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Perhekuntoutus lapsen tunteiden
säätelyn ja käyttäytymisen pulmissa
Lähtökohdat Tarkastelimme neuropsykiatrisesti oireilevien 5–12-vuotiaiden sosiaalisia taitoja sekä tunteiden
säätelyn ja käyttäytymisen ongelmia monimuotoisen hoito-ohjelman alussa ja lopussa.
Menetelmät Prospektiivisen havaintotutkimuksen analyysit perustuivat huoltajien ja opettajien arvioihin.
Tulokset Huoltajien mukaan lasten empatiakyky vahvistui ja tunteiden säätelyn sekä käyttäytymisen haasteet
vähenivät. Opettajien mukaan lasten sosiaalinen toimintakyky ei muuttunut kouluympäristössä. Samanaikainen
uhmakkuus- tai käytöshäiriödiagnoosi ennusti lapsen heikentynyttä sosiaalista toimintakykyä koulussa.
Päätelmät Monimuotoinen hoito saattaa vähentää tunteiden säätelyn ja käyttäytymisen ongelmia neuropsykiatrisesti oireilevilla lapsilla. Osalla ilmeni silti merkittäviä sosiaalisen toimintakyvyn haittoja hoidon päättyessä.
Tarvitaan keinoja vahvistaa näiden lasten sosiaalista toimintakykyä eri kasvuympäristöissä.
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Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD)
ja autismikirjon häiriö ovat neurokehityksellisiä
oireyhtymiä (1,2). Neuropsykiatristen ydinoirei
den ohella tunteiden säätelyn vaikeudet ja käy
töspulmat aiheuttavat lapsille merkittäviä so
siaalisen toimintakyvyn haittoja (3–6).
Lapsen oireilu on yhteydessä huoltajien li
sääntyneeseen psyykkiseen kuormittuneisuu
teen (7–9). Sosiaalisissa tilanteissa ilmenevät
pulmat saattavat altistaa lapsen kiusaamiskoke
muksille (10,11). Tunteiden säätelyn vaikeudet
lisäävät myös reaktiivisen aggression riskiä
neuropsykiatrisesti oireilevilla lapsilla (12–14).

Äidit arvioivat lapsilla olevan keskimäärin
enemmän käytösongelmia kuin isät.

Vertaisarvioitu
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Merkittävät sosiaalisen toimintakyvyn haitat
tulee huomioida psykososiaalista tukea suunni
teltaessa (7,15). Pitkittäistutkimukset ovat osoit
taneet, että tunteiden säätelyn ja käyttäytymisen
haasteet ovat yhteydessä lapsen masennusoirei
luun (16–18) ja saattavat vahvistaa käytösoirei
lun haittaa (17–20) sekä neuropsykiatrisen oire
kuvan pysyvyyttä (8,9,21).
Lapsiperheiden hyvinvointia edistettäessä
avainasemassa ovat matalan kynnyksen palvelut
(22) sekä ryhmä- ja kouluinterventiot (23,24).

Lapsen toimintakyvyn merkittävät haitat koto
na, kaverisuhteissa ja koulussa edellyttävät
usein intensiivisempää tukea kuin mihin pe
ruspalveluissa on mahdollisuus (25–27).
Vahvinta näyttöä vaikuttavuudesta on van
hempainohjauksen menetelmistä (27). Tutki
tuimpia hoitomuotoja ovat lapsen ja vanhem
man vuorovaikutusterapia, ryhmämuotoinen
strukturoitu vanhempainohjaus ja yksilöllistetyt
perheterapeuttiset interventiot (25–31).
Psykososiaalisen tuen tehostaminen edellyt
tää yleensä laaja-alaista toteutustapaa. Perheläh
töiseen hoitoon on siksi tärkeää sisällyttää päi
väkodin ja koulun arkeen kohdistettuja tukitoi
mia (27,31,32). Vaikka tutkittujen hoitomuoto
jen on havaittu vähentävän etenkin lasten tun
teiden säätelyn ja käyttäytymisen ongelmia
(24,26–30), lapsen oireilu ja sosiaalisen toimin
takyvyn haitat ovat melko pysyviä (20,24,33).
Myös muut tekijät, kuten huoltajan mieliala
oireilu, saattavat olla yhteydessä perhelähtöisen
hoidon tuloksellisuuteen (29,32,33).
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan neuro
psykiatrisesti oireilevien lasten (5–12-vuotiaat)
sosiaalisia taitoja, tunteiden säätelyn haasteita
ja käytösongelmia monimuotoisen perhekun
toutuksen alkaessa ja päättyessä. Ennakko-ole
tuksena on, että hoito-ohjelman päättyessä las
ten sosiaaliset taidot ovat vahvistuneet ja tuntei
den säätelyn ja käyttäytymisen ongelmat vähen
tyneet. Lisäksi oletamme, että myönteiset muu
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tokset näkyvät sekä koti- että kouluympäristös
sä. Vastaavaa kotimaiseen kliiniseen aineistoon
perustuvaa tutkimusta ei käsityksemme mu
kaan ole aiemmin tehty.
Aineisto ja menetelmät

Aineisto ja menetelmät on kuvattu tarkemmin
liitteessä (liite 1, www.laakarilehti.fi > Sisällys
luettelot > SLL 19/2018).
Monimuotoinen perhekuntoutus on tarkoi
tettu 5–12-vuotiaille lapsille, joilla on diagnosoi
tu neuropsykiatrinen häiriö. Lapsilla tulee olla
pitkäkestoisen tuen tarve ja perheiden tulee
sitoutua hoitoprosessiin. Poissulkukriteerejä
ovat lapsen akuuttia sairaalahoitoa edellyttävä
oireilu, huoltajan vakava päihdeongelma ja lap
sen sijoitus kodin ulkopuolelle.
Perhe- ja vuorovaikutusterapeuttiseen työs
kentelyyn perustuva hoito-ohjelma kestää noin

Kuvio 1.

