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tutkimusprosessi lastenpsykiatrialla
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 lähetteen käsittely
 kiireellisyys, lähettämisen syy > valitaan työryhmä/työntekijät
 soitto perheelle

 lupa aiempien tietojen pyytämiseen
 DAWBA-kyselyn tai muiden kyselyiden lähettäminen

 ensikäynti: tilannekartoitus, tutkimustarpeen arviointi
 jatkotapaamiset

 lapsi (mahdolliset lisätutkimukset kuten psykologinen arvio)
 vanhemmat
 koti/koulukäynti
 verkostotapaaminen?

 palautekäynti ja jatkohoidosta sopiminen



psyykkisen häiriön arvioiminen

 laaja-alainen tilannekartoitus 
 oireet, kehitys, vahvuudet, 

toimintakyky eri ympäristöissä
 elämäntilanne 
 vanhemmuus ja kasvatukselliset 

menetelmät
 koulun tukitoimet ja ryhmän 

tilanne
 aiemmat tutkimukset ja hoidot
 tarvittavat erotusdiagnostiset 

tutkimukset (somaattiset ja 
muut, esim puheterapeutin, 
toimintaterapeutin, psykologin 
tutkimus)

 kyselylomakkeet 
 koti/koulu/pk-käynti



kuntoutuksen ja 
hoidon perusperiaatteet

 perustana on huolenpito hyvinvoinnista 
(riittävä uni ja liikunta, monipuolinen 
ravitsemus, myönteiset 
vuorovaikutussuhteet) ja arjen sujuvuus

 tukitoimet (pedagogiset ym) tulisi 
käynnistää viivyttelemättä

 lähete = kutsu yhteistyöhön 
 erilaisten hoito/kuntoutusmuotojen tarve 

ja kuntoutuksen tavoitteet ovat 
yksilöllisiä

 eri perheenjäsenten hoitojen ja erilaisten 
tukitoimien koordinointi on tärkeää

 tavoitteena on toimintakyvyn 
koheneminen
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tukitoime
t

psykososiaaliset

lääke-
hoito



nettiterapia

erilaisia hoitomuotoja

tukitoimet

lääkehoito

musiikki-
terapia kuvataide-

terapia

psykoedu-
kaatio

vanhempien 
tukikäynnit

ratkaisukes-
keinen
terapia

CBT

kotisairaala
psykodynaaminen 

terapia

ryhmätera-
pia

neuropsy-
kiatrinen

valmennus
DDP

neuropsykolo-
ginen kuntoutus

theraplay

perheterapia

muu 
hoito

valokuva-
terapia

toiminta-
terapia

lapsen 
tukikäynnit

osastohoito
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vaikeudet

tavoitteet

soveltuvat, toteutettavissa ja 
käytettävissä olevat menetelmät

kuntoutussuunnitelman 
mukainen hoito

vasteen arviointi, hoidon 
jatkaminen?

vahvuudet

näyttöön 
perustuva tieto

kliininen 
kokemus

potilaan ja 
perheen 
toiveet

diagnostinen arvio
hoitopäätös

määritelty, mitattava, 
saavutettavissa, relevantti 

ja aikataulutettu

eri tahojen 
tukimuotojen 

kokonaisuuden 
koordinointi



Vaativan erityisen tuen tarpeen 
lapsi/nuori
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 Hoito yksilöllisen tarpeen mukaan
 Lääkehoito
 Psykososiaaliset hoitomuodot

Hoitoon liittyvä ohjaus
 Vanhempien ja muiden lähiaikuisten tukeminen
 Hoitojen koordinointi

 Yhteistyö muiden tahojen kanssa
 Lapsesta kertyneen tiedon hyödyntäminen 

tukimuotoja suunniteltaessa
 Yksi lapsi, yhteinen suunnitelma



TAITOJA ON HARJOITELTAVA 
TOISTUVASTI JA ARJESSA



promootio
preventio hoito ylläpito



Yksilöiden hoito vai 
ryhmäinterventio?

esimerkkejä kouluilla käytettävissä olevista keinoista: pedagogiset ratkaisut, 
KiVa-koulu, tunnetaitoryhmät, ART, Friends, Askeleittain, Lions Quest, 
Yhteispeli-hanke, ProKoulu, nepsy-keinot, PACE-asenne 



varhaiskasvatus ja
koulu

VIP-verkosto

OPISKELU-
HUOLTO

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN 
(perhekeskus)

neuvola, perheneuvonta, ohjauskäynnit, 
vanhempainkoulut, digipalvelut, perhesosiaalityö, 

perhetyö perheohjaaja, kotipalvelu, tukihenkilö, tukiperhe

VARHAISEN TUEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT 
(perhekeskus)

matalan kynnyksen mt-palvelut
lievien ja keskivaikeiden häiriöiden hoito

lasten kuntoutukselliset terapiat ja 
kuntoutustyöryhmä

sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut 

ERIKOISTUNEET PALVELUT ja OT-TASO
erikoissairaanhoito (vaativa diagnostiikka, hoito ja kuntoutus)

lastensuojelu (avo-, ja sijais- sekä jälkihuolto) 
koulutus ja tutkimus

SOTE-
KESKU
KSET

kohtaamispaikat

kunta
sosiaali- ja 

terveydenhuolto/maakunta

erityistason konsultaatiot 
ja jalkautuminen

perhe
kesku
ksen 

neuro
psyki-
atris-
ten

häiriö
iden 
työ-

ryhm
ä

psyykkari
(kunta vai 

liikelaitos?)

terveyden-
hoitaja

kuraattori 
psykologi

koululääkä
ri (SOTE-

kesk)

Yhteis
-työ
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perhekeskus lastenpsykiatria

koulutus
työnohjaus

konsultaatio

yhteisvastaanotto

jalkautuva työskentelylääkäri

sateliittityör
yhmä

perhekes
kuksen 

työntekijä



Miten toivoisin toimittavan, jos 
kyseessä olisi oma lapsi?
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