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Tiivistelmä 

Suomessa alle kouluikäisistä lapsista 12 prosenttia oli ulkomaalaistaustaisia vuoden 2020  
lopussa. Maahanmuuttaneet henkilöt käyttävät mielenterveys- ja kuntoutuspalveluja Suo-
messa harvemmin kuin muu väestö. Kuntoutuspalveluiden vähäisempään käyttöön voivat vai-
kuttaa esimerkiksi kielivaikeudet, kulttuurierot tai palvelujärjestelmään liittyvät tekijät. Tämän 
tutkimuksen tavoite oli tuottaa tietoa siitä, millaiseen Kelan järjestämään kuntoutukseen maa-
hanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret ovat osallistuneet sekä millaisia haasteita ja kehittämis-
tarpeita kuntoutuksen toteutumisessa on ollut, kun asiakkaat ovat olleet maahanmuuttajataus-
taisia lapsia, nuoria ja perheitä. 

Tutkimuksen aineistot koostuivat kyselyistä, haastatteluista ja Kelan rekisteritiedoista. Tutki-
muksen tiedontuottajia olivat Kelan kuntoutuksen palveluntuottajat sekä kuntoutukseen lähet-
tävillä tahoilla ja järjestöissä työskentelevät ammattilaiset. Kyselyt oli suunnattu kuntoutuksen 
palveluntuottajille. Tutkimukseen haastateltiin seitsemää kuntoutuksen palveluntuottajaa 
sekä kahta lähettävillä tahoilla ja kahta järjestöissä työskentelevää ammattilaista. Tutkimuksen 
tilasi Kelan etuuksien ja palvelujen suunnitteluyksikön kuntoutusryhmä. 

Vuosina 2019‒2021 iältään 0‒17-vuotiaiden maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten 
saama kuntoutus on useimmiten ollut lakiperusteeltaan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta. 
Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapiat ovat toteutuneet lapsille ja nuorille pää-
asiassa samalla tavoin kuin lapsille ja nuorille muussa väestössä. Haasteet kuntoutuksen toteu-
tumisessa ovat liittyneet kuntoutuksen valmisteluun, kuntoutusprosessin sujuvuuteen ja tulk-
kaukseen liittyviin kysymyksiin. Ennen kuntoutusta haasteita on ollut kuntoutukseen ohjautu-
misessa, kuntoutuksen hakemisessa, terapeutin etsimisessä ja ensimmäisen käyntikerran so-
pimisessa. Lasten kuntoutukseen ohjautuminen on voinut viivästynyt, kun heidän tuen tar-
peensa ovat liittyneet esimerkiksi kielen kehityksen ongelmiin. Kuntoutuksen aikana haasteita 
on ollut tavoitteiden asettamisessa, terapiasuhteen rakentamisessa, kuntoutuksen kiinnittymi-
sessä arkeen ja kuntoutusprosessin hallinnassa. Tavoitteiden asettaminen ja terapiasuhteen ra-
kentaminen ovat vieneet tavanomaista enemmän aikaa. Vaikeudet kotikäyntien järjestämi-
sessä ovat vaikeuttaneet kuntoutuksen kiinnittymistä arkeen. Pienten kielten tulkkeja on ollut 
vaikea löytää ja tulkkivälitteinen työskentely on vienyt aikaa terapiatyöskentelyltä. Mielenter-
veyskuntoutuksen saajina maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret voivat olla väliinputoajia. 

Tutkimuksen perusteella maahanmuuttajataustaisille perheille olisi hyvä antaa nykyistä enem-
män tietoa Kelan järjestämästä kuntoutuksesta ennen kuntoutuksen aloittamista sekä tukea 
kuntoutusasioiden hoitamiseen. Palvelujärjestelmässä tarvitaan toimijoiden välistä yhteis-
työtä, jotta lasten ja nuorten kuntoutustarpeet tunnistetaan nykyistä paremmin ja jotta perheet 
voivat saada nykyistä enemmän tukea muihin kuin kuntoutukseen liittyviin tuen tarpeisiin. 

Avainsanat: maahanmuuttajat, maahanmuuttajatausta, lapset (ikäryhmät), lapset (perheenjä-
senet), nuoret, perheet, kuntoutus, lääkinnällinen kuntoutus, perhekuntoutus, kuntoutuspalve-
lut, palvelujärjestelmät, käyttö, tarpeet, tulkkipalvelut, teleterveydenhuolto  
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1 Tutkimuksen tausta ja tavoitteet 

Suomessa alle kouluikäisistä lapsista 12 prosenttia oli ulkomaalaistaustaisia vuoden 2020 lo-
pussa (Tilastokeskus 2021). Esimerkiksi perheellisten pakolaisryhmien vastaanottaminen 
1990-luvulla ja myöhemmin perheenyhdistämiset ovat lisänneet pakolaistaustaisten lasten 
määrää Suomessa (Tilastokeskus 2022). Maahanmuuttaneet1 henkilöt käyttävät mielenter-
veys- ja kuntoutuspalveluja Suomessa vähemmän kuin muu väestö (esim. Koponen ym. 2016). 
Maahanmuuttaneiden henkilöiden kuntoutuspalveluiden vähäisempään käyttöön voivat vai-
kuttaa esimerkiksi kielivaikeudet, kulttuurierot tai palvelujärjestelmään liittyvät tekijät. Maa-
hanmuuttaneella henkilöllä ja terveydenhuollon ammattilaisilla voi olla esimerkiksi eriäviä kä-
sityksiä sairauksista ja niiden syistä ja terveydenhuollon vastaanottokäynneillä ei välttämättä 
ole riittävästi aikaa asiakkaiden kuntoutustarpeiden tunnistamiseen. (Buchert ja Vuorento 
2012; Suphanchaimat ym. 2015.) Kuntoutuksen toteutumisen haasteet ovat usein myös erilai-
sia eri-ikäisillä asiakkailla (esim. Rask ym. 2016a). Samanlaiset sosioekonomiseen asemaan ja 
terveydentilaan liittyvät tekijät voivat vaikuttaa terveyspalveluiden käyttöön myös maahan-
muuttaneilla henkilöillä kuin muulla väestöllä (esim. Koponen ym. 2016). 

Kela järjestää kuntoutusta vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena, kuntoutuspsykotera-
piana, ammatillisena kuntoutuksena ja harkinnanvaraisena kuntoutuksena (L 566/2005). Lap-
sille ja nuorille Kela järjestää vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena esimerkiksi avomuotoi-
sia yksilö- ja ryhmäterapioita, moniammatillista yksilökuntoutusta sekä kuntoutus- ja sopeutu-
misvalmennuskursseja. Moniammatillista yksilökuntoutusta sekä kuntoutus- ja sopeutumis-
valmennuskursseja Kela järjestää myös harkinnanvaraisena kuntoutuksena. Harkinnanvarai-
sena kuntoutuksena Kela järjestää lapsille ja nuorille myös esimerkiksi LAKU-perhekuntou-
tusta (Kela 2022a), Oma väylä -kuntoutusta (Kela 2022b), OPI-kuntoutuskursseja (Kela 2022c) 
ja neuropsykologista kuntoutusta (Kela 2022d). Ammatillisiin kuntoutuspalveluihin kuuluvat 
esimerkiksi ammatillinen kuntoutusselvitys ja koulutus ammatillisena kuntoutuksena (Kela 
2022e). Nuoren ammatillisena kuntoutuksena Kela järjestää 16‒29-vuotiaille nuorille esimer-
kiksi NUOTTI-valmennusta (Kela 2022f). 

Kelassa toteutettiin vuosina 2015–2020 Maahanmuuttajien kuntoutuksen kehittämishanke 
(Mahku-hanke). Mahku-hankkeen tavoite oli, että Kelan kuntoutuspalvelut vastaisivat parem-
min maahanmuuttaneiden asiakkaiden tarpeisiin ja lisäisivät heidän osallisuuttaan, hyvinvoin-
tiaan ja oman elämän hallintaa. Hanke koostui kolmesta projektista. Koulutus-projektissa Kelan 
kuntoutuksen palveluntuottajille tarjottiin kulttuurisensitiivistä työotetta ja kulttuurista kom-
petenssia vahvistavaa koulutusta. Tiedotus-projektissa tavoite oli antaa maahanmuuttaneille 
asiakkaille tietoa eri kielillä Kelan kuntoutuspalveluista. Projektissa esimerkiksi Kelan verkko-
sivuille lisättiin videoita Kelan kuntoutuksesta. Videoilla tietoa kuntoutuspalveluista annettiin 
esimerkiksi ruotsiksi, englanniksi, viroksi, venäjäksi, somaliksi, farsiksi ja kurdin soraniksi. Tie-
toa videoista jaettiin Facebookissa. Palvelut-projektissa kokeiltiin ja kehitettiin kuntoutuspal-
velua, jossa yhdistettiin ammatillista kuntoutusta ja suomen kielen opetusta. Kela vastasi 

                                                        
1 Ks. Kotoutumisen sanasto (Työ- ja elinkeinoministeriö 2021). 
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Mahku-hankkeen rahoituksesta, suunnittelusta ja toteutuksesta. (Alanko 2020, 9‒10; Kela 
2022g.) 

Tämän tutkimuksen tavoite on selvittää ja tuottaa tietoa siitä, millaiseen Kelan järjestämään 
kuntoutukseen maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret ovat osallistuneet sekä millaisia 
haasteita ja kehittämistarpeita kuntoutuksen toteutumisessa on ollut, kun asiakkaat ovat olleet 
maahanmuuttajataustaisia lapsia, nuoria ja perheitä. Tutkimuksen ote oli monimenetelmälli-
nen ja -näkökulmainen (esim. Johnson ym. 2007; Creswell 2015). Tutkimuksen aineistot koos-
tuivat kyselyistä, haastatteluista ja Kelan rekisteritiedoista. Tutkimuksen tiedontuottajia olivat 
Kelan kuntoutuksen palveluntuottajat sekä kuntoutukseen lähettävillä tahoilla ja järjestöissä 
työskentelevät ammattilaiset. Tutkimuksen tilasi Kelan etuuksien ja palvelujen suunnitteluyk-
sikön kuntoutusryhmä. Tutkimustehtävän määrittelyssä ja tutkimuksen toteuttamisessa tutki-
joiden tukena oli Kelan kuntoutuksen kehittämisen asiantuntija Salli Alanko. 

2 Maahanmuuttajataustaisten lasten, nuorten ja perheiden 
kuntoutus 

Vuonna 2020 Suomen väestöstä kahdeksan prosenttia oli ulkomaalaistaustaisia, mikä vastaa 
444 031 henkilöä. Tilastoissa ulkomaalaistaustaisilla tarkoitetaan henkilöitä, joiden molemmat 
vanhemmat tai ainoa tiedossa oleva vanhempi on syntynyt muussa maassa kuin Suomessa.  
Suurin osa (75 %) ulkomaalaistaustaisista henkilöistä oli vuonna 2020 työikäisiä eli 15–64-
vuotiaita. Heidän yleisin taustamaa oli entinen Neuvostoliitto, Viro, Irak ja Somalia. (Tilastokes-
kus 2022.) Vuonna 2020 alle kouluikäisistä lapsista (0–6-vuotiaat) ulkomaalaistaustaisia oli 
12 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla alle kouluikäisistä lapsista joka neljäs oli ulkomaalaistaus-
tainen. (Tilastokeskus 2021.) Ulkomaalaistaustaisista henkilöistä 0‒14-vuotiaiden lasten suh-
teellinen osuus on suurin sellaisista maista tulleissa, joista tulee useammin pakolaisia. Tällaisia 
maita ovat esimerkiksi Syyria, Kongon demokraattinen tasavalta, Somalia ja Sudan. Esimerkiksi 
perheellisten pakolaisryhmien vastaanottaminen 1990-luvulla ja myöhemmin perheenyhdis-
tämiset ovat lisänneet pakolaistaustaisten lasten määrää Suomessa. (Tilastokeskus 2022.) 

Vuonna 2021 Suomesta sai turvapaikan tai muuhun suojeluun perustuvan oleskeluluvan 
352 perheen mukana tullutta ja 121 ilman huoltajaa tullutta alle 18-vuotiasta lasta tai nuorta 
(Maahanmuuttovirasto 2022a). Vuonna 2020 pakolaiskiintiössä Suomeen saapui 311 alle 18-
vuotiasta lasta tai nuorta (Maahanmuuttovirasto 2022b). 

Suomeen muuttaneella henkilöllä, jolla on oleskelulupa ja kuntapaikka Suomessa, on oikeus 
Kelan ja kuntien järjestämiin palveluihin (esim. L 1224/2004). Myös alle 18-vuotiailla turva-
paikkaa hakevilla lapsilla ja nuorilla on oikeus kuntien järjestämiin terveyspalveluihin, kuten 
neuvola- sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluihin (L 746/2011). Maahanmuutta-
neille henkilöille tarkoitetut mielenterveyskysymyksiin erikoistuneet palvelut on suunnattu 
Suomessa pääasiassa yli 18-vuotiaille (esim. Suikkanen 2010, 70‒72). Esimerkiksi Oulun  
Diakonissalaitoksen Säätiön kidutettujen kuntoutuspalvelun tarjoamat tukipalvelut on suun-
nattu myös yli 16-vuotiaille nuorille (Oulun Diakonissalaitos 2022). 
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Tässä tutkimuksessa maahanmuuttajataustaisilla lapsilla ja nuorilla tarkoitetaan sellaisia Suo-
messa asuvia lapsia ja nuoria, jotka ovat syntyneet tai joiden vanhemmat ovat syntyneet 
muussa maassa kuin Suomessa ja joiden äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Tutki-
muksessa tarkastellaan myös Suomessa syntyneitä lapsia ja nuoria (ns. toisen sukupolven maa-
hanmuuttajat), sillä lasten ja nuorten kuntoutukseen osallistuvat tavallisesti myös heidän van-
hempansa. Esimerkiksi vanhempien kielitaito ja uuden kotimaan palvelujärjestelmän tuntemus 
voivat heijastua lasten tai nuorten kuntoutuksen toteutumiseen (esim. Brassart ym. 2017). 

Tässä raportissa käytetään termiä maahanmuuttanut, kun viitataan Suomeen muuttaneisiin 
henkilöihin (esim. Työ- ja elinkeinoministeriö 2021, 27). Maahanmuuttajataustaisilla tarkoite-
taan henkilöitä, jotka ovat syntyneet tai joiden vanhemmat ovat syntyneet muussa maassa kuin 
Suomessa ja joiden äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Termiä vieraskielinen käy-
tetään henkilöistä, jotka ovat äidinkieleltään muun kuin suomen-, ruotsin- tai saamenkielisiä 
(luku 6.2.1). Ulkomaalaistaustainen-termiä käytetään, kun esitellään tilastotietoja (esim. Tilas-
tokeskus 2022). 

2.1 Maahanmuuttotausta ja kuntoutustarpeet 
Maahanmuuttotaustaan liittyvistä tekijöistä esimerkiksi lähtö- ja tulomaan elinolosuhteet, 
maahanmuuttosyy ja -ikä sekä uudessa maassa asuttu aika voivat vaikuttaa maahanmuuttanei-
den henkilöiden hyvinvointiin. Maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten kuntoutustarpeet 
voivat liittyä myös maahanmuuttotaustausta riippumattomaan sairauteen tai vammaan. (Malin 
2011; Rask ym. 2016b.) Sairaana syntynyt tai lapsena vammautunut lapsi tai nuori ei ole vält-
tämättä saanut tarvitsemaansa hoitoa lähtömaassaan, jos lähtömaa on ollut taloudellisesti ke-
hittyvä tai sen terveyspalvelut ovat olleet puutteellisia. Lähtömaassa myös perheen sosioeko-
nominen asema ja vanhempien koulutustaso ovat voineet vaikuttaa lasten ja nuorten terveys-
palveluiden käyttöön. (Malin 2011.) Turvapaikanhakija- ja pakolaistaustaisten lasten ja nuor-
ten hyvinvointiin voivat vaikuttaa myös lähtömaan vaikeat elinolosuhteet, usein vaarallinen ja 
monivaiheinen muuttomatka sekä heidän lähtömaassa mahdollisesti kokemansa traumatisoi-
vat kokemukset. Myös muista syistä uuteen maahan muuttaneille lapsille ja nuorille muutto-
matka voi olla psyykkisesti kuormittava. Lapsen tai nuoren mielenterveydelle erityisen haital-
lisena pidetään sitä, jos hän on kokenut tai nähnyt väkivaltaa tai hän menettää tukea tarjoavan 
perheenjäsenen. Usean kielteisen tapahtuman kasautuminen samalle lapselle tai nuorelle voi 
myös lisätä mielenterveysongelmien kehittymisen riskiä lapsilla ja nuorilla. (Fazel ym. 2012; 
Lehti ja Sourander 2016.) 

Tulomaan elinolosuhteilla on arvioitu olevan nuorten hyvinvoinnille suurempi merkitys kuin 
maahanmuuttoa edeltäneillä tekijöillä (esim. Lehti ja Sourander 2016). Juuri uuteen maahan 
muuttaneet henkilöt kokevat usein terveytensä hyväksi, vaikka heidän elinolosuhteensa lähtö-
maassa olisivat olleet heikot (ns. terveen siirtolaisen efekti). Kun asumisaika uudessa maassa 
pitenee, maahanmuuttaneiden henkilöiden terveys usein heikkenee suhteessa muuhun väes-
töön. Uudessa maassa esimerkiksi pienituloisuus ja syrjintäkokemukset voivat heikentää maa-
hanmuuttaneiden henkilöiden hyvinvointia. (Malin 2011.) Maahanmuuttaneet lapset ja nuoret 
ovat uudessa maassa osa päiväkoti- tai kouluyhteisöä, mikä voi edistää heidän integroitumis-
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taan uuteen yhteiskuntaan. Toisaalta ristiriidat arvoissa ja käyttäytymissäännöissä päiväko-
dissa tai koulussa ja kotiympäristössä sekä ulkopuolisuuden kokemukset uudessa maassa voi-
vat aiheuttaa ristiriitoja perheenjäsenten välille ja vaikeuttaa erityisesti nuorten henkilökoh-
taisen identiteetin etsimistä. Nuorilla ja työikäisillä voi olla uudessa maassa myös erilaisia mää-
rittelemättömiä sopeutumisvaikeuksia, jotka voivat ilmetä esimerkiksi yleisenä jaksamatto-
muutena. Turvapaikanhakija- ja pakolaistaustaisten lasten ja nuorten hyvinvointiin uudessa 
maassa voivat vaikuttaa myös perheestä erossaolo, huoli muualla asuvista perheenjäsenistä ja 
oleskelulupaprosessiin liittyvä epävarmuus. (Lehti ja Sourander 2016; Rask ym. 2016a ja b.) 

Suomessa maahanmuuttajataustaisilla lapsilla ja nuorilla on havaittu enemmän mielenter-
veysoireilua kuin lapsilla ja nuorilla muussa väestössä. Turvapaikanhakija- ja pakolaistaustai-
silla lapsilla ja nuorilla on myös havaittu traumatisoiviin kokemuksiin liittyviä mielenterveysoi-
reita. Esimerkiksi vuoden 2013 Kouluterveyskyselyssä kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaista 
maahanmuuttajataustaisista2 tytöistä 18‒26 prosenttia ja pojista 11‒21 prosenttia koki kohta-
laista tai vaikeaa ahdistuneisuutta, kun vastaavat osuudet nuorilla muussa väestössä3 olivat 
16 ja viisi prosenttia (Matikka ym. 2014, 23‒24). Vuonna 2018 Suomeen tulleista iältään  
13‒17-vuotiaista turvapaikanhakijoista 87 prosenttia oli kokenut jonkin järkyttävän tapahtu-
man ennen Suomeen tuloaan. Huoltajien arvion mukaan iältään 7‒12-vuotiaista turvapaikan-
hakijoista 73 prosenttia ja iältään 0‒6-vuotiasta 54 prosenttia oli kokenut jotakin järkyttävää. 
(Castaneda ym. 2019, 208‒210.) Järkyttävien tapahtumien kokeminen ei kuitenkaan aina  
automaattisesti johda mielenterveysoireiden kehittymiseen (esim. Castaneda ym. 2019, 211). 
Suikkasen vuonna 2010 toteuttaman selvityksen perusteella 0‒24-vuotiaista Suomeen saapu-
neista turvapaikanhakija- ja pakolaistaustaisista lapsista ja nuorista kolmannes (28‒32 %) on 
vaikeasti traumatisoituneita tai heillä on havaittavia oireita (Suikkanen 2010, 78). 

Maahanmuuttajataustaiset nuoret ovat kokeneet useammin terveytensä myös korkeintaan 
keskinkertaiseksi kuin nuoret muussa väestössä. Vuoden 2013 Kouluterveyskyselyssä maa-
hanmuuttajataustaisista tytöistä 23‒26 prosenttia ja pojista 11‒21 prosenttia koki terveytensä 
keskinkertaiseksi tai heikoksi, kun vastaavat osuudet nuorilla muussa väestössä olivat 19 ja 
12 prosenttia (Matikka ym. 2014, 22). Koulutukseen liittyvissä kysymyksissä maahanmuutta-
jataustaisilla nuorilla on ollut enemmän vaikeuksia koulunkäynnissä ja he ovat hakeutuneet 
toiseen asteen koulutukseen harvemmin kuin nuoret muussa väestössä. Vuonna 2013 maahan-
muuttajataustaisista tytöistä 37‒42 prosentilla ja pojista 40‒46 prosentilla oli vaikeuksia kou-
lunkäynnissä, kun vastaavat osuudet nuorilla muussa väestössä oli 31 ja 33 prosenttia (Matikka 
ym. 2014, 49). Vuonna 2014 iältään 18‒24-vuotiaista maahanmuuttajataustaisista nuorista 
14 prosenttia ei ollut hakeutunut toisen asteen koulutukseen, kun vastaava osuus nuorilla 
muussa väestössä oli kuusi prosenttia. Maahanmuuttajataustaiset pojat (18 %) olivat hakeutu-
neet tyttöjä (11 %) harvemmin toisen asteen opintoihin kuten tarkasteltaessa nuoria muussa 
väestössä (8 ja 4 %). (Larja ym. 2015, 57‒58.) Yleisin syy 15‒29-vuotiaiden maahanmuuttaja-
taustaisten nuorten kouluttautumisen lopettamiseen oli halu siirtyä työelämään (31 %). Noin 
joka kymmenennellä (9 %) pääasiallinen syy oli riittämätön kielitaito. (Larja ym. 2015, 59‒60.) 

                                                        
2 Nuoret, jotka ovat syntyneet tai joiden vanhemmat ovat syntyneet muussa maassa kuin Suomessa (Matikka ym. 2014, 10). 
3 Suomessa syntyneiden vanhempien Suomessa tai muussa maassa syntyneet lapset (Matikka ym. 2014, 10). 
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2.2 Hoito- ja kuntoutuspalveluiden käyttö 
Suomessa on toteutettu joitakin selvityksiä maahanamuuttajataustaisten lasten ja nuorten 
hoito- ja kuntoutuspalveluiden käytöstä. Esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on to-
teuttanut selvityksen iältään 5–12-vuotiaiden lasten mielenterveyshäiriöiden hoito- ja kuntou-
tuspalvelujärjestelmästä Suomessa (Huikko ym. 2017). Suikkasen (2010) selvityksessä tarkas-
teltiin turvapaikanhakija- ja pakolaistaustaisten lasten ja nuorten hoitoa Suomessa ja Ansalan 
ym. (2014) selvityksessä maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten sairastavuutta. Kan-
sainvälisissä tutkimuksissa maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten terveyspalveluiden 
käyttöä on tarkasteltu enemmän (esim. Markkula ym. 2018). Maahanmuuttajataustaisten  
asiakkaiden osallistumista Kelan järjestämään kuntoutukseen on tarkasteltu esimerkiksi vuo-
sina 2007‒2009 (Härkäpää 2012) ja 2003‒2008 (Gaily 2011). 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttamassa selvityksessä sosiaali- ja terveydenhuollon 
ammattilaisia pyydettiin nimeämään ryhmiä, jotka voivat jäädä hoito- ja kuntoutupalveluiden 
ulkopuolelle Suomessa. Selvitykseen haastateltujen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilais-
ten mukaan maahanmuuttajataustaiset lapset voivat olla yksi mahdollinen väliinputoajien 
ryhmä hoito- ja kuntoutuspalveluiden saajina. Vakituista asuinpaikkaa odottavat maahanmuut-
taja- ja pakolaistaustaisten perheiden lapset voivat jäädä esimerkiksi perusterveydenhuollon 
tai erikoissairaanhoidon palveluiden ulkopuolelle. Lisäksi maahanmuuttajataustaiset perheet 
eivät välttämättä pysty käyttämään tarvitsemiaan hoito- tai kuntoutuspalveluita heikon kieli-
taidon tai kulttuuristen tekijöiden vuoksi. (Huikko ym. 2017, 114‒116.) Suikkasen (2010) sel-
vityksen perusteella ainoastaan kolmannes psyykkisesti oireilevista turvapaikanhakija- ja pa-
kolaistaustaisista lapsista ja nuorista on saanut Suomessa tarvitsemaansa psykiatrista tai psy-
koterapeuttista tukea tai hoitoa (Suikkanen 2010, 79). Selvitykseen haastateltujen mielenter-
veystyön ammattilaisten mukaan maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten mielenter-
veysoireilua ei tunnisteta Suomessa riittävästi. Lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmat 
voivat tämän vuoksi herkästi pitkäaikaistua ja johtaa esimerkiksi päihdeongelmiin sekä väki-
valtaiseen tai rikolliseen käyttäytymiseen. (Suikkanen 2010, 72.) 

Ansala ym. (2014) tarkastelivat suomalaisiin rekisteriaineistoihin perustuvassa selvitykses-
sään maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten sairastavuutta. Selvityksessä tarkasteltiin 
maahanmuuttajataustaisille nuorille myönnettyä lääkitystä vaikeaan sairauteen (esim. ykkös-
tyypin diabetes, epilepsia) ja psyykenlääkkeiden käyttöä 23 ikävuoteen mennessä. Maahan-
muuttajataustaisilla nuorille oli myönnetty harvemmin lääkitystä vaikeaan sairauteen ja he 
käyttivät harvemmin psyykenlääkkeitä 23 ikävuoteen mennessä kuin nuoret muussa väes-
tössä. Ansalan ym. (2014) mukaan havaintojen taustalla saattaa olla eroavaisuudet nuorten sai-
rastavuudessa tai esimerkiksi hakeutumisessa ja ohjautumisessa terveydenhuollon palvelui-
hin. Markkula ym. (2018) tarkastelivat kansainväliseen tutkimuskirjallisuuteen perustuvassa 
systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessaan 0‒18-vuotiaiden maahanmuuttajataustaisten las-
ten ja nuorten terveyspalveluiden käyttöä. Maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret olivat 
käyttäneet mielenterveys- ja perusterveydenhuollon palveluita harvemmin kuin lapset ja nuo-
ret muussa väestössä. Päivystyskäyntejä ja sairaalajaksoja heillä oli sen sijaan ollut enemmän 
kuin lapsilla ja nuorilla muussa väestössä. Markkulan ym. (2018) mukaan saattaa olla, että maa-
hanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret ohjautuvat terveydenhuollon palveluihin myöhemmin 
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kuin lapset ja nuoret muussa väestössä tai avun hakeminen voi olla heille vaikeaa esimerkiksi 
perusterveydenhuollon palveluista. 

Vuosien 2007‒2009 Kelan rekisteritietojen perustella työikäiset maahanmuuttajataustaiset 
asiakkaat ovat hakeneet Kelan järjestämää kuntoutusta harvemmin ja heille on myönnetty eri-
tyisesti ammatillista kuntoutusta harvemmin kuin työikäisille muussa väestössä (Härkäpää ym. 
2012). Maahanmuuttajataustaiset asiakkaat ovat hakeneet useammin Kelan vaativaa lääkinnäl-
listä kuntoutusta ja harvemmin Kelan harkinnanvaraista kuntoutusta verrattuna muuhun vä-
estöön. Ammatillisen kuntoutuksen etuuksista ja palveluista maahanmuuttajataustaiset asiak-
kaat ovat hakeneet harvemmin kurssimuotoista kuntoutusta. Iältään 0‒15-vuotiaat (20 %) ja 
16‒24-vuotiaat (12 %) maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret ovat hakeneet Kelan järjes-
tämää kuntoutusta useammin kuin saman ikäiset lapset ja nuoret muussa väestössä (6,3 ja 
8,4 %). Tutkimuksessa ei eritelty lasten ja nuorten hakemaa kuntoutusta sen lakiperusteen mu-
kaan. Vuosien 2003‒2008 Kelan rekisteritietojen perusteella maahanmuuttajataustaiset lapset 
ja nuoret (42 %) saavat Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluista useammin pu-
heterapiaa kuin lapset ja nuoret muussa väestössä (29 %; Gaily 2011). Suikkasen (2010) selvi-
tykseen haastateltujen mielenterveystyön ammattilaisten mukaan pakolaistaustaisia asiak-
kaita ohjataan Suomessa harvoin Kelan järjestämään kuntoutuspsykoterapiaan (Suikkanen 
2010, 72). 

2.3 Ammattilaisten kokemia haasteita hoidon ja kuntoutuksen  
toteutumisessa  
Suomessa on toteutettu joitakin tutkimuksia, joissa on tarkasteltu hoidon ja kuntoutuksen to-
teutumisen haasteita maahanamuuttajataustaisilla lapsilla, nuorilla ja perheillä. Kansainväli-
sesti vastaavia tutkimuksia on toteutettu enemmän. Haasteita kuntoutuksen toteutumisessa on 
tarkastelu esimerkiksi Kanadassa (Lindsay ym. 2012, 2014; Brassart ym. 2017), Australiassa 
(Codrington ym. 2011) ja Alankomaissa (Wiefferink ym. 2012). Kansainvälisissä tutkimuksissa 
haasteita kuntoutuksen toteutumisessa on tarkasteltu ammattilaisten ja asiakkaiden näkökul-
masta. Tässä luvussa tarkastellaan ammattilaisten kokemia haasteita. Tarkastellut tutkimukset 
ovat pääasiassa laadullisia. Taulukossa 1 (s. 15) esitetään yhteenveto suomalaisissa ja kansain-
välisissä tutkimuksissa tehdyistä havainnoista. 

2.3.1 Suomessa toteutettuja tutkimuksia 
Väestöliiton monikulttuurisessa osaamiskeskuksessa (ent. Kotipuu) on tunnistettu kolme es-
tettä erityisesti maahanmuuttajataustaisten perheiden palveluiden ja tuen saamiselle: 

1. Maahanmuuttajaperhe ei tunne uuden maan palvelujärjestelmää eikä siksi tiedä tar-
jolla olevista palveluista. Vanhempien heikko kielitaito ja lukutaidottomuus saattavat 
edelleen vaikeuttaa perheiden tiedon saantia palveluista. Suomalainen palvelujärjes-
telmä rakentuu pääasiassa kirjallisen tiedon varaan. Saatavilla olevan tiedon ymmärtä-
misen ja hyödyntämisen ehto usein on, että sen vastaanottajalla on jonkinlainen perus-
ymmärrys palvelujärjestelmän toiminnasta. Perheiden voi olla vaikea etsiä tietoa itse 
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tai pyytää tukea ammattilaiselta, jos palvelujärjestelmä vaikuttaa heistä lähtökohtai-
sesti vaikeaselkoiselta. 

2. Perheet saattavat kokea tuen tarpeensa häpeällisiksi. Esimerkiksi psykiatrisiin tai 
perhe-elämään liittyviin ongelmiin saattaa joissakin kulttuureissa liittyä häpeää. Per-
heet saattavat kokea myös pelkoa tai epäluottamusta viranomaistahoja kohtaan. Palve-
lun puuttuminen tai alhainen taso perheen lähtömaassa saattaa edelleen lisätä perhei-
den kielteisiä ennakkokäsityksiä uuden maan palveluita kohtaan. Suomessa esimer-
kiksi lapsiperheille tarjotut psykologiset ja sosiaaliset palvelut voivat olla maahan-
muuttajaperheille vieraita, jos vastaavia palveluita ei ole tarjottu perheen lähtömaassa. 

3. Perheellä on tietoa uuden maan palveluista ja he ovat motivoituneita hakemaan niitä. 
Palvelujärjestelmässä ei kuitenkaan tarjota perheille tarpeenmukaisia palveluita. Am-
mattilaiset eivät esimerkiksi tunnista perheiden tuen tarpeita tai heidän tuen tar-
peensa tulkitaan tai selitetään väärin. Perheiden tuen tarpeita saatetaan selittää esi-
merkiksi kulttuurisilla tekijöillä. Palvelujärjestelmässä kulttuurisia tekijöitä voidaan 
käyttää myös selityksenä sille, ettei perhe voi hakea tai osallistua tarvitsemaansa pal-
veluun. (Alitolppa-Niitamo ym. 2005, 85‒92.) 

 
Suikkasen (2010) selvityksen perusteella maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten hoi-
dossa ja kuntoutuksessa haasteet ovat liittyneet muun muassa kulttuurieroihin, luottamuksen 
rakentamiseen ja tulkkaukseen liittyviin kysymyksiin. Selvitykseen toteutettuun kyselyyn vas-
tanneet lasten- ja nuorisopsykiatrian ammattilaiset olivat kokeneet, ettei heillä ole ollut asia-
kastilanteissa riittävästi tietoa perheen kulttuurista. Ammattilaisilla on ollut vaikeuksia hah-
mottaa esimerkiksi perheen sisäisen hierarkian, kasvatusperiaatteiden ja sukupuoliroolien 
eroavaisuuksia verrattuna suomalaiseen kulttuuriin. Tietämättömyys kulttuurieroista on he-
rättänyt ammattilaisissa epävarmuutta vuorovaikutustilanteissa. Luottamuksen rakentaminen 
erityisesti perheen vanhempien kanssa on koettu aikaa vieväksi, sillä perheillä on usein ollut 
kielteisiä kokemuksia viranomaisten ja hoitotahojen kanssa asioimisesta. Osa ammattilaisista 
oli kokenut perheiden hoidon aloittamisen ja siihen sitoutumisen vaikeaksi. Toisaalta osa am-
mattilaisista koki, että kun hoidon tarkoitus oli saatu selitettyä perheelle, yhteistyö oli sujunut 
hyvin. (Suikkanen 2010, 73‒74.) 

Lasten- ja nuorisopsykiatriassa tulkin käyttäminen asiakastilanteissa on vaatinut aikaa. Esi-
merkiksi keskustelu henkilökohtaisista ja arkaluontoisista asioista tulkin välityksellä on koettu 
haastavaksi. Harvinaisten kielten tulkkeja ja naispuolisia tulkkeja on ollut vaikea löytää, mikä 
on voinut vaikeuttaa hoidon aloittamista ja toteuttamista. Kun tulkki on varattu vain ennalta 
sovittuihin haastattelu- ja neuvottelutilanteisiin, muu kielellinen vuorovaikutus perheen 
kanssa on jäänyt vähäiseksi. Aina vanhemmat eivät ole myöskään hyväksyneet tilattua tulkkia. 
Tulkkien kielitaidon tasosta ei ole aina ollut riittävästi tietoa eikä tulkit ole aina osanneet am-
mattilaisten arvion mukaan kääntää psykiatrisessa työssä oleellisia puheen vivahteita ja tyyliä. 
Vuorovaikutustilanteissa tulkki on voinut myös alkaa keskustella perheen vanhempien kanssa 
kääntämisen sijaan, jolloin terveydenhuollon ammattilaiset ovat kokeneet itsensä tilanteissa 
ulkopuolisiksi. Myös puhelintulkkaus koettiin vaikeaksi toteuttaa. (Suikkanen 2010, 73‒74.) 