Aineiston muodostuminen.
Suositellaan LAKU-perhekuntoutusta,
lapsi ja perhe täyttävät sisäänottokriteerit ja ovat motivoituneita
osallistumaan

• Pääkaupunkiseutu ja Uusimaa,
Kymenlaakso, Pirkanmaa ja
Pohjois-Pohjanmaa
• Toimipisteinä Helsinki, Kotka,
Tampere ja Oulu

154 perhettä ohjautui
perhekuntoutukseen
tutkimusrekrytoinnin aikana
(11/2013–9/2014)

• Perhe ei halua osallistua
(n = ei tiedossa)
• Poissulkukriteerit täyttyvät
(n = ei tiedossa)

• 4 perhettä keskeytti kuntoutuksen
ennen aloituskyselyä
• 26 perhettä kieltäytyi tutkimuksesta

124 perhettä mukana aloituskyselyssä:
äidit (n = 117), isät (n = 86),
opettajat (n = 97)
• 14 perhettä oli keskeyttänyt
perhekuntoutuksen
110 perhettä toteutti
perhekuntoutuksen
(12 kk) suunnitellusti

Tieto molemmista ajankohdista:
äidit (n = 85), isät (n = 61),
opettajat (n = 55)
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Puuttuva tieto loppukyselyssä:
äidit (n = 19), isät (n = 17),
opettajat (n = 34)

12 kk (34). Perhekuntoutusta toteuttaa työpari,
joista toisella on vähintään erityistason psykote
rapiakoulutus. Monimuotoinen hoito noudatte
lee mm. ADHD:n Käypä hoito -suosituksen lin
jauksia (32). Perhekuntoutuksen terapeuttiset
sisällöt määritellään yksilöllisesti. Hoito-ohjel
ma on kuvattu tarkemmin verkossa (liite 2).
Kelan monimuotoisen perhekuntoutuksen
kehittämishanketta (LAKU) ei käynnistetty en
sisijaisesti kliinisenä hoitotutkimuksena vaan
valtakunnallisena kehittämistyönä. Kuntoutuk
seen ohjattiin arviolta noin 1 500 perhettä vuo
sina 2010–16.
Prospektiivisessa käytännöllisessä havainto
tutkimuksessa kerättiin harkinnanvarainen
näyte, johon valittiin marraskuun 2013 ja syys
kuun 2014 välisenä aikana hoito-ohjelmaan
ohjatut lapset ja perheet (kuvio 1) (35). Tavoit
teena oli rekrytoida noin 150 perhettä. Tutki
mukseen otettiin kaikki tietoisen suostumuk
sensa antaneet.
Lasten keski-ikä oli 9,3 vuotta. Poikia oli
82,1 %. Yleisimmät diagnoosiryhmät olivat lap
sen ADHD (52,8 %) ja ADHD yhdistettynä sa
manaikaiseen käytöshäiriöön (23,2 %). Laajaalainen kehityshäiriö oli diagnosoitu 12,8 %:lta
ja lapsuudessa alkava tunne-elämän häiriö tai
Touretten oireyhtymä 11,2 %:lta. Äitien keskiikä oli 39,1 v, isien 41,2 v ja opettajien keski-ikä
alkukyselyssä 41,7 v.
Lasten sosiaalisia taitoja ja tunteiden säätelyn
sekä käyttäytymisen vaikeuksia selvitettiin
MASK-kyselyllä (liite 3) (36). Sosiaalisilla tai
doilla tarkoitetaan lapsen yhteistyötaitoja ja
empatiakykyä. Tunteiden säätelyn ja käyttäyty
misen vaikeuksilla tarkoitetaan emotionaalista
impulsiivisuutta ja häiritsevää käyttäytymistä
(liite 1). Emotionaalista impulsiivisuutta ja häi
ritsevää käyttäytymistä mittaavat tulosmuuttujat
heijastelevat lapsen uhmakkuushäiriön alatyyp
pejä (21,22). Tulosmuuttujien kuvailevat tun
nusluvut on esitetty verkossa (liite 4).
Lapsikohtaisia sosiodemografisia vertailu
muuttujia analyyseissa olivat lapsen sukupuoli
ja ikä. Kliinisenä vertailumuuttujana käytettiin
samanaikaista uhmakkuus- tai käytöshäir iö
diagnoosia.
Äitien ja isien yhdistetyn aineiston analyy
seissä käytettyjä huoltajakohtaisia vertailumuut
tujia olivat vastaaja (isät vs. äidit), perhemuoto
ja huoltajan psyykkinen kuormittuneisuus hoi
don alkaessa. Huoltajien psyykkistä kuormittu
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neisuutta selvitettiin MHI-5-mittarilla (Mental
Health Inventory). Katkaisukohtana oli 60 pis
teen raja (37) (taulukko 1).
Opettaja-aineiston analyyseissä kontrolloitiin
lapsikohtaisten tekijöiden ohella opettajan su
kupuoli, oppimisen tuen muoto ja tietolähteen
vaihtuminen (eri opettaja vastasi seurantakyse
lyyn). Loppukyselyyn vastasi vain 46,2 % alku
kyselyyn vastanneista opettajista. Tilastomene
telmät (liite 1) ja toistomittausten varianssiana
lyysien tulokset (liite 4) on esitetty tarkemmin
verkossa.
Kelan tutkimuseettinen toimikunta puolsi
tutkimusta.

lasten yhteistyötaidoissa. Heidän arvioidensa
perusteella lapsen empatiakyky (t-arvo = 3,2;
p = 0,002) oli sen sijaan vahvistunut alku- ja
loppumittauksen välissä (liite 5). Vertailumuut
tujat eivät olleet tilastollisesti merkitsevässä
yhteydessä tulosmuuttujien vaihteluun: esimer
kiksi äitien ja isien arviot eivät eronneet toisis
taan. Emme havainneet yhdysvaikutuksia.
Lasten tunteiden säätelyn vaikeudet (t = 4,1;
p < 0,001) ja käytösongelmat (t = 3,1; p = 0,001)
olivat huoltajien arvioiden mukaan vähen
tyneet. Äidit arvioivat lapsilla olevan keskimää
rin enemmän tunteiden säätelyn vaikeuksia
(t = –2,8; p = 0,005) ja käytösongelmia (t = –2,3;
p = 0,023) kuin isät.
Huoltajien arvioiden mukaan käytösongel
mat olivat alle 10-vuotiailla yleisempiä kuin
vanhemmilla lapsilla (t = –2,0; p = 0,045).
Huoltajat, jotka olivat hoidon alkaessa psyykki

Tulokset

Kotiympäristö
Lineaaristen hierarkkisten regressioanalyysien
perusteella huoltajat eivät havainneet muutosta

Taulukko 1.

