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yksiköllä= on= iänsiJrudenmaan= alueeseen= liittyvä= osahanke= ajalle= RLOMNNJRLOMN4K=
eankekokonaisuudessa= iaurea= tutkii= ja= kehittää= iänsiJrudenmaan= alueella=
kansalaislähtöisiä= hyvinvointipalveluita= niinI= että= ne= muodostavat= ennakoivanI=
saumattoman= polunI= jota= pitkin= on= helppo= edetäI= vaikka= polun= osat= monitoimijaisessa=
palvelujoukossa=kuuluvatkin=eri=orÄanisaatioille=tai=hallinnonaloilleK=

keuroloÄisia= vammoja= ja= häiriöitä= omaavien= lasten= ja= nuorten= perheet= on= yksi= iaurean=
osahankkeen= kohderyhmistä= rudellamaallaK= eankkeessa= on= tehty= yhteistyötä= alueen=
neuroloÄisten= järjestöjen= muodostaman= ksJverkoston= kanssa= ja= järjestetty= tietoiskuja= ja=
työpajoja =sitä =mukaa =kuin =tuloksia =järjestöjen =ja =sen =jäsenten =näkemyksistä =on =saatu =mmK =
erilaisten=kyselyjen=ja=haastattelujen=avullaK==

bnsimmäisen= vaiheen= tulokset= on= raportoitu= iaurean= osahankkeen= väliraportissa=
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bnsimmäisessä= vaiheessa= kartoitettiin= neuroloÄisia= poikkeavuuksia= omaavien= lasten=
perheiden= näkemyksiä= hoitoon= pääsystäI= moniammatillisen= hoidon= ja= kuntoutuksen=
toimivuudesta= sekä= käytännön= tuesta= arjessa= selviytymisessäK= pen= perusteella= esitettiin=
alueelle= saumattoman= hoitopolun= varmistamiseksi= perheille= oman= vastuuhenkilön=
nimeämistäI=mikä=sujuvoittaisi=toimimista= ja=olisi=selkeä= solmukohta=palvelujen=viidakossaK=
jyös= aikuisten= saumattomaan= polkuun= kaivattiin= tukea= erityisesti= nivelvaiheen= kohtiinI=
esimK= kun= nuoresta= tulee= täysiJikäinen= tai= aikuinen= eläköityyK= = gärjestöjen= antama= tieto= ja=
vertaistuki= ovat= jäsenille= tärkeitäI= mutta= myös= järjestöt= kokivat= kyselyjen= mukaan= roolinsa=
epävarmaksi=mmK=erilaisten=toimijoiden=vastuualueiden=epäselvyyden=tai=päällekkäisyyksien=
takiaI=vähäisten=resurssien=takiaI=mutta=myös=järjestöaktiivien=vähäisen=määrän=vuoksiK==

qoisessa= vaiheessa= keskityttiin= etsimään= ratkaisuja= hyvinvointipolun= saumattomuuden=
vaarantaviin= tekijöihin= toteuttamalla= alueen= toimijoiden= keskuudessa=
työpajatyöskentelymuotoinen= häiriöanalyysiI= jonka= vastuullisena= vetäjänä= oli=
toimitusjohtaja= qaina= iehtiö= sariantti= lyWstäK= eän= orÄanisoi= yhdessä= iaurea= iohjan=
sairaanhoitajaopiskelijoiden=ja=opiskelijoita=ohjaavien=lehtorien=iiisa=oantaI=Anne=jakkonen=
ja=luti=Ahonen=kanssa=erilliset=työpajat=sekä=perheiden=että=moniammatillisten=toimijoiden=
edustajille= ja=lopuksi=kaikille=yhteisen=kartoitettuihin=onÄelmiin=ratkaisuja=etsivän=työpajanK==
qavoitteena=oli=ensin=kartoittaa=eri=näkökulmista=saumattomuutta=vaarantavat=häiriötekijät=
ja=sitten=yhdessä=etsiä=niihin=toimivia=ratkaisuvaihtoehtoja=otettavaksi=käyttöönK=lpiskelijat=
toimivat= työpajoissa= pienryhmissä= asioiden= muistiin= kirjaajina= ja= he= myös= keräsivät=
työpajojen= välillä= taustatietoja= mmK= kirjallisista= lähteistä= ja=haastattelujen= avullaI= mistä= he=
ovat= kirjoittaneet= opettajien= ohjauksessa= omat= raportitI= jotka= ovat= myös= osana= tätä=
raporttiaK= qaina= iehtiö= on= raportoinut= häiriöanalyysin= tulokset= omana= kokonaisuutenaI= ja=
myös=se=on=toimitettuna=yksi=tämän=raportin=lukuK=

hoko= ksJosion= työ= on= vielä= keskenK= qunnistettuihin= haasteisiin= pyritään= vastaamaan= mmK=
kehittämällä= varhaisen= tunnistamisen= lomaketta= avuksi= lasten= ja= nuorten= parissa=



=

 

8 
 

työskenteleville= toimijoille= sekä= kuvaamalla= saumattoman= hyvinvointipolun= kokonaisuutta=
lapsen= ja= nuoren= elämän= käännekohtien= ja= nivelvaiheiden= avullaK= jyös= perheiden=
kokemuksia= perusterveydenhuollosta= neuroloÄisia= poikkeavuuksia= omaavan=lapsen= kanssa=
kartoitetaan= ja= etsitään= keinoja= yleisen= tietoisuuden= lisäämiseksi= muidenkin= kuin= ksJ
asioihin=erikoistuneiden=toimijoiden=keskuudessaK=qämän=raportin=johdantoluku=hahmottaa=
saumattoman= ksJhyvinvointipolun= kokonaisuutta= hankkeen= tämänhetkisen= tilanteen=
mukaan= ja=raportin=loppuluku=avaa=ennakoivaa=otetta= ja=varhaisen=tunnistamisen=tärkeyttä=
hankkeen=näkökulmastaK==

hiitos= kaikille= mumppuJhankkeen= tilaisuuksiin= ja= työpajoihin= osallistuneille= lukuisille=
toimijoille= iänsiJrudenmaan= alueeltaK= hiitos= erityisesti= perheilleI= jotka= ovat= kertoneet=
kokemuksiaan= ja= auttaneet= näin= tunnistamaan= niitä= kriittisiä= kohtiaI= joihin= on= saatava=
parannus= saumattomuuden= ja= kansalaislähtöisyyden= turvaamiseksi= monitoimijaisessa=
yhteistyössäK= hiitos= myös= kaikille= teille= toimijoille= yksityiseltäI= julkiselta= ja= kolmannelta=
sektoriltaI= jotka= olette= rohkeasti= tulleet= mukaan= työpajatoimintaanI= ottaneet= vastaan=
kriittisiäkin= kommentteja= ja= antaneet= omaa= osaamistanne= hankkeen= ja= opiskelijoiden=
käyttöönK= hiitos= opiskelijoita= ohjanneille= lehtoreille= ja= kiitos= iaurean= osion= tutkija= eanna=
quohimaalle= hankeosion= vaativasta= koordinaatiostaK= brityiskiitos= häiriöanalyysin=
toteuttaneelle= qaina= iehtiölleI= jonka= työpajoissa= käyttämä= hoitopolkuja= dokumentoiva=
Äraafinen=malli=osoitti=käytännössä=kaikilleI=kuinka=monimutkaisista=prosesseista=todella=on=
kyseK=

=

iohjalla=lokakuussa=OMNP=

=

qarja=jeristö=
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Tiivistelmäa

iaurean= mumppuJhankkeen= neuroloÄisia= vammoja= omaavien= lasten= ja= nuorten= perheiden=
osiossa= on= tutkittu= iänsiJrudenmaan= alueella= saumattoman= hoitopolun=
epäjatkuvuuskohtia= eri= toimijoiden= ja= perheiden= näkökulmastaK= qässä= raportissa= esitellään=
osion= tuloksia= ja= erityisesti= alueella= vuoden= OMNO= aikana= toteutettu= häiriöanalyysiI= jonka=
vastuullisena= vetäjänä= on= toiminut= qaina= iehtiöK= qyö= on= toteutettu= yhteistyössä= iaurean=
sairaanhoitajaopiskelijaryhmän= ja= heitä= ohjaavien= opettajien= kanssaK= paatuja= tuloksia= on=
esitelty= alueen= työpajoissa= prosessin= eri= vaiheissa= niinI= että= toimijat= ovat= voineet= ottaa=
suosituksien= pohjalta= tehtyjä= toimenpideJehdotuksia= käyttöön= jo= hankkeen= aikanaK= qyön=
tuloksena= esitetään= suositukset= monitoimijaisen= yhteistyön= ja= tiedonkulun= parantamiseksi=
ja= erilaisten= häiriötekijöiden= poistamiseksiK= merhekeskeisen= toimintamallin= käyttöönotto=
edellyttää=muutoksia=sekä=rakenteissa=että=asenteissaK=
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Abstracta

fn=the=subJproject=of=children=and=younÄ=people=with=neuroloÄical=disabilities= in=the=project=
mumppuI=iaurea=has=studied=the=Äaps=in=the=seamless=care=pathway=from=the=families’=and=
the=different=actors’=point=of=viewK==fn=this=reportI=we=present=the=results=of=the=subJprojectI=
includinÄ= the=Äap= analysis=that= was=carried=out=in=OMNOI= led= by=qaina=iehtiö= in= cooperation=
with =a =Äroup =of =nursinÄ =students =and =their =teachersK =qhe =results =of =the =work =have =been =
presented =to =the =actors =in =workshops =durinÄ =the =processI =to =enable =them =to =act =on =the =
recommendations= already= while= the= project= is= still= runninÄK= As= a= conclusion= of= the= workI=
there=are=recommendations=on=how=to=enhance=cooperation=and=information=flowI=and=how=
to=remove=different=kinds=of=blocks=alonÄ=the=care=pathwayK=qhe=introduction=of=the=familyJ
centered=approach=requires=chanÄes=in=both=structures=and=attitudesK=

 =
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t Saumattomana
hyvinvointipolunaedellytyksistäa
Meristö,oTarja;oTuohimaa,oHannao

paumattomuus= hyvinvointipolulla= tarkoittaa= sitäI= että= kaikki= tutkimusJI= hoitoJ= ja=
kuntoutustoimenpiteet= tapahtuvat= kansalaisen= kannalta= sujuvasti= vaiheesta= ja= toimijalta=
toiselle=siirryttäessäI=ilman=epätietoisuutta=siitäI=minne=mennäänI=milloin=mennään=tai=kuka=
asioista= vastaaK= = pe= tarkoittaa= myös= sitäI= että= tiedot= toimenpiteitä= tarvitsevan= henkilön=
tilanteesta= ovat= ajan= tasalla= kaikkien= toimijoiden= luona= ilmanI= että= henkilön= itse= tai= häntä=
edustavan= tahon=pitää=se=erikseen=varmistaa= ja= tuoda=varmuuden=vuoksi=omat= dokumentit=
mukanaan= virheellisten= tietojen= välttämiseksiK= paumattomuuden= edellytyksinä= ovat=
monitoimijaisessa= hyvinvointiympäristössä= eri= toimijoiden= välinen= yhteistyö= ja= toimivat=
tietojärjestelmätI= mutta= myös= ennakoiva= asenneI= jolla= pyritään= minimoimaan= tulevat=
katkoskohdat= ja=asiakkaalle= epätietoisuutta= aiheuttavat= tekijätK= ln=kuunneltava= asiakastaI=
jotta=voi=ymmärtää=hänen=tarpeitaan=ja=tuntemuksiaanK=

mumppuJhankkeessa=kehitetään=monitoimijaisia=hyvinvointipalveluita=kansalaisnäkökulmaa=
korostaen=bteläJpuomen=alueellaK=iaureaJammattikorkeakoulun=osahankkeessa=tavoitteena=
on= tunnistaa= tämänhetkisiä= palvelutarjonnan= onÄelmakohtia= sekä= nivoa= palveluita= yhteen=
orÄanisaatiorajat= ylittäen= niinI= että= muodostuu= saumaton= palveluiden= polkuI= jota=
kansalaisen= on= helppo= edetä= riippumatta= siitäI= minkä= orÄanisaation= tai= palveluntarjoajan=
kanssa=hän=asioi=Ehuva=NFK=

=

=
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=
vhtenä= iaurean= osahankkeen= kohderyhmänä= ovat= vammaisten= lasten= ja= nuorten= perheetI=
joista= erityisesti= on= fokusoitu= neuroloÄisia= poikkeavuuksia= omaavien= lasten= ja= nuorten=
perheisiinK= qässä= raportissa= käsitellään= näistä= poikkeavuuksista= autismin= kirjoaI=
tarkkaavaisuuden=vaikeuksia=EAaeaLAaaFI= qouretten=oireyhtymääI= pakkoJoireisia=häiriöitä=
EocdFI=kielellisiä=erityisvaikeuksia=sekä=oppimisvaikeuksiin=liittyviä=erityispiirteitäK==

mumppuJhankkeen= tavoitteen= mukaisesti= vammaisten= lasten= ja= nuorten= osiossa= halutaan=
tarkastella= tämänhetkistä= palveluiden= jäsentymistapaa= ja= perheiden= kokemuksia=
palveluiden= käyttäjinä= sekä= etsiä= uusia= ratkaisutapojaI= jotka= edistävät= palvelupolun=
saumattomuuttaK= brityisesti= perheidenI= terveydenhuollon= ja= koulujen= yhteistyö= nousee=
keskeiseksi= teemaksiK= merheet= kaipaavat= konkreettista= tukea= omissa= arjen= asioissaI= mutta=
myös=tietoisuuden=lisäämistä=neuroloÄisista=oireyhtymistä=laajemminI=jotta=erilainen=lapsi=ja=
nuori= perheineen= saisi= elää= omana= itsenään= osana= yhteiskuntaa= ilman= syyllistämistä= tai=
silmätikuksi=joutumistaK=EhsK=myös=minomaa=OMNPI=sKRPF=

hokonaiskuva= lapsen= ja= nuoren= neuroloÄisesta= hyvinvointipolusta= voidaan= jakaa= elämän=
erilaisten=käännekohtienI=nsK=nivelvaiheiden=jaksottamiin=osiinK=bnsimmäinen=vaihe=ajoittuu=
syntymästä=esikouluun=ja=seuraavat=kaksi=vaihetta=alakouluun=ja=yläkouluunI=minkä=jälkeen=
on= tarkasteltava= erilaisia= vaihtoehtoja= peruskoulun= jälkeiseen= opiskeluun= ja= muuhun=
toimintaanK= qähän= vaiheeseen= ajoittuu= yleensä= myös= täysiJikäisyyden= saavuttaminenK=
lpintojen= ja= työharjoittelujaksojen= yhteyteen= liittyy= usein= myös= muutto= pois=
lapsuudenkodistaK= lpintojen= päättymisen= vaihe= merkitsee= lisää= itsenäistymistä= ja= omaa=
elämääI=johon=kuuluvat=omat=unelmat=ja=myös=esimK=oma=perhe=ja=oma=työK=Ehuva=OF==

hukaan= ei= kulje= elämänpolkuaan= täysin= yksinK= brityisiä= tarpeita= omaava= nvJlapsi= tai= nuori=
perheineen= saa= ympärilleen= tavallisten= kontaktien= lisäksi= ison= joukon= erilaisia= toimijoitaI=
jotka=vielä=usein=vaihtuvat=siirryttäessä=vaiheesta=toiseenI=mutta=myös=vaiheiden=sisälläK==

huva N== bnnakoivan=saumattoman=ksJpolun=malli=
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vhteiskunnallisista= toimijoista= ensimmäinen= kontakti= on= usein= neuvolaI= jossa= tehdään=
havaintoja= ja= mittauksia= lapsen= kehityksestä= ja= sen= etenemisestäK= moikkeamista=
raportoidaan= neuvolakorttiin= ja= mahdollisista= lisätutkimusten= tarpeista= keskustellaan=
vanhempien= kanssaK= qietoisuuden= lisääminen= neuroloÄista= oireista= ja= niiden= taustalla=
olevista= vammoista= neuvolaverkostossa= mahdollistaa= varhaisen= tuen= ohjaamisen= perheille=
jo= ennen= kuin= poikkeamat= ovat= muodostuneet= onÄelmaksi= ja= huoleksi= perheille= ja= muille=
lapsen= läheisilleK= mäivähoito= on= toinen= merkittävä= kontaktiI= jossa= lapsen= oireita= on=
mahdollisuus= havaita= myös= sosiaalisten= taitojen= ja= ryhmäkäyttäytymisen= osaltaK=
qoteutettavat=RJvuotistarkastukset= antavat= vihjeitä= esikoulua= ja= tulevaa= kouluratkaisuakin=
ajatellenW= opiskellaanko= esimK= tukitoimien= avulla= perusopetuksen= ryhmässä= vai= olisiko=
tarkoituksenmukaisempaa= pyrkiä= löytämään= pienryhmäpohjainen= ratkaisuvaihtoehto= NNJ
vuotisen= oppivelvollisuuden= puitteissaK= qutustumiskäynnit= erilaisiin= koulumuotoihin= ovat=
tärkeitäK= houlun= rehtorin= asenne= ja= opettajien= ammattitaito= ovat= ratkaisevia= erilaisten=
järjestelyjen= onnistumisessaI= mutta= toki= siihen= vaikuttavat= paljon= myös= kuntatason=
päättäjien= asenteet= ja= tarjolla= oleva= resursointi= esimK= inkluusion= mukaisia=
lähikouluratkaisuja=ja=niiden=toimivuutta=ajatellenK==

 =



=
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huva 2 = hokonaiskuva=lapsen=ja=nuoren=neuroloÄisesta=hyvinvointipolusta=voidaan=jakaa=

elämän=erilaisten=käännekohtienI=nsK=nivelvaiheiden=jaksottamiin=osiinK=iuonnos=
polkumallistaK=

 =
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Alakoulussa=vuorovaikutus=kodinI=koulun=ja=iltapäiväkerhon=välillä=on=avainasemassaK=jyös=
mahdolliset= koulukyydit= ovat= keskeinen= lenkki= alakoululaisen= saumattomassa=
hyvinvointipolussaK= lpetussuunnitelmien= mukauttaminen= juuri= oikeaan= tarpeeseen= vaatii=
opettajalta= ammatillisen= pätevyyden= lisäksi= asennetta= ja= oikeaa= välittämistäI= sillä= kaikille=
sopivia= patenttiratkaisuja= ei= ole= tarjolla= monistettavaksiI= vaan= opettajan= on= innostuttava=
kokeilemaan= erilaisia= vaihtoehtojaI= jotka= voivat= tarjota= oppimisen= mahdollisuuksia= myös=
erilaiselle= oppijalleK= rsein= näistä= oivalluksista= hyötyvät= kaikki= oppilaat= ja= opettajakin= saa=
kokea= oman= työnsä= luovana= ja= innovatiivisenaK= fltapäiväkerhotoiminta= voidaan= nähdä=
kuntouttavana= toimintana= koko= alakoulun= ajanI= vaikka= tavallisesti= iltapäiväkerhoa=
tarjotaankin=vain=ekaJ=ja=tokaluokkalaisilleK==iuokkaJavustajat=voivat=toimia=tällöin=kouluajan=
jälkeen= iltapäiväkerhossa= ryhmäavustajan= tai= henkilökohtaisen= avustajan= roolissa= ja= ovat=
omalta=osaltaan=varmistamassa=saumatonta=hyvinvointipolkuaI=kun=tieto=koulusta=siirtyy=ipJ
kerhon= puolelleK= oeissuvihkokäytäntö= on= tukemassa= tätä= tilanteissaI= jossa= henkilöt= eivät=
siirry=lapsen=mukana=tai=jos=henkilöt=muuten=vaihtuvatK=houluterveydenhuolto=ja=laajemmin=
oppilashuoltoryhmätoiminta= ovat= koulunI= iltapäiväkerhon= ja= kodin= tukena= ja=
keskustelukumppaninaK= qärkeää= onI= että= asioista= keskustellaan= ennen= kuin= ne= tulevat=
onÄelmiksi=tai=kriisiytyvätK==

vläkouluun= siirtymisvaiheeseen= liittyy= usein= koulun= vaihtuminen= esimK= pienemmästä=
kyläkoulusta= keskustan= isompaan= opinahjoonK= pamanaikaisesti= nuori= elää= murrosikääK=
hapinointi= auktoriteetteja= vastaanI= irtaantuminen= kodista= ja= liittyminen= omiin=
kaveriporukoihin= on= vahva= viesti= itsenäistymisprosessin= alkuvaiheesta= kohti= omaa= elämää=
EksK= eoikkala= C= maja= OMNPFK= qavallinen= nuori= ja= erityistukea= tarvitseva= nuori= kumpikin=
kaipaavat=tässä=herkässä=elämänvaiheessa=hienovaraista=opastusta=peruskoulun=jälkeisistä=
opiskelumahdollisuuksistaI=työelämään=tutustumista=kesätöiden=ja=qbq=Jharjoittelun=kautta=
ja= myös= osallistumista= yhteiskunnan= toimintaan= erilaisten= aktiviteettienI= eismK= taksvärkin=
kauttaK= ln= tärkeä= huolehtia= tasavertaisesti= näistä= mahdollisuuksista= myös= erilaisille=
oppijoilleK=pe=edellyttää=kouluilta=yhteyksiä=oppilaiden=vanhempiinI=mutta=myös=ympäröivän=
yhteiskunnan= toimijoiden= kanssa= sopivien= harjoittelupaikkojen= löytämiseksi= tai= jatkoJ
opiskeluväylän=tunnistamiseksiK==

hun= oppivelvollisuus= päättyyI= jatkoJopiskelupaikka= lukiossa= tai= ff= asteen= koulutuksessaI=
oppisopimuskoulutus= tai= nuorten= työpajatoiminta= tarjoavat= mahdollisuuksia= oman= polun=
löytämiseen= ja= merkityksellisyyden= kokemusten= saamiseenK= kvJnuorilla= voi= tulla= itsetuntoJ
onÄelmia=erilaisuuden=kokemuksestaI=mille=ei=itse=mahda=mitäänI=mutta=jota=muut=saattavat=
pitää=enemmän=käytöshäiriönä=kuin=neuroloÄisesta=poikkeamasta=aiheutuvana=oireiluna=EksK=
horhonen=C=poininen=OMNPFK=qäysiJikäisyyden=saavuttaminen=on=etappiI= joka=ajoittuu=tähän=
elämänvaiheeseenK= kvJnuoren= kohdalla= se= voi= merkitä= uusia= toimijoita= hyvinvointipolulle=
esimK= edunvalvojan= muodossaI= mikäli= nuori= itse= ei= osaa= riittävästi= hoitaa= vaikkapa= rahaJ
asioitaanK=jyös=vanhemmat=ovat=uudessa=tilanteessa=täysiJikäisen=lapsensa=kanssaK==

lpintojen= päättyessä= edessä= on= siirtyminen= työelämään= ja= vähitellen= omaan= itsenäiseen=
elämäänK=rnelmat=kuuluvat=kaikilleI=myös=nvJnuorilleI= ja=heidän=unelmiensa=toteutumiseksi=
tarvitaan=tukeaI= jota=saa=parhaiten=jokainen=annettua= tarkistamalla= omia=ennakkoluuloja=ja=
asenteita= erilaisuutta= kohtaanK= sapaaehtoistyö= ja= järjestöjen= orÄanisoima= vertaistuki= ovat=
korvaamattomia= tässä= vaiheessa= nuoren= elämääK= pamoinI= kuntien= tukitoimet= esimK= vapaaJ
ajan= avustajien= muodossa= tai= helan= tulkkauspalvelu= ovat= asioitaI= jotka= auttavat= erilaista=
inteÄroitumaan= osaksi= yhteiskuntaaK= kormaali= on= käsiteI= joka= joutaa= romukoppaan= tässä=



=

 

NS 
 

mosaiikkisessaI= kansainvälistyvässä= maailmassaI= jossa= jokainen= on= yksilö= ja= omalla=
tavallaan=erityinenK==

 =



 

 

NT

Lähteetajaakirjallisuuttaa
=

eoikkalaI=qK=C=majuI=mK=OMNPK=Apina=pulpetissaW=vsiluokan=yhteisöllisyysK=daudeamusK=

horhonenI= pK= C= poininenI= jK= EtoimKF= OMNPK= vksilöllisesti= vaan= ei= yksin= –= kohtaamisia= ja=
keskusteluja=vammaisuudestaK=aiakK=C=oaportteja=OVLOMNPK=

lpiskelijan=opinpolkuK=_ovalliusJammattiopistoK=bsite=OMNPK=

quohimaaI= eKI= oajalahtiI= bK= C= jeristöI= qK= OMNOK= eyvinvoinnin= pitkospuut= J= iähtökohdat=
kansalaisen=saumattoman=hyvinvointipolun=kehitystyölleK=iaureaK=



=
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u Kohderyhmänaerityispiirteetna
neurologisetahäiriöta
Heino,oHanna;oKinnunen,oJonna;oLindberg,oTeija;oPehkonen,oPirita;o
Pulkkinen,oHappiness;oSavolainen,oAnna-Greta;oVäkkärä,oRauni;o
Wallin,oClarissao

upt Autismia
Autismi= on= autismin= kirjoon= kuuluva= neurobioloÄinen= keskushermoston= kehityshäiriöK=
Autismi= aiheuttaa= vaihtelevia= toiminnan= esteitäK= Autistisilla= henkilöillä= aistien= välittämä=
tieto= ja=sen=tulkinta=on=yksilöllistä= ja=huomattavasti=poikkeavaaK=Autismi=kuuluu=lapsuuden=
laajaJalaisiin=kehityshäiriöihinI=joille=on=ominaista=lapsuudessa=ilmenevät=vakavaJasteiset=ja=
laajaJalaiset= vajavuudet= lapsen= sosiaalisessa= vuorovaikutuksessa= sekä= viestintäkyvyssäK=
Autismi=on=pysyvä=ominaisuusI=jonka=syyt=ovat=suurimmaksi=osaksi=tuntemattomiaK=rseiden=
eri=perintötekijöiden=arvellaan=lisäävän=alttiutta=autismin=kehittymiseenK=

Autismi= ilmenee= jo= ennen= kolmen= vuoden= ikääK= iapsen= vanhemmat= ovat= huomanneet=
onÄelmia= lapsen= kehityksessä= jo= aikaisemminK= Autismista= kärsivälle= on= vaikeaa= ymmärtää=
sekä=tulkita=toisen=ihmisen=tunteita=että=ajatuksia=heidän=eleistään=ja=ilmeistäänK=Autismista=
kärsivä=voi=kaihtaa=katsekontaktia=ja=hänen=sosiaaliseen=vuorovaikutukseensa=liittyvässä=eiJ
sanallisessa=käytöksessä=esimK=eleetI=vartalon=asennot=sekä=kasvojen=ilmeet=ilmenee=selviä=
puutteitaK= Autistinen= saattaa= olla= reaÄoimatta= tai= vastaamatta= kutsuttaessa= häntä= ikään=
kuin= hän= ei= kuulisiK= Autisti= ei= kykene= normaaliin= tapaan= jakamaan= iloaI= ilmaisemaan=
kiinnostusta= erilaisiin= asioihinI= ja= hän= on= kyvytön= vastavuoroisuuteen= tunnetasollaK=
Autistisen= puheen= kehitys= on= hidastunut= tai= hän= ei= opi= lainkaan= puhumaanK= muhumaan=
oppineilla= autisteilla= on= vaikeus= aloittaa= keskustelujaI= ja= heidän= käyttämänsä= kieli= on=
kaavamaista= ja=toistavaaK= Autistinen=ei=osaa= kuvitteluJ= eikä=matkimisleikkejäI= ja=hänellä=on=
rajoittuneita= ja= kaavamaisia= käytöstapoja= tai= maneereitaK= jonesti= autistinen= kiinnittyy=
tiettyihin= rituaaleihin= tai= rutiineihinK= rsein= autistinen= on= herkkä= äänilleI= valolle= tai=
kosketukselleI=mutta=ei=tunnu=tuntevan=kipuaK=hoÄnitiiviset=taidot=voivat=vaihdella=suurestiI=
jotkut=saattavat=oppia=lukemaan=ja=olla=yleiseltä=älykkyydeltään=vähintään=normaalitasoisiaI=
jotkut= jopa= keskimääräistä= selvästi= älykkäämpiäK= jonella= autistilla= esiintyy=
hyperaktiivisuuttaI= impulsiivisuutta= tai= käytöshäiriöitäK= EAutismiliitto= OMNOI= qerveysportti=
OMMVKF=
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upu Kielellinenaerityisvaikeusa
hielellisessä= erityisvaikeudessa= EdysfasiaF= puheen= jaLtai= kielen= kehitys= viivästyy= tai= etenee=
jollakin=tavalla=poikkeavastiK=hielellinen=oppiminen=ja=toimintakyky=eivät=kehity= iän=mukaan=
odotetulla= tavallaK= muhe=voi=puuttua=kokonaan=ja=sanojen=oppiminen=on= hidastaK= bnsisanat=
voivat=tulla= myöhään=tai= jo=opittuja=sanoja=ei=enää=käytetäK= panojen=yhdistäminen=lauseiksi=
on= vaikeaaK= panastonI= lauseidenI= käsitteiden= ja= kieliopin= oppiminen= on= aikaa= vievää= ja=
onÄelmallistaK =iapsi =voi =olla =myös =puhumatonK =iapsen =puheesta =on =vaikea =saada =selvääK = =
Asioista=kertominen=voi=tuottaa= lapselle= isoja=vaikeuksiaK=Asioiden=kertominen=voi=olla= joko=
hyvin= lyhyttä= tai= hyvinkin= runsastaK= iapsi= ei= pysty= saamaan= kertomastaan= ehjää=
kokonaisuuttaK=hielellinen=erityisvaikeus=on=jaoteltavissa=lieväänI=keskivaikeaan=ja=vaikeaan=
häiriöönK= hielellinen= erityisvaikeus= voi= ilmetä= oppimisvaikeuksina= koulussaK= iukemisen= ja=
kirjoittamisen=oppiminen=saattaa=olla=työlästä=ja=aikaa=vievääK==rsein=lapsella=tai=nuorella=voi=
olla= erityisiä= vaikeuksia= vieraiden= kielten= ja= matematiikan= oppimisessaK= hielellisessä=
erityisvaikeudessa= voi= esiintyä= liitännäishäiriöitäK= kiitä= ovat= esimerkiksi= hahmotuksen= ja=
motoriikan= vaikeudetI= tarkkaavaisuuden= kiinnittämisen= ja= keskittymisen= onÄelmat= sekä=
vaikeudet= sosiaalisissa= taidoissaK=hielellistä= erityisvaikeutta= ei= voida= selittää= neuroloÄisillaI=
aistitoimintojenI= tunneJelämän= tai= ympäristötekijöiden= onÄelmillaI= joita= ovat= mmK= lapsen=
kasvuympäristöön=sekä=vuorovaikutukseen=liittyvät=vajavuudetK=EAivoliitto=OMNOKF==

upv Aistihäiriöaa
Aistihäiriöt=ovat=joko= yliJ= tai=aliherkkyyttä= jossain=kehon=aistissa=tai=aistin= toiminnan= muita=
häiriötäK=Aisti=siis=voi=toimia=häiritsevän=voimakkaasti=tai=liian=heikosti=tai=tavalla=tai=toisella=
väärinK=EAttwood=OMMTKF=

Aistiyliherkkyys= tarkoittaa= sitäI= että= aistimukset= koetaan= sillä= tavalla= normaalia=
voimakkaamminI= että= ne= aiheuttavat= kielteisen= reaktion= henkilössäI= esimerkiksi=
jännittymisenI= vihastumisen= tai= vetäytymisen= halunK= vleisintä= aistiyliherkkyyttä= on=
yliherkkyys= tietyille= äänilleK= jyös= yliherkkyyttä= voi= esiintyä= tuntoaistimustenI= valon=
voimakkuudenI=ruoan=maun=ja=koostumuksen=sekä=tiettyjen=hajuaistimusten=osaltaK=eenkilö=
saattaa=aliJ=tai=ylireaÄoida=myös=kipuun=ja=fyysiseen=epämukavuuteenK=jyös=asentoI= liike=ja=
tasapainoaisti=voivat=olla=normaalista=poikkeavatK=EAttwood=OMMTKF=

Aistihäiriöiden= arvioinnissa= on= aluksi= tärkeää= selvittää= kaikki= oireetK= kykyään= on= useita=
arviointimenetelmiäI= jotka= on= suunniteltu= mittaamaan= häiriötä= kaikkien= aistijärjestelmien=
osaltaK=iisäksi=on=olemassa=seulontalomake=tai=seulontakyselyI=joka=antaa=lyhyen=kuvauksen=
henkilön= aistijärjestelmien= toiminnasta= ja= niihin= liittyvistä= käyttäytymismuodostaI= ja= vielä=
kuvan= siitäI= miten= vakava= mahdollinen= onÄelma= onK= huntoutuksessa= käytetään= erilaisia=
oireitten=mukaan=valittuja=keinojaK=EAttwood=OMMTKF=



=
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upw Tourettenasyndroomaa
dilles= de= la= qouretten= neuropsykiatrinen= syndrooma= on= nykimishäiriöI= johon= liittyy= tai= on=
liittynyt= monimuotoisia= motorisia= sekä= yksi= tai= useita= äänellisiä= nykimisiäI= vaikkei=
välttämättä= samanaikaisestiK= makkoliikkeisiin= voi=kuulua= mmK= silmien=räpsytystäI= toistuvaa=
kurkun= puhdistustaI= nuuskimistaI= käsivarren= liikutteluaI= potkuliikkeitäI= olkapäiden=
nykimistä= tai= hyppelyäK= kämä= purkaukset= eivät= ole= harkittuja= eikä= niillä= myöskään= ole=
mitään=tarkoitustaK=eäiriöt=alkavat=yleensä=lapsuudessa=tai=nuoruudessaI=OJN4=vuoden=iässäK=
eäiriö= tavallisesti=pahenee= nuoruusiässä= ja= jatkuu= usein=aikuisiälläK= qouretten= syndrooman=
oireet= vaihtelevat= henkilöstä= toiseen= ja= niiden= vakavuus= vaihtelee= hyvin= lievästä= vaikeaanI=
suurin= osa= tapauksista= on= lieviäK= qouretten= syndrooma= ei= yleensä= tule= yksin= vaan= siihen=
saattaa= liittyä= joitain= tai= kaikki= seuraavista= oireista= tai= tiloistaW= erilaisia= pakkoJoireitaI=
keskittymishäiriöitäI= ylivilkkautta= sekä= impulsiivisuuttaK= ptressi= pahentaa= oireita= ja= oireet=
häviävät=unen= aikanaK= = qouretten= oireyhtymää= ei= voida=parantaaI= vaikka= oireita= voidaankin=
lievittää= ja= niitä= voi= oppia= hallitsemaan= esimK= lääkkeiden= ja= koÄnitiivisen= ja= Ltai=
käyttäytymisterapian=avullaK=Epuomen=qouretteJyhditys=ryFK=

lireyhtymään=liittyy=paljon=oppimisvaikeuksiaK= merusteita= silleI=että= qouretten=syndroomaa=
sairastavilla= henkilöillä= esiintyy= usein= lukemisJ= ja= kirjoittamisvaikeuksiaI= ei= oleK=
lppimisonÄelmat= selittyvät= keskittymisvaikeuksillaK= fmpulsiivinen= käytös= voi= johtaa=
vaikeuksiin= oppimistilanteissaK= jikäli= henkilöllä= on= todella= lukiJ= ja= kirjoitushäiriö= tai=
onÄelmia= kielissä= tai= matematiikassa= oikeaan= opetusmenetelmään= on= syytä= kiinnittää=
huomiotaI=niin=kuin=kenen=tahansa=oppimisvaikeuksista=kärsivän=kohdallaK=EpedaKnetKF=

upy Pakkoooireinenahäiriöa
makkoajatukset= ja= pakkotoiminnot= ovat= ominaisia= pakkoJoireiselleK= vleisimmät=
pakkoajatukset= liittyvät= tarttuvien= tautien= pelkoon= tai= pakonomaiseen= epäilyyn=
mahdollisesti= vahinÄossa= tehdyistä= tai= tekemättä= jääneistä= teoistaI= kuten= silitysraudan=
päälle= jääminenK= qavallisia= ovat= myös= somaattiset= pakkoajatukset= koskien= sairauksien=
pelkoja= sekä= tarve= järjestää= tavarat= symmetriseen= järjestykseenK= käitä= ajatuksia= kuulevat=
yrittävät= työntää= ne= pois= mielestään= parhaansa= mukaan= pakonomaisten= liikkeiden= avullaI=
esimK= oven= sulkeminen= toistuvastiK= makkotoiminnot= puolestaan= ovat= pakonomaista=
tekemistä= esimK= käsien= pesuI= tai= mielentoimintaa= esimK= rukoiluI= sanojen= toistaminen= ja=
laskeminen= hiljaaK= qavallisimpia= pakkotoimia= on= peseminenI= siivoaminenI= tarkistaminen= ja=
järjesteleminenK=Arviolta=noin=OJP=B=aikuisista=kärsii=pakkoJoireisesta=häiriöstäI=mutta=lievät=
ja= satunnaisesti= ilmenevät= ovat= hyvin= yleisiäK= eäiriö= yleisemmin= alkaa= murrosiässä= tai=
nuoruudessaI= joskus= myös= lapsuudessaK= suosien= kuluessa= noin= joka= kuudennella= häiriö=
pahenee=ja=voi=johtaa=työkyvyttömyyteenK=merinnölliset=tekijät=vaikuttavat=asiaanK=ptressi=ja=
elämänmuutokset=voivat=laukaista=häiriönK=Eiepola=ymK=OMMUKF=

upä Aspergerinaoireyhtymäa
AsperÄerin= oireyhtymä= on= lasten= laajaJalainen= autismin= kirjoon= kuuluva= neurobioloÄinen=
keskushermoston=kehityshäiriöI=joka=aiheuttaa=vaihtelevia=toimintarajoitteitaK=EAutismiliitto=
OMNOKF=pen=syyt=ovat=suurelta=osin=tuntemattomatK=merinnöllisillä=tekijöillä=tiedetään=olevan=
jonkinlainen=osa=oireyhtymän=synnyssäK=iapsuudessa=oireyhtymä=on=yleisempi=pojillaI=mutta=
sukupuolierot= pienenevät= aikuisiälläK= lireet= jatkuvat= aikuisena= myösK= AsperÄerin=
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oireyhtymän= ominaisia= onÄelmia= ovat= toisten= ihmisten= tunnetilojen= tulkinnan= ja=
ymmärtämisen=vaikeusI=joka=johtaa=kommunikaatiovaikeuksiin=sosiaalisissa=tilanteissa=sekä=
erilaiset= kaavamaiset= käyttäytymistavatK= jyös= omien= tunnetilojen= niukka= tai= kömpelö= eiJ
sanallinen=ilmaisu=aiheuttaa=onÄelmia=sosiaalisissa=vuorovaikutustilanteissaK=lireyhtymä=on=
pysyvä= häiriö= ja= onÄelmat= jatkuvat= myös= aikuisenaK= qästä= oireyhtymästä= kärsivät= henkilöt=
reaÄoivat= aistiärsykkeisiin= poikkeavastiK= ee= myös= paneutuvat= erityisiin= mielenkiinnon=
kohteisiinK=eeille=on=myös=ominaista=alttius=jatkaa=yksityiskohtaistaI=monotonista=tai=nopeaa=
puhumista= huomaamatta= lainkaanI= että= toinen= ei= kuuntele= tai= haluaa= vaihtaa=
puheenaihettaK=eeidän=on=myös=tavallista=vaikeampaa=ymmärtää=huumoria=tai=jakaa=muiden=
kanssa=tuntemaansa=iloaI=minkä=vuoksi=AsperÄerin=oireyhtymästä=kärsivillä=on=hankaluuksia=
solmia= pitkäaikaisia= ystävyysJ= ja= seurustelusuhteitaK= kämä= onÄelmat= näkyvät= myös=
vuorovaikutusta= vaativassa= työssäK= eeillä= ei= ilmene= merkittäviä= kielellisiä= tai= älyllisten=
toimintojen= jälkeenjääneisyyttäK= jonet= AsperÄerin=oireyhtymästä= kärsivät= lapset= ja= nuoret=
ovat= keskimäärin= älyllisesti= normaaleja= tai= lahjakkaitaK= ee= ovat= myös= usein= liikunnallisesti=
kömpelöitä= ja= puheen= rytmiI= painotukset= ja= sointi= voivat= olla= outojaK= = käiden= henkilöiden=
vahvuudet=ja=onÄelmat=ovat=yksilöllisiäI=ja=tuen=tarve=muuttuu=vuosien=varrellaK=lsa=saattaa=
tarvita=tukea=vuorokauden=ympäri=kun=taas=toiset=selviytyvät=pienellä=tuellaK=lireyhtymästä=
kärsivä=lapsi=jää=usein=kaveripiirin=ulkopuolelleK=Eqerveysportti==OMNOKF=

sanhempien= on= tärkeä= muistaaI= että= lapsen= oireet= ja= onÄelmat= eivät= johdu= huonosta=
kasvatuksesta= tai= lapsen= huonotapaisuudestaK= =AsperÄerin= oireyhtymään= ei= ole= parantavaa=
lääkehoitoaK= ee= voivat= kuitenkin= hyötyä= erilaisista= psyykenlääkkeistäI= jotka= saattavat=
lievittää= heidän= oireitaan= pahentavaa= ahdistuneisuuttaI= masentuneisuutta= tai=
impulsiivisuuttaK= rsein= saattaa= myös= ilmetä= lapsilla= unihäiriöitäI= joita= voidaan= lievittää=
melatoniinillaK= AsperÄerin=oireyhtymästä=kärsiviä= henkilöitä=on=puomessa= lähes= 4M=MMM=eli=
noin=joka=sadas=lapsiK=Eqerveysportti=OMNOKF=

upö Oppimisvaikeudeta
lppimisvaikeudet=ovat=todella=yleisiäK=OM–OR=B=väestöstä=on=jonkinlaisia=oppimisvaikeuksia=
eli= noin= miljoonalla= suomalaisellaK= jukaan= luetaan= kaikenlaiset= oppimisvaikeudetI=
lievemmät= ja= vaikeammatK= lppimisvaikeuksia= on= monenlaisiaI= esimerkiksi= lukemisessaI=
kirjoittamisessaI= matematiikassaI= vieraissa= kielissäI= avaruudellisessa= hahmottamisessaI=
ajan= hahmottamisessaI= suuntien= hahmottamisessa= EoikeaJvasenI= itäJlänsiFI= motoriikassaI=
keskittymisessä=ja=tarkkaavaisuudessaI=luetun=ymmärtämisessä=tai=muistamisessaK=

lppimisvaikeudet= saattavat= johtua= monista= eri= tekijöistäK= vleisin= syy= on= perimäK=
deenitutkimuksien= mukaan= yli= puolet= lukivaikeuksista= saattaa= johtua= perimästäK= Äidin=
raskauden= aikaiset= sairaudetI= runsas= päihteiden= käyttöI= tupakointiI= ympäristömyrkyt= tai=
muut= ulkoiset= tekijät= voivat= vaikuttaa= sikiön= kehitykseen= ja= oppimisvaikeuksien= syntyynK= =
iisäksi= äidin= raskausmyrkytysI= lapsen= lievä= hapenpuute= synnytyksessäI= keskosuusI=
keltaisuus= tai= pienikokoisuus= syntyessä= on= lukivaikeusriskitekijöitäK= qoistuvien=
korvatulehdusten= aiheuttama= kuulon= aleneminen= M–PJvuotiailla= saattaa= olla= yhteydessä=
myöhempiin=vaikeuksiin= lukemisessa= ja=matematiikassaK=lppimisvaikeudet=saattavat= myös=
johtua=aivojen=tai=aistielinten=vammautumisesta=onnettomuudessaK==

qerveydenhuollon= ammattilaisten= tulee= seurata= lapsen= fyysistä= kehitystäI= koska= sen=
perusteella= saattaa= ennakoida= oppimisvaikeudenK= sarhaisia= merkkejä= ennen= lapsen=