Hagmanin (2017) selvityksessä tarkasteltiin traumatisoituneiden pakolaistaustaisten lasten ja 
nuorten hoitoa Suomessa. Enemmistö (61 %) selvityksessä toteutettuun kyselyyn vastanneista 
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terveydenhuollon ammattilaista koki, ettei palvelujärjestelmän ammattilaisilla ole riittävästi 
tietoa ja ymmärrystä pakolaistaustaisten perheiden tuen tarpeista. Vajaa viidennes (18 %) vas-
taajista arvioi, että palvelujärjestelmässä tunnistetaan pakolaistaustaisten perheiden tukitar-
peet. (Hagman 2017, 26‒28.) Esimerkiksi kouluterveydenhuollossa työskentelevistä tervey-
denhoitajista hieman yli viidennes (23 %) koki saaneensa riittävästi tietoa pakolaistaustaisten 
lasten ja nuorten tuen tarpeiden tunnistamiseen ja puolet (48 %) koki tietävänsä, mihin palve-
luihin he voivat ohjata lapsia ja nuoria (Hagman 2017, 33‒34). Terveydenhuollon ammattilais-
ten mukaan yhteistyö palvelujärjestelmässä pakolaistaustaisten perheiden tuen tarpeisiin vas-
taamisessa on sujunut parhaiten äitiys- ja lastenneuvoloiden sekä kouluterveydenhuollon am-
mattilaisten kanssa. Eniten kehitettävää yhteistyössä koettiin Kelan kanssa. Kaikki vastaajat ei-
vät olleet kuitenkaan tehneet Kelan kanssa yhteistyötä. (Hagman 2017, 27‒28.) Esimerkiksi 
kouluterveydenhuollossa tarve tulkkivälitteiseen työskentelyyn oli joissakin yksittäisissä tilan-
teissa estänyt lasten ja nuorten tuen saantia (Hagman 2017, 52). 

2.3.2 Kansainvälisiä tutkimuksia 
Kansainvälisissä tutkimuksissa on tehty vastaavia havaintoja siitä, millaisia haasteita maahan-
muuttajataustaisilla lapsilla ja perheillä on ollut kuntoutuksen toteutumisessa kuin Suomessa 
toteutetuissa tutkimuksissa. Ammattilaisten näkökulmasta haasteet kuntoutuksen toteutumi-
sessa ovat liittyneet yhteisen kielen puutteeseen, käsityksiin lapsen sairaudesta tai vammasta 
sekä kuntoutuksesta ja sen tavoitteista, terapiasuhteen rakentamiseen sekä tulkkivälitteiseen 
työskentelyyn. Ammattilaiset ovat tunnistaneet myös palvelujärjestelmän rakenteisiin liittyviä 
tekijöitä, jotka ovat vaikeuttaneet edelleen kuntoutuksen toteutumista ja esiin tulleiden haas-
teiden ratkaisemista. Tällaisia rakenteellisia tekijöitä ovat olleet palvelujärjestelmän jäykkyys 
ja monimutkaisuus, tulkkien heikko saatavuus, vähäinen käytettävissä oleva aika kuntoutuksen 
käyntikerroilla, ammattilaisten saama vähäinen koulutus kulttuurisensitiivisestä työotteesta ja 
tulkkivälitteisestä työskentelystä sekä riittämättömät mahdollisuudet kotikäyntien järjestämi-
seen kuntoutuksen aikana (Lindsay ym. 2012; Brassart ym. 2017). 

Perheellä ja ammattilaisilla voi olla kuntoutuksen aloitusvaiheessa eriäviä käsityksiä lapsen 
sairaudesta tai vammasta ja sen syistä. Lapsen sairautta tai vammaa ja sen syitä on saatettu 
selittää tai sairautta on voitu hoitaa perheen lähtömaassa eri tavoin kuin uudessa kotimaassa. 
Saattaa myös olla, ettei lapsen sairautta tai vammaa ole tunnistettu perheen lähtömaassa, jos 
lähtömaan terveyspalvelut ovat olleet puutteellisia. Perheiden käsitykset lapsen sairaudesta tai 
vammasta voivat vaikuttaa heidän odotuksiinsa siitä, millaisia tavoitteita kuntoutukselle voi-
daan asettaa ja millaisia hyötyjä kuntoutuksella voidaan saavuttaa. Jos lapsen sairautta tai vam-
maa selitetään esimerkiksi uskonnollisilla syillä, perheen käsitys voi olla, ettei kuntoutuksella 
voida vaikuttaa lapsen tai nuoren toimintakykyyn tai sairauden oireisiin. Jos lapsen sairauteen 
tai vammaan liittyy kulttuurisista syistä häpeää, perheet voivat pyrkiä salaamaan lapsen tar-
vetta kuntoutukselle ja kuntoutuksen aloittaminen voi viivästyä. Lapsella uudessa kotimaassa 
todettu pitkäaikaissairaus tai vamma voi herättää perheissä myös hämmennystä ja surua ja tie-
don hyväksyminen voi viedä aikaa. Myös sopeutumisen vaatima aika voi viivästyttää lapsen 
kuntoutuksen aloittamista. (Lindsay ym. 2012; Brassart ym. 2017.) Lapsen sairausdiagnoosin 
oikeellisuuden varmistamiseksi perheet voivat myös haluta konsultoida perheen kanssa samaa 
kulttuuritaustaa edustavaa ammattilaista (Wiefferink ym. 2012). 
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Perheillä ja ammattilaisilla voi olla erilaisia käsityksiä siitä, millainen rooli vanhemmilla 
tai terapeutilla on lapsen kuntoutusprosessissa. Perheiden ja ammattilaisten odotukset voi-
vat erota myös siinä, missä määrin kuntoutuksella olisi hyvä tukea lapsen autonomiaa. Ammat-
tilaiset pyrkivät tavallisesti ottamaan perheen mukaan kaikkeen lapsen kuntoutusta koskevaan 
päätöksentekoon. Lisäksi ammattilaiset tavallisesti odottavat, että vanhemmat tukevat lasta 
kuntoutuksen tavoitteiden saavuttamissa myös kotona ja muissa arkiympäristöissä. Maahan-
muuttajataustaiset perheet voivat pitää kuntoutusta toteuttavaa ammattilaista sellaisena  
asiantuntijatahona, jolla on paras tieto lapsen tuen tarpeista ja jonka tehtävä on asettaa tavoit-
teet lapsen kuntoutukselle. Lisäksi perheiden käsitys saattaa olla, että lapsen kuntoutumista 
tukeva harjoittelu tapahtuu ainoastaan ammattilaisen tuella kuntoutuksen käyntikerroilla. 
(Wiefferink ym. 2012; Lindsay ym. 2012; Brassart ym. 2017.) Vanhempien sijaan joissakin per-
heissä esimerkiksi sisarukset voivat olla niitä henkilöitä perheessä, jotka leikkivät asiakaslap-
sen kanssa ja tukevat siten häntä kuntoutuksen tavoitteiden saavuttamisessa arjessa (Brassart 
ym. 2017). Vanhemmat voivat tukea heikosti kuntoutukseen sisältyvää kotiharjoittelua myös, 
jos heidän on vaikea hyväksyä lapsen tuen tarpeita (Wiefferink ym. 2012). 

Ammattilaiset ovat kokeneet haastavaksi maahanmuuttajataustaisten perheiden kuntoutuksen 
toteutumisessa myös terapiasuhteen rakentamisen. Erityisesti pakolaistaustaisilla perheillä 
on usein ollut kielteisiä kokemuksia viranomaistahojen kanssa asioimisesta. Luottamuksen ra-
kentaminen viranomaistahoksi koettuun terapeuttiin voi tämän vuoksi viedä tavanomaista 
enemmän aikaa. Terapiasuhteen rakentaminen on ollut ammattilaisten mukaan haastavaa 
myös tulkin välityksellä. (Codrington ym. 2011; Lindsay ym. 2012.) Länsimaiseen kuntoutus-
kulttuuriin kuuluva keskusteleva vuorovaikutustyyli voi vähentää vanhempien luottamusta 
kuntoutusta toteuttavaan ammattilaiseen, jos he odottavat saavansa ammattilaiselta suoria oh-
jeita lapsen kuntoutukselle. Jos kuntoutukseen liittyvät vuorovaikutustilanteet muistuttavat 
kuulustelutilanteita, ne voivat herättää erityisesti pakolaistaustaisissa perheissä epäluotta-
musta kuntoutusta toteuttavaa ammattilaista kohtaan. (Codrington ym. 2011.) Kulttuurisista 
syistä perheen isän rooli voi olla perhettä koskevien päätösten tekeminen. Perheen äiti voi kui-
tenkin olla se vanhempi, joka viettää arjessa lapsen kanssa enemmän aikaa. Jotta esimerkiksi 
lapsen toimintakyvystä on mahdollista saada riittävästi tietoa, ammattilaisten on hyvä löytää 
keinoja perheen molempien vanhempien kuulemiseen. (Lindsay ym. 2012 ja 2014.) 

Maahanmuuttajataustaisten perheiden kuntoutuksessa myös tulkkivälitteisessä työskente-
lyssä on ollut haasteita. Vanhemmat eivät välttämättä halua kertoa arkaluonteisista asioistaan 
sellaisen tulkin läsnä ollessa, joka kuuluu heidän kanssaan samaan yhteisöön. Perheillä voi olla 
myös aikaisemmista asioimistilanteista kielteisiä kokemuksia tulkin käytöstä, minkä vuoksi he 
voivat kokea vaikeaksi esimerkiksi tulkin vaitiolovelvollisuuteen luottamisen. (Codrington ym. 
2011; Brassart ym. 2017.) Myös tulkin sukupuolella voi olla perheille merkitystä. Esimerkiksi 
maahanmuuttajataustaisten perheiden äidit eivät ole halunneet kertoa perheensä asioista 
miespuoliselle tulkille (Codrington ym. 2011). Tulkeilla voi olla vähäinen tietämys kuntoutus-
sanastosta, vähän kokemusta tulkkivälitteisestä työskentelystä tai puutteita ammattitaidossa. 
Tulkkien omat ennakkokäsitykset kuntoutuksesta ja sen hyödyistä voivat näissä tilanteissa vai-
kuttaa tulkkaukseen. Tulkkien ammattitaidolla on merkitystä myös siinä, että he osaavat ku-
vata perheille hienotunteisesti ja oikeellisesti kuntoutuksen aikana läpikäytäviä asioita.  
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(Codrington ym. 2011; Brassart ym. 2017.) Tulkkivälitteinen työskentely vie usein aikaa tera-
piatyöskentelyltä kuntoutustilanteissa. Kuntoutuksen käyntikerroilla ei tämän vuoksi aina eh-
ditä käydä läpi ennalta suunniteltuja asioita (Lindsay ym. 2012). 

Kuntoutuksen aikana vanhemmat voivat tarvita ammattilaisten tukea lapsen kuntoutusasioi-
den edistämiseen. Tärkeää voi olla myös tukea ja vahvistaa vanhempien roolia perheen vas-
tuullisina aikuisina, jos uudessa kotimaassa perheenjäsenten roolit ovat muuttuneet. Perheillä 
ei ole aina ollut esimerkiksi tietoa saatavilla olevista palveluista uudessa kotimaassa eikä riit-
tävää kielitaitoa palvelujärjestelmässä asioimiseen. Muut samanaikaiset tuen tarpeet ovat esi-
merkiksi vaikeuttaneet perheiden osallistumista kuntoutukseen tai viivästyttäneet lapsen kun-
toutuksen aloittamista. Perheiden arkea voivat kuormittaa esimerkiksi uuteen maahan muut-
toon liittyvät vaikeudet kuten sosiaalinen eristäytyneisyys, työttömyys, asumiseen liittyvät on-
gelmat ja taloudelliset vaikeudet. Kuormittavan arjen vuoksi perheillä ei ole aina ollut aikaa ja 
voimavaroja kuntoutuksen käyntikerroille osallistumiseen tai avun löytäminen muihin tukitar-
peisiin on mennyt kuntoutukseen osallistumisen edelle. (Codrington ym. 2011; Lindsay ym. 
2014; Brassart ym. 2017.) Perheillä voi olla myös välineellisiä esteitä kuntoutuksen käyntiker-
roille osallistumiseen. Heillä voi olla esimerkiksi vaikeuksia järjestää kuljetus kuntoutuksen 
käyntikerroille, jos he eivät aja autoa tai he eivät halua käyttää lastenhoitopalveluja kuntoutuk-
sen aikana, jos perheessä on pieniä lapsia (Codrington ym. 2011). 

Taulukko 1. Kuntoutuksen toteuttamiseen osallistuvien ammattilaisten näkemyksiä haasteista maahanmuuttaja-
taustaisten lasten, nuorten ja perheiden kuntoutuksen toteutumisessa aiemmin toteutettujen tutkimusten  
mukaan. 

Haaste Ammattilaisten antamia esimerkkejä 

Käsitykset sairauksista Perheen ja ammattilaisten eriävät käsitykset lapsen sairaudesta ja sen syistä, 
lapsen sairauteen tai vammaan liitetty häpeä 

Käsitykset kuntoutuksesta ja 
sen tavoitteista 

Perheen ja ammattilaisten eriävät käsitykset kuntoutuksesta ja sen tavoit-
teista sekä kuntoutuksella saavutettavista hyödyistä 

Tieto uuden maan palvelujär-
jestelmästä 

Perheillä ei riittävästi tietoa uuden maan palvelujärjestelmästä, perheiden  
vaikeudet asioida palvelujärjestelmässä, (perheiden luku- ja kirjoitustaidotto-
muus) 

Terapiasuhteen rakentaminen Luottamuksen rakentaminen vie aikaa, vanhempien epäluottamus viran-
omaistahoja kohtaan (erityisesti pakolaistaustaiset perheet), tulkin vaikutus 
terapiasuhteen rakentamiseen 

Odotukset vuorovaikutukselle Vanhempien ja ammattilaisten eriävät odotukset vuorovaikutukselle kuntou-
tuksen aikana (keskusteleva vs. suora tyyli), vuorovaikutustilanteiden muistut-
taminen aiemmin koettuja kuulustelutilanteita (erityisesti pakolaistaustaiset 
perheet) 

Tulkkivälitteinen työskentely Tulkkivälitteinen työskentely vie aikaa terapiatyöskentelyltä, tulkin sukupuo-
len vaikutus terapiatyöskentelyyn, puutteet tulkkien ammattitaidossa,  
(puhelintulkkaus) 

Rakenteelliset tekijät Palvelujärjestelmän jäykkyys ja monimutkaisuus, tulkkien heikko saatavuus, 
ammattilaisten saama riittämätön koulutus kulttuurisensitiivisestä työotteesta 
ja tulkkivälitteisestä työskentelystä, käytettävissä oleva aika kuntoutuksen 
käyntikerroilla, riittämättömät mahdollisuudet kotikäyntien järjestämiseen 

Lähteet: Alitolppa-Niitamo ym. 2005; Suikkanen 2010; Codrington ym. 2011; Wiefferink ym. 2012; Lindsay ym. 2012; Brassart ym. 2017; 
Hagman 2017. 
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3 Maahanmuuttajataustaiset lapset, nuoret ja perheet  
Kelan kuntoutusasiakkaina 

Kela järjestää kuntoutusta vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena, kuntoutuspsykotera-
piana, ammatillisena kuntoutuksena ja harkinnanvaraisena kuntoutuksena. Vaativaa lääkinnäl-
listä kuntoutusta Kela järjestää alle 65-vuotiaille henkilöille, joilla jokin sairaus, vamma tai toi-
mintakyvyn rajoite vaikeuttaa huomattavasti arjessa selviytymistä ja osallistumista. Kuntou-
tuspsykoterapiaa Kela järjestää 16‒67-vuotialle henkilöille, jos jokin diagnosoitu mielenter-
veyden häiriö uhkaa henkilön työ- tai opiskelukykyä. Ammatillista kuntoutusta Kela järjestää 
työikäisille, jos jokin sairaus, vika tai vamma on aiheuttanut tai sen arvioidaan aiheuttavan hen-
kilölle työ- tai opiskelukyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaisen heikentymisen lähivuosina. 
Kelan nuoren ammatillisen kuntoutuksen palvelut ovat suunnattu 16‒29-vuotialle nuorille ja 
niihin hakeutuakseen nuorella ei tarvitse olla diagnosoitua sairautta tai vammaa. (L 566/2005.) 
Kelan järjestämällä harkinnanvaraisella kuntoutuksella täydennetään lakisääteistä lääkinnäl-
listä ja ammatillista kuntoutusta sekä kuntoutuspsykoterapiaa (Kela 2022h, 5). 

Kelan järjestämän kuntoutuksen hakeminen edellyttää tavallisesti, että lääkäri on laatinut ha-
kijalle lausunnon sairauden tai vamman aiheuttamasta kuntoutustarpeesta (Kela 2022i). Kun 
asiakas jättää kuntoutushakemuksen Kelaan, hänen tiedossaan tulee tavallisesti olla kuntou-
tuksen toteuttava palveluntuottaja. Tavallisesti asiakkaan tulee valita itse kuntoutuksen palve-
luntuottaja ja sopia tämän kanssa kuntoutuksen alkamisesta. (Esim. Kela 2021a, 77‒79.) Kun-
toutuksen palveluntuottajan asiakas voi valita esimerkiksi Kelan Kuntoutuksen palveluntuot-
tajien haku -verkkopalvelun avulla (Kela 2022j). Kuntoutuksen alkamisajankohta voidaan mer-
kitä jo kuntoutushakemukseen, jos se on hakemuksen jättämishetkellä tiedossa (esim. Kelan 
vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen hakemuslomake KU 104). Asiakas voi toimittaa kuntou-
tushakemuksen ja sen liitteet Kelaan Kelan sähköisen asiointipalvelun kautta tai postitse. Kun 
Kela on käsitellyt asiakkaan kuntoutushakemuksen, se lähettää päätöksen kuntoutuksesta  
asiakkaalle ja kuntoutuksen palveluntuottajalle. (Kela 2022i.) 

3.1 Kelan järjestämä kuntoutus lapsille, nuorille ja perheille 
Kela järjestää lapsille ja nuorille vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena avomuotoisia yksilö- 
ja ryhmäterapioita, moniammatillista yksilökuntoutusta sekä kuntoutus- ja sopeutumisval-
mennuskursseja (kuvattu tarkemmin taulukossa 2, s. 17; esim. Kela 2022k). Avomuotoiset yk-
silö- ja ryhmäterapiat voivat olla esimerkiksi fysioterapiaa, toimintaterapiaa, puheterapiaa, 
musiikkiterapiaa, neuropsykologista kuntoutusta ja psykoterapiaa. Psykoterapia voi olla myös 
perheterapiaa. Moniammatillista yksilökuntoutusta sekä kuntoutus- ja sopeutumisvalmennus-
kursseja Kela järjestää myös harkinnanvaraisena kuntoutuksena. Ammatillisen kuntoutuksen 
palveluihin kuuluvat esimerkiksi ammatillinen kuntoutusselvitys, koulutus ammatillisena kun-
toutuksena ja työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus (TEAK; Kela 2022e). Nuoren am-
matillisen kuntoutuksen palveluihin kuuluu esimerkiksi NUOTTI-valmennus (Kela 2022l). Har-
kinnanvaraisena kuntoutuksena Kela järjestää lapsille ja nuorille myös LAKU-perhekuntou-
tusta (Kela 2022a), Oma väylä -kuntoutusta (Kela 2022b), OPI-kursseja (Kela 2022c) ja neuro-
psykologista kuntoutusta (Kela 2022d). 
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Esimerkiksi NUOTTI-valmennus on suunnattu 16‒29-vuotiaille nuorille, joiden toimintakyky 
on olennaisesti heikentynyt ja joilla toimintakyvyn heikentyminen estää tai rajoittaa opiskele-
maan tai työelämään pääsyä tai tulevaisuuden suunnittelua tai estää opintojen jatkamista. 
Nuori saa tuekseen henkilökohtaisen valmentajan, jonka hän voi valita Kelan kanssa sopimuk-
sen tehneistä palveluntuottajista. (Kela 2022f.) LAKU-perhekuntoutus on suunnattu 5–15-vuo-
tiaille lapsille ja nuorille, joilla on diagnosoitu aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (esim. 
ADHD tai ADD), autisminkirjon häiriö tai Touretten oireyhtymä (Kela 2022a). Lisäksi lapsella 
tai nuorella tulee olla esimerkiksi pitkäkestoisen, monimuotoisen kuntoutuksellisen tuen ja oh-
jauksen tarve. Oma väylä -kuntoutus on suunnattu 16‒29-vuotiaille nuorille, joilla on diagno-
soitu jokin neuropsykiatrinen häiriö ja jotka opiskelevat, käyvät töissä tai ovat väliaikaisesti 
poissa työelämästä (Kela 2022b). OPI-kurssit on suunnattu 16‒29-vuotiaille ammatillisia tai 
lukio-opintoja suorittaville nuorille, joilla on diagnosoitu masennus- tai ahdistuneisuushäiriö 
ja joiden opinnot uhkaavat pitkittyä tai keskeytyä (Kela 2022c). 

Taulukko 2. Kelan järjestämiä kuntoutuspalveluita lapsille, nuorille ja perheille. 
 

Vaativa lääkinnälli-
nen kuntoutus 
(alle 65-vuotiaat) 

Harkinnanvarainen 
kuntoutus 

Nuoren ammatilli-
nen kuntoutus 
(16–29-vuotiaat) 

Ammatillinen  
kuntoutus 
(työikäiset) 

Kuntoutuspsyko-
terapia 
(16‒67-vuotiaat) 

Yksilö- ja ryhmätera-
piat 
(fysioterapiaa,  
toimintaterapiaa, 
puheterapiaa,  
musiikkiterapiaa, 
neuropsykologista 
kuntoutusta tai  
psykoterapiaa;  
psykoterapia voi 
olla myös perhete-
rapiaa) 
 
Moniammatillinen 
yksilökuntoutus 
 
Kuntoutus- ja  
sopeutumisvalmen-
nuskurssit 

Moniammatillinen  
yksilökuntoutus 
 
Kuntoutus- ja  
sopeutumisvalmen-
nuskurssit 
 
LAKU-perhekuntou-
tus (5‒15-vuotiaat) 
 
Oma väylä -kuntou-
tus (16‒29-vuotiaat) 
 
OPI-kurssit 
 
Neuropsykologinen 
kuntoutus 
 
Kehittämistoiminta 

Ammatillinen  
kuntoutusselvitys 
 
Työllistymistä edis-
tävä ammatillinen 
kuntoutus (TEAK) 
 
Koulutuskokeilu 
 
NUOTTI-valmennus 

Ammatillinen  
kuntoutusselvitys 
 
Koulutus 
 
Työllistymistä edis-
tävä ammatillinen 
kuntoutus (TEAK) 
 
Ammatilliset  
kuntoutuskurssit  
(Taito-kurssit;  
18‒29-vuotiaat ja 
18‒60-vuotiaat) 
 
Koulutuskokeilu 
 
Apuvälineet 

Yksilö-, ryhmä- 
tai perhepsykote-
rapiaa tai kuva-
taideterapiaa 
(16‒25-vuotiaille 
myös musiikkite-
rapiaa) 

 
Iältään 0‒15-vuotiaat lapset ja nuoret saavat useimmiten Kelan järjestämistä kuntoutuspalve-
luista vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena järjestettyä puheterapiaa, toimintaterapiaa ja 
fysioterapiaa (taulukko 3, s. 18). Esimerkiksi vuonna 2020 hieman alle 5 800 alle kouluikäistä  
lasta (0‒6-vuotiaat) sai vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksen järjestettyä puheterapiaa ja 
hieman yli 2 600 lasta toimintaterapiaa. Iältään 7‒15-vuotiaita puheterapiakuntoutuksen saa-
jia oli vuonna 2020 hieman yli 6 700 ja toimintaterapian saajia hieman yli 6 900. Iältään 7‒15-
vuotiaat lapset ja nuoret saavat Kelan kuntoutuspalveluista usein myös vaativana lääkinnälli-
senä kuntoutuksena järjestettyä psykoterapiaa ja he osallistuvat harkinnanvaraisena kuntou-
tuksena järjestetyille sopeutumisvalmennuskursseille. Iältään 16‒29-vuotiaat nuoret saavat 
Kelan kuntoutuspalveluista useimmiten ammatillisen tai nuoren ammatillisen kuntoutuksen 
palveluita. Yleisimpiä 16‒29-vuotiaiden nuorten saamia ammatillisen tai nuoren ammatillisen 
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kuntoutuksen palveluita ovat koulutus ammatillisena kuntoutuksena ja NUOTTI-valmennus. 
Esimerkiksi NUOTTI-valmennukseen oli osallistunut hieman yli tuhat 16‒19-vuotiasta nuorta 
vuonna 2020. 

Taulukko 3. Kelan järjestämää kuntoutusta saaneet lapset ja nuoret (0‒29-vuotiaat) vuonna 2020a. 
 

 0–6- 
vuotiaat 

7–15-
vuotiaat 

16–19-
vuotiaat 

20–24-
vuotiaat 

25–29-
vuotiaat 

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus 

Puheterapia 5 793 6 709 128 59 46 

Toimintaterapia 2 622 6 922 724 465 294 

Fysioterapia 1 185 2 269 852 833 910 

Psykoterapia 19 1 071 480 380 425 

Neuropsykologinen kuntoutus - 483 199 108 69 

Musiikkiterapia 135 643 230 108 77 

Ratsastusterapia 38 522 86 52 31 

Moniammatillinen yksilökuntoutus 63 204 26 30 20 

Kuntoutuskurssit - - - < 10 < 10 

Sopeutumisvalmennuskurssit 181 534 18 - < 10 

Ammatillinen kuntoutus (6 §) 

Ammatillinen kuntoutusselvitys  - - 92 526 703 

Koulutus - - 6 799 3 686 1 741 

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus 
(TEAK) - - 19 446 591 

Koulutuskokeilu - < 10 91 < 10 < 10 

Ammatilliset kuntoutuskurssit - - < 10 80 132 

Apuvälineet - 69 94 38 40 

Nuoren ammatillinen kuntoutus (7 a §) 

Ammatillinen kuntoutusselvitys - - 37 224 239 

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus 
(TEAK) - - < 10 141 163 

Koulutuskokeilu - - < 10 < 10 - 

NUOTTI-valmennus - - 1 002 2 141 1 313 

Harkinnanvarainen kuntoutus 

Moniammatillinen yksilökuntoutus 14 177 37 19 40 

Kuntoutuskurssit (esim. OPI-kurssit) - - 118 104 164 

Sopeutumisvalmennuskurssit 84 1 049 16 < 10 21 

Neuropsykologinen kuntoutus - - 220 84 60 

LAKU-perhekuntoutus < 10 420 < 10 - - 

Kehittämistoiminta 18 115 19 47 31 

Kuntoutuspsykoterapia - - 2 440 6 120 10 115 
a Taulukossa kuvataan vuoden 2020 tiedot, sillä tuoreimmat tässä tutkimuksessa tarkastellut koko vuotta koskevat Kelan rekisteritiedot 
(luku 6.2.1) ovat vuodelta 2020. 
Lähde: Kelasto. 
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3.2 Vieraan kielen tulkkaus Kelan järjestämässä kuntoutuksessa 
Kelan järjestämässä kuntoutuksessa asiakkaille voidaan järjestää vieraan kielen tulkkausta. 
Vieraan kielen tulkkaus voidaan toteuttaa lähitulkkauksena tai etäyhteyden välityksellä. Ruot-
sin- ja saamenkielisille asiakkaille vieraan kielen tulkkausta järjestetään koko kuntoutusohjel-
man ajalle, jos Kela ei järjestä kuntoutusta heidän äidinkielellään. Muun kuin ruotsin- ja saa-
menkielisille asiakkaille Kela järjestää vieraan kielen tulkkausta kuntoutuksen toteuttamisen 
ja onnistumisen kannalta keskeisiin tilanteisiin. (Kela 2022m.) Esimerkiksi Kelan vaativassa 
lääkinnällisessä kuntoutuksessa tulkkausta järjestetään yksilöterapioihin ja moniammatilli-
seen yksilökuntoutukseen sekä perustelluista syistä kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurs-
seille (Kela 2021a, 80‒81). Kuntoutuspsykoterapiassa tulkkausta järjestetään kaikille käynti-
kerroille. Kuntoutuspsykoterapiassa tavoite on, että tulkki on kaikilla kuntoutuksen käyntiker-
roilla sama henkilö. (Kela 2021b.) 

Kela arvioi asiakkaan ja hänen läheisensä vieraan kielen tulkkauksen tarpeen kuntoutuksessa 
kuntoutushakemuksen käsittelyn yhteydessä (lomake KU 106). Tulkkaustarpeen arvion perus-
teella Kela lähettää asiakkaalle ja kuntoutuksen palvelutuottajalle ohjeen tulkkauksen järjestä-
miseen kuntoutuspäätöksen liitteenä. Palveluntuottaja tilaa tulkin kuntoutuksen käyntiker-
roille Kelan VATU-keskuksesta (vammaisten tulkkauspalvelukeskus). VATU-keskus tilaa tulkin 
palveluntuottajan tilauksen perusteella. Palveluntuottajan tulee lähettää tiedot tarvittavasta 
tulkkauksesta Kelalle viimeistään kolme viikkoa ennen tulkkauksen ajankohtaa. (Kela 2022m.) 

Kelan asiakkailla on oikeus maksuttomaan tulkkaukseen myös, jos asiointi Kelassa ei onnistu 
asiakkaan omalla äidinkielellä ja kun Kelan toimihenkilön kanssa ei löydy muuta yhteistä kieltä. 
Näissä tilanteissa tulkkina voi toimia Kelan työntekijä tai ulkopuolinen ammattitulkki. Tulkki-
palveluja voidaan käyttää esimerkiksi asioinnin alkuvaiheessa, kun asiakas ei ymmärrä Kelasta 
saamaansa päätöstä tai kirjettä sekä oikaisu-, takaisinperintä- ja väärinkäytösasioissa, joissa 
aloite on lähtenyt Kelasta. Sellaisissa yleisluonteisissa asioissa, joilla ei ole merkitystä asiak-
kaan oikeusturvan kannalta, tulkkina voi toimia myös asiakkaan sukulainen tai ystävä. Alle 18-
vuotiaat eivät kuitenkaan saa toimia tulkkina. (Kela 2022n.) Kelan palvelupisteissä on otettu 
käyttöön myös pikatulkkauspalvelu. Pikatulkkaus soveltuu sellaisiin lyhytkestoisiin asioimis-
lanteisiin Kelassa, joissa yhteistä kieltä asiakkaan kanssa ei löydy. 

Vieraan kielen tulkkaus Kelan järjestämässä kuntoutuksessa on asioimistulkkausta. Asioimis-
tulkkauksella tarkoitetaan viranomaisen, yhteiskunnan virallisen instituution tai jonkin muun 
tahon ja yksilön tai pienehkön ryhmän välisen vuoropuhelun tulkkausta (Asioimistulkin  
ammattisäännöstö 2021, 1). Asioimistulkkaukselle on laadittu ammattisäännöstö, joka on tul-
lut voimaan 30.5.2013 (Asioimistulkin ammattisäännöstö 2021). Säännöstön ovat päivittäneet 
vuoden 2021 alussa Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto SKTL ry, Kieliasiantuntijat ry, Suomen 
puhevammaisten tulkit ry ja Suomen kirjoitustulkit ry. 

Asioimistulkin ammattisäännöstön mukaan tulkkaustilanteessa tulkin tulee tulkata kattavasti. 
Tulkki ei saa jättää käsitellyistä asiasisällöistä mitään pois eikä lisätä niihin mitään asiaankuu-
lumatonta. Ammattisäännöstön mukaan tulkki on tulkkaustilanteessa puolueeton viestinvälit-
täjä. Hän ei saa antaa tunteidensa, asenteidensa tai mielipiteidensä vaikuttaa työhönsä. Tulkin 
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tulee valmistautua tehtäväänsä huolellisesti. Hänen tulee selvittää etukäteen esimerkiksi tulk-
kauksen toteutustapa. Säännöstön mukaan tulkkaustoimeksiantonsa aikana tulkki ei ole vel-
vollinen hoitamaan muita kuin tulkkaustehtäviä. Tulkki ei voi toimia esimerkiksi asiakkaan 
avustajana tai asiamiehenä. Asioimistulkin ammattisäännöstön mukaan tulkilla on salassapito-
velvollisuus. Tulkki ei saa myöskään ottaa vastaan tulkkaustoimeksiantoa, jonka toteuttami-
seen hän on esteellinen tai jonka toteuttamiseen hänellä ei ole riittävää pätevyyttä, teknistä 
osaamista tai tarvittavaa laitteistoa. (Asioimistulkin ammattisäännöstö 2021, 2.) 

3.3 Keskeisiä käsitteitä 
Tässä luvussa kuvataan tutkimusaineistossa esiin nousseita kuntoutuksen toteutustapoja  
Kelan järjestämässä kuntoutuksessa. Aineistossa kuvattiin pääasiassa Kelan vaativan lääkin-
nällisen kuntoutuksen yksilöterapioiden toteutumista. Lisäksi kuvataan, mitä etäkuntoutuk-
sella tarkoitetaan. Koronapandemian alussa keväällä 2020 esimerkiksi Kelan avomuotoisia yk-
silöterapioita alettiin toteuttaa aiempaa enemmän etäkuntoutuksena. 

Koti-, päiväkoti- tai koulukäynnit. Kelan vaativassa lääkinnällisessä kuntoutuksessa yksilö-
terapioita voidaan toteuttaa kuntoutuksen palveluntuottajan tiloissa tai kokonaan tai osittain 
kotikäynteinä asiakkaan omissa arkiympäristöissä. Kuntoutus voidaan toteuttaa asiakkaan 
omissa arkiympäristöissä, kun sen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää harjoittelua esimer-
kiksi kotona, päiväkodissa, koulussa tai työpaikalla ja kun sillä voidaan parantaa kuntoutuksen 
vaikuttavuutta. Koti-, päiväkoti- tai koulukäyntejä voidaan järjestää myös, jos ne ovat tarpeen 
asiakkaan terveydentilan perusteella tai jos palveluntuottajan luokse matkustaminen olisi  
asiakkaalle kohtuuttoman rasittavaa. Kotikäyntejä ei myönnetä allas- tai ratsastusterapiaan 
eikä ryhmäterapiaan. (Kela 2021a, 40.) 