Tutkimusaineiston analyyseissä käytettyjen lapsi- ja huoltajakohtaisten vertailumuuttujien kuvailevat
tiedot.
Lapsikohtaiset muuttujat

Aineisto, % (n)

Äidit, % (n)

Isät, % (n)

Ikä
< 10 v
≥ 10 v

57,1 (64)
42,9 (48)

56,7 (59)
43,3 (45)

54,4 (43)
45,6 (36)

Sukupuoli
Tyttö
Poika

17,9 (20)
82,1 (92)

16,3 (17)
83,7 (87)

19,0 (15)
81,0 (64)

Diagnoosi (ICD-10)
ADHD ja samanaikainen käytöshäiriö
Muu

23,2 (26)
76,8 (86)

23,1 (24)
76,9 (80)

17,7 (14)
82,3 (65)

-

8,2 (7)
91,8 (78)

4,6 (3)
95,4 (65)

-

55,8 (58)
44,2 (46)

65,8 (52)
34,2 (27)

-

31,7 (33)
68,3 (71)

17,9 (14)
82,1 (64)

Huoltajakohtaiset muuttujat
Koulutus
Peruskoulu
II tai III aste
Perhemuoto
Ydinperhe
Uusperhe tai yksinhuoltaja
Psyykkinen kuormittuneisuus (MHI-5)
Kyllä
Ei

Tutkimusaineistossa on mukana 112 lasta (keskeyttäneet perheet on poistettu analyyseista, n = 12). Keskeyttäneiden lasten päädiagnoosi oli ADHD tai ADHD ja
samanaikainen käytöshäiriö. Äitien ja isien havaintoaineistot on yhdistetty tulosanalyyseissä. Huoltajan koulutustaustaa ei käytetty kontrollimuuttujana, sillä vain
peruskoulun käyneitä vastaajia oli hyvin vähän. Tietoja puuttuu, koska tiedot koulutustaustasta kerättiin jälkimmäisessä kyselyssä. Huoltajien psyykkistä kuormittuneisuutta selvitettiin MHI-5-mittarilla (Mental Health Inventory). Katkaisukohtana oli 60 pisteen raja (37). Enintään 60 pistettä saaneilla oli viitteitä vähintään lievästä
mielialaoireilusta perhekuntoutuksen alkaessa.
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sesti kuormittuneita, arvioivat lapsilla esiinty
vän keskimäärin enemmän käyttäytymisen
pulmia kuin huoltajat, jotka eivät olleet kuor
mittuneita.
Lisäksi havaitsimme psyykkisen kuormittu
neisuuden ja mittausajankohdan välisen yhdys
vaikutuksen (t = 3,2; p = 0,002). Tämä antoi
v iitettä siitä, että psyykkisesti kuormittuneet
huoltajat saattoivat hyötyä hoidosta enemmän,
sillä psyykkisesti kuormittuneiden ja ei-kuor
mittuneiden huoltajien arvioiden keskiarvot
eivät hoidon päättyessä poikenneet toisistaan.

Kouluympäristö
Opettajien arvioiden mukaan lasten sosiaalisis
sa taidoissa ei tapahtunut muutosta (liite 6)
eivätkä lasten tunteiden säätelyn ja käyttäyty
misen pulmat vähentyneet. Samanaikainen
ADHD- ja käytöshäiriödiagnoosi oli tilastolli
sesti merkitsevästi yhteydessä lasten tunteiden
säätelyn vaikeuksien (t = –2,3; p = 0,027) ja käy
tösongelmien (t = –2,0, p = 0,048) esiintyvyy
teen kouluympäristössä.
Pojilla esiintyi opettajien arvioiden mukaan
enemmän käytöspulmia kouluympäristössä
kuin tytöillä (t = –3,0; p < 0,001).
Päätelmät

Havaintotutkimuksessamme tarkasteltiin neu
ropsykiatrisesti oireilevien 5–12-vuotiaiden las
ten sosiaalisia taitoja, tunteiden säätelyn vai
keuksia ja käytösongelmia perhekuntoutus
ohjelman alkaessa ja päättyessä. Huoltajien
mukaan lasten empatiakyky oli vahvistunut ja
tunteiden säätelyn ja käyttäytymisen pulmat oli
vat vähentyneet. Monilla lapsilla esiintyi kun
toutuksen päättyessä silti yhä tunteiden sääte
lyn ja käyttäytymisen haasteita.
Aiemmat tutkimukset tukevat havaintojam
me. Perhelähtöiset hoitomuodot ovat osoittau
tuneet tuloksellisiksi etenkin lasten tunteiden
säätelyn vaikeuksien ja käytösongelmien hoi
dossa (8,26–30). Lapsuudessa alkava psyykki
nen oireilu on hoidosta huolimatta melko pysy
vää myös aiempien kliinisten seurantatutki
musten perusteella (9,15,33).
Neuropsykiatrisesti oireilevat lapset tarvitse
vatkin muuttuvissa elämäntilanteissaan usein
kauemmin kestävää tukea (8,30,32). Alustavien
havaintojemme mukaan intensiivisempi yksi
löllinen työskentelyote saattaa hyödyttää varsin
kin huoltajia, joilla on mielialaoireita. Tämäkin