=

 

22 
 

lukemaan= oppimista= ovat= vauvaikäisen= EN–OJvuotiasF= viivästynyt= kielenLpuheen= kehitysI= P–
4Jvuotiaalla= lapsella= suppea= sanavarasto= ja= vaikeasti= ymmärrettävä= puhe= sekä= R–SJ
vuotiaalla=onÄelmat=oikeiden=sanojen=löytämisessä=tai=virheelliset=sanojen=taivutuspäätteetK=
Ebrilaisten=oppijoiden=liitto=OMNOKF=

up8 ADHDa
Aktiivisuuden= ja= tarkkaavaisuuden= häiriö= Aaea= on= kehityksellinen= itsehillinnän= häiriöK=
eäiriöön= liittyy= onÄelmia= aktiivisuustasossaI= tarkkaavaisuudessa= ja= impulssikontrollissaK=
kämä =onÄelmat =vaikuttavat =lapsen =kykyyn =kontrolloida =omaa =käytöstäänK =Aaea =ei =ole =
lapsuuteen= normaalisti= kuuluva= ohimenevä= vaiheI= joka= jossain= vaiheessa= päättyyK=
sanhempien= toiminta= ei= mitenkään= aiheuta= sitä= eikä= sillä= ole= mitään= yhteyttä= esimerkiksi=
perittyyn=”pahuuteen”K=E_arkley=OMMUI=PRKF=

heskittymisvaikeudet= ovat= yleinen= oire= AaeaJihmisilläK= eeillä= on= vaikeuksia= keskittyä=
asioihin=ja=pysyttäytyä=saman=asian=parissaK=eeillä=on=kova=työ=itsensä=kanssaI=että=pystyvät=
pitämään=huomion=vahvasti=keskittymistä=vaativissa=tilanteissaK= Aiheet=ja=asiatI= jotka=eivät=
kiinnosta=ihmistä=ollenkaanI=ovat=erittäin=haastaviaK=E_arkley=OMMUI=R4KF=

fmpulssikontrollin= vaikeudet= seuraavat= AaeaJlasten= ja= Jaikuisten= elämääK= suoron=
odottaminen=ja=jonottaminen=tekee=heistä=levottomiaK=haikki=pitäisi=saada=hetiI=ja=vastataan=
ennen= kuin= itse= kysymys= on=päättynytK= lireisiin=kuuluu= myös= sopimattomien=kommenttien=
möläyttely=ajattelematta=asiaa=tarkemminK=E_arkley=OMMUI=RVJSMKF=

iiiallisen= tekemisen= onÄelma= ilmenee= erilaisina= toimintoinaK= qoimintoja= ovat= esimerkiksi=
vääntelehtiminenI= jatkuva= puhuminenI= hyräily= tai= outojen= äänien= päästelyI= kiipeily= tai=
häkkyränä= pyöriminenK= kämä= kuvaukset= kertovat= ylivilkkaudestaK= vlivilkkaus= voi= ilmetä=
hermostuneisuutenaI= liiallisena= puhumisena= tai= levottomuutenaK= häytös= näkyy= selkeästi=
ulospäin= ja= usein= vieraat= ihmiset= suhtautuvat= siihen= varauksella= ja= ihmetellenK= E_arkley=
OMMUI=SPKF=

lhjeiden= noudattamisvaikeudet= kuuluvat= myös= AaeaJihmisten=arkeenK= eeillä= ei= ole= kykyä=
noudattaa= ohjeita= ja= sääntöjä= niin= kuin= muilla= ikäisilläänK= oyhmässä= nämä= lapset= yleensä=
tekevät=jotain=muuta=ja=ajautuvat=ryhmän=ulkopuolelleK=iuokassa=opettaja=voi=ohjata=lapsen=
takaisin= pulpetin= ääreenI= mutta= lapsi= ei= ala= tekemään= sitä= mitä= pitäisiI= vaan= tekee= mitä=
huvittaaK=E_arkley=OMMUI=STKF=

bpäjohdonmukainen=työskentely=on=osa=AaeaJlasten=arkeaK=gonain=päivänä=lapsi=suoriutuu=
erittäin=hyvin=annetuista=tehtävistä=ja=taas=toisena=päivänä=tehtävä=ei=onnistuK=käiden=lasten=
älykkyys= on= keskitasoa= tai= sen= yläpuolellaK= qällainen= toiminta= voi= näyttää= laiskuudeltaK=
AaeaJihmisiin=vaikuttaa=suuresti=se=hetkiI=jota=eletään;=tehdyt=suunnitelmat=ja=säännöt=ovat=
monesti= sivuseikkaK= qehtävien= tai= askareiden= suorittamiseen= vaikuttaa= suuresti= olosuhteet=
sillä=hetkelläI=itsehillinnällä=sekä=tahdonvoimalla=on=pienempi=merkitysK=E_arkley=OMMUI=STKF=

jaria= pyvälä= EOMNOI= OSF= kirjoittaaI= että= AaeaWn= taustalla= on= sosiaalisiaI= perinnöllisiä= sekä=
ympäristötekijöitä= joskin= suoraan= perinnöllinen= oireyhtymä= ei= oleK= qutkimukset= ovat=
osoittaneet= yhteyksiä= keskushermoston= välittäjäaineidenI= dopamiinin= ja= nonadrenaliinin=
keskenK= heskustelua= on= käyty= myös= yliaktiivisuutta= korostavista= lisäaineista= sekä=
teollisuuden= käyttämistä= raakaJaineistaK= kämä= asiat= voivat= mahdollisesti= vaikuttaa=
tilanteeseenK= haikki= oppimisvaikeudet= liittyvät= häiriön= oireisiinK= saikeuksia= voi= olla=
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lukemisessaI= tavaamisessa= tai= sanallisissa= matematiikan= tehtävissäK= soi= olla= myös=
vaikeuksia= hahmottaa= tekstiäK= iukeminen= on= hidasta= eikä= se= kiinnosta= vapaaJaikanaK=
lireisiin= liittyvät= ohjeiden= noudattamisvaikeudetkin= vaikeuttavat= oppimistaK= gos= ei= keskity=
tehtäviin= tai= tehtävänantoonI= niiden= tekeminen= vaikeutuuK= iapsi= voi= häiritä= tunnilla= toisia=
oppilaita=ja=hän=ymmärtää=vitsit=tai=sanaleikit=väärinK=Eqhalamus=ly=OMMRJOMNOKF=

iapsella= tai= nuorella= voi= olla= vaikeuksia= tunnistaa= kasvoja= tai= hahmottaa= ympäristöäK=
eänellä= voi=olla= myös= vaikeuksia= tunnistaa= ympäristöstä= kuuluvat=äänet= ja= paikallistaa= neK=
eänellä=voi=olla=myös=vaikeuksia=tunnistaa=esinettä=käsissään=tuntoaistin=avullaK=eänellä=voi=
olla= vaikeuksia= laittaa= esimK= vetoketju= kiinni=tai= lusikka=suuhun= ilman= näön=ohjaustaK= iapsi=
tai=nuori=voi=joskus=myös=käyttää=voimiaan=liiallisestiK=Ehäypä=hoito=OMNNKF=
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Lähteetaa
=
AttwoodI= qK= OMMTK= AsperÄerin= oireyhtymä= lapsuudesta= aikuisuuteenK= houvolaW=
hehitysvammaliitto=ry=OMNOK=

_arkleyI=oK=OMMUK=AaeaW=huinka=hallita=AaeaK=ly=rkfpress=AbK=

iepolaI =rKI =hoponenI =eKI =ieinonenI =bKI =goukamaaI =jK =C =fsohanniI =jK =OMMUK =msykiatriaK =
panoma=mro=lyK=

=

wwwolähteeta
=
AutismiJ=ja=AsperÄerliittoW=Apmbodbofk=lfobveqvjÄ=

httpWLLwwwKterveysporttiKfiKnelliKlaureaKfiLdtkLltkLkoti?p_haku=asperÄerinBOMoireyhtymBC
PBA4=

wwwKerilaistenoppioidenliittoKfi=

wwwKkvhtietopankkiKfi=

wwwKpedaKnet=

wwwKsavasKfi=

wwwKtouretteKfi=

httpWLLwwwKterveysporttiKfiKnelliKlaureaKfiLdtkLshkLkoti?p_haku=autismi=

httpWLLautismiliittoKfiLautismin_kirjoLautismi=

httpWLLwwwKaivoliittoKfiLkielellinen_erityisvaikeus_BOUsliBOVLkielellinen_erityisvaikeus=

häypä=hoitoK=OMNN=ja=OMNOK=AaeaK===

httpWLLwwwKkaypahoitoKfiLwebLkhLsuosituksetLnaytaartikkeliLtunnusLhoiRMMSN?hakusana=
adhdK=siitattu=NUKTKOMNOK=

httpWLLwwwKkaypahoitoKfiLwebLkhLsuosituksetLnaytaartikkeliLtunnusLnixMMV4NK= siitattu=
O4KVKOMNOK=

httpWLLwwwKthalamusoyKcomLoppimisvaikeudetKphpK=siitattu=O4KVKOMNOK==
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v Hyvinvointipoluna
toimijaverkostonanykytilaaLänsio
Uudellamaallaa
Lehtiö,oTainao

vpt Taustaaa
qämä= luku= raportoi= mumppuJhankkeen= iaureaJammattikorkeakoulun= osahankkeen= ksJ
osiossa= toteutetun= häiriöanalyysinI= jonka= on= iaureaJammattikorkeakoululle= alihankintana=
toteuttanut= sariantti= lyK= Analyysissa= on= tutkittu= neuroloÄisia= häiriöitä= omaavien= lasten= ja=
nuorten= perheiden= hyvinvointipolun= toteutumista= ja= polun= toimijaorÄanisaatioiden=
toimintaa= ja= toiminnan= häiriöitä= länsiJuusimaalaisten= perheiden= näkökulmastaK=
qoteutukseen= osallistui= sekä= perheiden= että= eri= orÄanisaatioiden= edustajia= läpi=
kokohäiriöanalyysityönK= qarkoituksena= oli= kartoittaa= toiminnan= nykytila= ja= löytää=
merkittävimmät= kehityskohteetK= qavoitteena= oli= luoda= perheiden= ja= orÄanisaatioiden=
edustajien= kanssa= yhteistyössä= kehitysehdotuksia= hyvinvointipolun= saumattomuuden=
parantamiseksiK= hohderyhmä= rajattiin= käsittämään= perheetI= joiden= lapsella= tai= nuorella= on=
autismin= kirjoonI= tarkkaavaisuuden= vaikeuksiin= EAaeaLAaaFI= qouretten= oireyhtymäänI=
pakkoJoireisiin= häiriöihin= EocdFI= kielellisiin= erityisvaikeuksiin= jaLtai= oppimisvaikeuksiin=
liittyviä=erityispiirteitäK=

eaastatteluJ= ja= kehitystilaisuuksiin= kutsuttiin= mukaan= kohderyhmien= perheen= edustajia=
EhuoltajaF=kahdesta=paikallisesta=kohderyhmän=yhdistyksestäW=iänsiJrudenmaan=AutismiJ=ja=
AsperÄeryhdistys=ry=ja=iohjan=seudun=aysfasiayhdistysK=salintakriteerinä=oliI=että=perheessä=
on= yksi= tai= useampi= lapsi= tai= nuoriI= joka= edustaa= kohderyhmääK= salikoitumiseen= vaikutti=
myös= seI= miten= huoltajalla= oli= työJ= ja= arkivastuiden= puitteissa= mahdollisuus= osallistua=
haastatteluihin= ja=työpajatilaisuuksiinK= lsallistumiskiinnostus= oli=laajempi=kuin= henkilöiden=
mahdollisuus= päästä= osallistumaan= tilaisuuksiinK= eaastattelutilaisuuksiin= ja=
kehitystyöpajaan=osallistuneiden=huoltajien=perheet=edustivat=mmK=AsperÄerin=oireyhtymääI=
autismin=kirjon=muuta=kehityshäiriötäI=qouretten=oireyhtymääI=kielellistä=erityisvaikeuttaI=ja=
liitännäisoireistona= mmK= oppimisvaikeuttaI= pakkoJoireista= häiriötä= ja= tarkkaavaisuusJ= ja=
ylivilkkaushäiriötäK= eäiriöanalyysin= aikana= myös= kartoitettiin= hyvinvointipolun= toimijoita= ja=
luotiin= kontakteja= eri= julkisten= orÄanisaatioiden= kanssaI= mmK= iohjan= kaupunÄin=
palveluorÄanisaatiot=ja=erp=erikoissairaanhoidon=orÄanisaatiotK=



=
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eäiriöanalyysin= ensimmäisessä= nykytilatutkimuksen= osiossa= mukaan= saatiin= perheen=
edustajien= lisäksi= erp= lastenneuroloÄian= edustajia= ja= iohjan= perusterveydenhuollon=
edustajaK= qoisen= vaiheen= kehitysosiossa= mukaan= osallistui= perheiden= edustajien= lisäksi=
useita= eri= asiantuntijaJalueita= käsittävien= henkilöiden= joukkoI= jotka= edustivat= mmK= erp=
lastenneuroloÄiaaI=erp=nuortenpsykiatrian=avohoitoaI=iohjan=perusturvakeskuksen=eri=osiaI=
varhaiskasvatusta=ja=peruskoulun=erityisopetusta=EmlK=sihdin=erityisopetusFK=

eäiriöanalyysin= vastuullisena= vetäjänä= sariantti= lyWstä= on= toiminut= toimitusjohtaja= qaina=
iehtiöI= joka= on= toteuttanut= työn= yhteistyössä= iaurea= iohjan= hoitotyön= opiskelijoiden=
Ekahdeksan= aikuisopiskelijaaF= sekä= opiskelijoita= ohjaavien= lehtoreiden= kanssa= EAnne=
jakkonenI= iiisa= oantaI= luti= AhonenFK= iisäksi= työhön= sen= eri= vaiheissaI= mmK=
työpajatyöskentelyyn= ja= tulosten= esittelytilaisuuksiin= osallistuivat= iaurean= mumppuJ
hankkeen=koordinaatiotiimin=edustajat=Eeanna=quohimaaI=qarja=jeristöFK==

mrojektin= tutkimusJ= ja= kehitystyön= toteutus= oli= sidoksissa= sekä= projektiin= osallistuvien=
opiskelijoiden= opintoaikatauluihin= että= tilaisuuksiin= osallistuvien= perheen= edustajien= ja=
asiantuntijoiden= aikatauluihinK= qämä= asetti= oman= haasteensa= työn= toteutukselleK= haikki=
suunnitellut= tilaisuudet= onnistuttiin= haasteista= huolimatta= järjestämäänK=
kykytilatutkimusvaiheen= toteutus= venyi= käytännön= syistä= alkuperäistä= suunnitelmaa=
pidemmäksiK=

=

=

1 NViVelvityVvaiUe (kevät 2012)

2 Tarkennettu toteutuVVuunnittelu ja aikataulutuV 
(kevät 2012)

1 a Toimijat ja Uenkilöt selvitys ja neuvottelut

2 a Toteutuksen tarkentaminenJ
•opiskelijoiTen opiskelutavoitteet ja  roolin ja 
aiUealueiTen rajaus
•Ookonaissuunnitelman tarkentaminen ja 
rajaaminen

Laurea-ammattikorkeakoulu, Laurea CoFi, Öumppu – hanke, v. 2012
VAMMAISTNN LASTNN JA NUORTNN PNRHNIMNN HOITOPALVNLUJNN 

TOIMINTAMALLIT
Variantti Oy

4 NykytilatutkimukVen aineiVton käVittely
(kevät 2012)

5 b OeUitystyöpajaJ kaikki toimijat (sekä perUeiTen että 
Uoito-organisaatioiTen eTustajat)

5 OeUityVkoUteet ja keUityViTeat - työpaja 
(VyyV 2012)

4 a OpiskelijoiTen tutkimusosuuksien aineiston 
käsittelyn oUjaaminen

1 b Toteutukseen osallistuvat opiskelijavalinnat

2 b Nri toimijoiTen ja opiskelijoiTen aikataulujen 
selvitys ja aikataulusta sopiminen

4 b Nri tulosten integrointi ja kokonaistuloksen 
luominen

3 NykytilatutkimuV –työpajat (kevät 2012)

3 a Toteutuksen valmistelu opiskelijoiTen kanssa

3 b Työpaja 1J perUeen näkökulma

3 c  Työpaja 2J Hoito-organisaatioiTen näkökulma

5 a Toteutuksen valmistelu opiskelijoiTen kanssa

6 b Tulosten integrointiH kokonaistuloksen ja 
raportoinnin laatiminen

6 TulokVetH joUtopäätökVet ja raportointi 
(VyyV 2012)

6 a OpiskelijoiTen tutkimusosuuksien tuloskäsittelyn ja 
raportoinnin oUjaaminen

6 c Oaikille osapuolille yUteinen tulosseminaari

huva P== qoteutussuunnitelma=
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kykytilatutkimusvaihe= Ehuva= PF= sisälsi= mmK= taustaJaineiston= keräämisen= ja= siihen=
perustuvan= esiselvityksenI= teemapohjaiset= ryhmähaastattelut= perheen= ja= hoitoJ
orÄanisaatioiden= näkökulmistaI= iohjan= perusterveydenhuollon= lastenneuroloÄin=
yksilöhaastattelun;= tutkimusaineiston= käsittelyn= ja= tulosten= tulkinnan;= ja= vielä= syksyn=
kehitystyöpajavaiheessa=tapahtuvan=tulosten=tarkentamisenK=

hehitystyövaihe= toteutettiin= monen= eri= toimijan= edustajan= moniammatillisen= ryhmän=
työpajatyönäK= qyöpajassa= syvennyttiin= nykytilatutkimuksen= tuloksiinI= laadittiin=
kehitysehdotuksia=pienryhmätyönä=ja=arvioitiin=tuloksia=koko=työryhmän=toimestaK==

kykytilatutkimusosiossa= mallinnettiin= kuusi= esimerkkitapaustaI= joiden= tutkimusJ= ja=
kuntoutusvaiheiden= toteutumista= kuvattiin= lapsen= koko= hyvinvointipolun= ja= elämänkaaren=
ajaltaK= qässä= raportissa= julkaistaan= tapauksista= viisiK= iisäksi= tutkimuksen= yhteydessä=
mallinnettiin= sekä= erp= iastenneuroloÄian= erikoisalan= että= ilpqJalueen= iohjan=
perusterveydenhuollon=lastenneuroloÄian=käytännön=toimintamalleja=verkostotasollaK=

häytännön= toteutumista= kuvaavia= visualisoituja= toteutuskuvauksia= on= löydettävissä=
aiheesta= vain= vähänK= piten= kuvaukset= tuovat= laajapohjaista= nykytilatietoaI= jossa= perheen=
näkökulmaa= voidaan= tarkastella= kuvauksesta= koko= lapsen= elämänkaaren= ajaltaK= iisäksi=
hoitoJorÄanisaatioiden= toimintaa= ja= sen= liittymistä= osaksi= laajempaa= orÄanisaatioiden=
verkostoa=mallintavia=nykytilakuvauksia=on=löydettävissä=myös=rajallisestiK==

bnnen= varsinaista= nykytilatutkimusta= häiriöanalyysin= vetäjä= laati= esiselvityksenI= jonka=
pohjalta= valmisteltiin= kevään= OMNO= työpajojen=kuvaustyössä=käytettävät=eri=orÄanisaatioita=
ja= niiden= yksikköjä=kuvaavat= taustakuvat= ja= myös=ammattiryhmänimikkeetI= joista= laadittiin=
myöhemmin=kuvasymbolit=analyysikuvien=tueksiK=

hevään=OMNO=nykytilatutkimus=perustui=työpajatyöskentelyynI=jonka=yhteydessä=toteutettiin=
kahta=eri=dokumentointitapaa=teemapohjaisena=ryhmähaastattelunaW=

NK qyöpajan=vetäjä= mallintaa= seinälle= sijoitettuun= eri=hoitoJorÄanisaatioita=kuvaavaan=
pohjamalliin=toimintaprosessien=kulkuja==

OK qoimintaprosessien= kulkujen= kuvausten= yhteydessä= selvitetään= ilmeneviä=
häiriötilanteita= EnäkökulmatW= tiedon= kulkuI= muut= häiriötilanteetFI= joita= opiskelijat=
dokumentoivat=vapaamuotoisena=tekstikuvauksena=

iisäksi= toteutettiin= iohjan= terveyskeskuksen= lastenneuroloÄin= yksilöhaastatteluI= joka=
äänitettiin= ja= litteroitiin= ja= jonka= sisältöä= kaksi= opiskelijaa= dokumentoi= myös= suoraan=
haastattelun=aikanaK=

herättyä=aineistoa=käsiteltiin=ja=tuloksia=tulkittiin=kolmena=eri=tuloskokonaisuutenaW=

NK bsimerkkitapausten=nykytilatuloksenaI=joka=sisältää=vastuuhenkilön=laatimat=viiden=
esimerkkitapauksen= hyvinvointipolun= toteutumista= ja= hoitoJorÄanisaatioiden=
toimintamalleja=kuvaavat=visualisoidut=analyysikuvaukset=tulkintoineenK=

OK lpiskelijoiden= laatimat= osatuloksetI= jotka= on= laadittu= opiskelijoiden= itse=
dokumentoiman= haastatteluaineiston= pohjaltaK= lpiskelijoiden= osuudessa= on=
tutkittu= sekä= toiminnan= että= tiedonkulun= häiriötilanteitaI= ja= molempia= aiheita= on=
tarkasteltu=sekä=perheen=että=orÄanisaatioiden=näkökulmistaK=



=
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PK eyvinvointipolun= toimijoiden= verkostotason= nykytilaa= kuvaavan= laadullisen=
aineistoanalyysinI= joka= on= laadittu= opiskelijoiden= ja= vastuuhenkilöiden= laatimien=
haastatteluaineistojen=ja=visuaalisten=analyysikuvien=pohjaltaK=

 
Syksyn= OMNO= nykytilatutkimuksen= syventäminen= ja= kehitysehdotusten= laatiminen=
perustuivat= työpajatyöskentelyynI= jonka= yhteydessä= toteutettiin= kahta= eri=
dokumentointitapaa=teemapohjaisena=ryhmähaastattelunaW 

NK qyöpajan= vetäjä= esitteli= kevään= työskentelyn= tuloksia= ja= syvensi= tarpeen= mukaan=
tulostietoa= ryhmän= kanssa= käytävän= keskustelun= pohjaltaK= lpiskelijat=
dokumentoivat= uusia= tuloksia= keskustelun= pohjaltaK= iopussa= vetäjä= kävi= läpi=
ryhmän= kanssa= päivän= tulokset= ja= laati= ryhmän= kanssa= yhteistyössä= listan=
tärkeimmistä=kehityskohteista=

OK lpiskelijat= vetivät= työpajassa= valmiiksi= nimettyjä= ja= teemoitettuja=
pienryhmähaastattelujaI= joiden= pohjalta= kirjattiin= valmiiseen= lomakepohjaan=
tärkeimpiä=kehityskohteita=ja=kehitysehdotuksiaK=

qulosaineisto=käsiteltiin=kahtena=eri=aineistonaW=

NK vastuuhenkilön= laatimana= nykytilatulosten= ja= kehitysehdotusten= kokonaisuutena=
verkostotasolle=vietynä=

OK opiskelijoiden=nimettyjen=aiheiden=mukaan=ja=laadullisen=aineistoanalyysin=pohjalta=
toteutettuina=osakokonaisuuksinaK=

iisäksi= häiriöanalyysin= vastuuhenkilö= laati= koko= häiriöanalyysin= tuloksista= yhteenvedonI=
joka= on= esitetty= tässä= artikkelissaK= pekä= opiskelijoiden= tekemän= työn= että= koko=
häiriöanalyysin= tuloksia= esiteltiin= 4KNOKOMNO= iaureassa= iohjan= yksikön= tiloissa= pidetyssä=
tietoiskuseminaarissaK=

  

huva 4== bsimerkki=perheetJtyöpajan=hyvinvointipolkuja=selventävän=haastattelun=
dokumentointitavasta=
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Taulukko N= =kykytilatutkimuksen=ja=kehitystyön=tietolähteet=
=

qutkimustilaisuus= qietolähteet=

merheet=Jtyöpaja=Ekevät=
OMNOF=

euoltajien=ryhmäI=joka=koostui=kohderyhmän=lasten=
ja=nuorten=huoltajistaW=

· 4=huoltajaa=iänsiJrudenmaan=AutismiJ=ja=
AsperÄeryhdistyksestäI=

· N=huoltaja=iohjan=seudun=dysfasiayhdistyksestäI=
· N=huoltajaI=joka=kuului=molempiin=yhdistyksiinK=

eoitoJorÄanisaatiot=
työpaja=Ekevät=OMNOF=

lastenneuroloÄiI=erp=
osastonhoitajaI=erp=

iastenneuroloÄin=
yksilöhaastattelu=Ekevät=
OMNOF=

lastenneuroloÄiI=iohjan=perusterveydenhuolto=

qulosJ=ja=kehitystyöpaja=
Esyksy=OMNOF=

lrÄanisaatioiden=edustajatW=

· johtava=neuropsykoloÄiI=erpI=iastenneuroloÄia=
· sairaanhoitajaI=erp=iastenneuroloÄia=
· sairaanhoitajaI=erp=nuorisopsykiatrian=

poliklinikka=
· lastenneuroloÄiI=iohjan=terveyskeskus=
· terveyden=edistämisen=päällikköI=iohjan=

perusturvakeskus=
· terveydenhoitajaI=iohjan=jäntynummen=neuvola=
· terveydenhoitajaI=iohjan=ooution=

harjaantumiskoulu=ja=heskuspuiston=
ammattiopisto=

· johtava=sosiaalityöntekijäI=iohjan=
perusturvakeskusI=vammaispalvelut=

· erityisopetuksen=johtajaI=sihdin=huoppanummen=
koulukeskus=

· erityisopettajaI=iohjan=Anttilan=yläkoulu=
· erityispäivähoidon=koordinaattoriI=iohjan=

sivistyskeskusI=varhaiskasvatus=
=

merheiden=edustajatW=

· P=huoltajaaI=iänsiJrudenmaan=autismiJ=ja=
AsperÄeryhdistys=

· N=huoltajaI=iohjan=seudun=aysfasiayhdistys=
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bsiselvityksen= tietolähteinä= oli= taustaJaineiston= keräämisen= osalta= iänsiJrudenmaan=
kuntien= ja= kaupunkien= perusterveydenhuollonI= perheiden= tukipalvelujen= ja=
perusturvapalveluiden= esittelysivutI= julkiset= orÄanisaatiokuvaukset= ja= julkisesti=
paikkakuntien=internetsivuston=kautta=saatavat=päätösasiakirjatK==

vptpt Kohderyhmienaerityispiirteeta
qässä= työssä= käsitellään= perheitäI= joiden= yhdellä= tai= useammalla= lapsella= tai= nuorella= on=
erityisesti= autismin= kirjoon= kuuluva= oireyhtymä= EmmK= autismiI= AsperÄerin= oireyhtymäFI=
tarkkaavaisuuden=jaLtai=yliaktiivisuuden=häiriö= EAaaLAaeaFI=qouretten=oireyhtymäI=pakkoJ
oireinen= häiriö= lCaI= kielellinen= erityisvaikeus= jaLtai= muita= oppimisvaikeuksiaK= iisäksi=
oireistoon= huomioidaan= mukaan= poikkeavat= aistitoiminnotI= joita= esiintyy= yleisesti= edellä=
mainittujen=oireyhtymien=yhteydessäK=

brityistä= tukea= tarvitsevan= nuoren= asema= nykyJyhteiskunnassa= on= horjuvaI= koska=
yhteiskunta= muuttuu=nopeasti=ja=yksilöiltä=vaaditaan=tehokkuuttaI=sosiaalisuutta=ja=nopeaa=
oivalluskykyä= Eeodju= C= oönkä= OMNNI= PM–PNFK= brityistä= tukea= tarvitsevien= lasten= määrä= on=
lisääntynyt= viime= vuosina= Ehorkalainen= OMMVFK= bri= tutkimusten= tuloste= perusteella= Aaea=
esiintyy= nK= R= B= lapsista= ja= nuoristaK= EmenttiläI= ointahaka= C= haltialaJeeino= OMNNKF= Arviolta=
MIO−MIS= prosentilla= kouluikäisistä= lapsista= on= qouretten= oireyhtymä= Epuomen= qouretteJ
yhdistys= ry= OMNMFK= puomalaisilla= lapsilla= noin= P−T= prosentilla= on= jonkintasoinen= kielellinen=
erityisvaikeus= ja= puheen= kehitys= viivästyy= noin= NV= prosentilla= Ehäypä= hoito= OMNMFK= Arviolta= =
O–P= lasta= NMMM= lasta= kohti= on= autistisia= Ejakkonen= OMMVFI= ja= arviolta= 4IU= lapsella= NMMM=
lasta=kohden=on=AsperÄerin=oireyhtymä=Ehasanen=OMMRI=NMFK= makkoJoireinen=häiriö=eli=lCa=
liittyy=useimmiten=lapsilla=johonkin=muuhun=neuroloÄiseen=häiriöön=Eointahaka=OMMTFK=

hohderyhmänä=olevalle=ryhmälle=on=yhteinen=nimittäjä=seI=että=oirekuva=liittyy=neuroloÄisiin=
toimintahäiriöihinI=joilla=on=olemassa=useissa=tapauksissa=myös=Äeneettinen=taustansa=EmmK=
qaniI =kieminen =J =von =tendtI =iindberÄI =von =tendtI =iK =OMM4; =ointahaka =OMMTFK =qämä =
tarkoittaa= sitäI= etteivät= oireet= ole= kasvatuksen= tulostaI= kuten= yhä= edelleen= saatetaan=
kouluissa= ja= jopa= terveydenhuollossa= toisinaan=tulkita= EmmK= kieminen= J= von=tendt=OMMRFK=
vmpäristötekijöillä= on= oireiden= esiintymiseen= ja= reaÄoinnin= voimakkuuteen= liittyvä= tärkeä=
merkityksensä= EmmK= ointahaka= OMMT;= Attwood= OMNOFK= puurin= osa= oireyhtymistä= ja=
toimintahäiriöistä= ovat= keskenään= päällekkäisiäI= eli= samalla= henkilöllä= voi= ilmetä= oireistoa=
useamman= toimintahäiriön= alueella= EmmK= kieminen= J= von= tendt= OMMR;= Attwood= OMNOFK=
qämä=tekee=kohderyhmästä=erittäin=yksilöllisen=ja=moninaisenK=piten=kohderyhmän=lapsia=ja=
nuoria=ei=voida=niputtaa=helposti=minkään=lyhyen=kuvaustavan=alleK=

vhteistä= kohderyhmälle= kuitenkin= on= selvästi= poikkeava= käytös= ja= reaÄointi= valtaväestöön=
verrattunaK =qästä =seuraa =myös =seI =että =asema =yhteiskunnassa =ja =tuen =tarve =
hyvinvointipolulla= on= pääsääntöisesti= valtaväestöön= nähden= erilainenK= vhteiskunnan=
kasvavien= vaatimusten= keskellä= oikeanlaisen= ja= oikeaJaikaisen= tuen= tarve= on= tärkeässä=
roolissaK=iapsen=ja=nuoren=kasvun=ja=kehittymisen=turvaaminen=on=ehdoton=taustatekijä=silleI=
että= henkilö= saa= riittävät= valmiudet= selvitä= yhteiskunnassa= itsenäisenä= vastuullisena=
aikuisenaK= lsa= tämän= kohderyhmän= henkilöistä= tarvitsee= arjesta= selvitäkseen= tukea= vielä=
läpi= aikuisiänK= iapsuuden= oikeanlainen= ja= riittävä= tuki= luo= kuitenkin= myös= heille= valmiudet=
selvitä=paremmin=aikuisuudessaK=
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keuroloÄisten= oireyhtymien= ja= toimintahäiriöiden= kohdalla= puhutaan= yleisesti= henkilön=
vaikeuksista= ja= oireista= ”kärsimisestä”K= iähestyminen= on= kuitenkin= yksipuolinen= ja= antaa=
henkilön= persoonasta= ja= kyvyistä= kapean= kuvanK= eenkilöillä= on= vaikeuksia= tuottavien=
oireiden= lisäksi= olemassa= pääsääntöisesti= myös= vahvuusalueita= ja= jopa= erityislahjakkuutta=
joillain= toiminnan= alueilla= EmmK= Attwood= OMNOFK= lsalla= voi= olla= erittäin= hyvä=
muistikapasiteettiI= erityiskykyjä= matemaattisessa= hahmottamisessaI= musikaalisuudessa=
jaLtai=visuaalisuudessa=tai=henkilö=saattaa=olla=hyvä=esiintyjä=tai=luova=jollain=muulla=tavallaK=

hohderyhmän= henkilöiden= vahvuudet= tuodaan= yleensä= harvoin= esilleI= kun= henkilöistä= ja=
heidän=elämästä=puhutaanK=sahvuuksien=esille=tuominen=on=kuitenkin=tärkeääI=sillä=ne=ovat=
lapsen= ja= nuoren= kannalta= myös= tärkeitä= selviämiskeinojaI= joita= voi= hyödyntää= tukena=
elämässäänK =sahvuudet =ovat =myös =koko =perheelle =tarpeen =tullen =tuki =ja =iloI =jotka =antavat =
voimia=selvitä=arjestaI=jossa=on=myös=erilaisia=vastoinkäymisiäK=

vptpu Hyvinvointipolkuakäsitteenäa
eyvinvointi=viittaa= jattilan= EOMMVF= mukaan= laajimmassa=merkityksessä=siihenI=mitä= meillä=
on= kun= elämme= elämääI= joka= on= hyvää= meilleK= eyvinvoinnin= käsite= on= kuitenkin=
subjektiivinenI=joten=sen=sisällöstä=voidaan=olla=montaa=eri=mieltäK=piten=myös=kaikki=teoriat=
hyvinvoinnista=pitävät=mahdollisenaI=että=ihminen=voi=erehtyä=sen=suhteenI=mikä=on=hänelle=
hyväksi=EjattilaI=OMMVFK=

jattilan=EOMMVF= mukaan=viime=aikojen=tunnetuin=versio=hyvinvoinnin=teoriasta= on=Amartya=
penin=ja=jartha=kussbaumin=ihmiselle=ominaiset=kyvyt=Jteoria=Ecapabilities=approachFI=jonka=
mukaan= ihmisen=kukoistamisen=osatekijöitä=ovat=seuraavat=kymmenen= ihmiselle=ominaista=
kykyä=Epen=ja=kussbaum=NVVP;=kussbaum=OMMMFW=

