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Finsko má v současnosti zhruba 5 milio-
nů obyvatel. Jako jeden ze skandinávských 
států se pohybuje na relativně dobré eko-
nomické úrovni a dobře vybudovaná so-
ciální politika v sobě zahrnuje i odpoví-
dající úroveň speciálního vzdělávání a re-
habilitačních služeb pro občany s pos-
tižením. Edukační systém všech skandi-
návských států je historicky ovlivněn Ně-
meckem, jehož vliv logicky upadl po 
II. světové válce. Kromě evropských tren-
dů ve speciální pedagogice se všeobecně 
skandinávské státy v šedesátých letech 
20. století začaly orientovat na severoa-
merickou vzdělávací politiku, jejíž tenden-
ce dodnes ve Finsku aplikují především 
finští vysokoškolští pedagogové a výz-
kumníci. Recipročně také skandinávské 
země částečně ovlivnily „mainstreamingo-
vou" ideologii v USA. 

Silně působící trendy školské a sociální 
integrace způsobily ve Finsku zánik mnoha 
speciálních zařízení, která jsou v dnešní 
době nahrazena individuální integrací či 
zřizováním speciálních tříd na běžných ško-
lách. Zbývající speciální školy se postupně 
ruší a přetvářejí se ve speciálně-pedagogic-
ká centra (resource centres). Pozitivním 
dopadem těchto integračních trendů bylo, 

že se speciální školy začaly otevírat žákům 
s těžkým kombinovaným postižením 
a v roce 1997 se jejich vzdělávání převed-
lo z rezortu sociálního pod rezort školství. 
Dalším pozitivním dopadem je velká pod-
pora orgánů místních správ a charitativních 
či neziskových organizací při zřizování 
chráněných dílen, pracovišť a bydlení. 

Po decentralizačním procesu v osmde-
sátých a devadesátých letech 20. století 
bylo Finsko rozděleno na 6provincií, které 
se dále rozdělily na 452 místních samo-
správ. Tyto samosprávy maji různou veli-
kost, od 130 tisíc až po půl milionu oby-
vatel. Finské orgány místní správy odpo-
vídají za poskytováni vzdělávacích, 
sociálních a zdravotnických služeb, které 
je stanoveno zákonem o místních samo-
správách. Služby jsou kryty místními da-
němi a státními příspěvky, jež se řídi pod-
le různých ukazatelů, jako např. počet 
obyvatel, finanční situace jednotlivých sa-
mospráv apod. 

Tyto služby mohou být samosprávami 
poskytovány ve třech určitých formách: 
- samotnými samosprávami, 
- formováním určitých federací samo-

správ, které pak zmíněné služby posky-
tují společně, 



- najmutím či „zakoupením" služeb od 
jiných samospráv nebo privátního sek-
toru. 

Raná péče je, dle výpovědi finských 
odborníků, obecně organizována dosti 
chaoticky, a to právě následkem výše uve-
dených alternativ při poskytování speciál-
ně pedagogické podpory samosprávami. 
Každá oblast rané péče pro určité posti-
žení má odlišnou organizaci podpory, jež 
může být poskytována buď sociálními pra-
covníky samospráv, nebo centry při ústa-
vech sociální péče, ale například i nezis-
kovými organizacemi. Raně poradenskou 
péči lze nárokovat díky zákonu o lékař-
ské rehabilitaci. Raná péče pro rodiny 
s dětmi se zrakovým postižením má ve 
Finsku skoro třicetiletou tradici, kdy je 
poskytována Finskou federací zrakově 
postižených. 

Prvotním diagnostickým článkem při 
výskytu nějakého, přesněji zrakového po-
stižení jsou kojenecké poradny (ve fin-
štině dětská centra), ve Finsku velmi roz-
šířené a populární. Do těchto center při-
cházejí matky již v těhotenství a prochá-
zejí základním těhotenským screeningem. 
Po narození dítěte se samozřejmě matky 
vracejí zpět do těchto poraden, kde jsou 
dítěti prováděna základní zdravotní vyšet-
ření a kontrolní prohlídky. V případě po-
dezření na určité postižení či chorobu po-
radna odesílá rodinu s dítětem do centrál-
ní nemocnice na komplexní vyšetření. Ta 
slouží klientele určité provincie nebo vět-
šímu seskupení samosprávních obcí. Dia-
gnostika, především medicínská, je pro-
vedena týmem pediatrů, neurologů a dal-

