti? 

    

Onko puhetta tukevista ja korvaavista menetelmistä hyötyä 
lapsen ymmärtämisen ja toiminnanohjauksen tukemisessa 
(esim. kuvitettu tehtäväjärjestys)? 

    

Muuta liittyen puhetta tukevaan ja korvaavaan kommunikointiin:  
 
 
 

Pääluokka 4: liikkuminen 

d440 Käden hienomotoriikan käyttäminen     

Onko lapsen kätisyys selkeä? 
 

    

Käyttääkö lapsi sujuvasti esineitä (tarttuu, käsittelee, irrottaa)?     

Asennon vaihtaminen d410 ja ylläpitäminen d415     

Käyttääkö lapsi kehoaan joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti?     

Pääluokka 7: henkilöiden välinen vuorovaikutus 

d710 Henkilöiden välinen perustava vuorovaikutus 

Onko lapsi tietoinen toisesta henkilöstä  ja tämän 
kontaktiyrityksistä? 

    

d720 Henkilöiden välinen monimuotoinen vuorovaikutus 

Saatko lapseen helposti kontaktin? 
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Kysymys (rastita oikea vaihtoehto) ei haasteita 
(tarkenne 0) 

haateita 
joskus (1-2) 

haasteita 
usein(tarken
ne 3)  

haasteita 
aina 
(tarkenne 4) 

Ottaako lapsi kontaktia? 
Miten: 
 
 

d920 Virkistäytyminen ja vapaa-aika (Peli ja leikki d9200) 

Käsitteleekö lapsi leikkikaluja adekvaatisti?     

Leikkiikö lapsi itsekseen iänmukaisesti?     

Osallistuuko lapsi leikkiin iänmukaisesti?     

Oppiiko lapsi pelejä?     

Osaako lapsi noudattaa pelien sääntöjä?     

Muita havaintoja lapsesta: 

Muita havaintoja lapsen kommunikoinnista ja sosiaalisista taidoista: 
 
 
 
 
 
 

Havaintoja lapsen omatoimisuustaidoista (d, suoritukset ja osallistuminen, pääluokka 5):  
 
 
 
 
 
 

Havaintoja lapsen kehon rakenteista (s): 
 
 
 
 
 
 

Havaintoja lapsen ympäristötekijöistä (e), vahvuudet ja haasteet: 
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3. Testimuotoinen arviointi 

 

Testitulosten siltaaminen on riskialtista ja hyvin testikohtaista. Suoraa siltaamista 

toimintakykyyn tulee välttää. Sen vuoksi en halua enkä voi antaa ohjeita testitulosten 

muuttamisesta ”ICF-kielelle”.  

 

Testimuotoisen arvioinnin tavoitteena on selvittää, kuinka paljon lapsen suoritus eroaa 

saman ikäisen neurotyypillisen lapsen suorituksesta. Se ei kerro Sinulle vielä kovinkaan 

paljoa lapsen suoriutumisen ja osallistumisen haasteista hänen omassa ympäristössään.  

Lapsen toimintakyky arjessa voi olla voimakkaasti heikentynyt, vaikka testeillä saatu tulos 

viittaisivat ainoastaan lieviin vaikeuksiin. Testimuotoinen arviointi antaa arvokkaan lisän 

tiedonkeruuseen, mutta pelkästään siihen ei voi luottaa toimintakyvyn mittarina.  

 

Testillä voit siis saada esiin suorituskyvyn, joka voidaan määritellä seuraavasti: ” yksilön 

kyky toteuttaa jokin tehtävä tai toimi vakioidussa ympäristössä. Se kuvaa korkeinta 

todennäköistä suoritustasoa, jonka henkilö voi saavuttaa tietyllä hetkellä tietyssä 

toiminnassa. Suorituskyky on siis maksimaalinen suoritus täydellisissä olosuhteissa” (THL).  

Suorituskyky määritellään ilman apuvälineitä tehtäväksi. 

 

Testeillä ei siis voi saada esiin oikeaa kuvaan lapsen suoritustasosta, joka määritellään 

seuraavasti: ”Konkreettisessa elämäntilanteessa realisoitunut suorituskyky. Tähän 

realisointiin vaikuttavat terveyden lisäksi ympäristö- ja yksilötekijät. Suoritustaso kuvaa 

mitä yksilö tekee nyky-ympäristössään” (THL). Suoritustason tarkenne koskee yksilön 

nyky-ympäristöä, joten apuvälineet, avustajat ja rajoittavat tekijät voidaan havaita 

suoraan (ICF-kirja, s. 225). 

 

Suorituskyvyn ja suoritustason välinen poikkeama kuvastaa yhdenmukaisen ympäristön 

ja nyky-ympäristön vaikutusten eroa. Tätä eroa voidaan käyttää ohjenuorana 

harkittaessa, miten yksilön nykyistä ympäristöä pitäisi muuttaa yksilön suoritustason 

parantamiseksi (ICF-kirja, s. 225)    
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4. Puheterapeuttien ”ydinlista” 

 

Nyt olet edennyt jo niin pitkälle, että sinulla on haastattelun, havainnoinnin ja testien avulla 

saatua tietoa lapsesta. On aika koota tieto yhdelle lomakkeelle.  

 

Olen kerännyt koko ICF:stä ne kuvauskohteet, joita puheterapeutit useimmin tarkastelevat. 

