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Päärna nõmm Persoontiõtt 

Lomaakk tiuddeei nõmm da veʹrǧǧsââʹjj 

Tiuddeempeiʹvvmieʹrr da tåimmpäiʹǩǩ 

   Vaʹlljeʹǩed juõʹǩǩ kõõččmõõžž pääiʹǩ päärna tän poddsaž vueʹjj pueʹrmõsân čuäʹjteei vaajtõsmääinn. Juõʹǩǩ        
   kõõččmõõžžâst vääʹldet lokku õhtt, pukin tuõđsumus  vaajtõsmäinn. Vuäppõõzz seeidain 2–4. 

 
1. Ouddnem ââʹǩǩtässa ǩiõččeeʹl 

      Ij leäkku äjjnem ij-ka tõn riskk …………..……............ 

 
 

0 
8. Tuõttsõs miõltiõrvâsvuõttheämmõõzz 

eppõõllmõš, jiõččsåʹrmmvuõđ leʹbe järrsi 

 

 Occnjaž äjjnem leʹbe äjjnem risk…………… .….…….. 1 čuõʒʒtem riskk 
Kõskk-ǩeârddsaž leʹbe tuõttsõs äjjnem ….……..…….. 2 Jiâ eppõõllmõõžž, jiâ riisk ..…………………..….. 0 

  Occnjaž eppõõllmõš leʹbe riskk..……………........ 4 
2. Toiʹmmjempâstlvažvuõtt dommpirrõõzzâst  

(juõʹǩǩpeeiʹv tuejjummši oʹnnstummuš, 
oudldâsttmõõžž vaikktõs) 
Jiâ vaiggâdvuõđ ..……………………………………… 

 
 

 
0 

Kõskk-ǩeârddsaž leʹbe tuõttsõs eppõõllmõš 
leʹbe 
risk…...……………………………………….. 

 
9. Piârri toiʹmmjempâstlvažvuõtt leʹbe päärnže     
    vaikkteei piârtuejjeei  

 
8 

  Occnja vaiggâdvuõđ ...………………………………... 1 Jiâ vaiggâdvuõđ / ij leäkku teâđast…….…….…. 0 
Kõskk-ǩeârddsaž leʹbe tuõttsõs vaiggâdvuõđ ..…….. 2 Occnja vaiggâdvuõđ………………………………. 1 

  Kõskk-ǩeârddsaž leʹbe tuõttsõs vaiggâdvuõđ.... 2 
3. Toiʹmmjempâstlvažvuõtt peiʹvvhååidast/škooulâst 

da mättjummuš 
Jiâ vaiggâdvuõđ ..……………………………………… 

 
 

0 

 
10. Liâ-a päärna piârrjest leʹbe âʹlddsooǥǥâst  
       očndõõttâm miõltiõrvâsvuõđ heämmõõzz? 

 

Occnja vaiggâdvuõđ ...……….……………………….. 1 Jeäʹla / ij leäkku teâđast………………......……… 0 
        Kõskk-ǩeârddsaž leʹbe tuõttsõs vaiggâdvuõđ 
..…….. 

2 Kâʹl, vueʹbbin leʹbe âʹlddsooǥǥâst ...……………. 1 

  Kâʹl, puärrsest…………………....…….………….. 2 
4. Toiʹmmjempâstlvažvuõtt taaurõõžživuiʹm da 

jeeʹres sosiaalʼlaž kõskkvuõđin 
(peiʹvvhåidd, škooul, âsttäiʹǧǧ, staarjõõzz) 

  
 

11. Peänec âânnmõš 

 

Jiâ vaiggâdvuõđ ..……………………………………… 0 Jeäʹla vaiggâdvuõđ / jiâ teâđast………………… 0 
Occnja viggâdvuõđ.....…………..…………………….. 1 Riskk- leʹbe proʹbleeʹmâânnmõš puärrsest ……. 2 
Kõskk-ǩeârddsaž leʹbe tuõttsõs vaiggâdvuõđ ..…….. 2 Peänec âânnmõõžž päärnast ..………………… 2 

