Nuorten käytöshäiriöoireiden ja käytöshäiriöiden tutkimuksen ja
hoidon porrastus
Kaavio | 12.12.2018

EHKÄISY
Lapsuuden turvallinen, psykososiaalista kasvua tukeva ja yksilölliset tarpeet huomioon ottava ympäristö
ja lapsen temperamentille sensitiivinen kasvatus kotona, varhaiskasvatuksessa, koulussa ja vapaa-ajalla.
Lapsuuden kehityksellisten vaikeuksien ja mielenterveyden häiriöiden asianmukainen hoito (esim. oppimisvaikeudet, kielihäiriöt, ADHD) ja kasvuympäristön tukeminen psykososiaalisissa vaikeuksissa (perhettä
kuormittavat negatiiviset elämäntapahtumat, taloudelliset vaikeudet, vanhempia kohtaavat kriisit)
Nuoruusiän kehitystä tukeva ympäristö kotona, koulussa ja vapaa-ajalla
Tunne-, vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitojen opettaminen koulussa ja muussa lähiympäristössä (A)
Nuorella ilmenee ikätasosta poikkeavaa käytösoireilua, joka on toistuvaa ja aiheuttaa haittaa
arkielämässä.
PERUSTASON ARVIO JA TOIMENPITEET TARVITTAVASSA YHTEISTYÖSSÄ TERVEYDENHUOLLON, KOULUN JA
SOSIAALITOIMEN KESKEN
Stressitekijät koulussa, esimerkiksi
– oppimisvaikeudet > erityisopettajan arvio, koulupsykologin tutkimukset > mahdollisten oppimisvaikeuksien edellyttämä pedagoginen tuki
• Nuoruusiässä saattaa tulla esiin esimerkiksi oppimisen erityisvaikeuksia, kielihäiriöitä tai laajaalaisia oppimisvaikeuksia tai aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöitä tai autismin kirjon häiriöitä,
joita ei ole lapsuudessa todettu ja jotka altistavat käytösoireilulle.
– oppilaiden väliset konfliktit, esimerkiksi koulukiusaaminen > konfliktien selvittely koulun ja kotien
yhteistyössä, osapuolten mahdollisesti tarvitseman yksilöllisen tuen järjestäminen
– ristiriidat suhteessa opettajiin > niiden selvittely tarvittavassa laajuudessa
Stressitekijät kotona (suoraan nuoreen kohdistuvat kaltoinkohtelun muodot: altistuminen väkivallalle ja
muille väärinkäytöksille todistajana, aggressiivisten ja antisosiaalisten roolimallien vaikutukselle altistuminen tai vanhempien ja perheen ongelmat, joiden takia nuori joutuu ottamaan liiallista vastuuta tai jää
vaille huolenpitoa ja ohjausta) > yhteydenotto sosiaalihuoltoon tai lastensuojeluilmoitus, yhteistyö
sosiaalihuollon kanssa interventioiden suunnittelussa ja toteutuksessa
Stressitekijät ikätoverisuhteissa (ikätoverikontaktien ulkopuolelle jääminen, jatkuvat konfliktit, kiusaaminen, hyväksikäyttävyys, epäsuotavaa kehitystä tukevat ryhmäilmiöt) > vakaviin ongelmiin puuttuminen
tarpeen mukaisessa yhteistyössä kotien, koulun, sosiaalitoimen, terveydenhuollon ja mahdollisesti
muiden tahojen kanssa
Somaattinen terveydentila ja mahdollinen päihdekäyttö
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PERUSTASON HOITO
Käytösoireilulle altistavien tai sitä ylläpitävien stressitekijöiden lieventäminen/poistaminen kulloinkin
tarvittavassa yhteistyössä perheen, terveydenhuollon, koulun ja oppilashuollon, sosiaalitoimen ja mahdollisesti muiden toimijoiden kanssa
Yksilöllisen tuen tarjoaminen nuorelle sen mukaan, mitä ongelmia arvioinnissa ilmenee
• Käytöshäiriöin oireilevilla nuorilla on usein puutteita sosiaalisissa taidoissa, sekä tilanteiden
tulkinnassa että oman käyttäytymisen säätelyssä. Näitä taitoja tulee opettaa nuorelle ennen kuin
niitä voi häneltä edellyttää. Positiivisen käyttäytymisen palkitseminen on tärkeää.