Tarkoitus ei ole, että arvioit kaikki nämä kohteet, vaan ainoastaan ne, jotka kulloiseenkin 

lapseen sopivat. Kuvauskohteita on siis paljon, koska olen nyt ottanut mukaan myös 

useampiportaisia kuvauskohteita, jotta voisit laatia lapsen kielellis-kommunikatiivista 

taidoista ja tarpeista mahdollisimman yksityiskohtaisen, mutta kuitenkin laajan kuvauksen. 

Voit tarvittaessa lisätä tai poistaa kuvauskohteita eli tehdä tästäkin itsellesi sopivan työkalun. 

Etsi listalta kuvauskohteet, jotka sopivat arvioimasi lapsen toimintakyvyn kuvaamiseen. Jos et 

löydä sopivaa kuvauskohdetta ilmiölle, jota haluat kuvata, voit käyttää kohtaa ”muu 

määritelty”, joka löytyy miltei jokaisen kohteen lopusta. Kirjaat siihen, minkä ilmiön 

määrittelet. Tarkista ICF-koodit THL:n sivulta käyttäen joko sähköistä kirjaa (https://thl.fi/icf-

koodit/) tai Koodistopalvelua. 

Aseta kuvauskohteelle tarkenne eli mieti, kuinka suuri lapsen rajoite on. Määrittele rajoite 

rastittamalla joku numeroista 0-4 (0= ei ongelmaa, 1= lievä ongelma, 2=kohtalainen ongelma, 

3=merkittävä/vaikea ongelma, 4=ehdoton ongelma). 

Lopullisen tarkenteen eli haitta/vaikeusasteen/rajoitteen määrittelyyn vaikuttavat myös 

muiden arviointimenetelmien (haastattelu, havainnointi, esitiedot) avulla saatu tieto lapsen 

kommunikatiivisesta ja kielellisestä toimintakyvystä arjessa. Muista, että jokainen lasta 

arvoinut työntekijä arvioi lapsen toimintakykyä omasta näkökulmastaan. Eri toimijoiden 

määrittelemät tarkenteet samasta kuvauskohteesta voivat siis olla erilaiset. Kuntoutusta 

suunniteltaessa moniammatillisesti muodostuu kokonaiskäsitys lapsen toimintakyvystä 

arjessa.  

 

 

 

 

 

 

 

https://thl.fi/icf-koodit/
https://thl.fi/icf-koodit/
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ICF lasten kuntoutuksessa-hanke 
Puheterapeuttien laaja ydinlista 

ICF kuvauskohteet ICF-tarkenne 
   
Osallistuminen ja suoritukset, kehon toiminnot, kehon rakenteet, ympäristötekijät 
   

tarkenne 

0 1 2 3 4 

SUORITUKSET JA OSALLISTUMINEN (d) 
Pääluokka 1: oppiminen ja tiedon soveltaminen 

koodi kuvauskohde       

d110 Katseleminen       

d115 Kuunteleminen       

d120 Tarkoituksellinen aistiminen       

d1200    Suulla aistiminen       

d1201    Koskettaminen       

d1202    Haistaminen       

d1203    Maistaminen       

d130 Jäljitteleminen       

d132 Kielen omaksuminen       

d1320 Yksittäisten sanojen tai merkityksellisten symbolien omaksuminen       

d1321 Sanojen yhdistäminen lausekkeiksi       

d1322 Syntaksin omaksuminen       

d1328 Kielen omaksuminen, muu määritelty       

d1329 Kielen omaksuminen, määrittelemätön       

d133 Toisen kielen omaksuminen       

d135 Kertaaminen       

d137 Käsitteiden omaksuminen       

d1370    Peruskäsitteiden omaksuminen       

d1371    Monimutkaisten käsitteiden omaksuminen       

d1378    Käsitteiden omaksuminen, muu määritelty       

d1379    Käsitteiden omaksuminen, määrittelemätön       

d138 Tiedon omaksuminen       

d140 Lukemaan oppiminen       

d1400    Symbolien tunnistamistaitojen hankkiminen       

d1401    Kirjoitettujen sanojen ääntämistaitojen hankkiminen       

d1402    Kirjoitettujen sanojen ja fraasien ymmärtämistaitojen hankkiminen       

d1408    Lukemaan oppiminen, muu määritelty       

d1409    Lukemaan oppiminen, määrittelemätön       

d145 Kirjoittamaan oppiminen       

d1450    Kirjoitusvälineiden käyttötaitojen hankkiminen       

d1451 
   Symbolien, merkkien ja aakkoskirjainten kirjoittamistaitojen 
hankkiminen       

d1452    Sanojen ja lausekkeiden kirjoittamistaitojen hankkiminen       

d1458    Kirjoittamaan oppiminen, muu määritelty       

d1459    Kirjoittamaan oppiminen, määrittelemätön       

d150 Laskemaan oppiminen       

d1500     Matemaattisten perustaitojen omaksuminen       

d155 Taitojen hankkiminen      
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koodi kuvauskohde  0 1 2 3 4 