  5. Puärrsi odd sieʹtted päärna toobdjieʹllem 
 

12. Piârviõkkväʹldd 
 

da jälstõõttmõõžž (juõʹǩǩpeeiʹv tuejjummši  Ij leäkku / ij leäkku teâđast.………………………. 0 
oʹnnstummuš, oudldâʹsttem vaikktõs) 
Jiâ vaiggâdvuõđ ..……………………………………… 

 
0 

Vueʹbbi kõõsk...…………….……………........ 
Kâʹl, puärrsi kõõsk leʹbe päärnaid tillʼlõõvvi……..  

1 
2 

Occnja vaiggâdvuõđ ...……….……………………….. 1   
Kõskk-ǩeârddsaž leʹbe tuõttsõs vaiggâdvuõđ ..…….. 2  

    13. Ääiʹjab tuõttum päärna jiijjâsnallšem    
 

6. Siiʹsǩ årra čuäʹjteei oudldõõzz 
     (odm. kuärǥteʹmesvuõtt, loʹssesmiõllsažvuõtt,  

 spesiaaltuärjjõõzz tarbb (ouddnemnallšem, 
psykososiaalʼlaž) 
Ij leäkku tarbb / ij leåkku teâđast ..…………….... 

 
 

0 
vääʹnnvuõtt, ǩeässõõttmõš, tåʹsǩǩvuõtt) 
Jiâ oudldõõzz …………………………….................... 

 
  0 

Läiʹvv leʹbe 
rääjmõõnni…….……………………… 
Kõskk-ǩeârddsaž leʹbe viõhss, kuʹǩesäiggsaž  

1 

Occnja oudldõõzz……....………………….…………… 1 leʹbe juätkkjeei .……………….…………………... 2 
        Kõskk-ǩeârddsaž leʹbe tuõttsõs oudldõõzz ………… 2  

14. Lij-a puärrsest huõll päärna toobdjieʹllmest, 
 

7. Åålǥårra kärŋŋõõʹtti oudldõõzz 
(odm. agstemvuõtt, aggressiivlažvuõtt, 
viizzlõsvuõtt, stamldeei jälstõõttmõš) 

 jälstõõttmõõžžâst, čiŋlmõõvvmõõžžâst leʹbe 
nuuʹbbivuiʹm 
piʹrǧǧummšest? 

 
 

 
 

Jiâ oudldõõzz…….. …………………………….......... 0  Ij leäkku huõll..…………………………………….. 0 
Occnja oudldõõzz……....………..……….…………… 1 Occnja huõl… .……..……………………………… 1 
Kõskk-ǩeârddsaž leʹbe tuõttsõs oudldõõzz ………… 2           Kõskk-ǩeârddsaž leʹbe tuõttsõs huõl..………...... 4 

   
PAAIʹǨI 1-14 CIEʹǨǨESMIEʹRR ÕHTTSEʹŽŽE 

 
   



© LAMIKE-hanke 6.9.2010; Kaukonen P, Borg A-M, Salmelin R, Miettinen S 

LAPS-LOMAAKK 
Päärna psykososiaalʼlaž tiõrvâsvuõđ ärvvtõõllâm-mõõntõõllmõš 4–13 ekksaid 

2 
 

 

 