· blämäW=fhminen=kykenee=elämään=täysmittaisen=ja=täysipainoisen=elämänK=

· ouumiin= terveysW= lma= terveys= ja= kyky= lisääntyä= säilyvät= hyvinäI= mikä= vaatii= mmK=
riittävästi=ravintoa=ja=suojaaK=

· ouumiin= koskemattomuusW= fhminen= kykenee= liikkumaan= paikasta= toiseen= ja= on=
suojassa=väkivallaltaK=

· AistimuksetI= mielikuvitus= ja= ajatteluW= fhmisellä= on= mahdollisuus= riittävään=
opiskeluun=ja=vapaus=käyttää=oppimaansa=luovastiK=

· qunteetW= fhmisellä= on=mahdollisuus= kehittää= tunnekokemuksiaan=vapaana= pelosta=
ja=ahdistuksestaI=ja=hänellä=on=mahdollisuus=rakastaa=ja=tulla=rakastetuksiK=

· häytännöllinen= viisausW= fhmisellä= on=mahdollisuus= kehittää= oma=käsitys= hyvästä= ja=
tarkastella=kriittisesti=oman=elämänsä=suunnitteluaK=

· vhteys= toisiin= ihmisiinW= fhmisellä= on= kyky= elää= yhdessä= toisten= kanssa= ja= kyky=
kuvitella= tilanteet= toisten= kannaltaK= pe= edellyttää= itsekunnioituksen= tukemista= ja=
nöyryytyksen=välttämistä=sekä=vapautta=kaikenlaisesta=syrjinnästäK=

· euoli= toisista= eläinlajeistaW= fhminen= kykenee= huolehtimaan= eläimistäI= kasveista= ja=
luonnostaK=

· ieikkiW=fhmisellä=on=kyky=nauraaI=leikkiä=ja=nauttia=harrastuksistaK=



=
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· hyky= kontrolloida= omaa= ympäristöäW= fhmisellä= on= oikeus= osallistua= poliittiseen=
vaikuttamiseen= ja= hänellä= on= puheJ= ja= kokoontumisvapausK= piihen= kuuluu= myös=
tasavertainen=omistamisen=vapausK=

qerveydenhuollon= alalla= käytetään= erityisryhmien= kohdalla= myös= hoitoketjun= jaLtai=
hoitopolun= käsitteitä= EeallenberÄ= ja= huivakanÄas= OMNN;= _erÄ= ja= iahdelma= OMNNFK= pilloin=
rajaudutaan= käsittelemään= yleensä= henkilön= elämänpolulle= kohdistuvia= terveydenhuollon=
tukitoimia=mmK=tutkimusten=ja=kuntoutusten=näkökulmastaK=iisäksi=mukaan=kokonaisuuteen=
saatetaan= lukea= myös= muiden= tukiorÄanisaatioiden= toimesta= henkilölle= tai= hänen=
perheelleen= tapahtuvia= tukitoimia= esimK= sosiaalitoimenI= oppilashuollonI= asumispalvelujen=
jaLtai= kolmannen= sektorin= tukipalvelujen= piirissäK= häsitteiden= käyttö= on= kuitenkin=
vakiintumatontaI= joten= käsitevalintojen= sisältö= on= tarpeellista= tuoda= esille= siinä=
asiayhteydessäI=kun=niitä=käytetäänK=

iaurean= mumppuJosahankkeessa= on= tavoitteena= laatia= kansalaislähtöisen= saumattoman=
hyvinvointipolun= toimintamalliK= qämä= tarkoittaa= tietyn= sairauden= tai= elämäntilanteen=
edellyttämällä= tavalla= suunniteltuja= palveluita= ja= palvelukokonaisuuksiaI= jotka= huomioivat=
eri= toimijoiden= tarjonnanK= iisäksi= painotus= on= ennaltaehkäisevässä= toiminnassaI= joten=
hyvinvointipolun=toimijoihin=huomioidaan=mukaan=myös=ennaltaehkäisevää=ja=kuntouttavaa=
toimintaa= tekevät= orÄanisaatiotI= kuten= myös= henkilön= ja= tämän= perheen= oman= roolin=
tarkastelu=oman=hyvinvointipolun=yhtenä=toimijanaK=EquohimaaI=oajalahtiI=jeristö=OMNOKF=

eoitopolun= ja=hyvinvointipolun=käsitteiden=ytimen=muodostavat=joka=tapauksessa=kaikki=ne=
hoitotapahtumat= ja= konkreettiset= toimenpiteet= tai= konkreettinen= toimintaI= joita= tehdään=
henkilön=sairauden=hoitamiseksi=tai=muun=elämän=onÄelman=ratkaisemiseksi=Equohimaa=ymK=
OMNOI= sK= ONFK= iisäisin= tähän= ksJosaprojektin= kohderyhmän= osalta= vielä= senI= että=
hyvinvointipolulla= on= lasten= ja= nuorten= kohdalla= tarpeellista= huomioida= mukaan= kaikki= se=
vuorovaikutuksellinen= toimintaI= jolla= on= onÄelmia= ja= oireilua= ennaltaehkäisevä= vaikutus=
lapsen= tai= nuoren= arjessaI= kasvussa= ja= kehityksessäK= pilloin= huomioimme= mukaan= myös=
päiväkodin=ja=koulujen=henkilöstön=toiminnan=lapsen=tai=nuoren=kanssaI=kuten=myös=perheen=
ja=muiden=läheisten=roolin=lapsen=ja=nuoren=hyvinvointipolullaK=

qässä= yhteydessä=puhutaan=käsitteellä= ”hyvinvointipolku”I=kun=tarkoitetaan=kaikkia= lapsen=
tai= nuoren= elämänkaarella= tapahtuvia= eri= arjen= hallinnanI= oppimisJI= tukiJI= tutkimusJ= ja=
hoitotilanteitaI= jotka= liittyvät= lapsen= tai= nuoren= elämään= ja= vaikuttavat= osaltaan=
hyvinvointiinI= ja= myös= kasvuun= ja= kehitykseenK= qarkastelemme= tässä= yhteydessä=
painotetusti= perheen= ja= eri= tukiorÄanisaatioiden= välistä= asetelmaa= ja= tuenI= tutkimuksen= ja=
kuntoutuksen=toteutumista=lapsen=tai=nuoren=hyvinvointipolullaK=bri=tukiorÄanisaatioita=ovat=
mmK= perusterveydenhuoltoI= erikoissairaanhoitoI= sosiaalipalvelutI= päiväkotiI= peruskouluI=
muut= koulutI= kolmas= sektoriI= ja= yksityiset= terveydenhuollon= ja= muut= tukipalvelutK= iisäksi=
huomioimme= tarpeen= mukaan= hyvinvointipolkuun= liittyvänä= toimijana= helan= ja= kuntien=
päättävät=elimetK=
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vptpv Hyvinvointipolkualapsenajaahänenaperheensäanäkökulmastaa
iasta= tai= nuorta= ja= tämän= perheen= tilannetta= tarkastellaan= mmK= terveydenJ= ja=
sosiaalihuollonI= mutta= myös= päiväkotien= ja= koulujen= toimesta= yhä= yleisesti= orÄanisaation=
omasta= näkökulmasta= ja= tarpeesta= käsinK= pilloin= lapsi= ja= tämän= perhe= ovat=
tarkastelukohteitaI=ja=orÄanisaation=oma=rooli=korostaa=sen=omaa=asiantuntijuutta=lapsen=ja=
perheen= arvioinnissa= ja= tuessaK= qämä= on= perinteinen= asetelmaI= jossa=
asiantuntijaorÄanisaatio= asettuu= asiakkaalleen= päin= auktoriteetin= asemaanK= pilloin= myös=
lapsen= huoltajan= roolia= on= vaikea= nähdä= orÄanisaatioissa= yhtenä= moniammatillisen=
työryhmän=asiantuntijanaI= jonka=erityisosaamista=on=oman=lapsen=ja= tämän=arjen=hallinnan=
erityistuntemusK= qämä=perinteinen= asetelma= on=hitaasti= muuttumassaI= mutta=yhä= edelleen=
orÄanisaatioilla= on= pyrkimys= tarkastella= lasta= ja= tämän= perheen= edustajia= enemmän=
kohteena=kuin=että=heitä=kuultaisiin=yhtenä=asiantuntijana=omassa=asiassaanI=tai=että=heidän=
tilannettaan=arvioitaisiin= ja=oman=orÄanisaation=toimintaa= suunnattaisiin=lapsen=ja=perheen=
elämäntilanteen= ja= tarpeiden= näkökulmista= käsinK= iisäksi= emK= tukiorÄanisaatioiden=
toiminnalle= on= tyypillistä= reaÄoida= vastaI= kun= on= olemassa= näyttöä= tuen= tarpeesta= joko=
voimistuneen= oireilun= tai= jo= syntyneiden= vakavien= onÄelmatilanteiden= muodossaK= pilloin=
toimintaa=ei=tehdä=ennaltaehkäisevästiK=EesimK=bnÄeström=NVVV;=pormunen=OMNO;=eaapsamo=
OMNO;=salkama=OMNO;=eökkä=OMNO;=Ahtola=OMNO;=iaaksonen=OMNOKF=

iapsen= tai= nuoren= ja= tämän= perheen= näkökulmasta= katsoen= he= toimivat= lapsen=
elämänkaaren= kuluessa= lukuisten= eri= orÄanisaatioiden= ja= niiden= eri= alojen= asiantuntijoiden=
kanssa= Ehuva= SFK= iasta= ja= hänen= tilannettaan= tutkitaanI= arvioidaan= ja= tuetaan= eri= tavoinI=

huva 5== eyvinvointipolulla=vaikuttavat=toimijat=
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riippuen= orÄanisaation= ja= sen= asiantuntijan= roolista= hyvinvointipolullaK= euoltaja= saa=
lapseensa= liittyen= jatkuvasti= erilaisia= arvioita= ja= tietoaK= iisäksi= huoltajalla= on= käytössään=
omat=ja=muiden=läheisten=havainnot=lapsen=kanssa= toimimisesta=arjessaK=euoltajat= ja=usein=
myös=lapsi=tai=nuori=itse=elävät=keskellä=runsaan=ja=usein=myös=toisiinsa=nähden=ristiriitaisen=
itseä= koskevan= tiedon= keskiössäK= piten= näkymä= hyvinvointipolulle= on= hyvin= erilainen= kuin=
yhdelläkään=asiantuntijaorÄanisaation=edustajallaK=

iapsen= huoltajan= ja= eri= asiantuntijaorÄanisaatioiden= välisen= tiedon= vaihdon= ja=
vuorovaikutuksen= sisältöön= vaikuttaa= siten= osaltaanI= ei= vain= asiantuntijakohtainen=
taustakoulutuksen= ja= ammatillisen= kokemuksen= erojen= tuoma= arvioinnin= ja= tulkinnan=
eroavuusI= vaan= myös= tarkastelunäkökulman= eroI= joka= sisältyy= perheen= ja= eri=
orÄanisaatioiden= näkökulmien= välille= Ehuva= SFK= jolempien= osapuolien= näkökulmasta=
katsoen= asetelmassa= on= omat= haasteensaK= merheen= on= hyödynnettävä= runsastaI= osittain=
ristiriitaista= ja= paikoin= myös= vaikeasti= tulkittavaa= tietoa= ratkaisuja= tehdessään= ja= arjen= eri=
tilanteissaK= bri=asiantuntijaorÄanisaatiot=puolestaan=joutuvat=arvioimaan=lapsen= ja=perheen=
tilannetta= vain= muutamien= lyhyiden= tapaamistenI= heille= toimitettujen= kirjallisten=
dokumenttien= ja= usein= lapsen= elämänkaareen= liittyvän= sirpaleisen= tiedon= pohjaltaK= iapsen=
tai=nuoren=ja=myös=hyvinvointipolun=sujuvuuden=näkökulmista=katsoen=olisi=tarpeellistaI=että=
huoltajat= ja= eri= alojen= asiantuntijaorÄanisaatioiden= edustajat= kykenisivät= löytämään=
kumppanuutta= painottavan= keskinäisen= vuorovaikutustavan= EmmK= hekkonen= OMNOFK=
humppanuutta= painottavassa= lähestymistavassa= kaikki= osapuolet= pyrkivät= löytämään=
yhteisen=vision=ja=ymmärryksen=tuen=tarpeesta=ja=tavoitteesta=hyvinvointipolun=eri=vaiheissa=
Ehuva=SFK=

 

 

huva S== merheen=ja=asiantuntijaorÄanisaatioiden=välinen=näkökulmien=ero=lapsen=
hyvinvointipolun=tarkastelussa=
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qodellisuudessa= sekä= perheen= että= eri= tukiorÄanisaatioiden= välisen= yhteisen= ymmärryksen=
saavuttaminen= on= osoittautunut= toisinaan= vaikeaksi= tehtäväksi= EesimK= iappalainenI= =
joströmI=euovila=EtoimKF=OMM4;=salkama=OMNO;=hauttoJhnape=OMNOFK=iisäksi=tuen=sisältöön=
ja= tavoitteisiin= vaikuttavat= osaltaan= mmK= helan= tukijärjestelmän= rajauksetI= kuntien=
päätökset= käytettävissä= oleviin= resursseihin= liittyenI= lainsäädäntöI= ja= myös= alueelliset= erot=
sekä= kuntien= että= valtion= julkisten= palvelujen= resurssin= kohdentamisessa= ja= lakien= ja=
ohjeistusten=tulkinnassaK=

qämän= häiriöanalyysin= nykytilatutkimuksessa= pyritään= tarkastelemaan= lapsen= tai= nuoren=
hyvinvointipolun= toteutumista= ja= toteutuksessa= esille= tulevia= häiriöitä= laajasta=
näkökulmasta= katsoenK= qämä= tarkoittaaI= että= lapsen= ja= tämän= perheen= tilannetta=
tarkastellaan= sekä= läpi= lapsen= elämänkaaren= pituudelta= että= orÄanisaatioiden= osalta=
verkostotasollaI= monen= eri= orÄanisaation= läpi= etenevänä= hyvinvointipolulle= sijoittuvana=
tapahtumien= ketjunaK= euomiota= kiinnitetään= erityisesti= siihenI= mitä= häiriöitä=
hyvinvointipolulla=ilmenee=ja=miksi=häiriöt=ovat=mahdollisesti=aiheutuneetK=

eyvinvointipolun= tarkastelussa= on= tärkeää= kiinnittää= huomio= myös= polun= nivelvaiheisiinK=
kivelvaiheet=tarkoittavat=lapsen=tai=nuoren=elämänkaaressa=niitä=saumakohtiaI=joissa=lapsen=
tai= nuoren= kannalta= tärkeä= henkilö= jaLtai= toimija= vaihtuu= toiseenI= ja= joissa= nuori= on=
siirtymässä= elämässään= ratkaisujensa= kautta= uuteen= vaiheeseen= EesimK= lpetusministeriö=
OMMRFK= käitä= ovat= esimK= kotoa= päiväkotiin= siirtyminen;= päiväkodista= kouluun= siirtyminen;=
opettajanI= luokan= tai= koulun= vaihtuminen;= opiskelupaikasta= työelämään= siirtyminen;= ja=
tutkimusJ= tai= kuntoutusorÄanisaation= tai= yksikön= vaihtuminen= jneK= kivelvaiheiden=
saumattomuus= ja= sujuva= eteneminen= ovat= tärkeitä= tekijöitä= siinäI= että= hyvinvointipolku=
etenee =lapsen =tai =nuoren =kannalta =tarpeellisella =tavalla =EmmK =quohimaa =ymK =OMNOFK =jyös =
uuden= terveydenhuoltolain= lähtökohtana= on= parantaa= potilaan= asemaa= ja= hoitoaK= iain=
yhtenä= tavoitteena= on= tehostaa= saumatonta= yhteistyötä= eri= orÄanisaatioiden= välillä=
EposiaaliJ=ja=terveysministeriö=OMNMKF=

qässä= häiriöanalyysissä= pyrittiin= tarkastelemaan= myös= nivelvaiheisiin= liittyviä= mahdollisia=
häiriöitäI= joilla= on= vaikutusta= hyvinvointipolun= sujuvuuteen= ja= tuen= onnistumiseenK=
kykytilatutkimuksen= tuloksia= hyödynnettiin= monen= toimijan= ryhmämuotoisen= kehitystyön=
tärkeänä= pohjatietonaK= hehitystyön= tavoitteena= on= laatia= kehitysehdotuksia=
hyvinvointipolun=palvelujärjestelmän=kehittämiseksiK=

vpu Esimerkkitapaustenahyvinvointipolunatoteutuminena
hevään= OMNO= merheet= ja= eoitoJorÄanisaatiot= Jtyöpajojen= ja= myös= iohjan= terveyskeskuksen=
lastenneuroloÄin= haastattelujen= pohjalta= mallinnettiin= lasten= hyvinvointipolkujen= = ja=
terveydenhuollon= toiminnan= toteutumista= verkostotasoisella= kuvaustavallaK= huvaustyön=
tarkoituksena= oli= tuoda= esille= lasten= hyvinvointipolkujen= yksilöllistä= toteutumista= läpi=
elämänkaaren= ja= eri= tukipalvelujenK= iisäksi= tarkoituksena= oli= tarkastella= myös=
hyvinvointipolun=hoitoJorÄanisaatioiden=toiminnan=toteutuksen=nykytilaaK=

bsimerkkitapaukset= ovat= iohjanI= harkkilanI= sihdin= ja= hirkkonummen= alueiltaI= ja=
hyvinvointipolku= etenee= kuvauksissaI= tapauksesta= riippuenI= iänsiJrudenmaan= ja=
pääkaupunkiseudun= alueilla= sijaitsevat= eri= orÄanisaatiot= läpäistenK= bsimerkkitapaukset= ja=
kuvien=tulkinnat=tulevat=esille=erillisessä=liitteessä=Eiiite=N=bsimerkkitapausten=analyysikuvat=
ja=kuvatulkinnatFK=



=
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eoitoJorÄanisaatioiden= osalta= kuvattiin= ilpqJperusterveydenhuollon= EiohjaI= piuntioI=
fnkooI= harjalohjaF= ja= erp= iastenneuroloÄian= yksikköjen= toimintatapaa= iänsiJrudenmaan=
alueen= näkökulmasta= Eiiite= O= erp= lastenneuroloÄian= ja= iohjan= perusterveydenhuollon=
tutkimuksen=ja=kuntoutuksen=toteutuskuvaukset=ja=kuvatulkinnatFK=

Analyysikuvausten= yhteenvetona= nousivat= merkittävään= rooliin= tiedon= ja= tietovirran=
hallinnan=merkitys=hyvinvointipolullaI=huoltajan=tärkeä=rooli=asiantuntijana=ja=koordinoijanaI=
varhaisen= puuttumisen= toteutumattomuus= toiminnassaI= orÄanisaatioiden= välisen=
yhteistoiminnan= rooliI= ja= vielä= erikoissairaanhoidon= ja= perusterveydenhuollon= välisen=
muutostilanteen=sisältö=ja=tavoiteK==

vpupt Dokumenttiennatietovirranajaatiedonakulunahallintaa
qietovirralla= tarkoitetaan= tässä= yhteydessä= paperisten= dokumenttienI= kommunikaation=
kautta= tapahtuvan= tiedon= siirronI= ja= vielä= järjestelmissä= siirtyvän= tietodatan= etenemistä=
toimijoiden=välillä=ja=orÄanisaatioiden=sisällä=laajana=kokonaisuutenaK=

bsimerkkitapausten=Eiiite=N=bsimerkkitapausten=analyysikuvat=ja=kuvatulkinnatF=perusteella=
orÄanisaatioiden= välisessä= tiedottamisessa= ja= viestinnässä= huoltajat= toimivat= tärkeinä=
tiedon=välittäjinä=ja=kokoajinaK=maperilähetteiden=ja=Jraporttien=häviämistilanteita=tulee=esille=
enemmän= huoltajien= toimestaI= ja= erityisesti= huoltajat= tekevät= aktiivista= työtä= siinäI= että=
katoamistilanteessa=papereiden=sijaintia=ryhdytään=selvittämäänK=

euoltajan= vastuu= hoitopolun= sujumisessa= on= tärkeä= ja= orÄanisaatioiden= välisen= viestinnän=
osalta= tiedonkulun= seuranta= jää= tällä= hetkellä= liiaksikin= huoltajan= varaanK= haikki= huoltajat=
eivät=kykene=hallitsemaan=lasta=koskevaa=tietoa=ja=tietovirran=kulkua=riittävästiK=

qerveydenhuollon= toteutuskuvausten= Eiiite= O= erp= lastenneuroloÄian= ja= iohjan=
perusterveydenhuollon= tutkimuksen= ja= kuntoutuksen= toteutuskuvaukset= ja= kuvatulkinnatF=
perusteella= orÄanisaatioiden= välinen= tietovirran= hallinta= on= monipolvista= ja= vielä= paljon=
paperidokumenttien= varassaK= vksikään= orÄanisaatio= ei= näytä= seuraavan= lähetteidenI=
lausuntojen= ja= raporttien= toimitusnopeutta= ja= JlaatuaK= qutkimusJ= ja= kuntoutusprosessien=
etenemisestä= ei= tiedoteta= huoltajaaI= eikä= tiedottamisen= merkitystä= osata= tarkastella=
perheen= tarpeen= näkökulmastaK= qoimintaa= priorisoidaan= ja= orÄanisoidaan= osaoptimoiden=
lähinnä=orÄanisaatioiden=ja=yksikköjen=oman=tarpeen=näkökulmastaK=

vpupu Huoltajaaasiantuntijanaa
bsimerkkitapausten=Eiiite=N=bsimerkkitapausten=analyysikuvat=ja=kuvatulkinnatF=perusteella=
huoltajan= rooli= tutkimusten= ja= kuntoutuksen= aloittamisessaI= ja= niiden= etenemisen=
varmistamisessa= ja= edistämisessä= näyttää= olevan= merkittäväK= pamaan= aikaan=
onÄelmalliseksi= koetaan= hoitoJ= ja= tukiorÄanisaatioiden= käsitykset= ja= asenteet= huoltajan=
asiantuntijuutta= kohtaanK= Aidon= tuen= sijaan= saatetaan= jättää= huomiotta= ja= jopa= syyllistää=
lapsen=onÄelmien=aiheuttajaksi=Eerityisesti=koulutFK=bsimerkiksi=neuvolassaI=päivähoidossa=ja=
koulussa= näyttää= olevan= yhä= kehittämisen= tarvetta= suhtautumisessa= huoltajaan=
asiantuntijanaK= iisäksi= perusterveydenhuollon= ja= erikoissairaanhoidon= yksiköissä= on=
huomattavaa= henkilötason= vaihtelua= suhtautumisessa= huoltajaan= lapsensa= yhtenä=
asiantuntijanaK=
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qulosten= perusteella= voidaan= todetaI= että= huoltajan= asiantuntijuuden= tunnustamisessa=
tarvitaan=vielä=ajattelun=ja=asenteiden=muutosta=useissa=perheen=ja=lapsen=kanssa=toimivissa=
julkisissa= orÄanisaatioissaK= euoltajan= havaintojen= vähättely= tai= ohittaminen= näyttää=
aiheuttavan=pitkiä=viiveitä=tutkimuksen=ja=kuntoutuksen=etenemisessäK=

iisäksi= tulosten= perusteella= asiantuntijoiden= taito= hoitaa= kohtaamistilanteet= huoltajan=
kanssa= vaihtelevat= henkilöittäinK= puurin= riski= lapsen= hyvinvoinnille= aiheutuu= erityisesti=
kärjistyneistä=arvovaltakiistoistaK=qulosten=perusteella=voidaan=todetaI=että=julkisissa=tukiJ=ja=
hoitoJorÄanisaatioissa=on=tarpeellista=kehittää=henkilöstön=taitoa=kohdata=huoltaja=ja=osata=
huomioida= toimintatavoissa= huoltaja= myös= asiantuntijana= lapsen= asiassaI= ei= vain=
tarkkailtavana=kohteena=E==onko=lapsen=onÄelmien=aiheuttajaFK=

vpupv Varhainenapuuttuminenalähestymistapanaa
bsimerkkitapaukset= Eiiite= N= bsimerkkitapausten= analyysikuvat= ja= kuvatulkinnatF= tuovat=
esilleI= että= varhainen= puuttuminen= lähestymistapana= ohitetaan= monessa= orÄanisaatiossaK=
qaustasyitä= ovat= mmK= huoltajien= havaintojen= ohittaminen= ja= vähättely= E=hidastaa=
reaÄointiaFI= pyrkimys= tarkastella= painotetusti= huoltajaa= lapsen= onÄelmien= aiheuttajanaI=
henkilöresurssionÄelmat= ja=vielä= kustannussäästöihin=pyrkivä=osaoptimointi=tuen=ja=hoidon=
järjestämisessäK=

qulokset= vahvistavat= näkemystäI= jonka= mukaan= lapsen= onÄelmat= pyritään= yhä= näkemään=
ensisijaisesti= huoltajien= kasvatusonÄelmista= jaLtai= kodin= tilanteesta= johtuvinaK= bsimerkiksi=
päivähoito= ja=erityisesti=koulu=tarkastelevat=lapsen=toimintaa=usein= irti=oman=henkilöstönsä=
toiminnasta= ja= sen=roolistaK= msykiatrian= alueella= näyttää=myös= olevan=totuttuaI= että= lapsen=
oireilua= pyritään= tarkastelemaan= etsimällä= ensisijaisesti= syitä= kodin= tilanteesta= ja=
huoltajistaK= pamaa= aktiivisuutta= ei= osoiteta= koulun= toiminnan= tarkasteluunI= vaikka= siihen=
olisi=olemassa=tutkimuksen=perusteella=aihettaK=

qulokset= vahvistavat= näkemystäI= jonka= mukaan= lapsen= onÄelmatilanteiden= hoitotapa=
kouluissa= on= tärkeässä= roolissa= sekä= lapsen= hyvinvoinnin= heikkenemisessä= että=
paranemisessaK= houlun= heikot= taidot= näyttävät= lisäävän= lapsen= tarvetta= muuhun=
ulkopuoliseen= tukeenK= peurausvaikutus= voi= olla= pitkäaikainenK= iääkäreidenI=
erikoissairaanhoitajien= ja=terapeuttien= jalkautuminen=Eseuranta= ja=henkilöstön=ohjaaminenF=
päivähoitoon= ja= kouluun= on=tutkimuksen= perusteella= tuloksellista= varhaista= puuttumista= ja=
onÄelmien= ennaltaehkäisyäK= kyt= näyttää= jalkautuminen= tapahtuvan= vasta= silloinI= kun=
onÄelmat=ovat=jo=kärjistyneet=tai=diaÄnoosi=varmistunutK=

bsimerkkitapaukset= Eiiite= N= bsimerkkitapausten= analyysikuvat= ja= kuvatulkinnatF= osoittavat=
myösI=että=diaÄnoosiprosessit=ovat=pitkiäI= lyhyimmilläänkin=vuoden=verranI= ja=pisimmillään=
yhdessä= esimerkkitapauksessa= jopa= NM= vuottaK= piten= lääketieteellisen= diaÄnoosin=
odottaminen= tuen= perusteeksi= johtaa= yleensä= siihenI= että= tukea= ei= anneta= ajoissaI= jolloin=
onÄelmat= pääsevät= kasvamaanK= qämä= lähestymistapa= on= sekä= lapsen= hyvinvointipolun=
sujumisen= että= tukiresurssien= kohdentumisen= kannalta= onÄelmallinenK= iapsen= hyvinvointi=
heikkenee= kasvavastiI= mikä= lisää= jälkijättöisen= ja= usein= myös= kuntien= talous= huomioiden=
kalliin=terapiaJ=ja=sosiaalitoimen=tuen=tarvettaK=

qulokset=osoittavatI=että=varhainen=puuttuminen=ei=vielä=toteudu=monissa=tilanteissa=lapsen=
hyvinvointipolullaI=vaikka=se=on=tuotu=esille=tärkeänä=lähestymistapana=lapsen=hyvinvoinnin=



=
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turvaamisessaK=qukea=EmmK=terapiat=tai=koulun=erityinen=tukiF=annetaan=vasta=kun=”tarve=on=
todistettu”= virallisilla= diaÄnooseilla= ja= lausunnoillaK= bsimerkiksi= nykyisen= perusopetuslain=
Eiaki= perusopetuslain= muuttamisesta= S4OLOMNMF= uusi= mli= NS= a= §= määritelmä= toteaaI= että=
lapsella= on= oikeus= oppimissuunnitelman= mukaisesti= annettuun= tehostettuun= tukeen=
oppilaanI=opettajan=tai=opettajien=laatimaan=pedaÄoÄiseen=arvioon=perustuenK=piten=mitään=
lääketieteellistä= diaÄnoosia= tuen= ehtona= ei= enää= pitäisi= vaatiaK= huntien= tavoitteena= on=
kuitenkin= nykyään= resurssien= minimointi= ja= säästäminenI= joten= tehostetun= tuen= ehdoksi=
kunnat= näyttävät= yhä= edelleen= vaativan= monin= paikoin= lääketieteellisiä= perusteitaK= pama=
lääketieteeseen= sidottu= peruste= näytetään= vaativan= myös= muun= tuen= antamisessaI= kuten=
kunnan=tai=helan=myöntämien=terapioiden=kohdallaK=

vpupw Organisaatioidenavälinenayhteistoimintaa
qoimintamallikuvausten= Eiiite= O= erp= lastenneuroloÄian= ja= iohjan= perusterveydenhuollon=
tutkimuksen= ja= kuntoutuksen= toteutuskuvaukset= ja= kuvatulkinnatF= perusteella=
perusterveydenhuollon= ja= erikoissairaanhoidon= välinen= yhteistoiminta= ja= tiedonvaihto=
näyttävät= olevan= byrokraattista= ja= irrallista= Etieto= kulkee= joko= paperilla= tai= sähköisestiI=
viiveitä=on=paljonFK=qoiminta=on=pitkälle=lokeroitunuttaK=Avointa=keskustelua=ja=tiedonvaihtoa=
tai= avoimeen= kohtaamiseen= perustuvaa= yhteistoimintaa= ei= ole= olemassa= tai= sitä= on= vain=
vähänK= kykyinen= orÄanisaatioissa= vallitseva= orÄanisaatiokulttuuri= ja= ominainen= luonne=
reaÄoida=eri=tilanteissa=ei=tue=avoimuutta=ja=yhteistoimintaa=yli=rajojenK=

qällä= hetkellä= lastenneuroloÄian= ja= lastenJ= jaLtai= nuorisopsykiatrian= alojen= välilläI= kuten=
myös= kuntien= perusterveydenhuollon= ja= erikoissairaanhoidon= välilläI= on= tehty= ja= tehdään=
uudenlaisia= rajauksia= tämän= tutkimuksen= kohderyhmän= vastuullisen= hoitopaikan= ja=
lääketieteen= alan= osaltaK= vhdeksi= perusteeksi= on= esitetty= myös= erikoissairaanhoidon= ja=
perusterveydenhuollon= välisen= yhteistoiminnan= lisäämistäK= lrÄanisaatioiden= välisen=
yhteistoiminnan= kehittämisessä= asiakassiirtojen= tekeminen= ei= ole= kuitenkaan= ratkaisu=
työarjessa= tapahtuvan= yhteistoiminnan= kehittämiseenK= hehityskohteena= ovat= pikemminkin=
asenteetI=käsityksetI=arvotI=yhteistyötaidot=ja=yhteiset=toimintamallitK=

ilpqJalueella=kehittymässä=oleva=paikallinen=palvelumalli=Eiiite=O=erp=lastenneuroloÄian=ja=
iohjan= perusterveydenhuollon= tutkimuksen= ja= kuntoutuksen= toteutuskuvaukset= ja=
kuvatulkinnatF= näyttää= noudattavan= aktiivista= paikallisten= eri= toimijoiden= välistä=
yhteistoimintaaK= qutkimuksen= perusteella= avoin= työtapa= on= enemmän= kiinni= lääkäriksi=
valitusta= henkilöstä= kuin= että= se= olisi= orÄanisaatioiden= pitkälle= sisäistetty= käytäntöK=
Aktiivisen= henkilön= toimesta= perusterveydenhuollon= lastenneuroloÄinI= terapeuttienI=
neuvolanI= kouluterveydenhuollonI= koulupsykoloÄienI= lastensuojelunI= perheneuvolan= ja=
psykiatrian= poliklinikoiden= kesken= toimitaan= joustavastiK= sarhainen= ennaltaehkäisevä=
ohjaustyö= päivähoidossa= ja= kouluissa= ei= kuulu= tutkimuksen= perusteella= totuttuun=
yhteistoiminnan=tapaanK==

qulosten=perusteella=paikallisten=toimijoiden=välinen=yhteistoiminta=on=ilpqWin=tapauksessa=
kehittymässä= hyvään= suuntaanK= pe= ei= kuitenkaan= tarkoitaI= että= kaikki= paikalliset=
asiantuntijat= osaisivat= toimia= avoimesti= yhteistyössä= ilman= yhteisiä= sovittuja=
toimintamallejaK=
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vpupy Muutoksetahoitotoimijoidenakeskinäisissäavastuissaa
qutkimusvaiheessa= perusterveydenhuollon= ja= erikoissairaanhoidon= välillä= on= siirretty= ja=
siirretään=lapsia=aktiivisesti=pois=erikoissairaanhoidosta=perusterveydenhuollon=puolelleK=pen=
seurauksena= ilpqJalueelle=on=nimitetty= vuonna=OMNM=lastenneuroloÄiI= joka=kehittää=uutta=
paikallista= malliaK= qoinen= muutos= tutkimuksen= kohderyhmien= osalta= on= seI= että= osaa=
aiemmin= lastenneuroloÄian= puolella= hoidetuista= lapsista= siirretään= aktiivisesti= lastenJ= ja=
nuorisopsykiatrian=puolelle=hoitosuhteeseen=EesimK=Aaea=ja=qouretten=oireyhtymäFK=

qutkimuksen= perusteella= on= oletettavaaI= että= paikallisella= tasolla= tulee= olemaan= hoidossa=
laatuvaihteluaK= iasten= kannalta= voi= nopeus= tuen= saamiseen= parantuaI= mutta= laatu=
tutkimuksen= ja= hoidon= osalta= osan= lapsista= kohdalla= heiketäK= huntoutussuunnittelun=
hallinta=tulee=olemaan=iso=haaste=perusterveydenhuollolleK=

qoinen= muutokseen= liittyvä= suuri= kysymys= onI= onko= lastenJ= ja= nuortenpsykiatrian= puolen=
osaaminen= ja= valmius= vielä= riittävä= neuroloÄisien= toimintahäiriöiden= tutkimuksessa= ja=
hoidossa?= qutkimuksen= perusteella= lisäkoulutus= on= jo= aloitettu= erpJyksiköissäI= mutta=
orÄanisaatioon= sisäistynyttä= totuttua= suhtautumistapaa= lapsen= ja= perheen= arvioinnissa= ei=
muuteta= helposti= koulutuksenkaan= kauttaK= iisäksi= henkilötason= asenneJ= ja= osaamiserot=
näyttävät= olevan= suuretK= qämä= tulee= esille= erityisesti= esimerkkitapauksessaI= jonka=
hyvinvointipolun= toteutumisen= analyysikuvaukseen= ei= ole= saatu= julkaisulupaaK= hyseisessä=
esimerkkitapauksessa= tulee= esille= erityisesti= lastenpsykiatrian= eri= yksiköiden= ja= eri=
asiantuntijoiden= kohdalla= selviä= eroja= sekä= neuroloÄisten= erityispiirteiden= tuntemuksessa=
että=tavassa=arvioida=ja=taidoissa=toimia=yhteistyössä=lapsen=ja=huoltajan=kanssaK=

ilpqJalueella=kehittymässä=oleva=paikallinen=palvelumalli=Eiiite=O=erp=lastenneuroloÄian=ja=
iohjan= perusterveydenhuollon= tutkimuksen= ja= kuntoutuksen= toteutuskuvaukset= ja=
kuvatulkinnatF= näyttää=matalan=kynnyksen=vastaanoton=osalta=olevan=positiivinen=muutosK=
pen= sijaan= onÄelmaksi= tutkimuksen= ja= kuntoutuksen= hoidossa= voi= tulla=
henkilöresurssipuutteet= ja= henkilöstön= puutteellinen= osaaminen= uuden= roolin= mukaisten=
tehtävienI= esimK= kuntoutusarviot= ja= lausunnotI= hoidossaK= merheen= näkökulmasta= hoidon=
laatu=riippuu=aiempaa=enemmän=siitäI=onko=yksittäisellä=paikallisella=asiantuntijalla=riittävää=
osaamista=juuri=heidän=asiassaanK==

qutkimuksen= perusteella= kuntien= todellinen= panostus= kehittämiseen= ja= oikeanlaiseen=
henkilöresurssiin= tulee= olemaan= haaste= muutosten= onnistumisessa= tavoitellulla= tavallaK=
lletettavasti=perheille=tarjottava=tuki=eri=kunnissa=tulee=olemaan=hyvin=vaihtelevan=tasoistaK=
iapset= ja= perheet= ovat= toisiinsa= nähden= jopa= nykyistä= tilannetta= enemmän= eriarvoisessa=
asemassa=tuen=saamisessa=ja=sen=laadussaK=

qutkimuksen= toteutuksen= jälkeen= tässä= esille= tuotu= ilpqJalue= EiohjaI= piuntioI= fnkooI=
harjalohjaF= on= purettuK= iohjan= kuntaliitosten= jälkeen= iohjan= perusterveydenhuollon=
vastuulle= jäävät= ja= siirtyvät= iohjan= Eml= entinen= pammattiFI= harjalohjan= ja= kummiJmusulan=
alueetK=kummiJmusula=on=kuulunut=aiemmin=harviainenJkuntayhtymäänK=iisäksi=piuntio=jää=
iohjan= alueesta= poisK= sanhalla= ilpqJalueella= on= ollut= väestöä= vuonna= OMNM= yhteensä=
RO=URT= asukastaK= rudessa= tilanteessa= iohjan= perusterveydenhuollon= alueelle= Eiohja= ja=
fnkooF= sijoittuu= vuoden= OMNM= väestötietojen= perusteella= RO=UUT= asukastaK= Equohimaa= ymK=
OMNOKF= piten= väestömäärä= pysyy= lähes= samanaI= mutta= käytettävissä= oleva=
perusterveydenhuollon= resurssiI= orÄanisaation= paikalliset= yksiköt= ja= niiden= sijainti=
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muuttuvatK= juutosten= vaikutus= lastenneuroloÄian= ja= sen= moniammatillisen= työryhmän=
resurssitarpeeseen= ja= toimintaan= on= vielä= tällä= hetkellä= tuntematon= asiaK= piten= uuden=
paikallisen=toimintamallin=toteutumista=tulevaisuudessa=on=vielä=vaikea=arvioidaK=

vpv Laadullinenaaineistoanalyysia
qässä= tutkimusosiossa= tuodaan= esille= koko= häiriöanalyysin= laadullisen= tutkimusaineiston=
pohjalta= laadittu= tulosyhteenvetoK= iaadullisen= aineistoanalyysin= tulokset= on= jäsennetty=
neljään=aihekokonaisuuteen=seuraavastiW==

