
Psühhoteraapia 
käitumishäiretega noorukitele





Teraapia peab näitama

et terapeutilised tehnikad põhjustavad positiivse tulemuse

milliste protsesside või mehhanismide kaudu 
terapeutiline muutus ilmneb

millised faktorid mõjutavad muutust (patsiendi vanus, 
sotsiaalmaj. staatus, häire raskus, ravi pikkus ja 
intensiivsus ine).



Küsimus

„Kas psühhoteraapia töötab?“

on asendunud küsimusega

„Milline teraapia, kelle poolt läbi viiduna on 
kõige efektiivsem sellele indiviidile, selle 
konkreetse probleemi puhul ja millistes 

tingimustes?“



Kas teraapia põhjustab terapeutilise muutuse

mõju suurem kui

teraapia mittesaamine

(mõned probleemid lähevad aja möödudes ise üle)

platseeboefekt

mõni teine raviviis

mõju hindamisel oluline kliiniliselt oluline muutus mitte 
statistiliselt oluline muutus

Mõju tõestatud rohkem kui ühel korral 
pädevate meetoditega

mõju ilmneb vähemalt kahes gruppidevahelises uuringus 
või paljudes üksikjuhtumite uuringutes

Kuluefektiivsus?



Teraapiast tulenevad

erinevate sekkumiste kombinatsioonid

kestvus

intensiivsus

Terapeudist tulenevad

kompetentsus

terapeutiline suhe

terapeutiline soojus/empaatia

Patsiendist tulenevad

Sots.dem: vanus, sugu, sotsiaalmajanduslik staatus, üksikvanemad

Isiksuseomadused: eneseregulatsioonioskused, 
probleemilahendusoskused, motivatsioon ja hoiakud, valmisolek 

järgida terapeudi soovitusi
Häire raskus, kroonilisus
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Korduv ja püsiv düssotsiaalne, agressiivne või 
delinkventne käitumine,

kestvusega 6 kuud või kauem
ülemäärane kaklemine ja huligaanitsemine

julmus loomade või teiste inimeste suhtes

hävitustung teiste omandi suhtes

süütamised

korduv valetamine

varastamine

popitegemine koolist

kodust ärajooksmine

sagedased ja ebatavalise intensiivsusega vihapursked

deviantne väljakutsuv käitumine

püsiv sõnakuulmatus



NB!

Käitumine võib olla häiritud ka

meeleoluhäirete (depressioon, bipolaarne 
häire)

psühholoogiliste traumade

aktiivsus-tähelepanuhäire

hüperkineetilise häire

kiindumushäirete

korral.

Nendel puhkudel peavad terapeutilised 
sekkumised mõjutama häiritud käitumist 
põhjustavat probleemi, lähtuma põhidiagnoosist.



kalk-emotsioonitu
puuduv süütunne, empaatia

lamedad emotsioonid

hoolimatu teiste ärakasutamine oma huvides

kaasuv aktiivsus-tähelepanuhäire

valdavalt agressiivne käitumine

valdavalt reegleid rikkuv käitumine

varajase algusega vs. hilise algusega



Noorukite agressiivne, impulsiivne ja 
antisotsiaalne käitumine on suur koorem 
tervishoiu-, sotsiaal- ja haridussüsteemile

Euroopas käitumishäire 2,1 milj. lapsel/noorukil

Välja arendatud mitmeid psühhoteraapiaid



Vanemlike oskuste treening

Kognitiiv-käitumisteraapia

Multimodaalne teraapia

Funktsionaalne pereteraapia

Psühhoanalüütilised lähenemised



Vanemlike oskuste 
treening



KH põhjendus:

vanema-lapse vastasmõju on kohanemist häiriv:

lapse probleemset käitumist kinnitav

lapsevanem kasutab ebatõhusaid distsipliinivõtteid

Ravi:

õpetatakse tõhusamaid vanemlikke oskusi

juhendamine, õpetamine

distsipliin (piiride seadmise oskused)

positiivne tagasiside soovitavale käitumisele

ebasoovitava käitumise ignoreerimine või karistamine

harjutamine tegelikes olukordades



Efektiivsus:

tõestatud paljude uuringute poolt

tõhus nii lastele kui noorukitele; poistele ja tüdrukutele

tõhusam kui tegeletakse ka vanemate isiklike  ja 
sotsiaalsete probleemidega (abieluprobleemid, tööpinged, 
psühhopatoloogia, probleemilahendusoskused)

tõhusam kui vanematele VOT ja lastele KKT

kui häire on raske või krooniline siis tõhusam 
pikemaajalisem ja intensiivsem ravi, ka järelravi

kergematel juhtudel piisab minimaalsest vanemate 
treenimisest

mõju säilib ka 1-4 aastat pärast teraapia lõppemist





Kognitiiv-
käitumisteraapia



KH põhjendus:

õpitud kognitiivsed moonutused

kalduvad märkama agressiivseid stiimuleid

omistavad vaenulikku kavatsust teiste tegevusele

kognitiivsed defitsiitid

kehvad probleemilahendusoskused

kehv sõnalise eneseväljenduse oskus

kalduvus reageerida impulsiivselt

nii sisemistele kui välistele stiimulitele

ehk võimetus reguleerida emotsioone ja käitumist



Ravi:

õpetatakse last ära tundma stiimuleid, mis eelnevad 
agressiivsele ja antisotsiaalsele käitumisele

vaidlustatakse kognitiivseid moonutusi

õpetatakse tõhusamaid probleemilahendusoskusi

kinnitatakse soovitud käitumist

õpetatakse viha ja frustratsiooni taluma

ART (Agression Replacement Training) suunatud viha ja 
impulsiivsuse kontrollioskuste arendamisele

Dialektiline käitumisteraapia – suunatud enesevigastamise, 
suitsidmõtete ja ainete tarvitamise vähendamisele



Efektiivsus:

tõestatud paljude uuringute poolt

vanemate laste puhul tõhusam (alates 11. ea)

vaimselt võimekamate puhul tõhusam

vaimselt vähem võimekate puhul on tõhusamad 
käitumuslikud tehnikad

kuna suunatud oskuste õppimisele, siis oluline tulemuse 
mõjutaja on lapse motivatsioon ja hoiak

tõhus haiglas/kodus/koolis

tõhus erinevate diagnoosidega lastele

mõju säilis ka 1 aasta pärast teraapia lõppemist

tõhusam kui KKT kombineerida VOTga





Multimodaalne 
teraapia



KH põhjendus:

KH tekib mitmete tegurite tulemusena

lapsest tulenevad (isiksus, kehvad sotsiaalsed oskused)

perest tulenevad (vanemlikud oskused, peresuhted jne)

eakaaslaste mõju

kogukonnast tulenevad (kool, vaba aja veetmise võimalused)

Ravi:

kaasab mitmeid teraapiameetodeid

terapeut ja juhtumikorraldajad loovad konkreetse lapse jaoks 
teraapiaprogrammi

eesmärk mõjutada mitmeid süsteeme, millega laps kokku puutub 
(pere, kool, koolivälised asutused ja tegevused)

kaks peamist lähenemist

Multisüsteemne ravi

Multidimensionaalne teraapia kasuperedele



Efektiivsus:

On osutunud efektiivseks

Kasuvanematele suunatud teraapia tõhusam kui lisaks 
treeningutele pakuti kasuvanematele ka tuge (igapäevased 
telefonikonsultatsioonid) ja rahalist kompensatsiooni

Keskendub konkreetse lapse vajadustele, samad 
ravimoodulid ei ole laiendatavad teistele lastele sarnaselt

Kaasab teraapiaid, mis on oma efektiivsust juba tõestanud 
(VOT ja KKT)

Tõhus noortele õigusrikkujatele, vägivaldsetele ja 
kroonilistele õigusrikkujatele, ainete tarvitajatele ja 
kuritarvitajatele, noortele seksuaalkurjategijatele.

Mõju säilis ka 3-4 aasta järel (väiksem õigusrikkumiste 
arv)





Funktsionaalne 
pereteraapia



KH põhjendus:

KH on peres aset leidvate düsfunktsionaalsete suhete ja dünaamikate 
tagajärg

Lapse käitumisprobleemil on funktsioon

saada lähedust ja tuge

distantseerida end teistest pereliikmetest

Ravi:

eesmärk on parandada kommunikatsiooni ja suhtlemist peres

käitumuslikud tehnikad:

oskuste treenimine

mudeldamine

positiivne kinnitamine

süsteemse pereteraapia tehnikad

positiivsele keskendumine

reframing

konflikti lahendamine



Efektiivsus:

Vähe uuritud

Mõned uuringud toetavad, et mõjub paremini kui 
kontrollgrupile rakendatavad tingimused  ja alternatiivsed 
ravitingimused (kliendikeskne ja psühhodünaamiline 
pereteraapia)

Efektiivsus vajab veel uurimist





Psühhoanalüütiline 
teraapia



KH põhjendus:

Hooldaja/lapsevanema internaliseerimine on 
ebaõnnestunud ja seetõttu ei arene välja „superego“, mis 
ohjaks sisemisi agressiivseid tunge ja instinkte.