Ohjauskäynnit. Esimerkiksi Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapioihin ja 
psykoterapiaan voi sisältyä erityisistä syistä asiakkaan omaisen tai muun läheisen ohjauskäyn-
tejä, jos ne arvioidaan tarpeellisiksi kuntoutuksen tavoitteiden saavuttamiseksi eikä asiakkaan 
läsnäolo käyntikerroilla ole tarkoituksenmukaista esimerkiksi hänen sairautensa tai vam-
mansa vuoksi. Tarvittava ohjauskäyntien määrä ja perusteet niiden tarpeelle kirjataan tervey-
denhuollossa asiakkaan kuntoutussuunnitelmaan. Ohjauskäyntien määrä vuodessa voi olla  
0‒10 kertaa ja erityisen yksilöllisen tarpeen perusteella tai alle 26-vuotiaiden psykoterapiassa 
enintään 20 kertaa. Ohjauskäynneille voi osallistua asiakkaan luvalla myös muita hänen lähi-
henkilöitään, esimerkiksi päiväkodista, koulusta tai työpaikalta. Ohjauskäynnit voidaan toteut-
taa palveluntuottajan tiloissa tai esimeriksi koti-, päiväkoti-, koulu- tai työpaikkakäynteinä. Oh-
jauskäyntejä ei myönnetä allas- ja ratsastusterapioihin eikä perhe- ja ryhmäterapioihin. (Kela 
2021a, 40‒41.) 

Etäkuntoutus. Etäkuntoutuksella tarkoitetaan erilaisia etäteknologioita hyödyntävien alusto-
jen ja sovellusten tavoitteellista käyttöä kuntoutuksessa. Tällaisia etäteknologioita voivat olla 
esimerkiksi puhelin, tietokone (ml. tablettitietokoneet) ja televisiosovellukset sekä näiden tek-
nologioiden yhteiskäyttö. Etäkuntoutus on aina tavoitteellista sekä ammattilaisen ohjaamaa ja 
seuraamaa. Etäkuntoutus voi olla reaaliaikaista eli yleisimmin kuvapuheluina toteutettua. Esi-
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merkiksi Kelan järjestämässä vaativassa lääkinnällisessä kuntoutuksessa etäkuntoutus toteu-
tetaan reaaliaikaisena. Etäkuntoutus voi olla myös ajasta riippumatonta eli verkkokuntoutusta. 
Usein etäkuntoutus on osa kuntoutusta, jolloin kuntoutuspalvelu toteutetaan kasvokkain ja etä-
kuntoutusta yhdistäen (etäkuntoutuksen yhdistelmämalli). Esimerkiksi joitakin Kelan kurssi-
palveluita toteutetaan yhdistelmämallilla. (Salminen ym. 2016, 11‒17; Salminen ja Hiekkala 
2019, 9‒12; Kela 2022o.) 

4 Tutkimustehtävä 

Tutkimuksen tavoite on selvittää ja tuottaa tietoa siitä, millaiseen Kelan järjestämään kuntou-
tukseen maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret ovat osallistuneet sekä millaisia haasteita 
ja kehittämistarpeita kuntoutuksen toteutumisessa on ollut, kun asiakkaat ovat olleet maahan-
muuttajataustaisia lapsia, nuoria ja perheitä. Tutkimustehtävään vastataan moninäkökulmai-
sesti Kelan kuntoutuksen palveluntuottajien sekä kuntoutukseen lähettävillä tahoilla ja järjes-
töissä työskentelevien ammattilaisten näkökulmasta. Tutkimuksen aineistot koostuvat kyse-
lyistä, haastatteluista ja Kelan rekisteritiedoista maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten 
kuntoutuksen toteutumisesta. 

Tutkimuksella vastataan seuraaviin kysymyksiin: 

• Millaiseen Kelan järjestämään kuntoutukseen maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuo-
ret ovat osallistuneet? 

• Millaisia haasteita ja kehittämistarpeita Kelan järjestämän kuntoutuksen toteutumi-
sessa on ollut, kun asiakkaat ovat olleet maahanmuuttajataustaisia lapsia, nuoria ja 
perheitä? 

 
Edellä esiteltyjä tutkimuskysymyksiä täydennetään tarkentavilla tutkimuskysymyksillä, jotka 
on määritelty aineistokohtaisesti (taulukko 4). 

Taulukko 4. Tutkimuksen aineistot ja tarkentavat tutkimuskysymykset. 
 

Aineisto Tutkimuskysymys, johon aineistolla vastataan 

Tiedot Kelan rekisteristä Millaiseen Kelan järjestämään kuntoutukseen maahanmuuttajataustai-
set lapset ja nuoret ovat osallistuneet vuosina 2019–2021? 

Kysely Kelan kuntoutuksen palvelun-
tuottajille Kelan järjestämän kuntou-
tuksen ja palveluntuottajien koulu-
tuksen kehittämistarpeista (osana 
Mahku-hanketta) 

Millaisia haasteita ja kehittämistarpeita Kelan järjestämän kuntoutuk-
sen toteutumisessa on ollut, kun asiakkaat ovat olleet maahanmuutta-
jataustaisia lapsia, nuoria ja perheitä? 
Millaisia haasteita tulkkivälitteisessä työskentelyssä ja/tai etätulkkauk-
sen toteutumisessa on ollut Kelan järjestämässä kuntoutuksessa? 

Kysely Kelan kuntoutuksen palvelun-
tuottajille avomuotoisten terapioiden 
toteutumisesta koronapandemian  
alkuvaiheessa 

Millaisia haasteita etäkuntoutuksen toteutumisessa oli maahanmuut-
tajataustaisilla lapsilla, nuorilla ja perheillä koronapandemian alkuvai-
heessa? 

Maahanmuuttajataustaisten lasten, 
nuorten ja perheiden kanssa työsken-
televien ammattilaisten haastattelut 

Miten maahanmuuttajataustaisten lasten, nuorten ja perheiden  
kuntoutus toteutuu ammattilaisten näkökulmasta? 
Millaisia haasteita ja kehittämistarpeita Kelan järjestämän  
kuntoutuksen toteutumisessa on ollut? 
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5 Menetelmät ja aineistot 

5.1 Monimenetelmällinen tutkimusote 
Tutkimuksessa käytettiin monimenetelmällistä ja -näkökulmaista otetta (esim. Johnson ym. 
2007; Creswell 2015). Tietoa kerättiin kyselyillä, haastatteluilla ja Kelan rekisteritiedoilla maa-
hanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten kuntoutuksen toteutumisesta. Kerätty tieto oli pää-
asiassa laadullista. Tutkimustehtävään pyrittiin vastaamaan kaikilla aineistoilla. Tutkimusta to-
teutettaessa aineistoja pidettiin samanarvoisina, niin että erilaisten aineistojen ajateltiin tuot-
tavan erilaista tietoa tutkittavasta aiheesta (esim. Moran-Ellis ym. 2006). Kysely- ja haastatte-
luaineistojen analyysissä käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä (esim. Tuomi ja Sara-
järvi 2018; luku 5.5). Kelan rekisteritietojen perusteella myönteisen kuntoutuspäätöksen saa-
jista kuvattiin jakaumatiedot kuntoutuksen lakiperusteittain ja ikäryhmittäin (myös luku 5.2). 

Erilaisilla aineistoilla (kyselyt, haastattelut, rekisteritiedot) kerätty tieto pyrittiin integroimaan 
analyyttisesti tutkimustehtävään vastaamiseksi (esim. Moran-Ellis ym. 2006). Analyyttinen  
integraatio perustuu following a thread -menetelmään (juonen tai johtolangan seuraaminen). 
Aineistoja läpikäytäessä ja analysoitaessa tutkijat saavat ensin alustavan käsityksen tutkitta-
vasta aiheesta. Tätä alustavasti muodostunutta käsitystä tutkijat pyrkivät edelleen täsmentä-
mään perusteellisemmalla analyysillä. (Esim. Moran-Ellis ym. 2004.) Aineistojen analyysiä ja 
havaintojen yhdistämistä ohjasi tutkimukselle asetetut tutkimuskysymykset (luku 4). Rekiste-
ritiedoista tarkasteltiin lasten ja nuorten kuntoutukseen osallistumista ja kaikista aineistoista 
haasteita ja kehittämistarpeita kuntoutuksen toteutumisessa. Eri aineistojen perusteella tehdyt 
havainnot haasteista ja kehittämistarpeista täydensivät toisiaan analyysin edetessä. 

5.2 Tiedot Kelan rekisteristä 
Kelan kuntoutuspalvelujen ratkaisutiedoista poimittiin tiedot maahanmuuttajataustaisten las-
ten ja nuorten kuntoutuksen myöntö- ja hylkäyspäätösten määristä. Tiedot poimittiin ajalta 
1/2019‒4/2021. Kuntoutuspalveluita tarkasteltiin lakiperusteittain. Tarkastellut kuntoutus-
palveluiden lakiperusteet olivat ammatillinen kuntoutus, vaativa lääkinnällinen kuntoutus, 
harkinnanvarainen kuntoutus ja kuntoutuspsykoterapia. Ammatillisen kuntoutuksen palve-
luista tarkasteltiin erikseen vielä nuoren ammatillista kuntoutusta. Kuntoutuspäätösten saajia 
tarkasteltiin ikäryhmittäin. Tarkastellut ikäryhmät olivat 0‒6-vuotiaat, 7‒17-vuotiaat ja  
18‒29-vuotiaat. Tässä raportissa esitellään tiedot myönnettyjen kuntoutuspäätösten määristä. 

Kuntoutuksen ratkaisutietoja poimittaessa maahanmuuttajataustaisiksi katsottiin sellaiset lap-
set ja nuoret, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Tuloksia esiteltäessä tar-
kastellaan erikseen Suomeen muuttaneita ja Suomessa syntyneitä lapsia ja nuoria. Tarkastelu 
perustuu lasten ja nuorten syntymäkuntaan. Rekisteritiedot poimittiin toukokuussa 2021. 
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5.3 Kyselyt Kelan kuntoutuksen palveluntuottajille 
Vuoden 2020 aikana Kelan kuntoutuksen palveluntuottajille suunnattiin kaksi kyselyä, joilla 
kartoitettiin Kelan järjestämän kuntoutuksen toteutumista tai kehittämistarpeita kuntoutuk-
sen toteutumisessa. Kyselyt toteutettiin osana muita Kelan tutkimus- tai kehittämishankkeita. 
Aiemmin toteutetut hankkeet olivat Maahanmuuttajien kuntoutuksen kehittämishanke 
(Mahku-hanke; esim. Alanko 2020; Kela 2022g) ja kyselytutkimus koronakriisin vaikutuksista 
avomuotoisen yksilöterapian toteutukseen (esim. Heiskanen ja Salminen 2020). 

5.3.1 Kysely osana Maahanmuuttajien kuntoutuksen kehittämishanketta 
Tammikuussa 2020 Kelan kuntoutuksen palveluntuottajille suunnattiin verkkokysely osana 
Kelan Maahanmuuttajien kuntoutuksen kehittämishanketta (Mahku-hanke). Kyselyllä kartoi-
tettiin palveluntuottajien näkemyksiä maahanmuuttaneiden asiakkaiden kuntoutuksen kehit-
tämisestä ja palveluntuottajien osaamisen kehittämistarpeista. Kyselyyn sisältyi osio kehittä-
mistarpeista Kelan järjestämässä kuntoutuksessa, kun asiakkaat ovat maahanmuuttajataustai-
sia lapsia, nuoria ja perheitä. 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kuntoutuksen palveluntuottajien vastauksia viiteen kyse-
lyssä esitettyyn kysymykseen. Nämä kysymykset olivat ”Millaisia haasteita tai yllättäviä tilan-
teita olet kohdannut eri ikäisten maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden kuntoutuksessa?”, 
”Millaista kuntoutusta maahanmuuttajalapset, -nuoret ja -perheet näkemyksesi mukaan tarvit-
sevat?” ja ”Millaisia kehittämistarpeita Kelan järjestämässä maahanmuuttajataustaisten lasten, 
nuorten ja perheiden kuntoutuksessa mielestäsi on?”. Lisäksi vastaajilta tiedusteltiin ”Toimi-
vatko asiakkaan perheenjäsenet tulkkina kuntoutuksessa? Jos toimivat, minkälaisissa tilan-
teissa?” ja ”Onko tulkkivälitteisessä työskentelyssä ja/tai etätulkkauksen toteuttamisessa ollut 
haasteita? Jos on, kertoisitko millaisia haasteita.” 

Kyselyyn vastasi 46 Kelan kuntoutuksen palveluntuottajaa. Kysely toteutettiin avoimena verk-
kokyselynä. 

5.3.2 Kysely avomuotoisten yksilöterapioiden toteutumisesta 
koronapandemian alkuvaiheessa 
Vuoden 2020 huhti-toukokuussa Kelan kuntoutuksen palveluntuottajille suunnattiin verkko-
kysely avomuotoisten terapioiden toteutumisesta koronapandemian alkuvaiheessa (ko-
ronaepidemian vaikutukset -kysely). Kysely oli suunnattu Kelan kuntoutusta toteuttaville fy-
sioterapeuteille, toimintaterapeuteille, puheterapeuteille, musiikkiterapeuteille, neuropsyko-
logeille ja psykoterapeuteille. Tässä tutkimuksessa kyselyaineistosta tehtiin sekundaariana-
lyysi (esim. Ruggiano ja Perry 2019). Aineistosta tarkasteltiin niitä vastauksia, joissa kuvattiin 
kuntoutuksen toteutumista maahanmuuttajataustaisilla lapsilla, nuorilla ja perheillä. 

Koronapandemian alkuvaiheessa lähikontakteja ohjattiin välttämään, joten usean asiakkaan 
kuntoutusta alettiin toteuttaa etäkuntoutuksena. Kyselyaineiston avulla saatiin tietoa erityi-
sesti etäkuntoutuksen toteutumisen haasteista ja kehittämistarpeista, kun asiakkaat olivat 
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maahanmuuttajataustaisia lapsia, nuoria ja perheitä. Tutkimuksessa tarkasteltiin kuntoutuk-
sen palveluntuottajien vastauksia seuraaviin kysymyksiin: ”Onko sinulla asiakkaita, joiden kun-
toutus on jäänyt kokonaan toteutumatta koronakriisin takia?” ja millaisten asiakkaiden (esim. 
diagnoosi, ikä, toimintakyky) ja mistä syistä kuntoutus on jäänyt osittain tai kokonaan toteutu-
matta. Lisäksi tarkasteltiin kysymyksiä ”Mikä etäkuntoutuksessa on toiminut hyvin?” ja ”Millai-
sia haasteita etäkuntoutukseen on liittynyt?”. 

Kyselyyn saatiin 905 vastausta. Kaikista vastaajista 79 prosenttia oli Kelan kuntoutuksen pal-
veluntuottajia tai töissä palveluntuottajalla. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin 79 puhetera-
peutin, 13 fysioterapeutin ja 11 toimintaterapeutin vastausta. Tarkastellut vastaukset poimit-
tiin aineistoista käyttämällä hakutermejä ”maahanmuut*”, ”kieli” ja ”kult*”. Palveluntuottajat 
vastasivat kyselyyn nimettömästi. Kysely toteutettiin avoimena verkkokyselynä. 

5.4 Asiantuntijahaastattelut 
Tutkimukseen haastateltiin sellaisia maahanmuuttajataustaisten lasten, nuorten ja perheiden 
kanssa työskenteleviä ammattilaisia, joilla arvioitiin olevan tietoa kuntoutuksen toteutumi-
sesta näillä ryhmillä. Tutkimukseen haastateltiin Kelan kuntoutuksen palveluntuottajia sekä 
lapsia ja nuoria kuntoutukseen lähettävillä tahoilla ja järjestöissä työskenteleviä ammattilaisia. 
Haastateltavien valintaa ohjasi kysely- ja rekisteriaineistojen analyysi ja alustavat tulokset 
(luku 5.5). Tutkimukseen haastateltiin seitsemää Kelan kuntoutuksen palveluntuottajaa, kahta 
kuntoutukseen lähettävillä tahoilla ja kahta järjestöissä työskentelevää ammattilaista. 

Kelan kuntoutuksen palveluntuottajat rekrytoitiin niistä Mahku-hankkeessa toteutettuun pal-
veluntuottajien kyselyyn (luku 5.3.1) vastanneista, jotka antoivat suostumuksen haastatteluun 
osallistumiseen kyselyyn vastatessaan. Kyselyssä palveluntuottajia pyydettiin antamaan säh-
köpostiosoitteensa, jos heihin sai myöhemmin olla yhteydessä haastattelua varten. Palvelun-
tuottajien haastattelut toteutettiin kahtena ryhmähaastatteluna ja yhtenä yksilöhaastatteluna. 
Yksi haastattelu toteutettiin yksilöhaastatteluna aikataulusyistä. 

Haastatelluista kuntoutuksen palveluntuottajista neljä oli puheterapeutteja, kaksi toimintate-
rapeutteja ja yksi fysioterapeutti (taulukko 5). Kaikki haastateltavat toteuttivat Kelan vaativana 
lääkinnällisenä kuntoutuksena järjestettyjä yksilöterapioita. Suurin osa haastateltavista työs-
kenteli Etelä-Suomessa. Lisäksi yksi haasteltavista työskenteli Keski-Suomessa ja yksi Etelä-
Pohjanmaalla. Palveluntuottajien arvion mukaan heidän asiakkaistaan 10‒80 prosenttia on  
ollut maahanmuuttajataustaisia lapsia, nuoria tai perheitä. Maahanmuuttajataustaisten lasten, 
nuorten ja perheiden osuutta pyydettiin arvioimiaan keskimäärin vuodessa. 

Taulukko 5. Tutkimukseen haastateltujen Kelan kuntoutuksen palveluntuottajien ammattinimike (n = 7). 
 

Ammattinimike Lukumäärä 

Fysioterapeutti 1 

Puheterapeutti 4 

Toimintaterapeutti 2 
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Kuntoutukseen lähettävillä tahoilla työskentelevät ammattilaiset rekrytoitiin erikoissairaan-
hoidossa (lastenpsykiatria ja -neurologia) työskentelevistä ammattilaisista. Haastateltavina oli 
yksi lastenneurologi ja yksi puheterapeutti. Haastateltavat työskentelivät Etelä-Suomessa. Jär-
jestöissä työskentelevät ammattilaiset rekrytoitiin maahanmuuttajataustaisten lasten, nuorten 
ja perheiden kanssa työskentelevistä järjestöistä. Lähettävillä tahoilla työskentelevien ammat-
tilaisten haastattelut toteutettiin ryhmähaastatteluna ja järjestöissä työskentelevien ammatti-
laisten haastattelut yksilöhaastatteluina. Taulukossa 6 kuvataan kaikki tutkimuksen aineistot 
ja tiedontuottajaryhmät. 

Taulukko 6. Tutkimuksen aineistot ja tiedontuottajaryhmät. 
 

 

Kelan kuntoutuksen 
palveluntuottajilla  
työskentelevät  
ammattilaiset 

Lähettävillä  
tahoilla  
työskentelevät  
ammattilaiset 

Järjestöissä 
työskentelevät 
ammattilaiset Asiakkaat 

Kyselyaineistot 

Mahku-hankkeen  
kysely 

n = 46 - - - 

Koronaepidemian  
vaikutukset -kysely 

Puheterapia n = 79 
Fysioterapia n = 13 
Toimintaterapia n = 11 

- - - 

Haastatteluaineistot n = 7 n = 2 n = 2 - 

Rekisteritiedot - - - Kuntoutuksen 
myöntöpäätökset 
(1/2019–4/2021) 

 
Tutkimuksen haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina (esim. Hirs-
järvi ja Hurme 2000, 47‒48). Haastatteluissa läpikäydyt teemat muodostettiin tutkimustehtä-
vän ja kyselyaineistojen alustavan analyysin perusteella (ks. luku 5.5). Haastatteluteemat ohja-
sivat haastattelujen toteuttamista. Tarkat haastattelukysymykset ja kysymysten esittämisjär-
jestys määriteltiin kuitenkin haastattelutilanteessa. 

Haastattelujen teemoja olivat kuntoutukseen ohjautuminen, kuntoutuksen toteutuminen ja yh-
teistyö palvelujärjestelmässä (liitteet 1 ja 2). Lisäksi haastateltavilta kysyttiin taustatietoina 
ammattia, millaisia Kelan järjestämiä kuntoutuspalveluja he ovat toteuttaneet tai millaisiin  
Kelan järjestämiin kuntoutuspalveluihin he ovat ohjanneet asiakkaitaan sekä sitä, millainen 
osuus heidän asiakkaistaan on ollut maahanmuuttajataustaisia lapsia, nuoria ja perheitä (esim. 
arviolta vuodessa). Haastattelutilanteessa osallistujille esitettiin tarkentavia kysymyksiä kyse-
lyaineistojen perusteella tehtyjen alustavien havaintojen perusteella. 

Tutkimuksen toteuttamishetkellä vallitsevan koronapandemian vuoksi tutkimuksen haastatte-
lut toteutettiin Skype-verkkopuhelinyhteydellä. Ryhmähaastattelujen kesto oli tunti ja yksilö-
haastattelujen kesto puolituntia. Kuntoutuksen palveluntuottajien ryhmähaastatteluissa haas-
tattelijoita olivat tutkimuksen molemmat tutkijat (Anna-Marie Paavonen; A-MP ja Tuija Parta-
nen; TP). Yksilöhaastatteluissa ja lähettävillä tahoilla työskentelevien ammattilaisten ryhmä-
haastattelussa haastattelija oli tutkija A-MP. Haastattelut nauhoitettiin. 
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5.5 Aineistojen analysointi 
Tutkimuksen kysely- ja haastatteluaineistojen analysoinnissa käytettiin aineistolähtöistä sisäl-
lönanalyysiä (esim. Tuomi ja Sarajärvi 2018). Analyysi toteutettiin laadullisten aineistojen ana-
lyysiin tarkoitetulla Atlas.ti 9 -ohjelmistolla. Haastatteluaineistot analysoitiin ääniaineistoina. 
Tutkimuksen kysely- ja haastatteluaineistot analysoitiin ensin omina kokonaisuuksinaan eril-
lisinä Atlas.ti-projekteina. Tämän jälkeen aineistojen perusteella tehdyt havainnot yhdistettiin 
uudessa Atlas.ti-projektissa. Kelan rekisteritietojen perusteella myönnettyjen kuntoutuspää-
tösten määristä kuvattiin jakaumatiedot kuntoutuksen lakiperusteittain ja ikäryhmittäin (myös 
luku 5.2). 

Tutkimuksen kysely- ja haastatteluaineistoja analysoitaessa aineistot luettiin ja kuunneltiin en-
sin kerran läpi. Kyselyaineistoihin koodattiin ensimmäisellä lukukerralla alustavat havainnot 
haasteista ja kehittämistarpeista Kelan järjestämän kuntoutuksen toteutumisessa. Näiden alus-
tavien havaintojen perusteella muodostettiin haastattelukysymykset (liitteet 1 ja 2). Haastatte-
luaineistoihin merkittiin ensimmäisellä kuuntelukerralla kohdat, joissa käsiteltiin haastatte-
luissa läpikäytyjä teemoja (ohjautuminen, toteutuminen, yhteistyö). Ensimmäisen luku- ja 
kuuntelukerran jälkeen kysely- ja haastatteluaineistot käytiin useaan kertaan läpi. Kun haas-
teet ja kehittämistarpeet oli koodattu kysely- ja haastatteluaineistoihin, kaikkien aineistojen 
perusteella tehdyt havainnot yhdistettiin. Havaintojen yhdistämisessä sovellettiin analyyttistä 
integraatiota (esim. Moran-Ellis ym. 2006; myös luku 5.1). 

Kysely- ja haastatteluaineistoista muodostettiin 27 koodiluokkaa, jotka ryhmiteltiin 16 alatee-
maan ja edelleen neljään yläteemaan niiden sisältöjensä perusteella (luku 6). Koodiluokat ryh-
miteltiin alateemoihin ja alateemat yläteemoihin nostamalla analyysin abstraktiotasoa. Koodi-
luokista ja alateemoista etsittiin niitä yhdistäviä piirteitä ja saman sisältöiset luokat tai teemat 
yhdistettiin näiden piirteiden perusteella (esim. Lindgren ym. 2020). Rekisteritiedot kuvataan 
kuntoutukseen ohjautuminen -alateeman alla (luku 6.2.1), sillä niiden arvioitiin kuvaavan las-
ten ja nuorten osallistumista ja ohjautumisen onnistuneisuutta kuntoutukseen. Tutkimuksen 
aineistot analysoi tutkija A-MP. Aineistojen perusteella tehdyistä havainnoista ja päätelmistä 
keskusteltiin tutkimuksen molempien tutkijoiden (A-MP ja TP) kesken. 

5.6 Eettiset kysymykset 
Tutkimuksen suunnittelua ja toteutusta ohjasi Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimat 
eettiset periaatteet (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2019). Henkilötietojen käsittelystä tut-
kimuksessa laadittiin tietosuojaseloste ja tietosuojailmoitus (esim. Tutkimuseettinen neuvot-
telukunta 2019, 12). Tietosuojailmoitus lähettiin tutkimukseen haastatelluille henkilöille. 

Tutkimuksen suunnittelussa ja toteutuksessa otettiin huomioon tutkittavien rekrytointiin, ai-
neistojen keräämiseen ja tulosten raportointiin liittyvät eettiset kysymykset. Haastattelukut-
sun yhteydessä tutkimukseen kutsutuille Kelan kuntoutuksen palveluntuottajille sekä lähettä-
villä tahoilla ja järjestöissä työskenteleville ammattilaisille kerrottiin tutkimuksen tavoitteista 
ja toteutuksesta. Haastatteluun kutsutuille henkilöille kerrottiin tutkimuksen tavoitteista ja to-
teutuksesta niin, että heidän suostumuksensa tutkimukseen osallistumiseen perustuisi tietoi-
seen suostumukseen. 
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Koska tutkimuksen kysely- ja haastatteluaineistot olivat määrällisesti pieniä, tutkimusta toteu-
tettaessa pidettiin erityistä huolta siitä, ettei yksittäisiä tiedontuottajia ole mahdollista tunnis-
taa tutkimuksen tuloksista. Esimerkiksi katkelmat haastatteluaineistoista esitetään tässä  
raportissa yleiskielisinä niin, ettei yksittäisiä haastateltavia pysty tunnistamaan niiden perus-
teella. Myös muut katkelmissa esiintyneet tiedontuottajien tunnistettavuutta mahdollisesti  
lisäävät tiedot karkeistettiin raportissa esitettyihin katkelmiin. Kuntoutuksen toteutumista  
kuvaavia rekisteritietoja esitettäessä alle kymmentä henkilöä koskevat solutiedot kuvataan 
merkinnällä < 10. Tutkimuksen tulokset raportoidaan niin, ettei raportointiin vaikuta tutkitta-
vien tai muiden tahojen mahdolliset mielipiteet tai asenteelliset intressit tutkittavaa aihetta 
kohtaan. 

Tutkimuksessa maahanmuuttajataustaisilla lapsilla ja nuorilla tarkoitetaan sellaisia Suomessa 
asuvia lapsia ja nuoria, jotka ovat syntyneet tai joiden vanhemmat ovat syntyneet jossakin 
muussa maassa kuin Suomessa ja joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame. 
Suomessa syntyneet lapset ja nuoret (ns. toisen sukupolven maahanmuuttajat) eivät itse vält-
tämättä koe itseään maahanmuuttajataustaisiksi. Tutkimuksessa tarkastellaan kuitenkin kun-
toutuksen toteutumista myös heillä, koska esimerkiksi vanhempien kielitaidolla ja uuden koti-
maan palvelujärjestelmän tuntemuksella on havaittu olevan merkitystä lasten ja nuoren kun-
toutuksen toteutumiselle (esim. Brassart ym. 2017). 

Maahanmuuttajataustaiset henkilöt ovat moninainen ihmisryhmä. Esimerkiksi väestötasoista 
tietoa ei voi yleistää koskemaan kaikkia maahanmuuttajataustaisia henkilöitä. Kuntoutuksen 
toteutumista koskevaa tietoa sovellettaessa tulee ottaa huomioon perheiden yksilöllinen elä-
mäntilanne ja tarpeet. (Esim. Rask ym. 2016c.) 

Tutkimuksessa kuntoutuksen toteutumisen haasteita tarkastellaan kuntoutuksen toteutumi-
seen osallistuvien ammattilaisten näkökulmasta. Haasteista ei kysytty suoraan asiakkailta. Am-
mattilaisten ajatellaan tarkastelevan haasteita suomalaisten kuntoutuskäytänteiden ja palvelu-
järjestelmän näkökulmasta. Myös tutkimuksen suunnittelua ja toteuttamista määritteli tutki-
joiden tausta suomalaisten kuntoutuskäytänteiden ja -palvelujärjestelmän tutkijoina. Tutki-
muksen toteuttamista ohjasi kulttuuritietoisuus ja -sensitiivisyys (esim. Oroza ja Paananen 
2020). Tutkijat pyrkivät huomioimaan erityisesti aineistojen analyysivaiheessa tiedontuotta-
jien ja tutkijoiden oman kulttuuritaustan mahdollisen vaikutuksen tulkintoihin ja päätelmiin 
maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden kohtaamista haasteista suomalaisessa palvelujärjes-
telmässä. 
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6 Tulokset 

Tässä luvussa esitetään tutkimuksen tulokset. Tulokset esitetään yläteema ja sen alle sijoitetut 
alateemat kerrallaan (kuvio 1). 

Tutkimusaineistosta muodostetut neljä yläteemaa olivat 

• maahanmuuttanut asiakas suomalaisessa palvelujärjestelmässä 
• kuntoutuksen valmistelu 
• asiakkaan sujuva kuntoutusprosessi 
• vieraan kielen tulkkaus. 

 
Ensimmäinen yläteema ja sen alle sijoittuvat alateemat taustoittavat ja osin selittävät muissa 
alateemoissa kuvattuja haasteita Kelan järjestämän kuntoutuksen toteutumisessa. Yläteeman 
alla esitetyt haasteet voivat heijastua kuntoutuksen toteutumiseen kaikilla perheille maahan-
muuttotaustasta riippumatta. Tässä niiden taustalla oli usein kuitenkin ollut yhteisen kielen 
puute ja uuteen maahan muutto eli esimerkiksi vähäinen tietämys asioimiskäytännöistä ja pal-
veluiden järjestymisestä uudessa maassa (ns. uuden maan yhteiskuntakertomus; ks. esim. Maa-
hanmuuttokokemus ja sen merkitys -koulutusvideo; Kela 2020). 

Kuvio 1. Aineistosta muodostetut ylä- ja alateemat. 

 

4. Vieraan kielen  
tulkkaus 

Tieto kuntoutuksesta  
ja sen tavoitteista 

Tieto suomalaisesta 
palvelujärjestelmästä 

1. Maahanmuuttanut 
asiakas suomalaisessa 
palvelujärjestelmässä 

2. Kuntoutuksen  
valmistelu 

3. Asiakkaan sujuva 
kuntoutusprosessi 

Kuntoutukseen  
ohjautuminen 

Kuntoutuksen  
hakeminen 

Perheiden muut  
samanaikaiset  
tuen tarpeet 

Kuntoutuksen  
aloittaminen 

Tavoitteiden  
asettaminen 

Terapeutin etsiminen 
Terapiasuhteen  
rakentaminen 

Tulkkauspalvelun  
toteutuminen 

Terapeuttien  
kokemus tulkkien  
ammattitaidosta 

Perheiden  
luottamus tulkkeihin 

Kuntoutuksen  
kiinnittyminen  

arkeen 

Ensimmäisen käynti-
kerran sopiminen 

Kuntoutusprosessin 
hallinta 

Tulkkaus ja  
terapiatyöskentely 
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Tässä luvussa jokaisen yläteeman ja sen alle sijoitettujen alateemojen esittelyn jälkeen esite-
tään aineistossa esitetyt kehittämisehdotukset esiin tulleiden haasteiden ratkaisemiseksi. Kaik-
kien haasteiden ratkaisemiseksi aineistossa ei esitetty kehittämisehdotuksia. Jotkin kehittämis-
ehdotukset liittyvät useaan yläteemaan. 

Tutkimusaineistossa kuvattiin pääasiassa maahanmuuttajataustaisten lasten vaativan lääkin-
nällisen kuntoutuksen yksilöterapioiden toteutumista. Tällöin kuntoutukseen olivat osallistu-
neet myös lasten vanhemmat ja kuntoutukseen sisältyi vanhempien ohjausta. Nuorten kuntou-
tuksen toteutumista kuvattiin ainoastaan joissakin kysely- ja haastatteluvastauksissa. Suomeen 
yksin tulleiden lasten ja nuorten kuntoutuksen toteutumista ei erikseen eritelty tutkimusai-
neistossa. Rekisteritiedot kuntoutuksen toteutumisesta esitellään luvussa 6.2.1. 

6.1 Maahanmuuttanut asiakas suomalaisessa palvelujärjestelmässä 
Tutkimusaineiston perusteella maahanmuuttajataustaisten perheiden kuntoutuksen toteutu-
mista ovat vaikeuttaneet perheiden vähäinen tietämys kuntoutuksesta ja sen tavoitteista sekä 
suomalaisesta palvelujärjestelmästä. Myös perheiden muut samanaikaiset tuen tarpeet ovat 
heijastuneet kuntoutuksen toteutumiseen. Jos perheen vanhemmilla on ollut esimerkiksi hyvä 
englannin kielen taito ja taitoja navigoida uuden maan palvelujärjestelmässä, haasteita kuntou-
tuksen toteutumisessa on ammattilaisten mukaan voinut olla merkittävästi vähemmän. 

6.1.1 Tieto kuntoutuksesta ja sen tavoitteista 
Tutkimusaineiston perusteella maahanmuuttajataustaisilla perheillä ei ole aina ollut tietoa 
siitä, mitä kuntoutuksella tarkoitetaan ja millaisia hyötyjä sillä voidaan saavuttaa. Ammattilai-
set kuvasivat haastatteluissa, ettei terveydenhuollon ammattilaisilla usein ole riittävästi aikaa 
kertoa perheille siitä, mistä kuntoutuksessa on kysymys ja mitä sillä tavoitellaan. Ammattilaiset 
voivat olettaa, että perheillä on jo tietoa esimerkiksi Kelan järjestämästä kuntoutuksesta ja sen 
tavoitteista, kun he ohjaavat perheitä kuntoutukseen. Lisäksi maahanmuuttaneet asiakkaat  
eivät ole aina esimerkiksi tienneet, onko kuntoutus heille maksullista tai miten kuntoutus ja 
eläke-etuudet eroavat toisistaan. 

Kuntoutuksen palveluntuottajat kuvasivat haastatteluissa, että he ovat usein kertoneet per-
heille kuntoutuksen aloitusvaiheessa esimerkiksi siitä, mistä Kelan järjestämässä kuntoutuk-
sessa on kyse ja miten kuntoutus on tarkoitus toteuttaa käytännössä (myös luku 6.3.1). Myös 
järjestöissä työskentelevät ammattilaiset ovat kertoneet kuntoutuksen tarkoituksesta ja tavoit-
teista maahanmuuttaneille asiakkaille. Lisäksi järjestöjen verkkosivuilla kuvataan usealla kie-
lellä esimerkiksi sitä, mitä Kelan kuntoutuksella, toimintakyvyllä ja erilaisilla kuntoutuspalve-
luilla tarkoitetaan (esim. Mitä kuntoutus on? Suomeksi (tukikeskushilma.fi)). Psykoterapeut-
tista tukea tarvitseville asiakkaille järjestöjen ammattilaiset ovat kertoneet myös esimerkiksi 
siitä, millaisia voimavaroja kuntoutukseen hakeutuminen edellyttää. 

https://tukikeskushilma.fi/mita-kuntoutus-on/


30 
 

 

 

Tutkimusaineiston perusteella maahanmuuttajataustaisten perheiden äidinkielessä ei ole aina 
ollut kuntoutusta vastaavaa sanaa. Lisäksi perheillä ei ole ollut tietoa palvelujärjestelmän toi-
mijoiden ja perheen roolista kuntoutusprosessissa. Perheiden käsitykset sairauksista ja niiden 
syistä ovat voineet heijastua heidän käsityksiinsä kuntoutuksesta. 

