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• Yhdessä tuotettu ymmärrys
• Käsitteiden käyttö ja         

jaetut käyttöteoriat
• Yhdessä perheiden kanssa

• Perheen asema 
• Ammattilaisten ja perheiden 

kohtaaminen
• Yhdessä rakentuva 

toimintakulttuuri
• Yhteinen prosessi
• Yhteisiä työtapoja ja 

menetelmiä
• Yhdessä tuotettu lisäarvo

• Mielekäs kokonaisuus 
perheelle

• Kehittäjäkumppanuus

Yhdessä – esityksen sisältö



Yhdessä –
mutta 
miten?

Yhteydenpito 
– yhteyden ottaminen, tiedon siirto

Yhteistyö 
– tehdään jotain yhdessä

Yhteistoiminta 
– asetetaan yhteiset tavoitteet, 
mietitään yhdessä toimintatapoja, dialogissa



Moniammatillinen

- Moniammatillinen
(multiprofessional)

- Ammattien välinen
(interprofessional)

- Poikkiammatillinen
(transprofessional)

Monialainen

- Monitieteinen

(multidisciplinary)

- Tieteidenvälinen

(interdisciplinary)

- Poikkitieteellinen

(transdisciplinary)

• Hierarkkinen yhteistyö
(co-operation)

• Toimintojen yhdistäminen
(co-ordination)

• Yhteistoiminta
(collaboration) 

Toimintamallit

Monitahoinen
Monitoimijuus
Moniasiantuntijuus

Yhteistoimijuus



EKOLOGINEN TEORIA

Kuntoutuja on 
aktiivinen toimija 

ja
kuntoutuminen 

yksilön ja ympäristön 
välinen 

vuorovaikutteinen 
muutosprosessi.

(Järvikoski 2013)

EKOKULTTUURINEN 
TEORIA

Tunnistetaan kulttuuri, 
jossa lapsi elää,
arjen hallinta ja 

sujuminen,
päivittäiset rutiinit 

muodostavat tärkeän 
osan kehitystä. 

(Määttä & Rantala 2022) 

Sipari ym. 2022



www.canchild.ca

http://www.canchild.ca/


Ei mukana Erikseen

Kuvaa,
Ääni kuuluu

Tiedon tuottaja,
huomioidaan

Kommentoi,
reflektoi Rinnalla

Kumppani 
yhteistoiminnassa

Yhdenvertainen ja 
vastavuoroinen 

suhde

Ammattilaislähtöinen:
Perhe tarvitsee apua ongelmiin, 
ammattilainen arvioi tarpeet ja 

laatii suunnitelman

Perheisiin kohdistuva tukeminen:
Perhe on mukana toteuttamassa 

ammattilaisten määrittämää toimintaa

Perhelähtöinen:
Vahvistetaan perheen omaa kyvykkyyttä,

jokapäiväinen elämä ohjaa toimintaa

Sitoutuminen

Tietoisuus

Perheen asema ja perhetyön paradigmat



PALVELUJEN KÄYTTÖÖN 
LIITTYVÄ TOIMINTA

Näkyvää ja 
tunnistettavaa

Näkymätöntä arjen 
toimintaa

FT, KTM Ulla Särkikangas 

Ø Näkymätön toiminta vie 
paljon voimia ja vähentää 
vanhempien hyvinvointia. 
Tähän on kiinnitettävä 
huomiota suunnittelussa ja 
järjestämisessä.

Ø Lapsen tilanne voi luoda 
palvelutarpeita myös muille 
perheenjäsenille.

(Ulla Särkikangas & Riikka Seppälä 2022)
Sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö erityisperheiden arjessa: toiminnan ja ajankäytön näkökulma; 2020 http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6100-0

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6100-0


Perheiden 
kohtaaminen

Millaisena näet perheen yhteistoiminnassa?