NF=verkoston=rakenteet=hyvinvointipolulla;==

OF=yhteistoiminta=ja=vuorovaikutusW=asiantuntijuuden=hallinta;==

PF=henkilötason=tiedotI=taidot=ja=osaaminen;=ja=vielä==

4F=dokumenttien=ja=tietovirran=hallintaK=

lpiskelijat= Eeeino= ymK= OMNPF= ovat= tutkineet= toimijoiden= toiminnassa= ilmeneviä=
häiriötilanteita= sekä= perheen= että= orÄanisaatioiden= näkökulmistaI= ja= myös= tiedon= kulun=
häiriötilanteita= erikseen= perheen= ja= orÄanisaatioiden= näkökulmistaK= lpiskelijoiden= oma=
yhteenveto=tutkimustuloksistaan=löytyy=tämän=teoksen=luvusta=4K=

eeinon= ymK= EOMNPF= tutkimustuloksissa= nousevat= erityisesti= esille= eri= ammattiryhmien=
yhteistyön= käytäntöjen= puuteI= keskitetyn= perheen= asioita= koordinoivan= asiantuntijan=
puuttuminenI= eri= ammattiryhmien= resurssien= kohdentaminen= muuhun= kuin= varhaiseen=
puuttumiseenI= tuen= myöntämisen= perustuminen= diaÄnoosiin= ja= siten= jälkijättöinen=
reaÄointitapa= tuen= tarpeeseenI= eri= asiantuntijaJalueiden= ja= orÄanisaatioiden= ristiriitaiset=
ikärajat= lapsen= ja= nuoren= kriittisiin= nivelvaiheisiin= verrattunaI= kohderyhmän= aikuistuvien=
nuorien= kuntoutusJ= ja= tukipalvelujen= matala= kehityksen= tasoI= kuntatason= suuret= vaihtelut=
tukiresurssien= jakamisessaI= ja= myös= peruskoulun= merkittävä= rooli= hyvinvointipolun=
järjestelmän=osanaK=

ksJosaprojektin=vastuuhenkilön=ja=opiskelijoiden=keräämät=aineistot=tukevat=tulosten=osalta=
toisiaanK= iisäksi=laadullisen=aineistoanalyysin=tulosten=esitysten=yhteydessä=viitataan=myös=
vertailevaan= tutkimustietoon= tarpeen= mukaanK= käin= pyritään= samalla= arvioimaan= tässä=
tutkimuksessa=saatujen=tulosten=luotettavuuttaK=

vpvpt Verkostonarakenteetahyvinvointipolulla:akokonaistarkastelunajaa
koordinoinninapuuttuminena
qutkimus= tuo= esille= senI= että= lapsen= tai= nuoren= ja= hänen= perheensä= terveydentilaaI= tuen=
tarvetta= ja=hyvinvointipolun=toteutumista=ei=koordinoi=huoltajan= lisäksi=kukaan=asiantuntija=
kokonaisuutenaK= eyvinvointipolulla= vaikuttavien= orÄanisaatioiden= toimintaa= kuvastavat=
orÄanisaatiokeskeinen= tapa= tarkastellaI= kehittää= ja= orÄanisoida= toimintaaI= lokeroituminen=
eri= asiantuntijaJalueisiinI= paikoin= oman= orÄanisaation= säästötavoitteisiin= pyrkivä=
osaoptimointi= ja= usein= myös= epäselvät= vastuun= rajaukset= eri= asiantuntijaJalueiden= keskenK=
serkostotasolla= toimintaa= ei= tarkasteleI= mittaa= tai= kehitä= yksikään=orÄanisaatio= kuin= oman=
asiantuntijaJalueensa=osaltaK=bri=orÄanisaatioiden=välistä=yhteistoimintaa=tehdään=vähän=tai=
ei= ollenkaanK= vhteistoiminnan= taidot= vaativat= myös= kehittämistäK=



 

 

4N

AsiantuntijaorÄanisaatioissa= korostuu= yksin= tekeminenI= ja= asioiden= ratkaisu= vain= oman=
asiantuntijaJalueen=näkökulmastaK=

piten= perheen= näkökulmasta= katsoen= lapsen= ja= perheen= tarpeen= arvioinnissa= korostuu=
kokonaistarkastelun= puute= Ehuva= TFK= iisäksi= perheen= arkea= ja= huoltajien= toimintaa= ja=
ratkaisujen= tekemistä= hankaloittavat= usean= eri=orÄanisaation= ja= asiantuntijaJalueen= kautta=
muodostuva=monimutkainen=ja=vaikeasti=hahmotettava=tukijärjestelmäK=

 

 
huva T== serkoston=rakenteisiin=ja=toimintamalleihin=liittyviä=hyvinvointipolun=toimintaan=

vaikuttavia=häiriötekijöitä=
=

hoordinoiva= rooli= on= huoltajille= vaativaK= haikki= huoltajat= eivät= välttämättä= kykene=
hallitsemaan= lapsen= hyvinvointipolun= monen= eri= toimijan= kautta= kulkevan= tutkimuksen= ja=
kuntoutuksen=ja=siihen=liittyvien=lukuisien=dokumenttien=kokonaisuuttaK=

hokonaistarkastelun=ja=koordinoinnin=puuttumista=tukee=myös=mulkin=EOMNOF=tutkimusI=jonka=
mukaan= ”yhteistä= aluetason= kuntoutusjärjestelmää= ei= ole= toiminnallisena= kokonaisuutena=
hahmotettavissaI= eikä= kuntoutuksen= alueellisen= kokonaisuuden= kehittäminen= tai=
koordinointi= ole= ollut= minkään= tahon= vastuulla”K= mulkki= EOMNOF= jatkaa= vieläI= että= eri=
toimijoiden= asiakirjoista= ei= hänen= tutkimuksessaan= löytynyt= samansuuntaisia= tavoitteitaI=
mikä=olisi=yhteisen=palvelujärjestelmän=edellytysK=
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vpvpu Verkostonarakenteetahyvinvointipolulla:avarhaisenapuuttumisena
toteutumattomuusa
merheen= näkökulmasta= myös= diaÄnoosiprosessin= raskausI= diaÄnoosien= korostuminen= tuen=
ehtona= ja= lapsen= ja= perheen= tilanteen= onÄelmakeskeinen= tarkastelu= vievät= voimavaroja=
perheen= arjestaK= pamaan= aikaan= korostuu= nykyisessä= tukijärjestelmässä= arjen= käytännön=
tuen=puute= ja=sen=merkitys= kohderyhmän=perheilleK= qällä=tarkoitetaan=mmK= lastenhoidon= ja=
kodinhoidon= tukeaI= joka= toisi= helpotusta= huoltajien= usein= keskimääräistä= raskaampaan=
arkeenK= NVVMJluvun= laman= seurauksena= kunnissa= karsittiin= kodinhoidon= tukea= perheilleK=
iopputuloksena= onI= etteivät= edes= erityistä= tukea= tarvitsevien= lasten= perheet= saa= kodin=
arkeen= tukeaI= esimK= ainoan= huoltajan= sairastuttua= tai= lapsen= hyvinvoinnin= heikentyessäK=
hehitystyöpajassa= yksi= haastateltu= huoltaja= totesiI= että= ”kun= saisi= edes= joskus= apuaI= että=
saisi= välillä= nukkua= kunnolla”K= päästöt= tukiresursseissa= ovat= johtaneet= siihenI= että=
ennakoivaa= ja= ennaltaehkäisevää= toimintaa= korostava= varhainen= puuttuminen= ei= toteudu=
hyvinvointipolun=tukijärjestelmissäK=

vksi=eeinon=ymK=EOMNPF=tärkeä=havainto=on=helan=merkittävä=rooli=siinäI=että=lasta=ja=perhettä=
tarkastellaan= onÄelmakeskeisestiI= vaikka= lapsen= ja= perheen= hyvinvoinnin= kannalta= tulisi=
asiantuntijoiden= lausunnoissa= korostua= positiiviset= havainnot= ja= ratkaisukeskeisyysK= helan=
tuki= perustuu= diaÄnooseihinI= joten= helan= käytännöillä= on= suuri= merkitys= koko= järjestelmän=
antaman= tuen= onÄelmaJ= ja= diaÄnoosikeskeisyydessäK= helan= lähestymistapaan= ei= kuulu=
varhainen= puuttuminenI= vaan= pikemminkin= päinvastoin= riittävän= vahva= näyttö= tuen=
tarpeestaK= piten= verkostotasolta= katsottuna= helanI= ja= mahdollisesti= myös= taloudelliseen=
tukeen= liittyvän= lainsäädännön= ja= sen= tulkintojenI= lähestymistapojen= ja= linjausten=
kehittämisellä=olisi=tärkeä=rooli=koko=palvelujärjestelmän=kehittymisen=kannaltaK=

bsimerkiksi= eaapsamo= EOMNOF= on= havainnut= tutkimuksessaanI= että= lasten= tasapainoisen=
kehityksen= turvaamiseksi= on= vanhempien= hyvinvointiin= syytä= kiinnittää= huomiotaI= sillä=
vanhemman= hyvinvointi= näkyy= lapsen= hyvinvointinaK= sarhaisen= puuttumisen= toteutumista=
ehkäisee= osaltaan= helan= Eja= toisaalta= myös= lainsäädännön= tai= sen= tulkinnanF= tapa= linjata=
tukea= lapselle= ja= perheilleK= bnsin= on= osoitettava= riittävän= suuri= onÄelmaI= jotta= sen=
hoitamiseen= voidaan= hakea= tukeaK= qämä= tarkoittaaI= että= lapsen= hyvinvoinnin= on=
heikennyttävä= helan= tukien= kannalta= katsoen= tasolleI= joka= edellyttää= onÄelman= hoitoaK=
iisäksi= vanhemman= hyvinvoinnin= tarpeita= ei= huomioida= millään= tavoin= lapsen= tuesta=
päätettäessäK=

bnnakoivan= toiminnan= tärkeyttä= ei= huomioida= myöskään= kunnissa= riittävästiI= kun= eri=
tukiresursseista= päätetään= ja= resursseja= kohdennetaanK= huntatason= säästöä= painottava=
resurssisuunnittelu= johtaa= usein= varhaista= puuttumista= tukevien= ratkaisujen= sijaan=
kalliimpia= jälkikustannuksia= synnyttäviin= toimintamalleihinK= bsimerkiksi= maakkonen= EOMNOF=
on= tuonut= esilleI= että= vuosien= NVV4–OMMU= aikana= tehdyt= kouluterveydenhuollon= säästöt=
ovat=lisänneet=samaan=aikaan=lasten=ja=nuorten=psykiatrisen=laitoshoidon=tarvettaK=qähän=on=
syytä= lisätäI= että= samaan= aikaan= kouluterveydenhuollon= supistusten= kanssa= myös=
lapsiperheille= tarkoitettuja= arjen= hallinnan= tukipalveluja= on= karsittuI= joten= myös= niillä=
saattaa=olla=oma=rooli=laitoshoidon=tarpeen=kasvuunK=

euomionarvoisen= tutkimuksen= on= tehnyt= myös= tallin= EOMNOFI= jonka= mukaan=
hyvinvointityöntekijöille= on= ominaista= sekä= perheJ= että= työkeskeisyysI= mutta= esimerkiksi=
heikosti= toimiva= orÄanisaatioI= jossa= työn= tavoitteisiin= pääseminen= estyyI= voi= aiheuttaa=



 

 

4P

kuormittavuutta= työssä=ja=heikentää=sitoutumistaK=tallin=toteaaI=että= työhön=sitoutuminen=
muuttuu= myös= yhteiskunnan= työelämän= ja= institutionalisoituneen= hoivan= tuottamisen=
ehtojen= muuttuessaK= pe= on= haaste= koko= palvelujärjestelmälleK= tallinin= tutkimus= on=
kiinnostava= nykyJyhteiskunnan= yksilöllisyyttä= ja= oman= itse= tarvetta= korostavassa=
ilmapiirissä=ja=myös=julkisten=orÄanisaatioiden=jatkuvien=resurssitiukennusten=näkökulmista=
katsoenK= jolemmilla= näkökohdilla= on= liittymäpinta= siihenI= miten= asiantuntijat= tekevät=
työtään=palvelujärjestelmän=osanaK=

vpvpv Verkostonarakenteetahyvinvointipolulla:anivelvaiheidena
ristiriitaisetaikärajata
qoinen= eeinon= ymK= EOMNPF= tärkeä= havainto= on= lastenneuroloÄianI= lastenJ= ja=
nuortenpsykiatriaI= ja= muiden= erikoissairaanhoidon= alojen= keskenään= ristiriitaiset= ikärajat=
lapsen=ja=nuoren=hoitosuhteen=kestossaK=iastenneuroloÄian=alueella=hoitosuhde=katkeaa=NSJ
vuotiaanaI= mikä= on= nuoren= peruskoulun= päättymisen= kannalta= katsoen= hankala= ikä= siinäI=
että= myös= pitkä= hoitosuhde= vaihtuu= koulun= lisäksiK= keuroloÄian= alueella= nuoren= kohdalla=
erikoisalan= tuki=katkeaa= tuolloin=kokonaanK= kuori=siirretään= joko= psykiatrianI= lastentautien=
tai= muun= erikoisalan= piiriin= siihen= saakkaI= kun= nuori= täyttää= NU= vuottaK= sain=
yksittäistapauksissa=lastenneuroloÄia=jatkaa=nuoren=hoito=aikuisikäänK=

msykiatrian= puolella= lapsen= hoitopaikka= vaihtuu= lastenpsykiatrian= puolelta= NPJvuotiaana=
nuortenpsykiatriaan= samaan= aikaanI= kun= lapsi= saavuttaa= murrosiän= ja= siirtyy= alakoulun=
puolelta= yläkouluunK= qässäkin= tapahtuu= kohderyhmän= nuoren= nivelvaiheessa= kaksi= isoa=
muutostaI= jossa=tukea=antavat=aikuiset=vaihtuvatK= iisäksi=lasta=tai= nuorta=saatetaan=hoitaa=
myös=muissa=eri=hoitoyksiköissäI=joissa=voi=olla=myös=muita=ikärajojaK=

Aikuistuvan= nuoren= kohdalla= kaikki= aiemmin= saatu= tuki= poistuu= NUJvuotiaanaI= kun= nuoren=
elämässä= tapahtuu= myös= muita= merkittäviä= muutoksiaK= qämän=kohderyhmän= aikuistuvista=
nuorista=monet=tarvitsevat=turvallista=ja=asiantuntevaa=tukea=vielä=yli=OMJvuotiaanaK=

qämän= tutkimuksen= mukaan= lapsen= ja= nuoren= hyvinvointipolun= nivelvaiheita= ei= tarkastella=
riittävästi= kokonaisuutenaK= gokainen=tukiorÄanisaatio= näyttää=muodostavan= ikärajoja=oman=
erikoisalansa= tarpeen= mukaanK= eaastatelluista= kukaan= asiantuntija= ei= myöskään= pystynyt=
kertomaanI= miksi= nykyiset= ikärajat= on= asetettu= juuri= niin= kuin= on= asetettuK= qässä= on=
mahdollisesti= aihekokonaisuusI= joka= on= muodostunut= historian= kuluessa= ilmanI= että=
nivelvaiheiden= sijoittumista= lapsen= elämänkaaressa= olisi= jäsentyneesti= tarkasteltu= ja=
kehitetty=koko=hyvinvointipolun=näkökulmastaK=

kivelvaiheiden= tärkeää= merkitystä= tuodaan= esille= useissa= tutkimuksissa= EmmK=
lpetusministeriö=OMMR;=eyytiäinen=OMNO;=Ahtola=OMNOFK= qämä=tutkimus=osoittaa= kuitenkinI=
että= nivelvaiheiden= hallinnassa= on= vielä= paljon= kehittämistäI= ja= että= nivelvaiheita= tulisi=
tarkastella= lapsen= ja= nuoren= hyvinvointipolulla= eri= asiantuntijaJalueiden= toisiinsa= nähden=
erilaisen=näkökulman=sijaan=lapsen=tai=nuoren=hyvinvointipolun=kokonaisuudesta=käsinK=

vpvpw Verkostonarakenteetahyvinvointipolulla:aperuskoulunatärkeäa
rooliapalvelujärjestelmässäa
holmas =eeinon =ymK =EOMNPF =esille =tuoma =havainto =on =peruskoulun =suuri =merkitys =koko =
hyvinvointipolun=monen=eri=toimijan=järjestelmässäK=brityisesti=nousee=esille=kouluavustajien=
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tärkeä= rooliI= kuin= myös= varhaisen= puuttumisen= tärkeys= lapsen= hyvinvoinnin= tukenaK=
houluissa= haetaan= yhä= edelleen= oppilaan= eiJtoivottuun= käyttäytymiseen= syitä= oppilaasta=
itsestään= ja= seuraavaksi= kotoa= ja= huoltajistaK= houlun= henkilöstön= omaa= roolia= tai= oppilaan=
mahdollisia=neuroloÄisia=erityispiirteitä=ei=osata=tunnistaaK=

qutkimuksen= mukaan= myös= edistyksellisiä= kouluja= ja= koulun= henkilöstöä= on= kunnissa=
olemassaI= mutta= edelleen= monessa= koulussa= on= kehitettävää= mmK= henkilöstön= tietojen= ja=
taitojen=osaltaI=kuten=myös=toimintamallien=ja=ajattelutapojen=alueellaK=

huntatason= erot=erityisen= tuen= ja=kuntoutuksen=resurssien= osalta=ovat=suuretK= qätä= tulosta=
tukee= myös= mulkin= EOMNOF= tutkimustulosI= jonka= mukaan= kuntoutuspalvelut= jakautuvat=
epätasaisesti= tutkitun= alueen= kuntien= välillä= suhteessa= asukkaiden= väestötason= tarpeisiinK=
jyös= mihkalan= EOMNNF= mukaan= erityisopetuksessa= olevien= osuudet= vaihtelevat=
huomattavasti=eri=alueilla=puomessaW=kuntatasolla=vaihteluväli=on=MJNS=BI=ja=maakuntienkin=
välillä= PJNM= BK= käin= suurta= vaihtelua= ei= mihkalan= mukaan= selitetä= oppilaspopulaation=
välisillä= eroillaK= qaustalla= suuriin= eroihin= vaikuttavat= enemmän= hallinnollisten= käytäntöjen=
erotI= kouluverkostojen= rakenneJerot= ja= koulujen= kehityksen= tasoK= bri= kunnissa= on= myös=
poliittisten= päättäjien= toimesta= varattu= toisiinsa= nähden= eritasoiset= resurssit= toteuttaa=
perusopetusta=EqoivanenI=OMMMFK=

bsimerkiksi= isoista= oppilasryhmistä= huolimatta= kouluavustajien= kohdalla= pyritään= kunnissa=
säästämäänI= vaikka= tämän= tutkimuksen= perusteella= kouluavustajan= rooli= on= tärkeä= sekä=
lapsen=hyvinvointipolulla=että=opettajan=tukenaK=

houlujen=erityisen=tuen=rooli=lapsen=ja=nuoren=hyvinvointipolulla=näyttää=olevan=tärkeä=siinäI=
kuinka= paljon= lapsi= tai= nuori= tarvitsee= muuta= yhteiskunnan= tukea= hyvinvointipolullaanK=
bsimerkkitapausten= perusteella= tulee= hyvin= esille= seI= että= koulun= ja= kodin= välinen=
epäonnistunut=yhteistyö=ja=erityisen=tuen=heikko=taso=lisäävät=muun=tuen=tarvetta=kasvavasti=
myöhemmin= lapsen= tai= nuoren= hyvinvointipolullaK= juulla= tuella= tarkoitetaan= mmK=
terapiapalvelujaI= laitoshoitoaI= lastensuojelupalvelua= ja= myös= muita= perheen=
sosiaalipalvelujen= alueitaK= qätä= havaintoa= tukee= myös= Ahtolan= EOMNOF= tutkimuksetI= joiden=
mukaan= oppilashuollon=toiminnassa= keskitytään= liikaa= lapseen= ja= tämän= onÄelmiinI= ja= liian=
vähän=hyvinvointiin=sekä=siihenI=mitä=koulun=aikuiset=voivat=tehdä=lapsen=hyväksiK=

jyös=syrjäytymisen=ehkäisyssä=peruskoulun=oikeanlaisella=erityisellä=tuella=on=tärkeä=rooliK=
bsimerkiksi=Äärelän=EOMNOF=mukaan=peruskoulun=rooli=nuorten=syrjäytymisen=ehkäisyssä=on=
suuri= läpi= koko= peruskoulun= ajanK= Äärelän= tutkimuksissa= tuli= myös= esilleI= että= oppilaan=
oppimisvaikeuksien= puutteellinen= tukeminen= peruskoulussa= voi= lisätä= syrjäytymisen= riskiä=
vielä= aikuisiälläK= Äärelä= on= tutkinut= nuorten= vankien= peruskouluajan= kokemuksia= ja= niiden=
vaikutuksia=nuorten=elämäntilanteen=kehittymiseenK=

vpvpy Verkostonarakenteetahyvinvointipolulla:akolmannenasektorina
tärkeänaroolinatunnistamattomuusa
eeinon=ymK=EOMNPF=tutkimukset=toivat=myös=esilleI=että=erityisryhmien=järjestöjen=rooli=tiedon=
jakajana=ja=vertaistuen=tarjoajana=on=tärkeäK=gärjestöjen=tarjoamia=tukimuotoja=ei=aina=osata=
huomioida= julkisissa= orÄanisaatioissa= riittävästiK= bsimerkiksi= järjestöjen= olemassa= olosta= ja=
hyödystä= kerrotaan= huoltajille= vain= yksittäisten= valveutuneiden= terveydenhuollon=
henkilöiden= toimestaK= vhteistyö= järjestöihin= päin= saatetaan= kokea= työlääksiI= koska=
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yhteistyön=tavoista= on=usein= vain=vähän= kokemustaI= mikä= vaikuttaa= myös= käsityksiin=siinäI=
kuinka= yhteistyötä= voidaan= tehdäK= melko= ajan= riittämättömyydestä= uudenlaiseen=
yhteistyöhön=tuli=erikseen=esilleK==

gärjestöjen= tärkeä= rooli= tulee= esille= myös= oaution= ja= piltalan= EOMNOF= tämän= kohderyhmän=
järjestöjen=keskuudessa=toteuttamasta=kyselystä=osana=heidän=opinnäytetyötäänK=oaution=ja=
piltalan= saamat= tulokset= osoittivatI= että= liittotason= järjestöillä= ja= paikallisyhdistyksillä= on=
keskeinen=asema=neuroloÄian=alueen=erityisryhmien=tiedonjakajanaI=vertaistuen=antajana=ja=
eri=tilaisuuksien=järjestäjänä=Ekoulutus=ja=virkistysFK==

vpvpä Verkostonarakenteetahyvinvointipolulla:aaikuistuvananuorena
tukimuotojenakehittymättömyysa
siimeisenä= huomionarvoisena= kohtana= eeino= ymK= EOMNPF= tuovat=esilleI= ettei= järjestelmässä=
tai=helan=hyväksymissä=tukimuodoissa=ole=kehitetty=riittävästi=aikuistuvalle=nuorelle=sopivia=
tukimuotojaK= qutkimushaastattelujen=yhteydessä=nousi=esille=seI=että=aikuistuvalle=nuorelle=
sopisi= paremmin= arjen= hallintaaI= ammattiin= opiskelua= ja= työllistymistä= valmentava= tukiI=
esimK= sopeutumisvalmennuksetI= ryhmätoiminnan= hallintaa= tukeva= valmennusI= ja= arjen=
hallintaa= tukeva= yksilövalmennusI= kuin= perinteiset= yksilötason= terapiaa= painottavatI=
yleisesti=nykyään=käytetyt=ja=helan=tukematI=tukimuodotK=

bsimerkiksi= Äikäs= EOMNOF= tuo= esilleI= että= vaikeavammaisten= kohdalla= siirtymävaiheen=
tukipalvelut=ovat=puutteelliset=vaikeavammaisten= nuorten=työllistämiseksiK= salmentamisen=
näkökulman= tarve= ja= hyöty= ovat= tulleet= esille= myös= euovialan= EOMMTFI= hoskisen= ja=
eautaluoman= EOMMVFI= ja= pavikujan= EOMNOF= aikuistuville= nuorille= ja= nuorille= aikuisille=
valmennustoimintaa=kehittävien=hankkeiden=tulosraporttien=tulosarvioissaK=

vpvpö Yhteistoimintaajaavuorovaikutus:aasiantuntijuudenahallintaa
qutkimuksessa= korostui= huoltajan= kanssa= tehtävän= yhteistoiminnan= ja= vuorovaikutuksen=
osalta= taitojen= ja= motivaation= suuri= vaihtelu= henkilöstä= riippuen= Ehuva= UFK= qutkimuksen=
perusteella= näyttää= silleI= että= suhtautumistapa= ja= taidot= eivät= ole= kiinni= ammatillisesta=
koulutuksestaI= vaan= enemmän= henkilön= henkilökohtaisista= taidoista= ja= asenteistaK= iisäksi=
tutkimus= osoittaaI= että= hyväkään= yhteistoiminnan= taito= ja= motivaatio= eivät= autaI= jos=
järjestelmä=ei=tue=yhteistoiminnan=tekemistäK=

hohderyhmän= yksilöllisiä= kommunikaatioJ= ja= toimintatapatarpeita= ei= hallita= riittävästi=
orÄanisaatioissa= EmmK= päiväkotiI= koulutI= perusterveydenhuoltoFK= qiedon= puutteesta= seuraa=
tavallisesti= vuorovaikutusonÄelmia= lapsen= tai= nuoren= ja= asiantuntijoiden= välilläK= qämä= on=
asiaI=johon=voidaan=vaikuttaa=koulutuksella=ja=myös=arjen=tilanteissa=tehtävällä=ohjauksellaK=
hunnat= panostavat= kuitenkin= vaihtelevasti= koulutuksen= ja= ohjauksellisen= tuen=
järjestämiseenK=



=

 

4S 
 

bri= erikoisalojen= väliset= näkemysristiriidat= ja= jopa= arvovaltaJasetelmat= saattavat= myös=
toisinaan= heikentää= yhteistoiminnan= tekemistä= sekä= orÄanisaatioiden= välillä= että= myös=
huoltajan=kanssaK=brityisesti=arvovaltakiistan=muodostuminen=huoltajan= ja=asiantuntijoiden=
välille= on= lapsen= tai= nuoren=kannalta= katsoen= merkittävä= hyvinvointipolun= häiriöitä= lisäävä=
riskitekijäK=piten=on=perusteltua=todetaI=että=asiantuntijoiden=tulisi=välttää=arvovaltakiistojen=
syntymistäI= sillä= he= ovat= avainasemassa= ja= aloitteellisessa= roolissa= huoltajan= kanssa=
tehtävissä=yhteistoimintatilanteissaK=

=

vhteistoimintaa= orÄanisaatioiden= välillä= ja= huoltajan= kanssa= vaikeuttavat= tutkimuksen=
perusteella= toistuvasti= myös= tiedon= kulun= hitaus= ja= tietokatkoksetI= joita= syntyy= mmK=
puutteellisten= lähetteiden= johdostaI= tai= asiakirjojen= virhetoimitusten= jaLtai= palautusten=
seurauksenaK= iisäksi= yhteistoimintaa= vaikeuttaa= usein= seI= ettei= yhteistyötilanteissa=
huoltajan= kanssa= ole= välttämättä= tavoitteena= yhteisen= ymmärryksen= löytyminenK= qoinen=
tekijä=onI=että=asiantuntijoilla=on=aivan=liian=vähän=aikaa=riittävään=dialoÄiin=sekä=lapsen=tai=
nuoren= että= tämän= huoltajien= kanssaK= pe= on= tärkeä= syy= osaltaan= siihenI= miksi= yhteistä=
ymmärrystä= onÄelmistaI= tarpeesta= ja= tavoitteista= ei= aina= saada= aikaanK=qutkimus= tuo= myös=
esilleI= että= järjestelmä= ei= tue= hyvän= yhteistoiminnan= tekemistäK= bsimerkiksi= erpWn=
lastenneuroloÄin=vastaanottoon=on=varattu=tiukan=resurssin=vuoksi=aikaa=vain=NM=minuuttia==
asiakasta=kohdenK=Aika=ei=ole=riittävä=kunnollisen=dialoÄin=aikaansaamiseksiK=

lpiskelijoiden= keräämän= ja= dokumentoiman= aineiston= mukaan= yhteistoiminnan=
kehittymistä= vaikeuttaa= myös= huoltajien= pelko= palautteen= antamisen= seurauksista=
tapauksissaI= joissa= huoltaja= kokee=saaneensa= huonoa=tai=epäonnistunutta= kohteluaI= tai= jos=
lapsen= asiassa= on= tehty= huoltajan= näkemyksen= mukaan= epäonnistuneita= ratkaisujaK=
brityisesti= kritiikin= antamisen= pelätään= aiheuttavan= lapselle= tai= nuorelle= onÄelmiaI= ja=
aiheuttavan= hyvinvointipolun= etenemiseen= myöhemmin= vaikeuksiaK= iisäksi= eeinon= ymK=

huva 8 = vhteistoiminnan=ja=vuorovaikutuksen=hallintaan=liittyviä=hyvinvointipolun=
toimintaan=vaikuttavia=häiriötekijöitäK=
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tutkimustuloksista= käy= ilmi= jo= aiemmin= esille= tuodun= perheen= ja= orÄanisaation= välisen=
näkökulman=välinen=ristiriita=Ehuva=SFW=lapseen=liittyvään=tietoon=voi=syntyä=asiantuntijoiden=
ja= huoltajan= välillä= erimielisyyksiä= jaLtai= tulkintaerojaI= jotka= vaikeuttavat= hyvinvointipolun=
etenemistäK=brityisesti=arvovaltakiistaksi=etenevä=ristiriitatilanne=heikentää=lapsen=asemaan=
tukipalvelujärjestelmässäK=

euoltajien= ja= lapsen= tai= nuoren= näkökulmasta= katsoen= tutkimus= osoittaaI= että= huoltajien=
asiantuntijuus= ohitetaan= usein= yhteistoimintatilanteissaI= ja= lapsen= tai= nuoren= tuen= tarve=
pyritään= toisinaan= ohittamaanI= jos= ei= huoltaja= kykene= ”todistamaan”= tuen= tarvetta=
riittävästiK= jyös= kuulluksi= tuleminen= ei= aina= toteudu= huoltajan= ja= ennen= kaikkea= lapsen=
itsensä= kohdallaK= vhteistoiminnan= tasoon= vaikuttaa= myös= huoltajan= voimavarojen= ja=
hyvinvoinnin= tasoI= mitä= asiantuntijat= eivät= aina= osaa= ottaa= riittävästi= huomioon= huoltajan=
toimintaa=arvioidessaanK=

vhteistoiminnan=tasoon=ja=tapaan=asiantuntijoiden=kesken=ja=huoltajien=kanssa= vaikuttavat=
julkisissa= orÄanisaatioissa= sekä= vuosisatojen= kuluessa= kehittynyt= kulttuuri= ja= ammattiJ
identiteetti=että=ammatillisen=taustakoulutuksen=painotukset=EmmK=bnÄeströmI=NVVV;=oäihä=
OMNM;=oonkainen=OMNO;=pormunen=OMNOFK=

bsimerkiksi=bnÄeströmin=ENVVVF=mukaan=lääkäreille=yleinen=piirre=keskusteluissa=on=potilaan=
onÄelman=konstruoiminen=somaattiseksi=ja=potilaan=sosiaalisia=tekijöitä=vieläkin=harvemmin=
mielialojenI=tunteidenI=elämän=ja=sairaudenkokemisen=aiheiden=välttäminenK=pamaan=aikaan=
potilas= itse= tarkastelee= sairauttaan= ja= tilannettaan= kokonaisuutenaI= yhdistäen= aiemmin=
saatua= lääketieteellistä= tietoa= omaan= kokemukseensa= ja= elämäntilanteeseensaK=
msykoloÄisten=ja=sosiaalisten=tekijöiden=käsittelyä=säätelee=lääkäreiden=kohdalla=useimmiten=
biolääketieteellinen=rationaalisuusK=iisäksi=potilaiden=yksityiselämän=puolelle=siirtyminen=oli=
vuorovaikutustilanteissa=vaikeaa=sekä=lääkärille=että=potilaalleK=EbnÄeström=NVVVKF=

bnÄeström= ENVVVF= toteaakinI= että= lääketieteen= kliinisessä= toiminnassa= tieto= jakautuu=
epistemoloÄisesti= objektiiviseksi= Etieteellinen= tietoF= ja= tutkimuksen= kannalta= vähemmän=
tärkeäksi=subjektiiviseksi=Epotilaan=kokemuksellinen=tietoF=tiedoksiI=vaikka=hoitotilanteissa=ja=
potilaan= arvioinnissa= olisi= tärkeää= keskittyä= potilasta= koskevan= tiedon= kokonaisuuden=
rakentamiseen= yhdessä= potilaan= kanssaI= ja= sitä= kautta= pyrkiä= kokonaisvaltaiseen=
onÄelmanratkaisuunI= eli= suuntautua= sairauden= tutkimuksesta= terveyden= Etai= hyvinvoinninF=
ylläpitoonK= bnÄeström= kiinnittää= huomiota= vuorovaikutuksessa= esille= tulevaan= roolijakoonW=
lääkäreiden=kliininen=haastattelumenetelmä=tuottaa= keskustelun=rutiinejaI= joissa= lääkäri=on=
seI=joka=asiantuntijuuden=perusteella=tietääI=ja=potilas=on=seI=jolla=tätä=tietoa=ei=ole=Eeli=joka=ei=
tiedäFK=qämä=ammattiJidentiteettiin=ja=terveydenhuollon=orÄanisaatioiden=kulttuuriin=syvälle=
juurtunut=lähestymistapa=vaikuttaa=edelleen=yhteistoiminnan=tasoon=ja=tapaan=huoltajien=ja=
terveydenhuollon=välilläK=

salkaman= EOMNOF= mukaanI= sosiaaliJ= ja= terveydenhuolto= odottaa= asiakkailtaan= oikeanlaista=
käytöstäK= salkaman= tutkimuksen= mukaan= sosiaaliJ= ja= terveydenhuoltohenkilöstö= odottaa=
asiakkaan= olevan= toisaalta= aktiivinenI= mutta= toisaalta= liika= aktiivisuus= tulkitaan= herkästi=
liiaksi= vaativuudeksiI= ja= henkilö= nimetään= usein= nsK= hankalaksi= asiakkaaksiK= salkama=
toteaakinI= että= asiakkaan= on= usein= vaikea= tietääI= mitä= häneltä= odotetaan= ja= miten= hänen=
tulisi=toimia=sosiaaliJ=ja=terveyspalvelujen=henkilöstön=kanssa=toimiessaanK=iisäksi=asiakkaan=
aktiivisuutta= korostavaan= yhteistoimintaan= vaikuttaa= seI= että= kaikilla= asiakkailla= voimat=
eivät= riitä= aktiivisuuteen= tutkimusJ= ja= kuntoutustilanteissaK= salkaman= tutkimustulokset=



