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1. Johdanto 

 
Lasten ja nuorten kehitykselliset häiriöt ovat varsin tavallisia; niitä esiintyy noin 20 %:lla lapsis-
ta eri vaikeusasteisina. Läheskään kaikki nämä lapset eivät tarvitse terveydenhuollon tekemää 
diagnoosia tai erikoissairaanhoidon palveluita. Suurin osa kehityksellisistä häiriöistä johtuu ih-
misten yksilöllisten ominaisuuksien vaihtelusta, ja vain harvoin taustalta paljastuu mitään sai-
rautta. 
 
Satakunnassa lasten ja nuorten kehitysongelmien tutkiminen ja kuntoutuksen suunnittelu vaih-
televat eri kunnissa / kuntayhtymissä. Toiminta on ollut pitkään erikoissairaanhoitopainotteista, 
ja yhteistyö erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä on ollut niukkaa.  Tämä on 
monesti johtanut avun saannin pitkittymiseen, hoidon ja kuntoutuksen sirpaloitumiseen, kun-
toutuksen irtautumiseen arjesta ja perheiden ”pallotteluun” taholta toiselle. Tästä syntyy myös 
päällekkäistä työtä ja turhia kustannuksia. Perheille tilanne on epäselvä, miltä taholta he saisivat 
apua ongelmiinsa.   
 
Tämän hoitopolkukuvaukseen ja hoidonporrastukseen liittyvän yhteistyön tavoitteena on yhte-
näistää eri alueiden käytäntöjä Satakunnassa, selkiyttää työnjakoa Satakunnan alueella, karsia 
turhia tutkimuksia ja päällekkäistä työtä sekä kehittää potilasohjausta siten, että erikoissairaan-
hoitoon lähetetään ne potilaat, jotka hyötyvät erikoissairaanhoidon näkemyksestä. Muissa ta-
pauksissa tukea tarvitsevat lapset hoidetaan mahdollisimman tehokkaasti omassa kunnas-
sa/kuntayhtymässä lähellä lapsen arkea.  Pääasiallinen tavoite on, että lapset saisivat tarvitse-
mansa palvelut mahdollisimman sujuvasti ja helposti turhia tutkimuksia välttäen ja tasapuolises-
ti asuinalueesta riippumatta. Lapsen kehityksen tukeminen vaatii usein yhteistyötä koulun tai 
päiväkodin kanssa, mikä monesti onnistuu parhaiten perustasolla. Erikoissairaanhoidon tehtävä 
on tukea perustasoa tässä työssä. 
 
Tätä mallia luotaessa on käytetty pohjana lasten neurologisten kehitysongelmien hoidonporras-
tusta Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä  
(https://www.khshp.fi/wp-content/uploads/2017/06/Lastenneurologian-hoidonporrastus.pdf) 
 

2. Tavoitteet yhteistoiminnassa 

 
♦ lasten kehityksellisten ongelmien tunnistaminen, diagnosoinnin, hoidon ja kuntoutuksen työ-
jaon selkiyttäminen 
♦ moniammatillisen yhteistyön kehittäminen perustasolla, erikoissairaanhoidossa, varhaiskasva-
tuksessa, sosiaali- ja koulutoimessa, erityishuoltopiirissä ja näiden välillä 
♦ tarpeenmukaisten ja oikein ajoitettujen lapsen kehitystä tukevien tukitoimien mahdollistami-
nen ja negatiivisten seuranaisvaikutusten ennaltaehkäiseminen. 
♦ perheiden arjen ja vanhemmuuden varhainen tukeminen 

♦ kuntoutustyöryhmien perustaminen Satakunnan alueelle, niiden tehtäväkuvaus ja resursointi.  
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3. Lasten kehityksellisten ongelmien kuntoutus  

 
Lasten kehitykselliset häiriöt ovat luonteeltaan varsin pysyviä, ja näiden lasten kehitys etenee 
yleensä alle ikäodotusten koko lapsuuden ja nuoruuden ajan. Merkittävät kehitysongelmat ovat 
erittäin harvoin poistettavissa millään hoidolla tai kuntoutuksella. Lähes kaikkien lasten kehitys 
kuitenkin etenee, ja lapset oppivat uusia taitoja omaan tahtiinsa.  
 
Kuntoutuksen ja tukitoimien tavoitteena on auttaa vanhempia ja lähiympäristöä sopeutumaan 
lapsen kehitysvaikeuksiin, ja luoda lapselle hänen yksilöllisiä kehityshaasteitaan tukeva kasvu-
ympäristö. Kuntoutuksen tavoitteena on vähentää kehitysongelmien arjessa aiheuttamaa hait-
taa.  Pitkällä tähtäimellä kuntoutuksen tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä. Jokaiselle nuorelle 
pitäisi löytyä yhteiskunnasta oma paikkansa, vaikka neurologiset ominaisuudet ovat erilaisia. 
Tärkeä osa hoitoa on tiedon tarjoaminen vanhemmille ja lapselle sekä lähiympäristölle. 
 
Lapsen ja nuoren kuntoutus tarkoittaa toimia, jotka edistävät kehityshäiriöisen tai vammaisen 
lapsen tai nuoren osallistumismahdollisuuksia, toimintakykyä ja itsenäistymistä. Kuntoutusta 
voivat olla esim. sopeutumisvalmennus, kuntoutusohjaus ja neuvonta, apuvälinepalvelut, eri te-
rapiamuodot, perheen arkeen toteutettavat tukitoimet - esim. perhetyö tai kotipalvelu – ja kun-
touttava arki päiväkodissa ja koulussa.  Kuntouttava arki tarkoittaa lapsen kehityksen tukemista 
asetettujen tavoitteiden mukaisesti osana normaalia arkitoimintaa. Koulussa ja päiväkodissa 
tämä tarkoittaa oppimisen tukea kolmiportaisen mallin mukaan, koulun ja päiväkodin erityisjär-
jestelyjä ja erityispäivähoitoa tai erityisopetusta. Kaikkien kehitysongelmaisten lasten/nuorten 
kohdalla tarvitaan päiväkodin/koulun pedagogiset tukitoimet. Tukitoimien tarve on useimmiten 
jatkuvaa koko koulupolun ajan, mikäli kyse on lieväasteista vaikeammista kehityksen ongelmis-
ta. 
 
Kuntoutusta ja tukitoimia suunniteltaessa on huomioitava, että lapsella on kaikissa tilanteissa 
oikeus turvallisuuteen ja kuulluksi tulemiseen sekä mahdollisimman hyvään kommunikaatioon 
ja osallistumiseen. 
 
Kuntoutusta ja tukitoimia ei määritä lapsen diagnoosi vaan tuen tarve. Tukitoimet pitää aloittaa 
ilman diagnoosia heti, kun niiden tarve ilmenee. Tarkemmat diagnostiset selvittelyt voivat olla 
tarpeen, jos   

 kuntoutustoimien lisäksi tarvitaan lääkitystä 
 lääkinnällisen kuntoutuksen tarve on tiivis ja/tai pitkäaikainen 
 lapsi/nuori on oikeutettu Kelan järjestämään kuntoutukseen, vammaistukeen tai sopeu-

tumisvalmennukseen 
 epäillään laaja-alaista, vaikeaa kehityksellistä häiriötä, jolla on pitkäaikainen merkitys 

lapsen ja nuoren kehitykselle, kuten lapsuusiän autismia tai kehitysvammaa 
 jos moniammatillisesti suunnitellut tukitoimet eivät riitä  

Diagnoosi voidaan monissa tapauksissa tehdä perusterveydenhuollossa, tarvittaessa erikoissai-
raanhoitoa konsultoiden. 
 
Terveydenhuollon toimenpiteillä ei voida koskaan korvata lapsen arkiympäristössä tapahtuvaa 
jatkuvaa kuntoutusta kotona, varhaiskasvatuksessa/koulussa eikä myöskään sosiaalipuolen tu-
kitoimia. Usein samalla lapsella todetaan ongelmia useammalla kuin yhdellä kehityksen eri osa-
alueista. Kehitysongelmaisella lapsella saattaa olla lisäksi myös käytöshäiriöitä tai psyykkisiä 
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ongelmia. Lapsen kehitysongelmat aiheuttavat usein huomattavaa kuormitusta vanhemmille. 
Vanhemmuuden tukeminen on ensiarvoisen tärkeää, ja tarvittaessa perhe on ohjattava perhe-
neuvolan tai sosiaalitoimen palveluihin. Perheen tuen tarve tulee arvioida säännöllisesti huomi-
oiden vanhemmuuden, parisuhteen ja taloudellisen tuen tarve sekä varmistaa riittävä tuki vaih-
tuvissa elämäntilanteissa.  
 