Ravi:
eesmärk aidata lapsel väljendada agressiivseid või 
destruktiivseid impulsse,

mõista nende päritolu,

arendada adaptiivseid oskusi nende impulsside 
kontrollimiseks.



Efektiivsus:

Mõju ei ole suurem kontrollgrupiga võrreldes

Ei ole efektiivne, kuid kasutatakse kliinilises praktikas 
palju, kasutamine pole õigustatud.





Kalk-
emotsioonitu Kaasuv ATH Agressiivne

Reegleid 
rikkuv

Varase 
algusega

Hilise 
algusega

⋇ Käitumuslik
vanemlike  oskuste 
treening

⋇  Intensiivne 
kiitusel ja tasudel 
põhinev sekkumine

⋇ Vähe mõjutatavad 
karistavatest 
strateegiatest

⋇  Võib kaaluda 
farmakoteraapiat

⋇ Intensiivsem 
teraapia

⋇ Multi-modaalne 
teraapia

⋇ Käitumuslik
vanemlike  oskuste 
treening

⋇ Farmakoteraapia 
ATHle

⋇ Sotsiaalsete
oskuste treenimine

⋇ KKT meeleolu ja 
ärevusprobleemide 
korral

⋇ Hariduslik tugi

⋇ Käitumuslik
vanemlike  oskuste 
treening

⋇ Vihale suunatud 
sekkumised (ART)

⋇ Sotsiaalsete 
oskuste treenimine

⋇ KKT meeleolu ja 
ärevusprobleemide 
korral

⋇ Varajane 
avastamine ja 
sekkumine

⋇ Käitumuslik
vanemlike  oskuste 
treening

⋇Eneseregulatsiooni-
oskuste treenimine

⋇ Hinnata suhteid 
eakaaslastega

⋇ Prosotsiaalsed 
õppetöövälised 
tegevused

⋇ Suurenenud 
vanemlik jälgimine

⋇ Käitumuslik
vanemlike  oskuste 
treening

⋇ Sotsiaalsete 
oskuste treenimine

⋇ Probleemilahen-
dusoskuste 
õpetamine

⋇Eneseregulatsiooni-
oskuste treenimine

⋇ Käitumuslik
vanemlike  
oskuste treening

⋇ Hinnata 
suhteid 
eakaaslastega

⋇ Prosotsiaalsed 
õppetöövälised 
tegevused

⋇ Suurenenud 
vanemlik 
jälgimine



Keskkond, milles laps elab peab olema:

turvaline

stabiilne ehk ennustatav

toetav

Alles sellises keskkonnas on võimalik teraapial 
häiritud lapsele mõju avaldada!

Lapsele saavad positiivset mõju avaldada vaid 
inimesed, kellega tal on hea kontakt!



Psühholoogilises mõttes (operantse 
tingimise kontekstis) on karistus 

iga muutus inimese (looma) ümbruses, 
mis ilmneb pärast käitumist ning 
vähendab käitumise taasilmnemise 
tõenäosust.





Last ei tohi karistada?????!!!!!!

Karistus, mis tekitab füüsilist valu on EV seadusega keelatud.

Karistus, mis on suunatud hüvede eemaldamisele  või 
mittealandavatele negatiivsetele tagajärgedele on lubatud ning 
enamusele lastele , kelle psüühika ei ole häirunud avaldavad ka 
soodsat mõju.

Karistamist tuleb kasutada viimase võimalusena, kui 
selgitustöö ja soovitava käitumise kinnitamine ei ole soodsat 
mõju avaldanud.

Karistamine avaldab soodsat mõju kui vanemal on lapsega hea 
kontakt, ülemäärane karistus kahjustab kontakti.

Ülemäärane ja jõhker karistamine on üks oluline 
käitumishäirete tekkimise põhjus.

Lapsevanemad ja lastega töötavad spetsialistid vajavad 
nõustamist, kuidas seada piire ning suunata lapsi mittekaristaval 
moel.



Ettevaatust!

käitumishäiretega ja häiritud käitumisega laste puhul
enamasti on nad pärit karistavast keskkonnast ja muutunud selle 
mõju suhtes immuunseks!

ülemäärane/ebaõiglane karistamine alandab last ja kahjustab tema 
eneseväärikust – laps muutub trotslikuks ega pinguta käitumise 
muutmiseks.

karistamine tekitab negatiivseid emotsioone, mis pärsivad 
õppimisvõimet (tähelepanu, mälu), ei suuda õppida uusi oskusi enese 
reguleerimiseks.

karistamine tuleb asendada piiride seadmisega lapse käitumisele -
lasta lapsel kogeda tema käitumise loogilisi negatiivseid tagajärgi, 
heastada pahategu.



Tänan!
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