=
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osoittavatkinI= että= asiakkaan= osallisuus= ja= asiantuntijuuden= tunnustaminen= omassa=
asiassaan=jää=usein=näennäiseksi=sosiaaliJ=ja=terveydenhuollon=piirissäK=

bdellä= esitettyihin= tutkimustuloksiin= tuli= näyttöä= myös= tämän= projektin=
haastattelutilanteiden=aikanaK=hun=keskusteluissa=hoitoJorÄanisaatioiden=edustajien=kanssa=
otettiin=puheeksi=henkilöstön=mahdollinen=onÄelmallinen=toiminta=huoltajia=kohtaanI= lähes=
poikkeuksetta= aiheeseen= reaÄoitiin= ensin= puolustautumalla= ja= viittaamalla= hankaliin=
vanhempiinI= jotka=eivät= ole=yhteistyöhaluisiaI= eivätkä= halua= myöntää= lastensa=tilannetta= ja=
tuen=tarvettaK= hysyttäessä=erikseenI=yksi=haastateltu= lastenneuroloÄi=arvioiI= että= noin=NLRM=
huoltajan=kanssa=on=enemmän=onÄelmia=ja=NLNM=huoltajien=kanssa=ilmenee=jotain=lievempää=
onÄelmaaK= bli= enemmistö= huoltajista= on= lapsensa= asiaa= vastuullisesti= ja= hyvässä=
yhteistyössä= hoitavia= henkilöitäK= salkaman= EOMNOF= tuloksiin= viitaten= voidaan= myös= kysyäI=
kuinka= monen= edellä= mainitun= onÄelmalliseksi= koetun= huoltajan= kohdalla= huoltajan=
aktiivisuus=ja=toisinaan=myös=hyvä=taustakokemusI=ja=siten=myös=määrätietoisuus=lapsensa=
asiassaI= voivat= synnyttää= lääkäreille= näkemyksenI= jossa= huoltaja= koetaan= tilanteessa=
onÄelmalliseksi?=

mäivähoidon=ja=huoltajien=välisen=yhteistyön=osalta=hekkonen=EOMNOF=toteaaI=että=perinteisen=
kasvatustavan= mukaan= päivähoidon= ja= huoltajien= välillä= vallitsee= vastakkaisasetteluI= jossa=
päivähoito= toimii= perheen= puolesta= tietäjänäI= tai= toisissa= tilanteissa= perhe= ottaa= omasta=
puolestaan= tietäjän= roolinK= hekkosen= mukaan= tulisi= pyrkiä= kasvatuskumppanuuteenI= jonka=
kommunikaatiotavassa= pyritään= suhteen= luomiseenI= varhaiskasvatuksen=
palveluneuvotteluun= ja= ammatilliseen= sosiaaliseen= suhteeseenK= hekkosen= tutkimus= osoittiI=
että= kasvatuskumppanuuden= aikaansaaminen= edellyttää= varhaiskasvatuksen= ja= perheen=
välisen= kasvatusyhteistyön= ja= päivähoitopalvelujen= toimintakäytäntöjen= ja= kulttuurin=
muuttumistaK=

houlujen=yhteistoiminnan=ja=vuorovaikutustaitojen=osalta= on=tarjolla=useita= eri=tutkimuksiaK=
Äärelän= EOMNOF= mukaan= koulujen= yhteistoiminnan= tavassa= nuorten= kanssa= korostuu=
erityisesti=yläkoulun=puolella=ranÄaistuskeskeisyysI=mikäli=jotain=onÄelmia=ilmeneeK=Äärelän=
tutkimuksessa=kävi=ilmiI=että=koulun=henkilöstön=toimesta=hyväksytyksi=tuleminen=olisi=ollut=
henkilölle= aikanaan= tärkeä= asiaI= jotta= myös= myöhemmin= henkilö= ei= olisi= kokenut=
syrjäyttämistään=eri=ryhmistä=turhauttavaksiI=mikä=oli=johtanut=myöhemmin=myös=rikollisille=
poluilleK=jyös=hauttoJhnape=EOMNOF=korostaaI=että=monet=oppilaan=onÄelmat=ovat=seurausta=
koulun= henkilöstön= tavasta= asennoitua= ja= toimia= oppilaan= kanssaI= eli= oppilaan= onÄelmat=
ovat=usein= koulun= sosiaalisesti=tuottamiaK= qaneli= EOMNOF= kritisoiI= että= nykyajan=koulussa=on=
vaaranaI=että=ihmisyys=ja=sivistys=syrjäytetään=ja=oppilaista=tulee=”tuotantoyksikköjä”I= jotka=
pyrkivät=vastaamaan=ulkoisesti=mitattaviin=tehokkuusvaatimuksiinK==

huuskorpi= EOMNOF= toteaa= psykoloÄista= testaamista= käsittelevässä= tutkimuksessaanI= että=
suurin= kehitettävä= alue= sekä= psykoloÄien= että= testattujen= asiakkaiden= mielestä= on=
ymmärrettävä= kommunikointiK= huuskorven= mukaan= osasyynä= näkemykseen= lienee=
psykoloÄien= pyrkimys= testitiedon= ja= Jtulosten=suojelemiseenI= jolloin=mieluummin=annetaan=
liian= vähän= tietoja= kuin= liian= paljonK= huuskorpi= arvioiI= että= ymmärrettävä= palautteenanto=
psykoloÄisesta= testaamisesta= nähdään= kompastuskivenäW= psykoloÄi= kyllä= puhuuI= mutta=
usein=tavallaI=jota=testattava=ei=ymmärräK=huuskoski=myös=huomauttaaI=että=mitä=vankempi=
luotto= psykoloÄilla= on= yleisesti= testaamista= kohtaanI= sitä= epäkriittisemmin= hän= testeihin=
suhtautuuK= huuskorven= tutkimustulokset= ovat= kohderyhmän= kannalta= tärkeitäI= sillä=
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psykoloÄisia= testauksia= käytetään= paljon= mmK= koulupsykoloÄian= ja= neuropsykoloÄian=
alueillaK=

tallinin= EOMNOF= mukaan= hyvinvointityöntekijän= sitoutuneisuuden= heikkeneminen= heikosti=
toimivassa= orÄanisaatiossa= vaikuttaa= myös= hyvinvointityöntekijöiden= tapaan= toimia=
yhteistyössä= keskenään= ja= asiakkaiden= kanssaK= iisäksi= fsoherranen= EOMNOF= toteaaI= että=
moniammatillisen= yhteistyön= soveltaminen= käytännössä= on= osoittautunut= haasteelliseksiK=
heskeisiksi=moniammatillisen=yhteistyön=haasteiksi=osoittautuivat=sovitusti=joustavat=roolitI=
vastuukysymysten= määrittelyI= yhteisen= tiedon= luomisen= käytännöt= sekä= tiimityön= ja=
vuorovaikutustaitojen= oppiminenK= iisäksi=orÄanisaatiotason= haasteina= olivat=orÄanisaation=
olemassa=olevat=rakenteetI= jotka=eivät=aina= mahdollista=yhteisen= tiedon=luontia= ja=yhteisen=
toimintamallin= kehittämistäK= kykypäivän= teknoloÄiasta= huolimatta= orÄanisaation= rajat=
osoittautuivat= vaikeiksi= ylittääI= kun= pyrittiin= potilaslähtöiseen= työskentelyynK= vksilötasolta=
katsoen=kehitettävää= löytyy= myös= asiantuntijoiden=valmiudessa=yhteisölliseen=työtapaan=ja=
taidoissa=tarvittavan=kommunikaatiotavan=oppimisessaK=Efsoherranen=OMNOKF=

bdellä=mainitut=eri=tutkimukset=vahvistavat=niitä=julkisten=orÄanisaatioiden=asiantuntijoiden=
yhteistoimintatapaan= ja= vuorovaikutustaitoihin= liittyviä= lukuisia= kehitystarpeitaI= joita= myös=
tämä=tutkimus=on=tuonut=esilleK=vksi=näkökohta=onI=että=nykyJyhteiskunnassa=asiantuntijuus=
olisi=määriteltävä= ja= ymmärrettävä= eri= tavoin=kuin= miten= vanhat=perinteet=sitä= vielä= monen=
kohdalla= ylläpitävätK= siranhoitajana= toimiva= asiantuntija= ei= ole= enää= ehdoton=auktoriteettiI=
jolla= on= ainoana= oikea= tietoI= taustakokemus= ja= koulutusK= qodellinen= asiantuntijuus=
nykypäivän= monimutkaistuneessa= yhteiskuntarakenteessa= syntyy= kaikkien= eri=näkökulmien=
yhdistämisen=tuloksenaK=

Auktoriteettiasemaa=ei=voi=automaattisesti=ottaa=itselleen=koulutukseenkaan=vedotenK=jyös=
huoltajat=voivat=olla=koulutettuja=ja=osaavat=tarpeen=mukaan=hankkia=ja=tulkita=tietoaK=qämä=
seikka= tuntuu= toisinaan= unohtuvanI= ja= huoltajan= oletetaan= edelleen= reaÄoivan=
pääsääntöisesti= vain= tunneperäisesti= lapsensa= asiassaK= euoltajien= korkea= koulutus= ja=
työelämässä=saatu=vahva=neuvottelukokemus=voi=olla=lapsen=tuen=kannalta=hyvä=asiaI=mutta=
voi=myös=joissain=tapauksissa=vaikeuttaa=lapsen=ja=huoltajan=arviointiaK=piten=asiantuntijoilta=
vaaditaan= nykyään= aiempaa= suurempaa= taitoa= erottaaI= milloin= huoltaja= tuntee= ja= arvioi=
lapsensa=asiaa=osaavastiI=ja=milloin=hän=tuntee=paljon=tietoa=ja=osaa=puhua=siitäI=mutta=kyky=
tulkita=tietoa=ja=soveltaa=sitä=käytännössä=voi=olla=kuitenkin=heikkoK=ga=taitoa=tarvitaan=myös=
siinäI= ettei= huoltajan= tunnereaÄoinnista= huolimatta= oletetaI= että= tämä= ei= kykene= samaan=
aikaan= myös= hallitsemaan= tietoja= ja= tuntemaan= asiaaK= haikkien= esimerkkitapausten=
huoltajille= oli= lapsen= hyvinvointipolulle= osunut= sekä= arvostavaa= ja= onnistunutta= toimintaaI=
mutta=valitettavan=usein=myös=vähättelyä=ja=epäonnistunutta=yhteistyötäK=

qarve=muutokselle=on=vielä=monin=paikoin=olemassaI=mutta=eri=tutkimustulokset=vahvistavat=
myös= käsitystä= siitäI= että= muutoksen= aikaansaaminen= vaatii= paljon= työtä= ja= muutos=
uudenlaiseen= yhteistoiminnan= tapaan= tulee= olemaan= jatkossakin= hidasta= EesimK= heränen=
OMNMI=oäihä=OMNM;=pormunen=OMNOFK=

vpvp8 Henkilötasonatiedotnataidotajaaosaaminena
eenkilötason= tietojenI= taitojen= ja= osaamisen= kehitystarpeet= yhteistoiminnanI=
kommunikaation= ja= vuorovaikutuksen= osalta= tulevat= esille= jo= edellisessä= kohdassaK= piten=
tässä=keskitytään=muihin=tutkimuksessa=esille=tulleisiin=näkökohtiinK=



=
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hohderyhmän= kannalta= tärkeänä= tutkimustuloksena= havaittiin= mmK= koulujenI=
erikoissairaanhoidon=EmmK=psykiatrian=erikoisalaF=ja=perusterveydenhuollon=kohdalla=olevan=
paljon= vaihtelua= siinäI= miten= eri= orÄanisaatioiden= ja= yksikköjen= henkilöstö= tuntee=
neuroloÄisia= toimintahäiriöitä= ja= oireyhtymiä= Ehuva= VFK= brityisesti=harvinaisempien= oireiden=
kohdalla=kouluissa=epäiltiin= herkästi=huoltajan= antamaa=tietoa= lapsen=erityispiirteistä= EmmK=
qouretten= oireyhtymä= ja= ocdJoireetFK= jyös= diaÄnosointiajat= osoittautuivat= pitkiksiI= kun= oli=
kyse= epämääräisemmistä= tai= muuten= harvinaisemmista= oireistoistaK= pilloin= myös= tuen=
saaminen= hidastuiK= hohderyhmään= liittyvän= tiedon= osalta= havaittiin= kehittämistarvetta=
usealla= eri= ammatillisella= sektorillaK= qiedon= lisäämistä= tarvitaan= sekä= kohderyhmän=
erityispiirteisiinI= kohderyhmän= kanssa= toimimiseen= ja= kommunikointiin= että= kohderyhmän=
arjen=tuntemukseen=liittyen=Ehuva=VFK=

qutkimuksen= kaikissa= osuuksissa= tuli= esilleI= että= erityisesti= koulujen= ulkopuolisen=
asiantuntijan= ohjauksellinen= tuki= parantaa= selvästi= lapsen= tai= nuoren= koulunkäynnin=
tilannetta=ja=sitä=kautta=edelleen=oppilaan=hyvinvointia=laajemminkinK=lpettajalle=annettava=
ulkopuolisen= asiantuntijan= tuki= auttaa= myös= jatkossa= muita= oppilaitaI= sillä= opettajan=
oppiminen= eli= kohderyhmään= liittyvän= tiedon= lisääntyminen= ja= hyvien= toimintatapojen=
oppiminen=tuovat=pysyvää=hyötyä=sekä=opettajalle=itselleen=että=kaikille=oppilailleK=

qutkimustulosten= perusteella= vain= yksittäiset= erpWn= lastenneuroloÄian= yksiköt= tekevät=
yhteistoimintamuotona=käyntejä=asiakkaidensa=päiväkoteihin= ja=kouluunK=qällaisia=käyntejä=
voidaan= tehdä= vainI= jos= huoltaja= antaa= siihen= luvanK= iisäksi= resurssi= kohteissa= käyntiin= on=
rajallinenI= joten= käyntejä= tehdään= vain= harkitustiK= iohjan= perusterveydenhuollossa= ei=
tällaista= ohjaavaa= ja= yhteistoiminnallista= toimintaa= tunnistettu= tärkeäksiK= houlun= ja=
lastenneuroloÄin=kontakti=nähtiin=tarpeelliseksi=vainI= jos=lapsen=asiassa=huoltajan=ja=koulun=
välinen= tilanne= on= kärjistynyt= konfliktiinK= bdellinen= näkemys= osoittaaI= että= uudenlaista=
ennaltaehkäisevää= ja= koulujen= henkilöstön= osaamisen= tasoa= parantavan= toimintamallin=
hyötyä=ei=osata=vielä=paikallisella=tasolla=tunnistaaK=vksittäisissä=esimerkkitapauksissa=myös=
huoltajat= ovat= pyytäneet= yksityistä= terapeuttia= käymään= koululla= tutkimassa= lapsen=
tilannetta= todellisessa= koulutilanteessaK= qerapeutin= antama= ohjaus= opettajalle= on=
havaintojen=mukaan=parantanut=heti=lapsen=koulunkäynnin=sujumistaK=
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huva V== eenkilötason=tietojenI=taitojen=ja=osaamisen=hallintaan=liittyviä=hyvinvointipolun=

toimintaan=vaikuttavia=häiriötekijöitä=
=

bskeläJeaapanen= EOMNOF= on= testannut= varhaisen= puuttumisen= hyötyä= käytännön= työssään=
opettajanaK= brillisen= erityisopetuksen= tarve= väheni= huomattavastiI= kun= hän= ryhtyi=
reaÄoimaan= nopeasti= oppilaan= tuen= tarpeeseen= ja= muuttamaan= heti= toimintatapoja= ja=
järjestämään= yksilöllisiä= tukitoimia= luokkatilanteessaI= ja=kun=hän= lisäksi=aloitti=välittömästi=
yhteistoiminnan= kotiin= päin= ja= antoi= tarpeen= vaatiessa= heti= oppilaalle= tukiopetustaK=
hokemustensa= pohjalta= bskeläJeaapanen= kehitti= kohdennetun= tuen= mallinI= jossa=
luokanopettajan= ja= erityisopettajan= muodostaman= kolleÄiaalisen= työparin= avulla=
samanaikaisopetuksena=oppilaan=opetus=eriytetään=hetiI= kun=tuen=tarve=tulee=esilleK= jallin=
tavoitteena= onI= että= tuki= tuodaan= oppilaan= omaan= luokkaan= ja= opetusjärjestelyt=
suunnitellaan= niinI= että= oppilasta= ei= tarvitse= ottaa= pois= sosiaalisesta= yhteisöstäänK= jallin=
käyttö= edellyttää= opettajalta= aktiivista= havainnointia= ja= dokumentointiaI= oppilaan=
tuntemusta= ja= sitoutuneisuuttaK= EbskeläJeaapanen= OMNOKF= jalli= vaikuttaa= tulokselliselleI=
mutta= vaatii= useiden= opettajien= keskuudessa= sekä= asenteiden= muutostaI= tietotason=
lisäämistä=että=yhteistoiminnan=ja=vuorovaikutuksen=osaamisen=kehittämistäK=

vpvp9 Dokumenttiennatietovirranajaatiedonakulunahallintaa
eyvinvointipalvelun= palvelujärjestelmän= dokumenttien= ja= tietovirran= Edokumenttien= ja=
tietodatan= kulku= palvelujärjestelmässä= ja= sen= eri= tietojärjestelmissäF= hallinta= on= ihmisten=
välisen= tiedon= kulun= lisäksi= tutkimuksen= perusteella= keskeinen= ja= jatkuvaa= kehittämistä=
vaativa=osaJalueK=

qiedon= kulun= ja= dokumenttien= toimitusten= häiriöitä= esiintyy= mehkosen= ymK= EOMNPF= mukaan=
toistuvasti= hyvinvointipolun= etenemistä= vaikeuttaenK= bsimerkiksi= hoitopaikan= muutoksissa=

 



=
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lähetteiden=ja=lausuntojen=toimituksissa=esiintyy=viiveitäI=huoltajan=tiedotuksen=ulkopuolella=
tapahtuvia=dokumenttien=palautuksia=tai=toiseen=hoitopaikkaan=siirtojaI=ja=myös=paperisten=
lähetteiden= ja= lausuntojen= katoamisia= Ehuva= NMFK= jerkille= pantavaa= onI= että=
terveydenhuoltoJorÄanisaatioissa=näyttää=olevan=myös=tyypillistäI=että=huoltajien=odotetaan=
itse=selvittävän= lapsen=tai=nuoren=lähetteiden=ja= lausuntojen=katoamisenI= vaikka= huoltaja=ei=
itse=ole=voinut=aiheuttaa=syntynyttä=onÄelmaaK=

qiedon= kulun= viiveet= ja= papereiden= katoamiset= eivät= näy= hoitoJorÄanisaatioiden= edustajille=
kuin=yksittäistapauksinaK=pyynä=on=seI=ettei=dokumenttien=toimituksiaI=toimitusnopeutta=tai=
toimitusten=onnistumista=seurata=millään=tavalla=orÄanisaatioiden=sisällä=ja=vielä=vähemmän=
orÄanisaatioiden= välilläK= piten= ainoa= toimijaI= joka= näkee= toistuvat= tietovirran= häiriötI= on=
huoltajaI= jonka= kautta= kaikki= lapsen= tai= nuoren= asiat= yleensä= etenevätK= qutkimuksen=
yhteydessä= kaikkien= esimerkkitapausten= kohdalla= tuli= esille= huomattavia= viiveitä= ja=
papereiden=katoamisiaI=jotka=hidastivat=toimintaa=lapsen=asian=hoidossaK=

qutkimus= osoittiI= että= huoltajan= rooli= tiedon= jakajana= ja= välittäjänä= lapsen= tai= nuoren=
hyvinvointipolun=sujumisessa=on=suuri=Ehuva=NMFK=piitä=huolimatta=terveydenhuollon=alueella=
ei= ole= kehitetty= huoltajalle= päin= suuntautuvaa= tiedottamisen= toimintamallia= lapsen=
tutkimuksen=ja=kuntoutuksen=etenemiseen= liittyvän= tilannetiedottamisen=osaltaK= euoltajan=
roolia= tiedottamisessa= ei= näytetä= tunnistavan= tärkeänäI= koska= huomio= keskittyy= oman=
orÄanisaation=tiedon=tarpeen=täyttämiseenK=

qutkimus=myös=osoittiI=että=lähetekäytäntö=ja=lähetteiden=sisällön=laatu=ovat=kirjavat=Ehuva=
NMFK= iomakemalleja= on= paljon= ja= lähetteiden= täyttämistavat= vaihtelevat= henkilöittäinK=
jitään= valtakunnallisia= ohjeistuksia= ei= ole= olemassa= tämän= kohderyhmän= lähetteiden=
laatimiseen= liittyenK= qutkimuksen= yhteydessä= kävi= ilmiI= että= lasten= lähetteissä= on= yleistäI=
ettei= lähettävä= lääkäri= Etai= muu= lähetteen= laatimiseen= osallistunut= asiantuntijaF= huomaa=
kirjata= lähetteeseen= huoltajan= nimeä= ja= yhteystietojaK= piten= huoltajiin= ei= ole= helppo= ottaa=
yhteyttä=siinäkään=tapauksessaI=kun=se=hoitoJorÄanisaation=osalta=nähtäisiin=tarpeelliseksiK=

huva N0 = aokumenttienI=tietovirran=ja=tiedon=kulun=hallintaan=liittyviä=
hyvinvointipolun=toimintaan=vaikuttavia=häiriötekijöitä=
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merheen =näkökulmasta =tutkimus =osoittaaI =että =perhe =elää =runsaan =ja =usein =myös =
ristiriitaisen= asiantuntijatiedon= keskiössäK= hoordinoivan= tuen= puuttuminen= laajan=
dokumentaation= hallinnassa= on= tutkimuksen= perusteella= perheiden= tilannetta= vaikeuttava=
tekijäK= iisäksi=vaihteleva=asiantuntijaorÄanisaatioiden=tiedonhallinnan=tasoI=tietokatkoksetI=
huoltajan= oma= dokumenttien= hallinnan= osaamattomuus= tai= jaksamisen= vaikeudet= ja= eri=
asiantuntijoiden=antaman=ristiriitaisen=tiedon=tulkintavaikeudet=vaikeuttavat=kaikki=osaltaan=
huoltajan=toimintaa=sekä=lapsen=että=eri=orÄanisaatioiden=ja=niiden=asiantuntijoiden=kanssaK=
merheen= näkökulmaa= tiedonhallinnassa= ei= riittävästi= huomioida= palvelujärjestelmän=
toimintaa=kehitettäessä=ja=muutettaessaK=

euoltajan= tiedonvälittäjän= roolin= osalta= tuli= myös= esilleI= että= kaikki= huoltajat= eivät= muista=
siirtää=tai=jostain=muusta=syystä=siirrä=lapseen=liittyviä=tietoja=asuinpaikkakunnan=vaihtuessa=
eri= asiantuntijaorÄanisaatioiden= välilläK= qilanteesta= seuraa= tiedon= katkoksia= eri= toimijoiden=
välilläI=jolloin=orÄanisaatioissa=ei=osata=ottaa=lapsen=tai=nuoren=tarpeita=riittävästi=huomioonK=
bsimerkiksi= ammatinvalinnan= ja= opiskelupaikan= hakuvaiheessa= olisi= tärkeääI= että=
opinnonohjaaja= saisi= riittävät= tiedot= nuoren= terveydentilastaI= jotta= hän= osaisi= huomioida=
mahdolliset=rajoittavat=tekijät=ammatillisten=opintojen=valinnassaK=kuori=ei=välttämättä=osaa=
itse= huomioidaI= etteivät= kaikki= ammatit= sovi= hänelleI= jos= taustalla= on= joku= pysyvä=
ominaisuusI= joka= estää= kiinnostavan= ammatin= harjoittamisenK= saitiolovelvollisuuteen=
vedoten= terveydenhuollon= edustajat= eivät= välttämättä= uskalla= tehdä= yhteistyötä= koulun=
opetushenkilöstön= kanssaI= vaikka= se= joissain= tapauksissa= olisi= lapsen= tai= nuoren= edun=
mukaistaK= lsa= huoltajista= ei= välttämättä= osaa= huomioidaI= miksi= lapsen= tietojen= siirto= on=
tarpeellista= myös= lapsen= itsensä= vuoksiK= lsa= saattaa= myös= pelätä= lapseen= liittyvien=
arkaluontoisten=tietojen=leviämistäI=joten=tietoja=ei=uskalleta=siirtää=edelleenK=

merusterveydenhuollon= ja= erikoissairaanhoidon= tiedonhallintajärjestelmiä= on= käytössä=
lukuisiaI= ja= edelleen= monin= paikoin= käytetään= paperidokumentointiaK= vksityisen= sektorin=
osalta= paperidokumenttien= käyttö= tulee= todennäköisesti=myös= jatkumaanK= piitä= huolimatta=
mitään= paperidokumenttien= skannausjärjestelmää= ei= ole= otettu= käyttöönI= jotta= paperiset=
asiakirjat= saataisiin= helposti= vietyä= sähköisten= tietojärjestelmien= liitetiedostoiksi= ja= sitä=
kautta=saataisiin=dokumentit=paremmin=hallintaanK=

qiedonhallinnan= toimintamallien= yksittäisenä= puutteena= havaittiinI= että= virheellisen= tiedon=
poistaminen=asiakkaan=tietojen=osalta=on=myös=hyvin=vaikea=tehtäväK=Asiakasta=käsittelevää=
tietoa= säilytetään= monessa= eri= järjestelmässä= ja= monen= eri= orÄanisaation= toimesta= eri=
paikoissaK= piten= virheellinen= tieto= voi= vaikeuttaa= hyvinvointipolulla= lapsen= tai= nuoren=
tilanteen= arviointia= ja= toiminnan= tukemista= toistuvastiI= vaikka= huoltaja=on= yrittänyt= korjata=
virhetietoa=sen=ilmetessäK=

hirjava= kirjauskäytäntö= näyttää= koskettavan= laajemminkin= terveydenhuoltoaK= bsimerkiksi=
iaaksonen= EOMNOF= tuo= tutkimuksessaan= esilleI= että= kouluterveydenhoitajat= painottavat=
kirjauksissaan=lasten=fyysistä=terveyttä=kun=henkisen=hyvinvoinnin=arviot=jäävät=kirjaamattaK=
iaaksosen=mukaan=viime=vuosina=on=julkaistu=huolestuttavia=tuloksia=suomalaisten=lasten=ja=
nuorten= henkisestä= hyvinvoinnista= ja= siitäI= että= iso= osa= apua= tarvitsevista= lapsista= jää=
terveydenhuollossa= tunnistamattaK= jyös= tässä= tutkimuksessa= tuli= esimerkkitapausten=
kohdalla= esilleI= että= neuvoloissa= korostuu= yleensä= fyysisten= tekijöiden= havainnointi= ja=
kirjaaminenI= ja= lapseen= liittyvät= muut= havainnot= saavat= vähemmän= huomiota= ja= huoltajan=
esittämä=huoli=lapsen=poikkeavista=piirteistä=saatetaan=kokonaan=ohittaaK=



=
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jäenpää= EOMNOF= korostaaI= että= tehokas= alueellinen= tietojen= vaihto= terveydenhuollon=
orÄanisaatioiden= kesken= on= tulevaisuudessa= tärkeä= palvelumuotoK= jäenpään= mukaan=
hoitoJ= ja= palveluprosessien= toimivuus= on= ratkaisevasti= riippuvainen= tietojärjestelmien=
välisen= tiedonsiirron= toimivuudestaK= jäenpään= tutkimus= osoittiI= että= alueellisen=
tiedonvaihdon= taso= vaikutti= ainakin= viiteen= eri= osaJalueeseenW= alueellinen= tiedonkulkuI=
alueellinen= yhteistoimintaI= toimintatapojen= muutosI= järjestelmän= käytettävyys= ja=
orÄanisaatiokulttuurin= muotoutuminenK= jäenpään= mukaan= alueellisen= tiedonvaihdon=
lisääminen= yli= orÄanisaatiorajojen= muutti= merkittävästi= perusJ= ja= erikoissairaanhoidon=
toimintaa= tutkittuna= viiden=vuoden=ajanjaksonaW= alueellinen= aktiivinen= tiedonvaihto= muutti=
ja= paransi= potilastietojen= saatavuuttaI= tietojen= vaihtoa= ja= tietosuojaaI= ja= vielä=
hoitohenkilöstön=alueellista=yhteistoimintaaK=

bdellä= esitetty= jäenpään= EOMNOF= tutkimustulos= osoittaa= hyvin= verkostotasolla= tapahtuvan=
tiedonvaihdon= ja= tietovirran=hallinnan= tärkeän= merkityksenK= pamaan=aikaan= tämä= tutkimus=
osoittaaI= miten= paljon= tiedonhallinnan= ja= tiedon= vaihdon= alueilla= on= vielä= kehitettävää=
hyvinvoinnin=palvelujärjestelmässäK=manostus=tiedonhallintaan=on=siten=perusteltuaK=

siimeisenä= huomionarvoisena= tiedon= kulkuun= liittyvänä= näkökohtana= on= erityistä= tukea=
tarvitsevan= lapsen= ja= nuoren= perheen= oikeuksien= ja= asioiden= käytännön= hoitoon= liittyvän=
tiedon= sirpaleisuus= ja= vaikea= löydettävyysK= euoltajien= on= vaikeaa= hahmottaa= laajasta=
tietomäärästäI= mihin= tukeen= heillä= on= lain= mukaan= oikeusI= mistä= eri= tukipalveluja= saa= ja=
miten=tukea=haetaanK=iisäksi=asioiden=hoitotavat=käytännön=tasolla=eri=tukiorÄanisaatioiden=
kanssa= ovat= kirjavat= ja= vaihtelevat= myös= paikkakunnittain= ja= toisinaan= jopa= viranhoidossa=
henkilötasollaK=

euoltajilla= ei= ole= käytössään= mitään= keskitettyä= tiedotuskanavaaI= josta= löytyisivät= heidän=
kohderyhmää= koskevat= tiedotK= bri= tukiorÄanisaatiot= tiedottavat= omasta= toiminnasta=
erikseenK= iisäksi= käytännön= toimintaprosessien= toteutustavoista= saa= heikosti= tietoaK= piten=
arjen=aikaa=kuluu=paljon=epäselvien=asioiden=selvittämiseenK=joni=perhe=jää=myös=ilman=sille=
lain=mukaan=kuuluvaa=tukeaI=koska=tukea=ei=osata=hakeaI=eikä=tietoa=aiheesta=osata=etsiä=tai=
kysyä= oikeista= paikoistaK= piten= eri= kohderyhmille= soveltuvien= keskitettyjen= tiedon= jaon=
portaalien= kehittäminen= on= tarpeellistaK= ln= kuitenkin= toinen= kysymysI= kuka= tällaisia=
portaaleja= voisi= ylläpitää= ja= miten= voidaan= varmistaaI= että= laaja= tietomäärä= pysyy= ajan=
tasallaK= qässä= kohdassa= voidaan= viitata= myös= perheiden= asioita= keskitetysti= koordinoivan=
asiantuntijan=tarpeeseenK==

vpw Kehitystyönatulokseta
qähän=alalukuun=on=kerätty=häiriöanalyysityön=kehityskohteiden=tunnistamisen=päätuloksetK=
pyksyn= kehitystyöpajassa= nimettiin= yhteistyössä= laajan= verkostokokonaisuuden= kohdalla=
tärkeimmäksi= nousseet= kehityskohteetK= hoko= verkostokokonaisuuden= osalta= tärkeimpien=
listaan=nimettiin=viisi=kehityskohdettaW=

· aialoÄi=lapsen=ja=nuoren=kanssa=

· aialoÄi=vanhempien=kanssa=J[=Arjen=asiantuntijuuden=huomioiminen=

· serkostokoordinaattori=ja=apuvälineet=hyvinvointipolun=hallintaan=
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· bri= ammattiryhmien= yhteistyön= käytäntöjen= kehittäminen= nykyistä=
suunnitelmallisemmin= toteutettaviksiW= eri= asiantuntijaJalueiden= asiantuntijuuden=
tuominen=mukaan=osaksi=yhtä=kokonaisuutta=

· qulevaisuuteen=katsovaI=positiivinen=ja=ratkaisukeskeinen=yhteistyön=tapaK=

bdellinen= lista= osoittaa= hyvinI= että= laaja= moniammatillinen= asiantuntijaryhmä=on=nimennyt=
tärkeimmiksi= kehityskohteiksi= enemmän= orÄanisaatioiden= ja= asiantuntijoiden= käytännön=
toimintaanI= lähestymistapoihinI= yhteistoimintaan= ja= vuorovaikutukseen= liittyviä=
kehitystarpeitaK= Aineellisia= kehityskohteita= ei= tärkeimpien= listassa= näyK= joniammatillinen=
ryhmä= näyttää= tuntevan= hyvin= senI= että= viime= kädessä= ihmiset= itse= ja= heidän= kyvyt= ja=
mahdollisuudet= toimia= yhteistyössä= keskenään= ovat= ratkaisevia= tekijöitä= muutoksen=
aikaansaamisessaK=

merheen= tarpeen= näkökulmasta= koko= palvelujärjestelmän= toimintaa= huomioivat=
kuntoutuskoordinaattorin= tarve= oli= yksimielinenK= hehitystyöpajan= keskusteluista= voi=
päätelläI= että= myös= eri= orÄanisaatioiden= ja= alojen= asiantuntijoiden= työn= kannalta= olisi=
hyödyllistäI= jos= kunnissa= olisi= perheen= asioita= keskitetysti= hoitava= verkoston= koordinoinnin=
asiantuntijaK= hyseinen= työ= vaatii= omaa= ammattitaitoa= hallita= kokonaisuuksia= ja= toimia=
yhteistyössä= moneen= eri= suuntaanK= qällä= hetkellä= kuntien= tukipalveluissa= ei= ole= olemassa=
tällaiseen=asiantuntijatyöhön=oikeanlaisia=henkilöitäI=eikä=tällaista=asiantuntijan=toimea=ole=
olemassa=missään=kunnassaK=serkoston=hallinta=on= vaativa=toimintaJalueK=pitä=ei=voi=tehdä=
oman= päätoimen= sivutehtävänäI= koska= koordinointi= vaatii= aikaa= ja= jatkuvaa= perehtymistä=
laajaan= kokonaisuuteenK= iisäksi= tehtävä= vaatii= henkilöltä= hyvää= yhteistoiminnan= ja=
vuorovaikutuksen=taitoa=toimia=sekä=perheiden=että=eri=asiantuntijoiden=kanssa=vaikeissakin=
tilanteissaK=

bdellä= esitettyjen= kehitysehdotusten= lisäksi= tähän= alalukuun= on= koottu= yhteenveto= muista=
eri=kehitysehdotuksista=aihekokonaisuuksittain=Eqaulukko=OFK=

 

  



=
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Taulukko 2=mrojektin=aikana=syntyneet=kehitysehdotukset=
hehityskohde= jiten=kehitetään?=jitä=huomioitava?=

serkoston rakenteet 
hyvinvointipolulla: 

=

qutkimusnäkökulmien=ja=
kuntoutuksen=sisällön=
laajentaminen=

=

Arjen=asiantuntijuuden=mukaan=huomioimisen=osaksi=tutkimusta=
ja=kuntoutusta=

sertaistuen=huomioiminen=osaksi=tukimuotoja=

hokemusosaamisen=huomioiminen=asiantuntijaJalueena=

eenkilön=elämänkaaren=
ja=kokonaistarpeen=
näkökulmiin=
panostaminen=myös=
käytännössä=

saatiiW=

lrÄanisaatioiden=välistä=yhteistä=toiminnan=kehittämistä=

rudenlaisten=tarkastelutapojen=etsimistä=

määttäjiltä=rohkeutta=päätöksentekoon=

rudenlainen=resurssien=
jakaminen=ja=
kohdentaminen;=
orÄanisaatioJ
keskeisyydestä=kohti=
kokonaistarkastelua=

=

sarhaisen=puuttumisen=sisällön=oivaltaminen=toimijoiden=
vastuualueiden=kesken=verkostotason=näkökulmasta=

oatkaisukeskeisyyden=ja=ennakoivan=ajattelun=painottaminen=
toiminnan=toteutuksessa=

euoltajan=mukaan=ottaminen=osaksi=verkostoa=ja=sen=yhteistyötä=

houlutusta=orÄanisaatioissaI=uudenlaisia=kehitystyön=tapoja=ja=
orÄanisaatioiden=johtamiskäytäntöjen=kehittämistä=

helan=tarkastelutapojen=
kehittäminenK=

vksittäisen=diaÄnoosin=joustamattomasta=tarkastelusta=
kokonaisuuden hallintaan ja ratkaisukeskeisyyteenK=

hoordinoinnin=
kehittäminen=

serkoston=kuntoutuskoordinaattorin ammattiryhmän luominen 
kuntiinK=

vhteistoiminta ja 
vuorovaikutus: 
Asiantuntijuuden hallinta 

serkoston=yhteistoiminnan=näkökulman=ja=vuorovaikutustaitojen 
opetuksen lisääminen kaikkien=asiantuntijaryhmien=perusJ=ja=
täydennyskoulutuksessaK=

pelkokielisen kommunikaation ja strukturoitua toimintatapaa 
painottavien toimintamallien opetuksen lisääminen=kaikkien=
asiantuntijaryhmien=perusJ=ja=täydennyskoulutuksessaW=tuo=hyötyä=
asiantuntijan=taitoihin=toimia=kaikkien=ihmisryhmien=kanssaK=

suorovaikutteisen=kommunikaatiotaidon=kehittäminen käytännössä 
toimijoiden=välistä=avointa=yhteistyötä=lisäämälläK=

serkostoyhteistyön=asiantuntijoiden hyödyntäminen=

vhteistoimintaa=ja=vuorovaikutusta=edistävien=orÄanisaatiorajat=
ylittävien=käytännön toimintamallien kehittäminen ja käytäntöön 
vieminen 

merheen näkökulmaa painottavan=lähestymistavan=osaamisen=
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kehittäminen=

euoltajilta=asiantuntijoille=päin=tapahtuvan=palautteen 
vastaanottokyvyn parantaminen=

Asiantuntijoilta=huoltajille=päin=tapahtuvan=palautteen 
viestintätavan kehittäminen=

rusien=yhteistoimintamallien=kehittäminen=perheitä=ja=
kohderyhmiä=edustavien=järjestöjenI=koulujenI=tutkimusJI=
kuntoutusJ=ja=tukiorÄanisaatioiden=kesken=

 
eenkilötason=tiedotI=
taidot=ja=osaaminen=

=

hohderyhmään=liittyvien=
tietojen=ja=taitojen=
lisääminen=
orÄanisaatioissa=

hohderyhmää=koskevan=tietotason=lisääminen=kouluissaI=
perusterveydenhuollossaI=sosiaalipalveluissa=ja=myös=psykiatrian=
erikoissairaanhoidossa=

häytännön=tilanteiden=kommunikaation=ja=vuorovaikutustaitojen=
osaamisen=kehittäminen=kaikilla=asiantuntijaJalueilla=

merheiden=tarpeiden=
mukaisen=tiedon=
jakamisen=lisääminenW=

eyvinvointiportaalin=kehittäminen=

qiedotusyhteistyö=järjestöjen=kanssa=

lrÄanisaatioiden=tiedotusJ=ja=viestintätapojen=kehittäminen=
Eenemmän=tietoa=järjestelmän=toimintatavoistaI=vastuualueista=ja=
toimintaprosesseistaF=

gäsennetympää=tietoa=siitäI=mihin=on=oikeutettu=ja=kuka=mistäkin=
vastaa=Etiedottamisen=ja=viestinnän=kehittämistä=yhteistyössä=eri=
orÄanisaatioiden=keskenF=

iapsen=ja=nuoren=
nivelvaiheiden=hallinnan=
käytäntöjen=
kehittäminen=

=

bri=erikoistumisalueiden=keskenään=ristiriitaisten=ikärajojen=
tarkistaminen=kokonaisuutena=

iapsen=kehitystason=tarpeiden=huomioiminen=ikärajojen=
asettamisessaW=marempaa=tuen=tarjoamisen=kokonaisosaamista=
elämänkaaren=näkökulmasta=katsottuna=

Aikuistuvan=nuoren=sopeutumisen=valmentamisen=
toimintamuotojen=lisääminen=kuntoutusmuotona=Eomatoimisuuden=
ja=sosiaalisien=taitojen=osaamisen=kehittäminenF=

  



=
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aokumenttien= ja= tiedon=
hallinta=