4. Perustason tehtävät (perusterveydenhuolto, sosiaali- ja sivistystoi-

mi)  
 
 
Perusterveydenhuollon tehtävät: 
 

 Psykologin, puheterapeutin ja toimintaterapeutin arviot 
 ADHD-diagnoosi ja tarvittaessa ADHD lääkityksen aloitus 
 ADHD-lääkityksen seuranta (lääkärimme neuvovat mielellään puhelimitse, mikäli lääki-

tyksen säädössä on ongelmia) 
 Kuntoutussuunnitelma   
 Lausunnot koulukyydeistä ja avustajista, jos koulun lausunnot eivät riitä 
 Vammaistukilausunto 
 Kouluratkaisu (yleensä hoituu ilman lääkäriä psykologin tutkimusten perusteella) vrt. 

varhennettu oppivelvollisuus. 
 Moniammatillisena yhteistyönä oppimisvaikeusdiagnoosi, kielellisen erityisvaikeuden 

diagnoosi tai monimuotoisten kehityshäiriöiden diagnoosi, jos sellaista tarvitaan 
 

Koulussa voidaan ilman diagnoosiakin opettajien arvion ja tarvittaessa koulupsykologien tutki-
musten perusteella toteuttaa opetuksellista kuntoutusta   

 järjestää tukitoimet, kuten pienryhmät ja avustajat  
 tehdä tehostetun /erityisen tuen päätös  
 tehdä päätös oppiaineiden yksilöllistämisestä 
 järjestää oppilaalle tarvittavat apuvälineet, kuten nystyrätyynyt, kuulosuojaimet yms.  

 

4.1. Perustason eri toimijoiden tehtävät 
 
Perustasolla selvitykset erilaisten terapioiden tarpeesta on hyvä käynnistää heti, kun herää epäi-
ly lapsen neurologisen kehityksen poikkeavuudesta. Huoli lapsen kehityksestä voi herätä van-
hemmilla, terveydenhuollon työntekijöillä tai varhaiskasvatuksen/koulun työntekijöillä. Ennen 
selvitysten käynnistämistä huolen aiheesta on aina keskusteltava vanhempien kanssa. 
 
Varhaiskasvatus   
 

- Kun huoli lapsen neurologisesta kehityksestä herää päivähoidossa, ryhmästä vastaava 
lastentarhanopettaja ottaa yhteyttä konsultoivaan erityislastentarhanopettajaan 

 
-  perhepäivähoidossa hoitaja ottaa yhteyttä varhaiskasvatuskeskuksen tai päiväkodin joh-

tajaan ja hänen kanssaan yhteistyössä erityispäivähoitoon. 
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- Lapsen tarpeen mukaiset päivähoidon tukitoimet aloitetaan viipymättä, esimerkiksi  
erityislastentarhanopettajan seuranta ja ohjaus, yksilöllisen harjoitusohjelman laatimi-
nen, ryhmäkoon pienentäminen tai avustajaresurssin järjestäminen ryhmään. 

 
-  Tarvittaessa lapsi ohjataan jatkotutkimuksiin neuvolaan ja perhekeskuksen 

erityistyöntekijöille (psykologi, puheterapeutti, toimintaterapeutti, fysioterapeutti) tai 
perheneuvolaan (mikäli psykologin tutkimuksia ei ole muuten perustasolla saatavissa tai 
perhe toivoo kasvatukseen tai perheen ihmissuhteisiin tukea). 

 
-  Kun lapsi siirtyy kouluun, on syytä järjestää esiopetuksen ja koulun 

työntekijöiden sekä perheen kanssa yhteinen tapaaminen, jossa siirretään lasta koskevaa 
tietoa kouluun ja sovitaan tarvittavista tukitoimista. 

 
- Kouluun siirtymistä ja tarkoituksenmukaista opetusryhmää arvioidaan 

esiopetusvuoden aikana yhteistyössä perheen, esiopetuksen ja koulun työntekijöiden, eri-
tyistyöntekijöiden ja neuvolan työntekijöiden kanssa. 

 
- Selkeästi kehitysviiveisen lapsen kohdalla arvioidaan pidennetyn oppivelvollisuuden 

tarvetta yhteistyössä vanhempien, erityistyöntekijöiden ja tarvittaessa erikoissairaanhoi-
don työntekijöiden kanssa. 

 
Perusopetus ja tukipalvelut 
 

- kun huoli herää kouluikäisen lapsen kehityksestä, opettaja keskustelee ensin asiasta van-
hempien kanssa tai kun vanhemmilla, lapsella itsellään herää huoli.   
 

- aloitetaan tarvittava yleinen tai tehostettu tuki. (Psykologin palvelut tarvelähtöisiä) 
 

- tarvittaessa otetaan yhteys kouluterveydenhoitajaan. 
 

- tarvittaessa konsultoidaan koulupsykologia, joka voi tutustua mahdollisiin aikaisempiin 
tutkimuksiin ja auttaa tukitoimien suunnittelussa. Tilanteen vaatiessa voidaan tehdä 
myös koulupsykologin tutkimukset. 

 
- tarvittaessa arvioidaan erityisen tuen tarve koulun toimesta. 

 
Perustason terveydenhoitaja 
 

- neuvolan terveydenhoitaja tapaa lasta ja vanhempia 
 

- kerää lapsen terveystiedot ja selvittää tiedot lapsen neurologisesta kehityksestä 
 

- selvittää perhetiedot ja opastaa hyviin terveystottumuksiin lapsen kehityksen tukemisek-
si 

 
- harkinnan mukaan konsultoi lääkäriä ja/tai erityistyöntekijöitä 

 
- huolehtii tietojen siirtämisestä kouluterveydenhuoltoon. 
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- arvioi tarvetta sosiaalihuollon palveluille esim. ennaltaehkäisevä perhetyö 
 
Koulun terveydenhoitaja 
 

- tapaa lasta ja vanhempia 
 

- opastaa vanhempia tukemaan koululaisen tervettä kehitystä, tarvittaessa 
sosiaalityön perhepalveluja hyödyntäen. 

 
- hankkii oppilaan aiemmat terveystiedot , vanhempien luvalla 

myös erityistyöntekijöiden tutkimusten tulokset. 
 

-  konsultoi tarvittaessa lääkäriä ja/tai erityistyöntekijöitä. 
 

-  antaa opetuksen järjestämisen kannalta tarvittavat terveystiedot 
opettajan käyttöön vanhempien luvalla. 

 
- tarvittaessa on mukana yksilöllisen oppilashuollon tapaamisissa. 

 
Perustason erityistyöntekijät  
(psykologi, puheterapeutti, toimintaterapeutti ja fysioterapeutti) 
 

- tutkivat tarkemmin ne lapset, joilla epäillään selviä kehityksen 
ongelmia. 
 

- osallistuvat tukitoimien suunnitteluun päivähoidossa ja koulussa. 
 

- tekevät tarvittaessa lähetteen toiselle erityistyöntekijälle. 
 

- monien lasten kohdalla on tarpeen toteuttaa ensimmäiset terapiajaksot perustasolla 
ennen kuin voidaan arvioida kehityksen etenemistä ja kehitysongelmien vaikeusastetta, 
sekä tarvetta mahdollisen lähetteen tekemiselle erikoissairaanhoitoon tai KELAn vaativan 
lääkinnällisen kuntoutuksen hakemista. 

 
Lääkäri 
 

- tutkii lapsen ja tapaa vanhemmat. 
 

- lääkärintutkimus on tärkeä mahdollisten somaattisten sairauksien 
poissulkemiseksi. 
 

- kerää yhteen potilaan tiedot, käytettävissä tulee olla aiemmat 
terveystiedot ja erityistyöntekijöiden tutkimusten tulokset. 

 
- osallistuu moniammatilliseen yhteistyöhön. 

 
- antaa perheelle tietoa lapsen neurologisten kehitysongelmien tutkimisesta ja hoidosta ja 

alueellisesta käytännöstä. 