Ammattilaisten haastattelujen perusteella maahanmuuttajataustaisten perheiden äidinkie-
lessä ei ole aina ollut kuntoutusta vastaavaa sanaa. Perheiden äidinkielestä on voinut puut-
tua myös muita sellaisia sanoja tai ilmauksia, joita kuntoutuksen aikana tavallisesti käytetään. 
Kuntoutuksen aikana palveluntuottajat ovat usein etsineet uusia ilmauksia näille käsitteille, 
jotta he ovat voineet kuvata perheille kuntoutusta ja sen tavoitteita. 

”Olen huomannut, että suurin osa asiakkaista ei tiedä, mitä kuntoutus tarkoittaa. Esi-
merkiksi somalin kielessä ei ole sanaa kuntoutukselle. ‒ ‒ myös muissa kielissä ei ole 
vastaavaa sanaa kuin suomessa.” (Haastattelu 4) 

”Kielen erilaiset merkitykset – omassa äidinkielessä ei ole esim. sanoja joita meillä 
kuntoutuksessa käytetään.” (Mahku-hankkeen kyselyaineisto) 

Maahanmuuttajataustaisilla perheillä ei ole aina ollut tietoa terveydenhuollon ammattilais-
ten ja perheen roolista kuntoutusprosessissa. Kuntoutuksen palveluntuottajien mukaan  
perheillä ei ole usein ollut tietoa esimerkiksi terapeutin työnkuvasta ja siitä, miksi terapeutin 
on tarkoitus tulla perheen kotiin osana kuntoutusta. Lisäksi perheet eivät ole aina tienneet hei-
hin kohdistuvista odotuksista kuntoutuksen aikana (myös luku 6.3.4). Perheet eivät ole esimer-
kiksi tienneet, että tavallisesti myös heidän toivotaan osallistuvan kuntoutuksen tavoitteiden 
asettamiseen tai lapsen kotiharjoittelun ohjaamiseen. Perheet ovat voineet esimerkiksi toivoa, 
että terapeutti ammattilaisena asettaa tavoitteet lapsen tai nuoren kuntoutukselle (myös 
luku 6.3.2). 

Maahanmuuttajataustaisten perheiden käsityksiin kuntoutuksesta ja sen tavoitteista ovat voi-
neet heijastua perheiden käsitykset sairauksista ja niiden syistä. Palveluntuottajien kysely- 
ja haastatteluaineistojen perusteella perheillä ja kuntoutusta toteuttavilla ammattilaisilla on 
voinut olla eriäviä käsityksiä esimerkiksi siitä, missä määrin lapsen puhekykyä voidaan tukea 
puheterapialla, kun lapsen diagnosoitu sairaus on autisminkirjon häiriö (myös luku 6.3.2). 
Myös fysioterapiakuntoutuksessa terapeutti on voinut aloittaa kuntoutuksen kertomalla van-
hemmille siitä, mistä lapsen tai nuoren liikkumisen vaikeuksien ajatellaan johtuvan terveyden-
huollon ammattilaisten näkökulmasta. Lisäksi perheet ovat voineet selittää lapsen tai nuoren 
sairautta ja sen oireita uskonnollisilla syillä. 

”Käsitys kuntoutuksesta ja kielen- ja kommunikaation ongelmista on rakennettava 
alusta, tietopohja on erilainen.” (Mahku-hankkeen kyselyaineisto) 

”Käsitykset vammaisuudesta, erityisyydestä, erityisopetuksesta tai kielellisten taito-
jen tukemisesta voivat eri kulttuureissa olla hyvin erilaiset. On tärkeä keskustella 
näistä eroista ja kertoa suomalaisista näkemyksistä ja toimintatavoista.” (Mahku-
hankkeen kyselyaineisto) 
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Erityisen vaikeana palveluntuottajat ovat kokeneet puheterapian tavoitteiden ja sisältöjen ku-
vaamisen perheille. Puheterapiassa esimerkiksi vuorovaikutuksen tukemiseen liittyvään har-
joitteluun liittyy sellaisia abstrakteja käsitteitä, joita palveluntuottajien on ollut vaikea selittää 
perheille. Palveluntuottajien mukaan kaikkien perheiden lähtömaissa ei toteuteta puhetera-
piaa. Fysioterapian erikoisaloista haastavaksi palveluntuottajat ovat kokeneet psykofyysisessä 
fysioterapiassa käytettävien menetelmien kuvaamisen. Psykofyysisessä fysioterapiassa käytet-
täviä menetelmiä ovat esimerkiksi autonomista hermostoa rauhoittavat ja kehotietoisuushar-
joitteet (Räsänen ja Pesonen 2021). 

Palveluntuottajat toivoivat, että perheiden saatavilla olisi nykyistä enemmän tietoa Kelan jär-
jestämästä kuntoutuksesta. Tietoa voisi olla saatavilla esimerkiksi perheiden äidinkielellä. Pal-
veluntuottajien arvion mukaan perheiden olisi hyvä saada ymmärrettävää tietoa kuntoutuk-
sesta sen aloitusvaiheessa tai jo silloin, kun heille lähetetään kuntoutuspäätös. Tietoa kuntou-
tuksesta voitaisiin antaa perheille myös jo terveydenhuollossa, kun heille laaditaan kuntoutus-
suunnitelmaa. Palveluntuottajat ehdottivat haastatteluissa, että heidän käytössään voisi olla 
esimerkiksi sellaista kirjallista materiaalia kuntoutuksesta, jota he voisivat antaa perheille kun-
toutuksen aloitusvaiheessa (myös luku 6.3.1). Maahanmuuttaneille asiakkaille toivottiin ohjeis-
tusta myös Kelan korvaamien taksimatkojen järjestämiseen. 

6.1.2 Tieto suomalaisesta palvelujärjestelmästä 
Tutkimusaineiston perusteella maahanmuuttajataustaisilla perheillä ei ole usein ollut tietoa 
suomalaisesta palvelujärjestelmästä ja palvelujärjestelmässä saatavilla olevista palveluista 
kuntoutuksen aloitusvaiheessa. Maahanmuuttajataustaisilla perheillä on ollut haasteita esi-
merkiksi Kela-asioinnissa. Perheet eivät ole esimerkiksi osanneet toimittaa kuntoutushake-
mustaan Kelaan (myös luku 6.2.2) tai heillä on ollut vaikeuksia muiden etuuksien hakemisessa. 
Kuntoutuksen aikana perheet ovat tarvinneet tukea myös muuhun palvelujärjestelmässä asioi-
miseen. Tällöin perheiden tuen tarpeet ovat liittyneet esimerkiksi asumiseen ja päivähoidon 
järjestymiseen liittyviin kysymyksiin (myös luku 6.1.3). Ammattilaisten mukaan maahanmuut-
tajataustaiset perheet eivät ole usein tienneet, mistä he voisivat saada apua tukitarpeisiinsa. 

Kuntoutusasioihin liittyen maahanmuuttaneet asiakkaat ovat tiedustelleet järjestöjen ammat-
tilaisilta myös kuntoutuksen aikana tarvittavista apuvälineistä ja siitä, mikä taho niitä järjestää. 
Lisäksi asiakkaat ovat kysyneet ammattilaisilta siitä, onko kuntoutusraha veronalainen etuus 
tai huomioidaanko se toimeentulotukipäätöksessä. Kuntoutuksen palveluntuottajat, järjestö-
jen ammattilaiset ja terveydenhuollon sosiaalityöntekijät ovat tukeneet perheitä palvelujärjes-
telmässä asioimisessa ja kuntoutusasioiden hoitamisessa (myös luku 6.2.2). 

Kuntoutuksen palveluntuottajat ovat kertoneet maahanmuuttajataustaisille perheille myös 
suomalaisesta päiväkoti- ja peruskoulujärjestelmästä kuntoutuksen aloitusvaiheessa (luku 
6.3.1). Perheille on annettu tietoa esimerkiksi erityisluokkien toiminnasta. Yhdessä haastatte-
lussa palveluntuottajat toivat esille, että kuntoutuksen toteuttamisen kannalta on tärkeää, että 
perheillä on tietoa toimintatavoista lapsen arkiympäristöissä. Kuntoutuksen tavoite on tavalli-
sesti tukea lapsen tai nuoren toimintakykyä juuri näissä ympäristöissä (esim. Autti-Rämö ym. 
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2016). Osa palveluntuottajista kuvasi kysely- ja haastatteluaineistoissa rooliaan eräänlaisena 
kulttuuritulkkina perheen ja esimerkiksi koulun ja terveydenhuollon ammattilaisten välillä. 

”Usein pitää toimia osana yhteiskuntaverkostoa näille perheille, tulkkina suomalais-
ten järjestelmien ja ajattelutapojen ja asiakkaiden kulttuurien välillä.” (Mahku-hank-
keen kyselyaineisto) 

”Tunnistan tuon haasteet, että miten suomalainen koulu toimii tai miten toimii suo-
malainen erityisluokka, sen toimintaperiaatteiden ja toiminnan avaamista on aika 
paljon käyty läpi vanhempien kanssa. ‒ ‒ minun mielestä se korostuu vielä enemmän 
koulun kohdalla se tulkkina toimiminen.” (Haastattelu 3) 

6.1.3 Perheiden muut samanaikaiset tuen tarpeet 
Tutkimusaineiston perusteella maahanmuuttajataustaisten perheiden muut samanaikaiset 
tuen tarpeet heijastuvat usein Kelan järjestämän kuntoutuksen toteutumiseen. Perheiden tuen 
tarpeet ovat liittyneet palvelujärjestelmässä asioimiseen (myös luku 6.1.2) ja arkeen erityislap-
sen kanssa. Kuntoutuksen aikana perheet ovat pyytäneet kuntoutuksen palveluntuottajien tu-
kea esimerkiksi etuuksien hakemiseen, asumiseen tai päivähoidon järjestymiseen liittyvien lo-
makkeiden ymmärtämiseen ja täyttämiseen. Palveluntuottajat ovat varanneet perheille asioin-
tiaikoja myös esimerkiksi kuntien palveluihin. Palveluntuottajien mukaan perheiden muut sa-
manaikaiset tuen tarpeet ovat vieneet aikaa terapiatyöskentelyltä kuntoutuksen aikana. Palve-
luntuottajat ovat käyttäneet myös omaa aikaansa perheiden auttamiseen. 

”Usein esimerkiksi perheen äidit pyytävät [terapia]käynnin aikana auttamaan jossa-
kin Kelaan tai sosiaalitoimistoon liittyvässä asiassa. En halua käyttää lapsen terapia-
aikaa näihin, mutta perheillä ei ole tietoa, kuka voi auttaa asioiden hoitamisissa.” 
(Mahku-hankkeen kyselyaineisto) 

Haastateltujen ammattilaisten mukaan perheiden tuen tarpeet voivat liittyä myös arkeen eri-
tyislapsen kanssa. Lapsen diagnosoitu sairaus voi tällöin olla esimerkiksi autisminkirjon häiriö 
tai kehitysvamma ja lapsella on ollut vaativia tuen tarpeita esimerkiksi syömisessä, nukkumi-
sessa ja muissa arjen toiminnoissa. Haastateltujen ammattilaisten mukaan perheiden kokonais-
valtaiset tuen tarpeet voivat laajentaa esimerkiksi lapsen yksilöterapian tavoitteita tarkoituk-
settomasti. Joissakin tilanteissa lapselle on myös voitu tarjota yksilöterapiaa, kun perhe olisi 
voinut hyötyä kokonaisvaltaisesta tuesta arjessa selviytymiseen. 

”‒ ‒ nämä perheet usein tarvitsisivat hyvin laajaa sellaista alueella tapahtuvaa tukea. 
olisiko se sosiaaliohjausta tai mitä se sinne kotiin olisi siinä alussa, niin sellaista var-
masti tarvittaisiin lisää ‒ ‒ että joskus minä koen, että me joudumme yksilöterapioilla 
paikkaamaan sellaisia ongelmia, mitkä ovat sellaisia rakenteellisia siinä koko lapsen 
ja perheen elämässä olevia ongelmia.” (Haastattelu 5) 
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Haastatellut ammattilaiset kuvasivat, että maahanmuuttajataustaisilla perheillä on usein hei-
kot tukiverkostot Suomessa, heikommat valmiudet hakea apua perheen tilanteeseen esimer-
kiksi kuntien palveluista ja vähemmän mahdollisuuksia saada vertaistukea esimerkiksi arkeen 
erityislapsen kanssa. Yhteisen kielen puute voi vaikeuttaa kokemuksien jakamista esimerkiksi 
samassa pihapiirissä asuvien vanhempien kanssa. Yhtenä kehittämisehdotuksena palvelun-
tuottajat esittivät kyselyvastauksissa, että perheille järjestettäisiin nykyistä enemmän mahdol-
lisuuksia vertaistukeen. Lapsille ja nuorille toivottiin myös mahdollisuutta ryhmämuotoiseen 
kuntoutukseen ja osallisuutta edistävää kuntoutusta. 

”Perheillä on usein niukat tukiverkostot Suomessa tai niitä ei ole. ‒ ‒ Vanhemmilla ei 
ole vertaistukea ja heidän on vaikea saada ymmärrettävää tietoa lapsen haasteista. 
‒ ‒ Nämä vaikeudet heijastuvat monella tavalla, kun toteutan Kelan kuntoutusta.” 
(Mahku-hankkeen kyselyaineisto) 

”Tämänhetkisten kuntoutusmuotojen lisäksi tarvittaisiin ehdottomasti vertaistukea! 
Esimerkiksi puhelaitetta käyttävien lasten ja perheiden olisi hyvä nähdä, että he eivät 
ole yksin apuvälineen harjoittelun kanssa.” (Mahku-hankkeen kyselyaineisto) 

Etäkuntoutuksen käyttöönotossa maahanmuuttajataustasilla perheillä haaste oli tekniset on-
gelmat koronapandemian alussa. Palveluntuottajien mukaan perheillä ei usein ollut tarvittavia 
laitteita etäkuntoutuksen toteuttamiseen tai osaamista laitteiden käyttämiseen. Tämän vuoksi 
perheet jäivät usein etäkuntoutuksen ulkopuolelle koronapandemian alussa. Palveluntuotta-
jien arvion mukaan perheillä ei ole ollut mahdollisuuksia hankkia tarvittavia laitteita etäkun-
toutuksen toteuttamiseen esimerkiksi pienituloisuuden vuoksi. Vanhempien ohjaukseen lait-
teiden käytössä ja etäkuntoutukseen siirtymisessä palveluntuottajat olisivat tarvinneet tulkkia 
(myös luku 6.3.4). Perheiden muut lapset toimivat usein tulkkina vanhempien ohjaustilanteissa 
tai he auttoivat vanhempiaan teknisten ongelmien ratkaisemisessa. 

”Lapsiperheköyhyys näkyy surullisella tavalla etäkuntoutuksessa. Perheet, joilla ei ole 
riittäviä teknisiä edellytyksiä jäävät kuntoutuksen ulkopuolelle. Erityisen haastava ti-
lanne on ollut maahanmuuttajaperheillä.” (Koronaepidemian vaikutukset -kyselyai-
neisto) 

”Ei-suomenkielisten perheiden kanssa teknisen puolen hallinta on osoittautunut vai-
keaksi, on ollut vaikea selittää mistä etäkuntoutuksessa on kyse ja miten tekniikka 
toimii.” (Koronaepidemian vaikutukset -kyselyaineisto) 
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Maahanmuuttanut asiakas suomalaisessa palvelujärjestelmässä -yläteemaan  
liittyvät kehittämisehdotukset 

• Tietoa Kelan järjestämästä kuntoutuksesta ja sen tavoitteista (usealla kielellä; esim. 
kirjallista materiaalia tarjottavaksi perheille) 

• Tietoa kuntoutuksesta ja sen tavoitteista perheille terveydenhuollossa, kun kuntou-
tussuunnitelmaa laaditaan 

• Tietoa perheille Kelan korvaamien taksimatkojen järjestämiseen 
• Kuntien tarjoamaa varhaista ja monialaista tukea perheille arkeen erityislapsen 

kanssa 
• Vertaistuen mahdollisuuksia perheille, joissa lapsella tuen tarpeita 
• Lapsille ja nuorille ryhmämuotoista ja osallisuutta edistävää kuntoutusta 

6.2 Kuntoutuksen valmistelu 
Tutkimusaineiston perusteella Kelan järjestämä kuntoutuspalvelu eli useimmiten vaativan lää-
kinnällisen kuntoutuksen yksilöterapiat ovat toteutuneet maahanmuuttajataustaisille lapsille, 
nuorille ja perheille hyvin. Kuntoutuksen palveluntuottajat kuvasivat, että perheet ovat usein 
olleet myös tyytyväisiä saamaansa kuntoutukseen. Joissakin kyselyvastauksissa palveluntuot-
tajat kuvasivat, että kulttuurierot ja ammattilaisten riittämätön tietämys perheiden kulttuuri-
taustasta ovat aiheuttaneet yllättäviä tilanteita tai väärinymmärryksiä kuntoutuspalvelun ai-
kana. Yllättäviä tilanteita ovat aiheuttaneet esimerkiksi perheiden uskonnolliset tavat. 

Tutkimusaineiston perusteella haasteet Kelan järjestämän kuntoutuksen toteutumisessa ovat 
liittyneet kuntoutuksen valmisteluun eli kuntoutuksen alkamista edeltävään aikaan, asiakkai-
den kuntoutusprosessin sujuvaan etenemiseen ja vieraan kielen tulkkaukseen liittyviin kysy-
myksiin. 

6.2.1 Kuntoutukseen osallistuminen ja ohjautuminen 
Maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten osallistumista ja ohjautumista Kelan järjestä-
mään kuntoutukseen tarkastellaan Kelan rekisteritietojen perusteella. Kysely- ja haastatteluai-
neistoissa ammattilaiset kuvasivat lasten ja nuorten ohjautumista erityisesti Kelan vaativan 
lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapioihin ja mielenterveyskuntoutukseen. 

Kelan rekisteritietojen perusteella (taulukot 7, s. 35 ja 8, s. 36) iältään 0‒17-vuotiaille maahan-
muuttajataustaisille lapsille ja nuorille myönnetty kuntoutus on vuosina 2019‒2021 ollut 
useimmiten lakiperusteeltaan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta. Suurin osa vaativaa lääkin-
nällistä kuntoutusta saaneista Suomeen muuttaneista vieraskielisistä (äidinkielenään muuta 
kuin suomen, ruotsin tai saamen kieliä puhuvista) lapsista ja nuorista oli 7‒17-vuotiaita ja Suo-
messa syntyneistä vieraskielisistä lapsista ja nuorista 0‒6-vuotiaita. Saattaa olla, että Suomessa 
syntyneet maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret ohjautuvat Kelan järjestämään kuntou-
tukseen nuorempana kuin Suomeen muuttaneet lapset ja nuoret. 
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Rekisteritietojen perusteella iältään vanhemmat (18‒29-vuotiaat) maahanmuuttajataustaiset 
nuoret saavat Kelan kuntoutuspalveluista usein myös ammatillisen kuntoutuksen tai nuoren 
ammatillisen kuntoutuksen palveluita tai kuntoutuspsykoterapiaa. Tätä selittää se, että Kelan 
ammatillinen kuntoutus on suunnattu työikäisille nuorille ja aikuisille ja nuoren ammatillinen 
kuntoutus 16‒29-vuotiaille nuorille (L 566/2005). Harkinnanvaraisen kuntoutuksen saajia on 
maahanmuuttajataustaisissa lapsissa ja nuorissa vähiten. Kelan harkinnanvaraisia kuntoutus-
palveluita ovat saaneet useimmiten 7‒17-vuotiaat nuoret. 

Myös koko väestöä tarkasteltaessa 0‒15-vuotiaat lapset ja nuoret saavat Kelan kuntoutuspal-
veluista useimmiten vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena järjestettyjä yksilöterapioita 
(luku 3.1). Iältään 16‒19-vuotiaat ja 20‒29-vuotiaat nuoret saavat usein myös ammatillisen 
kuntoutuksen ja nuoren ammatillisen kuntoutuksen palveluita, erityisesti koulutusta ammatil-
lisena kuntoutuksena tai he osallistuvat NUOTTI-valmennukseen. Iältään 7‒15-vuotiaat lapset 
ja nuoret saavat usein myös vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena järjestettyä psykotera-
piaa ja he osallistuvat harkinnanvaraisena kuntoutuksena järjestetyille sopeutumisvalmennus-
kursseille. 

Taulukko 7. Suomeen muuttaneiden vieraskielisten (äidinkielenään muuta kuin suomen, ruotsin tai saamen kieliä 
puhuvien) lasten ja nuorten myönteisten kuntoutuspäätösten määrät ajalla 1/2019–4/2021. 

 2019 2020 1–4/2021 

Ammatillinen kuntoutus (6 §) 

0–6-vuotiaat - - - 

7–17-vuotiaat 55 66 12 

18–29-vuotiaat 177 186 65 

Nuoren ammatillinen kuntoutus (7 a §) 

0–6-vuotiaat - - - 

7–17-vuotiaat < 10 12 < 10 

18–29-vuotiaat 92 133 69 

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus 

0–6-vuotiaat 654 451 134 

7–17-vuotiaat 1 239 915 338 

18–29-vuotiaat 280 261 69 

Harkinnanvarainen kuntoutus 

0–6-vuotiaat < 10 - - 

7–17-vuotiaat 22 19 16 

18–29-vuotiaat 12 15 13 

Kuntoutuspsykoterapia 

0–6-vuotiaat - - - 

7–17-vuotiaat 25 23 < 10 

18–29-vuotiaat 168 224 96 
 
 



36 
 

 

 

Taulukko 8. Suomessa syntyneiden vieraskielisten (äidinkielenään muuta kuin suomen, ruotsin tai saamen kieliä 
puhuvien) lasten ja nuorten myönteisten kuntoutuspäätösten määrät ajalla 1/2019‒4/2021. 
 

 2019 2020 1–4/2021 

Ammatillinen kuntoutus (6 §) 

0–6-vuotiaat - - - 

7–17-vuotiaat 34 39 < 10 

18–29-vuotiaat 74 71 35 

Nuoren ammatillinen kuntoutus (7 a §) 

0–6-vuotiaat - - - 

7–17-vuotiaat - < 10 < 10 

18–29-vuotiaat 23 37 21 

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus 

0–6-vuotiaat 3 195 2 732 827 

7–17-vuotiaat 1 813 1 580 635 

18–29-vuotiaat 66 42 19 

Harkinnanvarainen kuntoutus 

0–6-vuotiaat < 10 < 10 < 10 

7–17-vuotiaat 43 38 12 

18–29-vuotiaat < 10 < 10 < 10 

Kuntoutuspsykoterapia 

0–6-vuotiaat - - - 

7–17-vuotiaat < 10 12 < 10 

18–29-vuotiaat 89 130 57 

 
Ammattilaisten haastattelujen perusteella maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten ohjau-
tuminen Kelan järjestämiin vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapioihin toteutuu 
tavallisesti samalla tavoin kuin lasten ja nuorten ohjautuminen muussa väestössä. Esimerkiksi 
neuvoloiden, päiväkotien ja koulujen ammattilaiset ovat ohjanneet perheitä terveydenhuol-
toon kuntoutustarpeen arviointiin. 

Haastattelujen perusteella saattaa olla, että maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten oh-
jautuminen kuntoutukseen on sujuvampaa kuin maahanmuuttaneiden aikuisten. Lapsilla ja 
nuorilla on usein jokin sellainen olemassa oleva yhteyshenkilö palvelujärjestelmässä, joka voi 
tunnistaa lapsen tai nuoren kuntoutuksen tarpeen ja kertoa perheelle lapsen tai nuoren mah-
dollisesta oikeudesta kuntoutukseen. Tällaisia yhteyshenkilöitä lapsilla ja nuorilla voivat olla 
esimerkiksi päiväkodin, koulun tai kuntien sosiaalipalveluiden ammattilaiset. Maahanmuutta-
neiden aikuisten tulee tavallisesti etsiä kuntoutukseen liittyvää tietoa itse, mikä voi vaikeuttaa 
heidän palveluihin hakeutumista. 

”Kun lapsi tai nuori tarvitsee kuntoutusta, hänellä on tavallisesti joku vastuuhenkilö 
koulussa tai sosiaalityöntekijä. Mutta jos on aikuinen ja tulee maahan yksin, voi olla 
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vaikea [saada tietoa siitä, että] on oikeus kuntoutukseen. Sen takia lapsilla ja nuorilla 
on paljon parempi mahdollisuus [saada kuntoutusta] ja paremmat palvelut kuin ai-
kuisilla.” (Haastattelu 4) 

Haastatellut ammattilaiset kuvasivat, että joissakin tapauksissa maahanmuuttajataustaisten 
lasten ja nuorten kuntoutukseen ohjautumisessa on voinut kuitenkin olla viiveitä. Yksi kuntou-
tuksen palveluntuottaja arvioi kyselyvastauksessaan, että esimerkiksi maahanmuuttajataus-
taisten lasten kielen kehityksen ongelmia voidaan selittää virheellisesti vieraskielisyydellä.  
Puheterapiakuntoutuksen aloittaminen voi viivästyä, jos lapsen kielen kehityksen ongelmia ei 
tunnisteta monikielisyyden vuoksi. 

”Usein puheterapiakuntoutuksen aloitus viivästyy, kun vieraskielisen lapsen puheen 
ja kielen ongelmia selitetään pelkällä vieraskielisyydellä.” (Mahku-hankkeen kysely-
aineisto) 

”Ongelmiin olisi hyvä tarttua mahdollisimman varhain. Nyt maahanmuuttajalapset 
tulevat kuntoutukseen kokemukseni perusteella myöhemmin kuin kantasuomalai-
set.” (Mahku-hankkeen kyselyaineisto) 

Haastateltujen ammattilaisten mukaan maahanmuuttajataustaisten lasten kuntoutukseen oh-
jautuminen on voinut viivästyä, jos lapsen diagnosoitu sairaus on ollut autisminkirjon häiriö tai 
kehitysvamma. Maahanmuuttajataustainen lapsi on voinut olla ensiarvioon ohjautuessaan vii-
sivuotias, kun useimmiten ensiarvioon ohjatuvat lapset ovat kaksivuotiaita. Ammattilaisten 
mukaan ensiarvioon ohjautumisen viivästymiseen on voinut olla useita syitä. Ohjautumiseen 
on voinut vaikuttaa esimerkiksi perheiden muutot paikkakunnalta toiselle. Perheiden käsityk-
set lapsen tuen tarpeista ovat myös voineet olla erilaisia kuin lasta arvioivilla ammattilaisilla. 
Myös kuntien väliset erot erikoissairaanhoidon arvioon ja kuntoutukseen ohjaamisen proses-
seissa voivat osaltaan selittää eroavaisuuksia lasten ja nuorten kuntoutukseen ohjautumisen 
ajankohdassa. 

Haastateltujen ammattilaisten mukaan joissakin tapauksissa vanhemmille on voitu suositella 
puheterapeuttiin yhteydenottamista lapsen tuen tarpeiden perusteella jo perusterveydenhuol-
lon palveluissa. Vanhemmilla ei näissä tilanteissa välttämättä ole kuitenkaan ollut osaamista 
kuntoutusasian edistämiseen omatoimisesti. 

Ammattilaisten haastattelujen perusteella mielenterveyspalvelujen saajina maahanmuuttaja-
taustaiset lapset ja nuoret voivat olla väliinputoajia. Yhden ammattilaisten haastattelun perus-
teella lapset ja nuoret eivät usein ohjaudu esimerkiksi erikoissairaanhoidon psykiatrian palve-
luihin. Saattaa olla, ettei esimerkiksi kouluterveydenhuollossa tai kuntien sosiaalipalveluissa 
jostakin syystä tunnisteta lasten ja nuorten tuen tarpeita. 

Haastattelujen perusteella järjestöjen palveluihin on usein ohjautunut asiakkaita, joiden per-
heet ovat olleet hyvin huonovointisia. Perheet ovat saattaneet asua Suomessa esimerkiksi 
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useita vuosia, mutta he eivät ole saaneet apua tuen tarpeisiinsa. Yhden ammattilaisten haastat-
telun perusteella esimerkiksi yhteistyö Kelan ja erikoissairaanhoidon välillä saattaisi edistää 
lasten ja nuorten nykyistä parempaa ohjautumista esimerkiksi mielenterveyskuntoutukseen. 

”Jollakin tavalla tuntuu, että maahanmuuttajaperheiden lapset ja nuoret ovat jotenkin 
sellaisia väliinputoajia, että tuo psykiatrian puoli ei tavoita heitä ‒ ‒ en tiedä onko se 
niin, ettei kouluterveydenhuollossa saada sitä asiaa kiinni vai onko se niin, ettei las-
tensuojelun palvelut vedä ‒ ‒ joku [vaikeus] siinä on ‒ ‒ perhe on saattanut olla monta 
vuotta kuitenkin Suomessa, ettei ole sitten kukaan ottanut koppia, että sitten on tilan-
teet kärjistynyt.” (Haastattelu 6) 

6.2.2 Kuntoutuksen hakeminen 
Kun tarve kuntoutukselle on todettu terveydenhuollossa, seuraava haaste kuntoutuksen toteu-
tumisessa maahanmuuttajataustaisilla perheillä on ollut kuntoutuksen hakeminen. Kelan jär-
jestämän kuntoutuksen hakeminen edellyttää tavallisesti, että lääkäri on laatinut hakijalle lau-
sunnon sairauden tai vamman aiheuttamasta kuntoutustarpeesta. Kuntoutushakemuksen ja 
sen liitteet asiakas voi toimittaa Kelaan Kelan sähköisen asiointipalvelun kautta tai postitse. 
(Kela 2022i.) Kun asiakas jättää kuntoutushakemuksen Kelaan, hänen tiedossaan tulee tavalli-
sesti olla kuntoutuksen toteuttava palveluntuottaja (luku 6.2.3). 

Tutkimusaineiston perusteella maahanmuuttajataustaisilla perheillä on ollut haasteita Kelan 
kuntoutushakemuksen laatimisessa ja hakemuksen toimittamisessa Kelaan. Ammattilaisten 
haastattelujen perusteella perheet saavat Kelan kuntoutushakemuksen laatimiseen usein tukea 
terveydenhuollon tai kuntien sosiaalityöntekijältä. Perheet ovat esimerkiksi yhdessä sosiaali-
työntekijän kanssa täyttäneet kuntoutushakemuksen. Ammattilaisten arvion mukaan maahan-
muuttajaperheissä vanhempien kielitaito ei usein riitä Kelan kuntoutushakemuksen laatimi-
seen ilman palvelujärjestelmän ammattilaisten tukea. 

”Usein kuntoutuksen hakeminen on perheelle vaikeaa.” (Mahku-hankkeen kyselyai-
neisto) 

”Miten sitten hakemuksia täytetään, niin siinä sosiaalityöntekijä on yleensä auttanut 
[perheitä], että he ovat yhdessä täyttäneet ne hakemuskaavakkeet, koska monen van-
hemman kielitaito ei riitä siihen.” (Haastattelu 5) 

Yhden ammattilaisten haastattelun perusteella vaikeudet kuntoutushakemuksen toimittami-
sessa Kelaan on ollut yleinen haaste maahanmuuttajataustaisten perheiden kuntoutuksessa. 
Tieto perheiden vaikeuksista toimittaa kuntoutushakemus Kelaan on usein tullut terveyden-
huollon ammattilaisten tietoon, kun kuntoutuksen palveluntuottajat ovat olleet heihin yhtey-
dessä perheen kuntoutushakemuksen tilanteesta. Palveluntuottajat ovat olleet yhteydessä ter-
veydenhuoltoon, kun heillä on ollut tieto uudesta asiakasperheestä ja kuntoutuspäätöksen saa-
minen Kelasta on viipynyt. Terveydenhuollosta on tällöin otettu yhteyttä Kelaan ja tiedusteltu 
perheen kuntoutushakemuksen käsittelytilannetta. 
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”Yleensä sovitaan niin että kun ne hakemukset on yhdessä täytetty niin perhe itse toi-
mittaa ne Kelaan ja siinä askeleessa on joskus sellaisia ongelmia että sitten kun me 
alamme selvitellä ‒ ‒ että ei ole tullut päätöstä ja mistä saattaisi olla kyse, niin sitten 
käy ilmi, ettei ole hakemuksia osattu toimittaa [Kelaan].” (Haastattelu 5) 

Haastatellut ammattilaiset toivoivat perheille tukea kuntoutushakemuksen laatimiseen esi-
merkiksi Kelalta. Yhtenä kehittämisehdotuksena esitettiin, että Kelalla voisi olla nimetty työn-
tekijä, joka tarjoaisi perheille tukea ja neuvontaa kuntoutushakemuksen laatimiseen (myös 
luku 6.2.3). Kelalla voisi olla myös esimerkiksi kaikille maahanmuuttaneille asiakkaille suun-
nattu palvelupiste, josta perheet voisivat saada tietoa ja neuvontaa muun muassa kuntoutus-
asioiden hoitamiseen (myös luku 6.3.5). Esimerkiksi hakemusten ja lomakkeiden täyttämiseen 
asiakkaat voivat jo tällä hetkellä pyytää tukea Kelan asiakaspalvelusta. Ammattilaisten mukaan 
kuntoutusasioiden hoitamisessa perheitä voisi tukea myös terveydenhuollon kuntoutusohjaus. 

6.2.3 Terapeutin etsiminen 
Kelan järjestämässä kuntoutuksessa asiakkaan tulee tavallisesti itse valita kuntoutuksen to-
teuttava palveluntuottaja ja sopia hänen kanssaan kuntoutuksen alkamisesta. Tarvittaessa 
asiakas voi keskustella palveluntuottajan valinnasta esimerkiksi Kelan työntekijän tai tervey-
denhuollon ammattilaisten kanssa. (Kela 2021a, 77‒79.) Kuntoutuksen palveluntuottajan asia-
kas voi valita esimerkiksi Kelan Kuntoutuksen palveluntuottajien hakupalvelun avulla (Kela 
2022j). Tutkimusaineiston perusteella maahanmuuttajataustaiset perheet ovat usein tarvin-
neet tukea kuntoutuksen palveluntuottajan etsimisessä. Aineistossa ammattilaiset kuvasivat 
haasteita pääasiassa terapeutin etsimisessä Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksi-
löterapioissa. 

Haastateltujen ammattilaisten mukaan kuntoutukseen lähettävien tahojen ammattilaiset etsi-
vät perheille usein kuntoutuksen toteuttavan palveluntuottajan. Ammattilaisten mukaan usein 
kuntoutukseen lähettävät tahot ottavat terapeutteihin yhteyttä ja tiedustelevat näiden mahdol-
lisuutta ottaa uusi perhe asiakkaakseen. Esimerkiksi erikoissairaanhoidossa työskentelevät te-
rapeutit ovat viikoittain yhteydessä asiakasperheen lähialueella toimiviin Kelan kuntoutuksen 
palveluntuottajiin näiden asiakastilanteiden kartoittamiseksi. Myös päiväkotien ja järjestöjen 
ammattilaiset ovat tukeneet perheitä terapeutin etsimisessä. 