=

iähetteidenI=
lausuntojen=ja=muiden=
tutkimuksen=ja=
kuntoutuksen=
dokumenttien=hallinta=

saltakunnalliset=ohjeet=ja=dokumenttimallit=lähetteiden=ja=
lausuntojen=laatimiseen=

iähetteiden=ja=lausuntojen=laatimiseen=laatukriteerien=luominen=
asiantuntijaJalueittainK=iaadun=seurannan=kehittäminen=

maperilähetteille=ja=–lausunnoille=skannausjärjestelmäI=joka=on=
liitettävissä=potilastietojärjestelmän=osaksi=

iähetteiden=toimitusloÄistiikan=hallintaan=seurantajärjestelmäI=
johon=on=huoltajille=jaLtai=hoidettaville=itselleen=mahdollisuus=
päästä=seuraamaan=prosessin=etenemistä=orÄanisaatioiden=
välillä=ja=sisällä=EesimK=pankkitunnusten=hyödyntäminenF=

euoltajien=jaLtai=hoidettavien=mahdollisuus=päästä=
tarkastelemaan=itseään=koskevaa=tietoa=esimK=pankkitunnuksia=
hyödyntäen=

qietovirheiden=oikaisumahdollisuuden=kehittäminenW=jos=
lähetteisiin=ja=lausuntoihin=tulee=henkilön=kannalta=tutkimusta=ja=
kuntoutusta=vaikeuttava=tietovirheI=on=sen=poistaminen=tällä=
hetkellä=hyvin=vaikeaa=

euoltajan=vastuulla=olevan=tiedonhallinnan=tukimuotojen=
kehittäminen=

vpy Tulostenaarviointia
mrojekti= päästiin= aloittamaan= aloitusvaiheen= vaatimista= käytännön= toimenpiteistä= johtuen=
maaliskuussa= OMNOK= Aloituksen= venymästä= seurasi= hankaluutta= tukiorÄanisaatioidenI= mmK=
erp= ja= iohjan= perusterveydenhuoltoI= asiantuntijoiden= mahdollisuuteen= osallistua=
tutkimustilaisuuksiinK=iyhyestä=ajasta=johtuenI=suurella=osalla=koK=orÄanisaation=edustajista=
ei= ollut= enää= mahdollisuutta= osallistua= nykytilatutkimuksen= toukokuun= työpajaanK= erp=
lastenneuroloÄiasta= saatiin= mukaan= kaksi= asiantuntijaaI= mutta= erpWn= lastenJ= ja=
nuortenpsykiatriasta= ei= saatu= mukaan= ketäänK= iohjan= perusterveydenhuollosta= saatiin=
mukaan= yksi= asiantuntijahaastatteluI= kun= ajankohta= sovittiin= haastateltavan= aikatauluun=
sopien=yksilöhaastattelunaK=

Asiantuntijoiden= vähäinen= määrä= nykytilatutkimusvaiheessa= on= voinut= vaikuttaa= paikoin=
tulosten= laatuunK= qästä= seuraten= tulosten= esittämisen= tueksi= on= käytetty= myös= vertailevia=
tutkimuksia= ja=muuta= lähdemateriaaliaI= jotta= tulosten= yleistettävyyttä= ja= luotettavuutta= on=
voitu=arvioidaK=

merusJ= ja= erikoissairaanhoidon= rakennemuutos= hoitoJorÄanisaatioissa= on= tutkimusjakson=
aikana= ollut= parhaillaan= menossaI= ja= muutos= jatkuu= edelleenK= piten= kaikkia= toimintaan=
liittyviä= käytäntöjä= ei= voi=esittää= vielä= tässä= vaiheessa= toteutuvan=nykytilan=näkökulmastaK=
qilanteesta= johtuen= osa= kuvauksista= käsittää= toteutuvan= käytännön= kuvauksen= lisäksi=
suunnitellun=käytännön=kuvausta=erityisesti=iohjan=perusterveydenhuollon=kohdallaK=vhden=
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haastattelukerran= perusteella= ei= ole= ollut= kaikilta= osin= varmuutta= siitäI= mikä= kuvattu=
käytäntö= toteutuu= tämän= tutkimuksen= kuvauksissa= esitetyllä= tavalla= käytännössä= jo=
tutkimushetkelläK=qämän=tutkimuksen=johtopäätöksenä=on=siten=perusteltua=todetaI=että=NJO=
vuotta= erikoissairaanhoidon= ja= perusterveydenhuollon= välisen= rakennemuutoksen=
siirtymävaiheen= jälkeen= on= tarpeellista= toteuttaa= uusi= nykytilatutkimusI= joka= selvittää=
nykytilaa=lisää=uuden=käytännön=toteutumisen=osaltaK=

eäiriöanalyysin= tulokset= saavat= tukea= käytetystä= vertailevasta= tutkimuksestaI= joista=
enemmistö=on=julkaistu=vuoden=OMNO=aikanaK=jerkittävä=osa=vertailevasta=tutkimuksesta=on=
yliopistotason= väitöskirjoihin= sisältyviä= tutkimuksiaI= joten= niiden= luotettavuus= on= korkeata=
tasoaK= sertailevaa= tutkimusta= on= hyödynnetty= monen= eri= tiedealan= alueiltaK= qämä= on=
välttämätöntäI= koska= häiriöanalyysin= aihepiiri= oli= laaja= ja= sisälsi= useita= eri= näkökulmiaK=
iisäksi= verkostotason= kehittämisen= kannalta= on= tärkeääI= että= kokonaisuutta= tarkastellaan=
useista= eri= näkökulmista= ja= tietoa= yhdistellään= monipuolisestiK= sain= tätä= kautta= voidaan=
saada= moniulotteisesta= todellisuudesta= sen= moninaisuutta= ja= syyJseuraussuhteita=
paremmin=esille=tuovia=tuloksiaK=

hohderyhmän= hyvinvointipolun= tukiorÄanisaatioiden= laaja= verkostokokonaisuus= on=
sellainenI= ettei= kokonaisuuden= toiminnallisuutta= voi= tutkia= tai= kehittää= luotettavasti= vain=
yksittäisen=aiheen=tai=yhden= toimijaryhmän= näkökulmista= käsinK= bri= näkökulmia= inteÄroivia=
laajempia= kokonaisuuksia= tarvitaan= nykypäivänä= lisää= syvemmälle= etenevien= yhden= tai=
muutaman=näkökulman=tutkimusten=rinnalleK==

hehitystyövaiheessa= oli= mahdollista= toteuttaa= vain= yksi= puolen= päivän= moniammatillinen=
kehitystyöpajaK= Aiheen= moniammatillisuus= ja= laajaJalaisuus= olisi= vaatinut= vähintään= kolme=
koko= päivän= työpajatilaisuuttaI= jotta= kehitysehdotuksissa= olisi= päästy= projektissa= saatuja=
tuloksia= pidemmälleK= britaustaisten= henkilöiden= välinen= yhteistyö= vaatii= useamman=
tapaamiskerranI= jotta= yhteinen= keskusteluJ= ja= työtapa= alkaa= kehittyä= ja= tukea= parhaiten=
kehitystyön=tekemistäK=

qämän= projektin= kehitysehdotukset= nostavat= esille= tärkeitä= teemojaI= jotka= antavat= pohjan=
jatkokehitystyölle=muissa=projekteissaK=

vpä Johtopäätöksetajaakehitysehdotukseta
eäiriöanalyysin=tulokset=osoittivatI=että=perheen=näkökulmasta=katsoen=palvelujärjestelmiä=
on= laajassa= verkostokokonaisuudessa= useitaI= toiminta= on= toisistaan= irrallista= ja= tiedon=
saaminen= tukeen= liittyvästä= tiedosta= on=sirpaleista= ja= vaikeasti= löydettävääK= euoltajalla= on=
merkittävä= rooli= lapsen= tai= nuoren= asioiden= hoidossa= ja= tutkimuksen= ja= kuntoutuksen=
koordinoinnissa= hyvinvointipolullaK= piitä= huolimatta= tukipalvelujen= henkilöstö= ja=
asiantuntijat=eivät=osaa= ottaa= huoltajaa= vielä=aidosti=osaksi=moniammatillista=työryhmää= ja=
arvostaa=riittävästi=huoltajan=asiantuntijuutta=lapsensa=asiassaK=
merheen=ja=lapsen=tai=nuoren=näkökulmasta=katsoen=peruskoulun=rooli=palvelujärjestelmässä=
on=lapsen=hyvinvointipolulla=tärkeäK=gos=tuki=jää=peruskoulussa=heikoksi=ja=perheen=kanssa=ei=
osata=tehdä= yhteistyötäI= kasvaa= muun=tuen=tarve=lapsen=tai= nuoren=hyvinvointipolulla= ajan=
kuluessa= suuremmaksi= kuin= mikä= tilanne= olisiI= jos= koulun= tuki= kasvulle= ja= kehitykselle= olisi=
lapsen= tarpeet= aidosti= huomioivaK= meruskoulun= merkittävän= roolin= osoittavat= lukuisat= eri=
tutkimukset=EesimK=Ahtola=OMNO;=Äärelä=OMNO;=hauttoJhnape=OMNOFK=



=
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lrÄanisaatioiden=näkökulmasta=katsoen=palvelujärjestelmän=osana=toimiminen=on=myös=eri=
ammattialojen= asiantuntijoille= haasteellistaK= kykyiset= säästötavoitteetI= resurssipuutteetI=
resurssien= kohdentaminen= ja= työehtojen= nykyiset= rajaukset= eivät= myöskään= tue=
ratkaisukeskeistä= ennakoivaa= lähestymistapaaI= varhaisen= puuttumisen= periaatettaI= jota=
monet= asiantuntijat= pitävät= tärkeänäK= qutkimus= osoittaaI= että= hyväkään= asiantuntijuus= tai=
tiedot=ja=taidot=eivät=aina=auta=perhettäI= mikäli= järjestelmä= itsessään=ei=tue=oikealla=tavalla=
asiantuntijoiden= työn= toteutusta= vaikuttavuuden= kannalta= toivottavalla= tavallaK= iisäksi=
tutkimus= toi= esilleI= että= julkisten= orÄanisaatioiden= toiminnassa= korostuu= asiantuntijoiden=
yksin= tekeminenI= lokeroitunut= toimintamalliI= ja= yhteistoiminnan= osaamattomuus=
henkilöiden= keskenK= lrÄanisaatioiden= välinen= yhteistoiminta= on= vähäistäI= eikä= sitä= osata=
riittävästiK=

sarhainen= puuttuminen= ei= toteudu= nykyisessä= onÄelmakeskeisessä= ja= nopeita= säästöjä=
tavoittelevassa= palvelujärjestelmän= toimintamallissa= ja= lähestymistavassaK=
lnÄelmakeskeisyys= korostuu= kaikkien= hyvinvointipolun= julkisten= palveluorÄanisaatioiden=
toiminnassaK= helan= tukijärjestelmällä= on= onÄelmakeskeisen= lähestymistavan= osalta=
keskeinen= rooliK= qutkimusten= mukaan= myös= kuntien= toistuvien= tukipalvelujen= säästöjen=
seurauksena= on= syntynyt= NVVMJluvulta= lähtien= kasvavasti= kalliita= jälkikustannuksiaI= eli=
ennakoivia=tukimuotoja=kalliimpien=palvelujen=lisääntyviä=tarpeita=EmmK=Ahtola=OMNO;=Äärelä=
OMNO;=maakkonen=OMNOFK=jyös=tämä=tutkimus=vahvisti=näitä=näkemyksiäK=bsimerkiksi=heikko=
tuki= peruskoulussa= lisää= myöhemmin= huomattavasti= kalliimpienI= kuten= lastensuojelunI=
laitoshoidon=ja=pitkäaikaisen=terapianI=tukimuotojen=tarvetta=lapsen=hyvinvointipolullaK=piitä=
huolimatta= kunnat= karsivat= jatkuvasti= investointeja= opettajien= lisäkoulutukseen= ja=
esimerkiksi=kouluavustajien=palkkaamiseenK=

sarhaisen= puuttumisen= ja= saumattoman=hyvinvointipolun= toteutumista= hidastaa= osaksi=eri=
asiantuntijaJalueiden= orÄanisaatioiden= välinen= heikko= yhteistoimintaK= bsimerkiksi=
kuntoutuspalvelujen= asiantuntijoiden= yhteistyökäynnit= koululla= ovat= parantaneet= nopeasti=
lasten= tilannetta= koulussaK= pekä= lapsi= että= opettaja= ovat= saaneet= tukea= koulun= arjen=
tilanteisiinK= qällainen= toiminta= on= tärkeää= ja= sitä= olisi= pyrittävä= tekemään= jo= ennen= kuin=
onÄelmat= koulun= arjessa= kasvavatK= bnnakoiva= toiminta= on= kuitenkin= vielä= kehittymätöntäI=
sitä= ei= ole= totuttu= tekemään= kuin= vain= yksittäisten= yksikköjen= toimestaK= rudenlainen=
toiminta= vaatii= uudenlaista= asennetta= ja= lähestymistapaa= kaikkien= eri= asiantuntijoiden=
työhönK= iisäksi=tarvitaan= tukea= ja= lisäkoulutusta= siinäI=miten= yhteistoimintaa= voi=toteuttaa=
onnistuneesti=käytännössäK=

rudenlaisia= yhteistoiminnan= tapoja= on= ryhdytty= julkisen= palvelujärjestelmän=
orÄanisaatioissa= kehittämään= ja= kokeilemaanK= bri= tutkimusten= valossa= tulokset= ovat= olleet=
hyviä=EmmK=jäenpää=OMNO;=bskeläJeaapanen=OMNOFI=mutta=muutos=vaatisi=myös=päättäjiltä=
ja= ylimmältä= johdolta= uudenlaisia= tapoja= tarkastella= kokonaisuuttaI= tehdä= päätöksiä= ja=
johtaa=toimintaaK=

qiedonhallinnan= yhtenäistäminen= ja= alueellisesti= yhtenäinen= potilastietojärjestelmä= tai=
tiedonsiirron= osalta= inteÄroitu= potilastietojärjestelmien= kokonaisuus= on= havaittu=
tarpeelliseksi= kehityskohteeksiK= qämä= tutkimus= toi= esille= myös= senI= ettei= teknoloÄia= yksin=
autaI=vaan=kehitettävää=on=myös=tavassa=jakaa=tietoaI=laatia=lähetteitä=ja=tiedottaa=huoltajaa=
tutkimuksen= ja= kuntoutuksen= toimintaprosessien= etenemisestäK= lrÄanisaatioissa=
keskitytään=edelleen=hallinnoimaan= tietoa= enemmän=oman=tarpeen=kuin=koko= verkoston= ja=
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kohteena= olevien= henkilöiden= kokonaisvaltaisen= ja= elämänkaaren= laajuisen= hyvinvoinnin=
näkökulmistaK=

Asiakkaita= koskevaa= paperidokumentaatiota= on= käytössä= vielä= pitkään= orÄanisaatioissaK=
piten= olisi= tarpeellista= kehittää= myös= asiakirjojen= toimitusten= laadun= seurantaaK= mapereita=
katoaa=ja=siirtyy=hitaasti=paikasta=toiseen=enemmän=kuin=orÄanisaatioissa=asiaa=tunnetaanK=
bniten=papereiden=katoaminen=ja=hidas=eteneminen=näkyvät=perheilleK==

motilastietojärjestelmän= yhteyteen= olisi= tarpeellista= kehittää= paperidokumenttien=
skannausjärjestelmäI= jotta= paperidokumentaatio= saataisiin= luotettavammin= mukaan= osaksi=
sähköistä= tietovirtaa= ja= alueellista= tiedon= jakoaK= pkannausteknoloÄiaa= on= käytössä= jo=
taloushallinnon= laskujen= hallinnan= alueellaK= ioÄistiikan= alalla= on= käytössä= myös= yleisesti=
tavaran= toimitusten= seurantajärjestelmiäI= joiden= avulla= asiakas= voi= itse= seurataI= missä=
hänelle= kuuluva= lähetys= on= menossaK= qällainen= järjestelmä= soveltuu= myös= toimitusten=
laadun= valvontaanK= pamanlaista= teknoloÄiaa= voisi= mahdollisesti= hyödyntää= myös=
terveydenhuoltoJorÄanisaatioiden= toiminnan= laadun= seurannassa= siinäI= miten= eri=
henkilöiden=tutkimus=ja=kuntoutus=etenee=ja=toteutuu=eri=orÄanisaatioiden=sisällä=ja=välilläK=

huten= jäenpää= EOMNOF= on= todennutI= alueellisen= tiedonvaihdon= taso= vaikuttaa= sekä=
alueellisen= yhteistoiminnan= onnistumiseenI= toimintatapojen= muutosmahdollisuuksiin= että=
myös= orÄanisaatiokulttuurin= muotoutumiseenK= iaajassa= kokonaisuudessa= tarvitaan=
teknoloÄiaaI= jotta= asiakastietoa= voidaan= siirtää= ja= käyttää= tehokkaasti= ja= luotettavastiK=
pilloinkin=on=kuitenkin=tärkein=kysymys=siinäI=osataanko=investoida=riittävästi=tiedon=sisällön=
laatuunI=järjestelmien=käytön=suunnitteluunI=ja=käytön=aktiivisuuteen=ja=osaamiseenK=

iaajan= toimijaverkoston= ja= ennen= kaikkea= perheiden= ja= heidän= jäsenten= hyvinvointipolun=
kannalta=olisi=tarpeellista=luoda=kuntiin=kuntoutuskoordinaattorien=ammattikuntaK=kykyiset=
palvelujärjestelmät=eivät= ole=enää=pieniä= ja=paikallisiaK= qoimintoja=on=keskitettyI= ja=samalla=
tukea= annetaan= lukuisista= eri= orÄanisaatioista= käsinK= hunnat= ostavat= paljon= tukipalveluja=
myös= yksityiseltä= sektoriltaK= iisäksi= kolmannen= sektorin= rooli= tuen= antajana= on= kasvanutK=
malvelujärjestelmän= monimutkaisuus= on= lisääntynytI= joten= koordinoija= palvelisi= sekä=
palvelujärjestelmän= eri= osien= välisen= yhteistoiminnan= käytännön= toteutusta= että= erityistä=
tukea=tarvitsevien=perheiden=ja=henkilöiden=arjen=hallinnan=tarpeitaK==

qoteutettu= häiriöanalyysi= on= yksi= käytännön= esimerkki= siinäI= miten= yhteistoiminnan=
kehittämistä= voidaan=harjoittaa=parhaitenI= tekemällä= yhteistoimintaa= ja=ennakkoluulotonta=
orÄanisaatioiden= ja= perheiden= edustajien= välistä= yhteistä= tiedon= vaihtoa= käytännössäK=
qyöpajoihin= tehtävä= henkilörekrytointi= osoittiI= että= vain= osalla= orÄanisaatioita= ja= niiden=
edustajia=oli=aitoa=kiinnostusta=ja=valmius=lähteä=mukaan=yhteistyöhön=käytännössäK=lsalla=
oli= kiinnostustaI= mutta= ei= henkilöresurssiaK= Aktiivisin= joukko= mukaan= lähtijöitä= olivat=
yhdistysten= kautta= rekrytoidut= perheiden= edustajatI= vaikka= he= osallistuivat= tutkimusJ= ja=
kehitystyöhön=omalla=ajallaanK=lrÄanisaatioiden=kiinnostus=yhteiseen=työpajaan=kasvoiI=kun=
oli= jo= tarjolla= valmiiksi= tutkittua= nykytilatietoa= keskustelun= pohjaksiK= qämä= on= toisaalta=
nurinkuristaK= jiten= saada= luotettavaa= lähtötietoa= kehitystyön= pohjaksiI= jos= ei=
orÄanisaatioiden=edustajilla=ole=aikaa=ja=valmiutta=toimia=tietolähteinä?=

pyksyn= OMNO= yhteinen= työpaja= osoittiI= että= moniammatillinen=keskustelu= ja= kokonaisuuden=
tarkastelu= on=kaikille=hyödyllistä= ja=erilliskeskusteluja=paremmin=koko= laajaa=kokonaisuutta=
koskevaa= tietoa= kokoavaaK= jukaan= lähteneet= eri= asiantuntijat= osoittivat= kiinnostusta= ja=
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aktiivisuutta= yhteistoimintaa= kohtaanK= hokemus= oli= palautteiden= perusteella= kaikille=
hyödyllinenK= bri= ammattiryhmiäI= orÄanisaatioita= ja= heidän= asiakkaitaan=
ennakkoluulottomasti= yhdistävä= kehitystoiminta= on= saatujen= kokemusten= perusteella=
kaikille= sekä= opettavaa= että= kehittämisen= kannalta= hyödyllistäK= hokonaisuuden= eri=
näkökulmat= tulevat= paremmin= kaikille= osapuolille= esilleI= kun= aihetta= käsitellään= eri=
näkökulmista= koko= moniammatillisen= ryhmän= kanssaK= jyös= uudet= ideat= syntyvät= usein=
ennakkoluulottomien=uusien=lähestymistapojen=kauttaK=juutos=saadaan=aikaan=varmimmin=
aloittamalla= muutoksen= aikaansaaminen= uusilla= tavoilla= toimia= jo= kehitysvaiheessaK= qämä=
näkökohta=olisi=tärkeä=oivaltaa=myös=orÄanisaatioiden=johdossaK=

lrÄanisaatioiden= toiminnassa= vaikuttavat= taustalla= hyvin= hitaasti= muuttuvat=
orÄanisaatioiden= sisäistetyt= rakenteetW= kulttuuri= Esisäistetyt= arvotI= normit= ja= asenteetFI=
identiteetti= Ekäsitys= oman= ammattiryhmän= roolistaF= ja= luonne= Esisäistetty= tapa= reaÄoida=
käytännön= eri= tilanteissaF= EheränenI= OMNMFK= qämä= tarkoittaaI= että= muutoksen=
aikaansaaminen= laajassa= palvelujärjestelmässä= on= hidas= ja= pitkällä= aikavälillä= jatkuvaa=
aktiivista= työtä= vaativa= tehtäväK= qästä= löytyy= myös= paljon= tutkittua= tietoa= EmmK= heränen=
OMNM;=oäihä=OMNM;=salkama=OMNO;=oonkainen=OMNO;=pormunen=OMNOFK=

heräsen= EOMNOF= mukaan= eräs= peruskysymys= orÄanisaatioiden= kulttuurien= ymmärtämisessä=
onW= voidaanko= kulttuuria= kontrolloida= ja= johtaaI= vai= syntyykö= ja= kehittyykö= kulttuuri= vain=
omien= prosessiensa= kautta?= hulttuurin= käsitteen= ja= luonteen= osalta= on= olemassa= erilaisia=
lähestymistapojaK= haikki= eri= näkemykset= ja= niiden= yhdistelmät= orÄanisaatiokulttuuriin=
merkitsevätI= että= kulttuurin= kontrollointi= ja= johtaminen= ovat= vaikeita= tehtäviäI= aivan= eri=
kertaluokassa=kuin=normaali=operatiivinen=johtaminenK=goka=tapauksessa=orÄanisaatiot=ovat=
paikkojaI= jotka=toistavat=kulttuuriin=kuuluvia= normeja=ja=käytäntöjäI=mutta=orÄanisaatioissa=
myös=syntyy=uusia=normeja=ja=käytäntöjäI=jotka=voivat=levitä=toisiin=orÄanisaatioihin=kun=aika=
on=kypsäK=Eheränen=OMNOKF=

heräsen= näkemyksiin= viitaten= voidaan= todetaI= että= orÄanisaatioissa= vaikuttavat= hitaasti=
muuttuvat= rakenteet= muuttuvatI= mutta= niitä= ei= voi= muuttaa= käskyillä= tai= keinotekoisilla=
toimenpiteilläK= sain= ryhtymällä= uudenlaisiin= keskusteluihin= yli= orÄanisaatiorajojenI=
synnytetään= paremmin= uudenlaista= ajatteluaK= ga= uudenlainen= ajattelu= johtaa= varmemmin=
uusiin= kokeiluihin= toimia= ja= tehdä= yhteistyötä= myös= yli= rajojenK= mositiivinen= kokemus= tuo=
tullessaan= tapojen= muutoksiaI= joista= seuraa= pidemmällä= aikavälillä= myös= hitaasti=
muuttuvien= orÄanisaation= kulttuurinI= luonteen= ja= identiteetin= muuttumistaK= huntien= ja=
valtionhallinnon= päättäjilläI= ja= palvelujärjestelmän= eri= orÄanisaatioiden= johdolla= ja=
avainhenkilöillä= on= kuitenkin= tärkeä= rooli= siinäI= että= he= uskaltavat= irrottautua= myös= itse=
vanhoista= ajatustavoistaanI= ja= uskaltautuvat= toimimaan= uusilla= tavoillaK= käin= siitäkin=
huolimattaI=että=palvelujärjestelmän=eri=orÄanisaatioissa=lukuisat=eri=henkilöt=ovat=jo=kauan=
sitten= ryhtyneet= toimimaan= uusilla= tavoillaI= ja= osaltaan= muuttavat= orÄanisaatioiden=
toimintaa=pieninI=mutta=erittäin=tärkein=askelinK=
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=
puomen=qouretteJyhdistys=EOMNMFW”jikä=on=qp?”=siitattu=RKNOKOMNMK=
httpWLLwwwKtouretteKfiLtietoaKphp=
=
qaneliI=jatti=EOMNOFW”hasvatus=on=kasvamaan=saattamistaK=hasvatusfilosofinen=tutkimus=gK=
AK=eollon=sivistyskasvatusajattelustaI”=väitöskirjaI=Annales=rniversitatis=qurkuensis=C=PRNI=
qurun=yliopistoK=
=
qaniI=mKI=kieminenJvon=tendtI=qKI=iindberÄI=kKI=von=tendtI=iK=EOMM4FW”=AsperÄerin=
oireyhtymä=aikuisiässäI”=hatsausI=auodecimI=NOMESFWSVPJUK=
=
qoivanen=jKIiK=EtoimKF=EOMMMFW”hirjeitä=rehtoreiltaI”=lpetus=OMMM=–sarjaI=mpJhustannusK=
quohimaaI=eKI=oajalahtiI=bK=C=jeristöI=qK=OMNOK=eyvinvoinnin=pitkospuut=J=iähtökohdat=
kansalaisen=saumattoman=hyvinvointipolun=kehitystyölleK=iaureaK=
=
salkamaI=hatja=EOMNOFW”=Asiakkuuden=dilemma=–=käkökulmia=sosiaaliJ=ja=terveydenhuollon=
asiakkuuteenI”=väitöskirjaI=saasan=yliopistoI=posiaaliJ=ja=terveyshallintotiedeI=Acta=
tasaensia=OSTI=saasaK=



 

 

ST

tallinI=luti=EOMNOFW”=eyvinvointityöhön=sitoutuminenK=aiskurssianalyysi=työhön=
sitoutumisesta=perheenI=työhyvinvoinninI=ammatillisuuden=ja=asiakaslähtöisyyden=
näkökulmistaI”=Acta=blectronica=rniversitatis=qamperensis=W=NOMSI=qampere=rniversity=
mressK=fp_k=EprintF=VTUJVRNJ44JUUNUJ4K=
=
ÄikäsI=Aino=EOMNOFW”=qoiselta=asteelta=eteenpäin=J=karratiivinen=tutkimus=vaikeavammaisen=
nuoren=aikuisen=koulutuksesta=ja=työllistymisestäI”=erityispedaÄoÄiiÄan=alan=väitöskirjaI=ftäJ
puomen=yliopistoK=
=
ÄäreläI=qanja=EOMNOFW”Aika=palijon=vaikuttaa=minkälainen=ilime=opettajalla=on=naamalla”=–=
kuoret=vanÄit=kertovat=peruskouluajoistaanI”=Acta=rniversitatis=iapponiensis=O4OI=iapin=
yliopistokustannusW=oovaniemi=OMNOK=fp_k=VTUJVROJ4U4JRUOJPK=fppk=MTUUJTSM4K=
=
 =
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Liitteeta
=
iiite=N=bsimerkkitapausten=analyysikuvat=ja=kuvatulkinnat=
=
iiite=O=erp=lastenneuroloÄian=ja=iohjan=perusterveydenhuollon=tutkimuksen=ja=
kuntoutuksen=toteutuskuvaukset=ja=kuvatulkinnat=
=
iiite=P=hohderyhmänä=olevien=neuroloÄisten=oireyhtymien=ja=häiriöiden=yhteenveto=
=
iiitteet löytyvät tämän raportin lopustaK  
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w Hyvinvointipolunatiedonkulkua
jaasenahäiriöta
Heino,oHanna;oKinnunen,oJonna;oLindberg,oTeija;oPehkonen,oPirita;o
Pulkkinen,oHappiness;oSavolainen,oAnna-Greta;oVäkkärä,oRauni;o
Wallin,oClarissao

wpt Taustaaa
mumppuJhankkeen= ksJosion= tarkoitus= on= ollut= tutkia= ja= kehittää= vammaisten= lasten= ja=
nuorten= perheiden= hoitopolkuja= avoimella= keskustelulla= ja= yhteistyössä= sekä= hoidon=
kohderyhmien=että=hoitoJorÄanisaatioiden=edustajien=kanssaK=qyöhön=liittyvä=häiriöanalyysi=
sisältää= sekä= nykytilaJanalyysin= toteuttamisen= että= kehitysehdotusten= laatimisen=
vammaisten=lasten=ja=nuorten=perheille=kohdentuvista=palveluista=iänsiJrudellamaallaK=

eäiriöanalyysi= osana= tehty= nykytilatutkimus= perustuu= työpajatyöskentelyynI= jonka=
yhteydessä= toteutettiin= kahta= eri= dokumentointitapaa= teemapohjaisena=
ryhmähaastattelunaK= bnsimmäisessä= dokumentointitavassa= kuvattiin= toimintaprossien=
kulkuja=eri=hoitoJorÄanisaatioiden=välilläK=qoisessa=vaiheessa=selviteltiin=toimintaprosessien=
välillä=esiintyviä=häiriötilanteita=Etiedon=kulku=tai=muut=häiriötilanteetFK==

paatua= aineistoa= on= käsitelty= caseJtapauksien= ja= hoitoJorÄanisaatioiden= toimintamalleja=
kuvaavina= prosessimalleinaK= käihin= liitettiin= opiskelijoiden= laadullisen= analyysin= pohjalta=
syntyneet=häiriötilanteiden=kuvauksetK==

qavoitteena= on= ollut= kartoittaa= nykyiset= palveluntarjoajatI= kuvata= toimijoiden= nykyiset=
prosessit=ja=tunnistaa=toimijoiden=merkittävimmät=prosessien=toimintahäiriöt=kohderyhmän=
hyvinvointipalveluissaK= eäiriöanalyysityön= aikana= oltiin= yhteydessä= iänsiJrudenmaan=
asiakasryhmien= hoitoJorÄanisaatioihinI= kuten= perusterveydenhuoltoonI=
erikoissairaanhoitoon=ja=mahdollisesti=alueen=terapiapalveluihinI=jotka=toimivat=yhteistyössä=
alueen=julkisen=terveydenhuollon=kanssaK=

iisäksi= tavoitteena= oli= jatkaa= jo= aiemmin= aloitettua= yhteistyötä= vammaisten= lasten= ja=
nuorten= perheiden= kanssa= iänsiJrudenmaan= ksJverkoston= yhdistysten= välitykselläK= iänsiJ
rudenmaan= ksJverkosto= koostuu= alueella= vaikuttavista= neuroloÄian= erityisryhmien=
yhdistyksistäK=

iaadullisen= analyysin= osalta= on= käytössä= seuraavia= aineistojaW= opiskelijoiden= omat=
haastatteluiden= dokumentoinnit= ja= niistä= laaditut= tuloksetI= hankkeen= vetäjän= laatimat=
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nykytilatuloksetI= pienryhmätyön= tulokset= tarkennuksineenI= opiskelijoiden= työpajassa=
laatimat= muut= omat= muistiinpanot= ja= hankkeen= vetäjän= laatimat= muistiinpanot=
pienryhmätyön=tulosten=yhteisistä=keskusteluistaK=

eäiriöanalyysin= nykytilakartoitukset= tehtiin= työpajoissaI= joihin= ennalta= oli= suunniteltu= ja=
kutsuttu= erikseen= perheen= edustajia= omaan= pajaansa= ja= hoitoJorÄanisaatiot= omaan=
pajaansaK=lpiskelijat=jakautuivat=kahteen=ryhmään=kirjaamaan=pajoissa=käsiteltäviä=aiheitaK=
qutkimuslupa= laadittiin= ennakkoon= ja= ne= täytettiin= ennen= pajojaK= lpiskelijat= olivat= myös=
keränneet= tietoa= ja= perehtyneet= neuroloÄisiin= poikkeavuuksiin= sekä= lukeneet= materiaaleja=
aihepiiriin=liittyenK=majoihin=kutsuttiin=perheiden=edustajia=V=henkilöä=EiJr=AuAs=ja=ayfaF=sekä=
hoitoJorÄanisaation=eri=edustajia=P=henkilöä=EeusWsta=lasten=neuroloÄiI=eusWn=osastonhoitaja=
sekä= iohjan= tkW= lastenneuroloÄiFK= hirjureina= molemmissa= pajoissa= toimi= 4= opiskelijaa= ja=
hankkeen=vetäjä=toimi=keskusteluaiheiden=antajanaK=

wpu Aiempaaatutkimustaa
sertailimme= kolme= aiempaa= tutkimustaI= jotka= käsittelevät= nuoriaI= joilla= oli= neuroloÄisia=
erityisvaikeuksiaK= qutkimuksista= kartoitettiin= nuorten= ja= heidän= vanhempien= kokemaa=
nykytilaI=ja=sitä=verrattiin=mumppuJhankkeen=tutkimuksiinK=qutkimustuloksia=tarkasteltaessa=
ja= verrattaessa= niitä= keskenään= lähes= kaikissa= nuoret= sekä= heidän= vanhempansa= kokivat=
samanlaisia= onÄelmia= liittyen= mmK= nuorten= oppimisvaikeuksiinI= hoitopolun= tiedonkulun=
onÄelmiin=sekä=hoitohenkilökunnan=vaihtuvuuteenK=

eujasen= EOMMVF= pro= Äradu= Jtutkimuksessa= haastateltiin= AsperÄerJ= ja= AaeaJnuoriaK=
qutkimukseen= osallistui= kymmenen= NP–NTJvuotiasta= nuorta= sekä= heidän= vanhempiaK= eeitä=
haastateltiin= nuorten= arjen= toiminnoista= selviytymisenI= saatujen= kuntoutuspalveluiden=
määräänI=sisältöön=ja= niistä= saatuun= hyötyyn= sekä= tämän=hetkiseen= tarpeeseen=sosiaaliJ= ja=
terveydenhuoltopalveluiden= suhteenK= qutkimuksen= mukaan= neuroloÄiset= erityisvaikeudet=
asettivat= nuorille= yksilöllisiä= haasteita= arjessa= toimimiselleK= kuori= saattoi= kokea= koulussa=
kiusaamista= ja= syrjintääI= jonka= vuoksi= hänen= sosiaaliset= verkostot= muodostuivat= lähinnä=
vanhemmistaI= sisaruksistaI= sukulaisista= ja= yksittäisistä= kavereistaK= kuori= kärsi= koulun=
käynnissä=oppimisvaikeuksistaI=mikä=ilmeni=huonona=koulumenestyksenäK=houlu=järjesti=eri=
tukitoimiaI=kuten=henkilökohtaisen=avustajan=ja=pienryhmäopetustaK==

pavon= sammaisasuntosäätiön= eanskassa>= –aikuistuvien= tukiverkostoprojektissa= EOMMPJ=
OMMTF= projektinkohderyhmänä= olivat= nuoretI= joille= oli= diaÄnosoitu= AaeaI= AsperÄerin=
oireyhtymä= ja= oppimisvaikeudetK= = mrojektin= tavoitteena= oli= neuropsykiatrisia= onÄelmia=
omaavien= nuorten= syrjäytymisen= ehkäiseminenK= kivelvaiheessa= eli= nuoruusJ= ja=
itsenäistymisvaiheessaI= mielenterveys= uhkaa= kriisiytyäI= mikä= palveluJ= ja= tukimuotojen=
puuttuessa= usein= johtaa= syrjäytymiskierteen= alkamiseenK= hielonsaaren=
ohjauspalvelukeskuksessa= toteutettiin= projektiI= jossa= luotiin= nuorten= ja= aikuisten= arjen=
selviytymistä= kehittäviä= ohjausmalleja= ja= asemaa= edistävää= toimintaaK= mrojektin=
yksilöllisessä=ohjauksessa=oli=mukana=RU=nuorta=ja=aikuistaK=mrojektin=hyvästä=tarkoituksesta=
huolimatta= resurssien= kanssa= oli= onÄelmiaK= mrojektin= myötä= kuitenkin= painettiin= useita=
hyödyllisiä= oppaita= nuorille= ja=kokeiltiin=vanhempien= tukiryhmäJtoimintaa= sekä= järjestettiin=
ApJnuorten= sopeutumisvalmennuskurssi= ja= ApJlasten= perheiden= kuntoutuskurssiK= Eouutala=
C=eujanen=OMMTKF=
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iaureaJammattikorkeakoulun= opinnäytetyössä= keuroloÄisia= poikkeavuuksia= omaavien=
lasten=hoitopolku=iänsiJrudellamaalla=kohderyhmänä=olivat=neuropsykiatrista=oireyhtymääI=
kuten= autismiI= AsperÄerI= AaeaI= qouretteI= kielellinen= erityisvaikeusI= kantavien= lasten= ja=
nuorten= hoitopolkujen= kartoittaminenK= qutkimus= oli= ensisijaisesti= kyselytutkimusI= johon=
vastauksia= saatiin= ORWltä= perheeltäK= lpinnäytetyön= tulokset= osoittivatI= että= vanhempien=
mielestä= tämän= hetkisessä= hoitopolussa=tulisi= kehittää= tiedonkulkuaI= lyhentää=hoitojonojaI=
nimetä= hoidosta= vastaava= henkilö= sekä= vähentää= hoitohenkilökunnan= vaihtuvuuttaK=
sastaajat= olivat= pääsääntöisesti= tyytyväisiä= vuorovaikutukseen= ammattilaisten= kanssaI=
vanhempien=huomioimiseen=ja=kuuntelemiseen=sekä=vanhempien=ja=ammattilaisten=väliseen=
yhteistyöhönK=Eiahdelma=C=_erÄ=OMNNKF=

wpv Koulunaroolia
qaustatietojen= keruutyössä= tuli= esiinI= että= koulun= asenne= voi= tuntua= vanhempien=
asiantuntemusta= vähättelevältäK= qulokset= osoittivat= myösI= että= lapsen= onÄelmat= koulussa=
sekä= koulun= henkilöstön= ja= huoltajan= väliset= onÄelmat= heikentävät= lapsen= hyvinvointia= ja=
pahentavat=oireiluaK=

brityisen= tuen= saannissa= ilmeni= vaihtelevuuttaK= goskus= koulun= tuki= voi= alkaa= nopeasti=
asiantuntijalausuntojen= saannin= jälkeenI= joskus= taas= odotetaan= varsinaista= diaÄnoosiaI=
jolloin=tuen=saanti=koulusta=voi=viivästyä=turhan=pitkäänK=sarhainen=puuttuminen=ei=siis=aina=
toteudu=niin=hyvin=kuin=pitäisiK=

houlujen=välillä=on=paljon=vaihtelevuutta=siinäI=miten=neuroloÄisia=erityispiirteitä=tunnetaanK=
goskus= lapsen= onÄelmia= katsotaan= liikaa= kasvatusonÄelminaI= eikä= neuropsykiatrisina=
onÄelminaI= jotka= vaativat= erityistä= tukea= koulussaK= houlussa= ei= välttämättä= tunneta=
harvinaisempia= oireitaI= kuten= qouretten= oireyhtymää= tai= ocdJoireita= EpakkoJoireista=
käyttäytymistäFK= gos= lapsen= onÄelmia= katsotaan= vain= kasvatusnäkökulmastaI= vanhemmat=
voivat= kokea= koulun= asenteen= syyllistävänäK= aiaÄnoosin= saanti= parantaa= tutkimustulosten=
perusteella= koulun=asennetta= lasta= kohtaan= ja= lapsi=voi=sen= kautta= päästä= pienryhmään= tai=
erityisopetukseenK=

houlukypsyystesti= ei= aina= pajasta= lapsen= neuroloÄisista= vaikeuksista= aiheutuvia= onÄelmiaK=
iapsi=saattaa=saada=monia=eri=diaÄnooseja=eri=asiantuntijoiltaI=mikä=ei=aina=helpota=lapseen=
suhtautumista=koulussaK=

wpw Hoitopolunahäiriöta
hartoituksen= perusteella= vaikuttaa= siltäI= että= vanhemman= huolta= ei= aina= oteta= vakavasti= ja=
siihen=ei=reaÄoidaK=bsimerkiksi=lisätukea=ei=järjestetä=tai=tutkimuksia=ei=tilataK=

eyvinvointipolun= sujuvuutta= haittaavia= toiminnan= prosessiviiveitä= esiintyy= paljonK=
bsimerkiksi=