    

 

27.10.2020/TA 

  

 

6 

 

- laatii tarvittaessa lausuntoja, mm C-todistus vammaistuen hakemista 
varten sekä laatii kuntoutussuunnitelman yhteistyössä erityistyöntekijöiden kanssa. 
 

-   tarvittaessa anoo kunnan maksusitoumusta terapiajaksoille oman kunnan 
käytäntöjen mukaan tai tekee lausunnon KELA:n vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen 
hakemiseksi. 
 

-  laatii tarvittaessa lähetteet erikoissairaanhoitoon vanhempien kanssa siitä sovittuaan yh-
teistyössä erityistyöntekijöiden/kuntoutustyöryhmän kanssa paikallisten käytäntöjen 
mukaan. 
 

-  vastaa lievä- ja keskivaikeaoireisten ja erikoissairaanhoidosta jatkoseurantaan siirretty-
jen lasten seurannasta oman kunnan käytäntöjen mukaan.  
 

- ADHD - diagnosointi 
 

- ADHD- lääkehoidon aloittaminen ja seuranta   
 

4.2. Lasten ja nuorten kuntoutustyöryhmä   
 

Jokaisella alueella tulee toimia kuntoutustyöryhmä, jossa voidaan arvioida ja suunnitella lasten 
ja nuorten kuntoutuksen tarvetta laaja-alaisesti ja tarvittaessa järjestää lääkinnällistä kuntoutus-
ta. Kuntoutustyöryhmän tulee olla moniammatillinen. Kuntoutustyöryhmän kokoonpano ja toi-
minta suunnitellaan paikallisten resurssien ja tarpeiden mukaan. Työryhmässä käsitellään neu-
rologisista tai neuropsykiatrisista pulmista johtuen tukea tarvitsevien lasten ja nuorten asioita 
silloin, kun kehitystä ei ole saatu riittävästi tuettua lapsen tai nuoren lähiympäristössä. Lääkin-
nällisen kuntoutuksen järjestämiseksi alueella tulee olla käytettävissä ostopalvelumäärärahoja 
tai palveluseteleitä lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämiseksi silloin, kun se ei kuulu Kelan 
järjestämisvastuulle.  
 
Kuntoutustyöryhmää konsultoidaan ennen lastenneurologialle tehtävää lähetettä. Tavoitteena 
on tehdä lähetteitä erikoissairaanhoitoon yhtenäisin perustein ja vain silloin, kun tarvittavaa 
tukea ei saada perusturvan tutkimusten tai kuntoutustyöryhmässä järjestettävissä olevan kun-
toutuksen avulla. Kuntoutustyöryhmässä voidaan myös arvioida sairaanhoitopiirin järjestämien 
sosiaalipalveluiden tarvetta.  
Kuntoutuksen / suunnitelman toteutumista seuraa pääsääntöisesti aloitteen kuntoutustyöryh-
mälle tehnyt henkilö / lähityöntekijä, sopimuksen mukaan. Kuntoutussuunnitelman yhteydessä 
käsittelyyn voivat tulla muiden asioiden ohessa myös etuusasiat, mutta niiden hoitaminen ei olisi 
perusteena kuntoutustyöryhmään hakeutumiselle. 
 
Kuntoutustyöryhmän jäsenet 
 
Moniammatillinen kuntoutustyöryhmä koostuu pysyvistä jäsenistä ja aloitteen kuntoutustyö-
ryhmälle tekevistä henkilöistä sekä tarvittaessa paikalle kutsuttavista henkilöis-
tä/asiantuntijoista. Kuntoutustyöryhmän pysyvillä jäsenillä on kokemusta ja lisäkoulutusta las-
ten neurologisten erityisvaikeuksien diagnostisoinnista, kuntoutuksesta ja palveluista. Kuntou-
tustyöryhmä kokoontuu säännöllisesti osana kunnan perusterveydenhuollon toimintaa. Kukin 
kunta määrittelee työryhmän tehtävät ja asiantuntijajäsenet. Kuntoutustyöryhmä kutsuu tarvit-
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taessa eri asiantuntijoita tapaamisiin. Aloitteen kuntoutustyöryhmälle voi tehdä alueen ammatti-
laiset.  
Pysyvät jäsenet esimerkiksi 

 perheneuvolassa toimiva neuvolalääkäri 

 perheneuvolan psykologi 

 vammaispalveluiden sosiaalityöntekijä 

Aloitteen tekijä voi olla 
 koululääkäri, koulupsykologi tai terveydenhoitaja 

 perheneuvolan työntekijä 

 terveyskeskuslääkäri tai terveydenhoitaja 
tai muu lapsen asioita hoitava työntekijä (esim. sosiaalityöntekijä tai tera-
peutti). 

Tarvittaessa paikalle kutsuttavat asiantuntijat (aloitteen perusteella paikalle kutsuttavat henki-
löt), jotka voivat myös tutkia/arvioida lasta tai nuorta 

 perheneuvolan puhe- ja toimintaterapeutit 

 perusturvan lasten fysioterapiaan erikoistunut fysioterapeutti 

 koulun / päiväkodin edustaja 

 sosiaaliohjaaja tai sosiaalipalveluiden sosiaalityöntekijä 

 työntekijä nuorten vastaanotosta 

 muu perheen asioita hoitava ammattihenkilö 

Kuntoutustyöryhmän toiminta  
 työryhmässä käsitellään alle 18- vuotiaiden lasten/ nuorten asioita, nuori-

soikäisten osalta toimitaan yhteistyössä nuorten vastaanoton kanssa  

 alle kouluikäiset ohjataan pääsääntöisesti ensisijaisesti perheneuvo-
laan/lastenneuvolaan tutkimuksia varten 

 kouluikäisten lasten ja nuorten kuntoutuksen suunnittelu silloin kun koulun ja 
kouluterveydenhuollon tukitoimet eivät ole riittäviä, koulupsykologin tutkimuk-
set tehtynä 

 moniammatillisessa tiimissä käydään lapsen tai nuoren tilanne läpi 

 voidaan tarvittaessa myös jalkautua kotiin, kouluun tai päiväkotiin 

 laaditaan kuntoutussuunnitelma tai päätetään kuka sen tekee 

 voidaan järjestää palveluita perusturvakeskuksen omana toimintana 
o puheterapia, toimintaterapia, fysioterapia 
o perheneuvolan ryhmät, vanhempainohjaus ja vinkki-/ohjaustilaisuudet. 
o vammaispalvelut 
o neuropsykiatrinen valmennus (ostopalveluna yksityiseltä palveluntuotta-

jalta tai oman kunnan NEPSY- koulutuksen saaneen työntekijän antama-
na)  

 voidaan järjestää lähiympäristön, esim. koulun tai päiväkodin ohjausta lapsen 
tukemiseksi 

 voidaan tehdä päätös Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutuksen hakemisesta 
silloin, kun lapsen vaikeudet arjen toiminnoissa ovat erityisen suuria ja niitä 
voidaan helpottaa lääkinnällisen kuntoutuksen keinoin 
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 voidaan myöntää palveluseteli puheterapiaan, toimintaterapiaan tai neuropsy-
kologiseen yksilö- tai ryhmäkuntoutukseen 

 
Kuntoutustyöryhmän jäsenet toimivat tarvittaessa myös konsultaatio- ja ohjausapuna kuntou-
tukseen liittyvissä asioissa. Kuntoutustyöryhmässä toimijoiden välinen yhteistyö sujuvoituu ja 
osaamista saadaan jaettua laajemmalle. Tavoitteena tulevaisuudessa on saada myös erikoissai-
raanhoidon erityisosaamista jalkautumaan perustasolle konsultaatioavuksi.  
 

5. Erikoissairaanhoidon tehtävät 
 

Erikoissairaanhoidon tärkeä tehtävä on tukea perustason toimintaa. Lisäksi erikoissairaanhoito 
tarjoaa konsultaatioapua perustasolle, jolloin turvataan laaja-alainen osaaminen.  Konsultaatio 
voi tapahtua esimerkiksi lasten kuntoutustyöryhmässä, jolloin se parantaisi tiedon kulkua ja yh-
teensovittamista lasten hyvän hoidon ja kuntoutuksen takaamiseksi. Tavoite on, ettei perustason 
puutteita korjata lähettämällä lasta erityistasolle, vaan turvataan palvelut ja tarvittavat terapiat 
riittävän varhaisessa vaiheessa kunnan omana toimintana.  
 
