
   

VARHAIN-KONSULTAATIOT  

HYKS Varhain Nuoret, HYKS Varhain Lapset,  HYKS Varhain Pienet Lapset 

Lasten- ja nuorisopsykiatrian konsultatiivinen ja integratiivinen toimintamalli, joka toteutetaan lapsen ja nuoren 

lähiympäristössä yhdessä varhaiskasvatuksen, perusterveydenhuollon, opiskeluhuollon ja lastensuojelun 

työntekijöiden kanssa. VARHAIN- kuvauksessa käytetään TidieR tarkistuslistaa, joka mahdollistaa intervention 

käyttöönoton sen keskeisten periaatteiden ja toimintatapojen mukaisesti  (Hoffman ym. 2014).  

 

Intervention tausta / lähtökohta 

Suomessa nuorten mielenterveyden hoito on yhä enenevästi ohjautunut erikoissairaanhoitoon, esimerkiksi 

pääkaupunkiseudulla vuonna 2017 n. 9% 13–17-vuotiaista nuorista oli psykiatrisen erikoissairaanhoidon 

asiakas (Ranta ym. 2018). Myös lastenpsykiatrisen erikoissairaanhoidon potilasmäärät ovat kasvaneet 

kymmenessä vuodessa, vaikka lasten häiriöiden määrät eivät ole lisääntyneet (Huikko ym. 2018).   

Terveydenhuoltolaki ohjaa mielenterveyspalveluiden järjestämistä perustasolla, yhdenvertaisten näyttöön 

perustuvien palveluiden saatavuutta ja yhteistyön lisäämistä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon 

välillä (FINLEX 1326/2010). SOTE-uudistus linjaa terveydenhuoltolain mukaisten ennaltaehkäisevien 

palveluiden kehittämistä ja mielenterveystyön integroimista peruspalveluihin (mm. Laajasalo & Pirkola 2012) 

ja lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE painottaa perustason vahvistamista ja palvelujen 

painopisteen siirtämistä ehkäiseviin sekä varhaisen tuen ja hoidon palveluihin  (Aula ym. 2016).    

 

Intervention tavoitteet 

 

 

 

  

• Tuottaa lasten- tai nuorisopsykiatrista tietoa ja osaamista varhaiskasvatuksen, koulujen oppilashuollon, 
perusterveydenhuollon ja lastensuojelun ammattilaisten käyttöön  
 

o Tarjota asiantuntemusta arviointimenetelmien ja kohdennettujen interventioiden toteuttamiseksi 
lapsen ja nuoren arkiympäristössä  

o Tunnistaa mielenterveyteen liittyviä osaamistarpeita sekä tukea peruspalveluja yhdessä 
työskentelyn, työnohjauksen ja koulutuksen keinoin    

 
• Tunnistaa vakavat mielenterveyden häiriöt tai niihin sairastumisen riskin sekä muut 

 erityisosaamista vaativat häiriöt mahdollisimman varhain  
  

• Vahvistaa ja aktivoida perheiden arjen tukiverkostoja  
 

• Tukea vaikeasti avun piiriin ohjautuvien lasten ja nuorten parissa työskenteleviä ammattilaisia 
 

• Kehittää integratiivista verkostoyhteistyötä ja luoda dialogista toimintakulttuuria 
 

• Selvittää konsultaatioiden vaikuttavuutta ja edistää korjausliikkeitä palveluissa 
 



   

Intervention toteuttaja  

VARHAIN-intervention toteuttavat alueelliset liikkuvat erikoissairaanhoidon tiimit yhdessä perus- ja erityistason 

ammattilaisten kanssa. VARHAIN-tiimit koostuvat psykiatrisista sairaanhoitajista, toimintaterapeuteista, 

lähihoitajista tai mielenterveyshoitajista. Lääkäripalvelut saadaan pääsääntöisesti perusterveydenhuollosta, 

mutta tarvittaessa tiimillä on mahdollisuus konsultoida lasten- ja nuorisopsykiatria erikoissairaanhoidosta.   

Perustason yhteistyökumppaneita ovat terveyden ja sosiaalihuollon sekä sivistystoimen ammattilaiset, joilla on 

omakohtainen huoli lapsen tai nuoren mielenterveydestä. Konsultoivalla työntekijällä tulee olla laaja-alaista 

kokemusta lasten tai nuorten mielenterveyshäiriöiden arvioinnista ja menetelmistä sekä ratkaisukeskeisestä 

verkostotyöstä. Oireilun vakavuusasteen arviointi ja palveluohjaus edellyttävät mielenterveyden hoitotyön 

triage-taitoja. VARHAIN-työn keskeisenä tehtävänä oleva perustasoisen mielenterveystyön tukeminen 

edellyttää myös  osaamista koulutus-, työnohjaus- ja valmennustaidoissa.   