Perhe vaatijana:

Perheen pitää itse ottaa tilanne hallintaan ja tehdä ratkaisut

Pitää pyytää palveluja

Perhe oppijana:

Oppiminen perheen omista tarpeista lähtien

Perheet ovat erilaisia ja siten toimintatavat

Perhe väistyjänä:

Asiat asettuvat ja järjestyvät ajan kanssa

Toisten perhe elämää ei voi muuttaa

Perhe hyväksyjänä:

Ulkopuolinen määrä kuntoutuksen

Perhe aikataulutetaan, palvelut on lisärasite vanhemmille

Sipari 2006



Lapsen identiteettejä ammatti-
ihmisten puheesta 
1. Diagnosoitu lapsi (oirelähtöinen vammadiskurssi)

2. Normaalista poikkeava lapsi (kehitysdiskurssi)

3. Menetetty lapsi (trgediadiskurssi)

4. Lapsi taakkana (ongelmadiskurssi)

5. Lapsi aktiivisena toimijana

6. Lapsi oikeuksien kantajana

Millaiseksi tulkitset  
lapsen?

Määttä & Rantala 2022



Kumppanuuteen perustuva 
yhteistoiminta
Kumppanuus 
• Kuntoutuskumppanuus, kasvatuskumppanuus 

(ammattilaiset ja vanhemmat)

Suhde, jossa ammattilaiset ja vanhemmat tietoisesti sitoutuvat lapsen 
kasvun, kehityksen, oppimisen ja toimintakyvyn edistämiseen.

Ammattilaiset ja vanhemmat ovat yhdenvertaisia, 
mutta erilaisia lapsen tuntijoita.

Rakentuu kunnioituksen ja luottamuksen periaatteille. 

Mitä ajattelet 
yhteistoiminnasta?



Mitä osaamme 
yhdessä?

Mitä toivomme 
yhdessä?

Mitä pystymme
tekemään yhdessä?

Mitä meidän täytyy
tehdä yhdessä?

Yhteistoimijuus



Toimintakyvyn 
arviointi ja kuvaus

Tavoitteet ja 
suunnitelma

Toteutus

Tulos

Jatkuva 

arviointi ja 

suunnittelu

Jatkuva 
arviointi ja 
suunnittelu

Jatkuva 
arviointi ja suunnittelu

Jatkuva 

arviointi ja 

suunnittelu

Kuntoutumine
n arjessa

Vastavuoroisen 
suhteen 

rakentaminen -
kumppanuus

Keskusteleva 
harkinta –

tiedon 
rakentaminen 

yhdessä

Yhdessä 
tekeminen ja 
oivaltaminen

Muutosten 
mutustelu, 

jatkon 
suunnittelu

Uusi yhteinen 
ymmärrys ja 

toiminta

Yhteistoimintaprosessi

Kuntoutusprosessi

Sipari & Vänskä 2020



Näyttöön perustuva kehittämisprosessi: 
Läheisen ohjaus terapiatyössä 



Kuntoutuminen arjessa

Vastavuoroisen 
suhteen 

rakentaminen -
kumppanuus

Muutosten 
mutustelu, 

jatkon 
suunnittelu

• Mahdollisuus ennakoida ja valmistautua, harkita omia 
tarpeita ja odotuksia & hahmottaa omaa rooliaan 

• Varmistetaan luottamuksellisuus ja vapaaehtoisuus
• Avataan lähtökohdat mistä on kyse, sytytellään 

ajatusta siitä, että kuntoutuminen tapahtuu arjessa 
• Ei valmiiksi ”tietäminen” tai valmiita ratkaisuja —

kuunteleminen
• Tunnistetaan voimavaroja, tiedontarpeita, aikaisempia 

kokemuksia
• Yhteisen puheen, kielen löytyminen

• Lämmin vuorovaikutussuhde, ”tervetullut olo”
• Kokemus osallisuudesta/ vaikuttamisesta ja 

arvostuksesta
• Yhteinen ymmärrys, puhutaan samasta aiheesta/ 

samalla kielellä →perusta yhteistoiminnalle
• Toivo, luottamus, turvallisuuden tunne