· tutkimusten=tai=terapeutin=saanti=voi=kestää=

· tukea=saatetaan=järjestää=vasta=diaÄnoosin=jälkeenI=vaikka=tarvetta=olisi=jo=aiemmin=

· diaÄnoosi= saattaa= tulla= liian= hitaastiI= pahimmillaan= monien= vuosien= kuluttua=
onÄelmien=havaitsemisesta=
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· keskenään= ristiriitaiset= diaÄnoosit= voivat= häiritä= erityisen= tuen= ja= kuntoutuksen=
suunnittelua=

· helan= kuntoutustuen= saaminen= voi= olla= liikaa= kiinni= huoltajan= taidosta= täyttää=
lomakkeetI=sekä=lääkärien=ja=terapeuttien=taidosta=muotoilla=teksti=

· kadonneet=paperit=voivat=aiheuttaa=katkoksen=hoitopolussaK=

qiedonkulussa= on= hoitopolulla= toistuvia= onÄelmiaW= hoitopaikan= muutoksista= tai= lähetteiden=
ja= lausuntojen= toimituksen= viivästymisestäI= lähetteiden= palautuksista= tai= siirroista= toiseen=
hoitopaikkaan=ei= tiedoteta= perhettäK= euoltajien= on=oltava= itse= aktiivisia= tilanne= selvityksen=
osaltaK= bri= orÄanisaatioiden= välillä= on= kaikissa= esimerkkitapauksissa= kadonnut= papereita=
matkalla=Ejoutuneet=väärään=paikkaanFK==

euoltajien=ja=hoitohenkilöstön=välillä=esiintyy=myös=tietoon=liittyen=tulkintaerimielisyyksiä=ja=
JerojaK= oiski= arvovaltakiistan= syntymiselle= on= silloin= suuri= ja= voi= heikentää= lapsen= asemaa=
hoitotilanteessaK= eaastatellut= huoltajat= kuuluvat= aktiiviseen= huoltajien= joukkoonI= jotka=
toimivat=myös=yhdistyksissäK==

euoltajien= vastuu= hoitopolun= sujumisessa= on=tärkeä= ja=orÄanisaatioiden= välisen=viestinnän=
osalta= tiedonkulun= seuranta= jää= tällä= hetkellä= liiaksikin= huoltajien= varaanK= haikki= huoltajat=
eivät=kykene=hallitsemaan=lasta=koskevaa=tietoa=ja=tietovirran=kulkua=riittävästiK=Aineistojen=
toimitusten=ElähetteetI=lausunnotI=raportitF=etenemisnopeutta=ja=laatua=ei=seurataI=vaikka=se=
tutkimuksen=perusteella=näyttää=tärkeälle=kehityskohteelleK=

kormaaliuden= käsitteen= jatkuva= kaventuminen= on= huolestuttavaK= qoisaalta=
hansaneläkelaitos= vaatii= tukien= ehdoksi= diaÄnoosejaK= huntatason= vaihtelut= tuen= tasossa=
ovat=huomattavatK=

houlunkäyntiavustajien= rooli= on= tärkeäI= vaikka= se= usein= unohdetaanK= eyötyä= olisi= mmK=
tietopaketistaI= jossa= perheille= kerrottaisiin= oikeuksistaI= tuista= ja= käytännöistäK= eyötyä= olisi=
myös= hyvinvointiportaalistaI= jossa= olisi= keskitetysti= tietoa= eri= orÄanisaatioiden= toimestaK=
gärjestöjen=palveluista=tiedottaminen=koetaan=tärkeäksiK==

posiaalitoimen=vammaispalvelutoiminnan= suunnalla= on= rajallinen= aika= ja= resurssiK= haikkien=
järjestöjen =kanssa =erikseen =ei =ehdi =tehdä =töitäK =lnko =välillä =hyvä =saada =lausunto =myös =
muulta= kuin= jatkuvasti= lasta= hoitavalta= terapeutilta?= erpWn= mukaan= yksi= tekijä= on=
resurssipulaK= gos= lapsen= tarve= tunnetaan= hyvinI= niin= ei= tällaista= välttämättä= tarvitaK= gos=
harkitaan=tuen=jatkotarvettaI=voi=ulkopuolinen=tutkimus=olla=tarpeellinenK=iöytyisikö=jostain=
keskitetyn= tuen= asiantuntijaI= joka= pitäisi= lanÄat= käsissään= kokonaisuudesta= huoltajan=
tueksi?==lnko=tässä=uuden=ammattiryhmän=tarve=kunnissaW=kuntoutuskoordinaattori?=

hansaneläkelaitoksen=vaatimukset=lausunnosta=ovat=ristiriidassa=perheen=ja=lapsen=tarpeen=
mukaisen=lausunnon=rinnallaK=hukaan=ei=ole=vastuussa=verkostossaW=verkoston=vastuuhenkilö=
olisi=hyvä=nimetäK=

Ammattihenkilöiden= kohdentuminen= ja= palkkauskysymykset= vaikuttavat= osaltaan=
toteutukseenK= aialoÄi=lapsen=ja=nuoren=kanssa= on=tärkeääI= kuten=myös=dialoÄi=vanhempien=
kanssaI=jolloin=huomioidaan=arjen=asiantuntijuusK==

serkostokoordinaattoria= ja= työvälineitä= hoitopolun= Etai= hyvinvointipolunF= hallintaan=
kaivataanK= bri= ammattiryhmien= yhteistyön= käytännöt= toivotaan= nykyistä=
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suunnitelmallisemmin= toteutettaviksiW= eri= asiantuntijaJalueiden= asiantuntijuuden= tuominen=
mukaan= osaksi= yhtä= kokonaisuuttaK= qämä= olisi= tulevaisuuteen= katsovaI= positiivinen= ja=
ratkaisukeskeinen=yhteistyön=tapaK=

wpy Hyvinvointipolunatukiverkostonatoimintaajaasenahäiriöta

wpypt Perheenanäkökulmaaa
mumppuJhankkeen= pienryhmähaastatteluun= iohjalla= EPMKNMKOMNOF= osallistui= neljä=
haastateltavaa= Esh= nuorisopsykiatrian= poliklinikaltaI= erp;= th= iohjan= ooution=
harjaantumiskoulu= ja= heskuspuiston= ao;= erityisopettaja= iohjan= Anttilan= yläkoululta= ja=
edustaja=iänsiJrudenmaan=autismiJ=ja=aseperÄeryhdistyksestäFK=

eaastattelussa= paneuduttiin= nuorten= elämän= nivelvaiheisiin= ja= ikärajoihinI= jotka= koskevat=
nuoren= hoitoprosessiaK= = eaastattelussa= ilmeniI= että= opettaja= ja= terveydenhoitaja= saavat=
vaihtaa= nuorta= koskevia= tietoja= ainoastaan= vanhempien= luvallaK= NRJvuotias= voi= kuitenkin=
kieltää= omien= tietojen= jakamisen= vanhemmilleI= mikä= aiheuttaa= usein= hankaluuttaK= =
fkärajoilla= on=suuria=vaihteluitaI=esimerkiksi=somaattisella=puolella= EmmK=sisätauditF= ikäraja=
on= NS= vuottaI= lastenpsykiatrialla= puolestaan= NP= vuottaI= minkä= jälkeen= lapsi= siirtyy=
nuorisopsykiatrian= puolelle= hoitoonK= moikkeustapauksissa= lääkärillä= on= oikeus= pitää= potilas=
myös=ikäkriteerien=jälkeenkinK==

kivelvaiheessa=eli=nuoren=ollessa=NR–NSJvuotias=hän=tarvitsee=ohjausta=opiskeluun=liittyvissä=
asioissa=yläasteen=jälkeenK=Ammatin=valinnassa=olisi=hyvä=tuntea=nuoren=terveydentilaI=jotta=
opintoJohjaaja=osaa=ohjata=nuoren=hänelle=soveltuvaan=ammatilliseen=opintoonK=

eankaluuksia= on= esiintynyt= nivelvaiheessa= silloinI= kun= huoltajat= estävät= tiedon= siirtämisen=
seuraavaan= paikkaanI= esimerkiksi= nuoren= kouluunK= paman= paikkakunnan= sisällä= nuoren=
tietoja=voi=siirtää=helpoimminK=

wpypu Hyvinvointipolunatiedonakulkuajaasenahäiriötnaorganisaatioidena
näkökulmaa
bri= orÄanisaatioiden= kanssa= käydyt= keskustelut= olivat= varsin= hedelmällisiäK= brilaisia=
näkökulmia=tuli=esille=ja=asioita=tarkasteltiin=monelta=eri=osaJalueeltaK=heskusteluissa=huokui=
vierailijoiden=puolelta=innostus=sekä=halu=osallistua=tutkimukseenK=qyöpajoissa=saatiin=paljon=
arvokasta=sekä=pohdittavaa=tietoa=aiheen=käsittelyynK==

iähetteet 

eyvin= tehdystä= lähetteestä= selviää= yleensäI= mihin= lapsi= pitäisi= sijoittaaK= gos= lähete= on=
puutteellinen= sekä= tiedot= hieman= hatariaI= lähete= voi= jäädä= roikkumaan= ja= odottelemaan=
lisätietoaI=mitä=ei=välttämättä=koskaan=saadaK=Aikaa=kuluu=turhaan=ja=lapsi=kasvaa=ja=hänen=
onÄelmansa= yleensä= pahentuvat= entisestäänK= goskus= lähete= voi= palautua= lähettävään=
orÄanisaatioon=tai= se= siirretään= toisaalleK=käistä= asioista= ei= yleensä= informoida= huoltajia= ja=
aikaa=kuluu=taas=liian=paljon=turhaanK==

gos= lapsi= ei= kuulu= erikoissairaanhoidon= piiriinI= häntä= hoitavaa= tahoa= yleensä= neuvotaan= ja=
ohjataan= erikoissairaanhoidon= taholtaK= keuvoja= annetaan= esimerkiksi= testien= tekemiseenK=



=
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kykyään= AaeaWn= hoito= ei= kuulu= erikoissairaanhoidon= piiriin= ellei= siihen= liity=
kehitysvammaisuutta=tai=oppimisvaikeuttaK=

Tiedon kulku ja tiedon kulun katkeaminen 

Avoin=keskustelu=ja=tietojen=vaihto=orÄanisaatioiden=kesken=luo=hoitopolkuun=jatkuvuutta=ja=
joustavuuttaK= goissakin= kunnissa= yhteistoimintaa= on= vähän= ja= asioiden= kertomatta=
jättäminen=voi=viivyttää=lapsen=tai=nuoren=avun=saantia=esimerkiksi=koulussaK==

euoltajat= toimivat= lapsen= ja= nuoren= tiedon= välittäjinä= ja= kokoajinaK= eeillä= on= tärkeä= rooli=
tutkimuksen=sekä=kuntoutuksen=aloittamisessa=sekä=hoidon=jatkuvuuteen=osallistumisessaK=
qiedon= kulkuun= tulee= haasteitaI= jos= vanhemmilla= on= itsellään= jokin= ksJsairaus= tai=
toimintahäiriöK= sanhemmat= eivät= välttämättä= ymmärrä= diaÄnoosia= tai= kuntoutusJ= ja= hoitoJ
ohjeitaK= qällöin= olisi= hyväI= jos= käytettävissä= olisi= kuntoutusohjaajaI= joka= pystyisi=
perehtymään=perheen=ohjaamiseen=tällaisissa=tilanteissaK==

jonikulttuurisuus= ja= erilaiset= perheet= tuovat= myös= haasteita= terveydenhuollossaK=
sanhempien= kielitaidottomuus= ja= kulttuurien= erilaiset= toimintatavat= voivat= aiheuttaa=
onÄelmia=asioiden=hoidossaK=hommunikointi=on=yleisesti=hoidettavissa=tulkkien=avullaI=mutta=
kulttuurierot=voivat=olla=monessa=tapauksessa=esteenä=yhteistyölleK=

wpä Johtopäätöksetajaakehitysehdotukseta
iasta=koskevan=tiedon=laatua=ja=monipuolisuutta=tarkasteltaessa=havaittiinI=että=lausuntoja=
pyydetään= usein= eri=orÄanisaatioiltaK= Asiantuntijat= jättävät=usein= huoltajan= antamat= tiedot=
kirjaamattaK= lsa= vanhemmista= kirjaa= itsekin= lausunnonK= lsa= ei= jaksaI= eikä= osaa= sellaista=
kirjoittaaK= Arjen= todellisuuden= kuvaus= jää= heikommalleK= Aidon= dialoÄin= aikaansaaminen=
koettaisiin= tärkeäksiK= heskustelun= tueksi= ehdotettiin= videointia= ja= äänitteiden= tekemistä=
nykyteknoloÄialla=EesimK=puhelinFK==

hehityskohteeksi=esitettiinW==

· malautejärjestelmän=luominen;=miten=luoda=rakentava=palautejärjestelmä=huoltajilta=
asiantuntijalle=päin?==

· iähetekäytännön= vakioiminen= ja= ohjeistaminen= Emitä= tietoa= pitää= ollaI=
valtakunnallinen= standardointiFK= houlupsykoloÄi= tekee= lausunnonI= lääkäri=
lähetteen;=onÄelmana=onI=että=toisiinsa=liittyvät=paperit=saattavat=kulkea=toisistaan=
erillään=Eosa=myös=sähköisinä=ja=osa=paperillaFK=pähköinen=läheteK=

· qoimituskäytäntöön= selkeä= toimintamalliK= iähetteeseen= oikeat= yhteystiedot= ja=
toimitustiedotI=joista=selviääI=kenelle=lähete=on=toimitettuK=

· ioÄistiikkapalvelujen=malliW=paperien=kulkua=seurattaisiin=orÄanisaatioiden=välilläK==

· hansaneläkelaitosta=EhelaF=pitää=kehittääK=hela=ei=anna=vanhempien=seurata=lastaan=
koskevaa=tietoaK=mankkitunnukset=käyttöönK=

· vhtenäiset=sähköiset=kirjauskäytännöt=ja=lomakkeetK==

· qulevaisuuteen=katsovaI=positiivinen=ja=ratkaisukeskeinen=yhteistyötapaK=

qutkimustulosten= perusteella= vanhempia= tulisi= kuunnella= paremmin= ja= ottaa= huomioon=
heidän= havaintonsa= lapsen= arjestaK= bri= hoitoJorÄanisaatioiden= lähetekäytäntöjä= olisi=
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selkeytettävä= ja= yhdenmukaistettavaK= euoltajan= aktiivinen= rooli= hyvinvointipolun=
tutkimuksen=ja=kuntoutuksen=toteutumisen=mahdollistajana=korostuu=nykytilanteessaK=piksi=
tulisikin=luoda=parempi=palautejärjestelmä=huoltajilta=asiantuntijoille=päinK=

hehitysehdotuksia hoito-organisaation tiedonkulussa 

· pelkeät=ohjeet=hyvien=lähetteiden= tekemiseenK= qoivottaisiinI= että= ohjeita= luettaisiin=
ja=niitä=noudatettaisiinK==

· huntatasolla=pitäisi=antaa=lapselle=tukea=jo=ilman=diaÄnoosiaI=jos=tarve=on=ilmeinenK=
hunnat= voisivat= toteuttaa= varhaista= ennaltaehkäisevää= ohjaustyötä= päiväkodeissa=
ja=kouluissa=sekä=lisätä=resursseja=niihinK=

· vhtenäiset= ohjeet= kaikille= toimijoille= nuorten= ja= aikuistuvien= jatkohoidossaK= =
häytännönläheiset= tukimuodotI= esimK= valmennus= EcoachinÄFK= vhteistyö= helan=
kanssaI=jotta=valmennus=tulisi=tukien=piiriinK=

· maperisten= lähetteiden= korvaaminen= sähköisilläI= joiden= kulkua= voi= seurata=
fnternetissä=EvrtK=postipakettien=seurantajärjestelmäFK=

· iisää= resursseja= peruskoulun= koulukäynteihinK= pelkeät= ohjeet= resurssien= käyttöön=
esimK=kuinka=paljon=avustajia=on=käytettävissä=päivittäinK=

· eyvinvointiportaalin=kehittäminen=fnternetiin=ja=siitä=tiedottaminen=on=tärkeääK=

· vhtenäiset=sähköiset=kirjauskäytännöt=helpottavat=hoitoprosessiaK=

· iapsen= huoltajilla= tulisi= olla= mahdollisuus= saada= tukea= papereiden= tulkitsemiseenI=
sillä= hoitoJorÄanisaatiosta= saadut= ohjeet= ajoittain= vaikeaselkoisiaK=
jonikulttuurisuus= sekä= vanhempien= omat= neuroloÄiset= häiriöt= luovat= haasteita=
tiedonkululleK==

  



=
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Lähteetaa
=
eujanen= jK= OMMVK= ”jAAfijA= pfijfpqÄp= ebfgApqrrKKK”= keuroloÄisia= erityisvaikeuksia=
omaavien=nuorten=elämäntilanneK=mro=Äradu=–tutkielmaI=huopion=yliopistoK==

iahdelma= pK= C= _erÄ= eK= OMNNK= keuroloÄisia= poikkeavuuksia= omaavien= lasten= hoitopolku=
iänsiJrudellamaallaI=opinnäytetyöI=iaureaJammattikorkeakoulu=iohjaK=

ouutala= h= C= eujanen= jK= OMMTK= eanskassa>= Jaikuistuvien= tukiverkostoprojekti= vvK= OMMPJ=
OMMTI=ioppuraporttiI=pavon=sammaisasuntosäätiöK=

 

=

=
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y Kohtiaennakoivaaaotettaa
Meristö,oTarja;oTuohimaa,oHannao

=

iaurean= iänsiJrudellamaalla= vK= OMMUJOMNM= toteuttama= bnnakoiva= hoito= ja= tulevaisuus= J
hankkeen= yksi= päätulos= oliI= että= alueella= on= panostettava= ennakoivaan= hoitotyöhön=
sairauksien= oireiden= ja= mahdollisten= seurausten= pahenemisen= ehkäisemiseksiK= iaaditut=
alueen= hyvinvointiskenaariot= esittävät= todennäköisenä= kehityskulkuna= piilopriorisoinninI=
kun= resurssit= eivät= kuitenkaan= riitä= kaikista= huolehtimiseenI= kun= taas= haluttuna=
kehityskulkuna= esitettiin= kansalaiskeskeinen= ennakoiva= hoitoK= vksi= kehityskulku= on=
markkinavetoinen= skenaarioI= jossa= kansalaisten= epätasaJarvo= kasvaaI= kun= kaikilla= ei= ole=
resursseja=vaatia=parempi=palveluja=tai=rahaa=ostaa=niitä=markkinoiltaK==

keuroloÄisia= poikkeamia= omaavien= lasten= ja= nuorten= kohdalla= ennakoiva= ote= tarkoittaa=
tarvittavien= tukitoimien= mitoitusta= ja= kohdentamista= tulevaisuuden= halutun= tahtotilanI=
visionI= mukaisesti= sen= sijaan= että= vain= katsotaan= tämän= hetken= puutteet= ja= annetaan=
minimituki=jokapäiväisistä=asioista=selviytymiseksi=Ehuva=NNFK==

huva NN =bnnakoiva=ote=tukitoimiin=



=

 

T8 
 

=

kvJkirjon= oireyhtymän= syitä= ei= ole= aina= helppo= todentaaK= käin= diaÄnoosit= joudutaan=
tekemään= oireiden= perusteellaK= lireet= voivat= olla= päällekkäisiä= useista= eri= oireyhtymistä= ja=
diaÄnoosin= selvittäminen= vaikeutuuK= aiaÄnoosien= vahvistusta= odotellessa= lapsi= perheineen=
on= jonkinlaisessa= välitilassaI= jossa= huoli= siitäI= onko= lapsella= kaikki= kunnossa= painaa= koko=
perhettä=samalla=kun=mahdollisuus=tukiin=ja=terapioihin=puuttuu=diaÄnoosin=puuttuessaK==

qärkeää=perheiden= jaksamiselle= ja= lapsenLnuoren= itsetunnon= kehitykselle=on=saada=apua= ja=
tukea= ajoissaI= ennen= kuin= oireet= ovat= kehittyneet= onÄelmiksiK= qämän= vuoksi= olemme=
mumppuJhankkeessa=iaurean=osiossa=olleet=kehittämässä=lomakepohjaista=työkaluaI=jonka=
avulla= tuen= tarve= voitaisiin= tunnistaa= ennen= virallisia= diaÄnoosejaK= iomakkeessa= on= osiot=
liittyen= aistitoimintoihin= ja= muihin= fyysisiin= oireisiinI= mutta= myös= sosiaalisiin= suhteisiin= ja=
omiin= tuntemuksiin= erilaisuudesta= tai= samanlaisuudesta= sekä= selviytymisestä= erilaisissa=
käytännön= tilanteissaK= iomakkeen= tarkoituksena= on= tarjota= käytännönläheinenI=
helppokäyttöinen= työkalu= lasten= ja= nuorten= kanssa= työskenteleville= esimK= kouluihinK= pen=
voivat=täyttää=lapsi=tai=nuori=yhdessä=aikuisen=toimijan=kanssa=tai=niin=että=kumpikin=täyttää=
omasta= näkökulmastaan= lomakkeen= ennakolta= ja= sitten= käydään= yhteinen= keskustelu=
kriittisistä=kohdistaK==

=

iomake= on= kehitystyön= alkuvaiheessa= ja= se= vaatii= jatkokehittämistäI= jotta= siitä= on= aidosti=
ennakoivaksi= työkaluksi= käytännön= tilanteisiinK= piihen= on= laadittava= mmK= suositukset= siitäI=
milloin= pitää= ottaa= yhteyttä= esimerkiksi= neuroloÄian= asiantuntijaan= tai= muuhun=
ammattilaiseenK= iomake= ja= sen=käyttö=on=tässä=vaiheessa=voimaannuttava= luonteeltaan= ja=
täyttää= omalta= osaltaan=ennakoivaa= otetta= sekä=hyvinvointipolun= toimijoissa= että= lapsissaI=
nuorissa= ja= heidän= perheissään= herättäessään= tietoisuutta= neuroloÄisista= oireryhtymistä=

huva N2== bsimerkkejä=lomakkeen=sivuista=



 

 

TV

tilanteissaI= joissa= ei= vielä= ole= diaÄnooseja= ja= muuten= voidaan= etsiä= syytä= huonosta=
käytöksestä=ja=kasvatusvirheistäK==

vhteiskunnan=monimuotoistuminen=ja=kansainvälistyminen=mahdollistaa=erilaisuuden=koko=
kirjon=esiintymisen=hyvinkin=pienellä=paikallisella= tasollaK=pamanaikainen=tietoyhteiskunnan=
kehittyminen= helppojen= päätelaitteiden= Ekuten= tabletit= ja= älypuhelimetF= ansiosta= antaa=
mahdollisuuden= tiedonhakuun= lähes= jokaiselleK= pe= auttaa= nimeämään= erilaisia=
poikkeavuuksia= joskus= keveinkin= perusteinI= mikä= voi= johtaa= myös= pinnalliseen=
diaÄnostisointiin= ja= sitä= kautta= turhaan= leimautumiseenK= eankkeessa= on=tekeillä= myös= työI=
jossa=selvitetäänI=miten=perusterveydenhuolto=suhtautuu=vammaiseen=lapseenK=kähdäänkö=
hänet= asiakkaanaI= joka= on= tullut= sinne= vaikka= kipeän= kurkun= takiaI= vai= arvioidaanko= häntä=
mahdollisten= nvJdiaÄnoosien= kautta= sellaisessakin= tilanteessaI= jossa= niillä= ei= ole= hoidon=
kannalta= juurikaan= merkitystäK= qavoitteena= mumppuJhankkeessa= onI= että= erilaisuus=
nähtäisiin= voimavaranaI= josta= ei= ole= varaa= jättää= ketään= yhteiskunnan= ulkopuolelleK= pe= on=
sekä=yksilötason=ihmisoikeuskysymys=että=myös=kansallisen=tason=sivistyksen=mittaK==

Avain= suvaitsevaanI= monimuotoisuutta= kunnioittavaan= ja= arvostavaan= ilmapiiriin= tulee=
avoimuudestaK= Asioista= voi= ja= täytyy= voida= puhua= niiden= oikeilla= nimilläK= pamoin= erilaisista=
mahdollisuuksista= ja= oikeuksista= on= myös= kerrottava= kohderyhmälle= itselleen= avoimesti=
ilmanI= että= pelätään= heidän= vievän= yhteiskunnan= niukkoja= resursseja= tai= sitäI= että= he=
sekoittavat=totutut=normaaliympyrät=läsnäolollaanK==

malveluohjauksessa= tärkeintä= on= asiakaslähtöisyysI= mutta= myös= perheiden= oman=
ekokulttuurin=ymmärtäminen= Eminomaa= OMNPFK= ln= osattava= auttaa= perhettä= saavuttamaan=
suhteellinen=tasapaino=Ejäättä=OMMNFI=jossa=perhe=voi=elää=arkea=vammoista=ja=vaikeuksista=
huolimattaI=niiden=kanssaK=gos=lähellä=on=tukiverkostoI=johon=voi=luottaa=ja=jos=tietääI=kehen=
voi=tarvittaessa=ottaa=yhteyttäI=voi=luottavaisin=mielin=elää=eteenpäinI=uupumattaK=iuvussa=N=
esitelty= luonnos= nvJlapsen= ja= nuoren= polkumallista= pyrkii= kuvaamaan= elämän= tärkeät=
käännekohdatI= nsK= nivelvaiheet= kokonaisuutenaK= käin= polkumalli= on= osaltaan=
mahdollistamassa= ennakoivaa= otetta= ja= tarttumaan= asioihin= ajoissaI= kun= tulossa= olevat=
vaiheet =ovat =polulla =jo =näkyvissäI =ennen =kuin =ne =ovat =ajankohtaisia =ja =akuuttejaK =qämä =luo =
valmiutta=tulevaisuuden=erilaisille=vaihtoehdoille=jo=asennetasollaK=

=

 o



=
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Lähteeta
=
_erÄI=eK=C=iahdelmaI=pK=OMNNK=keuroloÄisia=poikkeavuuksia=omaavien=lasten=hoitopolku=
iänsiJrudellamaallaK=lpinnäytetyöK=iaurea=iohjaK=
httpsWLLpublicationsKtheseusKfiLhandleLNMMO4LPRVMM=

jäättäI=mK=OMMNK=merhe=asiantuntijanaK=brityiskasvatuksen=ja=kuntoutuksen=käytännötK=
Atena=J=kustannusK=gyväskyläK=

minomaaI=gK=OMNPK=brityinen=ja=tavallinen=arki=perheissäK=qeoksessaW=horhonenI=pK=C=poininenI=
jK=EtoimKF=vksilöllisesti=vaan=ei=yksin=–=kohtaamisia=ja=keskusteluja=vammaisuudestaK=aiakK=C=
oaportteja=OVK=

qariloI=CK=C=sikströmI=pK=OMNPK=kuorten=neuroloÄisten=erityispiirteiden=kartoittamisen=
kyselylomakemalliK=lpinnäytetyöK=iaurea=iohjaK=

 =
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Liitteeta
=
iiite=4=mumppu=hankkeen=ksJopinnäytetyöt=
=
iiite löytyy tämän raportin lopustaK=



=
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LiiteataEsimerkkitapaustena
analyysikuvatajaakuvatulkinnata
Lehtiö,oTainao
=

qämä= liite= sisältää= tutkimuksessa= mukana= olleen= lapsen= tai= nuoren= ja= tämän= perheen=
esimerkkitapauksen=EAI=_=CI=b=ja=cF=osalta=erillisen=analyysikuvan=tulkinnanK=sälistä=puuttuu=
esimerkki= aI= jota= ei= julkaistaK= qulkintojen= jälkeen= esitetään= analyysikuvatK= huvien=
tulkintaohjeet=ovat=iiitteen=O=lopussaK=

bsimerkkitapaukset= koostuvat= viiden= eri= lapsen= hyvinvointipolun= kuvauksestaI= joka= on=
koottu=huoltajan=haastattelun=pohjaltaK=Ajanjaksot=ja=ikävaihe=ovat=seuraavatW=

· AW=aikaväli=OMMR=–=OMNM;=O=–=T=vuotta=Ekielellinen=erityisvaikeusF=

· _W=aikaväli=OMMO=–=OMNM;=O=–=NM=vuotta=Ekielellinen=erityisvaikeusF=

· CW= aikaväli= OMMM= –= OMNO;= Y= N= –= NO= vuotta= Eneljä= eri= diaÄnoosiaI= mmK= qourette= ja=
AsperÄerF=

· bW =aikaväli =NVVT =– =OMNM; =R =– =NU =vuotta =Eeri =diaÄnoosejaI =mmK =AsperÄerI =kielellinen =
erityisvaikeusI=epilepsiaF=

· cW=aikaväli=NVVV=–=OMNO;=Y=N=–=NP=vuotta=Eautismin=kirjon=alueen=diaÄnoosiFK=

 
hrsATrihIkkAT: 
Esimerkki A 

 

iapsen= oireilu= havaittiin= kotona= jo= varhainI= alle= PJvuotiaanaK= keuvolassa= ja= päiväkodissa=
äidin= huolta= ja= havaintoja= ei= otettu= vakavastiI= eikä= tilanteeseen= reaÄoituK= Äiti= haki= lapselle=
puheterapeutin= tutkimusajan= omatoimisesti= vuosi= omien= havaintojen= jälkeenK= iapsen=
puheen= onÄelma= todettiinI= mutta= lapselle= ei= järjestetty= lisätukea= tai= tutkimuksia= viitaten=
resurssipulaanK= Äiti=hakeutui= omatoimisesti=terveyskeskuslääkärilleI= joka= kirjoitti= lähetteen=
yksityisen= terapeutin= tutkimuksiin= ja= myös= iastenlinnaan= kuulotutkimuksiinK= likeanlaista=
terapeuttia= ei= löytynyt= hetiK= qutkimukset= johtivat= diaÄnoosiin= kaksi= vuotta= siitäI= kun= äiti=
havaitsi=onÄelmiaK= qerveyskeskuksen=puheterapiapalvelujen= saanti= vaati= äidin= aktiivisuutta=
myös=diaÄnoosin=jälkeenK=muheterapeutti=konsultoi=päiväkotia=lapsen=kanssa=toimimiseen=ja=
kommunikointiin=liittyen=vasta=kolme=vuotta=siitäI=kun=lapsi=oli=aloittanut=päiväkodinK=
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· iohjan= alueen= neuvolan= ja= päiväkodin= suhtautuminen= huoltajan= asiantuntemusta=
kohtaan=on=epäileväI=mikä=hidasti=tutkimusten=aloittamistaK=

· sarhainen= puuttuminen= ei= toteuduK= qerveyskeskuksen= resurssipula= ja=
kustannussäästöjen= näkökulmaa= painottava= ratkaisutapa= hoitaa= lapsen= asiaa=
hidasti= osaltaan= tutkimuksia= ja= oikeanlaisen= tuen= saannin= nopeuttaK= qukea=
järjestettiin= vasta= diaÄnoosin= selvittyäK= puurin= onÄelmakohta= ja= aikaviive= oli=
tutkimuksiin=pääsemisessäK=

· euoltajan= aktiivisuus= oli= ratkaisevassa= roolissa= siinäI= että= lapsi= sai= tutkimukset= ja=
tukea=tilanteessaK=

=

Esimerkki B 

iapsen= kohdalla= havaittiin= oireilua= samaan= aikaan= sekä= kotonaI= neuvolassa= että=
päiväkodissa= EmmK= puhe= ja= motoriikkaFK= keuvolasta= lähete= terveyskeskuksen=
puheterapeutille=hetiW=todettiin=onÄelmat=ja=otettiin=lapsi=seurantaanK=hahden=vuoden=päästä=
kontrollissa= tehtiin= lähete= terveyskeskuslääkärilleI= joka= laittoi= lähetteen= psykoloÄin=
tutkimuksiinK= pen= jälkeen= lähete= iastenlinnaanI= jossa= kahden= käynnin= jälkeen= ei= annettu=
diaÄnoosiaI=mutta=todettiin=onÄelmat=erilliskuvauksina=EnK=kolme=vuotta=siitäI=kun=onÄelmat=
huomattiinFK= iapsi= palautettiin= terveyskeskuksen= tuen= piiriinK= pai= psykoloÄin= ja=
toimintaterapeutin=tukea= nK= viisi=vuottaI= ja=myös= erityistä= tukea=koulussa= Ekouluavustaja= ja=
erityisopetuspäätösFK=qerveyskeskuksen=tuki=päättyi=vuonna=OMNMI=koulun=tuki=jatkuuK=

· btenemisessä=viiveitä=terveyskeskustasolla=sekä=tutkimusJ=että=kuntoutusvaiheissaK=
brityisesti= psykoloÄipalvelujen= ja= toimintaterapian= saannissa= ilmeni= viiveitä=
useamman= kerranK= qutkimuksia= priorisoidaan= sekä= säästösyistä= että=
henkilöresurssipulasta=seuratenK=

· keuvolaI=päivähoito=ja=koulu=näyttävät=toimineen=tässä=aktiivisesti=ja=ilman=isompia=
onÄelmia=hirkkonummen=alueellaK=goko=yksittäinen=asiantuntija=tunsi=entuudestaan=
onÄelmakuvaa= tai= lapselle= ominaiset= oireet= EmmK= motoriikkaF= olivat= helpommin=
havaittavissaK=

· iastenlinnan=tutkimukset=näyttävät=lyhyiltä=Evain=kaksi=käyntiäFK=lirekuvan=ollessa=
lievempi= erikoissairaanhoito= siirtää= lapsen= nopeasti= takaisin= paikallisen=
terveydenhuollon=piiriinK=qämän=vuoksi=äiti=koki=tuen=puutetta=erikoissairaanhoidon=
osaltaK=

· sarhainen=puuttuminen= toteutui=heikostiW= diaÄnoosin=saaminen=kesti= kolme=vuotta=
havainnoista= ja= kuntoutus= alkoi= vasta= vuosi= diaÄnoosin= jälkeenK= houlun= tuki= alkoi=
hetiI=koska=oli=esitettävissä=erikoissairaanhoidon=ja=psykoloÄin=lausunnotK=

  



=
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Esimerkki C 

euoltaja=havaitsi=lapsen=oireilun= jo=varhainK=iohjalla=neuvola= kiinnitti=huomiota=vain=lapsen=
hoikkuuteen= eikä= ottanut= äidin= havaintoja= vakavastiK= mäivähoidossa= oltiin= huolissaan= vain=
lapsen=ruokailusta=Evieroksui=perunaaFI=mutta=ei=otettu=äidin=havaintoja=vakavastiK=

houlukypsyystesti= Ehuoltajan= pyynnöstäF= normaaliI= koulu= alkoi= normaaliluokassaK= iapsen=
oireilu=kasvoi=koulussa=ja=lapsen=mieliala=laski=onÄelmien=lisäännyttyäK=

sarhainen= puuttuminen= ei= toteutunutK= houlussa= lapsen= onÄelmia= pidettiin=
kasvatusonÄelmina= Ekotia= osoittaenFK= houlukuraattori= tuli= apuunI= kun= lapsen= tilanne=
opettajan=kanssa=kärjistyiK==

iapsen= oireilut=kasvavat= kaksi= vuotta= koulun=alkamisesta= ja=alkaa= ilmetä= kiputilojaK= lireilu=
on=moninaista=ja=myös=erikoisia=oireitaI=joten=äidin=aloitteesta=lapsi=terveyskeskukseenK=piitä=
alkaa= vuoden= kestävä= monipolvinen= tutkimusvaiheI= joka= etenee= nK= kymmenen= vaiheen=
kautta=Eeri=tutkimusaloja=ja=asiantuntijoitaFK=iapsi=saa=neljä=eri=diaÄnoosia=vuosi=tutkimusten=
alettuaK=

houlussa=lapsen=onÄelmat=hyväksyttiin=ja=tuki=aloitettiin=vasta=diaÄnoosien=selvittyäK=iapsen=
mieliala= oli= heikentynyt= kouluonÄelmista= seuratenK= pe= lisäsi= myös= ulkopuolisen= tuenI= mmK=
terapiatI=tarvetta=myöhemminK=

iapsi= ohjattiin= lopulta= lastenpsykiatrian= asiakkaaksiI= vaikka= diaÄnoosit= olivat= neuroloÄian=
alueelle= liittyviäK= Äiti= kokeeI= ettei= lapsen= asiaa= tunneta= kunnolla= psykiatrian= puolellaI= eikä=
tuki=ole=siksi=lapsen=kannalta=parasta=mahdollistaK=

· euoltajan=huolta=ja=havaintoja=ei=oteta=vakavasti=iohjan=neuvolassaI=päivähoidossaI=
eikä=koulussaK=

· houlussa= ensisijaisesti= pyritään= etsimään= syitä= lapsen= oireiluun= kotoa= ja=
kasvatuksestaK= earvinaisempaa= oireilua= EmmK= qourette= ja= ocdF= ei= tunnetaI= joten=
äidin=havainnotkin=kyseenalaistetaanK=