Erikoissairaanhoidon tehtävänä on: 
 

- konsultaatioavun tarjoaminen perustasolle (tämä voi tapahtua myös puhe-
limitse, paperikonsultaationa tai lasten kuntoutustyöryhmässä) 

 
- diagnostiikka silloin, kun oirekuva on erityisen haasteellinen ja moninainen 

esim. lapsuusiän autismi 
 

-  vaikea-asteisten kehityshäiriöiden, kuten kehitysvammaisuus, diagnostiik-
ka, hoito ja kuntoutus alkuvaiheessa.  
 

- neurologisten sairauksien diagnostiikka ja hoito 
 

- Jos lapsen tutkiminen ei riittävistä yrityksistä huolimatta perustasolla on-

nistu ja ongelmat ovat laaja-alaisia ja vaikeasti määriteltäviä. 

- hoitopalautteet erikoissairaanhoidon käynneistä lähetetään aina perheelle 
kotiin useana kopiona, ja perheet ohjeistetaan viemään kopioita yhteistyö-
tahoille, kuten neuvolaan tai kouluterveydenhuoltoon, päivähoitoon tai 
kouluun, perheneuvolaan, vammaispalveluihin sekä hoitaville terapeuteille. 

 
- säännölliset elektroniset palautteet perusterveydenhuoltoon, jos vanhem-

mat antavat luvan tietojen siirtämiseen. 
 

- kirjallinen palaute voidaan lähettää vanhempien luvalla yhdelle peruster-
veydenhuollon yhteyshenkilölle esim. nimetty kuntoutustyöryhmän jäsen, 
jos kunnat/kuntayhtymät ilmoittavat oman yhteyshenkilönsä tiedot lasten-
neurologian poliklinikalle. 
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5.1. Erikoissairaanhoitoon tehtävät lähetteet 
 

Lastenneurologian lähetteet käsitellään lähetepalaverissa, jossa arvioidaan, onko lastenneurolo-
gisella yksiköllä tarjottavaa kyseisessä tapauksessa. Lähetteessä tulee mainita, mihin kysymyk-
seen konsultaatiolla toivotaan ratkaisua.  
 
Edellytyksenä on, että tarvittavat psykologin ja puhe-, fysio-, toimintaterapeutin tutkimukset on 
perustasolla tehty, ennen kuin tehdään lähete erikoissairaanhoitoon. Poikkeuksena on epäily 
pienten lasten autismista. Jos perustasolla herää epäily lapsuusiän autismista, lähete tehdään 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, etukäteistutkimuksia ei tarvita.      
  
Lapsen tukitoimien tulee jatkua kotikunnassa myös lähetteen tekemisen jälkeen.  Perus-
tasolla on vastuu lapsen tarvitsemien terapioiden järjestämisestä siihen saakka, että eri-
koissairaanhoidossa on ehditty lapsen tilanne arvioida ja tehdä uusi kuntoutussuunni-
telma. 
 

Mikäli läheteindikaatiot täyttyvät, kts. liite 5 niin, 
 

Lähetteissä tulee huomioida: 
 

- Sairaudet, lääkitys ja allergiat 
- Varhaiskehitys 
- Miksi huoli on herännyt  
- Kenellä on tilanteesta huoli 
- Arjen sujuminen 
- Kysymyksen asettelu – Mihin kysymykseen toivotaan vastausta 
- Kasvukäyrät 

 
- neuvolan, päivähoidon tai koulun yhteenvedot liitteeksi 

 
- erityistyöntekijöiden tutkimusten yhteenvedot ja jatkosuositukset 

 
- kaikista (myös aikaisemmista) psykologin tutkimuksista tulee lähettää yh-

teenvedot lähetteen mukana, ja lisäksi psykologin tutkimuspöytäkirjojen 
etusivujen eli profiilisivujen kopiot tulee lähettää lastenneurologian poli-
klinikan psykologille. Ilman näitä profiilisivuja lapsen lähetettä ei voida ot-
taa käsittelyyn lastenneurologian lähetepalaveriin. 

                          

6. Erikoissairaanhoidon palaute perusterveydenhuoltoon 
 
Palaute koostuu seuraavasti: 

-  Yhteenveto lapsen tai nuoren nykytilasta. 
 

- Tiedot erikoissairaanhoidossa tehdyistä tutkimuksista, annetuista hoidois-
ta, kuntoutuksesta ja arjen tukitoimista. 

 
- Suunnitelma jatkohoidosta ja kuntoutuksesta sekä hoitovastuusta. 
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- Tarvittaessa perustason työntekijät voivat konsultoida uudestaan erikois-

sairaanhoitoa, jos perustasolle siirrettyjen potilaiden seurannassa tai hoi-
dossa on jotakin epäselvää. 

 

7. Jatkoseuranta perusterveydenhuollossa 
 

Perustasolla tulee jatkoseurannan osalta huomioida seuraavaa: 
 

- suurin osa kehitysongelmaisista lapsista ei ole sairaita, eivätkä he tarvitse 
mitään erillistä terveydenhuollon seurantaa. 

 
- kehitysviiveiden medikalisaatiota on syytä välttää. 

 
- kehitysseuranta neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa on tärkeää. 

 
- kehitysongelmainen lapsi ja nuori saattaa tarvita tavanomaista 

tiheämpää kehitysseurantaa. 
 

- jatkuva vanhemmuuden tukeminen on ensiarvoisen tärkeää. 
 

- päivähoidon ja koulun tukitoimien jatkuvuudesta on huolehdittava. On huo-
lehdittava, että lapsi saa tarvitsemansa terapiajaksot. 

 
- on tärkeää, että myös koulun opettaja ja erityisopettaja seuraavat, että lap-

sen oppiminen etenee oletetulla tavalla lapsen omalla kehitystasolla.  
 

- osalla kehitysongelmaisista lapsista ja nuorista kehitysvauhti on selvästi 
tavanomaista hitaampi ja ero ikätovereihin kasvaa vähitellen. Tämä on tyy-
pillistä varsinkin kehitysvammaisille lapsille ja nuorille. Tämän takia epäily 
kehitysvammasta saattaa herätä vasta kouluiässä, vaikka lapsi olisikin nuo-
rempana perusteellisesti tutkittu ja päädytty muuhun kuin kehitysvamma-
diagnoosiin. 

 
- kehitysongelmaisen lapsen kognitiivista kehitystä on tärkeää seurata koko 

kehityskauden ajan, ja tarvittaessa tutkia lapsi uudestaan, jos myöhemmin 
herää epäily kehitysvammasta. 

 
- kaikissa terveyskeskuksissa tulisi olla selkeä suunnitelma kehitysongel-

maisten lasten seurannan järjestämisestä. Seuranta voidaan järjestää neu-
vola- ja kouluterveydenhuollon yhteydessä, tai jollakin muulla hyvin suun-
nitellulla tavalla. Kehitysongelmaisen lapsen seuranta on lapsen kehityksen 
seurantaa, ja hoidossa oleellista on yhteistyö varhaiskasvatuksen ja koulun 
työntekijöiden kanssa. 
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Kaikissa terveyskeskuksissa tulisi olla nimettynä yhteyshenkilö, joka koordinoi kehitysongel-
maisten lasten seurantaa ja tarpeellisten tukitoimien saatavuutta sekä osaa ohjata vanhempia 
ottamaan yhteyttä oikeisiin työntekijöihin. 
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8. Liitteet 
 

Liite 1. Maakunnallisen työryhmän jäsenet  
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Liite 2. Satakunnan kuntoutusammattilaiset 
Kunta / kuntayhtymä ja väkiluku (2017)/lapsiperheet (2016)Psykologit (sote) Psykologit
 (vaka ja koulu)Puheterapeutit Fysioterapeutit ToimintaterapeutitKuntoutusohjaaja Kuntoutustyöryhmä (erillinen taulukko näistä)Mitä palveluita neurologisille lapsille ja nuorille on tarjolla?

