
Lastenpsykiatrian yhtenäiset hoidon perusteet
Vastaaja:
-
Vastaus:
18.09.2018, 18:14 - 18.09.2018, 18:49

1. Yhteystiedot
Sukunimi Mänttäri

Etunimi Riku

Sähköpostiosoite riku.manttari@siunsote.fi

Organisaation nimi,
jos vastaat jonkin
organisaation
edustajana

Siun sote =Pohjois-Karjalan
sosiaali- ja
terveyspalvelujen ky

2. Vastaaja on
kunta tai kuntayhtymä

3. Kriteerien sisältö
Perustasosta.
Tärkeää että ja hyvä että perustason tehtävät ovat 
laajat. Erityisen tärkeää että perustaso tekee 
tutkimuksia jamyös hoitaa lieviä ja keskivaikeita 
häiriöitä.
Tärkeää että on maininta myös aikuisten ongelmien 
hoidosta, koska ne usein suoraan ovat lasten 
ongelmien syy.
Hyvä että perustaso toteuttaa jatkohoitoa erityistason 
työskentelyn jälkeen.

Erityistasosta.
Hyvä että konsultaatiot ja jalkautuvat palvelut 
todetaan tarpeellisiksi ja että sitä kautta perheitä 
autettaisiin monitoimijaisesti.
Kappale "kun lapsen oireilun lisäksi..." on 
ongelmallinen kokonaisuudessaan koska on hyvin 
epämääräinen, lisäksi maininta "huomattavaa 
lastensuojelun palveluiden tarvetta" on huono 
peruste psykiatriselle hoidolle, silloin tartvitaan 
nimenomaan lastensuojelua eikä terveydenhuoltoa.

LAPS-lomakkeiden ongelma on että pisteitä karttuu 
paljon jo vähäisistä ongelmista, siis oireista jotka eivät 
vaikuta lapsen tai perheen toimintakykyyn. Tämä 
johtaa tehottomiin toimenpiteisiin, rajattujen resurssien 
väärään käyttöön.
Lomakkeita pitäisi muuttaa niin että 0 pistettä tulisi 
kohdista ei ongelmia/vähäisiä oireita ja 1 piste tulisi 
kohdasta kohtalaisia oireita. Lastenpsykiatrisen 
konsultaation mahdollisuutta lähettämisen sijaan tulisi 
korostaa enemmän.



4. Kriteerien soveltuvuus käytännön
toimintaan Kriteerit ovat hyvin sovellettavissa käytännön 

toimintaan kunhan niitä sovelletaan säännölisesti.
Perustason resurssien riittävyys voi olla ongelma 
koska tällä hetkellä paikoin perustaso ei miellä itseään 
lasten mielenterveysongelmien hoitajaksi, esim 
perheneuvola voi katsoa olevansa vain kasvatuksen 
tukena, ei hoidollinen paikka. Samoin ongelma on kun 
koulun oppilashuolto ei ole hoidollinen paikka, esim 
kun psykiatriset sairaanhoitajat poistettiin koulusta 
laittomina (Eksote).

5. Vaikutukset hoidon yhdenvertaiseen
saatavuuteen Merkittävä vaikutus jos kriteereitä noudatetaan ja eri 

puolilla maata on yhdenvertaiset resurssit.
Tietyn alueen sisällä myös yhdenvertaisuus paranee 
kun noudatetaan yhteisiä kriteereitä.

6. Mahdolliset kustannusvaikutukset
Lisäkustannuksia voi tulla perustasolle, jos siellä ei 
ole riittävästi työpanosta jo nyt.
Erityistason kustannukset pysyvät samoina.

7. Missä muodossa kriteerit olisi
tarkoituksenmukaista julkaista (esimerkiksi
sähköisesti)

Sähköinen julkaisu on itsestäänselvyys.

Kuitenkin myös painettu opas olisi käyttökelponen.

8. Muita mahdollisia huomioita
Uusitut kriteerit nopeasti voimaan!