tulos on yhteneväinen kansainvälisten tutki
mushavaintojen kanssa (28).
Lasten sosiaalisessa toimintakyvyssä koulu
ympäristössä ei tapahtunut merkittävää muu
tosta. Sama ilmiö on tunnistettu myös kansain
välisissä hoitotutkimuksissa (27,31). Tunteiden
säätelyn ja käytöksen pulmat korostuivat opetta
jien arvioiden mukaan lapsilla, joilla oli saman
aikainen ADHD- ja käytöshäiriödiagnoosi.
Tämä saattaa kertoa siitä, että osa lapsista ja
perheistä tarvitsee intensiivisempää tukea. Jat
kossa tulee kiinnittää enemmän huomiota eten
kin tukitoimiin koulussa. Esimerkiksi luokka
toverien käyttäytyminen ja opettajan kuormittu
neisuus saattavat osaltaan ylläpitää neuropsy
kiatrisesti oireilevan lapsen sosiaalisia vaikeuk
sia koulussa (11,13,27).
Perhekuntoutukselle aiheuttaa haasteita
myös opettajien vaihtuvuus. Kodin ja koulun
arkeen suuntautuvia toimintamalleja tulee hyö
dyntää entistä systemaattisemmin. Kasvatus
alan ammattilaisille suunnatut yksilöllisen tuen
menetelmät todennäköisesti parantavat perhe
kuntoutuksen tuloksellisuutta (24,27,31).

Tutkimuksen rajoituksia
Tulostemme luotettavuutta heikentää merkittä
västi tutkimusasetelma (havaintotutkimus). On
mahdotonta sanoa, missä määrin havaitut
muutokset ovat luettavissa nimenomaan hoi
don ansioksi.
Toinen merkittävä puute on kliinisesti hete
rogeenisen lapsiaineiston pieni koko, joka ei
mahdollista tarkempia alaryhmäanalyyseja. Esi
merkiksi tunteiden säätelyn vaikeuksia esiintyy
todennäköisemmin ADHD:n yhdistyneen tai
yliaktiivisuus-impulsiivisuuteen painottuvan
esiintymismuodon kuin pääasiassa tarkkaamat
tomuuteen painottuvan esiintymismuodon
yhteydessä (7,8).
Opettaja-aineiston pienen koon takia voima
ei todennäköisesti ollut riittävän suuri, jotta
keskiarvojen erot olisivat osoittautuneet tilastol
lisesti merkitseviksi (liite 4). Löydöstä saattavat
selittää opettajien kato ja vaihtuvuus. Lisäksi
tutkimuksemme tavoitti vain suomen kielen
taitoiset vastaajat.
Tieteellisen tutkimuksen asemaa kansallisis
sa kehittämishankkeissa tulee pohtia tarkem
min. Lapsi- ja perhepalvelujen kehittämiseen
suunnataan paljon rahoitusta, mutta varsinai
nen interventiotutkimus on toistaiseksi ollut
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v ähäistä (22). Tämä tutkimuksemme tavoitti
vain murto-osan arviolta noin 1 500 perheestä,
jotka ohjattiin Kelan kehittämään monimuotoi
seen perhekuntoutukseen vuosina 2010–16.
Lopuksi

Tunteiden säätelyn ja käyttäytymisen vaikeudet
aiheuttavat neuropsykiatrisesti oireileville lap
sille merkittävää toimintakyvyn haittaa. Psyko
sosiaalisen tuen olennainen osa on tukea lap
sesta vastuussa olevien aikuisten hyvinvointia ja
vahvistaa myönteisiä kasvatustapoja.
Perhekuntoutuksen rinnalla kannattaa järjes
telmällisesti hyödyntää päiväkodin ja koulun
arkeen kohdistettuja tutkittuja tukitoimia. Tä
mä edellyttää yhteistyötä oppilashuollon kanssa.
Merkittävä osa neuropsykiatrisesti oireilevista
lapsista tarvitsee laaja-alaista tukea ja ohjausta
etenkin elämän tärkeissä siirtymävaiheissa. ●

TÄSTÄ ASIASTA TIEDETTIIN
• Sosiaalisten taitojen, tunteiden säätelyn vaikeudet
ja käytösongelmat aiheuttavat merkittäviä
toimintakyvyn haittoja neuropsykiatrisesti oireileville
lapsille.
• Sosiaalisen toimintakyvyn haittoja esiintyy usein
sekä kotona että koulussa.
• Vanhempainohjaukseen ja perheterapeuttiseen
työskentelyyn perustuvat menetelmät soveltuvat
erityisesti lapsen uhmakkuus- ja käytösoireiden
hoitoon.
TÄMÄ TUTKIMUS OPETTI
• Huoltajien arvioiden perusteella lasten empatiakyky
vahvistui ja tunteiden säätelyn vaikeudet ja
käytösongelmat vähenivät.
• Opettajien arvioiden perusteella lasten sosiaalisen
toimintakyvyn haitoissa ei ilmennyt muutosta.
• Kouluissa käytössä olevia toimintamalleja tulee
hyödyntää järjestelmällisemmin.

English summary | www.laakarilehti.fi | in english
Uncertain effectiveness of multifaceted family-based intervention in the treatment
of emotion dysregulation and behaviour difficulties in children
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English summary

Miika Vuori
Ph.D., RMN, Researcher
The Social Insurance Institution of
Finland, Research Department
Annamari Tuulio-Henriksson
Ilona Autti-Rämö

Uncertain effectiveness of multifaceted
family-based intervention in the
treatment of emotion dysregulation
and behaviour difficulties in children
Background
The study examined social skills and affective and behavioural difficulties in clinically referred children
(aged 5–12) with neuropsychiatric symptoms.
Methods
In this observational study design, parents and teachers evaluated children twice over an expected average of
12 months: at baseline (time 1) and at final evaluation (time 2).
Results
Parent ratings indicated that children displayed decreased emotional dysregulation and behavioural difficulties at
the end of the treatment. According to teacher ratings, no changes were detected in school settings. Particularly,
co-occurring oppositional defiant disorder and conduct disorder was associated with decreased social
functioning in school settings.
Conclusions
Family-based treatment may lead to decreased emotional dysregulation and behaviour difficulties in children.
However, children are at risk for continued self-control deficits, even when treated with intensive psychosocial
intervention. Enhanced strategies are required in order to improve children’s functioning in school settings.
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Liite 1.