d1550    Perustaitojen hankkiminen       

d1551    Monimutkaisten taitojen hankkiminen       

d1558    Taitojen hankkiminen, muu määritelty       

d1559    Taitojen hankkiminen, määrittelemätön       

d160 Tarkkaavuuden kohdentaminen       

d1600    Tarkkaavuuden kohdentaminen henkilöön       

d1601    Tarkkaavuuden kohdentaminen ympäristöön       

d1608    Tarkkaavuuden kohdentaminen, muu määritelty       

d1609    Tarkkaavuuden kohdentaminen, määrittelemätön       

d163 Ajatteleminen       

d175 Ongelman ratkaiseminen       

d1750    Yksinkertaisen ongelman ratkaiseminen       

d1751    Monimutkaisen ongelman ratkaiseminen       

d1758    Ongelman ratkaiseminen, muu määritelty       

d1759    Ongelman ratkaiseminen, määrittelemätön       

d177 Päätöksen tekeminen       

                          Pääluokka 2: yleisluonteiset tehtävät ja vaateet 
d210 Yksittäisen tehtävän tekeminen       

d2100    Yksinkertaisen tehtävän tekeminen       

d2101    Monimutkaisen tehtävän tekeminen       

d2102    Yksittäisen tehtävän tekeminen itsenäisesti       

d2103    Yksittäisen tehtävän suorittaminen ryhmässä       

d2108    Yksittäisen tehtävän tekeminen, muu määritelty       

d2109    Yksittäisen tehtävän tekeminen, määrittelemätön       

d220 Useiden tehtävien tekeminen        

d2200    Useiden tehtävien suorittaminen       

d2001    Useiden tehtävien suorittaminen loppuun       

d2002    Useiden tehtävien tekeminen itsenäisesti       

d2003    Useiden tehtävien tekeminen ryhmässä       

d2008    Useiden tehtävien tekeminen, muu määritelty       

d2009    Useiden tehtävien tekeminen, määrittelemätön       

d230 Päivittäin toistuvien tehtävien ja toimien suorittaminen       

d2301    Päivittäin toistuvien tehtävien ja toimien hallitseminen       

d2302    Päivittäin toistuvien tehtävien ja toimien suorittaminen loppuun       

d2303    Oman toimintatason hallitseminen       

d2304 
   Päivittäin toistuvissa tehtävissä ja toimissa tapahtuviin muutoksiin 
sopeutuminen       

d2308    Päivittäin toistuvien tehtävien ja toimien suorittaminen, muu määritelty       

d2309 
   Päivittäin toistuvien tehtävien ja toimien suorittaminen, 
määrittelemätön       

d240 Stressin ja muiden psyykkisten vaateiden käsitteleminen       

d2400    Vastuun kantaminen       

d2401    Stressin käsitteleminen       

d2402    Kriisitilanteiden käsitteleminen       

d2408 
   Stressin ja muiden psyykkisten vaateiden käsitteleminen, muu 
määritelty       

d2409 
   Stressin ja muiden psyykkisten vaateiden käsitteleminen, 
määrittelemätön       

                            Pääluokka 3: kommunikointi 
 
d310 Puhuttujen viestien ymmärtäminen       

d3101    Yksinkertaisten puhuttujen viestien ymmärtäminen       

d3102    Monimutkaisten puhuttujen viestin ymmärtäminen       

d3108    Puhuttujen viestien ymmärtäminen, muu määritelty       

d3109 
   Puhuttujen viestien ymmärtäminen, määrittelemätön 
       

d315 Ei-kielellisten viestien ymmärtäminen       

d3150    Kehon kielen ymmärtäminen       
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koodi kuvauskohde   0 1 2 3 4 

d3151    Yleisten merkkien ja symbolien ymmärtäminen       

d3152    Piirrosten ja valokuvien ymmärtäminen       

d3158    Ei-kielellisten viestien ymmärtäminen, muu määritelty       

d3159    Ei-kielellisten viestien ymmärtäminen, määrittelemätön       

d320 Viittomakielen viestien ymmärtäminen       

d329 
Kommunikointi, viestien ymmärtäminen ym. määritelty ja 
määrittelemätön       

d330 Puhuminen       

d3300    Merkityksellisten äänien tuottaminen       

d3301    Yksinkertaisten puhuttujen viestien tuottaminen       

d3302    Monimuotoisten puhuttujen viestien tuottaminen       

d3308    Puhuminen, muu määritelty (esim. kertominen)       