· sarhainen= puuttuminen= eri= toteuduI= sillä= lapsen= tarkemmat= tutkimukset= ja=
diaÄnosointi= aloitetaan= vasta= onÄelmien= kärjistyttyä= koulussa= yhdeksän= vuotta=
siitäI= kun= huoltaja= havaitsee= onÄelmatK= quki= aloitetaan= vasta= vuosi= diaÄnoosien=
jälkeenK= pitä= ennen= on= lapsen= hyvinvointi= on= jo= heikentynyt= huomattavastiI= minkä=
vuoksi=myös=tukitoimien=tarve=on=kasvanutK=

· euoltajan= oma= aktiivisuus= tutkimuksen= ja= kuntoutuksen= saannissa= on= ollut=
ratkaisevaK=

· msykiatrian= puolen= asiantuntemus= ja= hoitokäytännöt= neuroloÄiaperäisissä=
tapauksissa= vaihtelevat= huomattavasti= henkilöstä= ja= yksiköstä= riippuenK= AaeaJ= ja=
qouretteJlapsia= on= siirretty= kasvavasti= psykiatrian= asiakkaiksiK= Asiantuntijoiden=
kouluttaminen=ja=kulttuurimuutos=vie=vielä=aikaaK= msykiatrian=alueella=on=tyypillistä=
etsiä= syitä= lapsen= käytökseen= painotetusti= vanhemmista= ja= kodin= tilanteestaK=

Case 

C
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bsimerkiksi= koulun= henkilökunnan= toiminnan= vaikutus= lapsen= oireiluun= saatetaan=
ohittaaI=vaikka=koulun=rooli=olisi=suuriK=

 

Esimerkki E 

 

iapsen= huoltaja= havaitsee= onÄelmia= vK= NVVTI= mutta= neuvolassa= ei= äidin= havaintoihin=
suhtauduta= vakavastiK= Äiti= vie= lapsen= terveyskeskuslääkärilleI= joka= epäilee= diabetesta= ja=
lähettää=lapsen=iohjan=sairaalan=lastenpoliklinikalleK=piellä=diaÄnosoidaan=diabetes=samana=
vuonnaK=iapsen=tila=heikkenee=samana=vuonna=nopeastiI=mutta=iohjan=sairaalassa=eivät=ota=
äidin= pyynnöstä= huolimatta= lasta= sisään= sairaalaanK= qilanne= alkaa=olla= kriittinenI= joten= äiti=
vie=lapsen=yksityiselle= lääkärilleI=joka=laittaa=kiirelähetteen=iohjan=sairaalaanI=jonka=lääkäri=
on= tilanteesta= eri= mieltä= kuin= yksityinenI= mutta= lapsi= otetaan= sisäänK= iapsi= saa= hoitoa=
tehostetustiI=joten=tilanne=rauhoittuuK=

iapsella=alkaa=ilmetä=koulussa=onÄelmia=vK=NVVU=lähtienK=harkkilassa=koulu=pyrkii=etsimään=
syyllistä= lapsen= oireiluun= kotoaK= Äidin= syyllistämistä= tehdään= toistuvasti= oppilashuollon=
toimestaK=pyyllistäminen=päättyy=vastaI=kun=lapsi=saa=diaÄnoosit=NVVUK=iapsi=siirretään=vasta=
diaÄnoosien=selvittyä= pienryhmään=ja=erityisopetuksen=piiriin=vK= NVVU=ja=sitä= jatkuu=vuoteen=
OMMTK=

Äiti= pyytää= iohjan= sairaalan= lastenpoliklinikalta= lisätutkimuksia= vK= NVVU= kouluonÄelmien=
vuoksiK=bpäillään=oppimisvaikeuksia=ja=lapsi=lähetetään=iastenlinnaan=tutkimuksiinK=suonna=
NVVU= diaÄnoositW= oppimisvaikeusI= AsperÄerI= dysfasia= ja= epilepsiaK= iastenlinnan= asiakas=
vuosina= NVVVJOMMSK= eoitosuhde= päätetäänI= koska= lapsi= täyttää= NS= vuotta= ja= hänet=
lähetetään=iohjan= sairaalaan= lasten= poliklinikan= asiakkaaksiK= suonna= OMNM= siirto= aikuisten=
poliklinikalleK=iapsen=neuroloÄian=alueen=erikoistuki=päättyy=NSJvuotiaanaI=eikä=neuroloÄian=
puolen=tukea=saa=enää=täysiJikäisenäK=

qerapiatukea= vuosien= NVVVJOMMM= aikana= maksusitoumuksilla= yksityisellä= sektorillaK= vksi=
terapia=päättyy=hakemuksen=muotovirheeseenK=merhekuntoutusta=harkkilan=toimesta=OMMOJ
OMMPK=

· euoltajan=havaintoja=ei=oteta=vakavasti=harkkilan=neuvolapalveluissaK=

· euoltajan= näkemys= ohitetaan= iohjan= sairaalassa= tilan= muututtua= vakavaksiK=
euoltajan= aktiivisuuden= ansiosta= lapsi= saadaan= viimein= tehostettuun= hoitoonI=
mutta= jo= kriittisessä= tilassaK= eoidon= viivästyminen= kriittisessä= tilanteessa= on=
saattanut= aiheuttaa= myöhemmin= ilmenneet= neuroloÄiaperäiset= onÄelmatK= lnko=
tässä= priorisoitu= osastolle= ottamisessa= säästösyistä= vai= tehty= arviointitilanteessa=
tulkintavirhe?= huinka= paljon= arvovaltaJasetelma= on= vaikuttanut= iohjan= sairaalan=
lääkärin=ratkaisussa=Ealussa=ohitti=huoltajan=näkemyksenI=myöhemmin=oli=eri=mieltä=
yksityisen=sektorin=lääkärin=kanssaF?=



=
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· sarhainen= puuttuminen= ei= toteuduK= harkkilan= alueen= koulun= henkilöstön= asenne=
tulee= jo= toistuvasti= esille= Emyös= aiempi= case= aFK= bnsisijaisesti= lähdetään= etsimään=
onÄelmia= huoltajasta= ja= kotoa= lapsen= onÄelmiinK= brityisen= tuen= tarvetta= ei=
myönnetäI= ennen= kuin= on= olemassa= erikoissairaanhoidon= diaÄnoositK= euoltajan=
asiantuntemus=ohitetaan=tässäkin=tapauksessaK=

· iapsen= oireiden= ja= diaÄnoosien= mukainen= tuki= sairaalapalveluissa= päättyy= NSJ
vuotiaanaK= qämän= jälkeen= tukimahdollisuudet= heikkenevätI= vaikka= niihin= olisi=
useissa=tapauksissa=tarvettaK=iapsen=täytettyä=NU=vuotta=ei=huoltaja=saa=enää=tietoa=
eikä= pysty= vaikuttamaan= niin= paljon= lapsensa= hoidon= järjestämiseenK= Äidin= rooli=
hoidon= järjestämisessä= on= ollut= tärkeäK= qukea= tarvitseva= nuori= aikuinen= voi= jäädä=
tässä= vaiheessa= vanhempiensa= antaman= tuen= ja= kotihoidon= varaanI= jos= kaupunÄin=
tukiorÄanisaatiot=eivät=järjestä=jatkotilannetta=aktiivisestiK=

· helan= tukeman= kuntoutuksen= saaminen= on= liikaa= kiinni= siitäI= osaako= huoltaja=
täyttää= lomakkeet= oikein= ja= lääkäri= ja= terapeutit= muotoilla= lausunnot= helan=
toivomalla=tavallaK=helan=tulkinnat=vaihtelevatI=mikä=aiheuttaa=eriarvoisuuttaK=

 

Esimerkki F 

 

go=lapsen=syntymävaiheessa=havaittiin=onÄelmia=ja=lapsi=otettiin=tarkkailuunK=keuvolalääkäri=
havaitsee= myös= lapsen=kehityksessä= onÄelmia= ja= laittaa=lähetteen= gorvin= lastenneuroloÄian=
poliklinikalleK= pamana= vuonna= alkavat= tutkimukset= ja= CmJvamma= epäilysW= mmK=
maÄneettikuvaukset=ja=lisätutkimuksia=iastenlinnassa=EkromosomipoikkeamatestiFK=

jyöhemmin= äiti= selvitti= lapsensa= tutkimuksiin= liittyvää= tietoa= netistä= ja= osasi= kysyä= vasta=
sen= jälkeen= kromosomitutkimuksista= gorvistaK= qässä= vaiheessa= äidille= ilmeniI= että= testi= oli=
tehty= iastenlinnassa=muiden= tutkimusten=yhteydessä=vuotta=aiemminI= mutta=vastauksia=ei=
koskaan= saapunut= takaisin= gorviinK= Alkoi= kadonneiden= paperien= etsiminenK= iapsen= oikea=
diaÄnoosi=selvisi=vasta= vuosi=tutkimuksistaI= koska=paperit=olivat=kadonneet= matkallaK= Äidin=
aktiivisuus= oli= tilanneselvityksessä= tärkeässä= roolissaK= aiaÄnoosin= selvittyä= jatkohoito=
oinnekodissaK=

oinnekodissa= palvelujen= laatu= vaihdellut= henkilöstä= riippuenK= maikoin= viiveitä= eri=
tukimuotojen=saamisessaK=hela=ei=myöntänyt=heti=puheterapiaan=tukeaI=koska=oikeanlainen=
diaÄnoosi=puuttuiK=oinnekodissa=ei=ollut=omaa=ravintoterapeuttiaI=vaan=huoltajaa=kehotettiin=
hakemaan=ravintoterapeutin=tukea=terveyskeskuksen=kauttaK=

Äidin=aktiivinen=rooli=hoitoJorÄanisaatioiden=vaihdoksissa=on=ollut=merkittäväK=

· euoltajien= heikko= tiedottaminen= tutkimuksista= ja= sen= kulusta= tulee= esilleK= pama=
onÄelma= on= tullut= esille= jo= aiemmissa= esimerkeissäK= jyös= papereita= katoaa=
orÄanisaatioiden=välilläK=
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· Äidin=tärkeä=rooli=tutkimuksen=ja=hoidon=aloittamisessa=on=merkittävä=

· eenkilötason=osaamisen=erojen=merkitys=eri=asiantuntijaJalueilla=tulee=esilleK==
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LiiteauaHUSalastenneurologianajaa
Lohjanaperusterveydenhuollona
tutkimuksenajaakuntoutuksena
toteutuskuvauksetajaa
kuvatulkinnata
Lehtiö,oTainao
 

qämä=liite=sisältää=erpWn=lastenneuroloÄian=yksikön=ja=ilpqJalueen=perusterveydenhuollon=
lastenneuroloÄian=asiakkaiden=tutkimuksen=ja=kuntoutuksen=toteutuskuvauksetK=qulkintojen=
jälkeen= esitetään= analyysikuvatK= huvien= tulkintaohjeet= ovat= liitteiden= N= ja= O= jälkeen=
viimeisenäK=

KUVATULKINNATa

HUS Lastenneurologia 
brikoissairaanhoidossa=korostuu=laajan=verkoston=Eperusterveydenhuolto=eri=paikkakunnillaI=
muut= erikoisalat= ja= sairaalatI= yksityinen= sektoriF= lukemattomien= erilaisten= lähetteiden= ja=
lausuntojen= runsaus= ja= hallinta= tutkimusJ= ja= hoitopäätösten= orÄanisointitavan= valinnassaK=
iähetteet=tulevat=sekä=paperisena=että=sähköisinäK=qapa=laatia=lähetteitä=on=kirjavaK=

maperisten= lähetteidenI= lausuntojen= ymK= toimitusten= ja= siirtojen= luotettavuutta= ei= seurata=
millään= tavallaK= euoltajien= kokemusten=mukaan=papereita= katoaa= välillä= ja= niitä= joudutaan=
etsimäänK=marempi=tietovirran=seuranta=yli=yksikköJ=ja=orÄanisaatiorajojen=olisi=tarpeenI=jotta=
tutkimukset= eivät= viivästyisi= paperien= siirtelystäI= pöydällä= kasan= alla= makaamisesta= ymK=
johtuenK=

huntoutuksen= ja= jatkohoidon= kannalta= on= myös= hankalaaI= että= eri= kunnat= järjestävät=
palvelunsa= toisiinsa= nähden= erilaisin= rajauksin= ja= tavoinK= qilanteesta= seuraa= seI= että= eri=
paikkakuntien=toimintatapojen=selvitykseen=menee=myös=erikoissairaanhoidossa=aikaaK=

qoiminta= ja=viestintä=erikoissairaanhoidon=ja=perusterveydenhuollon=kesken=näyttää=olevan=
jäykkää= ja= perustuu= pääosin= paperiseen= tai= sähköiseen= viestintäänK= puoraa=
keskustelukontaktia= on= vähemmänK= hohtaamistilanteita= Emoniammatillista= yhteistyötä= yli=
orÄanisaatiorajojenF=ei=kuvausten=perusteella=ole=olemassaK=

siestinnässä= huoltajalla= on= tärkeä= rooli= eri= orÄanisaatioiden= keskenI= vaikka= huoltajaa= ei=
mitenkään= huomioida= siinäI= että= tietoa= tutkimuksen= ja= hoidon= tilanteesta= välitettäisiin=



=
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aktiivisesti= huoltajalleK= qiedottamisen= taso= on= paljon= huoltajan= aktiivisuuden= ja= taidon=
varassaK=

erpWn= erikoissairaanhoito= on= orÄanisoinut= toimintaansa= oman= tarpeensa= näkökulmastaK=
haikki= lähetteet= ottaa= vastaan= yksi= henkilöI= joka= arvioi= tilanteenI= priorisoi= tarpeen= ja=
toimittaa= lähetteen= edelleen= joko= oman=orÄanisaation=sisälläI= toiseen= erpWn=yksikköön= tai=
palauttaa=lähetteen=takaisin=lähettäjälle=lisäohjeinK=

qoimintamallissa= ei= huomioida= perheen= tiedon= tarvettaK= iähetteen= siirroista= tai=
palautuksista= ei= tiedoteta= huoltajaaK= lnÄelma= myös= onI= että= monet= lähetteen= laatijat=
jättävät= huoltajan= tiedot= pois= lähetteistäK= qämä= osoittaaI= etteivät= hoitoJorÄanisaatiot= ole=
tottuneet=pitämään=asiakkaansa=tilannetiedottamista=tärkeänäK=

erpWn= orÄanisaation= sisäinen= lähetteen= käsittelyn= päätösjärjestys= on= monivaiheinenK=
iähetteiden=portinvartijana= toimii= yksikön=ylilääkäri=yksinK= lnko= tällä= vaikutusta= viiveisiin?=
iinjaukset=pysynevät=samanlaisinaI=kun=ne=tekee=vain=yksi=ihminenI=mutta=silloin=myös=ensi=
päätös= on= vain= yhden= ihmisen= henkilökohtaisen= osaamisen= ja= näkemyksen= varassaK= ga= jos=
ylilääkärillä=on=muita=tehtäviäI=lähetteet=seisovat=odottamassa=käsittelyäK=

lsastonhoitajilla= on= tärkeä= rooli= tiedon= kirjaamisessaI= selvittämisessä= ja= toimittamisessaK=
qiedotus= kotiin= päin= käsittää= vain= tutkimusLkontrollikutsun= postitse= kotiinK= haiken= muun=
tiedon=selvittäminen=jää=huoltajan=oman=aktiivisuuden=varaanK=

euoltajan=rooli=tutkimusten=ja=hoitojen=toteutumisessa=näyttää=olevan=ratkaisevaK=euoltaja=
on=ainoa=henkilöI=jolle=kertyy=kaikki=hoitopolun=eri=tutkimusJ=ja=hoitotilanteisiin=liittyvä=tietoI=
kuten= myös= päiväkodin= ja= koulun= tapahtumien= tietoK= iähetteiden= ja= lausuntojen=
toimitusketjuja= läpi= eri= orÄanisaatioiden= ei= seurata= orÄanisaatioiden= toimestaK= sastuu=
seurannasta=jää=huoltajalleK=

LOST-alueen perusterveydenhuollon uusi toimintamalli 
qoteutuskuvaus= on= tehty= vain= ilpqJalueen= osaltaK= piten= harviaisen= tai= muiden= iänsiJ
rudenmaan=sosiaaliJ=ja=terveyspalvelualueiden=toimintamalleja=ei=tässä=huomioidaK=

merusterveydenhuollon= toimintamalli= on= murrosvaiheessaK= pamaan= aikaan= tutkittavan=
kohderyhmän= lapsista= osaa= EmmK= AaeaI= qouretteF= pyritään= aktiivisesti= siirtämään=
psykiatrian= puolen= asiakkaaksiI= ja= erikoissairaanhoito= on= siirtämässä= suurta= ryhmää=
lastenneuroloÄian=puolen=asiakkaistaan=perusterveydenhuollon=vastuulleK=ilpqJalueelle=on=
palkattu= vK= OMNM= lopussa= lastenneuroloÄiI= joka= on= vasta= orÄanisoimassa= uutta=
toimintamalliaK=

rudessa= toimintamallissa= iastenlinnassa= hoidetaan= mmK= hyvin= varhain= havaitut= vaikeat=
autistitI= monivammaiset= lapset= ja= vaikeat= kehitysvammatI= epilepsiatI= tuumorilapsetI=
etenevät= aineenvaihduntasairaudetI= lihastaudit= ja= vaikeasti= etenevät= ainakin= aloitetaan=
iastenlinnassaK= huntoutusvastuu= voi= olla= kuitenkin= perusterveydenhuollon= puolellaK=
oajaukset= ovat= hyvin= tapauskohtaisiaK= eoidettavien= skaala= terveyskeskusten= tasolla= on=
laajaK=

ilpqJalueen= mallissa= on= matalan= kynnyksen= vastaanottoK= iastenneuroloÄi= ottaa= kaikki=
vastaan= ja= selvittää= jatkotutkimusJ= tai= kuntoutustarpeen= ja= tarpeen= mukaan= voi= laatia=
diaÄnoosin= hetiK= vhteistyötä= tehdään= lasten= ja= nuorten= psykiatrian= poliklinikan= ja=
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perheneuvolan=lastenpsykiatrin=kanssaK=qällä=hetkellä=suurin=haaste=ovat=neuropsykoloÄien=
ja= terapeuttien= tutkimusten= ja= lausuntojen= hoitamisessaW= riittävää= henkilöresurssia= ei= vielä=
oleI= eivätkä= nykyiset= asiantuntijat= ole= tottuneita= eivätkä= koulutettuja= laatimaan=
erikoissairaanhoidon= tasoisia= tutkimuksiaI= lausuntoja= ja= kuntoutussuunnitelmiaK= jyös=
käytännön= rutiinien= toimintamalli= on= vasta= kehityksen= allaK= piten= nykyisen= mallin=
toimivuudesta=ei=ole=vielä=riittävää=näyttöäK=

likeanlaisen=henkilöresurssin=lisääminen=ja=olemassa=olevan=henkilöstön=lisäkoulutus=ovat=
tärkeässä= roolissa= perusterveydenhuollossaK= rudessa= tilanteessa= riski= asiakkaiden=
eriarvoisuudelle= kasvaaI= sillä= erot= henkilöresurssin= ja= koulutuksen= osalta= vaihtelevat=
kunnittainK=

iasten= ja= nuorten= tutkimus= voi= olla= yhdestä= henkilöstä= kiinniK= rudessa= tilanteessa=
yksittäisen=lääkärin=henkilökohtaisen=tiedon=ja=osaamisen=taso=korostuuK=

huinka= paljon= uudessa= mallissa= vaikuttaa= taustalla= yksikkökohtaisia= kustannussäästöjä=
tavoitteleva= osaoptimointi= erikoissairaanhoidon= aloitteesta?= lsaoptimointia= ilmenee= eri=
hoitoJorÄanisaatioissa= jo= nytI= koska= puomessa= on= vallalla= tehostamisen= ja= säästämisen=
painotus= päätöksenteossaK= vksikköjen= kustannuksia= seurataan= toisistaan= erikseenK=
hustannuksia= ei= seurata= esimK= asiakkaittainI= eli= miten= kustannukset= ovat= muodostuneet=
hoitopolulla= asiakaskohtaisestiK= brilaiset= hoidon= ja= palvelutoiminnan= laatupuutteet= eivät=
tule= nsK= laatukustannuksina= E=tuottamattoman= työn= ja= seurauskustannusten= osuusF=
nykylaskennassa=esilleK=

merusterveydenhuollon= ja= erikoissairaanhoidon= rajaJaitojen= madaltaminen= ei=
asiakassiirroksissa= välttämättä= toteuduK= bsimerkiksi= orÄanisaatioiden= välinen= tiedonvaihto=
voi=jatkua= edelleen=jäykkänä=ja=byrokraattisenaI=eikä=avoin=keskustelu= ja=yhteistyö= lisäänny=
asiakassiirroksia= tekemälläK= qarvitaan= myös= asennemuutoksiaI= osaamisen= kehittämistä= ja=
uusia=toimintatapojaK=

jatalan= kynnyksen= vastaanoton= malli= ja= joustava= asiakkaan= tutkimuksen= ja= hoidon=
paikallinen= järjestämismahdollisuus= vaikuttavat= positiiviselle= muutokselleK= jutta= näyttö=
hoidon=toteutumisesta=on=vielä=matalaI=joten=johtopäätöksiä=ei=voi=vielä=laajemmin=tehdäK=
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Kuvienatulkintaohjea

Esimerkkitapausten taustakuvan selite 
qoteutumiskuvaukset=on=viety=kuvapohjaan=EallaFI=jossa=näkyvät=iänsiJrudenmaan=alueen=
maantieteellisesti=eri=toimijoiden=sijainnit=ja=orÄanisaatioltaan=eri=toimijatK=käin=voidaan=
sijoittelun=osalta=seurataI=miten=lapsen=tutkimus=ja=kuntoutus=on=tapahtunut=sekä=
maantieteellisesti=että=orÄanisaatioiden=osalta=eri=paikoissa=hoitopolun=eri=vaiheissa. 
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HUS Lastenneurologian taustakuvan selite 
qoteutusmalli= on= viety= kuvapohjaanI= jossa= näkyvät= erpWn= lastenneuroloÄian= yksikön=
erikoissairaanhoidon= näkökulmasta= katsoen= myös= tärkeimmät= muut= länsiJuusimaalaiset=
toimijat= ja= yhteistyökumppanit= maantieteellisesti= ja= toimijoittainK= käin= voidaan= sijoittelun=
osalta= seurataI= miten= lapsen= tutkimus= ja= kuntoutusvaihe= pyritään= toteuttamaan= sekä=
maantieteellisesti= että= orÄanisaatioiden= osalta= eri= paikoissa= hoitopolun= eri= vaiheissa= ja=
vaihtoehtoisia=reittejä=pitkinK=pama=pohjakuva=EylläF=käytössä=esimerkkitapausten=kanssaK=

ilpT-alueen perusterveydenhuollon taustakuvan selite 

qoteutusmalli= on= viety= kuvapohjaan= EallaFI= jossa= näkyvät= ilpqJalueen=
perusterveydenhuollon= näkökulmasta= katsoen= tärkeimmät= muut= toimijat= ja=
yhteistyökumppanit= maantieteellisesti= ja= toimijoittainK= käin= voidaan= sijoittelun= osalta=
seurataI= miten= lapsen= tutkimus= ja= kuntoutusvaihe= pyritään= toteuttamaan= sekä=
maantieteellisesti= että= orÄanisaatioiden= osalta= eri= paikoissa= hoitopolun= eri= vaiheissa= ja=
vaihtoehtoisia=reittejä=pitkinK=
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Symboliselitteet analyysikuvissa 
pinisellä= pisteviivalla= on= ympyröity= lukemisen= helpottamiseksi= erityisesti= kuntatasoilla=
saman= orÄanisaation= osan= tai= toimipisteen= alla= toimivat= eri= asiantuntijatK= bsimerkiksi= alla=
olevassa=kuvassa=terveyskeskuksessa=toimivat=sairaanhoitaja=ja=psykoloÄiK=

 

qapahtumien=etenemissuunta=on=kuvattu=nuolellaW=

=

gokainen=erillistapahtuma=on=numeroitu=ja=kuvattu=erikseen=Eteksti=kursiiviFK=merheetJkuvissa=
N= aF= JcF= alanumerointi= tarkoittaa= rinnakkain= eteneviä= tapahtumiaK= eoitoJorÄanisaatioiden=
kuvissa=alanumerointi=tarkoittaa=vaihtoehtoisia=etenemistapojaK=bsimerkkiW=

=

=

 =
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bri= ammattiryhmätLtoimintayksiköt= isomman= orÄanisaatiokokonaisuuden= alla= on= kuvattu=
kukin= omalla= symbolilla= ja= nimikkeelläK= käin= kuvasta= voidaan= nähdäI= minkä= asiantuntijaJ
alan=alueella=tutkimus=ja=kuntoutus=ovat=edenneetK=
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LiiteavaKohderyhmänäaoleviena
neurologistenaoireyhtymienajaa
häiriöidenayhteenvetoa
Koonnut:oLehtiö,oTainaoo
=

qaulukon= lähteetW= poinila= ymK= OMMT;= ointahaka= OMMT;= puomen= qouretteJyhdistys= OMNO;=
euttunen= OMNM;= kiilo= jäki= fnstituutti= OMNO;= kumminen= OMMV;= jakkonen= OMMV;= _erÄ= ja=
iahdelma=OMNN;=Attwood=OMNO=EOMMTFK=

 
lireyhtymä=tai=
häiriö=

lirekuva= iiitännäisoireet=

qarkkaavaisuusJ
häiriö=Aaa=tai=
tarkkaavaisuuden=
ja=ylivilkkauden=
häiriö=Aaea=

= · rhmakkuusJI=käytösJ=ja=
persoonallisuushäiriöt=

· jasennusI=unihäiriöt=
· lppimisvaikeudet=
· iukihäiriö=
· jotorisen=koordinaation=

häiriöt=
· Autistiset=piirteet=
· AsperÄerin=tai=qouretten=

oireyhtymä=
· Aisti=yliJ=ja=aliherkkyydet=

Tarkkaavaisuus-
häiriöW=vähintään=
kuusi=seuraavista=
oireista=

· euolimattomuusvirheetI=
yksityiskohtien=huomaamattomuus=

· heskittymisvaikeudet=
· qoisten=kuunteleminen=ja=ohjeiden=

noudattaminen=vaikeaa=
· eeikko=kyky=orÄanisoida=toimintoja=ja=

tehtäviä=
· eeikko=henkisen=ponnistelun=ylläpito=
· bsineiden=kadottaminen=
· rlkopuoliset=ärsykkeet=aiheuttavat=

helposti=häiriintymistä=
· Asioiden=unohtelu=

=

vlivilkkausW==
vähintään=kolme=
seuraavista=oireista=

· iiikehteleminen=levotonta=
· maikallaan=pysyminen=vaikeaa=
· guoksenteluI=kiipeily=epäsopivissa=

tilanteissa=ja=paikoissa=
=

=
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· oauhallinen=leikkiminen=tuottaa=
hankaluuksia=

· eavaittavissa=jatkuvaa=motorista=
yliaktiivisuuttaI=esimerkiksi=
sosiaalisissa=tilanteissa=

ImpulsiivisuusW==
vähintään=kolme=
seuraavista=oireista=

· ounsas=puheliaisuus=
· hysymykseen=vastaaminen=ennen=

kysymyksen=kuulemista=
· saikeuksia=odottaa=omaa=vuoroaan=
· qunkeileva=käytösI=keskeyttää=useasti=

toisten=puheet=tai=tekemiset=

=

qouretten=
oireyhtymä=

· jonimuotoisia=motorisia=ja=yksi=tai=
useita=äänellisiä=nykimisoireita=häiriön=
aikanaI=mutta=ei=välttämättä=
samanaikaisesti=

· kykimisoireiden=frekvenssin=tulee=olla=
monia=kertoja=päivässäI=lähes=joka=
päiväI=yli=vuoden=ajanI=eivätkä=
oireettomat=jaksot=kyseisen=vuoden=
aikana=saa=kestää=yli=kahta=kuukautta=

· Alkaa=ennen=NU=vuoden=ikää=

· Aaea=tai=vain=Aaa=
· AsperÄerin=oireyhtymä=
· jasennusI=ahdistuneisuusI=

univaikeudet=
· lppimisvaikeudet=
· jiÄreeni=
· Aisti=yliJ=ja=aliherkkyydet=

makkoJoireinen=
häiriö=eli=lCa=
ElbsessiveJ
compulsive=
disorderF=

· makkotoiminnatI=jotka=ilmenevät=
toistuvana=näkyvänä=käytöksenä;=tai==

· makkoajatuksetI=joka=ovat=
epämiellyttäviä=tai=ahdistavia=
ajatuksia=jotka=tunkeutuvat=mieleen=
toistuvasti=

· iiittyy=useimmiten=lapsilla=
johonkin=muuhun=
neuroloÄiseen=häiriöön=EmmK=
qouretten=ja=AsperÄerin=
oireyhtymätF=

Autismi= = · vlivilkkausI=impulsiivisuus=
· häytöshäiriöt=
· aisti=yliJ=ja=aliherkkyydet=
· msyykkiset=häiriötI=

univaikeudetI=syömishäiriöt=
moikkeava kehitys 
ennen 
 P vuoden ikääW==
vähintään=yksi=
seuraavista=oireista=

· muheen=ymmärtämisen=ja=tuottamisen=
onÄelmat=

· lnÄelmia=kiintymyssuhteissa=ja=
vuorovaikutuksen=kehittymisessä=

· ieikki=Etoiminnallinen=tai=
vertauskuvallinenF=poikkeavaa=

=

iaadulliset 
poikkeavuudet 
sosiaalisessa 
vuorovaikutuksessaW==
vähintään=kaksi=
seuraavista=oireista=

· hatsekontaktiI=ilmeetI=liikkeet=ja=
vartalon=asennot=poikkeavia=

· haverisuhteet=poikkeavia=
· moikkeavat=reaktiot=toisten=tunteisiin=

ja=käytöksen=sopeuttaminen=vaikeaa=
· moikkeava=tapa=jakaa=iloa=ja=

esimerkiksi=omia=saavutuksiaan=
toisten=kanssa=

=



=
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iaadulliset 
poikkeavuudet 
kommunikaatiossaW=
vähintään=yksi=
seuraavista=oireista=

=

· muhe=viivästynyt=verrattuna=ikään=tai=
puheen=puuttuminen=

· heskustelun=aloittaminen=tai=sen=
ylläpitäminen=hankalaa=

· muhe=omaperäistäI=toistavaa=I=
kaavamaista=ja=poikkeaa=iän=
mukaisesta=kehityksestä=

· huvitteluJ=jaLtai=jäljittelyleikit=
puuttuvat=

=

oajoittunutI 
toistuvaI 
kaavamainen käytös 
ja toimintapaW=
vähintään=yksi=
seuraavista=oireista=

· haavamaiset=ja=poikkeavasti=
rajoittuneet=kiinnostuksen=kohteet=

· häyttäytymistavat=rituaalinJ=tai=
pakonomaisia=

· jotoristen=liikkeiden=maneerit=
· hokonaisuuden=huomaamatomuusI=

takertuminen=esimerkiksi=lelun=
yksityiskohtiin=

=

AsperÄerin=
oireyhtymä=

= · Aaea=tai=vain=Aaa=
· qicJoireet=tai=qouretten=

oireyhtymä=
· Aistien=yliJja=aliherkkyydet=
· jasennusI=ahdistuneisuusI=

syömishäiriöt=
· lppimisvaikeudet=

iaadulliset puutteet 
sosiaalisessa 
vuorovaikutuksessaW=
vähintään=kaksi=
seuraavista=oireista=

· jerkittäviä=puutteita=eiJkielellisessä=
ilmaisussa=

· hehitystasoon=verraten=
epäonnistumisia=ihmissuhteiden=
luomisessa=

· hykenemättömyys=jakaa=tunteita=tai=
saavutuksia=toisten=kanssa=

· hykenemättömyys=sosiaaliseen=ja=
emotionaaliseen=vastavuoroisuuteen=

=

oajoittuneitaI 
toistuvia ja 
kaavamaisia 
käytöstapojaI 
mielihaluja tai 
toimintojaW=
vähintään=yksi=
seuraavista=oireista=

· hiinnostus=epänormaalia=jaLtai=
voimakastaI=joka=ilmenee=
kaavamaisena=

· hiintymys=tiettyihin=rutiineihin=tai=
rituaaleihin=

· jotoriset=maneeritI=jotka=toistuvat=
kaavamaisesti=

· hiinnostus=osiinI=kiinnostus=ei=riitä=
huomioimaan=kokonaisuuksia=

=
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hielellinen=
erityisvaikeus=
Eaiemmin=dysfasiaF=

· muheen=ja=kielen=kehityksen=poikkeava=
kehitys=

· muhumattomuusI=puheen=epäselvyysI=
viivästynyt=jaLtai=hidas=puheen=
oppiminen=

· muheen=ymmärtämisen=vaikeudet=
· hokonaisuuksien=hahmottamisen=

vaikeus==
· herronnan=suppeus=tai=runsausK=

· eahmotuksen=ja=motoriikan=
vaikeudet=

· heskittymiskyvyn=jaLtai=
tarkkaavaisuuden=onÄelmat==

· saikeudet=sosiaalisissa=
taidoissa=

juut=
oppimisvaikeudet=

· eahmottamisen=vaikeudet=
· jotorisen=koordinaation=vaikeudet=

· lppimisvaikeuksien=alueelle=
luetaan=myös=
tarkkaavaisuuden=vaikeudet=ja=
kielellinen=erityisvaikeus=

hehityksellinen 
lukemisvaikeus=eli=
dysleksia=

· vaikeudet=sanojen=tarkassa=ja=
sujuvassa=lukemisessa=sekä=
oikeinkirjoituksessa=

=

jatemaattiset 
oppimisvaikeudet=eli=
laskemiskyvyn=
häiriö=

· iukumäärien=ja=suuruusluokkien=
hahmottamisen=vaikeus=

· jonimutkaisten=matemaattisten=
taitojen=oppimisvaikeus=

=

jotorisen oppimisen 
vaikeudet=eli=
kehityksellinen=
koordinaatiohäiriö=

· euomattavaa=vaikeutta=motorisien=
taitojen=oppimisessa=

· saikeutta=joko=karkeaJ=tai=
hienomotorisissa=taidoissa=tai=
molemmissa==

· iiikkeet=ovat=hitaita=tai=epätarkkoja=ja=
lapsi=käyttää=samassa=tehtävässä=
vaihteleviaI=vakiintumattomia=
liikemalleja=enemmän=kuin=ikäisensäK=

· qyypillisesti=opitut=taidot=jäävät=
ikätovereiden=taitoja=heikommiksi=
eivätkä=ne=yleisty=niinI=että=niitä=voisi=
käyttää=uusissa=tilanteissa=tai=uusien=
taitojen=pohjanaK=

=

Aistipoikkeama=eli=
aistien=yliJ=tai=
aliherkkyys=

tai=

Aistihavaitsemisen=
ja=siihen=liittyvien=
reaktioiden=
poikkeavuus=

· pekä=yliJ=että=aliherkkyyttä=
aistikokemuksille=

· Aistivääristymiä=
· Aistien=”pois=kytkeytymistä”=
· Aistiylikuormitusta=
· bpätavallista=aistihavaintojen=

prosessointia=
· lnÄelmia=aistiJinformaation=

lähdekanavan=tunnistamisessaK=
soi=esiintyä=yhdellä=tai=useammalla=eri=
aistien=alueillaK=

bsiintyy=yleisesti=seuraavien=
oireyhtymien=liitännäisenäW=

· Aaea=jaLtai=Aaa=
· Autismi=
· AsperÄerin=oireyhtymä=
· qouretten=oireyhtymä=
=



=
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LiiteawaPumppuohankkeenaNVo
opinnäytetyöta
=

=

_erÄI= eK= C= iahdelmaI= pK= OMNNK= keuroloÄisia= poikkeavuuksia= omaavien= lasten= hoitopolku=
iänsiJrudellamaallaK=lpinnäytetyöK=iaurea=iohjaK=
httpsWLLpublicationsKtheseusKfiLhandleLNMMO4LPRVMM=

eallenberÄI= AK= C= huivakanÄasI= bK= OMNNK= Aikuisten= neuroloÄisten= asiakkaiden= saumaton=
hoitoketju=iänsiJrudenmaan=alueellaK=lpinnäytetyöK=iaurea=iohjaK=
httpsWLLpublicationsKtheseusKfiLhandleLNMMO4LP44NP=

oautioI= AK= C= piltalaI= jK= OMNOK= oesurssitI= yhteistyöverkostot= ja= osaaminen= neuroloÄian=
erityisryhmien=yhdistyksissäK=lpinnäytetyöK=iaurea=iohjaK=
httpsWLLpublicationsKtheseusKfiLhandleLNMMO4LPURTV=

qariloI=CK=C=sikströmI=pK=OMNPK=kuorten=neuroloÄisten=erityispiirteiden=kartoittamisen=
kyselylomakemalliK=lpinnäytetyöK=iaurea=iohjaK=

=

iisätietoa=iaurean=mumppuJosahankkeestaW=wwwKlaureaKfiLpumppu=

=

=

=

=

=
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H
äiriö polulla —

 N
V-perheiden hyvinvointipolun nykytilanne ja haasteet Länsi-U

udellam
aalla

Laurean Pumppu-hankkeen neurologisia vammoja omaavien lasten ja nuorten 
perheiden osiossa on tutkittu Länsi-Uudenmaan alueella saumattoman hoitopo-

lun epäjatkuvuuskohtia eri toimijoiden ja perheiden näkökulmasta. Tässä raportissa 
esitellään osion tuloksia ja erityisesti alueella vuoden 2012 aikana toteutettu häiriöan-
alyysi. Työn tuloksena esitetään suositukset monitoimijaisen yhteistyön ja tiedonku-
lun parantamiseksi ja erilaisten häiriötekijöiden poistamiseksi. Perhekeskeisen 
toimintamallin käyttöönotto edellyttää muutoksia sekä rakenteissa että asenteissa.

Pumppu-hanke on ylimaakunnallinen EAKR-rahoitteinen teemahanke, jon-
ka rahoittajana toimii Päijät-Hämeen liitto, Etelä-Suomen maakuntien EU-

yksikkö. Hanketta toteutetaan Etelä-Suomen EAKR-alueella vuosina 2011-2014. 
Hankkeen osatoteuttajat ovat Hämeenlinnan kaupunki, Kaakkois-Suomen so-
siaalialan osaamiskeskus Oy Socom, Laurea-ammattikorkeakoulu, Turun ammat-
tikorkeakoulu sekä Turun yliopisto ja koordinaattorina Innopark Programmes Oy.  