Aineisto ja menetelmät

Hoito-ohjelma
Monimuotoinen perhekuntoutus on tarkoitettu
5–12-vuotiaille lapsille, joilta on diagnosoitu
neuropsykiatrinen häiriö. Lapsilla tulee olla pit
käkestoisen tuen tarve, ja perheen tulee olla si
toutunut hoitoprosessiin. Poissulkukriteerejä
ovat lapsen oireilu, joka edellyttää akuuttia sai
raalahoitoa, huoltajan vakava päihdeongelma ja
lapsen sijoitus kodin ulkopuolelle.
Perhe- ja vuorovaikutusterapeuttiseen työs
kentelyyn perustuva hoito-ohjelma (34) kestää
noin 12 kk. Perhekuntoutusta toteuttaa työpari,
joista toisella on vähintään erityistason psykote
rapiakoulutus.
Hoito on monimuotoista ja noudattelee esi
merkiksi ADHD:n Käypä hoito -suosituksen
linjauksia (32). Perhekuntoutuksen terapeutti
set sisällöt määritellään yksilöllisten tarpeiden
mukaan, joten toteutuksessa esiintyy todennä
köisesti huomattavaa lapsi- ja perhekohtaista
vaihtelua. Hoito-ohjelma on kuvattu tarkemmin
liitteessä 2.

Tutkimusaineisto
Kelan monimuotoisen perhekuntoutuksen ke
hittämishanketta (LAKU) ei käynnistetty ensi
sijaisesti kliinisenä hoitotutkimuksena vaan val
takunnallisena kehittämistyönä. Vuosina 2010–
16 kuntoutukseen on ohjattu arviolta noin
1 500 perhettä.
Prospektiivinen käytännöllinen havaintotut
kimus käynnistettiin vuonna 2013 Kelan pää
töksenteon tueksi. Siinä kerättiin harkinnanva
rainen näyte, johon valittiin marraskuun 2013
ja syyskuun 2014 välisenä aikana hoito-ohjel
maan ohjatut lapset ja perheet (kuvio 1) (35).
Laskelmien perusteella tutkimukseen pyrittiin
rekrytoimaan noin 150 perhettä. Heitä ei vali
koitu, vaan tutkimukseen otettiin kaikki tietoi
sen suostumuksensa antaneet.
Lasten keski-ikä oli 9,3 vuotta. Enemmistö oli
poikia (82,1 %). Yleisimmät diagnoosiryhmät
olivat lapsen ADHD (52,8 %) ja ADHD yhdis
tettynä samanaikaiseen käytöshäiriöön (23,2 %;
hyperkineettinen käytöshäiriö, uhmakkuushäi
riö tai määrittämätön samanaikainen käytös- ja
tunnehäiriö). Laaja-alainen kehityshäiriö oli
diagnosoitu 12,8 %:lta. 11,2 %:lta oli diagnosoi
tu lapsuudessa alkava tunne-elämän häiriö tai
Touretten oireyhtymä. Tutkimukseen osallistu
neiden äitien keski-ikä oli 39,1 vuotta ja isien
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41,2 vuotta. Opettajien keski-ikä oli alkukyselys
sä 41,7 vuotta (naisopettajia alussa 77,1 %, lop
pukyselyssä 67,7 %).

Tulosmuuttujat
Lasten sosiaalisia taitoja ja tunteiden säätelyn
sekä käyttäytymisen vaikeuksia kartoitettiin
MASK-kyselyllä (liite 3) (36). MASK on yksi tut
kimuksen päätulosmuuttujista (34).
Sosiaalisilla taidoilla tarkoitetaan lapsen yh
teistyötaitoja (esim. ”osallistuu aktiivisesti ryh
mätoimintaan”) ja empatiakykyä (esim. ”ottaa
huomioon muiden tunteet”). Lapsen tunteiden
säätelyn ja käyttäytymisen vaikeuksilla tarkoite
taan emotionaalista impulsiivisuutta (esim.
”saa raivokohtauksia”) ja häiritsevää käyttäyty
mistä (esim. ”väittelee ja riitelee muiden kans
sa”). Emotionaalista impulsiivisuutta ja häirit
sevää käyttäytymistä mittaavat tulosmuuttujat
heijastelevat sisällöltään lapsen uhmakkuus
häiriön alatyyppejä (21,22). MASK-kyselyn
o sioista muodostettujen summamuuttujien
vaihteluväli skaalattiin yhtenäisyyden vuoksi ja
tulkinnan helpottamiseksi välille 0–100. Tulos
muuttujien kuvailevat tunnusluvut on esitetty
liitteessä (liite 4).

