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-
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1. Yhteystiedot
Sukunimi Ebeling

Etunimi Hanna

Sähköpostiosoite hanna.elina.ebeling@ppshp.fi

Organisaation nimi,
jos vastaat jonkin
organisaation
edustajana

(Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiiri, Oulun
yliopistollinen sairaala)

2. Vastaaja on
viranomainen

3. Kriteerien sisältö
Kriteerien sisältö on monipuolinen ja ottaa huomioon 
lapsen toimintakyvyn suhteessa ikätasoiseen normaaliin 
toimintaan tavanomaisissa toimintaympäristöissä. 
Kriteereissä kiinnitetään huomio keskeisiin 
vanhemmuuden tekijöihin, joilla on vaikutusta lapsen 
kehitykseen. Perheen toiminta ja perheessä oleva 
riskitekijät on otettu huomioon. Oireilu on otettu 
sisäänpäin suuntautuneina ja ulospäin suuntautuneina 
oireina huomioon. 
Perheväkivalta on huomioitu. Kokonaisuudessa lomake 
on monipuolinen. 

Mietittäväksi, tulisiko seuraavat asiat ottaa kuitenkin 
vielä selvemmin lomakkeelle.
- Muut traumaattiset tapahtumat ja prosessit, esimerkiksi 
koulukiusaaminen, selvät yksittäiset traumat. 
- Yleinen terveydentila, pitkäaikaissairaudet, vakavat 
somaattiset sairaudet
- Kyky vuorovaikutukseen (tämä on nyt 
LAPS-lomakkeessa toimintakyvyn alla, pikkuLAPS-
lomakkeessa kontaktikyvyn kysymyksessä)
- Kyky ilmaista itseä ja omia toiveita (sisäänpäin 
kääntyneet oireet menevät usein hyvän sopeutumisen 
piikkiin)
- Pakko-oireet?
- Syömiseen liittyvä valikoivuus tai muut ongelmat?
- Muuhun ympäristöön kuin perheeseen liittyvät 
psyykkisen kehityksen riskitekijät, kuten sijoitetun lapsen 
tilanne, kouluympäristöön/varhaiskasvatukseen liittyvät 
riskitekijät, lukuisat muutot, koulujen vaihdot jne. (nämä 
eivät välttämättä tule huomioon otetuiksi 
perhekysymysten kohdalla)



4. Kriteerien soveltuvuus käytännön
toimintaan Kriteereitä on käytetty ja ne ovat soveltuneet hyvin. 

Edellisessä kohdassa mainittuja alueita ei ehkä ole otettu 
huomioon.

5. Vaikutukset hoidon yhdenvertaiseen
saatavuuteen Riippuu lomakkeen käytön kattavuudesta ja paikallisista 

hoitopolun käytännön toteutuksista. Kattavaa selvitystä 
lomakkeen käytöstä alueellamme ei ole. Lääketieteen 
opiskelijoiden koulutuksessa opetetaan lomakkeen 
käyttö. Hoitoon ohjaamiskäytännöissä on 
todennäköisesti silti edelleen vaihtelua.

6. Mahdolliset kustannusvaikutukset
Lasten oikea-aikainen arviointiin, tutkimuksiin ja hoitoon 
ohjaaminen tuo haasteen palelujen riittävyydestä ja 
oikeaan kohtaan sijoittamisesta. Pitkällä aikajänteellä 
oikea-aikainen asioihin puuttuminen ja hoitoketjun oikean 
kohdan hyödyntäminen tuo säästöä.

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

Nykyinen muoto on ollut varsin toimiva.

8. Muita mahdollisia huomioita
Tärkeää, että eri tahoilla olisi kohtuullisen yhtenevä 
käsitys, mitä hoitoketjun osaa missäkin vaiheessa 
ongelmakenttää tarvitaan.