Pori (YTA)

 101 720 / 34,1 %

10 7 5 ? ( koko alueella 

yht. 16 ft, ei 

erikseen lapsille 

yhtään, 

vain yhdellä 

parempaa 

osaamista lasten 

kanssa 

työskentelyyn) 

1 1,5 (lasten Kyllä Puheterapeutin arvio + ohjaus, toimintaterapeutin arvio + 

ohjaus, vammaispalveluiden sosiaalityö + ohjaus, 

tukiviittomat- ja kuvaohjaus ostopalveluna,  psykologin arvio 

+ ohjaus perheelle ja lähiarkeen, perheneuvolan 

neuropsykologisen kuntoutuksen ryhmä, lapsiperheiden 

sosiaalipalvelut, varhaiskasvatus ja erityisopetus.

Rauma

 39 711 / 35,4 %

2 

neuvolapsykologia 

alle kouluikäisille; 

1psykologi 

opiskeluterveyden

huollossa

4(eivät ktr:ssä) 3,5 1,2 1 2(vammaispalveluis

sa)

Kyllä, 0-18 (23) v Puheterapeutin arvio + ohjaus+terapia, toimintaterapeutin 

arvio + ohjaus+terapia, fysioterapeutin arvio + 

ohjaus+terapia, vammaispalveluiden sosiaalityö + ohjaus, 

ostopalveluita terapioista, neuvolapsykologin arvio + ohjaus 

perheelle ja lähiarkeen+ryhmätoimintaa, lastenneurologin 

vastaanotto 1xkk, perhekeskuksen lasten 

kuntoutustyöryhmä, lapsiperheiden sosiaalipalvelut, 

varhaiskasvatus ja erityisopetus.

KSTHKY

 29 763 / 35,5 %

Yht 6: Neuvola 2 

(katsovat lapsia ja 

aikuisia), 

perheneuvola 2 

(toinen pitkään 

poissa, sijaista ei 

ole saatu), 1 

opintopsykologi 

(nuoret ja nuoret 

aikuiset 

opiskelijat) ja 1 

kuntayhtymän 

koulupsykologi 

N. 4 (Eurajoen 

kunnassa 1 

koulupsk, 

Kokemäellä 

ostopaveluna n 1 

koulupsykologi). 

Kokemäen 

perheneuvolassa 

psk-palvelut 

ostetaan 

yksityiseltä, 

aiemmin 2 osa-

aikaista 

psykologia, tämän 

hetken tilanne 

epävarma

2 (3 virkaa) Lapsille 2 

(tekevät myös 

aikuisten kanssa)

0. Ostopalveluna 

ostetaan arvioita 

ja jaksoja.

1 kuntoutusohjaaja 

ja 1 

kuntoutussuunnittelij

a

Kyllä, ei ikärajaa Psykologin, puheterapeutin ja fysioterapeutin arviota ja 

ohjausta, lyhyitä PT-jaksoja. Kuntoutusohjaajalla myös 

nepsyvalmentajan pätevyys, nepsyohjausta 

mahdollisuuksie mukaan. Psykiatrisessa 

työryhmässä sairaanhoitaja, jolla nepsyvalmentajan 

pätevyys. Eurajoella lastenpsykiarin vastaanotot 

eurajokisille. KSTHKY:n pene:ssa psk ja sostt ja  

lastenpsykiatrin konsultaatiot, Kokemäen perheneuvolassa 

sairaanhoitajia, 1-2 psykologia osa-aikaisesti ostopalveluna, 

mm. Theraplay-mahdollisuus. Eurajoella 

kehitysvammaisten kuntoutusohjaaja, jonka palveluita muut 

kunnat ostavat. Eurajoella mm okkaritoimintaa, 

lapsiperheiden kotipalvelua.

PoSa

 21 616 / 32,1 %

2 2 1 (3 toimea) 8, palvelevat 

koko PoSan 

väestöä

1 1 Kyllä, 0-7 (13) Puheterapeutin arvio + ohjaus + lyhyet terapiajaksot. 

Toimintaterapeutin arvio + ohjaus + lyhyet terapiajaksot. 

Fysioterapeutin arvio + ohjaus. Psykologin arvio + ohjaus. 

Perheneuvonta. Perheneuvolassa tunnetaitoryhmä ja 

ADOS-tutkimukset. Vammaispalveluiden ja lapsiperheiden 

sosiaalipalvelut. Varhaiskasvatus ja eritysopetus. Lasten 

kuntoutustyöryhmä.

Huittinen

 10 438 / 35,7 %

1 1 1 0,6 ei Kyllä Puheterapeutin arvio + ohjaus, toimintaterapeutin arvio + 

ohjaus, psykologin arvio + ohjaus, perheneuvolan 

neuropsykologisen kuntoutuksen ryhmä, neuropsy-ohjaus, 

konsultoiva lastenpsykiatri 2019 alkaen toiminta 

perhekeskuksena: edellisten lisäksi myös lapsiperheiden 

sosiaalipalvelut, lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö, 

psykiatrinen sairaanhoitaja.

Eura

 12 066 / 35,6 %

Perheneuvolan 

psykologi 1 ja 

sosiaalityöntekijä 

1

2 1 2 0 1 Kyllä, 0-13 / (kaikki) Puheterapeutin arvio + ohjaus + lyhyet 10 kerran 

kuntoutusjaksot, fysioterapeutin arvio + ohjaus + 

kuntoutusjaksot, perheneuvolan sosiaalityöntekijän ja 

psykologin arvio ja perhetutkimus + perheneuvolan antama 

vanhempien ohjaus, kuntoutustyöryhmä, joka suunnittelee 

ja seuraa lasten kuntoutusta, perheneuvolan konsultaatio 

varhaiskasvatukselle, nepsy-kuntoutus, joka ei tällä hetkellä 

toteudu, lapsiperheiden sosiaalipalvelut, varhaiskasvatus ja 

erityisopetus, vammaispalveluiden sosiaalityö + ohjaus

Säkylä

 7 029 / 32,1 %

1 1 0 (1 toimi) 2 fys, 1 kunto-

ohjaaja, 

palvelevat koko 

väestöä.

0, ostopalveluna 

ostetaan 

tarvittaessa

0 Ryhmä kootaan 

tarpeen mukaan

Puheterapeutin arvio + ohjaus + 10-20 kerran 

kuntoutusjaksot, fysioterapeutin arvio + ohjaus + lyhyet 

kuntoutusjaksot, psykologin arvio + ohjaus, perheneuvojan 

+ psykologin tuki yksilölle ja perheelle + tarvittaessa 

kootaan ympärille sosiaaliohjaaja-/-työntekijä- ja 

perhetyöntekijäverkosto. Nepsy-valmennus toteutuu. 

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut, vammaispalvelut, 

varhaiskasvatus ja erityisopetus, kelto käytössä. 

Moniammatillinen konsultaatiotiimi (lääkäri+nla-

th+kouluth+psykologi+kuraattori+kelto+sos.tt.) pohtii 

yhdessä haastavia tilanteita ja kuinka saada asia 

verkostoyhteistyöllä eteenpäin.

Satshp 

lastenneurologia

2 (3/19 3kpl) - 1/19 alkaen 1kpl 1 1 1 Kyllä omille potilaille Arviointi, diagnosointi ja ohjaus vanhemmille sekä 

koulun/päiväkodin hlökunnalle. Osastojaksolla 2 

tutkimuspaikkaa, jossa tehdään diagnoosit ja 

kuntoutusuunnitelmat: Suositukset KELAn tai kunnan 

terapioista, kunnan muista palveluista (vammaispalvelu, 

lastensuojelu, PeNe, opetustoimen tuet). Lähetteet 

lastenpsykiatrialle. Liikuntapaikkalaiselle moniammatillisen 

tiimin arvio, palvelut, osastolla fysioterapia.Tikoteekin ja 

apuvälinekeskuksen kautta tarvittavat palvelut. Yksilölliset 

apuvälineet, pienapuvälinetarpeen arviointi, yksilöllisten 

ortoosien valmistus. Osastolaisille kuvaohjaus ja 

Boardmaker-kuvien valmistus. Lääkitysten aloitus ja 

seuranta (ADHD lääkityksessä seuranta voi tapahtua myös 

kunnassa). ADOS-tutkimukset. Varhis-kuntoutuksen 

organisointi (autistiset lapset). Lastenneurologin arvio ja 

tarvittavat lausunnot.

Satshp sosiaalipalvelut

-

Kela 16? 60? 13?  
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Liite 3. Satakunnan kuntoutustyöryhmät 

Kunta Kuntoutustyöryhmä Kuntoutussuunnitelman 

toteutumisen seuranta, 

miten? 