d3309    Puhuminen, määrittelemätön       

d331 Ääntely puhumatta       

d335 Ei-kielellisten viestien tuottaminen       

d3350    Kehon kielen tuottaminen       

d3351    Merkkien ja symbolien tuottaminen       

d3352    Piirrosten ja valokuvien tuottaminen       

d3358    Ei-kielellisten viestien tuottaminen, muu määritelty       

d3359    Ei-kielellisten viestien tuottaminen, määrittelemätön       

d340 Viestien tuottaminen viittomakielellä       

d349 
Kommunikointi, viestien tuottaminen, muu määritelty ja 
määrittelemätön       

d350 Keskustelu       

d3500    Keskustelun aloittaminen       

d3501    Keskustelun ylläpitäminen       

d3502    Keskustelun lopettaminen       

d3503    Keskustelu yhden henkilön kanssa       

d3504    Keskustelu usean henkilön kanssa       

d3508    Keskustelu, muu määritelty       

d3509    Keskustelu, määrittelemätön       

d360 Kommunikointilaitteiden ja –tekniikoiden käyttäminen       

d3600    Telekommunikointilaitteiden käyttäminen       

d3601     Kirjoittavien laitteiden käyttäminen       

d3602    Kommunikointitekniikoiden käyttäminen       

d3608    Kommunikointilaitteiden ja -tekniikoiden käyttö, muu määritelty       

d3609    Kommunikointilaitteiden ja -tekniikoiden käyttö, määrittelemätön       

                              Pääluokka 4: liikkuminen 
d410 
d415 Asennon vaihtaminen ja ylläpitäminen       

d440 Käden hienomotoriikan käyttäminen       

d4400    Poimiminen       

d4401    Tarttuminen       

d4402    Käsitteleminen       

d4403    Irrottaminen       

d4408    Käden hienomotorinen käyttäminen, muu määritelty       

d4409    Käden hienomotorinen käyttäminen, määrittelemätön       

                                Pääluokka 7: henkilöiden välinen vuorovaikutus ja ihmissuhteet 
d710 Henkilöiden välinen perustava vuorovaikutus       

d7100    Kunnioitus ja lämpö ihmissuhteissa       

d7101    Arvonanto ihmissuhteissa       

d7102    Suvaitsevaisuus ihmissuhteissa       

d7103    Kritiikki ihmissuhteissa       

d7104    Sosiaaliset vihjeet ihmissuhteissa       

d7105    Fyysinen kontakti ihmissuhteissa       

d7106    Tuttujen ihmisten erottaminen       

d7108    Henkilöiden välinen perustava vuorovaikutus, muu määritelty       
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koodi kuvauskohde  0 1 2 3 4 

d7109    Henkilöiden välinen perustava vuorovaikutus, määrittelemätön       

d720  Henkilöiden välinen monimuotoinen vuorovaikutus       

d7200    Ihmissuhteiden luominen       

d7202    Käyttäytymisen säätely vuorovaikutussuhteessa       

d7203    Sosiaalisten sääntöjen mukainen vuorovaikutus       

d7204    Sosiaalisen tilan säilyttäminen       

d7208    Henkilöiden välinen monimuotoinen vuorovaikutus, muu määritelty       

d7209    Henkilöiden välinen monimuotoinen vuorovaikutus, määrittelemätön       

d750 Vapaamuotoiset sosiaaliset ihmissuhteet       

d7500    Vapaamuotoiset ystävyyssuhteet       

d7502    Vapaamuotoiset tuttavuussuhteet       

d7504    Vapaamuotoiset ihmissuhteet ikätovereiden kanssa       

d7508    Vapaamuotoiset sosiaaliset ihmissuhteet, muu määritelty       

d7509    Vapaamuotoiset sosiaaliset ihmissuhteet, muu määritelty       

                                   Pääluokka 9: yhteisöllinen, sosiaalinen ja kansalaiselämä 
d920 Virkistäytyminen ja vapaa-aika       

d9200    Peli ja leikki       

d9204    Harrastukset        

d9208    Virkistäytyminen ja vapaa-aika, muu määritelty       

d9209    Virkistäytyminen ja vapaa-aika, määrittelemätön       

                                  KEHON TOIMINNOT (b) 
 
                               Pääluokka 1: mielen toiminnot 
b114 Orientoitumistoiminnot       

b1140    Orientoituminen aikaan       

b1141    Orientoituminen paikkaan       

b1142    Orientoituminen henkilöön       

b11420       Orientoituminen omaan itseen       

b11421       Orientoituminen muihin       

b11428        Orientoituminen henkilöön, muu määritelty       

b11429       Orientoituminen henkilöön, määrittelemätön       

b1143    Orientoituminen esineisiin       

b1144    Orientoituminen tilaan       

b1148    Orientoitumistoiminnot, muu määritelty       

b1149    Orientoitumistoiminnot, määrittelemätön       

b117 Älykkyystoiminnot (mm. kehitysvamma)       

b122 Kokonaisvaltaiset psykososiaaliset toiminnot (autismi)       

b140 Tarkkaavuustoiminnot       

b1400    Tarkkaavuuden ylläpito       

b1401    Tarkkaavuuden siirtyminen kohteesta toiseen       

b1402    Tarkkaavuuden jakautuminen       

b1403    Eri henkilöiden tarkkaavuuden kohdistuminen samaan ärsykkeeseen       

b1408    Tarkkaavuustoiminnot, muu määritelty       

b1409    Tarkkaavuustoiminnot, määrittelemätön       

b144 Muistitoiminnot       

b1440    Lyhytkestoinen muisti       

b1441    Pitkäkestoinen muisti       

b1442    Mieleenpalautuminen ja käsittely       

b1443    Työmuisti       

b1448    Muistitoiminnot, muu määritelty       

b1449    Muistitoiminnot, määrittelemätön       

b147 Psykomotoriset toiminnot        

b1478     Psykomotoriset toiminnot, muu määritelty (esim. ekolalia)       

b152 Tunne-elämän toiminnot       

b1520    Tunteiden tarkoituksenmukaisuus       

b1521    Tunteiden säätely       

b1522    Tunteiden vaihteluala       
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koodi kuvauskohde  0 1 2 3 4 