Vertailumuuttujat
Lapsikohtaisia sosiodemografisia vertailu
muuttujia analyyseissä olivat lapsen sukupuoli
ja ikä. Kliinisenä vertailumuuttujana käytettiin
samanaikaista uhmakkuus- tai käytöshäir iö
diagnoosia (1 = ”ADHD ja samanaikainen käy
töshäiriö”, 2 = ”muu diagnoosi”).
Äitien ja isien yhdistetyn aineiston analyy
seissä käytettyjä huoltajakohtaisia vertailu
muuttujia olivat vastaaja (isät vs. äidit), perhe
muoto ja huoltajan psyykkinen kuormittunei
suus hoidon alkaessa. Huoltajien psyykkistä
kuormittuneisuutta kartoitettiin MHI-5-mitta
rilla (Mental Health Inventory). Tässä tutki
muksessa katkaisukohtana käytettiin 60 pis
teen rajaa (37), eli enintään 60 pistettä saaneil
la henkilöillä oli viitteitä vähintään lievästä
mielialaoireilusta perhekuntoutuksen alkaessa
(taulukko 1).
Opettaja-aineiston analyyseissä kontrolloitiin
lapsikohtaisten tekijöiden ohella opettajan su
kupuoli, oppimisen tuen muoto ja tietolähteen
vaihtuminen (eri opettaja vastasi seurantakyse
lyyn). Ainostaan 46,2 % alkukyselyyn vastan
neista opettajista vastasi myös loppukyselyyn.

Lääkärilehti 19/2018 vsk 73

Tilastomenetelmät
Toistomittausten varianssianalyysien tulokset
on esitetty liitteessä (liite 4). Aineisto analysoi
tiin tarkemmin kiinteiden vaikutusten lineaari
silla sekamalleilla (38). Jälkimmäisessä mittaus
ajankohdassa esiintyi ehdollisesti satunnaisesti
puuttuvaa tietoa. Tämä johtui esimerkiksi siitä,
että vain toinen huoltaja oli osallistunut viimei
seen hoitotapaamiseen, jolloin kyselyyn vastat
tiin. Lineaariset sekamallit pystyvät käsittele
mään tämän tyyppistä epätäydellistä tietoa.
Puuttuvia havaintoarvoja ei imputoitu (39).
Huoltaja-aineistot yhdistettiin analyysivai
heessa, mutta opettaja-aineisto analysoitiin
erikseen. Huoltaja-aineiston tilastollisessa mal
linnuksessa huomioitiin, ettei havaintojen riip
pumattomuusoletus ole voimassa. Ylemmän
tason havaintoyksikkönä oli perhe, joka sisälly
tettiin analyysiin satunnaistekijänä. Ylemmän
tason havaintoyksikköjen homogeenisuuden
mittaa tarkasteltiin sisäkorrelaation (ICC) avul
la. Mittausajankohta (aika 1 ja aika 2) esti
moitiin tilastollisessa mallinnuksessa toistomit
tauksena ja kiinteänä tekijänä. Alemman tason
vertailumuuttujien päävaikutukset estimoitiin
vain kiinteinä tekijöinä.
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Analyyseissä tarkasteltiin myös vertailumuut
tujien ja mittausajankohdan mahdollista yhdys
vaikutusta. Visuaalisen selkeyden vuoksi pää- ja
yhdysvaikutusanalyysien tuloksia ei ole taulu
koitu yksityiskohtaisemmin. Kovarianssiraken
teeksi valikoitui autokorrelaatiorakenne (AR1).
Tilastoanalyysit tehtiin SPSS-tilasto-ohjelmalla
(SPSS MIXED).

Tutkimusetiikka
Tutkimuksella on Kelan tutkimuseettisen toi
mikunnan puoltava lausunto (dnro 6/2013).
Tutkimus on rekisteröity myös julkiseen rekis
teriin (ClinicalTrials.gov # NCT02250339). Tut
kimuksessa on noudatettu Maailman lääkäri
liiton hyväksymän Helsingin-julistuksen peri
aatteita. Hoidon ja tutkimuksen keskeyttäneiltä
henkilöiltä kerätty tieto on poistettu analyyseis
tä, sillä tiedotteessa ja suostumuslomakkeessa
ei pyydetty lupaa käyttää heiltä jo kerättyä tutki
mustietoa.

1222c

Liite 2.
Kelan kehittämän perhekuntoutusohjelman (LAKU) rakenteen ja toimintasisällön kuvaus.
Liite 2.
Kelan kehittämän perhekuntoutusohjelman (LAKU) rakenteen ja toimintasisällön kuvaus.
Toteutustapa

Käyntimäärät ja kesto

Aloitusjakso

2 yhteispalaveria (mukana lähettävän
tahon ja päiväkodin/koulun edustaja)
2 perheen tapaamista (sis. kotikäynti)
1 lapsen yksilötapaaminen (kotona,
päiväkodissa tai koulussa)

Työntekijät 1
Psykoterapeutti
Työparina moniammatillisen
työryhmän jäsen

Sisältö
Yhteistyöhenkilöiden nimeäminen
Tavoitteiden täsmentäminen
Toimintasisällöistä tiedottaminen
Varmistetaan perheen mahdollisuus
sitoutua kuntoutukseen

Tavoite
Perhekuntoutuksen kirjallinen
toteutussuunnitelma valmis

Varsinainen kuntoutusprosessi

12–16 tapaamista (90 min/kerta)

Psykoterapeutti
Työparina moniammatillisen
työryhmän jäsen

Lapsen käyntikerrat2

8–12 tapaamista (45 min/kerta)

Yksi moniammatillisen
työryhmän jäsenistä

Yhteispalaverit

5 yhteispalaveria (90 min/kerta)
Perhe, lähettävä taho ja/tai
päiväkoti/koulu

Psykoterapeutti
Työparina moniammatillisen
työryhmän jäsen

Vanhempainryhmät

Enintään 10 käyntikertaa (90
min/kerta)

Palveluntuottajan
moniammatillinen työryhmä
(vähintään kaksi työntekijää)

Kuntoutusviikonloput

2 kuntoutusviikonloppua

Palveluntuottajan
moniammatillinen työryhmä

Perheen käyntikerrat

2

Perheterapeuttisiin tai
vuorovaikutusterapeuttisiin
menetelmiin perustuva työskentely
Voidaan toteuttaa palveluntuottajan
tiloissa tai kotona
Menetelmien tulee soveltua ikä- ja
kohderyhmälle
Osa tapaamisista voidaan toteuttaa
kotona, päiväkodissa tai koulussa
Verkostoneuvottelut
Vanhemmuuden tukeminen erilaisin
menetelmin (mm. musiikki,
kirjallisuus, toiminnalliset harjoitteet)
Vertaistuki
Esim. perheryhmät, lapsiryhmät,
sisarusten ryhmät
Toiminnallisuus (esim. liikunta)