Palvelujärjestelmässä Varhain-työ asemoituu erityis- ja vaativimman tason sekä perustason yhdyspinnalle 

(kuvio 1).  Konsultaatiot ovat suunnattu opiskeluhuollon - ja perusterveydenhuollon ammattilaisille sekä 

lastensuojelun työntekijöille, joita on ohjattu ottamaan yhteyttä työryhmään matalalla kynnyksellä nuoren 

psyykkiseen vointiin liittyvästä huolesta. 

  

Kuvio 1.VARHAIN-konsultaatiot nuorten mielenterveyspalvelujärjestelmässä 

Intervention toteuttamispaikka 

VARHAIN Pienet Lapset-  ja VARHAIN Lapset-työryhmät kuuluvat hallinnollisesti HUS Lastenpsykiatriaan, ja 

työtilat ja työryhmät ovat lastenpsykiatrian vastaanottojen tai muiden toimipisteiden yhteydessä. Työ on 

liikkuvaa työtä ja tapaamiset toteutetaan pääsääntöisesti päiväkodeissa ja kouluilla. Kotikäynnit ja tapaamiset 

yhteistyökumppanin kuten lastensuojelun tiloissa ovat mahdollisia.  

Lasten- ja 

nuorisopsykiatria

Perustason 
mielenterveystyö

Lasten ja nuorten mielenterveyden ja 
hyvinvoinnin edistäminen

VARHAIN-konsultaatiot 



   

VARHAIN Nuoret -työryhmä kuuluu hallinnollisesti HUS Nuorisopsykiatriaan ja alueellisten työparien/tiimien 

tukikohta on tutkimus- ja hoitopoliklinikkojen yhteydessä. Tapaamiset toteutuvat nuoren lähiympäristössä 

koulussa ja kotona tai perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja lastensuojelun tiloissa. 

VARHAIN-prosessi  

VARHAIN-työryhmä tarjoaa palvelukokonaisuuksia, joita ovat puhelinkonsultaatio, verkostokonsultaatio sekä 

konsultatiivinen arvio ja interventio. VARHAIN-työ toteutetaan yhdessä perustason tai lastensuojelun 

yhteistyökumppanin kanssa.   

Tiedottaminen 

Varsinaista asiakastyöskentelyä edeltävät tiedotustilaisuudet ja yhteistyökumppanien kanssa käydyt 

neuvottelut kunta- ja ikäryhmäkohtaisista yksityiskohdista sopimiseksi. Toiminnan käynnistyttyä pidetään 

lukukausittain infotilaisuuksia lasten- ja nuorten mielenterveyteen sekä toimintamalliin liittyen.  

Työskentelyn aloitus 

Konsultaatiopuhelusta käynnistyvässä työskentelyssä etsitään vaihtoehtoja lapsen ja nuoren ajankohtaisen 

kuormituksen vähentämiseksi ja toimintakyvyn tukemiseksi. Konsultatiivisen tutkimuksen tarkoitus on saada 

käsitys psyykkisen oireilun luonteesta, sen vakavuusasteesta ja lapsen/nuoren toimintakyvystä sekä vastata 

kysymykseen, tarvitaanko hoitoa erikoissairaanhoidossa vai onko mahdollista auttaa lasta, nuorta ja perhettä 

perustasolla yhdessä koulujen ja lastensuojelun yhteistyökumppanien kanssa.  

Verkostokonsultaatio 

Verkostokonsultaatioon osallistuvat lapsen, nuoren ja perheen lisäksi ne henkilöt, joilla on mahdollisuus olla 

apuna lapsen/nuoren voinnin kohenemisessa. Tapaamisissa pyritään dialogiseen työskentelytapaan ja jokaisen 

– erityisesti lapsen ja nuoren – kuulluksi tulemiseen. Verkostotapaamisen aikana käsitteellistetään lapsen, 

nuoren ja hänen läheistensä kokema kuormitus ja siihen vaikuttavat tekijät. Tarkoituksena on rakentaa 

yhteinen tavoite ja sopia, miten kukin voi vaikuttaa lapsen, nuoren ja perheen voinnin helpottamiseksi ja 

toimintakyvyn tukemiseksi.  

Konsultatiivinen arvio 

Lapsen ja nuorten oireilua arvioidaan yhteisissä tapaamisissa dialogin pohjalta, havainnoimalla, 

haastattelemalla ja käyttämällä systematisoituja arviointimenetelmiä. Interventio kohdennetaan todettuihin 

vaikeuksiin. Keskeistä on huomion kiinnittäminen lapsuuden/nuoruuden kehitystehtäviin ja arjen 

toimintakykyyn sekä niissä ilmeneviin tuen tarpeisiin.   

