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Tauon jälkeen…

 Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD)

 Aspergerin oireyhtymä (autismikirjon häiriö)

 Touretten oireyhtymä

 Oppimis- ja erityisvaikeudet

 Lukemisen ja laskemisen erityisvaikeudet

 Kielellinen erityisvaikeus

 Visuaalisen hahmottamisen vaikeus

 Laaja-alaiset oppimisvaikeudet



Termistöä

 Neuropsykiatria = psykiatristen sairauksien neurobiologinen perusta JA 

neurologisten sairauksien psyykkiset ja käytösoireet

 Kehityksellinen neuropsykiatria = kehitysiässä (yleensä ennen 7. ikävuotta) 

ilmenevät neuropsykiatriset häiriöt

 Mm. ADHD ja Aspergerin oireyhtymä

 Neuropsykologia = psykologian erikoisala, joka tutkii aivojen, psyykkisen 

toiminnan ja käyttäytymisen välisiä suhteita



Mitä ovat kehitykselliset 

neuropsykiatriset häiriöt?

 Alkavat varhaislapsuudessa

 … ja ovat selkeimmin esillä peruskoulun aloittamisen ja puberteetin alun 

välisenä jaksona

 … mutta vaikuttavat usein vielä aikuisuudessakin toimintakykyä heikentävästi.

 Kehitykselliset neuropsykologiset tunteiden säätelyn ja kognition 

poikkeavuudet altistavat mielenterveyden häiriöille, jotka saattavat itsessään 

aiheuttaa samankaltaisia oireita kuin kehitykselliset oireyhtymät.



Syyt?

 Geneettiset/perinnölliset tekijät

 Useiden geenien kombinaatio?

 Kulkevat usein suvussa

 Pre-, peri- ja postnataaliset tekijät

 Sikiöaikaiset traumat

 Äidin raskauden aikainen alkoholin/huumeiden käyttö ja tupakointi

 Hapenpuute synnytyksessä; alhainen syntymäpaino

 Ympäristötekijät 

 Eivät syynä, mutta merkityksellisiä myöhemmän kehityksen kannalta

 Tarkka syy yleensä tuntematon

  genetiikka JA ympäristötekijät



Diagnosointi

 Diagnoosiryhmät (ICD-10)

 F80-F89 Psyykkisen kehityksen häiriöt

 F90-F98 Tavallisesti lapsuus- tai nuoruusiässä alkavat käytös- ja tunnehäiriöt

 Kriteerit täytyttävä viimeistään alakouluiässä; voidaan diagnosoida silti myös 

aikuisilla

 Parhaassa tapauksessa mahdollisimman aikaisin (väärät diagnoosit, syrjäytymisriski, 

elämänlaatu, toimintakyky)



 Erotusdiagnostiikka vaativaa:

 Osa laaja-alaista ongelmavyyhtiä  päällekkäisyys 

 Nuorilla ja aikuisilla oireet saattavat selittyä muilla, myöhemmin ilmaantuneilla 

syillä

 Mm. aivovammat, traumat ja univaikeudet voivat aiheuttaa samanlaisia oireita

 Samoin masennus, ahdistus ja paniikkioireilu 

 Vanhempien ja potilaan haastattelu sekä potilasasiakirjoihin tutustuminen 

 Lapsuusajan neuvola- ja kouluterveydenhuollon tiedot, aiemmat tutkimukset

 Neuropsykologinen tutkimus 

 Vaatii usein moniammatillista työryhmää 

 Muiden häiriöiden poissulku



Neuropsykiatriset aivot

 Eroavuuksia todetaan sekä rakenteellisessa että toiminnallisessa 

aivotutkimuksessa

 Rakenteellisten erojen tutkimisesta siirrytty kohti hermoverkoston toiminnallisia 

tutkimuksia

 Otsalohkon etuosat (prefrontaalinen aivokuori) ja yhteydet limbiseen 

järjestelmään

 Kypsymättömyys ja poikkeavuudet

 Aivoalueiden rakenteelliset erot ADHD:ssa

 Harmaan aivoaineen tilavuus on pienempi sekä koko aivojen että tarkkaavuus- ja 

toiminnanohjauksen toimintoihin osallistuvien aivoalueiden osalta.

 Aivokuori on ADHD-oireisilla henkilöillä normaalia ohuempi edellä mainittuja 

taitoja säätelevillä prefrontaali- ja parietaalialueilla, myös poimuuntuminen 

vähäisempää.

 Pikkuaivojen koko pienempi, aivopuoliskoja yhdistävä aivokurkiainen ohuempi



 Aivojen toiminnalliset erot ADHD:ssa

 Vasen prefrontaalikorteksi ja aivolohkojen sisäiset yhteydet tavallista vähemmän 

aktiivisia 

 Vähentynyt glukoosiaineenvaihdunta premotorisessa ja prefrontaalikorteksissa

 Otsalohkojen alueen dopaminerginen aliaktiivisuus

 Otsalohkopiirit: dorsolateraalinen, orbitofrontaalinen, cingulaarinen

(pihtipoimun etuosista lähtevä)

 Valkean aineen rakenteellista poikkeamaa

 Toiminnallisissa aivoverkostoissa poikkeavuutta kontrolleihin verrattuna

 Frontoparietaalisen verkoston hypoaktivaatio

 Dorsaalisen tarkkaavuusverkoston hyperaktivaatio aikuisilla

 Peruslepotilaverkoston hyperaktivaatio



 Aspergerin oireyhtymä: poikkeavuutta niissä hermoverkoston osissa, jotka 

osallistuvat sosiaalisen kommunikaation, kielellisten toimintojen ja 

käyttäytymisen säätelyyn  etiologian kannalta löydökset epäspesifejä

 Touretten oireyhtymän taustalla ajatellaan olevan keskushermoston motorisia 

toimintoja säätelevien hermoverkostojen häiriö.

