
Lapsen kuntoutumisen neuvottelun ohjeistus
Lapselle merkityksellinen toiminta kuntoutumisessa (Metku) -neuvottelu

Olette osallistumassa lapsen kuntoutumisen neuvotteluun, jossa laaditaan lapsen kuntoutumisen konkreettinen tavoite 
ja yhteinen toimintasuunnitelma tavoitteen saavuttamiseksi. Lapsen kuntoutumisen päämääränä on vahvistaa lapsen 
osallistumista hänelle merkitykselliseen toimintaan arjessa. Tämä Metku-neuvottelun ohje on laadittu auttamaan 
neuvotteluun valmistautumista ja tukemaan käytännön järjestelyjä lapsilähtöisesti. Neuvottelussa lapsi osallistuu oman 
kuntoutumisensa suunnitteluun yhdessä aikuisten kanssa itselleen mielekkäällä tavalla. Metku-neuvottelu toteutuu neljän 
vaiheen kautta.

1. Koolle kutsuminen
Ennen neuvottelua ammattilainen ja perhe sopivat yhdessä neuvottelun käytännön järjestelyistä, kuten neuvottelun ajasta 
ja paikasta, siitä, kuka toimii neuvottelun puheenjohtajana ja sihteerinä (ammattilainen tai lapsen vanhempi), sekä lapselle 
mielekkäästä tavasta osallistua neuvotteluun.

2. Valmistautuminen
Lapsi ja perhe valmistautuvat omien voimavarojen mukaan sekä kuntoutuksen ammattilaisten tuella. Lapsi ja perhe voivat 
valokuvata, videoida ja kertoa lapselle merkityksellisestä toiminnasta arjessa Metku-kirjassa lapsen näkökulmasta. Lapsen 
vanhemmat voivat pohtia arjessa voimavaroja/hyvinvointia tuovia asioita ja toisaalta asioita, joihin halutaan muutosta.
Ammattilaiset valmistautuvat perehtymällä lapsen toimintakykyyn vaikuttaviin tekijöihin. Jos mahdollista, ammattilaiset 
tutustuvat etukäteen lapsen Metku-kirjaan ja tukevat Metku-kirjan tekemisessä. Ammattilaiset valmistelevat tilan ja 
mahdollisen videoneuvotteluyhteyden. 

3. Neuvottelun toteutus 
Esittely ja tehtävät

• Neuvottelu alkaa osallistujien lyhyellä esittäytymisellä, aloitetaan lapsesta (mikäli hän on läsnä) ja vanhemmista.
• Puheenjohtaja huolehtii aikataulusta ja siitä, että jokainen saa ilmaistua näkökulmansa, sekä kohdistaa keskustelun 

lapselle merkitykselliseen toimintaan arjessa sekä yhteisen tavoitteen ja toimintasuunnitelman laatimiseen.
• Sihteeri kirjoittaa esille tuodut asiat, tavoitteen ja toimintasuunnitelman. Sihteeri tekee yhteenvedon neuvottelussa 

sovituista asioista, ja perheellä on mahdollisuus tarkistaa yhdessä sovittujen asioiden kirjauksen oikeellisuus. Sihteeri 
huolehtii neuvottelussa sovittujen asioiden viestinnästä.

Tavoitteen ja toimintasuunnitelman laadinta 
• Neuvottelussa konkretisoidaan ja laaditaan lapsen kuntoutumisen tavoite.
• Lähtökohtana tavoitteen laadinnassa ja toimintasuunnitelmassa ovat asiat, jotka lapsi ja perhe kokevat arjessa 

tärkeiksi. Jokaisella osallistujalla on oikeus ja mahdollisuus esittää oma näkökulmansa ja huomionsa suhteessa 
tavoitteeseen ja toimintasuunnitelmaan.

• Keskustellaan ja laaditaan yhteinen suunnitelma siitä, millaisin keinoin tavoitteeseen pyritään. 

Sovittavat asiat ja viestintä
• Sovitaan osapuolten vastuualueet ja tehtävät. 
• Sovitaan yhdessä viestinnästä niin, että ajankohtaiset asiat tavoittavat tarvittavat osapuolet.

4. Neuvottelun jälkeen
• Neuvottelun jälkeen lapsi ja lapsen vanhempi keskustelevat yhdessä neuvottelussa sovituista asioista. Vanhemman 

on hyvä kertoa lapselle siitä, miten lapsen oma näkökulma vaikutti tehtyihin päätöksiin. 
• Osallistujat kehittävät neuvottelun toteuttamista yhdessä eteenpäin. 

Lisätietoa Metku-neuvottelusta lapsen kuntoutumisessa voi lukea osoitteessa 
metropolia.e-julkaisu.com/lapsen-metkut

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