b1528    Tunne-elämän toiminnot, muu määritelty       

b1529    Tunne-elämän toiminnot, määrittelemätön       

b156 Havaintotoiminnot       

b1560    Kuulohavainnnot       

b1561    Näköhavainnnot       

b1562     Hajuhavainnot       

b1563    Makuhavainnot        

b1564    Kosketushavainnot       

b1565    Visuospatiaaliset havainnnot       

b1568    Havaintotoiminnot, muu määritelty       

b1569    Havaintotoiminnot, määrittelemätön       

b 160  Ajattelutoiminnot       

b1600 Ajattelun nopeus       

b 1601 Ajattelun muoto       

b1602 Ajattelun sisältö       

b1603 Ajattelun hallinta       

b1608 Ajattelutoiminnot, muu määritelty       

b1609 Ajattelutoiminnot, määrittelemätön       

b164  Korkeatasoiset kognitiiviset toiminnot       

b1640    Käsitteellistyminen       

b1641    Järjestely ja suunnittelu       

b1642    Ajan hallinta       

b1643    Kognitiivinen joustavuus       

b1644    Oivalluskyky       

b1645    Arvostelukyky       

b1646    Ongelmanratkaisu       

b1648    Korkeatasoiset kognitiiviset toiminnot, muu määritelty       

b1649    Korkeatasoiset kognitiiviset toiminnot, määrittelemätön       

b167 Kieleen liittyvät mielen toiminnot       

b1670    Kielen vastaanotto       

b16700       Puhutun kielen vastaanotto       

b16702       Viittomakielen vastaanotto       

b16703       Kehonkielen vastaanotto       

b16708       Kielen vastaanotto, muu määritelty       

b16709       Kielen vastaanotto, määrittelemätön        

b1671    Kielellinen ilmaisu       

b16710       Puhutun kielen ilmaisu       

b16712       Viittomakielen ilmaisu       

b16713       Kehonkielen ilmaisu       

b16718       Kielellinen ilmaisu, muu määritelty       

b16719       Kielellinen ilmaisu, muu määritelty       

b1672 Kielen integroidut toiminnot       

b176 
Monimutkaisten liikkeiden yhteensovittamistoiminnot /esim. 
dyspraksia)       

                                  
                              Pääluokka 2: aistitoiminnot ja kipu 
b210 Näkötoiminnot       

b230 Kuulotoiminnot        

b2300    Äänen kuuluminen       

b2301    Äänen erottuminen       

b2302    Äänen paikantuminen       

b2303    Äänen sivusuunnan paikantuminen       

b2304    Puheen erotuskyky       

b2308    Kuulotoiminnot, muu määritelty       

b2309    Kuulotoiminnot, määrittelemätön       

b250-
279 Muut aistitoiminnot       
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koodi kuvauskohde  0 1 2 3 4 

b250    Makuaistitoiminto       

b255    Hajuaistitoiminto       

b260    Asentoaistitoiminto       

b265    Kosketusaistitoiminto       

b270    Lämpö- ja muiden ärsykkeiden aistitoiminnot       

b279    Muut aistitoiminnot, muu määritelty ja määrittelemätön       

                                  Pääluokka 3: ääni- ja puhetoiminnot 
b310 Puheäänitoiminnot       

b3100    Puheäänen tuotto       

b3101    Puheäänen laatu       

b3102    Puheäänitoiminnot, muu määritelty       

b3103    Puheäänitoiminnot, määrittelemätön       

b320 Ääntämistoiminnot       

b330 Puheen sujuvuus- ja rytmitoiminnot       

b3300    Puheen sujuvuus       

b3301    Puherytmi       

b3302    Puheen nopeus       

b3303    Puheen sointi       

b3308    Puheen sujuvuus- ja rytmitoiminnot, muu määritelty       

b3039    Puheen sujuvuus- ja rytmitoiminnot, määrittelemätön       

b340 Muunlaiset äänen tuottotoiminnot       

b3400    Sävelten tuotto       

b3401    Monenlaisten äänten tuotto       

b3408    Muunlaiset äänen tuottotoiminnot, muu määritelty       

b3409    Muunlaiset äänen tuottotoiminnot, määrittelemätön       

b398 Ääni- ja puhetoiminnot, muu määritelty       

b399 Ääni- ja puhetoiminnot, määrittelemätön       

                   Pääluokka 5: ruoansulatus- aineenvaihdunta- ja umpieritysjärjestelmän 
toiminnot 
b510 Ravinnonottotoiminnot       

b5100    Imeminen       

b5101    Pureskelu       

b5102    Jauhaminen       

b5103    Ruuan käsittely suussa       

b5104    Syljen eritys       

b5105    Nieleminen       

b5108    Ravinnonottotoiminnot, muu määritelty       

b5109    Ravinnonottotoiminnot, määrittelemätön       

                   Pääluokka 7: tuki- ja liikuntaelimistöön ja liikkeisiin liittyvät toiminnot 
b760 Tahdonalaisen liiketoiminnan hallinta       

b7600    Yksinkertaisten tahdonalaisten liikkeiden hallinta       

b7601    Monimutkaisten tahdonalaisten liikkeiden hallinta       

b7602    Tahdonalaisten liikkeiden koordinaatio       

b7608    Tahdonalaisten liiketoimintojen hallinta, muu määritelty       

b7609    Tahdonalaisten liiketoimintojen hallinta, määrittelemätön       

b765 Tahattomat liiketoiminnot       

b7650 Lihasten tahaton supistuminen       

b7651 Vapina       

b7652 Nykiminen ja maneerit       

b7653 Kaavamaiset ja pakonomaiset toistuvat liikkeet       

b7658 Tahattomat liiketoiminnot, muu määritelty       

b7659 Tahattomat liiketoiminnot, määrittelemätön       

                                          KEHON RAKENTEET (s)                   
                                Pääluokka 1: hermojärjestelmän rakenteet 
s110 Aivojen rakenne       