 Erot ryhmätasolla!



TAUKO



Kehitykselliset neuropsykiatriset häiriöt

 Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD)

 Aspergerin oireyhtymä (autismikirjon häiriö)

 Touretten oireyhtymä

 Oppimis- ja erityisvaikeudet 



ADHD



ADHD

 Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (attention-deficit hyperactivity 

disorder, ADHD)

 Toimintakykyä heikentävä kehityksellinen neurobiologinen häiriö

 Voidaan diagnosoida lapsuudessa, nuoruudessa tai aikuisuudessa

 ADHD:n ydinoireet ovat tarkkaamattomuus, ylivilkkaus ja impulsiivisuus

 Tarkkaamattomuus-painotteisesta muodosta käytetään joskus nimeä ADD

 Ensimmäinen aikuisia koskeva Käypä hoito –suositus julkaistiin vuonna 2017:

http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50061



ADHD:n esiintyvyys

 ADHD-diagnoosien ja erityisesti hoidon piirissä olevien lasten ja nuorten 
määrä on kasvanut, mutta väestöpohjaisten tutkimusten perusteella ADHD-
oireiden esiintyvyys sinänsä ei ole viime vuosikymmeninä lisääntynyt

  ADHD:n aiempaa parempi tunnistaminen; kuitenkin edelleen suuri osa ADHD-
oireisista jää hoidon ulkopuolelle

 ADHD:n esiintyvyys 6–18-vuotiailla on uusimpien meta-analyysien mukaan 3,6–
7,2 %

 Diagnoosi pojilla yleisempi kuin tytöillä; on mahdollista, että tyttöjen ADHD jää 
herkemmin tunnistamatta

 Aikuisilla esiintyvyys vaihtelee meta-analyysien mukaan 2,5 %:n (17–84-
vuotiaat) ja 3,4 %:n (18–44-vuotiaat) välillä

 Esiintyvyys on suurempi miehillä (4,1 %) kuin naisilla (2,7 %)

 Naisten suhteellinen osuus on sitä suurempi, mitä vanhempaa ikäryhmää 
tarkastellaan



 Iän myötä ADHD:n esiintyvyys pienenee

 ADHD:n pysyvyys aikuisuuteen on tutkimuksissa ollut kuitenkin jopa 50–70 %

 Yliaktiivisuus- ja impulsiivisuusoireet lievittyvät usein nopeammin lapsuudesta 

nuoruuteen tultaessa  ulospäin näkyvä yliaktiivisuus voi muuttua sisäiseksi 

levottomuudeksi

 Tarkkaamattomuusoireiden lieveneminen on hitaampaa, ja ne jatkuvat selvästi 

ylivilkkausoireita useammin aikuisuuteen

 ADHD:sta saattaa aikuisuudessa olla merkittävää haittaa yksilöön kohdistuvien 

vaatimusten lisääntyessä, vaikka diagnoosikriteerit eivät enää täysin täyttyisi 

 Toiminnanohjauksen ja käyttäytymisen säätelyn ongelmat voivat korostua

 Suomessa n. 170 000 ADHD-aikuista, joista vain osalla diagnoosi



Miten ADHD ilmenee?

 Keskittymisvaikeudet (ali- ja ylikeskittyminen)

 Ajatusten harhailu

 Mielialojen ailahtelu, impulsiivisuus

 Ylivilkkaus

 Syrjähtely

 Aloittamisen ja loppuun saattamisen vaikeus

 Juuttuminen

 Vaikeus kuunnella, omiin ajatuksiin uppoutuminen

 Muistivaikeudet, unohtelu



 Häiriöherkkyys

 Matala turhautumisen sietokyky

 Huolimattomuus, tavaroiden hukkaaminen

 Hermostuneisuus, sisäinen ja ulkoinen levottomuus

 Vireystason vaihtelut

 Ajanhallinnan vaikeus (esim. myöhästely)

 Suunnittelemisen ja organisoinnin vaikeus

 Vaikeus noudattaa ohjeita ja sopeutua uusiin tilanteisiin 



Mahdollisia seurauksia

 Alisuoriutuminen

 Huono itsetunto

 Vaikeuksia työssä, opiskelussa, ihmissuhteissa

 Epätasainen koulu-/työhistoria, vaihtuvat ihmissuhteet, yksinäisyys

 Päihdeongelmat (riski 2-3-kertainen)

 Työttömyys, syrjäytyminen

 Psyykkiset oireet 

 Muut neuropsykiatriset ja neurologiset oirekuvat

 Aikuisilla samanaikaisia häiriöitä esiintyy 50–87 %:lla



Liitännäisoireet

 Masennus ja ahdistuneisuus  riski 3-5-kertainen muuhun väestöön 

verrattuna

 Univaikeudet

 Hieno- tai karkeamotoriikan ongelmat

 Aistisäätelyn häiriöt

 Puheen ja kielen kehityksen häiriöt

 Oppimisvaikeudet

 Autismikirjon häiriöt

 Tic-oireet

 Käytöshäiriöt

 Syömishäiriön riski on tytöillä ja naisilla suurentunut



MUTTA…

 Elämänkulussa suuria eroja

 Ennuste hoidettuna hyvä

 Positiiviset puolet

 Sitkeys

 Luovuus

 Innostuneisuus, tarmokkuus

 Ylikeskittyminen

 Hetkessä eläminen, tilaisuuksiin tarttuminen

 Kyky tehdä nopeita päätöksiä

 Kompensointikeinot

 Sopeutumis- ja selviytymiskeinot aikuisuudessa

 Kyse ei ole tyhmyydestä eikä laiskuudesta!



