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1. Yhteystiedot
Sukunimi Mäkelä

Etunimi Jukka

Sähköpostiosoite jukka.makela@thl.fi

Organisaation nimi, jos
vastaat jonkin
organisaation edustajana

Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos

2. Vastaaja on
viranomainen

3. Kriteerien sisältö
"Hoidon tarpeen arvioinnissa huomioidaan lapsen 
oireet, toimintakyky, kehityksen eteneminen sekä 
lapsen ja perheen kokonaistilanne" Puuttuu 
erillisenä mainintana - vaikka taitava kliinikko toki 
ymmärtää että ne kuuluvat toimintakykyyn - lapsen 
vahvuudet ja perheen voimavarat. Pidän tärkeänä, 
että nämä nostetaan omina sanoina esiin, jotta 
perustelu ei vaikuta liian ongelmakeskeiseltä

"mielenterveyttä edistävät ja kasvuympäristöjä 
tukevat ": olisi hyvä korostaa kehitystä 
dynaamisena. Kasvu on mekaanisempaa: siksi 
"Kasvu- ja kehitysympäristöjä"

"matalan kynnyksen psykososiaalinen tuki ja 
vanhemmuutta tukevat interventiot ": lisäisin: 
"vanhemmuutta, lasta ja lapsen sosiaalista 
verkostoa tukevat interventiot". Lapsi voi hyötyä 
erilaisista ryhmämuotoisista tukirakenteista (kuten 
ART-ryhmistä tms) ja toisaalta lapsiryhmä voi 
altistaa mielenterveysongelmille ja se voi tarvita 
tukea esim kiusaamisen vähentämiseksi.

"jatkohoidon ja kuntoutuksen toteuttaminen 
erityistason tutkimusten ja/tai hoidon jälkeen 
erityistason ohjeistuksen mukaisesti" : paremmin: 
erityistason ohjauksessa ja sen kanssa 
yhteistyössä. vahvasti ammatillinen perustaso ei 
voi olla vain ohjesituksen vastaanottaja

"lastenpsykiatrinen avohoito": po: erityistason 
lastenpsykiatrinen avohoito

"riskitekijöiden kasaantumista tai huomattavaa 



lastensuojelun palveluiden tarvetta." po 
sosiaalihuollon palveluiden tarvetta (vrt 
sosiaalihuoltolain mukaiset palvleut kattavat monet 
aiemmin lastensuojelun avohuollon palveluina 
tarjotut palvelut

"Palvelukartta sisältää perusterveydenhuollon, 
erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen, 
varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitosten, " alle 
13.vuotiaat käyvät koulua, vain isommat 
olppilaitoksissa

Yleisesti ottaen erinomaista muotoilua. esim 
muotoilu sinänsä erinomaisesta 
arviointilomakkeista: "Arviointilomakkeita käytetään 
lasten terveystarkastuksissa ja ongelmatilanteiden 
arvioinnissa kliinisen päätöksenteon tukena" Ilman 
tätä lomakkeiden pisteet alkaisivat elää omaa 
elmäänsä
muotoilu lähetteen tekemisestä "yhteistyöprosessi, 
jolla on merkittävä vaikutus perheen sitoutumiseen 
tutkimukseen ja hoitoon."

4. Kriteerien soveltuvuus käytännön toimintaan
Erinomainen
Kriteerit vahvistavat kulttuuria, jossa tehdään 
varhaiskasvatuksen, koulun, sosiaalihuollon ja 
järjestöjen kanssa yhteistä työtä mielenterveyden 
vahvistamiseksi ja mielenterveysongelmien 
ehkäisyksi ja hoitamiseksi.Lomakkeiden käyttö 
systemaattisesti perustasolla ja erityistasolla tukee 
yhteisen kielen ja ymmärryksen löytymistä.

5. Vaikutukset hoidon yhdenvertaiseen
saatavuuteen Suuri askel oikeaan suuntaan. Merkittävä muutos 

aiempaan sekavaan käytäntöön

6. Mahdolliset kustannusvaikutukset
Merkittävä kustannuksia säästävä vaikutus. 
Oleellista on, että tämän toteuttamiseksi on 
saatava perustasolle enemmän 
mielenterveysosaamista. Esim 
kouluterveydenhoidon tiimiin olisi saatava 
mielenterveys- ja päihdetyön sairaanhoitaja, jotta 
näitä kriteereitä voisi oikeasti toteuttaa. Tämä pieni 
lisäinvestoinit toisi kriteerien toteuttamisen myötä 
suuret säästöt siinä, että se vähentäisi oireilun 
aiheuttamaa kuormitusta perheille ja vähentäisi 
erityispalveluiden käytön tarvetta.

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

Sähköisesti, jotta kaikki linkit toimivat. 
THL on looginen ylläpitäjä.
Artikkelina Suomen Lääkärilehdessä ja 
Terveydenhoitajalehdessä



8. Muita mahdollisia huomioita
No answers