                                Pääluokka 2: silmä, korva ja niihin liittyvät rakenteet 



22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koodi kuvauskohde  0 1 2 3 4 

s250 Keskikorvan rakenne       

s260 Sisäkorvan rakenne       

s298 Silmä, korva ja niihin liittyvät rakenteet, muu määrittelemätön       

s299 Silmä, korva ja niihin liittyvät rakenteet, määrittelemätön       

                                Pääluokka 3: ääneen ja puheeseen liittyvät rakenteet 
s310 Nenän rakenne       

s320 Suun rakenne       

s330 Nielun rakenne       

s340 Kurkunpään rakenne       

s398 Ääneen ja puheeseen liittyvät rakenteet, muu määritelty       

s399 Ääneen ja puheeseen liittyvät rakenteet, määrittelemätön       

                                 Pääluokka 7: pään ja niskan seudun rakenne 
s710 Pään ja niskanseudun rakenne       

                          YMPÄRISTÖTEKIJÄT (e) 
edistävä estävä 

4
+ 

3
+ 

2
+ 

1
+ 0 1 2 3 4 

                   Pääluokka 3: Tuki ja keskinäiset suhteet                     
e310 Lähiperhe            

e315 Laajennettu perhe            

e320 Ystävät             

e325 Tuttavat, ikätoverit, työtoverit, naapurit ja yhteisön jäsenet            

e340 Kotipalvelutyöntekijät ja henkilökohtaiset avustajat            

e350 Kotieläimet          

e355 Terveydenhuollon ammattihenkilöt            

e360 Muut ammattihenkilöt          

e398 Tuki ja keskinäiset suhteet, muu määritelty          

e399 Tuki ja keskinäiset suhteet,           

                            Pääluokka 4: asenteet   
e410 Lähiperheen jäsenten asenteet          

e415 Laajennetun perheen jäsenten asenteet          

e420 Ystävien asenteet          

e425 
Tuttavien, ikätoverien, työtoverien, naapurein ja yhteisön 
jäsenten asenteet          

e440 
Kotipalvelutyöntekijöiden ja henkilökohtaisten avustajien 
asenteet          

e455 Muiden ammattihenkilöiden asenteet          

e498 Asenteet, muu määritelty          

e499 Asenteet, määrittelemätön          
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5. Loppuarvion/lausunnon kirjoittaminen 

On tullut aika koota tekemäsi arviot kirjalliseen muotoon. Voit nyt käyttää em. materiaalin 

avulla kokoamaasi tietoa avuksi kielellis-kommunikatiivisten taitojen kuvaamisessa. Olisi 

hienoa, jos saisit käyttöösi myös muiden tekemät arviot lapsesta, jotta saat kokonaiskuvan 

lapsen toimintakyvystä ja siitä, mikä hänen arkeaan eniten varjostaa ja mikä valaisee. Jokaisen 

ammattilaisen lausunnossa olisi tärkeä olla selkeä ja tiivis ICF-pohjainen yhteenveto muita 

toimijoita ajatellen, esim. lääkäriä, joka kokoaa kuntoutussuunnitelman. 

Voit käyttää kuvauskohteiden koodeja myös kertoessasi arviointituloksista, mutta 

tärkeämpää olisi käyttää koodeja sekä tarkenteita Toimintakyky -otsikon alla erityisesti, kun 

kuvaat haasteita.  Jos vierastat koodien ja tarkenteiden numeraalista käyttöä, voit kirjoittaa 

ne auki, esim. ”X:llä on erityisiä haasteita puheen tuotossa, tarkkaavuuden kohdentamisessa 

sekä monimutkaisten viestien ymmärtämisessä.”  Pyri käyttämään ”ICF-kieltä” eli 

kuvauskohteiden sanallista muotoa, jotta tekemäsi arvio avautuisi tarvittaessa muillekin 

ammattiryhmille.  

Muista aina myös kuvata lapsen toimimista ja pärjäämistä arjessa. Kielellinen suoriutuminen 

voi näyttäytyä hyvin eri tavalla arviointitilanteessa tai kotona/varhaiskasvatuksessa ja tämä 

ristiriita on hyvä ottaa esille yhteenvedossa.  Muista siis avata ympäristötekijöiden merkitys 

toimintakykyyn. Ympäristötekijöiden vaikutus on suuri, se voi olla toimintakykyä estävä tai 

edistävä. Älä epäröi kirjoittaa niistä! 

Voit tehdä arvioinnistasi visuaalisen toimintakykyprofiilin, jonka avulla voit helposti seurata 

lapsen toimintakykyä ja kuntoutumista. Helpoiten sen luominen käy käyttämällä sähköistä 

kuvauslomaketta, joka löytyy täältä https://www.icf-core-sets.org/fi/page0.php. Voit valita 

valikosta puheterapeuttien ”ydinlistaan” merkitsemiäsi kuvauskohteita, määritellä niille 

vaikeusasteet sekä näin tuottaa visuaalisen toimintakykyprofiilin. Valitettavasti sähköisestä 

työkalusta puuttuu edelleen joitakin puheterapeutille tarpeellisia kuvauskohteita, mutta 

listaa täydennetään jatkuvasti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.icf-core-sets.org/fi/page0.php
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ICF lasten kuntoutuksessa – hanke 
Puheterapeutin esimerkkilausunto / Pia Lindevall  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
Yhteenveto puheterapeutin suorittamasta arviointijaksosta 
 RP 321 Lausunnot ja palautteet 
 