Haastateltujen ammattilaisten mukaan on myös hyvä asia, että terveydenhuollon ammattilaiset 
auttavat perheitä terapeutin etsimisessä. Ammattilaiset voivat tällöin vaikuttaa esimerkiksi sii-
hen, että kuntoutusta toteuttavalla ammattilaisella on tarvittavaa osaamista lapsen kuntoutuk-
sen toteuttamiseen. 

”Meillä perheiltä kysytään, että haluatteko itse etsiä [terapeutin], mutta juuri kukaan 
ei halua ja silloin me lähdetään sitä etsimään, mikä sinänsä ei ole edes kauhean huono 
asia koska sitten me voimme vähän vaikuttaa siihen, että minkälaista kuntouttajaa 
tämä lapsi juuri tarvitsisi.” (Haastattelu 5) 
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”Se terapeutin löytyminen eli siinä vaiheessa, kun pitäisi löytää terapeutti niin se on 
se haastava vaihe, jossa sitten jotkin päiväkodit auttavat terapeutin löytymisessä, var-
maan minulla suurin osa [asiakkaista] on sillä tavalla, että päiväkodin kautta on tullut 
pyyntö, että voinko ottaa [asiakkaaksi]” (Haastattelu 3) 

Ammattilaisten haastattelujen perusteella maahanmuuttajataustaisten perheiden kuntoutuk-
sessa terapeutin löytymistä voivat vaikeuttaa terapeuttien arkuus tulkin käyttöön kuntoutuk-
sessa, asiakkaiden vaikeat traumakokemukset ja yleiset terapeuttien saatavuuteen liittyvät ky-
symykset Suomessa. Kehittämistarpeena ammattilaiset nostivat esiin Kelan kuntoutuksen pal-
veluntuottajien hakupalvelun (Kela 2022j). 

Haastattelujen perusteella este terapeutin löytymiselle maahanmuuttajataustaisten perheiden 
kuntoutuksessa voi olla terapeuttien arkuus tulkin käyttöön kuntoutuksessa. Kaikki tera-
peutit eivät ole tottuneita käyttämään tulkkia. Yhden palveluntuottajien haastattelun perus-
teella esimerkiksi puheterapeuteille ei yleisesti järjestetä koulutusta tulkkivälitteisestä työs-
kentelystä. Myös käsitykset tulkkauksen kielteisistä vaikutuksista terapiatyöskentelyyn voivat 
saada terapeutit arastelemaan tulkin käyttöä ja sitä, että terapeutti ottaisi maahanmuuttaja-
taustaisen perheen asiakkaakseen. Terapeutit saattavat esimerkiksi ajatella, että tulkin käyttö 
on vaivalloista ja että se tekee vuorovaikutuksen kuntoutustilanteessa kömpelöksi (myös 
luku 6.4.3). 

”Tulkin käyttö on ehkä sellainen asia, mikä usein tekee vaikeaksi sen hoitoon pääsyn 
‒ ‒ Ehkä terapeuteilla on sellainen käsitys, että se tulkin käyttö on jotenkin vaival-
loista tai vaikeaa tai sellainen liikaa työllistävä asia, tekee kömpelöä siitä [terapiatyös-
kentelystä]. Sitä vähän ehkä arastellaan, että se on usein sellainen, mikä tekee sitten 
siitä terapeutin löytämisestä aika vaikeaa.” (Haastattelu 6) 

Yksi haastateltu ammattilainen toivoi, että tulkkauksen roolia kuntoutuksessa normalisoitai-
siin nykyisestä. Kuntoutusta toteuttaville ammattilaisille voitaisiin tarjota esimerkiksi selkeät 
ohjeet tulkin käyttämiseen kuntoutuksessa. Esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
verkkosivuilla tarjotaan tietoa tulkkivälitteisestä työskentelystä (esim. Terveyden ja hyvin-
voinnin laitos 2022). Toinen haastateltu ammattilainen ehdotti, että Kela järjestäisi kuntoutuk-
sen palveluntuottajille ja tulkeille verkkoseminaarin tulkkipalvelun käytöstä kuntoutuksessa. 
Tietoa tulkkivälitteisestä työskentelystä kuntoutuksessa toivottiin myös perheiden äidinkie-
lellä. Kela on tuottanut koulutusvideoita tulkkivälitteisestä työskentelystä osana Mahku-han-
ketta (Kela 2022g). 

Ammattilaisten haastattelujen perusteella myös vaikeat traumakokemukset voivat saada  
terapeutit arastelemaan maahanmuuttaneiden henkilöiden ottamista asiakkaakseen. Maahan-
muuttaneet asiakkaat ovat voineet muuttaa Suomeen esimerkiksi sota-alueilta, jolloin heidän 
taustallaan voi olla vaikeita ylisukupolvisia traumakokemuksia. Maahanmuuttaneet asiakkaat 
saattavat haastateltujen ammattilaisten mukaan kokea myös epäluottamusta viranomaistahoja 
kohtaan, mikä voi haastaa sopivan terapeutin löytämistä entisestään (myös luku 6.3.3). Esimer-
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kiksi järjestöjen ammattilaiset ovat tukeneet asiakkaita terapeutin etsimisessä tällaisissa tilan-
teissa. Asiakkaan kanssa yhdessä on esimerkiksi käyty tutustumassa kuntoutuksen mahdolli-
seen palveluntuottajaan. 

Haastattelujen perusteella terapeutin etsimistä maahanmuuttajataustaisten perheiden kuntou-
tuksessa voivat vaikeuttaa myös yleiset terapeuttien saatavuuteen liittyvät kysymykset 
Suomessa. Haastateltujen ammattilaisten mukaan esimerkiksi pääkaupunkiseudulla Kelan 
kuntoutuksen palveluntuottajia on usein paremmin saatavilla kuin alueen ulkopuolella. Myös 
fysioterapeutti ja toimintaterapeutti on löytynyt usein helpommin kuntoutuksen toteuttajaksi 
kuin esimerkiksi puheterapeutti. Jos lapsiasiakkaan diagnosoitu sairaus on ollut autisminkirjon 
häiriö, jolloin lapsen toimintakyvyn haasteet ovat usein vaativia, on terapeutin löytyminen voi-
nut myös olla haastavaa. Ammattilaisten mukaan myös psykofyysistä fysioterapiaa toteutta-
vien terapeuttien saatavuudessa on Suomessa haasteita ja traumaterapiaan pääsy on ollut  
vaikeaa. 

Ammattilaisten nostivat haastatteluissa terapeutin etsimiseen liittyvänä kehittämistarpeena 
esiin Kelan kuntoutuksen palveluntuottajien hakupalvelun (Kela 2022j). Haastateltujen 
ammattilaisten mukaan nykyinen hakupalvelu on kankea ja ajasta jäljessä. Palvelusta ei saa esi-
merkiksi riittävästi tietoa palveluntuottajista ja heidän osaamisestaan. Lisäksi hakupalvelusta 
ei saa tietoa palveluntuottajien asiakastilanteesta. Asiakkaiden tulee tämän vuoksi selvittää  
palveluntuottajien asiakastilanne yksi kerrallaan esimerkiksi puhelimitse tai sähköpostitse.  
Yhden ammattilaisten haastattelun perusteella kankea hakupalvelu vaikeuttaa terapeutin etsi-
mistä erityisesti silloin, kun asiakas osaa heikosti suomen kieltä. Maahanmuuttaneilla asiak-
kailla myös kuntoutukseen liittyvistä asioista sopiminen puhelimitse tai sähköpostitse on ollut 
haastavaa. 

”Se [haaste], mikä näyttäytyy eniten, niin on aika hankala prosessi asiakkaalle ymmär-
tää, että mistä se terapeutti löydetään, miten siihen otetaan yhteyttä ja se, kun se pal-
veluntuottajalista on jotenkin sillä tavalla hankalasti saatavilla siellä [Kelan verkkosi-
vuilla]. Vaikea sopia asioista, vaikka ihan niin kuin puhelimitse kun olet vieraskielinen 
tai sitten sähköpostilla, että sellaisissa asioissa olemme joutuneet auttamaan” (Haas-
tattelu 6) 

Haastateltujen ammattilaisten mukaan kuntoutuksen palveluntuottajan etsimistä helpottaisi 
sellainen tarkoitukseen paremmin soveltuva verkkopalvelu tai sovellus, josta asiakkaat voisi-
vat saada tietoa esimerkiksi palveluntuottajien osaamisesta ja asiakastilanteesta. Lisäksi palve-
luntuottajien tiedoksi voitaisiin antaa lyhyt kuvaus kuntoutusta hakevasta asiakkaasta ja hänen 
tuen tarpeistaan. Asiakkaan tietojen antamisessa tulisi huomioida tietosuoja. Yhdessä ammat-
tilaisten haastattelussa kuvattiin, että palvelun tulisi olla sellainen, jonka avulla esimerkiksi ter-
veydenhuollon ammattilaiset voisivat sujuvasti löytää yhteensopivan kuntoutuksen asiakkaan 
ja kuntoutusta toteuttavan palveluntuottajan. Osana Kelassa käynnissä olevaa kuntoutuksen 
palveluntuottajien rekisteröitymismenettelyn kokeilua kehitetään myös kuntoutuksen palve-
luntuottajahakua (Kela 2022p). 
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”Meidän kannalta kaikista suurin toive olisi, että olisi jokin sellainen, vaikka verkossa 
oleva tällainen sovellus tai mikä se nyt voisi olla. ‒ ‒ jokin sellainen [palvelu], että 
sinne voitaisiin ilmoittaa [asiakkaan tiedot] ja sellainen [palveluntuottaja], jolla on ti-
laa voisi sen sieltä napata.” (Haastattelu 5) 

6.2.4 Ensimmäisen kuntoutuksen käyntikerran sopiminen 
Kuntoutuksen palveluntuottajat kuvasivat kysely- ja haastatteluaineistoissa haasteita ensim-
mäisen kuntoutuksen käyntikerran sopimisessa. Kelan antaman ohjeistuksen mukaan asiak-
kaan tulee tavallisesti itse olla yhteydessä kuntoutuksen palveluntuottajaan kuntoutuksen al-
kamisajankohdasta (esim. Kela 2021a, 77‒78). Kuntoutuksen alkamisajankohta voidaan mer-
kitä jo kuntoutushakemukseen, jos se on hakemusta jätettäessä tiedossa (esim. Kelan vaativan 
lääkinnällisen kuntoutuksen hakemuslomake KU 104). Kun Kela on käsitellyt asiakkaan kun-
toutushakemuksen, se lähettää päätöksen kuntoutuksesta asiakkaalle ja kuntoutuksen palve-
luntuottajalle (Kela 2022i). 

Kun asiakkaana on ollut maahanmuuttajataustainen perhe, vastuu kuntoutuksen aloittami-
sesta ja ensimmäisistä yhteydenotoista on ollut tavanomaista useammin kuntoutuksen palve-
luntuottajalla. Palveluntuottajat ovat usein itse ottaneet yhteyttä perheeseen, kun heille on tul-
lut tieto perheen myönteisestä kuntoutuspäätöksestä. Palveluntuottaja on voinut saada per-
heen yhteystiedot kuntoutuspäätöksen mukana tai perheen kuntoutukseen lähettäneiltä ter-
veydenhuollon ammattilaisilta. Yhdessä palveluntuottajien haastattelussa nostettiin esiin, ettei 
perheillä välttämättä itsellään ole tietoa siitä, miten heidän tulisi toimia, kun he ovat saaneet 
myönteisen kuntoutuspäätöksen. 

Yhden palveluntuottajien haastattelun perusteella maahanmuuttajataustaisten perheiden kun-
toutuksessa ensimmäisen käyntikerran sopimisessa voidaan tarvita myös tulkkia. Tällöin kun-
toutuksen käynnistyminen vie usein tavanomaista enemmän aikaa. 

”Jos [perheestä] ei ala kuulua mitään, niin sitten kyllä useimmiten itse soitan per-
heelle, kun niitä tietoja alkaa tulla Kelalta postissa eli kun se päätös tulee, niin en 
yleensä jää pitkään odottamaan vaan soitan itse sinne perheelle päin, muuten he eivät 
välttämättä ymmärrä, mitä seuraavaksi pitää tehdä” (Haastattelu 1) 

”Suurin osa [kuntoutukseen] ohjautumisista on tapahtunut niin, että lähettävä taho 
soittaa minulle ja antaa kodin yhteystiedot ja minä otan kotiin yhteyttä puhelimitse. 
Sitten jos näyttää siltä, ettei [perhe] ymmärrä, niin sitten haetaan tulkkia. Siinä menee 
aikaa.” (Haastattelu 2) 

Palveluntuottajat esittivät kysely- ja haastatteluaineistoissa joitakin ehdotuksia sille, miten 
kuntoutuksen ensimmäinen käyntikerta voitaisiin sopia perheen kanssa nykyistä sujuvammin. 
Kela voisi laatia palveluntuottajille esimerkiksi valmiin tekstiviestipohjan ensimmäisen käyn-
tikerran sopimisen tueksi. Viestipohjassa voitaisiin kysyä usealla kielellä perheen kielitaitoa ja 
sitä voitaisiin käyttää tilanteissa, joissa palveluntuottajalla ei ole etukäteen tietoa perheen kie-
litaidosta. Toisena kehittämisehdotuksena esitettiin, että palveluntuottajalla olisi tukenaan 
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tulkki, kun kuntoutuksen ensimmäistä käyntikertaa sovitaan perheen kanssa. Kaikkia kuntou-
tusasiakkaita koskevana kehittämistarpeena nostettiin esiin, ettei palveluntuottajalle aina vä-
lity perheen yhteystietoja kuntoutuspäätöksen mukana. 

”Se olisi kiva, että saisi jonkin sellaisen lyhyen tekstiviestipohjan useammalla kielellä, 
että, voitko vastata suomeksi, ymmärrätkö englantia, jokin tällainen” (Haastattelu 1) 

”Myös terapian alkaessa jo aivan ensimmäisestä tapaamisesta sopiminen on vaikeaa, 
jos perhe ei puhu yhtään suomea. Tarvittaisiin siis palvelua, jossa terapeutti soittaisi 
tulkille ja hän puolestaan perheelle ja sopisi näin ensimmäisen tapaamisajankohdan 
ja kysyisi mahdollisesti myös luvan olla yhteydessä lapsen päivähoitoon/kouluun  
terapia-aikojen järjestämiseksi.” (Mahku-hankkeen kyselyaineisto) 

 

Kuntoutuksen valmistelu -yläteemaan liittyvät kehittämisehdotukset 

• Kelan kuntoutuksen palveluntuottajien hakupalvelun kehittäminen (esim. monikie-
lisyys) 

• Tekstiviestipohja kuntoutuksen palveluntuottajille ensimmäisen kuntoutuksen 
käyntikerran sopimiseen (usealla kielellä) 

• Kelan tarjoamaa tukea perheille kuntoutusasioiden hoitamiseen (esim. kuntoutusha-
kemuksen laatiminen, palveluntuottajan etsiminen; esim. nimetty Kelan työntekijä) 

• Kelalle perustettaisiin maahanmuuttaneille asiakkaille suunnattu palvelupiste 
• Ohjeistus kuntoutuksen palveluntuottajille tulkin käyttämiseen kuntoutuksessa 
• Verkkoseminaari kuntoutuksen palveluntuottajille ja tulkeille tulkkivälitteisestä 

työskentelystä kuntoutuksessa 
• Tietoa tulkkivälitteisestä työskentelystä esimerkiksi Kelan verkkosivuille (usealla 

kielellä) 
• Tulkki kuntoutuksen palveluntuottajien tueksi kuntoutuksen ensimmäisen käynti-

kerran sopimiseen 
• Terveydenhuollon kuntoutusohjausta perheille kuntoutusasioiden hoitamiseen 
• Toimijoiden välisen yhteistyön tiivistäminen palvelujärjestelmässä lasten ja nuorten 

kuntoutustarpeiden tunnistamisessa ja kuntoutukseen ohjaamisessa (esim. erikois-
sairaanhoito, Kela) 

6.3 Asiakkaan sujuva kuntoutusprosessi 
Tutkimusaineiston perusteella kuntoutuksen aikana maahanmuuttajataustaisten perheiden 
kuntoutuksen toteutumisen haasteet ovat liittyneet kuntoutusprosessin sujuvuuteen. Kuntou-
tusprosessissa haasteet ovat liittyneet 

• kuntoutuksen aloittamiseen 
• tavoitteiden asettamiseen kuntoutukselle 
• terapiasuhteen rakentamiseen 
• kuntoutuksen arkeen kiinnittymiseen 
• kuntoutusprosessin hallintaan. 
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6.3.1 Kuntoutuksen aloittaminen 
Kuntoutuksen palveluntuottajien kysely- ja haastatteluaineistojen perusteella maahanmuutta-
jataustaisilla perheillä ei ole usein ollut tietoa suomalaisista kuntoutuskäytänteistä kuntoutuk-
sen aloitusvaiheessa (myös luku 6.1.1). Perheillä ei ole ollut tietoa esimerkiksi siitä, mistä lap-
selle myönnetyssä kuntoutuksessa on kyse ja miten kuntoutus on käytännössä tarkoitus toteut-
taa. Perheet eivät ole aina tienneet myöskään sitä, millaisia asioita terapeutin työnkuvaan kuu-
luu. Esimerkiksi kuntoutuksen aloitusvaiheessa palveluntuottajan kanssa laadittava palveluso-
pimus, jossa kuvataan esimerkiksi terapeutin työnkuvaa, kuntoutuksen toteutumista ja asiak-
kaiden vastuita, on ollut perheille vaikeasti ymmärrettävä. Palveluntuottajat ovat kertoneet 
perheille kuntoutuksen aloitusvaiheessa myös suomalaisesta päiväkoti- ja peruskoulujärjestel-
mästä, kuten esimerkiksi erityisluokkien toiminnasta (myös luku 6.1.2). 

Kuntoutuksen palveluntuottajien mukaan maahanmuuttajataustaisten perheiden kuntoutuk-
sessa kuntoutuksen aloitusvaiheen keskustelut vievät tavanomaista enemmän aikaa. Haastat-
telujen perusteella palveluntuottajat kuitenkin kokevat, että aloitusvaiheen keskusteluista ja 
kuntoutuksen alkuvaiheeseen panostamisesta on erityistä hyötyä maahanmuuttajaperheiden 
kuntoutuksessa. Alkukeskustelut voivat esimerkiksi edistää perheiden sitoutumista kuntou-
tukseen ja sen tavoitteisiin (myös luku 6.3.4). 

Aina kuntoutuksen aloitusvaiheen keskusteluille ei ole ollut riittävästi aikaa. Palveluntuottajat 
toivoivat, että maahanmuuttajataustaisten perheiden kuntoutukseen sisältyisi nykyistä enem-
män vanhempien ohjauskäyntejä, jotta kuntoutuskäytänteiden selittämiseen olisi mahdollista 
käyttää nykyistä enemmän aikaa ja etteivät aloituskeskustelut veisi aikaa terapiatyöskentelyltä 
(myös luku 6.3.4). Aloituskeskustelut voitaisiin palveluntuottajien mukaan toteuttaa myös 
muussa kuin ohjauskäyntien muodossa. 

”Niitä käytettäviä kertoja on aika vähän eli varmaan juuri ne ohjauskäynnit tai mitä 
käyntejä ne olisikaan nimeltään, niin niille usein olisi tarvetta siinä alussa, että pääs-
tään alkuun ja ne käytänteet ja asiat tulee [selviksi].” (Haastattelu 3) 

”Vanhemmille minä toivoisin – maahanmuuttajataustaisille erityisesti – ohjauskäyn-
tejä eli niiden ohjauskäyntien lisäämistä ‒ ‒ (Haastattelu 3) 

Osa haastatelluista palveluntuottajista arvioi, että perheille saattaisi olla hyödyllistä kertoa 
myös nykyistä enemmän Kelan järjestämästä kuntoutuksesta kuntoutuksen aloitusvaiheessa. 
Tietoa voitaisiin antaa esimerkiksi kuntoutuksen toteutustavoista ja terapeutin tehtävistä sekä 
ajanvaraus- ja ajanvarausten peruutuskäytännöistä kuntoutuksen aikana (myös luku 6.3.5). 
Näitä kuntoutuskäytäntöihin ja perheiden velvollisuuksiin liittyviä tietoja palveluntuottajat ku-
vasivat esimerkiksi kuntoutuksen pelisäännöiksi. 

”H1: jotenkin siihen alkuun [tarvittaisiin keskusteluja siitä], että teillä on alkamassa 
terapiajakso, tämä on Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta, terapiassa toimitaan 
näin, ehkä sellainen selkeys siihen [aloitusvaiheeseen] [H2: se on muuten ihan totta, 
että jos siinä [alkuvaiheessa] saisi jotenkin ne pelisäännöt heille helpommin.]” (Haas-
tattelu 1) 
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Palveluntuottajat toivoivat, että heillä olisi mahdollisuus myös tulkin käyttämiseen, kun kun-
toutukseen liittyvistä asioista sovitaan ja kuntoutuskäytännöistä kerrotaan perheelle kuntou-
tuksen aloitusvaiheessa. Aina tällaista mahdollisuutta ei ole ollut. Tulkkaus voitaisiin toteuttaa 
esimerkiksi puhelintulkkauksena. Yhdessä palveluntuottajien haastattelussa toivottiin myös 
sellaista kirjallista materiaalia Kelan järjestämästä kuntoutuksesta ja kuntoutusprosessista, 
jota palveluntuottajat voisivat antaa perheille kuntoutuksen aloitusvaiheessa (myös luku 
6.1.1). Materiaalissa voitaisiin kuvata perheen omalla äidinkielellä esimerkiksi sitä, mistä kun-
toutuksessa on kyse. 

”Haasteellista on ollut myös saada perhe ymmärtämään ensimmäisessä yhteyden-
otossa, mistä kuntoutuksessa on kysymys. Olisi hyvä, että perhe voisi hyödyntää tulk-
kia jo ennen kuntoutusjakson alkua selventämään, mitä kyseinen kuntoutus merkit-
see.” (Mahku-hankkeen kyselyaineisto) 

”Olisi hienoa, jos olisi jokin sellainen [perheiden] omalla äidinkielellä käännetty mo-
niste, minkä voisi antaa [perheelle] heti kun terapia alkaa, että heillä olisi joku käsitys 
siitä, että mihin ryhdytään. (Haastattelu 3) 

Yhdessä palveluntuottajien haastattelussa pohdittiin, että kuntoutuksen aloitusvaiheessa saat-
taisi olla hyödyllistä tehdä yhteistyötä kuntien sosiaalipalveluiden kanssa. Kuntien sosiaali-
työntekijät voisivat tarjota perheille tukea heidän mahdollisiin muihin kuin kuntoutukseen liit-
tyviin tuen tarpeisiinsa (myös luku 6.1.3). Palveluntuottajien mukaan kuntoutuksen aikana jäisi 
todennäköisesti enemmän aikaa terapiatyöskentelylle, kun perheet ovat saaneet tukea mah-
dollisiin muihin tukitarpeisiinsa jo kuntoutuksen aloitusvaiheessa. Palveluntuottajat ehdottivat 
haastattelussa, että sosiaalityöntekijät voisivat kulkea terapeutin mukana perheen kuntoutus-
tapaamisissa esimerkiksi viikon ajan kuntoutuksen alussa. 

6.3.2 Tavoitteiden asettaminen 
Kuntoutuksen palveluntuottajat kuvasivat kysely- ja haastatteluaineistoissa haasteita tavoittei-
den asettamisessa maahanmuuttajataustaisten perheiden kuntoutuksessa. Toisaalta osa palve-
luntuottajista arvioi haastatteluissa, että tavoitteet kuntoutukselle asetetaan maahanmuuttaja-
taustaisten perheiden kuntoutuksessa samalla tavoin kuin muiden perheiden kuntoutuksessa. 
Hyvänä pidettiin esimerkiksi sitä, että Kelan järjestämässä vaativassa lääkinnällisessä kuntou-
tuksessa myönnetyt kuntoutusjaksot ovat kestoltaan verrattain pitkiä, jolloin tavoitteiden aset-
tamiseen liittyviin keskusteluihin ja tavoitteiden muodostamiseen on käytettävissä hyvin aikaa. 

Esimerkiksi Kelan vaativassa lääkinnällisessä kuntoutuksessa tavoitteet kuntoutukselle tulee 
laatia GAS-menetelmällä (Goal Attainment Scaling; esim. Sukula ja Vainiemi 2015). GAS-mene-
telmän käytössä lähtökohta on, että kuntoutuksen tavoitteista sovitaan yhdessä asiakkaan ja 
hänen läheistensä kanssa. Ammattilaisella sekä asiakkaalla ja hänen läheisillään tulisi olla sa-
mansuuntaiset ja realistiset odotukset siitä, millaisia tavoitteita kuntoutuksella voidaan saavut-
taa. GAS-menetelmän käyttöön sisältyy tavoitteiden tunnistaminen ja nimeäminen sekä indi-
kaattorin ja mitta-asteikon laatiminen tavoitteiden saavuttamisen arvioimiseksi. (Sukula ja  
Vainiemi 2015, 13‒15.) 
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Kuntoutuksen palveluntuottajien mukaan maahanmuuttajataustaisten perheiden kuntoutuk-
sessa haasteita on ollut tavoitteista keskustelemisessa ja niiden laatimisessa. Yhdessä palvelun-
tuottajien haastattelussa kuvattiin, että tavoitteista keskusteleminen vie maahanmuuttajaper-
heiden kuntoutuksessa tavanomaista enemmän aikaa. Palveluntuottajien mukaan perheet 
saattavat myös toivoa, että terapeutti ammattilaisena asettaisi tavoitteet kuntoutukselle (myös 
luku 6.1.1). Lisäksi päiväkodin, koulun tai kuntoutukseen lähettävien tahojen ammattilaiset 
ovat usein määritelleet kuntoutuksen tavoitteet. Perhe on näissä tilanteissa pyritty osallista-
maan tavoitteiden mukaiseen terapiatyöskentelyyn mahdollisuuksien mukaan. 

Perheiden on ollut vaikea ymmärtää myös GAS-menetelmällä laadittujen tavoitteiden merki-
tystä Kelan järjestämässä kuntoutuksessa. Tavoitteiden asettaminen GAS-menetelmällä on ol-
lut haastavaa, myös jos keskustelun tukena on ollut tulkki. 

”Tavoitteista keskusteltaessa maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden vanhemmilla 
ei usein ole toiveita tavoitteille, he useasti luottavat asiantuntijaan ja toivoisivat tera-
peutin asettavan tavoitteet ’koska sinä tiedät paremmin’.” (Mahku-hankkeen kysely-
aineisto) 

”Perheiden on haastava ymmärtää esim. GAS-tavoitteiden merkitystä.” (Mahku-hank-
keen kyselyaineisto) 

Tavoitteiden asettaminen kuntoutukselle on vienyt tavanomaista enemmän aikaa, jos perheen 
ja kuntoutusta toteuttavien ammattilaisten käsitykset lapsen sairaudesta tai vammasta ovat 
eronneet toisistaan (myös luku 6.1.1). Palveluntuottajat arvioivat, ettei perheillä ole aina ollut 
realistisia käsityksiä siitä, millaisia hyötyjä kuntoutuksella voidaan saavuttaa. Tämä on voinut 
johtua esimerkiksi siitä, että perheen lähtömaassa kuntoutuksen tavoitteet ovat olleet erilaisia 
kuin Suomessa. Näissä tilanteissa palveluntuottajat ovat kertoneet perheille tavanomaista 
enemmän esimerkiksi lapsen sairaudesta tai vammasta (psykoedukaatio) suomalaisten kun-
toutuskäytänteiden näkökulmasta kuntoutuksen alkuvaiheessa, mikä on vienyt aikaa. Perheen 
ja ammattilaisten käsitykset lapsen sairaudesta tai vammasta ovat voineet erota toisistaan esi-
merkiksi silloin, kun lapsen diagnosoitu sairaus on ollut autisminkirjon häiriö (myös 
luku 6.1.1). 

”Eri maissa on usein hieman eri painotusalueet liittyen esimerkiksi autisminkirjon 
lasten kuntoutukseen ‒ ‒ Näiden perheiden kohdalla perhekuntoutukseen tulisikin 
varata tavanomaista enemmän aikaa, jotta vanhempien kanssa on mahdollista työs-
kennellä psykoedukaation sekä diagnoosien ja realististen kuntoutustavoitteiden hy-
väksymiseksi.” (Mahku-hankkeen kyselyaineisto) 

6.3.3 Terapiasuhteen rakentaminen 
Kuntoutuksen palveluntuottajat kuvasivat kysely- ja haastatteluaineistoissa haasteita terapia-
suhteen rakentamisessa maahanmuuttajataustaisten perheiden kuntoutuksessa. Terapiasuh-
teella tarkoitetaan asiakkaan ja kuntoutusta toteuttavan ammattilaisen välistä luottamukseen 
perustuvaa yhteistyösuhdetta (esim. Cole ym. 2003). Kuntoutuksen palveluntuottajien mukaan 
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maahanmuuttajataustaisten perheiden kuntoutuksessa terapiasuhteen rakentaminen vie usein 
tavanomaista enemmän aikaa. Palveluntuottajien arvion mukaan syitä tähän ovat olleet esi-
merkiksi yhteisen kielen puute ja terapiatyöskentelyn tulkkivälitteisyys (myös luku 6.4.4). 
Luottamuksen rakentaminen asiakkaan ja ammattilaisen välillä voi viedä tavanomaista enem-
män aikaa, kun terapiatyöskentely on tulkkivälitteistä, sillä asiakkaan tulee esimerkiksi pystyä 
luottamaan myös kuntoutukselle tilattuun tulkkiin ja hänen vaitiolovelvollisuuteensa (myös 
luku 6.4.3). 

”Kielimuurin takia yhteistyöhön ja luottamukselliseen suhteeseen pääsemiseen me-
nee aikaa usein hyvin paljon enemmän kuin kantasuomalaisten perheiden kanssa.” 
(Mahku-hankkeen kyselyaineisto) 

”Perheen luottamus on usein vaikea saada asiantuntijaroolissa, kun keskustelu tapah-
tuu tulkin välityksellä.” (Mahku-hankkeen kyselyaineisto) 

Haastateltujen ammattilaisten mukaan maahanmuuttajataustaiset perheet voivat kokea tavan-
omaista useammin myös epäluottamusta viranomaistahoja kohtaan. Tämän vuoksi luottamuk-
sen rakentaminen myös viranomaistahoksi koettuun terapeuttiin voi viedä aikaa. Perheet voi-
vat arastella myös lapseen tai perheeseen liittyvien arkaluontoisten asioiden kertomista per-
heen ulkopuoliselle henkilölle. Kuntoutuksen palveluntuottajat toivoivat, että terapiasuhteen 
rakentamisen vaatima aika otettaisiin huomioon esimerkiksi kuntoutusjaksojen keston ja 
käyntikertojen tiheyden määrittelyssä. 

”Maahanmuuttajaperheiden kanssa joutuu useammin tekemään sellaista prosessia, 
että tulee sellainen luottamuksellinen suhde. He saattavat tulla maista, joissa viran-
omaisiin ja vastaaviin tahoihin luottaminen saattaa olla vähän vaikeaa.” (Haastat-
telu 3) 

”Maahanmuuttajaperheiden kanssa työskennellessä tarvitaan paljon aikaa kuntou-
tuksen alussa luottamuksen rakentamiseen, jotta perheet tuntevat olonsa turval-
liseksi ja uskaltavat jakaa perheen ongelmat ja haasteet totuudenmukaisesti. Tämä 
olisi hyvä ottaa huomioon tarvittavien kuntoutusvuorokausien määrää ja jaksojen  
tiheyttä arvioitaessa.” (Mahku-hankkeen kyselyaineisto) 

6.3.4 Kuntoutuksen kiinnittyminen arkeen 
Kuntoutuksen palveluntuottajat kuvasivat kysely- ja haastatteluaineistossa kuntoutuksen kiin-
nittymistä arkeen maahanmuuttajataustaisten perheiden kuntoutuksessa. Kuntoutuksen pal-
veluntuottajien mukaan kuntoutuksen toteuttamiseen ovat usein osallistuneet lapsen vanhem-
pien lisäksi myös esimerkiksi perheen isovanhemmat tai perheen muita sukulaisia. Tämä koet-
tiin hyväksi, sillä tällöin useampi lapsen lähihenkilö on saanut ohjausta lapsen kuntoutumisen 
tukemiseen arjessa. Kuntoutuksen käyntikertoja on toteutettu myös esimerkiksi vanhempien 
työpaikalla, jotta lapsen vanhemmat ovat päässeet osallistumaan kuntoutuksen käyntikerroille. 
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Haastateltujen kuntoutuksen palveluntuottajien mukaan muut yhteistyötahot maahanmuutta-
jataustaisten perheiden kuntoutuksen toteuttamisessa ovat olleet pääasiassa samoja kuin per-
heiden muussa väestössä. Yhdessä palveluntuottajien haastattelussa kuvattiin, että maahan-
muuttajataustaisten perheiden kuntoutuksessa on joissakin tapauksissa tehty enemmän yh-
teistyötä esimerkiksi lähettävän tahon terapeuttien ja lapsen mahdollisen autismiohjaajan 
kanssa. Palveluntuottajien mukaan kuntoutuksen toteuttaminen vaatii kuntoutusta toteutta-
vilta ammattilaisilta usein myös tavanomaista enemmän joustavuutta. 

Palveluntuottajat arvioivat kysely- ja haastatteluaineistoissa, että maahanmuuttajataustaisten 
perheiden kuntoutuksessa kuntoutus kiinnittyy heikommin perheiden arkeen kotona. Haas-
teita on ollut esimerkiksi kotikäyntien järjestämisessä, kotiharjoittelun toteutumisessa ja van-
hempien ohjauksessa. Esimerkiksi lapsen päiväkodissa ja koulussa kuntoutus on usein toteu-
tunut hyvin. Päiväkotien ja koulujen ammattilaiset ovat usein myös tehneet mielellään yhteis-
työtä palveluntuottajien kanssa. 

Yhdessä palveluntuottajien haastattelussa nostettiin esiin, että kuntoutusta on tärkeä toteuttaa 
myös lapsen päiväkodissa ja koulussa, jotta lapsen oppimat taidot yleistyvät hänen arkeensa. 
Päiväkoti tai koulu voi olla lapsen ainoa suomenkielinen arkiympäristö. Toisaalta on myös tär-
keää, että lapsen vanhemmat osallistuvat ja sitoutuvat kuntoutukseen. Jos kuntoutusta toteu-
tetaan ainoastaan lapsen päiväkodissa tai koulussa, terapeutti ja lapsen harjoittelun ohjaami-
nen voivat jäädä vanhemmille vieraiksi. 

