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Alle 18-vuotiaat
lapset ja nuoret,
joilla epäillään
neuropsykiatrisia
ongelmia

Yhteydenotto selvittelytarpeen arviointia
varten. Tukitoimien
aloittaminen

Moniammatillinen
selvittely ja
suunnittelu

Tukitoimet ja
hoito

Arviointi ja
seuranta

Prosessivaihe

Mitä tehdään

Kuka tekee/Vastuu

Mittari ja
tavoitetaso
Kysely-/
oirelomake
LENE
Kontrollit neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa

Arviointi

Ohjeet

Yhteydenotto
selvittelytarpeen
arviointia varten

Vanhemmat, koulu/päivähoito tai lasten
ja nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset
ottavat yhteyden.

Keskustelu perheen, koulun/päivähoidon henkilöstön, psykologin,
neuvolan/kouluterveydenhuollon/lääkärin kanssa

Tarvitaanko
lisäselvittelyjä?

Tärkeimmät
ADHD-oireet

Tukitoimien
aloittaminen

1.Pedagogiset tukitoimet
päivähoidossa ja
koulussa.
2.Perheen tukeminen.

Opettaja, erityisopettaja, avustaja,
erityislastentarhanopettaja
Terveydenhoitaja, perhetyö,
tukihenkilö

Moniammatillinen
selvittely ja
suunnittelu

1.Kognitiivinen selvitys
2.Luokkahavainnointi
3.Motoristen ja kielellisten vaikeuksien selvittely

Koulupsykologi tai lasten ja
nuorten vastaanoton psykologi
Fysioterapeutti,
toimintaterapeutti, puheterapeutti

Standardisoitu
testi
Kysely-/oirelomake

ADHD-oireisen
lapsen ja nuoren
palveluketju
(VSHP)

4.Etiologinen selvittely,
somaattinen arviointi
5.Kannanotto diagnoosiin, jatkosuunnittelu

Lastenlääkäri, lastenneurologi,
Lasten- ja nuorisopsykiatri
Nepsy-tiimi, johon kuuluu
lastenlääkäri, psykologi (ja muita
ammattilaisia tarvittaessa)

Odotusajat

ADHD-oirekysely

6.Verkosto-kokoukset

Perhe, kouluhenkilöstö,
Psykologi ja muut asianomaiset
osapuolet (esim. terapeutit, sosiaalityöntekijät)

Erityistarpeisten
lasten ja nuorten
palveluketju

Tukitoimet ja
hoito

1. Jatkotukitoimet
koulussa (pedagogiset
tukitoimet) ja kotona
2. Psykoedukaatio
lapselle ja perheelle
3. Toiminta-, puhe- ja
fysioterapia tarpeen
mukaan
4. Psykososiaaliset
tukimuodot
-vanhempainkoulu
-Nepsy-valmennus
-Leikki- /psykoterapia
-Neuropsykologinen
kuntoutus
5. Lääkitys

Arviointi ja
seuranta

Opettaja, erityisopettaja,
koulunkäyntiavustaja, tukihenkilö

Koulupsykologi
seuraa tukitoimia koulussa

Koulupsykologi, ohjaaja/
Lasten ja nuorten vastaanoton
sairaanhoitaja
Kuntoutusohjaaja
Toiminta-, puhe- ja fysioterapeutti
Ohjaaja, sairaanhoitaja, lasten ja
nuorten vastaanoton psykologi,
kuntoutusohjaaja/Nepsy-valmentaja, psykoterapeutti

Lastenlääkäri, lasten- ja
nuorisopsykiatri

6. Sosiaalihuoltolain
mukaiset sosiaalipalvelut (kotipalvelu,
perhetyö, sosiaaliohjaus)

Sosiaalihuoltotiimi

1.Tukitoimien
seuranta

Kouluterveydenhuolto, neuvola,
Neuvola/koulupsykologi

Seuranta lastenpoliklinikalla tai lasten
ja nuorten vas- Sosiaalihuollon
taanotolla
tukimuodot
lapsiperheille

2. Lääketieteellinen
seuranta
3. Palvelutarpen
seuranta
Prosessin perustiedot
Prosessin omistaja
Prosessikuvauksen laatija
Hyväksymispäivä ja hyväksyjä
Prosessin kohderyhmä
Prosessin sidosryhmät
Prosessin onnistumisen edellytykset
Mittarit ja tunnusluvut
Prosessin kehittäminen ja päivittäminen
Kosketuspinnat muihin prosesseihin
Version numero

Lastenpoliklinikka tai lasten ja
nuorten vastaanotto, terapeutit
Sosiaalihuoltotiimi, vammaispalvelut
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Lasten, nuorten ja perheiden parissa työskentelevät
Varhaiskasvatus, koulu (erityispedagogiikka, kuraattorit, koulupsykologit)
Täydennyskoulutukset, osaaminen, riittävät henkilöstöresurssit
Prosessi arvioidaan ja päivitetään joka toinen vuosi
Erityistarpeisten lasten ja nuorten palveluketju, lapsen viivästyneen kehityksen palveluketju
(VSHP)
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