ADHD:n neuropsykologia

 Tarkkaavuus / keskittyminen

 Suuntaaminen

 Ylläpito

 (Joustava) siirtäminen

 Jakaminen

 Toiminnanohjaus (eksekutiiviset 

toiminnot)

 Toiminnan suunnittelu

 …aloittaminen

 …loppuun saattaminen

 …arviointi/monitorointi

 Impulsiivisuus ja reaktioiden 

inhiboinnin ongelmat

 Virhealttius/hitaus

 Työmuisti

 Kapasiteetti

 Häiriöherkkyys

 Prosessointivaikeus

 Lisäksi mm. lukivaikeus, 

hahmottamisvaikeudet, motoriikan 

häiriöt



Voisiko kyseessä olla ADHD?

• ADHD:n mahdollisuus on otettava huomioon aina, kun esiintyy 
koulunkäyntiin tai käyttäytymiseen liittyviä ongelmia, joista 
vanhemmilla tai varhaiskasvatuksen, koulun tai opiskelupaikan 
henkilökunnalla tai nuorella itsellään on huolta.

Lapset ja nuoret

• Epäily ADHD:sta voi herätä henkilöllä itsellään, hänen läheisillään, 
työpaikalla tai terveydenhuollossa, esimerkiksi opiskelu- tai 
työterveyshuollossa. 

• Myös lapsen ADHD-oireiden arviointi voi johtaa tarpeeseen arvioida 
vanhemman ADHD-oireita.

Aikuiset



 ADHD:n diagnosointiin tarvitaan tietoa

 Oireiden esiintymisestä ja toimintakyvystä eri tilanteissa

 Henkilön psyykkisestä ja fyysisestä terveydentilasta

 Kehityshistoriasta ja elämäntilanteesta

 Muista oireisiin vaikuttavista tekijöistä

 Erotusdiagnostiikassa on arvioitava, selittyvätkö oireet muilla sairauksilla tai 

häiriöillä



ADHD:n oirekuva muuttuu iän myötä

Lapset:

• Pienemmillä lapsilla 
oireet painottuvat 
levottomuuteen ja 
yliaktiivisuuteen.

• Ylivilkkaus vähenee 
usein iän myötä.

• Usein esiintyy myös 
univaikeuksia, 
käytösoireita ja 
kaverisuhdeongelmia, 
jotka voivat johtua 
ADHD-oireista.

Nuoret:

• Tarkkaamattomuusoi-
reet ovat yleensä 
vallitsevia ja tulevat 
esille varsinkin 
koulutyössä, mutta myös 
kotona ja harrastuksissa.

• Motoriset ylivilkkaus-
oireet vähenevät usein 
nuoruuden aikana.

• Impulsiivisuusoireet 
voivat ilmetä 
sosiaalisissa tilanteissa 
ja riski-käyttäytymisenä.

Aikuiset:

• Aikuistuessa ulkoisten 
vaatimusten 
lisääntyminen voi 
korostaa oireista 
aiheutuvaa haittaa.

• Tarkkaamattomuus ja 
impulsiivisuus 
aiheuttavat eniten 
haittaa toimintakyvylle.

• ADHD heikentää 
merkittävästi aikuisten 
koettua elämänlaatua, 
arjen toimintakykyä, 
ihmissuhteita ja työssä 
suoriutumista.



Diagnostinen 

kaavio



ADHD:n diagnosointi aikuisiällä

 On esitetty, että ADHD voisi alkaa vasta aikuisiällä, mutta toistaiseksi 

diagnoosin ehdoton edellytys on oireiden alku lapsuudessa

 Aikuinen on omien oireidensa ja niiden aiheuttaman haitan tärkein 

tiedonlähde, myös lapsuuden osalta

 Aikuisella on kartoitettava oireiden pitkäkestoisuus, jos ADHD-diagnoosia ei 

ole tehty lapsuuden/nuoruuden aikana 

 Kaikkien diagnoosikriteerien täyttymistä lapsuudessa ei tarvitse osoittaa

 Riittää, että potilaalla tiedetään viimeistään alakouluiässä esiintyneen useita 

ADHD-oireita



Apuvälineitä ADHD:n diagnosointiin

aikuisilla

 ASRS-lomakkeen 6 kysymyksen seulaosio

 Soveltuu aikuisten ADHD:n seulontaan

 Strukturoitu haastattelu DIVA (Diagnostic Interview for Adult ADHD)

 Soveltuvuudesta ADHD-oireiden arviointiin on alustavaa tutkimustietoa

 Viivi 5-15 –lomake vanhemman täyttämänä lapsuuden ajalta

 ADHD-kyselylomakkeet WURS, BADDS ja BRIEF-A

 Voidaan käyttää kliinisessä työssä, joskin näiden soveltuvuudesta on niukasti 

tutkimustietoa



Diagnoosikriteerit

 ADHD-diagnoosin edellytyksenä ovat keskittymisen, aktiivisuuden säätelyn ja 

impulssikontrollin ongelmat, jotka ovat pitkäkestoisia, esiintyvät useissa 

tilanteissa eivätkä johdu tai selity paremmin muiden häiriöiden diagnooseilla, 

kuten autismilla tai mielialahäiriöillä

Täyttyvätkö ADHD-diagnoosikriteerit?