”Kuntoutusta on helppo toteuttaa päiväkodilla, mutta perheiden ohjaus on osoittau-
tunut erittäin haastavaksi. Puheterapiassa tehtäviä harjoituksia ja asioita on vaikea 
saada kotiin.” (Mahku-hankkeen kyselyaineisto) 

Palveluntuottajien mukaan maahanmuuttajataustaisten perheiden kuntoutuksessa kotikäyn-
tejä on ollut vaikea järjestää. Vanhemmat eivät aina ole esimerkiksi halunneet, että terapeutti 
tulee heidän kotiinsa tai vanhemmilla ei ole ollut tietoa siitä, miksi terapeutti haluaisi tulla per-
heen kotiin osana kuntoutusta (myös luku 6.1.1). Aina perhe ei ole myöskään ollut paikalla ko-
tona sovittuina kotikäyntien ajankohtina, jolloin kuntoutus ei ole päässyt toteutumaan. Myös 
tulkkia on ollut ilta-aikoina vaikea järjestää kotikäynneille (myös luku 6.4.1). 

”Yhteistyötapaamiset ja erityisesti kotikäynnit ovat erittäin haasteellista järjestää. 
Kotikäynnit ovat käytännössä usein mahdottomia toteuttaa. Perheet eivät halua mis-
sään tilanteessa, että kotiin tultaisiin. Lisäksi tulkkia on aivan toivotonta saada illalla 
kotiin.” (Mahku-hankkeen kyselyaineisto) 

”Kaikki [perheet] eivät ymmärrä, miksi [terapeutti] tulee kotiin. Se yhteistyön raken-
taminen täytyy tehdä perustavanlaatuisista tekijöistä lähtien. Aina perheet eivät ym-
märrä, että mikä heidän rooli on tässä kuntoutuksessa.” (Haastattelu 2) 

Kotiharjoittelu ei ole aina toteutunut maahanmuuttajataustaisten perheiden kuntoutuksessa 
palveluntuottajien mukaan. Kyselyaineistossa palveluntuottajat kuvasivat, ettei perheillä ole 
aina ollut esimerkiksi kirjoja, joita he voisivat lukea kuntoutukseen osallistuvalle lapselle kielen 
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kehityksen tukemiseksi. Kaikissa perheissä ei ole myöskään ollut tapana leikkiä lasten kanssa, 
mikä joissakin tapauksissa voisi edistää lapsen kuntoutukselle asetettujen tavoitteiden saavut-
tamista. Yhden ammattilaisten haastattelun perusteella kotiharjoittelun toteutumiseen liittyvät 
haasteet voivat toisaalta liittyä kaikkien lasten kuntoutukseen perheen maahanmuuttotaus-
taustasta riippumatta. 

”Kotiharjoittelu on vähäistä eikä perheillä ole materiaalia esim. kirjoja, pelejä yms. 
joilla voisivat tukea lapsen kielen kehitystä.” (Mahku-hankkeen kyselyaineisto) 

”Ei ole välttämättä kiinni siitä, että on kyseessä maahanmuuttajataustaiset perheet 
vaan että se vanhempien sitoutuminen siihen, että miten he ovat valmiit osallistu-
maan siihen kuntoutukseen ja toteuttamaan kotona niitä asioita, joita se kuntoutus 
edellyttäisi, niin se ei aina toteudu parhaalla mahdollisella tavalla.” (Haastattelu 5) 

Haasteita maahanmuuttajataustaisten perheiden kuntoutuksessa on ollut myös vanhempien 
ohjauksessa. Vanhempien ohjaus vie palveluntuottajien mukaan tavanomaista enemmän ai-
kaa. Kuntoutuksen käyntikertojen kesto ei ole aina riittänyt terapiatyöskentelyyn ja vanhem-
pien ohjaukseen. Jos vanhempien ohjauksessa ei ole ollut mahdollista käyttää tulkkia, on yhtei-
sen kielen puute vaikeuttanut ohjausta edelleen. 

”Terapia-aikojen tulisi ehdottomasti olla suomen kieltä omaksuvien kohdalla 60 min 
tai sitten täytyisi voida toteuttaa kaksi 45 min terapiakertaa peräkkäin. Ympäristön 
ohjaukseen menee aina aikaa terapiakäynnin ohessa ja 45 min ei riitä sekä terapiaan 
että ohjaukseen.” (Mahku-hankkeen kyselyaineisto) 

”Haastetta tuottaa kodin ohjaus = ei varsinaista lapsen kanssa käytettävää aikaa eli 
miten kommunikoida kotiin terapiassa tehty ja arkipäivän harjoittelun vinkit ja oh-
jeet, kun yhteistä kieltä ei ole.” (Mahku-hankkeen kyselyaineistoaineisto) 

Yksittäisissä kyselyvastauksissa palveluntuottajat kuvasivat, että vanhempien ohjauksessa 
olisi hyvä käyttää lähitulkkausta, jotta kuntoutukseen sisältyvien harjoitusten havainnollista-
minen vanhemmille olisi mahdollista (myös luku 6.4.4). Joissakin tilanteissa perheet ovat kiel-
täytyneet tulkin käytöstä, jos he ovat kokeneet suomen kielen taitonsa hyväksi tai he eivät ole 
luottaneet tulkin vaitiolovelvollisuuteen (myös luku 6.4.3). Tämä on kuitenkin voinut johtaa 
väärinymmärryksiin kuntoutustilanteissa. 

Palveluntuottajien mukaan vanhempien ohjausta voivat vaikeuttaa myös esimerkiksi vanhem-
pien lukutaidottomuus, taloudelliset vaikeudet tai mielenterveyden ongelmat. Myös perheiden 
kulttuuriin liittyvät käsitykset sukupuolirooleista ovat vaikuttaneet vanhempien ohjaukseen. 
Kaikissa perheissä ei esimerkiksi ole ollut tapana, että lapsen äiti osallistuu kuntoutustapaami-
siin. Perheen äiti voi kuitenkin viettää perheen aikuisista eniten aikaa kuntoutukseen osallistu-
van lapsen kanssa arjessa. 
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Haasteet vanhempien ohjauksessa tulivat esille myös, kun kuntoutusta alettiin toteuttaa etänä 
koronapandemian alussa. Etäkuntoutuksen käyttöönotossa vanhempien ohjaus oli vaikeaa yh-
teisen kielen puutteen vuoksi. Joissakin tapauksissa kuntoutus jouduttiin tästä syystä keskeyt-
tämään. Palveluntuottajien mukaan vanhempia oli vaikea ohjata terapiatyöskentelyssä ja etä-
kuntoutuksessa tarvittavien laitteiden käyttöönotossa (myös luku 6.1.3). Erityisen vaikeaa oh-
jaus oli, kun asiakasperhe oli palveluntuottajalle uusi. Kaikkia perheitä ei myöskään tavoitettu 
pandemian alussa etäkuntoutuksen käyttöönottamiseksi. Kyselyaineiston perusteella palve-
luntuottajilla ei ollut mahdollisuutta tulkin käyttöön koronapandemian alussa. Vanhempien oh-
jaus koettiin haastavaksi myös tulkkivälitteisesti. 

”Myös maahanmuuttajaperheiden kanssa teknisten asioiden läpikäyminen haastavaa, 
etenkin, jos kyseessä täysin uusi perhe.” (Koronaepidemian vaikutukset -kyselyai-
neisto) 

”Perhe, jossa ei ole suomen kielen taitoa, on jäänyt ilman apua etäkuntoutuskokei-
luissa, terapeutti videoyhteydellä ja tulkki puhelimesta kaiuttimella. Tulkkausmah-
dollisuudesta huolimatta vanhempien ohjaus ‒ ‒ ei ole onnistunut, kielimuuri on 
osoittautunut liian suureksi.” (Koronaepidemian vaikutukset -kyselyaineisto) 

Palveluntuottajien mukaan maahanmuuttajataustaisten perheiden kuntoutukseen olisi hyvä si-
sältyä nykyistä enemmän vanhempien ohjauskäyntejä (myös luku 6.3.1). Kyselyaineistossa pal-
veluntuottajat toivoivat erillisiä ohjauskäyntejä vanhemmille, jolloin ohjauskäynneillä voitai-
siin keskittyä ainoastaan vanhempien ohjaukseen. Yhdessä palveluntuottajien haastattelussa 
ehdotettiin, että jopa puolet kuntoutuksen käyntikerroista voisi olla ainoastaan vanhempien 
ohjausta. Ohjauskäynneillä voitaisiin kertoa perheille kuntoutuksen aloitusvaiheessa myös  
Kelan järjestämästä kuntoutuksesta ja siitä, miten kuntoutus on käytännössä tarkoitus toteut-
taa. Yhdessä palveluntuottajien haastattelussa toivottiin, että vanhempien ohjauskäynneillä 
olisi mahdollisuus myös tulkin käyttöön. 

Palveluntuottajat toivoivat kyselyaineistossa mahdollisuutta myös sellaisiin lapsen arkiympä-
ristöjen ohjauskäynteihin esimerkiksi päiväkodissa tai koulussa, joissa lapsen tai lapsen van-
hempien ei tarvitsisi olla paikalla. Arkikäyntien toteuttamiseen toivottiin myös enemmän aikaa. 
Ohjauskäyntejä toteutetaan esimerkiksi Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöte-
rapioissa, joten palveluntuottajat toivoivat lisää ohjauskäyntejä todennäköisesti näihin  
terapioihin (esim. luku 3.3). 

”Ehdottomasti tarvittaisiin muutamia erillisiä ohjauskäyntejä, jotta aikuiset voivat 
tulkin kanssa keskustella prosessin etenemisestä, tavoitteista ja arvioinnista, lapseen 
liittyvistä huolista ja arjen haasteista.” (Mahku-hankkeen kyselyaineisto) 

”Ohjauskerrat pitäisi saada takaisin. Ja myös sellaiset ohjaukset joissa lasten ja/tai 
vanhempien ei olisi aina pakko olla läsnä ‒ ‒ Lapsi on päiväkodissa tai koulussa ja 
iltapäiväkerhossa valtaosan valveillaoloaikaansa. Näitä ympäristöjä ei nyt ohjaa ku-
kaan.” (Mahku-hankkeen kyselyaineisto) 
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6.3.5 Kuntoutusprosessin hallinta 
Tutkimusaineiston perusteella maahanmuuttajataustaisilla perheillä on usein ollut haasteita 
lapsen tai nuoren kuntoutusprosessin hallinnoimisessa. Suomalaisessa palvelujärjestelmässä 
kuntoutusprosessin hallinta ja sujuva eteneminen edellyttävät asiakkaan omaa aktiivisuutta ja 
aktiivisen valintojen tekemistä sekä tietoa palvelujärjestelmän toiminnasta ja eri toimijoiden 
roolista kuntoutusprosessissa (esim. Paltamaa ym. 2011, 36; myös luku 6.1.2). Kuntoutuspro-
sessiin osallistuvia toimijoita ovat usein esimerkiksi asiakkaan kuntoutustarpeen arvion teh-
neet terveydenhuollon ammattilaiset, kuntoutuksen palveluntuottaja ja Kela. 

Haastateltujen ammattilaisten mukaan maahanmuuttajataustaisten perheiden kuntoutuksessa 
esimerkiksi tieto kuntoutusprosessin etenemisestä ei ole aina välittynyt tarkoituksenmukai-
sesti kuntoutusprosessiin osallistuvien toimijoiden välillä. Perheet eivät ole esimerkiksi välit-
täneet kuntoutuksen palveluntuottajalle tietoa lapsen seurantakäynneistä terveydenhuollossa, 
jotta palveluntuottaja voi laatia palautteen kuntoutuksen toteutumisesta terveydenhuollon 
ammattilaisille oikeaan aikaan. Haaste perheille on ollut myös kuntoutukselle myönnetyn ajan 
seuraaminen ja tarvittaessa kuntoutuksen jatkohakemuksen tekeminen. Viiveet tiedonkulussa 
ovat voineet aiheuttaa katkoksia kuntoutukseen. Palveluntuottajat ovat usein myös järjestä-
neet kuntoutusasioita perheiden puolesta. 

”‒ ‒ jatkokuntoutusasiat (uuden terapiajakson hakeminen, tukimuodot opetuksessa) 
jäävät kuntouttavan terapeutin ja opettajien hartioille.” (Mahku-hankkeen kyselyai-
neisto) 

”Kun [maahanmuuttajataustaisilla perheillä] on kontrollikäyntejä esimerkiksi sairaa-
laan, niin he jotenkin ajattelevat, että minä näen ne suoraan jostakin. ‒ ‒ [he] kertovat 
minulle, että se [kontrollikäynti] on huomenna ja sitten ei ole palautetta valmiina ‒ ‒ 
niin sitten tulee ‒ ‒ turhia taukoja.” (Haastattelu 1) 

Tutkimusaineistossa kuvattiin myös kuntoutuksen käyntikertojen sopimiseen liittyviä haas-
teita maahanmuuttajataustaisten perheiden kuntoutuksessa. Perheet eivät ole aina esimerkiksi 
ilmoittaneet poissaloistaan palveluntuottajalle tai tarvittaessa peruneet ennakkoon sovittuja 
kuntoutuksen käyntikertoja. Perheet eivät ole aina olleet myöskään paikalla kotona ennalta so-
vittujen kotikäyntien ajankohtana (myös luku 6.3.4). Lisäksi ammattilaiset kuvasivat haastat-
teluissa tilanteita, joissa perhe on muuttanut pois Suomesta ja tieto tästä ei ole välittynyt kun-
toutuksen palveluntuottajalle tai terveydenhuollon ammattilaisille. 

Palveluntuottajat arvioivat, että aikatauluhaasteiden taustalla voi olla esimerkiksi perheiden 
erilaiset aikakäsitykset tai luku- ja kirjoitustaidottomuus. Yhdessä palveluntuottajien haastat-
telussa myös arvioitiin, ettei perheillä välttämättä ole tietoa terapeutin työnkuvasta ja tiiviistä 
työaikataulusta. Palveluntuottajat kuvasivat kysely- ja haastatteluaineistoissa, että peruutta-
mattomat ajat aiheuttavat heille ylimääräistä työtä. Perheillä voi jäädä myös useita kuntoutuk-
sen käyntikertoja toteutumatta. 

Haastateltujen ammattilaisten mukaan tiedon saaminen kuntoutushakemuksen käsittelytilan-
teesta on myös ollut haastavaa maahanmuuttajaperheiden kuntoutuksessa. Palveluntuottajat 
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ovat tarvinneet tietoa hakemuksen käsittelytilanteesta, kun kuntoutuspäätöksen saaminen  
Kelasta on viivästynyt. Palveluntuottajalla on tällöin ollut tieto uudesta asiakasperheestä tai 
perhe on tehnyt hakemuksen jatkokuntoutukselle. Kuntoutushakemuksen mukana ei ole näissä 
tilanteissa esimerkiksi toimitettu tarvittavia liitteitä Kelaan. 

Palveluntuottajat ovat usein alkaneet selvittää perheiden kuntoutushakemuksen käsittelytilan-
netta, kun kuntoutuspäätöksen saaminen Kelasta on viivästynyt. Perheillä ei usein ole ollut tar-
vittavaa kielitaitoa, jotta he voisivat itse ottaa yhteyttä Kelaan tai terveydenhuoltoon. Myös tun-
nistautuminen Kelan sähköisessä asiointipalvelussa on voinut olla perheille vaikeaa. Tieto tar-
vittavien liitteiden puuttumisesta ei ole aina myöskään välittynyt perheille, sillä esimerkiksi 
Kelan lähettämissä kirjeissä tieto on ollut suomen kielellä. 

Palveluntuottajat kuvasivat haastatteluissa, etteivät he voi tiedustella kuntoutushakemuksen 
käsittelytilannetta itse Kelasta, kun asiakasperhe on palveluntuottajalle uusi. Jos asiakkaalle 
haetaan jatkokuntoutusta, perhe on voinut antaa palveluntuottajalle valtuutuksen ottaa selvää 
kuntoutushakemuksen käsittelytilanteesta. Jos valtuutusta ei ole tehty, kuntoutushakemuksen 
tilanteen selvittely on vaatinut palveluntuottajalta paljon työtä. Palveluntuottajat ovat voineet 
ottaa yhteyttä esimerkiksi terveydenhuoltoon perheiden kuntoutushakemuksen käsittelytilan-
teen selvittämiseksi (myös luku 6.2.2). 

”Paljon ongelmia on siinä ohjautumisessa sitten kun sairaala antaa lähetteen ja kysyy 
terapeuttia ja sen jälkeen ei kuulukaan mitään ‒ ‒. Terapeutti ei voi ottaa yhteyttä 
kehenkään ja sairaala ei valvo sitä, että missä vaiheessa se päätöksen eteneminen me-
nee eikä maahanmuuttajavanhemmat osaa sitten soittaa Kelaan, kun kielitaito useim-
miten on puutteellinen eivätkä he saa tulkkia siihen.” (Haastattelu 3) 

Haastatellut ammattilaiset toivoivat perheille tukea kuntoutusasioiden hoitamiseen Kelalta ja 
terveydenhuollolta. Kelalla voisi olla esimerkiksi kaikille maahanmuuttaneille asiakkaille suun-
nattu palvelupiste, josta perheet voisivat saada tietoa ja neuvontaa muun muassa kuntoutus-
asioiden hoitamiseen (myös luku 6.3.5). Toinen tukitaho kuntoutusasioiden hoitamisessa maa-
hanmuuttajataustaisilla perheillä voisi olla terveydenhuollon kuntoutusohjaus. Ammattilaisten 
mukaan Kelan ja terveydenhuollon tulisi ottaa nykyistä enemmän vastuuta erityisesti perhei-
den kuntoutushakemuksen käsittelytilanteen seurannasta. Yhtenä toiveena esitettiin myös, 
että Kelan päätöskirjeet lähetettäisiin perheille esimerkiksi heidän äidinkielellään. 
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6.4 Vieraan kielen tulkkaus 
Mahku-hankkeen kyselyssä ja ammattilaisten haastatteluissa ammattilaisilta kysyttiin vieraan 
kielen tulkkauksesta Kelan järjestämässä kuntoutuksessa. Kelan järjestämässä kuntoutuksessa 
vieraan kielen tulkkaus voidaan toteuttaa lähi- tai etätulkkauksena (Kela 2022m). Esimerkiksi 
Kelan vaativassa lääkinnällisessä kuntoutuksessa tulkkausta järjestetään yksilöterapioihin ja 
moniammatilliseen yksilökuntoutukseen sekä perustelluista syistä kuntoutus- ja sopeutumis-
valmennuskursseille (Kela 2021a, 80‒81). 

Mahku-hankkeen kyselyssä kuntoutuksen palveluntuottajilta kysyttiin myös, ovatko perheenjä-
senet toimineet tulkkina maahanmuuttaneiden asiakkaiden kuntoutuksessa. Palveluntuottajien 
mukaan perheenjäsenet ovat toimineet tulkkina, kun esimerkiksi perheen toinen vanhempi osaa 
suomen kieltä paremmin tai kun perheet eivät ole halunneet käyttää tulkkia. Kuntoutustilanteet 
ovat tällöin olleet esimerkiksi kuntoutuskokouksia, vanhempien ohjaustilanteita ja kotikäyntejä. 
Myös kun perheen kanssa on sovittu kuntoutuksen ajankohdasta ja muista käytännön järjeste-
lyistä, ovat perheenjäsenet voineet toimia tulkkina. Tulkkina on toiminut useimmiten juuri per-
heen toinen, suomen kieltä paremmin osaava vanhempi tai perheen lapset. 

6.4.1 Tulkkauspalvelun toteutuminen 
Kuntoutuksen palveluntuottajat kuvasivat kysely- ja haastatteluaineistoissa vieraan kielen 
tulkkauksen toteutumista Kelan järjestämässä kuntoutuksessa. Kysely- ja haastatteluaineisto-

Asiakkaan sujuva kuntoutusprosessi -yläteemaan liittyvät kehittämisehdotukset 

• Tietoa Kelan järjestämästä kuntoutuksesta ja sen tavoitteista (usealla kielellä; esim. 
kirjallista materiaalia tarjottavaksi perheille) 

• Ajan varaaminen alkukeskusteluille perheen kanssa ennen kuntoutuksen aloitta-
mista (esim. vanhempien ohjauskäynteinä toteutettuna) 

• Mahdollisuus tulkin käyttöön, kun perheille kerrotaan kuntoutuksesta kuntoutuksen 
aloitusvaiheessa 

• Yhteistyö kuntien sosiaalipalveluiden kanssa kuntoutuksen aloitusvaiheessa (esim. 
perheiden muiden kuin kuntoutukseen liittyvien tuen tarpeiden kartoittaminen) 

• Enemmän vanhempien ohjauskäyntejä perheiden kuntoutukseen 
• Mahdollisuus sellaisiin lapsen arkiympäristöjen ohjauskäynteihin, joissa lapsen ja 

lapsen vanhempien ei tarvitsisi olla läsnä 
• Kuntoutuksen arkikäyntien toteuttamiseen enemmän aikaa 
• Kelan tai terveydenhuollon vastuun lisääminen perheiden kuntoutushakemuksen 

käsittelytilanteen seurannasta 
• Kelan tarjoamaa tukea perheille kuntoutusasioiden hoitamiseen (esim. nimetty  

Kelan työntekijä) 
• Kelalle perustettaisiin maahanmuuttaneille asiakkaille suunnattu palvelupiste 
• Terveydenhuollon kuntoutusohjausta perheille kuntoutusasioiden hoitamiseen 
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jen perusteella tulkkaus on toteutunut pääasiassa hyvin. Yhdessä palveluntuottajien haastatte-
lussa kuvattiin, että esimerkiksi tulkkauskertoja on myönnetty kuntoutuksen käyntikerroille 
hyvin. Muilla haastatelluilla ammattilaisilla oli vain vähän tietoa tulkkauksen toteutumisesta 
kuntoutuksen aikana. Heille välittynyt tieto tulkkauksen toteutumisesta oli ollut pääasiassa 
myönteistä. 

Yleisesti kuntoutuksen palveluntuottajat esittivät kritiikkiä siitä, että tulkkauksen järjestämis-
käytännöt ovat suomalaisessa palvelujärjestelmässä kankeita. Aina heillä ei ole ollut selkeää 
tietoa esimerkiksi siitä, mikä taho tulkkausta järjestää erilaisiin kuntoutukseen liittyviin tilan-
teisiin. Terveydenhuollossa ja järjestöissä tulkkaus on järjestynyt kaikkiin tarvittaviin tilantei-
siin. Kuntoutusprosessin alussa perheiden tarvetta tulkkaukseen arvioidaan usein peruster-
veydenhuollon palveluissa. 

Kuntoutuksen palveluntuottajien mukaan haasteet tulkkauspalvelun toteutumisessa kuntou-
tuksen aikana ovat liittyneet aikataulukysymyksiin sekä eroihin perheen ja tulkin käyttämässä 
kielessä. Myös tulkin sukupuoli on voinut vaikeuttaa vuorovaikutusta tulkkaustilanteissa. Etä-
tulkkauksen soveltuvuudesta kuntoutustilanteisiin palveluntuottajat olivat erimielisiä. 

Kuntoutuksen palveluntuottajien mukaan aikataulusekaannusten vuoksi tulkki ei ole aina 
tullut paikalle sovittuihin tulkkausta vaativiin kuntoutustilanteisiin. Puhelintulkkaustilanteissa 
terapeutille annettu tulkin puhelinnumero on myös voinut olla väärä. Kelan järjestämässä kun-
toutuksessa kuntoutuksen palveluntuottajan tulee lähettää tiedot tarvittavasta tulkkauksesta 
Kelan VATU-keskukseen viimeistään kolme viikkoa ennen tulkkauksen ajankohtaa (Kela 
2022m). Palveluntuottajat olivat kokeneet tämän aikataulun joissakin tilanteissa haastavaksi. 
Tulkkausta vaativa kuntoutuksen käyntikerta on voinut olla vaikea sovittaa esimerkiksi asia-
kasperheen aikatauluun. 

”Tulkin varaaminen kolme viikkoa etukäteen on ollut haastavaa perheiden aikataulu-
jen vuoksi. Usein kolme viikkoa on liian aikaisin.” (Mahku-hankkeen kyselyaineisto) 

Kun tulkkauspalvelun toteutumisessa haaste on ollut erot perheen ja tulkin käyttämässä kie-
lessä, perheen äidinkieli on voinut olla eri murretta kuin kuntoutukselle tilatun tulkin käyt-
tämä kieli. Perheet ovat tällöin usein halunneet työskennellä kuntoutustilanteessa ilman tulk-
kia. Myös jos perheen käyttämän kielen puhujia on ollut Suomessa vähän, on tulkkia voinut olla 
vaikea löytää. Tulkki on voinut myös olla joku perheelle tuttu henkilö, jolloin tulkin tuttuus on 
voinut vaikuttaa kielteisesti terapiatyöskentelyyn (myös luku 6.4.3). Perhe ei esimerkiksi ole 
halunnut kertoa kuntoutukseen liittyvistä arkaluontoisista asioista tutun tulkin läsnä ollessa. 

”Haasteena on myös, että pienten kielien tulkkeja ei löydä, jolloin asiakkaan lähiym-
päristön ohjaus on erittäin haastavaa.” (Mahku-hankkeen kyselyaineisto) 

”Joissain pienissä kieliryhmissä koetaan tulkin käyttäminen vaikeaksi siksi, että tulkki 
on todennäköisesti joku asiakkaan tuttu.” (Mahku-hankkeen kyselyaineisto) 
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Tutkimusaineiston perusteella myös tulkin sukupuolella on ollut vaikutusta tulkkaustilan-
teissa. Palveluntuottajat ovat havainneet, etteivät esimerkiksi naisasiakkaat ole aina halunneet 
kertoa kuntoutukseen liittyvistä asioista miespuoliselle tulkille. Myös miesasiakkaille on ollut 
tärkeää, että tulkki on ollut mies. Toisaalta miesasiakkaat ovat voineet kokea vaikeaksi kertoa 
vaikeasta elämäntilanteestaan miestulkille. Yhden palveluntuottajan kohtaamassa tilanteessa 
miespuolinen tulkki oli estänyt naisasiakasta esittämästä kysymyksiä terveydenhuollon am-
mattilaiselle kuntoutukseen liittyvässä ryhmätilanteessa. 

Osa kuntoutuksen palveluntuottajista koki puhelintulkkauksen käteväksi tulkkauksen toteut-
tamisen tavaksi. Osa palveluntuottajista koki terapiatyöskentelyn kannalta tärkeäksi, että tulk-
kaus toteutetaan lähitulkkauksena (luku 6.4.3). Etätulkkauksen arvioitiin vaikuttavan kieltei-
sesti vuorovaikutukseen ja terapiatyöskentelyyn kuntoutustilanteissa. Lähitulkkausta toivovat 
palveluntuottajat olivat haastatteluhetkellä tyytyväisiä kuitenkin myös etätulkkauksen mah-
dollisuuteen. He arvioivat, että tulkkaus järjestetään haastatteluhetkellä pääasiassa etäyhtey-
den välityksellä koronapandemian vuoksi. Haastatelluilla oli toive, että pandemian päättymisen 
jälkeen tulkkaus järjestetään nykyistä useammin lähitulkkauksena. Lähitulkkien saatavuu-
dessa voi palveluntuottajien arvion mukaan olla myös alueellisia eroja. 

”Lähitulkin saaminen [on] hankalaa, mikä [on] mielestäni kuntoutusasioiden läpi-
käynnissä oleellista. Vanhemmille asioiden mallittaminen, tehtävien näyttäminen ja 
havainnollistaminen [on] tärkeää.” (Mahku-hankkeen kyselyaineisto) 

Palveluntuottajat toivoivat haastatteluissa, että heillä olisi mahdollisuus esittää toive tulkista, 
kun he tilaavat tulkkia kuntoutukselle Kelan VATU-keskuksesta (luku 3.2). Toive voisi esimer-
kiksi olla, että tulkki olisi sama henkilö kuin aiemmin toteutuneissa tulkkaustilanteissa tai hen-
kilö, jonka kanssa yhteistyö on aiemmin sujunut hyvin. Esimerkiksi kun perheen tuen tarpeet 
liittyvät mielenterveyskysymyksiin, tulkin olisi palveluntuottajien mukaan hyvä olla aina sama 
henkilö. Perheiden tulkkitoiveet ovat liittyneet esimerkiksi tulkin sukupuoleen. Osa perheistä 
on toivonut myös tulkkia, joka ei kuulu heidän kanssaan samaan yhteisöön. 

”Traumatisoituneet vaativat luottamussyistä vakiotulkit ja heitä on usein hankala 
saada varattua.” (Mahku-hankkeen kyselyaineisto) 

”Perheillä on toiveita tulkin suhteen, mutta näitä toiveita ei voida ottaa huomioon 
esim. mies/nainen tulkkina.” (Mahku-hankkeen kyselyaineisto) 

Palveluntuottajat toivoivat, että tulkkausta voitaisiin järjestää perheille myös nykyistä useam-
paan kuntoutustilanteeseen. Tulkkausmahdollisuutta toivottiin esimerkiksi kuntoutushake-
muksen ja kuntoutuksen palautelomakkeiden (KAARI-kysely; esim. Karhula ja Salminen 2015) 
laatimiseen liittyviin tilanteisiin. Lisäksi tulkkia toivottiin kuntoutuksen aloitusvaiheen keskus-
teluihin. Aloitusvaiheen keskusteluissa palveluntuottajat käyvät perheiden kanssa läpi esimer-
kiksi kuntoutuksen palvelusopimuksen. Lisäksi perheiden kanssa keskustellaan siitä, mistä 
kuntoutuksessa on kysymys (myös luku 6.3.1). 
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Palveluntuottajat toivoivat tulkkausmahdollisuutta myös sellaisiin kuntoutustilanteisiin, joissa 
lapsen vanhemmat eivät ole läsnä. Yhden palveluntuottajien haastattelun perusteella tulkkaus 
voisi soveltua tällaisiin tilanteisiin, kun lapsi on iältään vanhempi. Esimerkiksi kaikki iältään 
14‒15-vuotiaat nuoret eivät ole halunneet vanhempiensa olevan läsnä kuntoutustilanteissa. 
Tulkkaus ilman vanhempien läsnäoloa voisi soveltua myös tilanteisiin, joissa lapselle tehdään 
puheterapeuttista arviota. 

”Kelan hakemusten täyttämiseen perheet tarvitsevat myös tulkin. Kaavakkeet ovat 
välillä vaikeita tulkita, vaikka olisi suomenkielinen, joten tulkki olisi aivan ehdoton 
perheiden tuki näissä asioissa.” (Mahku-hankkeen kyselyaineisto) 

”Olisi hyvä, että perhe voisi hyödyntää tulkkia jo ennen kuntoutusjakson alkua selven-
tämään, mitä kyseinen kuntoutus merkitsee.” (Mahku-hankkeen kyselyaineisto) 

Palveluntuottajien mukaan tulkeille olisi hyvä välittää nykyistä enemmän tietoa esimerkiksi 
perheen tuen tarpeista tai erityislasten kanssa työskentelystä ennen tulkkaustilannetta. Lapset 
voivat esimerkiksi pyrkiä olemaan vuorovaikutuksessa myös tulkin kanssa kuntoutustilan-
teissa. Asioimistulkin ammattisäännöstön mukaan tulkin tulee valmistautua tehtäväänsä huo-
lellisesti. Hänen tulee selvittää etukäteen esimerkiksi tulkkauksen toteutustapa. (Asioimistul-
kin ammattisäännöstö 2021, 2.) Joissakin kuntoutuksen palveluntuottajien kyselyvastauksissa 
toivottiin myös joustavuutta tulkkauksen järjestämiseen ja esimerkiksi sitä, että tulkkaus 
myönnettäisiin kuntoutuksen käyntikerroille automaattisesti. 

”Olisi hyvä, että perheen kuntoutustyöntekijä voisi olla yhteydessä tulkkiin ennen 
kuntoutusta ja kertoa yleisesti perheen tarpeista. Lisäksi olisi tärkeää, että tulkki on 
tietoinen erityislasten käyttäytymisestä, mm. siitä, että erityislapset voivat olla hyvin-
kin kontaktissa myös tulkkiin.” (Mahku-hankkeen kyselyaineisto) 

6.4.2 Terapeuttien kokemus tulkkien ammattitaidosta 
Kuntoutuksen palveluntuottajat kuvasivat kysely- ja haastatteluaineistoissa kokemuksiaan vie-
raan kielen tulkkien ammattitaidosta Kelan järjestämässä kuntoutuksessa. Palveluntuottajien 
kokemuksen mukaan työskentely tulkkien kanssa on ollut pääasiassa sujuvaa. Osa palvelun-
tuottajista kuitenkin arvioi kysely- ja haastatteluaineistoissa, että tulkkien ammattitaito on 
usein ollut vaihtelevaa. Asioimistulkin ammattisäännöstön mukaan tulkki ei tulkkaustilan-
teessa saa jättää käsitellyistä asiasisällöistä mitään pois eikä lisätä niihin mitään asiaankuulu-
matonta. Tulkki ei saa myöskään antaa esimerkiksi asenteidensa tai mielipiteidensä vaikuttaa 
työhönsä. (Asioimistulkin ammattisäännöstö 2021, 2.) 

Palveluntuottajat ovat pohtineet tulkkien ammattitaitoa esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, kun 
tulkkaus on vienyt odotettua enemmän aikaa. Tulkki on esimerkiksi käyttänyt merkittävästi 
enemmän aikaa tulkkaukseen kuin palveluntuottaja on odottanut tai verrattuna siihen, kuinka 
pitkä tulkattava viesti asiakkaalle on ollut. Myös asiakkaan reaktio tulkkaukseen on voinut olla 
palveluntuottajalle yllättävä. Palveluntuottajien arvion mukaan tällaisissa tilanteissa tulkki on 
voinut kertoa perheelle esimerkiksi kuntoutustilanteeseen liittyvistä kulttuurikysymyksistä. 
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Asiasta ei ole kuitenkaan sovittu palveluntuottajan kanssa etukäteen eikä palveluntuottaja ole 
kokenut soveliaaksi puuttua asiaan, kun hän tapaa asiakasperhettä esimerkiksi ensimmäistä 
kertaa. 

”Terapian ensikäynnillä tulkin kanssa tulee tilanteita, jolloin tulkki ja asiakasperhe 
puhuvat pitkiä aikoja ’jotakin’, mahdollisesti tulkki yrittää tehdä kulttuuritulkkausta 
mutta kanssani ei ole sovittu asiasta.” (Mahku-hankkeen kyselyaineisto) 

Palveluntuottajat pohtivat kyselyaineistossa tulkkien ammattitaitoon liittyen myös sitä, onko 
kuntoutustilanteisiin tilatuilla tulkeilla aina riittävästi tietoa kuntoutuksesta ja siihen liitty-
västä sanastosta. Palveluntuottajat pohtivat, osaavatko tulkit kuvata kuntoutuksen aikana kä-
siteltyjä asioita perheille, jos heillä ei ole riittävästi tietoa kuntoutukseen liittyvistä käsitteistä 
tai esimerkiksi lapsen kehitykseen liittyvistä kysymyksistä. Tulkkien vähäinen ymmärrys kun-
toutussanastosta voi johtaa väärinymmärryksiin kuntoutustilanteissa. Aina perheiden äidin-
kielessäkään ei ole ollut kuntoutuksessa käytettäviä käsitteitä (myös luku 6.1.1). Osa palvelun-
tuottajista oli pohtinut myös tulkkien suomen kielen taidon riittävyyttä tulkkauksen toteutta-
miseen. Vaikutelma tulkin heikosta suomen kielen taidosta on herättänyt palveluntuottajissa 
esimerkiksi epäluottamusta tulkkauksen oikeellisuuteen. 