Lasten/ 

nuorten ikä 

Kokoon-

tumisti-

heys 

Yhteyshenkilö 

Pori (YTA) 
Pori 
Ulvila 
Merikarvia 

Kyllä (Perheneuvolan 

kuntoutustyöryhmä) 
• Porin perheneuvolan 

kuntoutustyöryhmä 

(psykologi, puhete-

rapeutti, toimintate-

rapeutti, lääkäri) 

• Laatii kuntoutussuun-

nitelman Kelan vaa-

tivaan kuntoutukseen 

• Porin perusturvan 

yleinen kuntoutustyö-

ryhmä valmisteilla 

  1 x viikossa 
Tuleva 

yleinen 

työryhmä 

1-2xkk 

 Päivi Ylikoski, psykologi 

paivi.ylikoski@pori.fi 

Rauma Kyllä 
• Moniammatillinen 

(palvelusihteeri, eri-

tyistyöntekijät, ter-

veydenhoitaja, lää-

käreitä, sosiaalityön-

tekijä ja tarv kutsut-

tuna muita). 

• Käsitellään puhete-

rapian ja toimintate-

rapian lähetteet, th 

esittelijä 

• Esh:on lastenneuro-

logialle menijät ja 

siellä käyneet, lasten 

kuntoutussuunnitel-

man asiat, maksu-

sitoumukset 

Terveydenhoitaja seuraa 

omia asiakkaitaan. 

Erityistyöntekijät seuraa-

vat omat terapiansa. 

Työryhmä sopii seuranta-

aikoja mm. KELA:n tera-

pioille  

Seurannasta poistuu, kun 

kuntoutuksen tarve katso-

taan päättyneeksi ja 

kuntoutuja siirtyy ”normi-

palveluihin” 

Lapset ja 

nuoret 

0-18 (23) 

3 viikon 

välein 
Hannu Nordqvist, ylilää-

käri 
han-

nu.nordqvist@rauma.fi 

KSTHKY 
Harjavalta 
Kokemäki 
Nakkila 
Eurajoki 

Kyllä. 
• Moniammatilli-

nen (mm. yli-

lääkäri, kun-

toutussuunnit-

telija, neuro-

psykologi, 

puhetera-

peutti ja 2 fy-

sioterapeut-

tia) 

• Kuntoutustar-

peen ja –

mahdollisuuk-

sien arviointi, 

kuntoutuspal-

velujen järjes-

täminen 

• Neurologisten 

lasten ja nuor-

ten puhe-, 

 Ei ikärajaa 1 x kk Johanna Hakala, kun-

toutussuunnittelija 
johanna.hakala@ksthky 

mailto:hannu.nordqvist@rauma.fi
mailto:hannu.nordqvist@rauma.fi
mailto:johanna.hakala@ksthky
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toiminta- ja 

fysioterapia 

asiat, neuro-

psykologinen 

kuntoutus 

• Nepsy asiat 

vammaispal-

velun kautta 

PoSa 
Kankaan-

pää 
Pomarkku 
Jämijärvi 
Siikainen 
Honkajoki 
Karvia 

Kyllä 
• Lasten kuntoutus-

työryhmä 

(LAKU) 

• Lähetteet puhe-

terapeutille, 

toimintatera-

peutille tai 

psykologille, 

käsittelee ky-

seisiltä asian-

tuntijoilta 

esh:on lähte-

vät lähetteet 

(lastenneuro-

logia, lasten-

psykiatria), 

miettii mo-

niammatilli-

sesti lapsen 

tukitoimia.  

• Moniammatilli-

nen, vakioko-

koonpanossa 

puhetera-

peutit, psyko-

logit, toimin-

taterapeutti 

ja lääkäri. Las-

tenneuvolan 

th esittelee 

tekemänsä 

lähetteet. 

Tarv kutsu-

taan muita 

asiantuntijoita 

(esim. lto, 

opettaja, 

sostt) 

Ei struturoitua seurantaa 

(puhe- ja toimintatera-

peutit seuraavat oman 

kuntoutuksen toteutumis-

ta) 

Alle kou-

luikäiset 

(alakou-

luikäiset) 

5 vko vä-

lein 
Maija Kanniainen, pu-

heterapeutti 
mai-

ja.kanniainen@eposa.fi 

Huittinen Kyllä 
• Moniammatilli-

nen perhe-

neuvolan kun-

toutustyöryh-

mä (psykolo-

gi, sostt, pu-

heterapeutti, 

toimintatera-

peutti) 

• Käsittelee kun-

toutuslähet-

  1 x kk Esko Rinnevuori, psyko-

logi 
es-

ko.rinnevuori@huittinen.f

i 

mailto:maija.kanniainen@eposa.fi
mailto:maija.kanniainen@eposa.fi
mailto:esko.rinnevuori@huittinen.fi
mailto:esko.rinnevuori@huittinen.fi
mailto:esko.rinnevuori@huittinen.fi
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teet mm. pu-

he- ja toimin-

taterapiaan 

Eura Kyllä x2 
• Sote-keskuksen 

moniammatil-

linen kuntou-

tustyöryhmä 

(lääkäri, ft, 

VEO, psyk sh, 

kuntoutusoh-

jaaja, van-

huspalvelun 

sos tt) Käsitte-

lee lääkinnäl-

lisen kuntou-

tuksen asia-

kasasioita, 

mm. maksu-

sitoumuspyyn-

töjä terapioi-

hin. Lasten ja 

nuorten asi-

oissa  esim 

kuvataidete-

rapia, ratsas-

tusterapia, 

toimintatera-

pian arviojak-

so ja toiminta-

terapia.  

• Perheneuvolan 

moniammatil-

linen työryh-

mä (lääkäri, 

sostt, psyko-

logi, puhete-

rapeutti, psyk 

sh, th) Käsitel-

lään asioita 

esim käytös- , 

puheenkehi-

tys- tai keskit-

tymishäiriöi-

den, kehitys-

viive-epäilyn 

tms neurolo-

gisten tai psy-

kiatristen oi-

reiden takia. 

Pohditaan 

hoitoa, jat-

koon tarvitta-

vaa ohjeistus-

ta ja tarv lä-

hettämistä 

esh:on.  

Sote-työryhmä seuraa 

tilannetta arviojakson 

tuloksen, terapiapalaut-

teen ja mahdollisesti jat-

kohakemuksen myötä 

 

Pene työryhmä seuraa 

aluehausta esh:n suunni-

telmia 

Sote-

keskuksen 

työryhmä 

kaiken ikäi-

set 

 

Pene-

työryhmä 

13v asti 

Molemmat 

ryhmät: 
3 viikon 

välein 

Sote-keskuksen ryhmä: 
Kaisa Kokko, fysiotera-

peutti 
kaisa.kokko@eura.fi 
Perheneuvolan ryhmä: 
Ulrika Virta, psykologi 
ulrika.virta@eura.fi 

mailto:kaisa.kokko@eura.fi
mailto:ulrika.virta@eura.fi
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Säkylä Ei nimettyä työryhmää 
• Kuntoutusta 

suunnitellaan 

yksilöllisesti ja 

tarvittaessa.  

• Säännöllinen 

verkostopala-

veri (sivistys-

puo-

li/koulutiimi/n

euvo-

la/kelto/sosia

alityöntekijä), 

jossa käy-

dään läpi 

työntekijöitä 

mietityttäviä 

asioita ja tar-

vittaessa koo-

taan ryhmä 

toimimiaan/ 

miettimään 

tapauksen 

ympärille  

 Kaiken ikäis-

ten asiat 

Verkosto-

palaveri 

1xkk 

Susanna Holmlund, 

ylilääkäri 
susan-

na.holmlund@sakyla.fi 

mailto:susanna.holmlund@sakyla.fi
mailto:susanna.holmlund@sakyla.fi
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Liite 4. Satakunnan neurologisten lasten ja nuorten tukimuodot ja palvelut 

 
Kunta 
/kuntayhty
mä 
Väkiluku 
(2017) 
Lapsiper-
heet (2016) 

Mitä palveluita neurologisil-
le lapsille ja nuorille on 
tarjolla? 

Mitä terapiamuotoja 
myönnetään? 

Mitä kuntoutusmuo-
toja ostetaan? 