Vanhemmuuden tukeminen
Perheensisäisen vuorovaikutuksen
vahvistaminen
Lapsen kasvun ja kehityksen
tukeminen
Yhteisten toimintatapojen
luominen
Tarvittaessa hoito- ja
kuntoutussuunnitelman
täsmentäminen
Vähentää huoltajien psyykkistä
kuormittuneisuutta ja vahvistaa
vanhemmuutta
Perheiden yhdessäolon tukeminen

Perhekuntoutuksen (kesto n. 12–14 kuukautta) yleisenä tavoitteena on lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä toimintakyvyn vahvistaminen kotona, päiväkodissa ja koulussa. Kuntoutusta
on tarpeen vaatiessa mahdollista jatkaa lisäkäynneillä (yhteensä 15 perheen ja lapsen käyntikertaa enintään vuoden aikana).
Kohderyhmänä ovat 5–12-vuotiaat lapset, joilla on diagnosoitu neuropsykiatrinen häiriö. Lapsella on todettu pitkäkestoisen monimuotoisen tuen tarve, ja perhe on sitoutunut kuntoutukseen.
Poissulkukriteerejä ovat akuuttia hoitoa vaativa lapsen oireilu, huoltajan akuutti päihdeongelma, lastensuojelun tukitoimet käynnistyneet (lapsen sijoittaminen kodin ulkopuolelle).
1

Työntekijöiden tukena on moniammatillinen työryhmä, johon kuuluvat aina erikoislääkäri, psykologi ja sosiaalityöntekijä tai sosionomi. Lisäksi työryhmään tulee kuulua vähintään yksi
seuraavien ammattiryhmien edustajista: sairaanhoitaja (AMK), neuropsykologi, erityisopettaja tai erityislastentarhanopettaja, toimintaterapeutti, psykologi.

2

Perheen ja lapsen käyntikertoja saa olla varsinaisen kuntoutusprosessin aikana yhteensä 24.
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Liite 3.

MASK
Lapsen
sosiaalisen
kompetenssin
arviointilomake.
MASK ––Lapsen
sosiaalisen
kompetenssin
arviointilomake.

	
  

Lomake julkaistaan tekijöiden ja Oppimistutkimuksen keskuksen luvalla.
Yhteistyötaidot (5 osiota)
Empatia (3 osiota)
Emotionaalinen impulsiivisuus (3 osiota)
Häiritsevyys (4 osiota)
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Liite 4.
Tulosmuuttujien
tunnusluvut hoidon alkaessa ja päättyessä (raakapistemäärät) sekä toistomittausten varianssianalyysin1 tulokset.
Liite 4.
1
Tulosmuuttujien
tunnusluvut
hoidon
alkaessa
ja päättyessä
(raakapistemäärät)
Suluissa
olevat arvot
kuvaavat
lapsen
tilannetta
hoidon
päättyessä. sekä toistomittausten varianssianalyysin tulokset.

Suluissa olevat arvot kuvaavat lapsen tilannetta hoidon päättyessä.
YHTEISTYÖTAIDOT
ka/kh2

α

56,5/19,2
(60,1/20,1)

0,82
(0,87)

Isät

58,3/19,0
(58,8/17,8)

0,84
(0,83)

Opettajat

44,7/16,4
(48,9/22,3)

0,80
(0,82)	
  

EMPATIA

F-testi1

ka/kh2

α

55,0/21,3
(60,9/20,1)

0,88
(0,86)

55,2/20,6
(58,5/18,8)

0,82
(0,79)	
  

45,9/18,7
(48,8/20,3)

0,83
(0,86)

IMPULSIIVISUUS
F-testi

ka/kh2

α

35,2/19,9
(40,6/21,1)

0,83
(0,84)

41,8/19,0
(48,3/19,7)

0,80
(0,82)

46,2/26,2
(51,2/26,0)

0,88
(0,89)

HÄIRITSEVYYS
ka/kh2

α

49,1/21,1
(53,9/19,2)

0,83
(0,81)

56,4/19,1
(60,8/19,1)

0,80
(0,84)

50,6/25,3
(55,5/24,1)

0,88
(0,89)

F-testi

F-testi

VASTAAJARYHMÄ

Äidit

F(1,80)= 3,97
p = 0,05
η2 = 0,047
F(1,60)= 0,19
p = 0,67
η2 = 0,003
F(1,53)= 2,04
p = 0,16
η2 = 0,04

F(1,80)= 8,40
p = 0,005
η2 = 0,095
F(1,60)= 2,11
p = 0,15
η2 = 0,034
F(1,52)= 0,01
p = 0,93
η2 = 0,00

F(1,79)= 6,71
p = 0,011
η2 = 0,08
F(1,58)= 7,49
p = 0,008
η2 = 0,12
F(1,52)= 1,98
p = 0,166
η2 = 0,04

F(1,80)= 5,21
p = 0,025
η2 = 0,06
F(1,60)= 4,69
p = 0,034
η2 = 0,07
F(1,52)= 1,49
p = 0,229
η2 = 0,03

1

F-testi perustuu toistomittausten varianssianalyysiin. Aineiston hierarkkisuutta ei ole kontrolloitu. Taulukossa on esitetty F-arvot, p-arvot ja efektikoko (η2 = etan neliö)

2

ka/kh = keskiarvo/keskihajonta

α = Cronbachin alfa
Yhteistyötaidot (5 osiota), empatia (3 osiota), impulsiivisuus (3 osiota), häiritsevyys (4 osiota)
Tulkintaohjeet:
0 = heikot yhteistyötaidot/empatia – 100 = vahvat yhteistyötaidot/empatia
0 = erittäin usein toistuvaa emotionaalista impulsiivisuutta / häiritsevää käyttäytymistä – 100 = ei lainkaan emotionaalista impulsiivisuutta / häiritsevää käyttäytymistä

Liite 5.
Liite 5.