• 6/9 tarkkaamattomuusoiretta (DSM-V: 17-vuotiailla tai vanhemmilla 5/9)

• 6/9 yliaktiivisuus-impulsiivisuusoiretta (DSM-V: 17-vuotiailla tai vanhemmilla 5/9)

• Oireilu on kestänyt yli 6 kuukautta

• Oireita esiintyy useassa eri tilanteessa (koti, päiväkoti, koulu, opiskelu, työ, 

harrastukset), eri ihmisten kanssa

• Oireet alkaneet ennen kouluikää tai alakouluiässä (ennen 12 vuoden ikää)

• Oireista selkeää haittaa suoriutumiskyvylle

• Oireet eivät selity paremmin muulla häiriöllä



Tarkkaamattomuusoireet (ICD-10-

kriteerit)

Vähintään 6 seuraavista oireista on kestänyt vähintään 6 kuukautta ja oireet ovat 

haitaksi ja lapsen kehitystasoon nähden poikkeavia:

1. Huomion kiinnittäminen riittävän hyvin yksityiskohtiin epäonnistuu usein tai potilas 

tekee huolimattomuusvirheitä koulussa, työssä tai muissa tehtävissä.

2. Keskittyminen leikkeihin tai tehtäviin epäonnistuu usein. 

3. Usein potilas ei näytä kuuntelevan, mitä hänelle puhutaan.

4. Ohjeiden noudattaminen ja koulu-, koti- tai työtehtävien valmiiksi tekeminen 

epäonnistuvat usein (ei johdu uhmakkaasta käytöksestä tai kyvyttömyydestä 

ymmärtää ohjeita). 



5. Kyky järjestää tehtäviä ja toimintoja on usein huonontunut. 

6. Usein potilas välttää tai kokee voimakkaan vastenmielisenä tehtävät, jotka vaativat 

psyykkisen ponnistelun ylläpitämistä, kuten esimerkiksi läksyt. 

7. Potilas kadottaa usein esineitä, jotka ovat tärkeitä tietyissä tehtävissä ja 

toiminnoissa, kuten koulutavaroita, kyniä, kirjoja, leluja tai työkaluja. 

8. Potilas häiriintyy usein helposti ulkopuolisista ärsykkeistä.

9. Potilas on usein muistamaton päivittäisissä toiminnoissa.



Yliaktiivisuus (ICD-10-kriteerit)

Vähintään 3 seuraavista oireista on kestänyt vähintään 6 kuukautta ja oireet ovat 

haitaksi ja lapsen kehitystasoon nähden poikkeavia:

1. Potilas liikuttelee usein levottomasti käsiään tai jalkojaan tai vääntelehtii tuolillaan.

2. Potilas lähtee usein liikkeelle luokassa tai muualla tilanteissa, missä edellytetään 

paikalla pysymistä.

3. Potilas juoksentelee tai kiipeilee usein tilanteissa, joissa se ei kuulu asiaan (nuorilla 

tai aikuisilla voi esiintyä pelkkänä levottomuuden tunteena).

4. Potilas on usein liiallisen äänekäs leikkiessään tai ei onnistu paneutumaan hiljaa 

harrastuksiin.

5. Potilas on motorisesti jatkuvasti liian aktiivinen eikä aktiivisuus oleellisesti muutu 

sosiaalisen ympäristön mukaan tai ulkoisista vaatimuksista.



Impulsiivisuus (ICD-10-kriteerit)

Vähintään 3 seuraavista oireista on kestänyt vähintään 6 kuukautta ja oireet ovat 

haitaksi ja lapsen kehitystasoon nähden poikkeavia:

1. Potilas vastaa usein jo ennen kuin kysymykset ovat valmiita ja estää vastauksellaan 

toisten tekemiä kysymyksiä.

2. Potilas ei usein jaksa seistä jonossa tai odottaa vuoroaan peleissä tai ryhmissä.

3. Potilas keskeyttää usein toiset tai on tunkeileva (esimerkiksi tunkeutuu toisten 

keskusteluihin ja peleihin).

4. Potilas puhuu usein liian paljon ottamatta huomioon tilanteen vaatimaa 

pidättyväisyyttä.



 ADHD:sta voidaan tunnistaa kolme esiintymismuotoa sen mukaan, täyttyvätkö 

 sekä tarkkaamattomuus- että yliaktiivisuus-impulsiivisuuskriteerit vai

 pelkästään tarkkaamattomuus-kriteerit tai

 yliaktiivisuus-impulsiivisuus-kriteerit.

 Käypä hoito -työryhmä suosittaa, että kaikista esiintymismuodoista käytetään 

selvyyden vuoksi diagnoosinumeroa F90.0 Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden 

häiriö ja että esiintymismuoto (yhdistetty, tarkkaamaton, yliaktiivis-

impulsiivinen) kuvataan sanallisesti 



Erotusdiagnostiikassa huomioitavia 

sairauksia ja häiriöitä

 kielellinen erityisvaikeus

 oppimisvaikeudet 

 autismikirjon häiriöt 

 kehitysvammaisuus

 poissaolokohtauksina esiintyvä 

epilepsia 

 käytöshäiriöt 

 kiintymyssuhdehäiriö 

 ahdistuneisuushäiriöt

 traumaperäinen stressihäiriö

 unihäiriöt

 mielialahäiriöt: masennus sekä 

kaksisuuntainen mielialahäiriö

 psykoottiset häiriöt

 epävakaa persoonallisuushäiriö

 päihdehäiriöt 

 aivovammat ja niiden jälkitilat

Muun häiriön diagnoosi ei estä 

ADHD-diagnoosin käyttöä, jos 

molempien häiriöiden 

diagnostiset kriteerit täyttyvät. 