Muuta (esim. toiveita esh:lle / 
kunnille) 

Pori (YTA) 
101 720 
34,1 % 

 Puheterapeutin arvio + 
ohjaus 

 Toimintaterapeutin 
arvio + ohjaus 

 Vammaispalveluiden 
sosiaalityö + ohjaus 

 Tukiviittomat- ja kuva-
ohjaus ostopalveluna 

 Psykologin arvio + oh-
jaus perheelle ja lä-
hiarkeen 

 Perheneuvolan neuro-
psykologisen kuntou-
tuksen ryhmä 

 Lapsiperheiden sosiaa-
lipalvelut 

 Varhaiskasvatus ja 
erityisopetus 

Omana toimintana  

 Puh. ter. toim ja 
psyk. ohjaus, tuki-
käynnit 

 Oman toimintate-
rapeutin lyhyet 
jaksot noin 7 krt 

 Omana toimintana 
neuropsykologinen 
ryhmäkuntoutus   

Yksittäistapauksina 
palvelusetelillä tai 
ostopalveluna   

 Puheterapiaa 
(alle 10 lasta 
vuodessa) 

 Ratsastustera-
pia ja fysiotera-
pia (alle 5 lasta 
vuodessa) 

Toivoisimme että lastenneuro-
login konsultaatio jatkuisi taas 
(molemminpuolinen hyöty) ja 
matalan kynnyksen konsultaa-
tiomahdollisuus lastenneurolo-
gialle (esim. puhelu ja suojattu 
sähköposti) 
 
Tiiviimpi konkreettinen yhteis-
työ lasten hoidon suunnittelus-
sa, esim. mahdollisuus tavata 
asiakasta yhdessä ja suunni-
tella kuntoutusta yhdessä (to-
teutui konsultaatiossa).  
 
Toivomme selviä linjauksia 
siitä, ketä lastenneurologialla 
tutkitaan, koska esim. koulut ja 
päivähoito vaativat erikoissan-
hoitoon ohjaamista tilanteissa, 
joissa se ei ole perusteltua. 
(tässäkin auttoi säännöllinen 
konsultaatio).  
 
Porin perusturvalta toivomme 
palveluseteliä ainakin toiminta-
terapiaan ja neuropsykologi-
seen kuntoutukseen. 

Rauma 
39 711  
35,4 % 

 Puheterapeutin arvio + 
ohjaus + terapia 

 Toimintaterapeutin 
arvio + ohjaus + terapia 

 Fysioterapeutin arvio + 
ohjaus + terapia 

 Vammaispalveluiden 
sosiaalityö + ohjaus 

 Ostopalveluita terapi-
oista 

 Neuvolapsykologin 
arvio + ohjaus perheel-
le ja lähiarkeen + ryh-
mätoimintaa 

 Lastenneurologin vas-
taanotto 1xkk 

 Perhekeskuksen lasten 
kuntoutustyöryhmä 

Ei organisaatiolähtöi-
siä rajoitteita 
Omana toimintana 

 Puheterapia 

 Toimintaterapia 

 Fysioterapia 

 Nepsy-valmennus 
vammaispalveluis-
sa 

Ei organisaatioläh-
töisiä rajoitteita, 
mutta saatavuus-
ongelmia  

 Vammaispalve-
luissa sopeu-
tumisvalmen-
nus 

 Tukiviittoma-
opetus 

 Reittitaidon 
opastus 

 Pistekirjoitus-
opetus 

Lastenneurologin vastaanotot 
lähipalveluna 
 
Keskitettyjä toimintoja silti tar-
vitaan, esim. osastojaksot  
 
Lastenneurologian ja lasten-
psykiatrian (esh) "parempi" 
palveluintegraatio 
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 Lapsiperheiden sosiaa-
lipalvelut 

 Varhaiskasvatus ja 
erityisopetus 

KSTHKY 
29 763  
35,5 % 

 Psykologin, puhetera-
peutin ja fysioterapeutin 
arviota ja ohjausta, ly-
hyitä PT-jaksoja 

 Kuntoutusohjaajalla 
nepsyvalmentajan pä-
tevyys, nepsyohjausta 
mahdollisuuksien mu-
kaan. 

 Psykiatrisessa työryh-
mässä sh, jolla nepsy-
valmentajan pätevyys.  

 Eurajoella lastenpsy-
kiarin vastaanotot eura-
jokisille. 

 KSTHKY:n pene:ssa 
psk ja sostt ja lasten-
psykiatrin konsultaatiot 

 Kokemäen perheneu-
volassa sairaanhoitajia, 
1-2 psykologia osa-
aikaisesti ostopalveluna 
ja mm. Theraplay mah-
dollisuus. 

 Eurajoella kehitysvam-
maisten kuntoutusoh-
jaaja, jonka palveluita 
muut kunnat ostavat.  

 Eurajoella mm. olkkari-
toimintaa, lapsiperhei-
den kotipalvelua. 
 

Omana toimintana 
lyhyitä  

 puheterapiajaksoja 

 fysioterapiajaksoja 

 nepsy -ohjausta 

Kaikkia tarvittavia, 
kuntoutustyöryhmä 
arvioi tarpeen. 
Esim. 

 toimintaterapia 

 ratsastustera-
pia 

 neuropsykolo-
ginen kuntou-
tus 

 Nepsyvalmen-
nuk-
sen ostamisest
a päättää kun-
tayhty-
män vammaisp
alvelu, myön-
netään tarpeen 
mukaan. 

Helppo puhelinkonsultaa-
tiomahdollisuus lasten- ja nuo-
risopsykiatrialle (ja lasten-
neurologialle?) 
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PoSa 
21 616  
32,1 % 

 Puheterapeutin arvio + 
ohjaus + lyhyet tera-
piajaksot 

 Toimintaterapeutin 
arvio + ohjaus + lyhyet 
terapiajaksot 

 Fysioterapeutin arvio + 
ohjaus 

 Psykologin arvio + oh-
jaus. 

 Perheneuvonta 

 Perheneuvolassa tun-
netaitoryhmä ja ADOS-
tutkimukset 

 Vammaispalveluiden ja 
lapsiperheiden sosiaa-
lipalvelut 

 Varhaiskasvatus ja 
eritysopetus 

 Lasten kuntoutustyö-
ryhmä 

Omana toimintana 
lyhyitä  

 puheterapiajaksoja 

 toimintaterapiajak-
soja 

 Puhetera-
piajaksoja ja 
puheterapeutin 
arviojaksoja 

 Lyhyitä toimin-
taterapiajaksoja 

 Fysiotera-
piajaksoja 

 Tukiviittoma- ja 
kuvaopetus 
(sopeutumis-
valmennus) 

Mahdollisuus konsultoida eri-
koissairaanhoitoa (esim. las-
tenneurologiaa ja lastenpsyki-
atriaa) matalalla kynnyksellä 
puhelimitse tai sähköpostilla.  
 
Erikoissairaanhoidon jalkautu-
va työ perusterveydenhuoltoon 
(esim. lastenneurologin ja las-
tenpsykiatrin vastaanotto lähi-
palveluna).  
 
Osastotutkimusjaksot erikois-
sairaanhoidossa. 

Huittinen 
10 438  
35,7 % 

 Puheterapeutin arvio + 
ohjaus 

 Toimintaterapeutin 
arvio + ohjaus 

 Psykologin arvio + oh-
jaus 

 Perheneuvolan neuro-
psykologisen kuntou-
tuksen ryhmä 

 Neuropsy-ohjaus 

 Konsultoiva lastenpsy-
kiatri 

 2019 alkaen toiminta 
perhekeskuksena 

 Lapsiperheiden sosiaa-
lipalvelut, lapsiperhei-
den kotipalvelu, perhe-
työ 

 Psykiatrinen sairaan-
hoitaja 

 Puheterapia 

 Toimintaterapia 

 Ryhmäkuntoutus 

 Puheterapia 

 Toimintaterapia 

 Neuropsykolo-
ginen kuntou-
tus 

 Nepsy-ohjaus 

Mahdollisuus konsultoida eri-
koissairaanhoitoa puhelimitse 
tai kirjallisesti matalalla kyn-
nyksellä.  
 
Linjaukset siitä keitä potilaita 
toivotaan erikoissairaanhoidon 
arvioon.  
 
Hoitokäyntäntöjen yhtenäisyy-
teen vaikuttaminen.  
 