VUÄPPÕÕZZ 
Puk kõõččmõõžž, kook sueiʹmkrâʹstte huõl päärna leʹbe piârri vueʹjjest âʹlǧǧe  väʹldded lokku. Še 
oʹdinakai huõll vääʹldet mainstemvuâlla puärrsivuiʹm, ärvvtõõlât huõl vaikktõõzz päärna psykososiaalʼlaž  
tiõrvâsvuõʹtte da ouddnummša di ärvvtõõlât vueiʹtlva tuärjjõõzz taarb. 
Obbcieʹǩǩesmieʹrr 4–7 čuäʹjat päärna leʹbe piârri tuärjjõõzz, lââʹssčiõlǥtõõzzi leʹbe hååid taʹrbbe 
vuâđđtiõrvâsvuõđhuâlast da vuâđđkääzzkõõzzin (peiʹvvhåidd, vuõss-škooul, škooulneǩhuâll, piârtuâjj). 
Õhttsažtuâjjsäimmõõzz noorrmõš päärna tuärjjõõzz da hååid plaanummša da tõn teâuddjummša lij 
vääžnai. 
Obbcieʹǩǩesmieʹrr 8 leʹbe jäänab čuäʹjat tõõzz, što feʹrttai tuʹmmjed päärnaipsykiaatraž konsultaatio, 
päärnaipsykiaatraž kådda puʹhttum kääzzkõõzzid leʹbe päärna vuõlttummuž spesiaalpuõccihååid 
päärnaipsykiaatraž arvvõʹsse. Jõs obbcieʹǩǩesmieʹrr nårrai vueiʹvv-vueʹzzin piârri toiʹmmjempâstlvažvuõđ 
da kuârmtõstuejjeejid čuäʹjteei kõõččmõõžžin (kõõččmõõžž 9-12), âlgg vuõss-sââʹjest tuʹmmjed piârri 
vuäʹpstummuž jeeʹres spesiaalkääzzkõõzzi kruuʹǧǧe (vuõrâsoummui miõltiõrvâsvuõtt- leʹbe 
peäneckääzzkõõzz, päärnaisuõjjõs leʹbe jeeʹres sosiaaltåimm). 
Määŋgain ärvvtõõllâmlomaakk kõõččmõõžžin ärvvtõõlât jurddum õudldõõzz leʹbe vaiggâdvuõđ 
vaiggâdvuõđtääʹzz. Occnja oudldõõzz/vaiggâdvuõđid vuäitt täujja tobdsted, leša tõk jiâ vaiggââtt päärna 
leʹbe piârri toiʹmmjempâstlvažvuõđ. Kõskk-ǩeârddsaž da tuõttsõs oudldõõzz/vaiggâdvuõđ rââʹžžee 
päärna leʹbe piârri toiʹmmjempâstlvažvuõđ, tuejjee mueʹǩǩ da kaiʹbbje tääʹrǩab aʹrvvõõzz di tuärjjõõzz 
leʹbe hååid riâššmõõžž. Päärna toiʹmmjempâstlvažvuõđ veʹrddeet vuârddmõõžžâst åårrai takainallšem 
ââʹǩǩtääss’saž spraavdõõttmõʹšše da tääidaid jeeʹres vueʹjjin. 
 
1. Ouddnummuš ââʹǩǩtässa ǩiõččeeʹl 
Takaiaʹrvvõs päärna ouddnemnallšem sââʹjest. Täʹst vääʹldet lokku ärbbsaž da šõddmest jått’teei di 
jeeʹres määinain šõddâm ouddnemäjjnem leʹbe ouddnummuž čooʹreem, päärna neurolooglaž da ǩiõlʼlaž 
ouddnummuš, kognitiivlaž tääʹss da psykososiaalʼlaž ouddnummuš. 
 
2. Toiʹmmjempâstlvažvuõtt dommpirrõõzzâst (juõʹǩǩpeeiʹv tuejjummši oʹnnstummuš, oudldâsttmõõžž 
vaikktõs) 
Juõʹǩǩpeeiʹv tuejjummši oʹnnstummša koʹlle ââʹǩǩtässʼsa jijstes huõl ââʹnnem tääid mâta poorrâm, 
persoonlaž hygieniast huõl âânnmõš, wc-jååttmõõžž, teâvõõttmõš da vuäđđmõš. Päärna odd sieʹtted 
jälstõõttmõõžžâs da toobdjieʹllmes očndââtt dommpirrõõzzâst jeäʹrben tuʹšštõõvvâm- da 
maantõõttâmvueʹjjin di tõʹst, mäʹhtt son väldd vuâstta puärraz vuäʹpstõõzz. Täʹst vääʹldet lokku še jiijjâs 
ââʹǩǩtässa suåppi tuâjain, mâta dommtuâjain da škooultuâjain, huõl âânnmõõžž täidd. 
 