ších odborníků, kteří vytvoří rehabilitač-
ní plán (ve finštině habilitační plán). Ne-
mocnice v rámci těchto multidisciplinár-
ních týmů zaměstnávají, či si přímo „ku-
pují" rehabilitační instruktory, tedy i pra-
covnici rané péče z Finské federace zra-
kově postižených. V plánu jsou vymeze-
ny všechny podpůrné terapie, postupy, 
jsou určeni pracovníci či organizace, na 
které se rodina může obrátit. Tým se tak 
stává určitým koordinátorem raně pora-
denských služeb. Při rehabilitaci dochází 
k napojení různých subjektů. Pro dítě ra-
ného věku se zrakovým postižením a jeho 
rodinu se stěžejními poradci stávají pra-
covníci Finské federace zrakově postiže-
ných. Finská federace zrakově postiže-
ných poskytuje ranou péči prostřednic-
tvím tzv. rehabilitačních center. Tuto péči 
mohou využívat jak rodiny s dětmi se zra-
kovým, tak s kombinovaným a zrakovým 
postižením. V současnosti existuje ve Fin-
sku pět center, z nichž každé má jednoho 
zaměstnance. Jiných dvanáct center fede-
race pracuje se staršími klienty. Klienty 
center jsou rodiny s dětmi od 0 do 16 let 
(proto nelze uvádět „centra rané péče"). 
Formy práce se neliší od našich forem rané 
péče a jsou to konzultace v rodinách, re-
habilitační pobyty, ambulance. Rodiny 
s dětmi multihandicapovanými tvoří asi 
30 % celkové klientely. Přestože je věko-
vé rozmezí dětí velké, nejaktivnější pod-
poru dodávají poradkyně právě v období 
raného věku dítěte. V případě konkrétní-
ho rehabilitačního centra v Jyväskyle 
(hlavní město středofinské provincie) na 
jednu pracovnici spadá asi 120 klientů 



z různých samosprávních oblastí soustře-
děných do dané provincie. Počet klientů 
tedy není počtem aktivních klientů. 
V předškolním a školním věku, kdy je 
dítě již většinou evidováno speciálně pe-
dagogickým centrem při speciální škole 
pro děti se zrakovým postižením, se fin-
ská poradkyně stává prostředníkem mezi 

dítětem a nemocnicí, většinou za účelem 
doporučení a spolupráce při získávání 
kompenzačních pomůcek. Vzděláním se 
poradkyně profilují buďjako sociální pra-
covnice, nebo zdravotní sestry. Tato mož-
ná profilace poradců se také odvíjí od dané 
legislativy. 
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Program finské rané péče se nazývá LA-
KU a je převzat z oregonského vzděláva-
cího programu pro zrakově postižené děti 
předškolního věku, jemuž se ve Finsku ne-
oficiálně říká „nový Portage". Hlavními 
úkoly poradkyň je doprovázet rodinu 
s dítětem k předškolnímu a školnímu zaří-
zení, být účastníkem multidisciplinárního 
týmu v nemocnicích či školách při dia-
gnostice a rozhodování o dalším vzdělává-
ní. Často se stává, že matky ve Finsku umís-
ťují děti do předškolních zařízení již od 1. 
roku věku dítěte, což obsah práce porad-
kyň rané péče směruje více do oblasti kon-
zultace s pedagogy předškolních zařízení. 

Na závěr lze tedy uvést, že finští speciál-
ní pedagogové a pracovníci rané péče se 
domnívají, že v systému raného poraden-
ství se obecně nachází více negativ než 
pozitiv. Služby jsou roztroušené a jejich 
koordinace působí místním samosprávám 
určité potíže, natož pak rodinám, jež by 
se měly stát nezávislými a samostatnými 
ve vyhledávání příštích odborných služeb. 
Celkový model rehabilitační podpory ko-
ordinované nemocnicemi je příliš medi-
cínský, příliš mnoho stojí na zdravotnic-
kých, rehabilitačních službách. Někdy 

chybí pedagogičnost služeb, což vzniká 
jako následek dané vzdělanostní profila-
ce poradců rané péče. 1 široký záběr klien-
tely z hlediska věkového období působí 
na kvality služeb negativně. Přes všechna 
zmíněná negativa je nutno uvést i poziti-
va. Poradkyně rané péče se ve Finsku těší 
velmi dobrému renomé mezi lékaři, mají 
výborné výsledky v depistáži díky koope-
raci s neurology a pediatry v centrálních 
nemocnicích a úzce spolupracují se spe-
ciálně pedagogickými centry jako s návaz-
nou péčí, a to ve formě členů multidisci-
plinárních týmů. 
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