ADHD:n hoito

 ADHD:n hyvä hoito suunnitellaan yksilöllisten tarpeiden ja tavoitteiden 

mukaan  tavoitteena on lievittää ADHD-oireiden aiheuttamaa haittaa ja 

parantaa toimintakykyä

 Hoito on monimuotoista, ja siihen kuuluvat potilas- ja omaisneuvonta 

(psykoedukaatio) sekä erilaiset tarpeellisiksi arvioidut yksilölliset tukitoimet 

ja hoitomuodot

 Psykoedukaation tulisi sisältää tietoa ADHD:sta, oireiden hallintaa ja arjen 

sujuvuutta lisäävistä keinoista ja erilaisista hoitomuodoista 

 Myös yleisistä hyvinvointia ylläpitävistä elämäntavoista (riittävä uni, liikunta, 

päivärytmi, ravitsemus) on hyvä keskustella

 Tukitoimet pitää aloittaa heti, kun havaitaan tarkkaavuuteen tai ylivilkkauteen 

liittyviä toiminta- tai oppimiskyvyn ongelmia

 Tukitoimien aloittaminen ei edellytä diagnoosia



 Keskeisiä keinoja ovat ADHD-oireiseen henkilöön ja hänen ympäristöönsä 
kohdistuvat tukitoimet, erilaiset psykososiaaliset hoitomuodot sekä lääkehoito

 ADHD:n oireet vähenevät sekä psykososiaalisilla hoitomuodoilla että 
lääkehoidolla

 ADHD-diagnoosin saaneet eivät tarvitse rutiininomaisesti kaikkia hoitoja, vaan 
eri hoitomuotojen tarve ja järjestys tulee arvioida yksilöllisesti

 Usean hoitomuodon yhdistäminen ja samanaikainen toteuttaminen on 
tavallista ja usein tarpeellista

 Samanaikaisesti voidaan toteuttaa useita erilaisia psykososiaalisia hoitoja tai 
yhdistää psykososiaaliseen hoitoon lääkehoito

 Lasten ja nuorten hoidossa on tärkeää ohjata aikuisia käyttämään lapsen 
toimintakykyä tukevia menetelmiä kotona, varhaiskasvatuksessa ja koulussa



 Nuorten ja aikuisten hoidossa oireiden hallinnan menetelmiä opetetaan 

yksilölle itselleen

 Samanaikaisten häiriöiden hoito yhdistetään ADHD-oireiden hoitoon

 Hoidon on oltava riittävän pitkäjänteistä ja sen jatkuvuus tulee varmistaa 

erilaisissa siirtymävaiheissa erityisesti lapsuuden ja nuoruuden aikana

 Hoitamattomana ADHD voi haitata opintoja ja työllistymistä ja lisätä 

psykiatristen häiriöiden, syrjäytymisen ja päihteiden käytön riskiä

 Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisestä työnjaosta ja 

yhteistyöstä tulee sopia paikallisesti



Psykososiaaliset hoitomuodot

 Ohjaus, psykoedukaatio

 Tukitoimet (koti, koulu, työ)

 Psykoterapia

 Toimintaterapia

 Neuropsykologinen kuntoutus (yksilö ja ryhmä)

 Neuropsykiatrinen valmennus

 Sopeutumisvalmennuskurssit ja vertaistuki



Tarkkaavuushäiriöiden lääkitys 

 Lääkitys aloitetaan pienellä annoksella, minkä jälkeen annosta suurennetaan 

hoitovastetta ja mahdollisia haittavaikutuksia seuraten

 Tavoitteena on löytää annos, jolla saavutetaan riittävä teho ilman merkittäviä 

haittavaikutuksia

 Stimulantit

 Metyylifenidaatti (esim. Equasym, Concerta, Medikinet)

 Deks- ja lisdeksamfetamiini (esim. Attentin ja Elvanse)

 Lyhyt- (2–6 tuntia), keskipitkä- (6–8 tuntia) ja pitkävaikutteisia (8–14 tuntia) 

valmisteita; voidaan käyttää jatkuvasti (päivittäin) tai taukoja pitäen (esim. 

viikonloppuisin tai lomilla)

 Atomoksetiini (Strattera)

 Käytetään jatkuvana, päivittäin otettavana lääkityksenä, ja sen teho on 

ympärivuorokautinen; vaikutus alkaa yleensä 2–6 viikon kuluessa

 Bupropioni (Voxra, Zyban)

 Saattaa aikuisilla vähentää ADHD:n oireita lyhytkestoisessa hoidossa



ADHD-aivot?

 Aivojen aktivaatiotaso laskee herkästi 

(erityisesti väsyneenä)

 Aivot menevät ”lukkoon”

 Tarkkaavuus ei pysy yllä, mikään ei mene perille

 Aivoilla on ärsykenälkä

 Tarvitaan ulkoista tai sisäistä aktivaatiota

 Levoton liikkuminen

 Ajatusten harhailu

 Ehkä siksi ”piristävä” lääkitys toimii?