3. Toiʹmmjempâstlvažvuõtt peiʹvvhååidast/škooulâst da mättjummuš 
Täʹst ärvvtõõlât päärna mättjummuž oudldõõzz da tõõzz vaikkteei tuejjeei mâta mättjemodd, mättjem-
motivaatio, tuʹmmjemvuõtt da jooukâst tuejjummuž tääid. Vääʹldet lokku še päärna odd toiʹmmjed takai 
vuäppõõzzi da vuârddmõõžži mieʹldd di seʹrddemvueʹjji oʹnnstemvuõttvuõtt. 
 
4. Toiʹmmjempâstlvažvuõtt taaurõõžživuiʹm da jeeʹres sosiaalʼlaž kõskkvuõđin (peiʹvvhåidd, škooul, 
âsttäiʹǧǧ) 
Päärna sosiaalʼlaž tääidaid kõskkvuõđâst ââʹǩǩtaaurõõžžid ärvvtõõlât peiʹvvhååidast, škooulâst, 
âsttääiʹjest da staarjõõzzin. Täʹst vääʹldet lokku, lij-a päärnaž älšmam vuârrvaikktõõzzâst, lij-a suʹst odd 
tuejjeed sosiaalʼlaž aalǥtõõzzid da odd tuõʹllʼjed taaurõškõskkvuõđid di liâ-a suʹst tääid räʹtǩǩeed 
risttreeidaid. 
 
5. Puärrsi odd sieʹtted päärna toobdjieʹllem da jälstõõttmõõžž (juõʹǩǩpeeiʹv tuejjummši oʹnnstummuš, 
oudldâsttmõõžž vaikktõs)  
Puärrsest kõõjjât, mäʹhtt aarǥ vaʹǯǯteei vueʹjj oʹnnste päärnain. Saǥstõõlât toobdsõõʹji juâkkmõõžžâst 
päärnain; räämmai juâkkmõõžžâst, lâddmõõžžâst, rääuhtummšest da päärna negatiivlaž toobdsõõʹji 
ǩiõrddmõõžžâst. Saǥstõõlât tõʹst, muʹvddem šõddeemkuånstivuiʹm puärraz vuäʹpste da rajjee päärna 
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jälstõõttmõõžž ouddmiârkkân maantõõttmõõžžin leʹbe teʹl gu päärnaž vuâsttlâstt puärraz vuäppõõzzid. 
Saǥstõõleeʹl puärrsin ärvvtõõlât suu oodd fiʹttjed päärna saaǥǥid da taarbid da vaʹstteed tõid ââʹǩǩtässa 
suåppi naaʹlin. Ärvvtõõlât, lij-a puärraz ǩiõččlâsttmõš kõskkvuõđstes päärnže takainalla vääʹldeeʹl miõttâl 
da vuäinn-a jeäʹnn leʹbe eʹčč piʹrǧǧeem nokk puârast päärnes tobddi da jälstõõttmõõžž sieʹttmest päärna 
ââʹǩǩtässʼsaž taarbi mieʹldd. Âlgg väʹldded lokku še päärna jiijjâsnallšem tuärjjõõzz taarb vaikktõõzz. 
Šuurab päärnai kõõsk puärrsi odd sieʹtted päärna toobdjieʹllem da jälstõõttmõõžž kuâsttai še päärna 
jiijjâs oddân sieʹtted toobdõõlmtummuž da jälstõõttmõõžžâs jeeʹres vueʹjjid suåppi da sosiaalʼlânji 
priimmâm naaʹlin. 
 
6. Siiʹsǩ årra kärŋŋõõʹtti oudldõõzz (odm. kuärǥteʹmesvuõtt, loʹssesmiõllsažvuõtt, älšmem vääʹnnvuõtt, 
ǩeässõõttmõš, tåʹsǩǩvuõtt)  
Oudldõõzz liâ meäʹrtum ärvvtõõllâmlomaakkâst. 
 