Palveluntuottajien kokemusten mukaan joissakin kuntoutustilanteissa tulkit ovat esittäneet 
perheille myös omia mielipiteitään tai näkemyksiään tulkattavasta asiasta. Yksi palveluntuot-
taja kuvasi kyselyvastauksessaan myös tilanteita, joissa tulkki oli riitaantunut tai pyrkinyt ys-
tävystymään asiakasperheen vanhempien kanssa. Tällaiset tilanteet olivat esimerkiksi uhan-
neet heikentää perheen luottamusta kuntoutukseen ja keskeyttää kuntoutuksen. 

”Haasteita on siinä, että en voi olla täysin varma ymmärtääkö tulkki aina ammattisa-
nastoa, jos hänellä itselle ei ole tietämystä mm. lapsen kielen kehityksestä ja ylipää-
tänsä lapsen varhaiskasvatukseen liittyvistä asioista.” (Mahku-hankkeen kyselyai-
neisto) 

”Tulkkien ammattitaito vaihtelee suuresti. Osa on erittäin ammattitaitoisia, mutta jot-
kut tulkit ovat mm. kertoneet omia mielipiteitään keskustelussa käytävistä asioista 
kesken tulkkauksen.” (Mahku-hankkeen kyselyaineisto) 

6.4.3 Perheiden luottamus tulkkeihin ammattilaisten kokemana 
Kuntoutuksen palveluntuottajat kuvasivat kysely- ja haastatteluaineistoissa maahanmuuttaja-
taustaisten perheiden vaikeuksia luottaa vieraan kielen tulkkien salassapitovelvollisuuteen. 
Asioimistulkin ammattisäännöstön mukaan tulkilla on salassapitovelvollisuus. Tulkki ei saa 
myöskään ottaa vastaan tulkkaustoimeksiantoa, jonka toteuttamiseen hän on esteellinen.  
(Asioimistulkin ammattisäännöstö 2021, 2.) Palveluntuottajien kokemuksen mukaan perheet 
eivät ole aina luottaneet siihen, pitävätkö tulkit salassa kuntoutuksen aikana läpikäytyjä arka-
luontoisia asioita. Perheille arkaluontoisia asioita ovat olleet esimerkiksi lapsen sairauteen tai 
vammaisuuteen liittyvät tiedot. Kaikki perheet eivät ole halunneet käyttää tulkkia kuntoutusti-
lanteissa tulkkeihin liittyvän epäluottamuksen vuoksi. 
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Perheiden epäluottamus ja varautuneisuus tulkin käyttöä kohtaan on tullut palveluntuottajien 
tietoon esimerkiksi silloin, kun asiakasperhe on ollut palveluntuottajalle uusi. Ajan myötä per-
heet ovat voineet suhtautua tulkkaukseen kuitenkin myönteisemmin tai jopa toivoa tulkin käyt-
töä, kun he ovat huomanneet sen myönteisen vaikutuksen terapiatyöskentelyyn. Tulkin käyttö 
on mahdollistanut esimerkiksi perusteellisemman keskustelun kuntoutukseen liittyvistä  
aiheista. 

”Joissain harvoissa tapauksissa asiakas/omainen ei halua oman äidinkielensä tulkkia, 
koska ei luota siihen, että vaitiolovelvollisuus säilyy.” (Mahku-hankkeen kyselyai-
neisto) 

”Haaste on, että perheet eivät luota tulkkeihin eivätkä mieluusti halua tulkkia paikalle. 
Useamman vuoden terapiasuhteessa kuitenkin jossain vaiheessa perhekin on huo-
mannut, että tulkin avulla voimme keskustella syvällisemmin asioista, ja jopa sitten 
toivoneetkin tulkkia. Kokemukseni mukaan uudessa asiakassuhteessa vanhemmat 
ovat hyvin varautuneita tulkin käytön suhteen.” (Mahku-hankkeen kyselyaineisto) 

Erityisesti tulkin vaitiolovelvollisuuteen liittyviä kysymyksiä perheet ovat pohtineet tilanteissa, 
joissa tulkki on ollut perheelle tuttu tai perheen lähiyhteisöstä. Tällöin perheen kanssa samaa 
kieltä puhuvia on ollut Suomessa vain vähän. Perheet ovat esimerkiksi pohtineet, miten tulkin 
saamat tiedot perheestä mahdollisesti vaikuttavat hänen käyttäytymiseensä heille yhteisessä 
lähiyhteisössä. Jotkut perheet ovat halunneet myös työskennellä vain jonkun tietyn tulkin 
kanssa. Yksi palveluntuottaja toivoi kyselyvastauksessaan selkeitä toimintaohjeita tällaisiin ti-
lanteisiin, kun perhe ei luota kuntoutukselle tilattuun tulkkiin. Tietoa tulkkauksesta toivottiin 
myös perheiden äidinkielellä esimerkiksi Kelan verkkosivuille. 

”Myös harvinaisempia kieliä äidinkielinään puhuvien tulkkien haittana on se, että jos-
kus he ovat entuudestaan perheelle tuttuja muista yhteyksistä. Tällöin perheelle voi 
olla vaikeaa luottaa tulkin vaitiolovelvollisuuteen tai muuten puhua perheen arim-
mista asioista heidän läsnä ollessaan.” (Mahku-hankkeen kyselyaineisto) 

”Joskus tulee vastaan tilanteita, jolloin asiakas ei luota tilattuun tulkkiin. Näiden tilan-
teiden varalle voisi hyvä olla selkeät toimintaohjeet.” (Mahku-hankkeen kyselyai-
neisto) 

6.4.4 Tulkkaus ja terapiatyöskentely 
Kuntoutuksen palveluntuottajat kuvasivat kysely- ja haastatteluaineistoissa tulkkauksen vai-
kutuksia terapiatyöskentelyyn maahanmuuttajataustaisten perheiden kuntoutuksessa. Palve-
luntuottajien mukaan erityisesti etätulkkaus voi vaikeuttaa vuorovaikutusta perheen kanssa ja 
kuntoutuksen aikana läpikäytävien asioiden havainnollistamista perheelle. Kun tulkkivälittei-
nen työskentely toteutetaan etänä, tulkki ei esimerkiksi näe asiakkaan ilmeitä ja eleitä tai kon-
tekstia, jossa vuorovaikutus tapahtuu. Tämä voi aiheuttaa väärinkäsityksiä. Etätulkkauksessa 
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on ollut myös kuuluvuusongelmia. Lisäksi jos terapiatilanteessa on ollut läsnä kuntoutusasiak-
kaan lisäksi myös muita lapsia, on useat samanaikaiset äänet voineet vaikeuttaa viestin välitty-
mistä edelleen terapeutin, tulkin ja perheen välillä. 

”Etätulkkauksessa on lähes aina kuuluvuusongelmia, lisäksi tulkki ei näe tulkattavan 
ilmeitä jne. eikä kontekstia jossa toimitaan, joten joskus tulee väärinymmärryksiä.” 
(Mahku-hankkeen kyselyaineisto) 

”Minusta tuntuu, että siitä viestinnästä jää paljon puuttumaan, koska se tulkki ei ole 
siinä läsnä. Hän ei ole näkemässä sitä, että miten me olemme siinä tilanteessa ja mitä 
minä tarkoitan.” (Haastattelu 1) 

Etätulkkauksen käyttö on palveluntuottajien mukaan vaikeuttanut myös vanhempien ohjausta 
kuntoutustilanteissa (myös luku 6.3.4). Etätulkkaustilanteissa tulkki ei esimerkiksi näe van-
hemmille näytettäviä kuvia tai tehtyjä harjoituksia ja niihin liittyviä välineitä. Terapiatyösken-
tely sisältää usein konkreettista toimintaa ja sanatonta viestintää, joiden välittäminen tera-
peutilta asiakkaalle tai asiakkaalta terapeutille etätulkin välityksellä on haastavaa. Tällaisissa 
tilanteissa etätulkkauksen käyttäminen ei joidenkin palveluntuottajien mukaan ole mahdol-
lista. Erityisen vaikeana näissä tilanteissa pidettiin puhelintulkkausta. Toisaalta yhdessä palve-
luntuottajien haastattelussa puhelintulkkausta pidettiin erityisen mieluisana tapana tulkkauk-
sen toteuttamiseen kuntoutustilanteissa (myös luku 6.4.1). 

”Perhekuntoutuksen luonteesta ja toimintatavoista johtuen etätulkkauksen käyttö ei 
ole mahdollista kuntoutuksen aikana. Suuri osa kuntoutuksen sisällöstä on toiminnal-
lista toimintaa, jolloin esimerkiksi puhelimen käyttö on haasteellista. Kuntoutustoi-
minta sisältää myös paljon sanatonta viestintää ja konkreettista toimintaa, jolloin tul-
kin täytyisi olla läsnä tilanteessa ja näkemässä, miten kuntoutustyöntekijä esimer-
kiksi mallintaa vanhemmalle toimintatapaa tai tukivälineen käyttöä.” (Mahku-hank-
keen kyselyaineisto) 

Etätulkkauksen käyttö on myös ollut haastavaa, kun kuntoutustilanteeseen on osallistunut use-
ampi henkilö. Palveluntuottajien kokemuksen mukaan osa läpikäydyistä asioista saattaa jäädä 
kuntoutustilanteessa tulkkaamatta, jos tulkki ei etäyhteyksien vuoksi esimerkiksi kuule kaik-
kea puhuttua. Tällaiset ryhmätilanteet ovat liittyneet esimerkiksi lapsen tai nuoren henkilö-
kohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) laatimiseen. Perusope-
tuksessa oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, 
kun hänelle on tehty päätös erityisestä tuesta (Opetushallitus 2022). 

”Isoissa palavereissa (esim. HOJKS) etätulkkaus on hankalaa, sillä aina jää joku asia 
tulkilta kuulematta tai tulkattava ei välttämättä puhu esim. tarpeeksi kovaa.” (Mahku-
hankkeen kyselyaineisto) 

Kaikessa tulkkivälitteisessä työskentelyssä haaste on palveluntuottajien mukaan ollut tulk-
kauksen vaatima aika. Terapiatyöskentely vaatii palveluntuottajien mukaan tavanomaista 
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enemmän aikaa, kun työskentely on tulkkivälitteistä. Aikaa vie esimerkiksi se, että palvelun-
tuottaja varmistaa, että perhe on ymmärtänyt oikein kuntoutuksen aikana käsitellyt asiat. Yksi 
kuntoutuksen palveluntuottaja kuvasi kyselyvastauksessaan, että usein perheille on jäänyt 
kuntoutuksen päättyessä tunne, että he ovat vasta alkaneet ymmärtää, mistä kuntoutuksessa 
on kyse, kun kuntoutus jo päättyy. 

”Haasteena tulkkivälitteisessä työskentelyssä perhekuntoutuksessa on myös tulk-
kaukseen tarvittava aika. Kaikki perheen kanssa tehtävä toiminta tai työskentely kes-
tää tulkin mukana ollessa tavanomaista kauemmin, koska on turvattava perheen ym-
märrys ‒ ‒ usein perheille jääkin kuntoutuksen päättyessä tunne siitä, että he olivat 
vasta nyt alkaneet ymmärtää, mistä kuntoutuksessa on kysymys ja hyvin alkanut kun-
toutus tuntuu päättyvän juuri, kun hyöty on suurimmillaan.” (Mahku-hankkeen kyse-
lyaineisto) 

Palveluntuottajien mukaan tulkkivälitteinen työskentely voi vaikeuttaa myös muutosten teke-
mistä perheiden kuntoutusohjelmaan. Joissakin tilanteissa palveluntuottajat ovat voineet 
tehdä nopealla aikataululla muutoksia lapsen tai nuoren kuntoutusohjelmaan perheiden tuen 
tarpeiden perusteella. Koska Kela järjestää tulkkauspalvelun, palveluntuottajilla ei aina ole 
mahdollisuutta ilmoittaa ohjelmaan tehdyistä muutoksista tulkille. Terapiatyöskentelyn jous-
tavuus voi siten kärsiä maahanmuuttajataustaisten perheiden kuntoutuksessa. 

”Muita haasteita tulkkien käytössä on ollut esimerkiksi kuntoutustyön joustavuus, 
mikä näkyy muun muassa kuntoutusjakson aikana ohjelmaan tehtävinä muutoksina 
perheen esille tuomien tarpeiden mukaan. Kuntoutustyöntekijöillä ei ole tällöin mah-
dollisuutta ilmoittaa nopeista muutoksista suoraan tulkille, sillä tulkkien varaus hoi-
tuu Kelan kautta.” (Mahku-hankkeen kyselyaineisto) 

Palveluntuottajat toivat kysely- ja haastatteluaineistoissa esille tulkkauksen vaikutuksen tera-
piatyöskentelyyn erityisesti puheterapiassa ja psykoterapeuttisessa työskentelyssä. Esimer-
kiksi luotettavan puheterapeuttisen arvion tekeminen lapselle koettiin tulkin välityksellä haas-
tavaksi. Jos kuntoutusasiakkaan tuen tarpeet liittyvät puhumattomuuteen (mutismi), voi etä-
tulkkauksen käyttö puheterapiassa myös olla haastavaa. Psykoterapioissa tulkkivälitteisessä 
työskentelyssä keskeistä on esimerkiksi asiakkaan luottamus tulkin vaitiolovelvollisuuteen 
(myös luku 6.4.2). Tulkilla täytyy olla myös mielenterveyskuntoutukseen liittyvää osaamista. 
Esimerkiksi kuntoutusasiakkaan traumakokemusten kuuleminen ja läpikäyminen voi olla tul-
kille haastavaa. 

”Luotettavan puheterapeuttisen arvion tekeminen tulkin välityksellä on vaikeaa ja il-
man tulkkia lähes mahdotonta.” (Mahku-hankkeen kyselyaineisto) 

”Psykoterapeuttisessa työskentelyssä tulkin läsnäolo [on] mielestäni ok, mutta vaa-
tiva tilanne: luottamus, turvallisuus, erityinen salassapito, tulkin kyky kestää trau-
maattisten asioiden läpikäyntiä.” (Mahku-hankkeen kyselyaineisto) 
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6.5 Yhteenveto tuloksista 
Kuviossa 2 (s. 63) esitetään tutkimuksessa esiin tulleita haasteita maahanmuuttajataustaisten 
lasten, nuorten ja perheiden kuntoutuksen toteutumisessa ja niiden ratkaisemiseksi esitettyjä 
kehittämisehdotuksia. Haasteet kuntoutuksen toteutumisessa ovat liittyneet kuntoutuksen  
valmisteluun, kuntoutusprosessin sujuvuuteen ja tulkkaukseen liittyviin kysymyksiin.  
Kuviossa haasteita kuvataan kuntoutusprosessin eri vaiheissa (kuntoutustarpeen tunnistami-
nen, kuntoutuksen hakeminen, kuntoutuspalveluun osallistuminen, kuntoutuksen vaikutukset 
ja vaikutusten siirtyminen arkeen; esim. Miettinen ym. 2020) ja tulkkaukseen liittyvissä kysy-
myksissä. Tutkimuksella saatiin vain vähän tietoa nuorten kuntoutuksen toteutumisesta sekä 
lasten ja nuorten ohjautumisesta muihin kuin Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yk-
silöterapioihin. 

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapiat ovat toteutuneet maahanmuuttaja-
taustaisille lapsille ja nuorille pääasiassa samalla tavoin kuin lapsille ja nuorille muussa väes-
tössä. Yhteistyötahot kuntoutuksen toteutumisessa ovat olleet myös samoja kuin lasten ja 
nuorten muussa väestössä. Vanhempien lisäksi kuntoutukseen ovat osallistuneet tavanomaista 
useammin esimerkiksi perheen isovanhemmat. 

Ennen kuntoutuksen aloittamista perheillä on ollut haasteita kuntoutukseen ohjautumisessa, 
kuntoutuksen hakemisessa, terapeutin etsimisessä ja ensimmäisen kuntoutuksen käyntikerran 
sopimisessa. Vuosina 2019‒2021 iältään 0‒17-vuotiaiden maahanmuuttajataustaisten lasten 
ja nuorten saama kuntoutus on useimmiten ollut lakiperusteeltaan vaativaa lääkinnällistä kun-
toutusta kuten lasten ja nuorten saama kuntoutus muussa väestössä. Vähiten myönteisiä kun-
toutuspäätöksiä lapset ja nuoret ovat saaneet Kelan harkinnanvaraiseen kuntoutukseen. Am-
mattilaisten mukaan lasten ja nuorten kuntoutukseen ohjautuminen on voinut viivästyä, kun 

• Tulkkauksen myöntäminen myös kuntoutukseen liittyviin asioimistilanteisiin 
(esim. aloituskeskustelut, aikatauluista sopiminen, lomakkeiden täyttäminen) 

• Palveluntuottajille mahdollisuus esittää toive tulkista VATU-keskukselle (esim.  
mielenterveyskysymyksissä vakiotulkki, perheiden toiveet tulkin sukupuolesta) 

• Mahdollisuus tulkkaukseen ilman vanhempien läsnäoloa (kun asiakas on iältään 
vanhempi lapsi tai nuori) 

• Tulkeille nykyistä enemmän tietoa esimerkiksi perheen tuen tarpeista tai erityislas-
ten kanssa työskentelystä ennen tulkkaustilannetta 

• Kuntoutuksen palveluntuottajille toimintaohjeet tilanteisiin, joissa perhe ei luota  
kuntoutukselle tilattuun tulkkiin 

• Tietoa tulkkivälitteisestä työskentelystä esimerkiksi Kelan verkkosivuille (usealla  
kielellä) 

• Tulkkauksen vaatiman ajan huomioiminen kuntoutuksen käyntikertojen ja kuntou-
tuksen kestossa 
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lapsen kielenkehitys on viivästynyt tai kun lapsen diagnosoitu sairaus on ollut autisminkirjon 
häiriö tai kehitysvamma (luku 6.2.1). Eroja ohjautumisessa voivat selittää myös alueelliset erot 
kuntoutukseen ohjautumisen prosesseissa Suomessa. Mielenterveyskuntoutuksen saajina 
maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret voivat olla väliinputoajia. 

Kuntoutuksen hakuvaiheessa perheiden vanhemmilla ei ole aina ollut riittävää kielitaitoa kun-
toutushakemuksen laatimiseen eivätkä he ole aina osanneet toimittaa hakemusta Kelaan. Te-
rapeutin etsimistä ovat vaikeuttaneet terapeuttien arkuus tulkin käyttöön ja perheiden vaikeu-
det asioida viranomaistahojen kanssa esimerkiksi puhelimitse. Kelan Kuntoutuksen palvelun-
tuottajien hakupalvelu on ollut vaikeakäyttöinen asiakkaille, jotka osaavat heikosti suomen ja 
ruotsin kieltä. Kuntoutuksen ensimmäistä käyntikertaa sovittaessa palveluntuottajat ovat ol-
leet tavanomaista useammin itse yhteydessä perheeseen. Perheet eivät aina ole tienneet, miten 
heidän tulisi toimia myönteisen kuntoutuspäätöksen saatuaan. Kelan kuntoutushakemuksen 
laatimisessa perheitä ovat tukeneet terveydenhuollon ja kuntien sosiaalityöntekijät. Tera-
peutin etsimisessä perheiden tukena ovat olleet terveydenhuollon ja järjestöjen ammattilaiset. 

Kuntoutuksen aikana perheillä on ollut haasteita tavoitteiden asettamisessa, terapiasuhteen ra-
kentamisessa, kuntoutuksen kiinnittymisessä arkeen ja kuntoutusprosessin hallinnassa. Per-
heillä ei usein ole ollut riittävästi tietoa Kelan järjestämästä kuntoutuksesta ja esimerkiksi van-
hempien roolista kuntoutuksessa kuntoutuksen aloitusvaiheessa. Tavoitteista keskustelemi-
nen, terapiasuhteen rakentaminen ja vanhempien ohjaus ovat vieneet tavanomaista enemmän 
aikaa. Esimerkiksi perheiden ja ammattilaisten eriävät käsitykset lapsen sairaudesta tai vam-
masta ovat hidastaneet kuntoutuksen tavoitteiden asettamista. Luottamuksen rakentaminen 
perheen ja terapeutin välillä on voinut viedä aikaa, kun vuorovaikutus on ollut tulkkivälitteistä. 
Perheet ovat kokeneet myös tavanomaista useammin epäluottamusta viranomaistahoksi koet-
tua terapeuttia kohtaan. Vaikeudet kotikäyntien järjestämisessä ja vanhempien ohjauksessa 
ovat vaikeuttaneet kuntoutuksen kiinnittymistä perheiden arkeen. 

Tulkkaukseen liittyvissä kysymyksissä haasteita on ollut tulkkauspalvelun toteutumisessa. 
Kuntoutustilanteisiin on ollut vaikea löytää tulkkia, kun perheen äidinkieltä puhuvia henkilöitä 
on ollut Suomessa vähän. Terapeutit ja perhe eivät ole aina luottaneet tulkkien ammattitaitoon. 
Palveluntuottajat ovat pohtineet esimerkiksi tulkkien suomen kielen taitoa ja tietämystä kun-
toutussanastosta. Perheet eivät ole aina luottaneet tulkkien vaitiolovelvollisuuteen ammatti-
laisten arvion mukaan. Tulkki on voinut olla esimerkiksi perheelle tuttu henkilö. Tulkkauksella 
on ollut myös vaikutuksia terapiatyöskentelyyn ja vuorovaikutukseen kuntoutuksen aikana. 
Tulkkivälitteinen työskentely on vienyt aikaa terapiatyöskentelyltä. Erityisesti etätulkkaus on 
vaikeuttanut terapiatyöskentelyä ja vuorovaikutusta perheen kanssa. Palveluntuottajat toivoi-
vat mahdollisuutta tulkkitoiveen esittämiseen, kun he tilaavat tulkkia kuntoutukselle Kelasta. 
Tulkkausmahdollisuutta toivottiin myös nykyistä useampaan kuntoutustilanteeseen. Tärkeänä 
tulkkausmahdollisuutta pidettiin esimerkiksi vanhempien ohjauskäynneillä ja kuntoutuksen 
aloituskeskusteluissa. 
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Kuvio 2. Yhteenveto tuloksista ja tutkimusaineistossa esitetyistä kehittämisehdotuksista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuntoutustarpeen 
tunnistaminen 

Kuntoutuksen  
hakeminen 

Kuntoutuspalveluun 
osallistuminen 

Kuntoutuksen  
vaikutukset ja  
vaikutusten  

siirtyminen arkeen 
 

• Viiveet ohjautumisessa 
• Palvelut eivät tavoita 
(esim. mielenterveys- 
kysymykset) 

• Hakemuksen tekeminen 
• Hakemuksen toimittami-
nen Kelaan 
• Terapeutin etsiminen 
• Ensimmäisen kuntou-
tuksen käyntikerran  
sopiminen 

• Kuntoutuksen aloittaminen 
• Terapiasuhteen rakentaminen (esim. tulkin 
vaikutus) 
• Tavoitteiden asettaminen (esim. GAS-mene-
telmä) 
• Kuntoutuksen kiinnittyminen arkeen (esim. 
vanhempien ohjaus) 
• Kuntoutusprosessin hallinta 

Vieraan kielen  
tulkkaus 

• Tulkkauspalvelun  
järjestyminen (esim. pienet 
kielet) 
• Terapeuttien kokemukset 
tulkkien ammattitaidosta 
• Perheiden luottamus  
tulkkeihin 

• Terveydenhuollon kun-
toutusohjaus 
• Kelan tarjoama tieto ja 
ohjaus kuntoutusasi-
oissa (esim. nimetty 
työntekijä, palvelupiste) 
• Palveluntuottajahaku 
• Tekstiviestipohja  
ensimmäisen kuntoutuk-
sen käyntikerran varaa-
miseen 
• Kuntoutuspäätökset 
eri kielillä 

• Tietoa kuntoutuksesta selkosuomella ja  
perheiden äidinkielellä (esim. Kelan verkko- 
sivuille, kirjallista materiaalia perheille) 
• Käytännön toimintaohjeet perheille ennen 
kuntoutuksen aloittamista 
• Yhteistyö sosiaalipalveluiden kanssa kuntou-
tuksen aloitusvaiheessa 
• Enemmän vanhempien ohjauskäyntejä 
• Enemmän aikaa kuntoutuksen käynti- 
kerroille 
• Enemmän aikaa arkikäyntien toteuttamiseen 

• Verkkoseminaari tulk-
kauksesta (palveluntuotta-
jille ja tulkeille) 
• Tietoa tulkkauksesta  
selkosuomella ja perheiden 
äidinkielellä 
• Mahdollisuus tulkkauk-
seen alkukeskusteluissa ja 
asioimistilanteissa (esim. 
lomakkeiden täyttäminen) 
• Mahdollisuus tulkkitoi-
veen esittämiseen 
• Mahdollisuus tulkkauk-
seen ilman vanhempien 
läsnäoloa 

• Yhteistyö palvelujärjestel-
mässä (esim. erikoissai-
raanhoito, sosiaalipalvelut) 
• Tietoa perheille kuntou-
tuksesta, kuntoutuspro-
sessista ja palvelujärjestel-
mästä (esim. selkosuo-
mella, perheiden äidinkie-
lellä) 
• Vanhemmille mahdolli-
suus vertaistukeen 
• Lapsille ja nuorille mah-
dollisuus ryhmämuotoi-
seen ja osallisuutta edistä-
vään kuntoutukseen 

KIELIVAIKEUDET KÄSITYKSET  
SAIRAUKSISTA 

TIETO  
KUNTOUTUKSESTA 

TIETO PALVELU- 
JÄRJESTELMÄSTÄ 

MUUT SAMANAIKAI-
SET TUEN TARPEET 

HAASTEET 

KEHITTÄMISEHDOTUKSET 
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Kuntoutuksen palveluntuottajien mukaan perheille olisi hyvä antaa nykyistä enemmän tietoa 
Kelan järjestämästä kuntoutuksesta ennen kuntoutuksen aloittamista. Tietoa voitaisiin antaa 
esimerkiksi kuntoutuksen toteutustavoista ja palvelujärjestelmän toimijoiden roolista kuntou-
tusprosessissa. Palveluntuottajat ovat kertoneet perheille myös suomalaisesta päiväkoti- ja pe-
ruskoulujärjestelmästä kuntoutuksen aloitusvaiheessa. Tietoa kuntoutuksesta voitaisiin antaa 
perheille kuntoutuksen aloitusvaiheessa tai kun perheelle laaditaan kuntoutusuunnitelmaa 
terveydenhuollossa. Lisäksi Kela ja terveydenhuollon kuntoutusohjaus voisivat tarjota per-
heille nykyistä enemmän tukea kuntoutusasioiden hoitamiseen. Palveluntuottajat toivoivat 
perheiden kuntoutukseen myös nykyistä enemmän vanhempien ohjauskäyntejä ja kuntoutuk-
sen käyntikerroille pidempää kestoa. 

Palveluntuottajien mukaan Kela voisi järjestää kuntoutuksen palveluntuottajille ja tulkeille 
verkkoseminaarin tulkkivälitteisestä työskentelystä kuntoutuksessa. Kelan verkkosivuilla voisi 
olla tietoa tulkkauksesta myös perheiden äidinkielellä. Kela voisi tuottaa palveluntuottajille 
myös tekstiviestipohjan kuntoutuksen ensimmäisen käyntikerran sopimiseen. Kaikki haasta-
tellut ammattilaiset nostivat kehittämistarpeena esiin Kelan kuntoutuksen palveluntuottajien 
hakupalvelun. Ammattilaisten mukaan maahanmuuttajataustaisille perheille tulisi tarjota ny-
kyistä enemmän tukea myös muihin kuin kuntoutukseen liittyviin tuen tarpeisiin. Perheet voi-
sivat hyötyä nykyistä enemmän esimerkiksi vertaistuesta sekä kuntien tarjoamasta varhaisesta 
ja monialaisesta tuesta arjen järjestämiseen erityislapsen kanssa. Kuntoutuksen aikana perheet 
ovat usein tarvinneet tukea myös palvelujärjestelmässä asiointiin. 

7 Pohdinta 

Tutkimuksella saatiin tietoa maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten osallistumisesta  
Kelan järjestämään kuntoutukseen sekä haasteista ja kehittämistarpeista kuntoutuksen toteu-
tumisessa, kun asiakkaat ovat olleet maahanmuuttajataustaisia lapsia, nuoria ja perheitä. Tie-
toa haasteista ja kehittämistarpeista saatiin Kelan kuntoutuksen palveluntuottajien sekä kun-
toutukseen lähettävillä tahoilla ja järjestöissä työskentelevien ammattilaisten näkökulmasta. 
Kelan rekisteritietojen avulla saatiin tietoa lasten ja nuorten kuntoutuksen toteutumisesta. Tut-
kimuksen perusteella Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapiat ovat toteutu-
neet maahanmuuttajataustaisille lapsille ja nuorille pääasiassa samalla tavoin kuin lapsille ja 
nuorille muussa väestössä. Haasteet kuntoutuksen toteutumisessa ovat liittyneet kuntoutuk-
sen valmisteluun, kuntoutusprosessin sujuvuuteen ja tulkkaukseen liittyviin kysymyksiin. 

7.1 Maahanmuuttajataustaisilla perheillä tulisi olla enemmän tietoa 
Kelan järjestämästä kuntoutuksesta 
Tutkimuksen perusteella maahanmuuttajataustaisilla perheillä ei ole aina ollut tietoa Kelan jär-
jestämästä kuntoutuksesta kuntoutuksen aloitusvaiheessa. Perheet eivät ole esimerkiksi tien-
neet, mitä kuntoutuksella tavoitellaan eikä palveluntuottajan tai perheen roolista kuntoutuk-
sessa. Myös käsite ”kuntoutus” ja muut kuntoutuksen aikana käytettävät käsitteet ovat olleet 
perheille vieraita. Terveydenhuollon ammattilaisilla ei usein ole ollut aikaa kertoa perheille 
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kuntoutuksesta ennen siihen ohjaamista. Suomalaisen palvelujärjestelmän erityispiirteenä on 
pidetty sitä, että se rakentuu kirjallisen tiedon varaan. Perheiden voi olla vaikea etsiä tietoa itse 
tai kysyä lisätietoja palveluista ammattilaiselta, jos palvelut ja niiden järjestyminen vaikuttavat 
lähtökohtaisesti vaikealta ymmärtää. Vanhempien heikko suomen ja ruotsin kielen taito sekä 
luku- ja kirjoitustaidottomuus voivat heikentää edelleen perheiden tiedon saantia. (Alitolppa-
Niitamo ym. 2005, 86‒87.) Vähäinen tietämys kuntoutuksesta ja sen tarkoituksesta voivat vai-
kuttaa maahanmuuttaneiden asiakkaiden kuntoutukseen hakeutumiseen ja siihen suhtautumi-
seen (esim. Rask ym. 2016d). Jos perheen vanhemmilla on ollut esimerkiksi hyvä englannin 
kielen taito ja taitoja navigoida uuden maan palvelujärjestelmässä, haasteita tiedon saamisessa 
sekä lasten ja nuorten kuntoutuksen toteutumisessa on ollut merkittävästi vähemmän. 

Kuntoutuksen palveluntuottajat ovat usein kertoneet perheille esimerkiksi Kelan järjestämästä 
kuntoutuksesta ja suomalaisista kuntoutuskäytänteistä kuntoutuksen aloitusvaiheessa. Ter-
veydenhuollon ja järjestöjen ammattilaiset ovat tukeneet maahanmuuttaneita asiakkaita kun-
toutukseen hakemisessa. Myös järjestöjen verkkosivuilla kerrotaan kuntoutuksesta, toiminta-
kyvyn käsitteestä ja Kelan kuntoutuspalveluista usealla kielellä (esim. Mitä kuntoutus on? Suo-
meksi (tukikeskushilma.fi)). Palveluntuottajien mukaan perheille olisi hyvä antaa nykyistä 
enemmän tietoa kuntoutuksen toteutustavoista, palveluntuottajan tehtävistä ja ajanvarauskäy-
tännöistä kuntoutuksen aloitusvaiheessa. Kela voisi tuottaa kuntoutuksen aloitusvaiheen kes-
kustelujen tueksi esimerkiksi kirjallista materiaalia Kelan järjestämästä kuntoutuksesta. Tietoa 
voitaisiin tuottaa esimerkiksi kuntoutuksen toteutustavoista ja palvelujärjestelmän toimijoi-
den roolista kuntoutusprosessissa. Kelan Maahanmuuttajien kuntoutuksen kehittämishank-
keessa (Mahku-hanke) tuotettiin esimerkiksi videoita Kelan kuntoutuksesta usealla kielellä 
(Kela 2022g). Saattaa olla, ettei palvelujärjestelmän toimijoilla ole riittävästi tietoa näistä Kelan 
tuottamista tukimateriaaleista (myös luku 7.2). Myös terveydenhuollon ammattilaisten olisi 
hyvä kertoa maahanmuuttaneille asiakkaille Kelan järjestämästä kuntoutuksesta ja sen tavoit-
teista ennen siihen ohjaamista. 

7.2 Kulttuurisensitiivinen työote voi tukea maahanmuuttaja- 
taustaisten perheiden kuntoutukseen sitoutumista 
Tutkimuksen perusteella haaste maahanmuuttajataustaisten perheiden kuntoutuksen toteutu-
misessa on ollut perheiden sitoutuminen kuntoutukseen. Yhteisen kielen puute on vaikeutta-
nut vanhempien ohjausta ja kotikäyntejä on ollut vaikea järjestää. Lisäksi perheen ja ammatti-
laisten eriävät käsitykset lapsen sairaudesta tai vammasta ovat hidastaneet kuntoutuksen ta-
voitteista käytäviä keskusteluja. Sen sijaan lapsen päiväkodissa tai koulussa kuntoutus on to-
teutunut pääasiassa hyvin. Kuntoutukseen sitoutumisessa keskeistä on asiakkaan sitoutumi-
nen kuntoutuksen tavoitteisiin (Härkäpää ym. 2016). Lasten ja nuorten kuntoutuksessa tär-
keää on perheen ja ammattilaisten yhteinen ymmärrys siitä, millaiset tavoitteet ovat perheelle 
merkityksellisiä ja millaisia taitoja tai valmiuksia lapsen tai nuoren toiminen arjen ympäris-
töissä edellyttää (Kauppila ym. 2016). Kuntoutukseen sitoutumiseen vaikuttavat myös asiak-
kaan käsitykset sairaudestaan tai vammastaan, asiakkaan ja ammattilaisten välinen vuorovai-
kutus sekä palvelujärjestelmän tarjoamat resurssit kuntoutuksen toteuttamiseen. Esimerkiksi 
luottamuksellinen yhteistyösuhde asiakkaan ja ammattilaisten välillä sekä ammattilaisten 

https://tukikeskushilma.fi/mita-kuntoutus-on/
https://tukikeskushilma.fi/mita-kuntoutus-on/
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mahdollisuudet käyttää aikaa kuntoutuksesta ja sen tavoitteista keskustelemiseen voivat edis-
tää asiakkaan kuntoutukseen sitoutumista. (Maailman terveysjärjestö 2003, 137‒139.) 