Aspergerin oireyhtymä



Autismikirjon häiriöt: 

Aspergerin oireyhtymä (AS)

 Kehityksellinen, useimmiten geneettisesti määräytyvä oireyhtymä

 Esiintyvyys 4-6/1000, miehet yliedustettuina (4-10:1)  naisten 
alidiagnosointi ja erilainen oirekuva? 

 Ongelmat toisten ihmisten tunnetilojen ymmärtämisessä ja tästä johtuvat 
kommunikaatio-ongelmat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa sekä erilaiset 
kaavamaiset käyttäytymistavat

 Oirekuva ja oireiden voimakkuus vaihtelevat hyvin lievistä vakava-asteisiin

 Yksilölliset erot esim. sosiaalisuuden suhteen suuria

 Peruspiirteet säilyvät läpi elämän, mutta ilmenemismuodot muuttuvat iän ja 
kehityksen mukana

 Näillä näkymin vuonna 2022 julkaistavasta ICD-11-luokituksesta diagnoosi 
poistumassa kokonaan  sateenvarjodiagnoosi "autismikirjon häiriö” 
(taustalla vastaava muutos DSM-V:n julkaisussa v. 2013)



AS:n diagnostiset kriteerit (DSM-IV)

A. Laadullisia puutteita sosiaalisessa vuorovaikutuksessa vähintään kahdella seuraavista 

tavoista:

- Merkittäviä puutteita useiden ei-kielellisten ilmaisujen käytössä (esim. silmiin katsominen, 

kasvojen ilmeet, vartalon liikkeet ja eleet, joilla säädellään vuorovaikutusta)

- Epäonnistuminen kehitystasoa vastaavien ihmissuhteiden luomisessa

- Kyvyttömyys spontaaniin pyrkimykseen jakaa iloa, kiinnostusta tai saavutuksia toisen ihmisen 

kanssa

- Sosiaalisen tai emotionaalisen vastavuoroisuuden puuttuminen 

B. Rajoittuneita toistuvia ja kaavamaisia käyttäytymistapoja, mielihaluja tai toimintoja, 

jotka ilmenevät ainakin yhdellä seuraavista tavoista:

- Voimakkuudeltaan tai kohteeltaan poikkeava, rajoittunut tai stereotyyppinen kiinnostus 

yhteen tai useampaan harrastukseen tai toimintaan

- Ilmeisen itsepintainen kiinnittyminen tiettyihin ei-toiminnallisiin rutiineihin tai rituaaleihin

- Kaavamaiset tai toistuvat motoriset maneerit

- Itsepintainen kiinnostus esineiden osiin



C. Häiriö aiheuttaa kliinisesti merkittävää haittaa sosiaalisella, ammatillisella tai 

muulla tärkeällä toiminnan alueella

D. Kliinisesti merkittävää kielellisen tai kognitiivisen kehityksen viivästymää ei 

ole havaittavissa

E. Muun laaja-alaisen kehityshäiriön tai skitsofrenian kriteerit eivät täyty



AS-piirteet käytännössä

 Vaikeudet kielellisessä kommunikaatiossa 

 Puhe voi olla muodollista, kirjakielistä, ilmaisut kaavamaisia

 Kirjaimellinen ymmärtäminen (vitsit, ironia, ”rivien välistä” ymmärtäminen) 

 Erikoinen puhemelodia, äänenvoimakkuus tai rytmi 

 Puheen toistaminen, riimittely 

 Omalaatuiset sanat tai sanayhdistelmät 

 Vaikeudet ei-kielellisessä kommunikaatiossa

 Ilmeiden ja eleiden käyttö niukkaa, kaavamaista, rajoittunutta tai omalaatuista

 Katsekontakti välttelevä tai hyvin intensiivinen 

 Ilmeiden ja eleiden tulkitsemisen vaikeudet

 Omien tunteiden viestiminen vaikeaa (yli- tai aliviestiminen)

 Sosiaalisten tilanteiden ymmärtäminen vaikeaa



 Epätavalliset/erityiset kiinnostuksenkohteet 

 Toistava käyttäytyminen, maneerit ja motoriikan erikoisuudet 

 Riippuvuus rutiineista ja rituaaleista, muutosten sietäminen vaikeaa

 Toimintoihin jumiutuminen

 Sentraalinen koherenssi: havainnon kiinnittyminen yksityiskohtiin 

kokonaisuuksien muodostamisen kustannuksella

 Poikkeava reagointi ärsykkeisiin 

 Aistien yli- tai aliherkkyydet



Aspergerin oireyhtymä (neuro)psykologin 

näkökulmasta

 Esiintyy useimmiten ”normaaliälyisillä” tai tavallista älykkäämmillä 
henkilöillä; lievä kehitysvammaisuus ei kuitenkaan sulje pois

 Kykyprofiili usein merkittävän epätasainen (”huiput ja laaksot”) 

 Mielen teoria puutteellinen

 ”Empatia”, ”mielenluku”, sosiaalinen kognitio 

 Kyky ymmärtää muiden tunteita ja ajatuksia, jotka erilaisia kuin itsellä

 ”Tiedän, että Pekka luulee, että Tiinan mielestä Eeron pitäisi…” 

