
SCQ on lyhyt ja nopea seulontamenetelmä, jolla arvioidaan lasten ja nuor-
ten, joilla epäillään olevan autismi tai autismispektrin häiriö, kommunikaa-
tiota ja sosiaalista käyttäytymistä. 

SCQ:n pohjalta voidaan laatia hoitosuunnitelmia ja suunnitella kasvatuk-
sellisia interventioita sekä arvioida hoitosuunnitelmien ja interventioiden 
tehoa. SCQ:ta voidaan myös käyttää oireiden tason vertaamiseen eri ryh-
missä, kuten lapsilla, joilla on kielenkehityksen häiriöitä tai nuorilla, joilla 
on vaikeuksia, jotka liittyvät tyypillisesti autismispektrin häiriöihin.

SCQ:n täyttämiseen menee noin 10 minuuttia ja sen voi täyttää lapsen/
nuoren vanhempi tai läheinen hoitaja. Menetelmä on nopea ja helppokäyt-
töinen ja sitä voi käyttää muunmuassa (koulu)psykologi, lastenlääkäri 
tai muut asiantuntijat arvioidessaan sitä, onko lapsen/nuoren kohdalla 
syytä ryhtyä laajempiin diagnostisiin selvittelyihin, kuten esimerkiksi 
ADOS-havainnointiin (Autism Diagnostic Observation Schedule) ja ADI-R-
haastatteluun (Autism Diagnostic Interview-Revised). Katso ADOS- ja ADI-R 
-testeistä tarkemmin takasivulta.

SCQ on nopea ja yksinkertainen täyttää –ja sen lisäksi edullinen mene-
telmä, mikä tekee siitä oivallisen työvälineen lasten/nuorten autismin 
ja autismispektrin häiriöiden arvioimiseksi mahdollistaen siten nopean 
asiaanpuuttumisen.

Kattaa keskeiset käyttäytymisen alueet

SCQ kehitettiin alunperin ADI-R:ään kuuluvaksi seulontamenetelmäksi, 
jonka vuoksi se kattaa ADI-R:n tavoin autismispektrin häiriöille tyypilliset 
käyttäytymisen alueet:

kielelliset- ja kommunikaatiotaidot•	
sosiaalinen vuorovaikutus•	
rajoittuneen, toistavan sekä stereotyyppisen käyttäytymisen ja kiin-•	
nostuksen kohteet

Lasten/nuorten saamat pisteet ovat huomattavan yhdenmukaisia SCQ- ja 
ADI-R-menetelmissä sekä kohtalaisen riippumattomia iästä, sukupuolesta, 
kielellisestä tasosta tai suorituskyvyn älykkyysosamäärästä. SCQ on pä-
tevä seulontaväline, joka antaa hyvän kuvan siitä, kuinka vakavia lapsen/
nuoren oireet ovat. 

TARKOITuS
Autismin ja kehityshäiriöiden 
seulonta

KOhDeRyhMä
4 vuotta täyttäneet lapset 
ja nuoret, joilla on vähintään 
2-vuotiaan henkinen kehity-
staso

PISTeIDen LASKu
Manuaalinen

TeSTIn jOhTO
yksilöllinen

TeSTIAIKA
10  minuuttia

TeSTIä SAAvAT KäyTTää
Psykologit, lääkärit, erityisopet-
tajat, erityispedagogit, opetta-
jat, fysioterapeutit, logopedit, 
sairaanhoitajat ja terveyden-
hoitajat
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SCQ:ta käytetään 4 vuotta täyttäneiden lasten/nuorten arvioimiseen, jotka 
ovat saavuttaneet vähintään 2-vuotiaan henkisen kehitystason.

SCQ-kyselylomakkeet

SCQ-menetelmä koostuu kahdesta kyselylomakkeesta. Molemmissa, 
Elinikäinen- ja Tällä hetkellä- lomakkeissa on 40 kyllä/ei -kysymystä. 
Molemmat lomakkeet annetaan vanhemmalle tai läheiselle hoitajalle täy-
tettäväksi ja niihin voi vastata ilman työntekijän apua. Lomakkeet pistey-
tetään laskemalla vastaukset pistearkin opastuksen mukaan yhteen ja 
tulkitaan erityisten raja-arvojen pohjalta.

elinikäinen -lomake

Tämä kyselylomake keskittyy lapsen/nuoren koko kehityshistoriaan ja sitä 
käytetään tunnistamaan autismille ja autismispektrin häiriöille tyypillisiä 
oireita sekä laajempien diagnostisten selvittelyjen tarpeen arvioimiseen.

Tällä hetkellä -lomake

Tämä kyselylomake keskittyy lapsen/nuoren käyttäytymiseen viimeisen 
kolmen kuukauden aikana antaen tietoa, joka voi olla avuksi lapsen/nuo-
ren hoidon, opetuksen tai pitkäntähtäimen tavoitteiden suunnittelussa. 

Materiaali

Suomalainen, testintekijöiden hyväksymä SCQ-versio koostuu kahdesta 
kyselylomakkeesta sekä pisteytysarkista, jossa on sekä autismin että 
autispektrin häiriöiden raja-arvot. Materiaalia käytetään yhdessä amerik-
kalaisen SCQ-käsikirjan kanssa.

hInnASTO

Tuote-  Tuotteen nimi    Kappalemäärä  hinta  hinta
numero    Tanskan kr euro

0421-00 SCQ Kokonaispaketti   655,00 88,00

0402-01 SCQ Käsikirja, englanninkielinen   365,00 49,00

0421-07 SCQ Kyselylomake, Tällä hetkellä -lomake   10  110,00 14,75

0421-08 SCQ Kyselylomake, elinikäinen -lomake       10  110,00 14,75

0421-09 SCQ Pisteytysarkki          10  110,00 14,75
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