Kuntoutumine
n arjessa

Keskusteleva 
harkinta –

tiedon 
rakentaminen 

yhdessä

• Tarpeiden konkretisointi ja priorisointi
• Tavoitteen asettaminen (jos ei ole jo valmiina) – lapsen  tavoite
• Yhteinen suunnittelu ja vaihtoehtojen tutkailu, eri näkökulmat
• Riittävästi yksilölliseen tilanteeseen ja tarpeeseen vastaavaa 

tietoa – selkeys ja ajankohtaisuus ja tulevaisuutta ennakoivaa
• Toimintasuunnitelman laadinta sovitun tavoitteen suunnassa
• Viestinnästä ja seurannasta sopiminen

• Lapsen tavoitteesta suunta yhteiselle tekemiselle
• Konkreettisen tekemisen suunnittelu ja vastuiden 

nimeäminen
• Sitoutuminen ja pystyvyyden tunne
• Luottamuksen vahvistuminen toimintaan, vakuuttuminen 

”tähän minun kannattaa panostaa, tästä on hyötyä”



Yhdessä 
tekeminen ja 
oivaltaminen

Uusi 
yhteinen 

ymmärrys 
ja toiminta

• Muutoksen tekeminen yhdessä tavoitteen suunnassa; 
vaihtoehtojen tutkailu ja kokeilu, reflektio - sovelletaan 
opittua eri tilanteisiin ja ympäristöihin

• Jatkuva ja avoin vuorovaikutus, empatia, joustavuus, 
rohkeus puhua vaikeistakin aiheista

• Tunnistetaan muutosta, rohkaistaan, annetaan palautetta, 
vahvistetaan pystyvyyttä, perustellaan (näkymä 
tulevaisuuteen) – ollaan tukena, mutta ei painosteta

• Luodaan ilmapiiriä ja ympäristöä, jossa uskaltaa yrittää ja 
yrittää uudelleen

• Yhdessä uuden oppiminen, toimivien 
ratkaisujen löytyminen kokeilujen kautta

• Ongelmanratkaisutaitojen kehitys, 
oivallettujen asioiden soveltaminen 
uusissa tilanteissa

• Merkitykselliset oppimistilanteet
• Tunne pystyvyydestä ja pärjäämisestä → 

voimaantuminen



Muutosten 
mutustelu, 

jatkon suunnittelu

• Arvioidaan tavoitteiden saavuttamista ja 
muutoksia yhdessä – mitä opittiin, mitä 
saavutettiin, mitä muutoksia ympäristössä ja 
toimintatavoissa on tapahtunut?

• Dokumentoidaan tapahtunut muutos ja 
oppiminen

• Tilanteen päivittäminen ja tarvittaessa jatkon/ 
seurannan suunnittelu

• Muutoksen ja oppimisen tunnistaminen, 
tuloksellisuus tavoitteen suunnassa

• Hyödyn tunnistamisen – jatkon suunnittelu 
tarpeen mukaan



Power with -
voimaantumiseen 
tähtäävä yhteistoiminta

• Hierarkkinen / autoritaarinen valta (power 
over)

• Voimaantuminen (empowerment)

• Egalitaarinen / kollektiivinen valta (power 
with)
• Mahdollisuus yhdessä saavuttaa 

tavoitteita yhdenvertaisen 
kumppanuuden pohjalta

• Päätöksenteko perustuu 
yhteistoimintaan

• Verkostoista nousevat voimavarat

• Lapsen maailmaan “sukeltaminen”

• Aikuiset osallistuvat lapsen 
toimintaan

• Yhteiset välineet lapsen kanssa 

Yhteistoiminta 
lapsen kanssa



▪ Lapsi, läheiset ja ammattilaiset 
käyttävät yhdessä

▪ Kuvaus lapsen omia ilmaisutapoja 
hyödyntäen ja minä-muodossa

▪ Valokuvat, videot, kirjoittaminen, 
piirtäminen, äänittäminen ym.