Kuntoutuksen ja maahanmuuttaneen henkilön kotoutumisen tavoitteet ovat samansuuntaisia. 
Molempien tavoite on edistää henkilön yhteiskuntaan osallistumisen mahdollisuuksia. Kotou-
tumisen prosessissa maahanmuuttanut henkilö hankkii yhteiskunnassa ja työelämässä tarvit-
tavia tietoja ja taitoja ja yhteiskunta muuttuu, kun sen väestö monimuotoistuu. Maahanmuut-
taneiden henkilöiden kotoutuminen on siis jatkuva, kaksisuuntainen prosessi. (Työ- ja elinkei-
noministeriö 2022.) Samalla tavoin maahanmuuttajataustaisten perheiden onnistuneen kun-
toutusprosessin kannalta on keskeistä, että kuntoutuksen toteutumiseen osallistuvilla ammat-
tilaisilla on tietoa ja ymmärrystä perheen yksilöllisestä elämäntilanteesta ja arjen toimintaym-
päristöistä. Perheellä tulee olla myös tietoa lasten ja nuorten tavanomaisista arkiympäristöistä 
uudessa kotimaassa. Asiakkaan yksilöllisen elämäntilanteen ja tuen tarpeiden kartoittaminen 
kuntoutuksen aloitusvaiheessa on keskeinen osa kaikkea asiakaslähtöistä kuntoutusta (Autti-
Rämö ym. 2016). Kuntoutuksen keskeinen tavoite on henkilön toimintakyvyn ja osallisuuden 
ylläpitäminen ja tukeminen hänen päivittäisissä arjen ympäristöissään. Asiakkaan ja kuntou-
tuksen toteutumiseen osallistuvien ammattilaisten tulee ymmärtää samalla tavoin asiakkaan 
tuen tarpeet ja kuntoutuksen tavoitteet sekä ne menetelmät, jotka tavoitteiden saavuttamiseen 
tarvitaan (esim. Paltamaa ym. 2011, 227; Karhula ja Heiskanen 2020). 

Kulttuurisensitiivisessä työotteessa keskeistä on asiakkaan yksilöllinen kohtaaminen ja am-
mattilaisen herkkyys kysyä ja ottaa huomioon kulttuuristen käsitysten mahdollinen vaikutus 
asiakkaan hoitoon tai kuntoutukseen liittyviin käsityksiin (esim. Oroza ja Paananen 2020).  
Ammattilaisten on hyvä ottaa huomioon myös oman kulttuuritaustansa vaikutus omiin ajat-
telu- ja toimintatapoihinsa (Rask ym. 2016d; Oroza ja Paananen 2020). Tutkimuksessa kuntou-
tuksen palveluntuottajat toivat esiin useita sellaisia keinoja, joilla maahanmuuttajataustaisten 
perheiden kuntoutukseen sitoutumista voitaisiin todennäköisesti tukea. Lo (2010) on nimittä-
nyt kulttuuriseksi työksi (cultural labor) näitä konkreettisia, aikaa ja muita resursseja vaativia 
keinoja, joita ammattilaiset voivat käyttää monikulttuurisessa kontekstissa jaetun ymmärryk-
sen rakentamiseksi hoidosta tai kuntoutuksesta ja sen tavoitteista. Tutkimuksen perusteella 
perheiden kuntoutukseen sitoutumista voivat edistää esimerkiksi perheen kanssa kuntouksen 
aloitusvaiheessa käydyt keskustelut kuntoutuksesta ja sen tavoitteista sekä päiväkoti- ja perus-
koulujärjestelmästä Suomessa. Palveluntuottajat ovat antaneet perheille tietoa myös lapsen 
sairaudesta tai vammasta suomalaisten hoito- ja kuntoutuskäytänteiden näkökulmasta (myös 
esim. Brassart ym. 2017). Kuntoutuksen käyntikerroilla vanhempien kanssa käytäviin keskus-
teluihin on ollut hyvä varata tavanomaista enemmän aikaa. Esimerkiksi tavoitteista keskuste-
leminen, terapiasuhteen rakentaminen ja vanhempien ohjaus ovat vieneet aikaa. 

Kuntoutuksen toteutumiseen osallistuvilla ammattilaisilla tulisi olla riittävästi aikaa ja keinoja 
asiakkaiden yksilöllisiin tuen tarpeisiin vastaamiseksi. Maahanmuuttaneiden asiakkaiden kun-
toutuksen toteuttamisessa ammattilaisia voidaan tukea esimerkiksi koulutuksilla ja asiakkaille 
tarjotuilla tukipalveluilla, kuten tulkkauksella (Buchert ja Vuorento 2012, 69‒71). Tutkimuk-
sessa ammattilaisilla oli useita ehdotuksia sille, miten Kela voisi tukea kuntoutuksen palvelun-
tuottajia maahanmuuttajataustaisten perheiden kuntoutuksen toteuttamisessa. Kela voisi jär-
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jestää palveluntuottajille ja tulkeille koulutusta tulkkivälitteisestä työskentelystä. Tietoa tulk-
kauksesta olisi hyvä olla saatavilla myös perheille esimerkiksi heidän äidinkielellään. Palvelun-
tuottajien tueksi voitaisiin tuottaa tekstiviestipohja kuntoutuksen ensimmäisen käyntikerran 
sopimiseen. Lisäksi kuntoutuksen käyntikerroille toivottiin pidempää kestoa, kun terapiatyös-
kentely on tulkkivälitteistä. Mahku-hankkeessa Kela tuotti koulutusvideoita palveluntuottajille 
esimerkiksi tulkkivälitteisestä työskentelystä (Kela 2022g). Saattaa olla, ettei palvelujärjestel-
män toimijoilla ole riittävästi tietoa Kelassa tuotetuista koulutusmateriaaleista (myös luku 7.1). 
Kela voisi järjestää myös uusia koulutuksia palveluntuottajille. Jatkossa voisi olla hyvä tarkas-
tella myös kuntoutuksen käyntikertojen tarkoituksenmukaista kestoa. Lisäksi saattaisi olla 
hyödyllistä, että palveluntuottajille tarjottaisiin nykyistä enemmän mahdollisuuksia jakaa ja 
edelleen kehittää toimivia käytäntöjä maahanmuuttaneiden asiakkaiden kuntoutuksen toteut-
tamiseen. 

7.3 Tarvitaan yhteistyötä palvelujärjestelmässä maahanmuuttaja-
taustaisten lasten ja nuorten tuen tarpeisiin vastaamiseksi 
Tutkimuksen perusteella maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret voivat olla väliinputoajia 
mielenterveyspalveluiden saajina (myös esim. Suikkanen 2010, 72; Huikko ym. 2017, 116). 
Saattaa olla, ettei esimerkiksi kouluterveydenhuollossa tai kuntien sosiaalipalveluissa tunnis-
teta maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten tuen tarpeita. Esimerkiksi järjestöjen palve-
luihin ohjautuessaan lasten ja nuorten tuen tarpeet ovat usein olleet vaikeita. Maahanmuutta-
jataustaiset lapset ja nuoret saattavat ohjautua terveydenhuollon palveluihin myöhemmin kuin 
lapset ja nuoret muussa väestössä tai avun hakeminen voi olla heille vaikeaa esimerkiksi pe-
rusterveydenhuollon palveluista (Ansala ym. 2014; Markkula ym. 2018). Vuoden 2013 Koulu-
terveyskyselyssä maahanmuuttajataustaisilla kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisilla nuorilla oli 
enemmän kohtalaisia tai vaikeita ahdistuneisuusoireita kuin nuorilla muussa väestössä. He 
myös kokivat pääsyn esimerkiksi oppilashuollon palveluihin vaikeammaksi kuin nuoret 
muussa väestössä. (Matikka ym. 2014.) Hagmanin (2017, 33‒34) selvityksessä hieman yli vii-
dennes esimerkiksi kouluterveydenhuollossa työskentelevistä terveydenhoitajista koki saa-
neensa riittävästi tietoa pakolaistaustaisten lasten ja nuorten tuen tarpeiden tunnistamiseen ja 
puolet koki tietävänsä, mihin palveluihin he voivat ohjata lapsia ja nuoria. 

Tutkimuksen perusteella tarvitaan palvelujärjestelmän toimijoiden välistä yhteistyötä, jotta 
maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret saavat nykyistä paremmin tukea esimerkiksi mie-
lenterveyteen liittyviin ongelmiin. Maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten kuntoutuk-
seen ohjautuminen on ollut sujuvaa, kun perheellä on ollut jokin olemassa oleva kontakti pal-
velujärjestelmässä. Esimerkiksi neuvoloiden, päiväkotien tai koulujen ammattilaiset ovat voi-
neet tunnistaa lapsen tai nuoren mahdolliset tuen tarpeet ja kertoa perheille heidän mahdolli-
sesta oikeudestaan esimerkiksi Kelan järjestämään kuntoutukseen. Ammattilaisten mukaan 
myös Kelan ja erikoissairaanhoidon välinen yhteistyö voisi edistää lasten ja nuorten ohjautu-
mista esimerkiksi Kelan järjestämään mielenterveyskuntoutukseen. Kelan nuoren ammatilli-
sen kuntoutuksen palveluissa ammattilainen voi myös olla nuoren tukena kuntoutukseen ha-
keutumisessa ja ottaa nuoren kanssa yhteyttä Kelaan (Kela 2022l). Tutkimuksella saatiin pää-
asiassa tietoa maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten ohjautumisesta Kelan vaativan lää-
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kinnällisen kuntoutuksen yksilöterapioihin. Tietoa saatiin vain vähän lasten ja nuorten ohjau-
tumisesta muuhun Kelan järjestämään kuntoutukseen. Saattaa olla, että maahanmuuttajataus-
taiset lapset ja nuoret voisivat hyötyä nykyistä enemmän esimerkiksi Kelan harkinnanvarai-
sena kuntoutuksena järjestetystä mielenterveyskuntoutuksesta. 

Kelan kuntoutuksen palveluntuottajat ovat usein tukeneet maahanmuuttajataustaisia perheitä 
muissa kuin kuntoutukseen liittyvissä tuen tarpeissa. Perheiden tuen tarpeet ovat liittyneet esi-
merkiksi etuuksien hakemiseen, asumiseen ja päivähoidon järjestymiseen liittyviin kysymyk-
siin. Esimerkiksi sähköinen tunnistautuminen sekä viranomaistahojen kanssa asioiminen säh-
köpostitse tai puhelimitse on ollut perheille vaikeaa. Palveluntuottajat ovat toimineet myös 
perheiden kulttuuritulkkeina. Palveluntuottajat ehdottivat, että kuntien sosiaalityöntekijät voi-
sivat osallistua perheiden kuntoutustapaamisiin kuntoutuksen aloitusvaiheessa. Kuntoutuksen 
aikana jäisi todennäköisesti enemmän aikaa terapiatyöskentelylle, jos perheiden tuen tarpei-
siin voitaisiin vastata jo kuntoutuksen aloitusvaiheessa. Kansainvälisissä tutkimuksissa on nos-
tettu esiin sosiaalityöntekijöiden tukea antava rooli maahanmuuttajataustaisten perheiden 
kuntoutuksen toteuttamisessa. Sosiaalityöntekijät ovat kertoneet perheille esimerkiksi palve-
lujärjestelmän toimijoiden roolista lapsen kuntoutusprosessissa ja toimineet perheiden link-
kinä muihin tukipalveluihin uudessa kotimaassa (Lindsay ym. 2014; Brassart ym. 2017).  
Jatkossa olisi hyvä pohtia, minkä palvelujärjestelmän toimijan tehtävä on tuen järjestäminen 
perheille esimerkiksi palvelujärjestelmässä asiointiin. Jos asiakas tarvitsee esimerkiksi Kela-
asiointiin paljon tukea, Kelan erityispalvelussa hän voi saada tuekseen oman yhteyshenkilön 
(Kela 2022q). 

Tutkimuksen perusteella maahanmuuttajataustaiset perheet ovat tarvinneet tukea myös arjen 
järjestämiseen, kun perheessä on ollut erityistä tukea tarvitseva lapsi. Lapsen diagnosoitu sai-
raus on tällöin ollut esimerkiksi autisminkirjon häiriö tai kehitysvamma. Ammattilaisten mu-
kaan maahanmuuttajataustaisille perheille tulisi tarjota nykyistä enemmän monialaista tukea 
arjessa selviytymiseen. Tukea olisi hyvä tarjota mahdollisimman nopeasti sen jälkeen, kun lap-
sen tuen tarpeet on tunnistettu. Esimerkiksi lapsen yksilöterapian tavoitteet voivat muodostua 
tarkoituksettoman laajoiksi, jos perheellä on muita samanaikaisia tuen tarpeita. Tiedon puut-
teen ja heikon kielitaidon vuoksi perheillä voi olla riittämättömät valmiudet hakea tukea per-
heen tilanteeseen esimerkiksi kuntien palveluista. Heikon kielitaidon vuoksi perheiden voi olla 
myös vaikea jakaa kokemuksiaan muiden samanlaisessa elämäntilanteessa olevien perheiden 
kanssa. Maahanmuuttajaperheiden tuen tarpeet olisi hyvä tunnistaa nykyistä paremmin esi-
merkiksi kuntien sosiaalipalveluissa. Tutkimuksen perusteella perheet voisivat hyötyä ny-
kyistä enemmän myös perheille suunnatusta vertaisryhmätoiminnasta. Esimerkiksi Kelan kun-
toutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit ovat hyviä vertaistuen mahdollistajia. Kursseille järjes-
tetään vieraan kielen tulkkausta perustelluista syistä (Kela 2021a, 80). Palveluntuottajat toi-
voivat myös lapsille ja nuorille ryhmämuotoista ja osallisuutta edistävää kuntoutusta. 
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7.4 Tutkimuksen arviointia 
Tutkimuksella saatiin tietoa siitä, millaiseen Kelan järjestämään kuntoutukseen maahanmuut-
tajataustaiset lapsen ja nuoret ovat osallistuneet sekä siitä, millaisia haasteita ja kehittämistar-
peita kuntoutuksen toteutumisessa on ollut, kun asiakkaat ovat olleet maahanmuuttajataustai-
sia lapsia, nuoria ja perheitä. Kelan rekisteritietojen avulla saatiin tietoa lasten ja nuorten kun-
toutukseen osallistumisesta ja ohjautumisesta. Kuntoutuksen toteutumisen haasteista ja kehit-
tämistarpeista saatiin lisäksi tietoa Kelan kuntoutuksen palveluntuottajien, kuntoutukseen lä-
hettävillä tahoilla ja järjestöissä työskentelevien ammattilaisten näkökulmasta. Tutkimuksen 
vahvuus on sen moninäkökulmainen ja -menetelmällinen aineisto. Tietoa haasteista ja kehittä-
mistarpeista saatiin kolmelta erilaiselta tiedontuottajaryhmältä. Rekisteritietojen sekä kysely- 
ja haastatteluaineistojen perusteella tehdyt havainnot täydensivät toisiaan. 

Tutkimuksella saatiin tietoa pääasiassa Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilötera-
pioiden toteutumisesta maahanmuuttajataustaisilla perheillä. Kaikki haastatellut kuntoutuk-
sen palveluntuottajat olivat toteuttaneet Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen  
yksilöterapioita. Myös koronaepidemian vaikutukset -kysely oli suunnattu avomuotoisia yksi-
löterapioita toteuttaville Kelan kuntoutuksen palveluntuottajille. Tutkimuksessa ei tarkasteltu 
tietoja siitä, millaista kuntoutusta Mahku-hankkeen kyselyyn vastanneet kuntoutuksen palve-
luntuottajat olivat toteuttaneet. Tietoa kuntoutuksen toteutumisesta saatiin usealta alueelta 
Suomessa. Tutkimukseen haastatellut tiedontuottajat työskentelivät Etelä-Suomessa, Keski-
Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla. 

Suurin osa tutkimukseen haastatelluista kuntoutuksen palveluntuottajista oli puheterapeut-
teja. Myös suurin osa tutkimuksessa tarkastelluista koronaepidemian vaikutukset -kyselyn vas-
tauksista oli puheterapeuttien antamia. Tutkimuksessa haastateltavina oli myös kaksi toimin-
taterapeuttia ja yksi fysioterapeutti. Myös tarkastelluista koronaepidemian vaikutukset -kyse-
lyn vastauksista osa oli toimintaterapeuttien ja fysioterapeuttien antamia. Kelan kuntoutuspal-
veluista 0‒15-vuotiaille lapsille ja nuorille myönnetty kuntoutus on useimmiten vaativana lää-
kinnällisenä kuntoutuksena toteutettua puheterapiaa, toimintaterapiaa tai fysioterapiaa (esim. 
luku 3.1). Tutkimuksella saatiin siten tietoa niiden Kelan kuntoutuspalveluiden toteutumisesta, 
joihin lapset ja nuoret osallistuvat tavallisimmin. 

Tutkimukseen haastateltiin ainoastaan kahta kuntoutukseen lähettävillä tahoilla ja kahta jär-
jestöissä työskentelevää ammattilaista. Jos tutkimukseen olisi haastateltu useampaa ammatti-
laista, olisi se lisännyt tutkimuksen perusteella tehtävien päätelmien luotettavuutta. 

Tutkimuksen toteutti pääasiassa yksi tutkija. Toisen tutkijan kanssa keskusteltiin aineistojen 
analyysistä ja analyysin perusteella tehdyistä havainnoista. Lisäksi toisen tutkijan kanssa tuo-
tettiin tulosten perusteella tehdyt johtopäätökset ja suositukset tähän raporttiin. Tutkimuksen 
tilaajan kanssa tehtiin yhteistyötä koko tutkimusprosessin ajan. Esimerkiksi tutkimuskysy-
mykset muodostettiin yhdessä Kelan kuntoutuksen kehittämisen asiantuntija Salli Alangon 
kanssa. Kelan kuntoutuksen asiantuntijat kommentoivat myös tämän raportin käsikirjoitusta 
mahdollisten asiavirheiden varalta. Tutkimuksen aineistoja analysoitaessa pyrittiin huomioi-
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maan tutkimuksen tiedontuottajien ja tutkijoiden näkökulma aineistoissa esiin tuotuihin haas-
teisiin Kelan järjestämän kuntoutuksen toteutumisessa. Tutkimuksen toteuttamista ohjasi kult-
tuuritietoisuus ja -sensitiivisyys (esim. Oroza ja Paananen 2020). 

Tutkimuksen kysely- ja haastatteluaineistot analysoitiin laadullisten aineistojen analyysiin tar-
koitetulla Atlas.ti 9 -ohjelmistolla. Tutkimuksen aineistot analysoitiin ensin omina kokonai-
suuksinaan, minkä jälkeen kaikkien aineistojen (rekisteritiedot, kysely- ja haastatteluaineistot) 
perusteella tehdyt havainnot yhdistettiin. Havaintojen yhdistämisessä sovellettiin monimene-
telmällisen tutkimusotteen viitekehykseen sisältyvää analyyttistä integraatiota (esim. Moran-
Ellis ym. 2006). Analyysiohjelmiston käyttö ja analyyttisen integraation soveltaminen havain-
tojen yhdistämisen viitekehyksenä lisäsivät tutkimuksen menetelmällistä laatua. Toisen tutki-
jan täysipainoinen osallistuminen tutkimuksen aineistojen analysointiin olisi lisännyt aineisto-
jen perusteella tehtävien päätelmien luotettavuutta. 

Tutkimusaineistossa kuvattiin ainoastaan vähän maahanmuuttajataustaisten nuorten kuntou-
tuksen toteutumista. Suomeen yksin tulleiden lasten ja nuorten kuntoutuksen toteutumista ai-
neistossa ei eritelty lainkaan. Haastatteluissa kuntoutuksen palveluntuottajilta kysyttiin vieraan 
kielen tulkkauksen toimivuudesta ryhmämuotoisessa kuntoutuksessa. Haastatellut palvelun-
tuottajat eivät olleet kuitenkaan toteuttaneet ryhmäkuntoutusta. Jatkotutkimuksissa olisi hyvä 
tarkastella esimerkiksi nuorten sekä Suomeen yksin tulleiden lasten ja nuorten ohjautumista  
Kelan järjestämään kuntoutukseen. Esimerkiksi Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen palvelut 
saattavat olla maahanmuuttajataustaisten nuorten osalta alikäytettyjä (esim. Härkäpää ym. 
2012). Lisäksi voitaisiin tarkastella tulkkauksen toimivuutta erilaisissa kuntoutustilanteissa. 

Tutkimuksessa ammattilaiset ehdottivat, että Kela tuottaisi kuntoutuksen palveluntuottajille 
tukimateriaalia maahanmuuttajataustaisten perheiden kuntoutuksen toteuttamiseen. Lisäksi 
palveluntuottajille ja tulkeille toivottiin lisää tietoa tulkkivälitteisestä työskentelystä kuntou-
tuksessa. Näitä kehittämisehdotuksia olisi hyvä tarkastella jatkotutkimuksissa tai kehittämis-
hankkeissa. 

Tutkimuksella ei saatu tietoa suoraan asiakkailta siitä, millaisia haasteita ja kehittämistarpeita 
Kelan järjestämän kuntoutuksen toteutumisessa on ollut. Maahanmuuttajataustaisten perhei-
den käsitykset haasteista ja kehittämistarpeista kuntoutuksen toteutumisessa voivat olla eri-
laisia kuin kuntoutuksen toteuttamiseen osallistuvilla ammattilaisilla. Esimerkiksi Arfan ym. 
(2020) norjalaisessa tutkimuksessa maahanmuuttajataustaiset perheet olivat kokeneet uupu-
musta yrittäessään etsiä uuden maan palvelujärjestelmässä tukea perheelleen. Perheet myös 
kokivat, että heitä kohdeltiin palvelujärjestelmässä eri tavoin kuin muita tukea tarvitsevia per-
heitä. Jatkotutkimuksissa olisi hyvä kysyä myös maahanmuuttaneilta asiakkailta itseltään siitä, 
millaisia haasteita ja kehittämistarpeita kuntoutuksen toteutumisessa on ollut. 
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8 Johtopäätökset 

Maahanmuuttajataustaisille lapsille ja nuorille myönnetty kuntoutus on vuosina 2019‒2021 
ollut useimmiten lakiperusteeltaan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta. Kelan vaativan lääkin-
nällisen kuntoutuksen yksilöterapiat ovat toteutuneet maahanmuuttajataustaisille lapsille ja 
nuorille pääasiassa samalla tavoin kuin lapsille ja nuorille muussa väestössä. Haasteet kuntou-
tuksen toteutumisessa ovat liittyneet kuntoutuksen valmisteluun, kuntoutusprosessin suju-
vuuteen ja tulkkaukseen liittyviin kysymyksiin. Perheillä on ollut haasteita kuntoutuksen hake-
misessa, terapeutin etsimisessä ja ensimmäisen kuntoutuksen käyntikerran sopimisessa. Kun-
toutuksen aikana tavoitteiden asettaminen, terapiasuhteen rakentaminen ja vanhempien oh-
jaus ovat vieneet tavanomaista enemmän aikaa. Kuntoutuksen aloitusvaiheessa palveluntuot-
tajat ovat usein kertoneet perheille Kelan järjestämästä kuntoutuksesta ja esimerkiksi suoma-
laisesta päiväkoti- ja peruskoulujärjestelmästä. Perheiden muut samanaikaiset tuen tarpeet 
ovat myös heijastuneet kuntoutuksen toteutumiseen. Tutkimuksella saatiin vain vähän tietoa 
muiden Kelan kuntoutuspalveluiden toteutumisesta. Mielenterveyskuntoutuksen saajina maa-
hanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret voivat olla väliinputoajia. Tutkimuksen perusteella per-
heille olisi hyvä antaa nykyistä enemmän tietoa Kelan järjestämästä kuntoutuksesta ennen kun-
toutuksen aloittamista. Lisäksi tarvitaan yhteistyötä palvelujärjestelmän toimijoiden välillä, 
jotta lasten ja nuorten tuen tarpeet tunnistetaan nykyistä paremmin ja jotta perheet voivat 
saada tukea myös muihin kuin kuntoutukseen liittyviin tuen tarpeisiin. 

9 Suositukset 

• Maahanmuuttajataustaisille perheille olisi hyvä tarjota nykyistä enemmän tietoa Kelan 
järjestämästä kuntoutuksesta ennen kuntoutuksen aloittamista. Tietoa kannattaisi tar-
jota esimerkiksi eri toimijoiden roolista kuntoutusprosessissa ja siitä, miten kuntoutus 
toteutetaan käytännössä. Tietoa kuntoutuksesta tulisi antaa perheille kuntoutuksen 
aloitusvaiheessa tai kun kuntoutussuunnitelmaa laaditaan perheelle terveydenhuol-
lossa. 

• Kelan olisi hyvä tiedottaa nykyistä enemmän Kelassa tarjolla olevista kuntoutusasioi-
den hoitamiseen tarkoitetuista neuvontapalveluista maahanmuuttaneille asiakkaille ja 
kuntoutuksen toteutumiseen osallistuville ammattilaisille. Lisäksi terveydenhuollon 
kuntoutusohjauksen kannattaisi tukea perheitä nykyistä enemmän kuntoutusasioiden 
hoitamisessa. 

• Kelan kannattaisi tuottaa kuntoutuksen palveluntuottajille tukikeinoja maahanmuutta-
neiden asiakkaiden kuntoutuksen toteuttamisen tueksi. Kela voisi tuottaa esimerkiksi 
kirjallista materiaalia Kelan järjestämästä kuntoutuksesta ja tekstiviestipohjan ensim-
mäisen kuntoutuksen käyntikerran sopimiseen. Lisäksi Kelan kuntoutuksen palvelun-
tuottajahakua kannattaisi kehittää niin, että sen käyttö olisi mahdollista myös asiak-
kaille, jotka osaavat heikosti suomen ja ruotsin kieltä. 

• Kelan kuntoutuksen palveluntuottajille ja tulkeille olisi hyvä tarjota lisää tietoa tulkki-
välitteisestä työskentelystä kuntoutuksessa. Palveluntuottajille ja tulkeille voitaisiin 
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järjestää esimerkiksi verkkoseminaari tulkkauksesta Kelan järjestämässä kuntoutuk-
sessa. Kelan verkkosivuilla kannattaisi olla tietoa tulkkauksesta myös selkosuomella ja 
mahdollisuuksien mukaan asiakkaiden äidinkielellä. 

• Maahanmuuttajataustaisten lasten, nuorten ja perheiden tuen tarpeisiin vastaamiseksi 
palvelujärjestelmän toimijoiden välillä kannattaisi tehdä nykyistä tiiviimmin yhteis-
työtä. Lisäksi kuntoutukseen toteutumiseen osallistuvien ammattilaisten olisi suositel-
tavaa käyttää kulttuurisensitiivistä työotetta maahanmuuttaneiden asiakkaiden kanssa 
työskenneltäessä. Maahanmuuttaneiden asiakkaiden kuntoutuksessa kuntoutuksen 
käyntikerrat voivat viedä tulkkauksen vuoksi tavanomaista enemmän aikaa, minkä 
vuoksi jatkossa voisi olla hyvä tarkastella käyntikertojen tarkoituksenmukaista kestoa. 
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Liitteet 

Liite 1. Kelan kuntoutuksen palveluntuottajien haastattelurunko 

1. TAUSTAKYSYMYKSET 
Mikä on ammattialanne (esim. puheterapeutti, toimintaterapeutti)? 

Mitä Kelan kuntoutuspalveluja toteutatte (esim. puheterapia, toimintaterapia, LAKU-perhe-
kuntoutus)? 

Millainen osuus asiakkaistanne on maahanmuuttajataustaisia lapsia, nuoria tai perheitä (esim. 
vuodessa)? 

2. KUNTOUTUKSEEN OHJAUTUMINEN 
Miten maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten kuntoutukseen ohjautuminen on toteutunut? 

• Mikä on ollut toimivaa? 
• Mitä olisi hyvä kehittää? 

(tarkentavia kysymyksiä alustavien tulosten perusteella) 

3. KUNTOUTUKSEN TOTEUTUMINEN 
Miten kuntoutus on toteutunut maahanmuuttajataustaisille lapsille, nuorille ja perheille? 

• Mikä on ollut toimivaa? 
• Mitä olisi hyvä kehittää? 

 
Miten vieraan kielen tulkkaus on toteutunut? 
(tarkentavia kysymyksiä alustavien tulosten perusteella) 

4. YHTEISTYÖ PALVELUJÄRJESTELMÄSSÄ 
Millaista yhteistyötä maahanmuuttajataustaisten lasten, nuorten ja perheiden kuntoutuksen 
toteuttamisessa on tehty? 

• Millaisten tahojen kanssa yhteistyötä on tehty? 
• Mikä on ollut toimivaa? 
• Mitä olisi hyvä kehittää? 

(tarkentavia kysymyksiä alustavien tulosten perusteella) 

Mitkä ovat arvionne mukaan tärkeimmät kehittämistarpeet maahanmuuttajataustaisten las-
ten, nuorten ja perheiden kuntoutuksen toteutumisessa? 

Millaista muuta palautetta haluaisitte antaa Kelalle? 

Lämmin kiitos osallistumisestanne. 
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ALUSTAVAT TULOKSET 
Kyselyt Kelan kuntoutuksen palveluntuottajille 

1. KUNTOUTUKSEEN OHJAUTUMINEN 
• Kuntoutustarpeen tunnistaminen (esim. monikielisyyden vaikutus) 
• Oikea-aikaisuus 

2. KUNTOUTUKSEN TOTEUTUMINEN 
• Terapiasuhteen rakentuminen (esim. käsitykset sairauksista, tuen tarpeista ja kuntou-

tuksesta; luottamuksen rakentuminen) 
• Tavoitteiden asettaminen (esim. tavoitteista keskusteleminen, GAS-menetelmän 

käyttö) 
• Kuntoutuspalautteen laatiminen 
• Yhteistyö perheen kanssa (esim. vanhempien ohjaus, kotikäynnit) 
• Käyntikertojen kesto ja määrä 
• Toteutustavat (esim. kotikäynnit, ohjauskäynnit, etäkuntoutus) 
• Kuntoutuksen kiinnittyminen arkeen (esim. kotiharjoittelun toteutuminen) 

Tulkkaus 
• Tulkkauksen järjestyminen (esim. sujuvuus, lähitulkkauksen saatavuus, kotikäynnit) 
• Soveltuvuus erilaisiin terapioihin (esim. sanaston tuntemus) 
• Soveltuvuus erilaisiin kuntoutustilanteisiin (esim. sukupuolen merkitys, ryhmätilan-

teet) 
• Huomioiminen kuntoutuksen toteutumisessa (esim. käyntikertojen kesto ja määrä) 

3. YHTEISTYÖ PALVELUJÄRJESTELMÄSSÄ 
• Tuen tarve muuhun asiointiin (esim. tieto palvelujärjestelmästä, luku- ja kirjoitustai-

dottomuus, heikot tukiverkostot) 
• Traumakokemukset (lasten ja vanhempien) 
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Liite 2. Kuntoutukseen lähettävillä tahoilla ja järjestöissä työskentelevien  
ammattilaisten haastattelurunko 

1. TAUSTAKYSYMYKSET 
Mikä on ammattialanne tai roolinne järjestössä (esim. psykiatrian erikoislääkäri, puhetera-
peutti)? 

Millaisiin Kelan kuntoutuspalveluihin olette ohjanneet asiakkaitanne (esim. puheterapia, 
LAKU-perhekuntoutus) tai mitkä kuntoutuspalvelut ovat herättäneet kysymyksiä [kysymys 
järjestöjen edustajille]? 

Millainen osuus asiakkaistanne on maahanmuuttajataustaisia lapsia, nuoria tai perheitä (esim. 
vuodessa)? 

2. KUNTOUTUKSEEN OHJAUTUMINEN 
Miten maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten kuntoutukseen ohjautuminen on toteutunut? 

• Mikä on ollut toimivaa? 
• Mitä olisi hyvä kehittää? 
• Miten vieraan kielen tulkkaus on toteutunut? 
• Arvioidaanko lapsen, nuoren tai vanhempien kielitaitoa? Jos kyllä, niin miten? 
• Miten asiakkaan siirtyminen kuntoutuksen toteuttajalle on toteutunut? 
• Onko kuntoutusmahdollisuuksia riittävästi tarjolla (esim. terapeuttien saatavuus)? 

(lisäksi tarkentavia kysymyksiä alustavien tulosten perusteella) 

3. KUNTOUTUKSEN TOTEUTUMINEN 
Miten kuntoutus on toteutunut maahanmuuttajataustaisille lapsille, nuorille ja perheille? 

• Mikä on ollut toimivaa? 
• Mitä olisi hyvä kehittää? 

(tarkentavia kysymyksiä alustavien tulosten perusteella) 

Miten vieraan kielen tulkkaus on toteutunut? 

4. YHTEISTYÖ PALVELUJÄRJESTELMÄSSÄ 
Millaista yhteistyötä olette tehneet maahanmuuttajataustaisten lasten, nuorten ja perheiden 
kuntoutuksen toteutumisessa? 

• Millaisten tahojen kanssa yhteistyötä on tehty? 
• Mikä on ollut toimivaa? 
• Mitä olisi hyvä kehittää? 

(tarkentavia kysymyksiä alustavien tulosten perusteella) 

Mitkä ovat arvionne mukaan tärkeimmät kehittämistarpeet maahanmuuttajataustaisten las-
ten, nuorten ja perheiden kuntoutuksen toteutumisessa? 

Millaista muuta palautetta haluaisitte antaa Kelalle? 

 
Lämmin kiitos osallistumisestanne.  



81 
 

 

ALUSTAVAT TULOKSET 
Kyselyt Kelan kuntoutuksen palveluntuottajille 

1. KUNTOUTUKSEEN OHJAUTUMINEN 
• Kuntoutustarpeen tunnistaminen (esim. monikielisyyden vaikutus) 
• Oikea-aikaisuus 

2. KUNTOUTUKSEN TOTEUTUMINEN 
• Terapiasuhteen rakentuminen (esim. käsitykset sairauksista, tuen tarpeista ja kuntou-

tuksesta; luottamuksen rakentuminen) 
• Tavoitteiden asettaminen (esim. tavoitteista keskusteleminen, GAS-menetelmän 

käyttö) 
• Kuntoutuspalautteen laatiminen 
• Yhteistyö perheen kanssa (esim. vanhempien ohjaus, kotikäynnit) 
• Käyntikertojen kesto ja määrä 
• Toteutustavat (esim. kotikäynnit, ohjauskäynnit, etäkuntoutus) 
• Kuntoutuksen kiinnittyminen arkeen (esim. kotiharjoittelun toteutuminen) 

Tulkkaus 
• Tulkkauksen järjestyminen (esim. sujuvuus, lähitulkkauksen saatavuus, kotikäynnit) 
• Soveltuvuus erilaisiin terapioihin (esim. sanaston tuntemus) 
• Soveltuvuus erilaisiin kuntoutustilanteisiin (esim. sukupuolen merkitys, ryhmätilan-

teet) 
• Huomioiminen kuntoutuksen toteutumisessa (esim. käyntikertojen kesto ja määrä) 

3. YHTEISTYÖ PALVELUJÄRJESTELMÄSSÄ 
• Tuen tarve muuhun asiointiin (esim. tieto palvelujärjestelmästä, luku- ja kirjoitustai-

dottomuus, heikot tukiverkostot) 
• Traumakokemukset (lasten ja vanhempien) 
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