 Kehittyy iän mukana, mutta usein muita hitaammin  työläämpää

 Vuorovaikutuksen perusta

 Toiminnanohjaus ”yllättävän” haastavaa: automatisoituminen, joustavuus, 
oman toiminnan arviointi, syy-seuraus-suhteiden ymmärtäminen

 arkisuoriutuminen usein testimenestystä heikompaa



Aspergerin oireyhtymän hoito ja 

kuntoutus

 Yksilöllisen tarpeen mukaan – ei valmista sapluunaa

 Työ- ja toimintakykyä rajoittavat tekijät (haastattelut, neuropsykologiset ja 
toimintaterapeuttiset tutkimukset) 

 Arkielämän taidot

 Sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmat

 Psyykkinen hyvinvointi

 Diagnoosi ja tiedon saanti joskus tarpeellisin ”apu”

 Vertaistuki, ryhmämuotoinen kuntoutus

 Psykoterapiat (erityisesti kognitiivinen) 

 Kelan kuntoutusohjelmat, neuropsykiatrinen valmennus

 Liitännäissairauksien /-oireiden hoito

 Ei täsmä- tai parantavaa lääkitystä: lääkehoito vain oheissairauksiin ja 
liitännäisongelmiin



Aspergerin oireyhtymän vahvuudet

 Rehellisyys

 Oikeudentunto

 Hyvä yksityiskohtien taju

 Omaperäinen ajattelu

 Huumorintaju



Touretten oireyhtymä



Touretten oireyhtymä

 Tic- eli nykimisoireet

 Motorinen tic = tahdosta riippumattomat, pakonomaiset liikkeet 

 Vokaalinen tic = hallitsemattomat äännähdykset

 Myös sensorisia ja kognitiivisia tic-oireita on kuvattu

 Äkilliset, nopeat, kaavamaiset yhden lihaksen tai lihasryhmän liikkeet (esim. 

silmäniskeminen, kulmakarvojen kohotus, nenän kohottaminen, suupielten 

nykiminen, olan kohautus ja raajojen koukistaminen)

 Yksinkertaiset ja monimuotoiset äänioireet (esim. tahdottomia sanoja, 

naksahduksia, maiskutuksia, haukahduksia, niiskutuksia, pärskytyksiä, 

yskähdyksiä)

 ekolalia – pakonomainen tarve toistaa muiden sanoja

 palilalia – pakonomainen tarve toistaa omia sanojaan

 lexilalia – pakonomainen tarve toistaa lukemaansa

 koprolalia – pakonomainen tarve toistaa hävyttömiä sanoja (pienessä osassa 

tapauksista)



 Stressi, ahdistuneisuus ja väsymys lisäävät oireita

 Monet potilaat pystyvät hetkellisesti pidättelemään tic-oireita, mutta se vaatii 

voimakasta keskittymistä

 80 %:lla tic-oireet vähenevät tai loppuvat nuoruusiässä tai nuorena aikuisena 

niin, ettei niistä enää ole haittaa; 20 %:lla oireet jatkuvat häiritsevinä ja 

pienellä osalla ne voivat myös vaikeutua

 Oireyhtymän esiintyvyys lapsuudessa tytöillä 0,3 % ja pojilla 1,0 % 

aikuisuudessa 0,05 %

 Usein alidiagnosoitu vaikka diagnostiset kriteerit selkeät

 Etiologia ja patofysiologia vielä epäselviä: perintötekijöiden merkitys näyttäisi 

olevan huomattava, mutta geneettinen tausta on todennäköisesti 

monimuotoinen

 Dopamiinijärjestelmän poikkeava toiminta



 Tourette-potilaista ADHD on n. 60 %:lla ja pakko-oireista häiriötä noin 

kolmanneksella

 80–90 %:lla potilaista jokin (neuro)psykiatrinen samanaikaishäiriö

 Muuta väestöä enemmän masennusta, impulsiivisuutta, autismikirjon häiriöitä, 

oppimisvaikeuksia, uhmakkuushäiriötä, käytöshäiriöitä ja univaikeuksia

 Erotusdiagnostiikka (OCD) joskus vaikeaa

 Touretten oireyhtymään ei näyttäisi liittyvän tietynlaista kognitiivista 

profiilia. Neuropsykologisissa tutkimuksissa todetut poikkeavat löydökset 

selittyvät samanaikaishäiriöillä, erityisesti ADHD:lla.

 Hoito: psykoedukaatio, kognitiivis-behavioraalinen terapia, lääkitys 

(antipsykootit, klonidiini)

 Samanaikaishäiriöiden ensisijainen hoitaminen on usein perusteltua, 

koska niiden hoidolla voi olla vaikutusta psykososiaaliseen ennusteeseen 

(esimerkiksi ADHD) tai sairauden kulkuun (esimerkiksi OCD)



 Katariina Räikkönen – Mikä on Touretten syndrooma?

https://www.youtube.com/watch?v=q0nAsAT4Z3I

https://www.youtube.com/watch?v=q0nAsAT4Z3I


Kehitykselliset oppimis- ja 

erityisvaikeudet



Kehitykselliset oppimis- ja 

erityisvaikeudet

 Vaikeudet odottamattoman suuria henkilön muuhun kehitystasoon ja 

kognitiiviseen kapasiteettiin nähden

 Eivät selity muilla neurologisilla tai psykiatrisilla sairauksilla, vammoilla tai 

kielitaidon ja kouluopetuksen puutteella 

 Usein perinnöllisiä, tausta neurobiologinen (aivojen rakenne ja toiminta) 

 Jatkuvat usein aikuisuuteen ja vaikuttavat monin tavoin henkilön 

elämänvalintoihin ja henkiseen hyvinvointiin

 Kasaantuvat usein päällekkäin muiden oppimis- ja tarkkaavuusvaikeuksien 

kanssa 

 Tavallista suurempi riski sekundaarisille neuropsykiatrisille oireille (masennus, 

ahdistuneisuus, stressi, uupumus, itsetunnon ja vuorovaikutustaitojen 

ongelmat)