▪ Yksilöllinen toteutus, tahti ja laajuus

� Persoonallinen, yksilöllinen – lapsen 
näköinen

http://metropolia.e-julkaisu.com/lapsen-metkut/

http://metropolia.e-julkaisu.com/lapsen-metkut/


(Launiainen & Sipari 2011)

Suunnitelma



https://www.kela.fi/yhteistyoku
mppanit-kuntoutuspalvelut-
palveluntuottajille-
kuntoutuksen-mittaaminen-ja-
arviointi-gas-menetelma

https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-kuntoutuspalvelut-palveluntuottajille-kuntoutuksen-mittaaminen-ja-arviointi-gas-menetelma


▪ Lähtökohta: lapsen osallistumisen tavoite on asetettu
▪ Menetelmässä kuvataan vahvuuksia ja tarpeita arvioiden mitä muutosta 

tarvitaan lapsen osallistumisen tavoitteen saavuttamiseksi lapsen, 
perheen ja ympäristön näkökulmista. 

▪ Arvioinnissa tehdään toimintasuunnitelma, jossa päätetään tehtävät ja 
menetelmät sekä vastuussa olevat henkilöt ja aikataulu toteutukselle.

▪ Arviointiin voi osallistua muitakin, jotka liittyvät osallistumisen 
tavoitteen saavuttamiseen/ ympäristöön, jossa toiminta tapahtuu

Osallistumisen ekologinen arviointi



https://www.kehitysvammaliitto.fi/wp-
content/uploads/2021/05/hyvan-elaman-
palapeli-2020-suomi-verkko-sivut.pdf

https://www.kehitysvammaliitto.fi/wp-content/uploads/2021/05/hyvan-elaman-palapeli-2020-suomi-verkko-sivut.pdf


Perheiden ja ammattilaisten 
yhteistoiminnan lisäarvo

• Vähentää päällekkäistä työtä ja epäselvyyttä
• Tehokkaampaa ja vaikuttavampaa 

• Miten kaikenlaisten lasten perheissä rakennetaan mielekäs arki
• Yhteistoiminnan konteksti on lasten ja nuorten kehitysympäristöt: koti, 

päivähoito, koulu, harrastukset, kavereiden kanssa toimiminen
• Yhteistoiminnassa rakennetaan mielekäs kokonaisuus perheelle

(Järvikoski 2013)

(Määttä & Rantala 2022; Sipari ym. 2022)



Sipari & Vänskä 2021



Sipari ym. 2022



Yhteistoiminnan rakentuminen

Arvokeskustelua

Miksi tehdään ja 
mihin tähdätään? 

Toimintatapa keskustelua

Mitä, miten
kuka, missä?

Toimintakulttuurin muotoilua vuorovaikutuksessa
Merkitysten määrittely yhdessä

Tiedon tuottamista yhdessä



Lapsen tarpeet ja
elämäntilanne

Lapsen
ympäristö

Lapselle         
merkityksellinen 

toiminta

Yhteiskehittely
lapsiperheen 

arjessa

Tahtotila kehittää yhdessä –
hyvän tahtominen toiselle

Muutosmyönteisyys   –
rohkeasti kohti uutta

Kehittäjäkumppanuus
Kuntoutumisen yhteiskehittely yksilöllisiin tarpeisiin ja tilanteisiin sopivaksi





https://www.janakkala.fi/palv
elut/perhekeskus/perhekesku
ksen-esittely/





Unesco
vuodelta 1986

”Working together” -

Guidelines for partnership between professionals and parents
of children and young people with disabilities:
• osapuolilla on olennaista tietoa, 

• vallitsee molemminpuolinen kunnioitus, 
• yhteiset tavoitteet on määritelty 

• yhteistyö on vastavuoroista.

(Mittler, Mittler & Mc Conachie 1986) 
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