Asiakas: Tytti Tylleröinen 
                Taavetintie 9, 12345 Tiittala 
                Huoltaja: Tuulikki Tylleröinen, puh. 0987654  
 

 
Esitiedot RP110 Orientoiva puheterapeuttinen arviointi 

 

2;6 vuotias Tytti tulee vastaanotolle viiden kerran arviointijaksolle viivästyneen 

puheen kehityksen vuoksi. Tytti on kotihoidossa oleva kaksikielisen (suomi ja 

ruotsi) perheen 1/2 lapsi, perheessä on Tytin lisäksi 5 kk vanha vauva. Isä on 

matkatyössä ja vuoroviikoin kotona ja työssä.  

 

Tytin tuottamat sanat ovat enimmäkseen suomenkielisiä. Äidin kertoman 

mukaan suvussa ei ole ollut kielellisiä- tai muita kehitysviivästymiä tai -

poikkeamia. Raskausaikana tai varhaisessa kehityksessä ei ole esiintynyt 

poikkeavuutta. Ensimmäisen vuoden aikana Tytti on kuolannut runsaasti, 

syömisen suhteen ei kuitenkaan ole ollut ongelmia. Ensimmäiset suomenkieliset 

sanat ovat ilmaantuneet ennen yhden vuoden ikää, mutta jääneet välillä pois, ja 

puheen kehitys alkanut uudestaan noin kaksivuotiaana. Puhuttuja sanoja on äidin 

mukaan n. 15, jotka usein samankaltaistuvat lopputavujen mukaan. 

Ruotsinkielisiä sanoja ei ole ilmaantunut lainkaan. Tytti ilmaisee itseään 

enimmäkseen osoittamalla ja ääntelemällä, mutta hän on myös ottanut käyttöönsä 

muutamia viittomia, joita käyttää molempien vanhempien kanssa. Puheen 

ymmärtämistaitojen suhteen äidillä ei ole suurempaa huolta, hän ymmärtää sekä 

suomea että ruotsia, joskin suomi on myös reseptiivisesti vahvempi. 

Siirtymätilanteet sujuvat hyvin. Äidin kertoman mukaan korvatulehduksia on 

ollut kaksi. Kuuloa ei ole tutkittu. Äiti on oma-aloitteisesti aloittanut arkeen 

liittyvien viittomien käytön noin vuosi sitten. 

 

 

Testaus- ja arviointitulokset RP120 Puheterapeuttinen arviointi 

 

Arviointimenetelmät 

- Havainnointi  

- Bo Ege Eva test – puheen ymmärtämisen osio 

- Reynell III – puheen ymmärtämisen osio 

- Sanaseula – Lapsen varhaisen sanaston kehityksen seulontamenetelmä 

- Bo Ege Sproglig test 1 

- Fonologiatesti 
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Vuorovaikutustaidot: Tytillä on hyvä kontakti vuorovaikutuskumppaniin, ja 

hän lähtee helposti mukaan puheterapeutin tekemiin aloitteisiin (d710.0). Tytti 

ilmaisee itseään myös elein, näyttämällä ja osoittamalla (d335.0) sekä 

muutamalla viittomalla. Perhe on tänä arviointijakson aikana ottanut käyttöön 

arkeen liittyviä viittomia (syödä, nukkua, leikkiä, lukea, ulos, pissata), joista 

muutamia Tytti on omaksunut hienosti. 

 

Oraalimotoriset taidot: Oraalimotorisissa taidoissa Tytillä ei ilmene vaikeuksia 

siltä osin, mitä pystytty tässä vaiheessa arvioimaan (b760.0). Saa kielen 

työnnettyä suusta ulos, ylähuulelle ja molempiin suupieliin. Syöminen ja 

juominen sujuvat moitteettomasti (d510.0). Tarkempaa arviota ei pystytä 

suorittamaan. 

 

Puheen ymmärtäminen (d310): Yksittäisten sanojen ymmärtämisessä Tytillä ei 

ole vaikeuksia, mutta useamman asian yhdistäminen on haasteellista (d3102.3). 

Puheen ymmärtämiseen vaikuttaa tarkkaavuuteen liittyvät haasteet (d160.3., 

b1401.3). Puheen ymmärtäminen on huomattavasti parempaa, mikäli saadaan 

huomio herätettyä ja hidastamalla puhetta, jolloin myös useamman asian 

yhdistäminen onnistuu. Sanaseula -menetelmän puheen ymmärtämisen osiosta 

Tytti saa 80 pistettä, Eva testin kuvasta osoittamistehtävästä 13/16 oikeata 

vastausta ja Reynell III puheen ymmärtämisen osiosta 15 raakapistettä, joka jää 

alle ikäodotusten. Reynell III -testi on tehty kaksi kertaa eri käyntikerroilla 

ujouden ja keskittymisvaikeuksien vuoksi. Nämä ovat mahdollisesti vaikuttaneet 

myös testin tulokseen. 