Samanaikaisen komplisoitumattoman ADHD:n hoito pääasiassa perusterveydenhuollossa, tarvittaessa
erikoissairaanhoidon konsultaatioiden tuella
Lähetetään paikallisen käytännön mukaan erikoistason palveluihin, jos nuoren ongelmat jatkuvat
perustason tutkimusten ja interventioiden jälkeen.
ERIKOISSAIRAANHOIDON ARVIO
Käydään läpi perustasolla tehdyt selvitykset ja toimet (terveydenhuolto, sosiaalitoimi ja koulu) sekä mahdolliset jo tehdyt erikoistason selvitykset ja toimet (somaattinen erikoissairaanhoito, lastensuojelutoimet)
Nuoren diagnostinen arvio: käytöshäiriö, muu mahdollinen häiriö, samanaikaissairastavuus
Mahdolliset muut erityistason tutkimukset kulloinkin tarvittavassa yhteistyössä koulun, sosiaalihuollon ja
somaattisten erikoisalojen kanssa
ERIKOISSAIRAANHOITO ensisijaisesti avohoidossa
Kognitiivis-behavioraalisin menetelmin toteutetut hoidot (B)
Monimuotoiset systeemiset terapiat nuorten antisosiaalisen käyttäytymisen ja liitännäisongelmien
hoidossa (voivat olla tarjolla erikoissairaanhoidon tai lastensuojelun palveluissa) (B) tai samoja periaatteita
noudattava monimuotoinen ja intensiivinen työskentely nuoren, hänen perheensä ja muiden hänen
kehitysympäristöjensä kanssa
Oheissairauksien asianmukainen hoito
Mahdollinen lääkehoito
Tarpeenmukainen yhteistyö sosiaalihuollon, koulun ym. toimijoiden kanssa
Lyhytaikainen nuorisopsykiatrinen osastohoito saattaa olla tarpeellinen akuuttitilanteissa (itsetuhoisuus,
vakava väkivallan uhka) tai tutkimusten läpiviemiseksi, mutta nuoren kasvuympäristöstä selittyvä antisosiaalinen kehitys ei itsessään edellytä nuorisopsykiatrista osastohoitoa.
Päivystyksellistä sairaalahoitoa saattaa (myös) nuoren käytöshäiriössä edellyttää akuutti itsemurhan uhka
tai alaikäisen vakavaan mielenterveyden häiriöön liittyvä välitön väkivallan uhka, johon muut rajoittavat
keinot (sosiaalitoimi, poliisi) eivät sovellu paremmin. Tarkkailulähete voi näissä tilanteissa tulla kyseeseen.
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Jos nuoren käytöshäiriöoireilu kehityksellisesti asianmukaisesta kasvuympäristöstä
(tarpeenmukainen sijaishuoltopaikka mukaan luettuna) ja asianmukaisesta hoidosta huolimatta
pahenee, erityisesti impulssikontrollin puutteeseen liittyvän aggression suuntaan, siihen liittyy
vaikeita, hoidolle reagoimattomia liitännäisoireita ja syntyy aiheellinen epäily muusta vakavasta
häiriöstä käytöshäiriöoireiden taustalla, voidaan harkita lähetettä erityisen vaikeahoitoisten
alaikäisten tutkimus- ja hoitoyksiköihin (EVA).
TUTKIMUS JA HOITO EVA-YKSIKÖSSÄ
Laaja-alainen, erityisesti väkivaltariskiin ja sen hallintaan saattamiseen kohdistuva moniammatillinen
tutkimus turvaosasto-oloissa
Hoitojaksot tilanteissa, joissa käytöshäiriöön liittyy itsessään vakavia, turvaosasto-oloja vaativia
samanaikaishäiriöitä
Yksilöllisesti valitut lääkehoidot ja psykososiaaliset hoidot yksilö-, ryhmä-, perhe-, verkosto- ja
yhteisöhoidon keinoin alaikäisille tarkoitetuissa turvaosasto-oloissa
Nuoruusiän kehitystehtävien onnistumista tukevan jatkohoitosuunnitelman laatiminen
Myös oikeuden määräämät alaikäisten mielentilatutkimukset Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
pyynnöstä
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