
Esipuhe

Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön tehtävänä on selvittää 
omalla toimialallaan esiintyviä tarpeita ja tehdä kehittämisaloitteita, 
järjestää tukipalveluita sekä harjoittaa säätiön tarkoitusta palvelevaa 
tutkimus-, kokeilu- ja tiedotustoimintaa.

Säätiön hallituksessa huomattiin 1990-luvun alussa, että vam-
maisen lapsen perheet, joilla oli riittävästi tietoa ja varallisuutta, ha-
kivat apua ulkomaisilta klinikoilta. Se herätti kysymyksiä suomalai-
sen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän toimivuudesta ja ennen 
kaikkea toimintatavoista. Perheitä kuultaessa kävi ilmi, että perus-
terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä ei ollut riittävää 
yhteistyötä ja että erikoissairaanhoidossa vammaista lasta käsiteltiin 
erityistyöryhmissä, joihin lapsen vanhemmilla ei ollut pääsyä. Van-
hempien mahdolliset voimavarat jätettiin hyödyntämättä, eikä osattu 
ajatella, miten pitkäaikaisia vaikutuksia varhaista vuorovaikutusta 
tukevalla työllä olisi koko lapsen kehitykseen. Myös yhteiskunnalli-
nen tilanne oli kaikkea muuta kuin tasapuolinen. Läheskään kaikilla 
perheillä ei ollut riittävästi tietoa puhumattakaan taloudellisista mah-
dollisuuksista lähteä lapsen kanssa ulkomaille.

Säätiön hallitus teki vuonna 1993 päätöksen, jossa se päätti kes-
kittää kaikki voimavaransa lähivuosina pienten vammaisten lasten 
varhaiskuntoutuksen kehittämiseen ottaen huomioon jo eräissä muis-
sa maissa hyviksi todetut vanhempien opastuksen ja kotikuntoutuk-
sen muodot ja liittää ne suomalaiseen lääkinnällisen kuntoutuksen 
perinteeseen. Tavoitteena oli myös muuttaa työkäytäntöjä enemmän 
sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä korostaviksi ja ottaa van-
hemmat täysivaltaisina jäseninä mukaan vauvan kokonaiskuntou-
tuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Hallitus myös piti tärkeänä 
painottaa kokonaisvaltaista lapsen eri toimintojen integroimista ai-
kaisemmin etupäässä motoriseen kehitykseen keskittyvän toimimi-
sen lisäksi. Varhaiskuntoutusprojektin alkuvaiheessa siitä käytettiin 
nimeä lääkinnällisen, sosiaalisen ja pedagogisen kuntoutuksen yh-
teensovittaminen. Kiikku-varhaiskuntoutusmalli kehitettiin projektin 
ensimmäisessä vaiheessa vuosina 1993–1999. Toisessa vaiheessa vuo-



sina 2000–2004 keskityttiin kouluttamaan perhetyöntekijöitä julki-
seen sosiaali- ja ter veydenhuoltoon.

Kiitän Raha-automaattiyhdistystä merkittävästä tuesta projek-
tin loppuunsaattamiseksi. Kädessänne on projektin loppuraportti. Se 
kertoo, miten asetettuihin tavoitteisiin on päästy, miten työn raken-
teisiin on vaikutettu ja myös miten taloudellisesti kannattavaa yhteis-
kunnalle on keskittää voimavaroja varhaiskuntoutukseen. Ihmiselä-
män tärkeimmät vuodet ovat ensimmäinen, toinen ja kolmas. Niihin 
on panostettava!
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