  



   

Interventio 

VARHAIN Nuoret toteuttavat konsultatiiviset interventiot yhdessä perustason työntekijöiden kanssa ja ne 

suuntautuvat niihin ajankohtaisiin tekijöihin, jotka nuori kokee kuormittavina. Interventiot ovat integratiivisia 

ja niissä on elementtejä psykoedukaatiosta, kognitiivisista menetelmistä, perheinterventioista ja omahoito-

ohjelmiin pohjautuvasta taitovalmennuksesta. Intervention aloittamisesta sovitaan yhdessä nuoren ja 

lähiverkoston kanssa ja samalla tehdään suunnitelma työskentelyn vaikuttavuuden arvioimiseksi.   

VARHAIN Lapset käyttävät mm. seuraavia työskentelymenetelmiä: Havainnointi luokassa, oppilashuollon 

keinot, yhteistyö opettajan kanssa, yhteistyö oppilashuollon ja muiden perustason asiantuntijoiden kanssa, 

lastenpsykiatrin konsultaatio, tuki koulun ja kodin yhteistyölle, Lasten Mielenterveystalo, vanhempien ohjaus 

ja psykoedukaatio. Lisäksi voidaan antaa tukea tai osallistua toisena ohjaajana koululla toimiviin 

ryhmäinterventioihin kuten ART tai Friends. 

Intervention päättäminen 

VARHAIN -työskentely päättyy, kun konsultaatiokysymykseen tai yhteydenoton syyhyn on vastattu.  Tällöin 

todetaan perustasoisen seurannan tai tuen riittävän tai vaihtoehtoisesti tehdään ohjaus erikoissairaanhoidon 

tai muun perus- tai erityistason palvelun piiriin.    

Prosessikuvaukset  

Prosesseissa pienten lasten, lasten ja nuorten kohdalla on eroavaisuuksia liittyen eri toimijoihin ja erilaisiin 

kehitysvaiheisiin lapsuus-  ja nuoruusiässä, joten VARHAIN Lapset – ja VARHAIN Nuoret  - prosessit ovat 

kuvattuna erikseen. (liitteet 1 ja 2) 

Työskentelyn määrä ja tiheys 

Varhain Lapset – konsultaatioissa työskentely käsittää vähintään yhden (1) verkostoneuvottelun. Neuvottelun 

kesto on n. 1 tunti. Muita käyntejä järjestetään yksilöllisesti sovittu määrä. Ylärajaa ei ole määritelty, mutta 

käyntimäärä asettuu usein 1-10 välille. Keskimäärin käyntejä on 4 / asiakas. Käyntien kesto vaihtelee 45 min 

– 4 tuntia.    

Varhain Nuoret – konsultaatioissa tapaamisten määrä vaihtelee keskimäärin 4 – 6 välillä. Konsultaation kesto 

vaihtelee 30 min – 2 tuntia. Kontaktin pituus vaihtelee päivästä useampaan kuukauteen ja joissakin tapauksissa 

kontakti jatkuu harvajaksoisesti pidempään.  

 Tulevaisuuden suunnat  

LAPE:n tavoitteena on siirtää painopistettä varhaiseen puuttumiseen ja oikea-aikaiseen tukeen (Aula ym. 

2016). VARHAIN Nuoret osallistuu GMI:n (Geneerinen Mielenterveysinstrumentti) pilotointiin ja antaa tukea 

yhdenmukaisten nuorten mielenterveyden arviointityökalujen käyttöön. Tulevaisuudessa pyritään 

tunnistamaan ajoissa myös haastavat ilmiöt ja koulutusyhteistyötarpeet, jolloin VARHAIN-työn roolina on 

toimia koordinoivana tahona ja tarvittaessa osallistua kouluttamiseen. Osa VARHAIN Nuoret -tiimin 

työntekijöistä toimii myös IPC-menetelmätyönohjaajina.     



   

 

VARHAIN- toimintaa tutkitaan ja kehitetään. Lasten ja nuorten psyykkistä vointia ja toimintakykyä arvioidaan 

soveltuvin mittarein intervention alussa ja lopussa. Lasten, nuorten, perheiden ja peruspalveluiden 

yhteistyökumppaneiden kokemuksia palvelusta kartoitetaan ja huomioidaan palvelun kehittämisessä.  

Tilastollisia indikaattoreita käytetään konsultaatioiden perustehtävän kehittämisessä osana lasten ja nuorten 

mielenterveyden palvelukokonaisuutta.       
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