Koulutus perusterveydenhuol-
lon ammattilaisille. 
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Eura 
12 066  
35,6 % 

 Puheterapeutin arvio + 
ohjaus + lyhyet 10 ker-
ran kuntoutusjaksot 

 Fysioterapeutin arvio + 
ohjaus + kuntoutusjak-
sot 

 Perheneuvolan sosiaa-
lityöntekijän ja psykolo-
gin arvio ja perhetutki-
mus + perheneuvolan 
antama vanhempien 
ohjaus 

 Kuntoutustyöryhmä, 
joka suunnittelee ja 
seuraa lasten kuntou-
tusta 

 Perheneuvolan konsul-
taatio varhaiskasvatuk-
selle 

 Nepsy-kuntoutus, joka 
ei tällä hetkellä toteudu 

 Lapsiperheiden sosiaa-
lipalvelut 

 Varhaiskasvatus ja 
erityisopetus 

 Vammaispalveluiden 
sosiaalityö + ohjaus 

Omana toimintana  

 puheterapia lyhyet 
jaksot 

 fysioterapia 

 perheneuvolan 
vanhempien oh-
jaus  

Ostopalveluna:  

 toimintaterapia 
arviokäynnit + 
tarv. kuntoutus-
jakso 

 puheterapia, 
jos Kela ei 
myönnä 

 joitakin kuva-
taideterapioita 
ja ratsastuste-
rapioita 

Lastenneurologin säännöllinen 
konsultaatiomahdollisuus Eu-
rassa + puhelinkonsultaatiot 
 
koulutus 
 
sähköiset palautteet esh:sta 
 
perustason työntekijöiden kut-
suminen palavereihin esh:ssa 

Säkylä 
7 029  
32,1 % 

 Puheterapeutin arvio + 
ohjaus + 10–20 kerran 
kuntoutusjaksot 

 Fysioterapeutin arvio + 
ohjaus + lyhyet kuntou-
tusjaksot,  

 Psykologin arvio + oh-
jaus 

 Perheneuvojan + psy-
kologin tuki yksilölle ja 
perheelle + tarvittaessa 
kootaan ympärille sosi-
aaliohjaaja-/-työntekijä- 
ja perhetyöntekijäver-
kosto 

 Nepsy -valmennus 
toteutuu 

 Lapsiperheiden sosiaa-
lipalvelut 

 Vammaispalvelut 

 Varhaiskasvatus ja 
erityisopetus, kelto käy-
tössä 

 Moniammatillinen kon-
sultaatiotiimi (lääkä-
ri+nla-
th+kouluth+psykologi+k
uraattori+kelto+sos.tt.) 
pohtii yhdessä haasta-
via tilanteita ja kuinka 
saada asia verkostoyh-
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teistyöllä eteenpäin. 

Satshp 
lasten-
neurologia 

 Arviointi, diagnosointi ja 
suositukset 

 Tutkimusjaksolla 2 
tutkimuspaikkaa/vko, 
jossa tehdään diagnoo-
sit ja kuntoutusuunni-
telmat: esim. Suosituk-
set KELAn tai kunnan 
terapioista, kunnan 
muista palveluista 
(vammaispalvelu, las-
tensuojelu, PeNe, ope-
tustoimen tuet). 

 Liikuntavammapaikka-
laiselle moniammatilli-
sen tiimin arvio, palve-
lut, osastolla fysiotera-
pia. 

 Tutkimus-ja kuntoutus-
jaksolaisille tikoteekin 
ja apuvälinekeskuksen 
kautta tarvittavat palve-
lut.  

 Varhis-kuntoutuksen 
organisointi (autistiset 
lapset)  

 Neurologisten sairauk-
sien, kuten esim. epi-
lepsia ja aivosairaudet/-
vammat diagnosointi, 
hoito ja seuranta 
 

Kuntoutussuunnitelmil-
la KELA:n kautta: 
 

 Neuropsykologi-
nen kuntoutus 

 Liikuntavammaisil-
le ratsastusterapia  

 Musiikkiterapia 
(autistit), puhete-
rapia, fysio- ja toi-
mintaterapia. 

 

Palvelusetelil-
lä/maksusitoumuks
ella: 
 

 Neuropsykolo-
ginen yksilö- ja 
ryhmäkuntou-
tus. 

 Musiikkiterapia   

 Fysio- ja toi-
mintaterapia. 

 Ratsastuterapia   

Erikoissairaanhoidon toiveet 
kunnille:  

 Kunnat hoitavat itse lie-
vemmät kehitysviiveiset / 
oppimisvaikeuksiset / neu-
ropsykiatrisesti oireilevat 
lapset.  

 Riittävät resurssit tera-
peuteista, jotta varhainen 
arvioon pääsy ja kuntoutus 
lievemmin oireilevil-
la lapsilla tapahtuu omas-
sa kunnassa 

 Omiin kuntiin omat Nepsy-
ohjaajat tai nepsy-palvelun 
osto yksityiseltä palvelun 
tuottajalta 

 Oman kunnan resurssit 
sopivalle tasolle, ja osaa-
misen kehittäminen, jotta 
oikea-aikaisuus toteutuu 

 Tieto Satks:n koulujen 
erityisryhmistä ja kuntien 
järjestämistä kuntoutuksel-
lisista ryhmistä, jotta lapsi 
voidaan ohjata niihin.  

 Kunnassa nimetty kuntou-
tusohjaaja, joka ottaa ko-
pin lapsen ja perheen asi-
oista osastojakson jälkeen 
ja katsoo, että tukipalvelut 
järjestyvät. 
.  

Satshp 
sosiaalipal-
velut 

        

Kela       https://asiointi.kela.fi/palvelutu
ottajarekiste-
ri/ePTK/hakutulos.faces  

 
 

 

 

https://asiointi.kela.fi/palvelutuottajarekisteri/ePTK/hakutulos.faces
https://asiointi.kela.fi/palvelutuottajarekisteri/ePTK/hakutulos.faces
https://asiointi.kela.fi/palvelutuottajarekisteri/ePTK/hakutulos.faces
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Liite 5. Läheteindikaatiot lastenneurologiseen yksikköön 
 
 

Neurologiset sairaudet, kehityshäiriöt ja oppimisvaikeudet 

 Epäily lapsuusiän autismista 

 Epäily kehitysvammasta 

 Jos kehitys taantuu tai pysähtyy 

 Epäily epilepsiasta, esimerkiksi kohtausoireen vuoksi 

 Epäily neurologisesta sairaudesta 

 Epäily lihastaudista 

 Aivovammojen ja aivokasvainten jälkiseuranta 

 Jos oireet ovat merkittäviä ja on erotusdiagnostisia ongelmia (esim. vaikea kielihäiriö vs autis-

mikirjo) 

 Jos lapsen tutkiminen ei jostain syystä perustasolla onnistu, esim. jos ongelmat ovat niin laaja-

alaisia tai vaikeasti määriteltäviä 

 Jos päänsärkyoireen vuoksi on tarvetta erikoissairaanhoidon lähetteelle, niin nämä lähetteet 

osoitetaan Satasairaalan lastentautien yksikköön 
 

ADHD 

 Lääkityksen aloitus (vain, jos lääkkeen aloitus ei onnistu omassa kunnassa) JA oireet pääsään-

töisesti hyperaktiivisuutta, tarkkaamattomuutta tai impulsiivisuutta.  

Jos oireet painottuvat enemmän käytösongelmiin ja uhmakkuuteen, kannattaa harkita lähetettä 

ensisijaisesti lastenpsykiatrian yksikköön. 

 Jatkossa järjestämme lääkäreille alueellista koulutusta ADHD-diagnostiikasta sekä lääkityksen 

aloituksesta ja seurannasta. Pyrimme siihen, että ADHD-potilaat hoituvat jatkossa perustasolla 

ja mahdollistamme hyvät puhelinkonsultaatiomahdollisuudet lastenneurologille näissä asioissa. 
 

Jos läheteindikaatioiden suhteen on epäselvyyttä tai kysyttävää, niin lähettävä lääkäri voi tarvittaessa 

konsultoida potilaan asioissa lastenneurologia puhelimitse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veera Mäkitalo 

Lastenneurologi, Satasairaala 

Porissa 27.9.2019 
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Liite 6. Neurologisten lasten ja nuorten hoidon ja kuntoutuksen porrastus 
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