Lasten käytösongelmien ja -häiriöiden arvioinnin ja hoidon porrastus
Kaavio | 12.12.2018

EHKÄISY
Tiedettyihin käytöshäiriöille altistaviin riskitekijöihin vaikuttaminen (esim. raskaudenaikainen altistus
tupakalle ja alkoholille), vanhempien mielenterveyshäiriöiden hoito ja stressin vähentäminen, positiivisten kasvatuskäytäntöjen tukeminen, tuen saaminen oppimis- ja tarkkaavuusvaikeuksiin, ks. lisää täältä
Lapsen turvallinen, psykososiaalista kasvua ja yksilöllisiä tarpeita tukeva ympäristö kotona, varhaiskasvatuksessa, koulussa ja vapaa-ajalla
Tunne-, ongelmanratkaisu- ja vuorovaikutustaitojen opettaminen varhaiskasvatuksessa (A) ja koulussa (A)
koko lapsiryhmälle ja riskiryhmään kuuluville lapsille (B)
Lapsella ilmenee ikätasosta poikkeavaa käytösoireilua, joka on toistuvaa ja aiheuttaa haittaa
arkielämässä.
PERUSTASON ARVIO JA TOIMENPITEET TARVITTAVASSA YHTEISTYÖSSÄ TERVEYDENHUOLLON,
VARHAISKASVATUKSEN, KOULUN, PERHENEUVOLAN JA SOSIAALITOIMEN KESKEN
Fyysisen terveyden ja kehityksen arvio, näkö ja kuulo mukaan luettuina > tarvittaessa somaattisiin
lisätutkimuksiin
Psykososiaalisen kehityksen arvio ja suoriutuminen päiväkodissa ja koulussa, erityisesti oppimisvaikeudet,
kehitysviiveet (erityisesti kielenkehitys) ja toverisuhteet
> tarvittaessa psykologin, puheterapeutin tai toimintaterapeutin tutkimuksiin ja edelleen
tarvittaessa erityistason, kuten lastenneurologin tai foniatrin, konsultaatioon
> tunne-elämän ja käyttäytymisen arvio, apuna esim. SDQ-kyselylomake, ks. täältä
> tarvittaessa ohjaus perustason ADHD-arvioon tai muiden lastenpsykiatristen häiriöiden arvioon
ja hoitoon perustasolla ja edelleen tarvittaessa erikoissairaanhoidon palveluihin
Sosiaalisen tilanteen arvio ja lapsen elämänhistoriaan perehtyminen:
perhetilanne
kasvatuskäytännöt, mahdollinen kaltoinkohtelu, perheen kuormitustekijät ja voimavarat, kuten
vanhempien terveys, akuutit stressitilanteet, esim. taloudelliset vaikeudet > tarvittaessa
yhteydenotto sosiaalihuoltoon, lastensuojeluun ja poliisiin
varhaiskasvatus ja koulutilanne
päiväkodin/koulun voimavarat ja kuormitustekijät (esim. suhde opettajaan), kodin ja koulun
yhteistyö, mahdollinen kiusaaminen ja toverisuhteet, tuen tarve oppimis- tai sopeutumisvaikeuksissa
lapsen muut sosiaaliset verkostot
PERUSTASON INTERVENTIOT
Käytösoireilulle altistavien tai sitä ylläpitävien stressitekijöiden (esim. altistuminen väkivallalle tai jatkuville
ristiriitatilanteille, laiminlyönti, oppimisvaikeudet) lieventäminen/poistaminen kulloinkin tarvittavassa
yhteistyössä perheen, terveydenhuollon, koulun, oppilashuollon, perheneuvolan, sosiaalitoimen ja
mahdollisesti muiden toimijoiden kanssa
Strukturoitu sosiaalisen oppimisen teoriaan, kognitiivis-behavioraaliseen teoriaan ja kiintymyssuhdeteoriaan perustuva vanhemmuustaitojen ohjaus
– ryhmämuotoisena tai yksilöllisesti (A) tai sähköisesti ja puhelimen välityksellä (A)
Perustuu 12.12.2018 julkaistuun Käypä hoito -suositukseen
Käytöshäiriöt (lapset ja nuoret)
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PERUSTASON INTERVENTIOT (jatkuu)
Tuki oppimis- tai sopeutumisvaikeuksiin varhaiskasvatuksessa ja koulussa ja tarvittavat sosiaalihuollon
toimet. Voimavarojen huomioiminen ja toivotun käytöksen positiivinen vahvistaminen.
Arvion ja hoidon tulee olla lapsen ja perheen kannalta jatkuva kokonaisuus siten, että se sisältää tarpeenmukaisesti perustason ja erikoissairaanhoidon toimia. Käytöshäiriöiden hoito ja lapsen ja perheen tarvitsemat tukitoimet ovat usein pitkäaikaisia.
Jos lapsen ongelmat jatkuvat perustason tutkimusten ja hoidon jälkeen, lapsi lähetetään paikallisen
käytännön mukaan erikoistason palveluihin. Erikoistason hoitoon ohjaamisen harkinnassa voi
käyttää LAPS-lomaketta, ks. täältä
ERIKOISSAIRAANHOIDON ARVIO
Käydään läpi perustasolla tehdyt selvitykset ja toimet (terveydenhuolto, sosiaalitoimi ja varhaiskasvatus/
koulu) sekä mahdolliset jo tehdyt erikoistason selvitykset ja toimet (somaattinen erikoissairaanhoito,
lastensuojelutoimet).
Lapsen diagnostinen arvio: uhmakkuushäiriö tai käytöshäiriö, muu mahdollinen häiriö, samanaikaissairastavuus
> tarvittavat lisätutkimukset
Tarpeenmukainen yhteistyö varhaiskasvatuksen, koulun, sosiaalitoimen ja somaattisen erikoissairaanhoidon kanssa. Kaikissa toimissa on tärkeää huomioida olemassa olevat voimavarat ja vahvistaa
positiivisella huomiolla toivottua käytöstä.
ERIKOISSAIRAANHOITO ensisijaisesti avohoidossa
Psykososiaaliset interventiot:
– Kognitiivis-behavioraalista teoriaa, sosiaalisen oppimisen teoriaa ja kiintymyssuhdeteoriaa
hyödyntävä strukturoitu vanhemmuustaito-ohjaus ryhmämuotoisena tai yksilöllisesti tai
vanhempi–lapsi-vuorovaikutuksen välitön ohjaaminen (A)
– Vanhemmuustaito-ohjauksen lisäksi harkinnan mukaan kouluikäiselle lapselle suunnattu yksilötai ryhmämuotoisesti toteutettava vuorovaikutus-, tunne- ja ongelmanratkaisutaitoja
kehittävä interventio (B)
Oheissairauksien asianmukainen hoito
Mahdollinen lääkehoito erikoislääkärin arvion perusteella ja seurannassa psykososiaalisten hoitojen
lisänä (B)
Lyhytaikainen osastojakso saattaa olla tarpeellinen akuuttitilanteessa (vakava väkivallan uhka,
itsetuhoisuus) tai tarkemman arvion tekemiseksi.
Tarpeenmukainen yhteistyö varhaiskasvatuksen, koulun, kouluterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja
somaattisen erikoissairaanhoidon kanssa
EVA, erityisen vaikeahoitoisten ja vaarallisten alaikäisten hoito- ja tutkimusyksikkö
Joissakin tilanteissa arvio ja hoito EVA-yksikössä (Ks. kaavio nuorten käytöshäiriöoireiden ja
käytöshäiriöiden tutkimuksen ja hoidon porrastuksesta täältä)
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