 

Puheen tuottaminen (d330, b176): Äänneinventaari sisältää kaikki vokaalit, 

konsonanteista puuttuu terapian alussa l, r, n, d, g ja /äng/ -äänteet. M -äänteen 

tuotto terapian alussa vähäistä. Tuotetut sanat ovat enimmäkseen yksi- tai 

kaksitavuisia. Sanat sisältävät mm. äänteiden puutoksia, samankaltaistumista ja 

korvautumista sekä sijaispidennyksiä mutta mukana on myös täysin oikein 

tuotettuja sanoja. Ongelmat tuntuvat johtuvan vaikeudesta siirtyä nopeasti 

artikulaatioasemasta toiseen (b176.3). Sanaseula -menetelmän puheilmaisun 

taapero versiosta Tytti saa 24 pistettä, joka jää alle ikäodotusten. Bo Ege Sproglig 

1 testistä Tytti osaa nimetä 12/22 kuvaa. Keskittyminen fonologiatestin 

tekemiseen haasteellista, joten äidiltä on kysytty testissä esiintyvien sanojen 

tuotosta. Saadaan 18/32 sanaa, mutta näin suoritettuna testistä saatu tulos 

yksinään ei kuitenkaan ole luotettava fonologisten taitojen kartoitukseen. 

 

 

Toimintakyky RP120 Puheterapeuttinen arviointi 

 

Äiti on alkanut käyttää viittomia n. vuosi sitten ja nyt myös Tytti on alkanut 

käyttää niitä. Tytti käyttää kotona oma-aloitteisesti kolmea viittomaa ja hän 

jäljittelee muita viittomia aktiivisesti. Ympäristön tuki on siis merkittävästi Tytin 

toimintakykyä edistävää (e310+3). Aivan viime aikoina spontaanisti 

monipuolistunut äänteiden käyttö ja pidentyneet ilmaisut helpottavat tuottavan 

puheen ymmärrettävyyttä. Arki on äidin mukaan sujuvampaa nyt kun Tytillä on 

käytössään muutamia keinoja ilmaista itseään. Tuotetun sanaston määrä on 

kuitenkin vielä pieni ja puheessa esiintyy edelleen myös typistyneitä sanoja, 
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varsinkin pitkät sanat typistyvät usein, mutta myös jotkut kaksitavuiset sanat. 

Kaupungin puistotoiminnassa Tytillä ilmenee välillä haastetta ohjeiden 

ymmärtämisessä leikkien tai tehtävien vaihtumisen yhteydessä, lähinnä koska 

hänen on vaikea siirtää tarkkaavuuttaan keskittyäkseen kuuntelemaan ja 

katsomaan puhujaa.  

 

Suoritusten ja osallistumisen tasolla Tytin toimintakykyyn vaikuttavat 

erityiset haasteet puheen tuotossa (d330.3), tarkkaavuuden 

kohdentamisessa (d160.3) sekä monimutkaisten viestien ymmärtämisessä 

(d310.3). Haasteet vaikeuttavat itsenäistä selviytymistä, sosiaalista 

kanssakäymistä ja leikkiä muiden lasten sekä aikuisten kanssa.  

 

Kehon toimintojen tasolla lapsen toimintakykyyn vaikuttaa erityinen haaste 

tarkkaavuuden siirtymisessä kohteesta toiseen (b1401.3) sekä 

artikulaatioasemasta toiseen siirtymisen vaikeus (b176.3).  

 

Tytin toimintakyvystä on laadittu myös toimintakykyprofiili, joka löytyy tämän 

lausunnon liitteestä. 

 

 

 

Suunnitelma 

RP140 Puheterapiasuunnitelma 

 

Puheterapia jatkuu Tiittalan tk:ssa keväällä 15 x 45 min. Kevään terapiajakson 

tavoitteena on tukiviittomien käytön lisääminen (d340), tuottavan sanaston 

määrän kasvattaminen (d3301), lyhyiden lauseiden harjoittelu (d1321), puheen 

ymmärtämistaitojen tukeminen (d3101) ja mahdollisesti myös 

kuvakommunikaation kokeileminen (d3608). Äiti osallistuu aktiivisesti 

puheterapiaprosessiin ja tukee kuntoutumista arjessa. Tukiviittomien 

kotiopetuksen hakemus käsitellään kunnassa alkuvuodesta ja kuulontutkimus 

suoritetaan Tiittalan neuvolassa.  

 

 

 

Tiittalassa 20012021, 

 

 

 

______________________________________    

Paula Puheterapeutti    

Tiittalan tk 

puh.  

 

Jakelu: 

- koti 

- elektroninen potilastietojärjestelmä 
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Lopuksi 

 

Turussa 25.3. 2021, 

Olet nyt tutustunut puheterapeuteille laadittuun ICF-materiaaliin. Siinä on varmasti puutteita 

oman työsi kannalta, mutta voit muokata materiaalia omaan käyttöösi haluamallasi tavalla. 

Muista kuitenkin poistaa nimeni ja kaikki hankkeeseen liittyvä tieto, jos muokkaat alkuperäisiä 

ja alat käyttää itse tuottamaasi materiaalia. Mikäli haluat jakaa ajatuksiasi, ole rohkeasti 

yhteydessä minuun!  

Mukavia hetkiä ICF:n ja tämän hankkeessa kehitetyn materiaalin parissa. Työniloa! 

 

t: kollegasi Pia Lindevall 

FM, laillistettu puheterapeutti, logopedian yliopisto-opettaja (Turun yliopisto) 

pia.lindevall(at)utu.fi 
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