7. Åålǥårra kärŋŋõõʹtti oudldõõzz (odm. agstemvuõtt, aggressiivlažvuõtt, viizzlõsvuõtt, stamldeei 
jälstõõttmõš)  
Oudldõõzz liâ meäʹrtum ärvvtõõllâmlomaakkâst. 
 
8. Loʹsses miõltiõrvâsvuõttheämmõõzz eppõõllmõš leʹbe jiõččsåʹrmmvuõđ leʹbe jeeʹres čuõʒʒtummuž 
riskk 
Loʹsses miõltiõrvâsvuõttheämmõõzzin miârktet päärna jiõččsåʹrmmvuõđ, psykoottlažvuõđ leʹbe tõn 
eppõõllmõõžž, loʹsses impulsskontrool heämmõõzzid, loʹsses poorrâmheämmõõzzid leʹbe 
peänecheämmõõzzid. 
Jiijjâs čuõʒʒteei jälstõõttmõššân looǥǥât päärna särnnmõõžž jiijjâz čuõʒʒtummšest, plaan leʹbe vuõigg 
ǩiččlõõttmõõžž jiijjâz di jiijjâs čuõʒʒteei tuâj. Päʹrttšõddâmvuõtt, taaujâs päʹrtt da pââʹstʼteʹmesvuõtt 
suõjjeed jiijjâz ââʹǩǩtässʼsanji liâ jiijjâs čuõʒʒteei jälstõõttmõõžž. 
Järrsi čuõʒʒtemriskk lij lâssnam, jõs päärnaž äštt järrsi čuõʒʒtummšin leʹbe meinn järrsid vaarrted. 
Tuõttsõs jälstõõttâmoudldâsttmõõžž liâ ouddmiârkkân kõrmmlemvuõtt, tooli puâlltummuš da 
ruåššivuõtt jieʹllʼji vuâstta. Tuõđifiʹttjõs lij huânnʼnam, jõs päärnaž ij pââʹst jeäʹrded ââʹǩǩtässʼseld raaj 
tuõttvuõđ da käʹddem kõõsk leʹbe suʹst liâ moodrai jurddi leʹbe samai õõmâs jõnn pââl. 
Kõskkǩeârddsa leʹbe tuõttsõs vaiggâdvuõđ täin aaʹššin õõlǥte samai tääʹrǩab tuʹtǩǩummuž da hååid. Täk 
oudldõõzz õõlǥte nuʹt psykiaatraž ǥu täujja še päärnaisuõjjeemnallšem aʹrvvõõzz da hååid. 
 
9. Piârri toiʹmmjempâstlvažvuõtt leʹbe päärnže vaikkteei piârtuejjeei 
Täʹst ärvvtõõlât määŋgnallšeeʹm piârri toiʹmmjempâstlvažvuõđ leʹbe päärnže vaikkteei 
kuârmtõstuejjeeʹjid: tuâjteʹmesvuõtt, tuõjju õhttneei jeeʹres vaiggâdvuõđ, ekonoomlaž vaiggâdvuõtt, 
somaattlaž puõccâmvuõtt piârrjest, puärrsi šõddeemjeeʹresmiõllsažvuõđ, paarrõhttvuõttvaiggâdvuõđ, 
puärrsi räʹtkkjummuš, jeäʹlteeivuõttreeid, levvjummuš, piârkriis. Vääʹldet lokku še ääiʹjbui leʹbe 
ääiʹjpoddsaž traumaattlaž kriis vaikktõs. Piârri miõll tiõrvâsvuõtt- da peänecvaiggâdvuõđid  ärvvtõõlât 
kõõččmõõžžin 10 da 11. 
 
10. Liâ-a päärna piârjest leʹbe âʹlddsooǥǥâst očndõõttâm miõltiõrvâsvuõđ heämmõõzz? 
Vääʹldet lokku tän poddsa da ääiʹjbu miõltiõrvâsvuõđ heämmõõzz. 
 