Huoltajien arvio lasten sosiaalisista taidoista, tunteiden säätelyn vaikeuksista ja käytösongelmista hoidon alkaessa ja päättyessä (12 kk).
Huoltajien arvio lasten sosiaalisista taidoista, tunteiden säätelyn vaikeuksista ja käytösongelmista hoidon alkaessa ja päättyessä (12 kk).
Yhteistyötaidot

Vakiotermi
Aika (hoidon päättyessä)
Sisäkorrelaatio

Empatia

Estimaatti (95 %:n LV)

Keskivirhe

t

p

Estimaatti (95 %:n LV)

Keskivirhe

t

p

55,2 (46,6–63,8)

4,37

12,77

< 0,001

59,2 (49,7–68,7)

4,80

12,34

< 0,001

2,0 (-0,6–4,6)

1,33

1,49

0,138

4,8 (1,9–7,8)

1,50

3,21

0,002

0,54

0,40
Impulsiivisuus

Vakiotermi
Aika (hoidon päättyessä)
Sisäkorrelaatio

Häiritsevyys

Estimaatti (95 %:n LV)

Keskivirhe

t

p

Estimaatti (95 %:n LV)

Keskivirhe

t

p

45,9 (36,6–55,2)

4,73

9,71

< 0,001

51,0 (42,0–60,0)

4,58

11,14

< 0,001

6,3 (3,3–9,3)

1,53

4,12

< 0,001

4,5 (1,6–7,4)

1,44

3,18

0,001

0,28

0,51

Tulkintaohje: Huomion kohteena on muutos kahden mittausajankohdan välillä. Positiivinen estimaatin arvo kuvaa myönteistä muutosta (esim. empatiakyky vahvistunut,
tunteiden säätelyn vaikeudet eli impulsiivisuus vähentyneet).
Aika on huomioitu mallissa kiinteänä tekijänä ja toistomittauksena. Vertailuarvo: aika (hoidon alkaessa).
0 = lapsella on heikot yhteistyötaidot/empatiakyky – 100 = lapsella on vahvat yhteistyötaidot/empatiakyky. 0 = lapsella esiintyy erittäin usein emotionaalista impulsiivisuutta /
häiritsevää käyttäytymistä – 100 = lapsella ei esiinny lainkaan emotionaalista impulsiivisuutta / häiritsevää käyttäytymistä.
Kiinteiden vaikutusten lineaarinen sekamalli (autoregressiivinen kovarianssirakenne = AR1), jossa havaintojen riippuvuus on kontrolloitu (ylemmän tason tekijä = perhe).
Huoltajakohtaisia vertailumuuttujia olivat: vastaaja, perhemuoto ja psyykkinen kuormittuneisuus hoidon alkaessa (MHI-5 ≤ 60). Lapsikohtaisia vertailumuuttujia olivat: ikä,
sukupuoli ja päädiagnoosi hoidon alkaessa.
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Liite 6.
Liite 6. arvio lasten sosiaalisista taidoista, tunteiden säätelyn vaikeuksista ja käytösongelmista hoidon alkaessa ja hoidon päättyessä (12 kk).
Opettajien
Opettajien arvio lasten sosiaalisista taidoista, tunteiden säätelyn vaikeuksista ja käytösongelmista hoidon alkaessa ja hoidon päättyessä (12 kk).
Yhteistyötaidot
Estimaatti (95 %:n LV)
Vakiotermi
Aika (hoidon päättyessä)

Keskivirhe

Empatia
t

p

Estimaatti (95 %:n LV)

p

6,50

7,53

< 0,001

34,7 (22,9–46,5)

5,94

5,83

< 0,001

4,4 (-1,4–10,1)

2,88

1,52

0,132

0,0 (–5,0–5,0)

2,51

0,00

1,000

t

p

Estimaatti (95 %:n LV)

t

p

Impulsiivisuus

Aika (hoidon päättyessä)

t

48,9 (36,0–61,8)

Estimaatti (95 %:n LV)
Vakiotermi

Keskivirhe

Keskivirhe

Häiritsevyys
Keskivirhe

35,0 (18,1–52,0)

8,52

4,11

< 0,001

41,7 (25,8–57,7)

8,04

5,19

< 0,001

3,5 (–2,0–8,9)

2,72

1,28

0,206

3,2 (–2,3–8,9)

2,80

1,16

0,250

Tulkintaohje: Huomion kohteena on muutos kahden mittausajankohdan välillä. Positiivinen estimaatin arvo kuvaa myönteistä muutosta (esim. empatiakyky vahvistunut,
tunteiden säätelyn vaikeudet eli impulsiivisuus vähentyneet).
Aika on huomioitu mallissa kiinteänä tekijänä ja toistomittauksena. Vertailuarvo: aika (hoidon alkaessa). 0 = lapsella on heikot yhteistyötaidot/empatiakyky – 100 = lapsella
on vahvat yhteistyötaidot/empatiakyky. 0 = lapsella esiintyy erittäin usein emotionaalista impulsiivisuutta / häiritsevää käyttäytymistä – 100 = lapsella ei esiinny lainkaan
emotionaalista impulsiivisuutta / häiritsevää käyttäytymistä.
Kiinteiden vaikutusten lineaarinen sekamalli (autoregressiivinen kovarianssirakenne = AR1). Lapsikohtaisia vertailumuuttujia olivat ikä, sukupuoli ja päädiagnoosi hoidon
alkaessa. Koulukohtaisia vertailumuuttujia olivat vastaajan sukupuoli, kolmiportainen tuen taso ja muutos (eri havainnoitsija jälkimmäisessä kyselyssä).
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