11. Peänec âânnmõš 
Peäncin miârktet alkohool, jeeʹresnallšem vuäivvõõttâmaunnsid da vuäivvõõttâm-miârktõõzzâst 
ââʹnnem talkksid. Päärnain peänec âânnmõššân laʹsǩǩeet še tääbbkâsttmõš. Jeäʹrben samai nuõrrân 
alttuum tääbbkâʹsttmõš lij riskk päärna tiõrvâs ouddnummša. 
Vääʹldet lokku tän poddsaž riskkâânnmõš leʹbe peänecvaiggâdvuõđ. Kuhttu puärrsi peänec âânnmõõžž 
ärvvtõõlât: måkam peäncid ââʹnet, mõõn jiânnai da mõõn täujja. AUDIT-kõõjjõõzz âânnmõš lij 
siâzztõllum. Puärrsin ärvvtõõlât , mäʹhtt puärrsi peänec âânnmõš vaaikat päärnže. Taarbšeen puärraz 
tuärjjeet da suu vuäʹpstet peäneckääzzkõõzzi kruuʹǧǧe. 
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12. Piârviõkkväʹldd 
Piârviõkkväʹlddan laʹsǩǩeet kuullâm paarrõhttvuõttviõkkväʹldd, päärnaid tillʼlõõvvi viõkkväʹldd da 
päärnai kõskksaž viõkkväʹldd. Fyyslaž viõkkvääʹld lij juõʹǩǩnallšem čuõʒʒtem nobba, še fyyslaž 
tuõšmmʼmõš mâta vuõptin ǩidd välddmõš, cuåkklem da šliâpššlummuš. Piârviõkkväʹlddan looǥǥât fyysla 
viõkkvääʹld lââʹssen päärna huõlteʹmesvuõtt da emotionaalaž viõkkväʹldd mâta pâiʹlǩiõččmõš, 
ǩeeuʹsummuš, vuâllnâttmõš leʹbe ääʹštʼtem. 
 
13. Ääiʹjab tuõttum päärna jiijjâsnallšem tuärjjõõzz tarbb (ouddnemnallšem, psykososiaalʼlaž) 
Seʹlvvtet, lij-a päärnže ääiʹjab siâzztõllum jiijjâsnallšeeʹm tuärjjõõzz leʹbe lij-a päärnaž vuäǯǯam 
ouddnemnallšem, ǩiõlʼlaž leʹbe psykososiaalʼlaž hååid leʹbe säuʹrsmâttmõõžž: särnnamterapia, 
peiʹvvhååid leʹbe škooul tuärjjummuž, toiʹmmjemterapia, neuropsykolooglaž säuʹrsmâttmõš, 
miõltiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi leʹbe päärnaisuõjjõõzz tuärjjummuž. 
Lääiʹves tuärjjõõzz tarbbân looǥǥât rääjmõõnni vuâđđkääzzkõõzzi veäkka puârneei vueʹǩǩ. 
Kõskk-ǩeârddsaž da viõusâs tuärjjõõzz tarbbân looǥǥât vueʹjj, koin päärna oudldõõzz leʹbe suu 
ouddnummša vaikkteei riskktuejjeei liâ kaiʹbbjam kuʹǩesäiggsab tuärjjõõzz leʹbe hååid. Samai jõnn 
tuärjjõõzz taʹrbbe vuäitt õhttned še päärna krõõtai tuõttsõs oudldâsttmõš leʹbe juätkkjeei tuärjjõõzz 
tarbb psyykkla heämmõõzz diõtt. 
 
14. Lij-a puärrsest huõll päärna toobdjieʹllmest, jälstõõttmõõžžâst, čiŋlmõõvvmõõžžâst leʹbe 
nuuʹbbivuiʹm piʹrǧǧummšest? 
Puärrsest kõõjjât, lij-a suʹst huõll mõõn täättas päärnžes pueʹrrjieʹllma õhttneei ääʹššest leʹbe lij-a 
puärrsest huõll päärnast vueiʹtlvânji juʹn tuõttum vaiggâdvuõđâst. 