Kehitykselliset oppimisvaikeudet

 Lukemisen erityisvaikeus (dysleksia)

 Vaikeus hahmottaa ja käsitellä fonologista eli äänteisiin liittyvää tietoa 

kirjoitusvirheet kaksoiskonsonanteissa ja pitkissä vokaaleissa

 Lukemisen hitaus ja virheellisyys, luetun ymmärtäminen, vieraiden kielten 

oppiminen, kirjoittamisvaikeudet

 Lukemisen vähäisen harjoittamisen seurauksena sanavarasto ja tietomäärä 

saattavat jäädä suppeiksi

 Usein liittyy työmuistin niukkuutta ja kielellisen muistin työläyttä

 Esiintyvyys n. 5-10 %



 Laskemiskyvyn häiriö

 Laskutaidon kehittymisessä on heikkoutta, joka ei selity esim. puutteellisella 

kouluopetuksella tai laajemmilla oppimisvaikeuksilla

 Häiriö koskee peruslaskutaitoja

 Usein näkyy käytännössä matematiikan oppimisvaikeutena

 Liittyy usein muihin oppimisvaikeuksiin

 Lukivaikeus hankaloittaa etenkin sanallisten tehtävien ymmärtämistä

 Työmuistivaikeudet hankaloittavat päässälaskuja ja ongelmanratkaisua

 Muut muistiongelmat vaikeuttavat laskusääntöjen, kertotaulun ja peruslaskutoimitusten 

tulosten ulkoa oppimista 

 Visuaalisen hahmottamisen puutteet vaikeuttavat mm. numeroiden ja matemaattisten 

symbolien hahmottamista

 Esiintyvyys 5-8 %



Laajemmat erityisvaikeudet

 Kielellinen erityisvaikeus (dysfasia)

 Viittaa laajaan kirjoon erityyppisiä kielellisiä ongelmia: vaikeuksia ääntämisessä, 

puheen sujuvuudessa ja lauserakenteissa, puheen ymmärtämisessä, sanojen 

mieleen palauttamisessa ja nimeämisessä sekä taivutusmuotojen ja käsitteiden 

käyttämisessä

 Varhaislapsuudesta asti ilmenevä kehityksellinen vaikeus, jonka vuoksi puheen 

oppiminen voi viivästyä ja sanavarasto kasvaa hitaasti

 Vaikeudet voivat jatkua aikuisuuteen: sanahakua, poikkeavat sanahahmot ja 

lauserakenteet, puheen ja luetun ymmärtäminen, abstraktin kielen ja käsitteiden 

ymmärtäminen, suppea sanavarasto ja kertynyt tietomäärä, lukemisen ja 

kirjoittamisen vaikeudet, pragmaattiset vaikeudet

 Voi vaikuttaa myös sosiaaliseen vuorovaikutukseen, sosiaalisiin taitoihin ja 

tunteiden säätelyyn

 Diagnoosina F80.1 Puheen tuottamisen vaikeus ja F80.2 Puheen ymmärtämisen 

vaikeus



 Visuaalisen hahmottamisen vaikeus

 Ei-kielelliset oppimisvaikeudet (NLD; nonverbal learning disabilities)

 Havainnon muodostuksen ja tulkinnan ongelmat, avaruudellisten suhteiden ja 
suuntien arvioinnin hankaluus, visuokonstruktiiviset vaikeudet, visuomotorisen
koordinaation ongelmat tai vaikeus hahmottaa osista kokonaisuutta

 Karttojen lukeminen, reittien löytäminen ja oppiminen, laitteiden 
toimintamekanismien ymmärtäminen, rakennuspiirustusten tai geometrian 
mieltäminen, ajan ja syy-seuraus-suhteiden hahmottaminen 

 Vaikeus sosiaalisessa kanssakäymisessä (sosiaalisten viestien tulkitseminen)

 Visuaalisen hahmottamisen vaikeudet voivat hankaloittaa merkittävästi oman 
opiskelu- ja ammatti-alan löytämistä (käytännön suorittava työ usein hyvin 
hankalaa)

 Kun visuaalisen hahmottamisen vaikeuteen liittyvä yleinen kokonaisuuksien 
hahmottaminen on puutteellista, tämä voi vaikuttaa myös luetun ymmärtämiseen

 Ei omaa luokkaa ICD-tautiluokituksessa  F81.9 Määrittämätön oppimiskyvyn häiriö



Laaja-alaiset oppimisvaikeudet

 ”Kehitysvammaisuuden ja erityisten oppimisvaikeuksien välimaasto”  ei 

vielä yhtenäistä määritelmää (entinen ”heikkolahjaisuus”)

 Suoriutuminen on monella osa-alueella heikkoa (kielelliset vaikeudet, 

visuaalisen hahmottamisen vaikeudet, tarkkaavuus- ja 

toiminnanohjausongelmat, muistivaikeudet) 

 Haittaavat suoriutumista lähes kaikessa kouluoppimisessa ja myöhemmässä 

elämässä, täysin itsenäinen työskentely usein haastavaa

 Vaikeudet selittyvät ensisijaisesti kognitiivisista ja taidollisista heikkouksista 

eivätkä ensisijaisesti psykososiaalisista syistä

 Lisäävät mielenterveyden ongelmien ja opintojen keskeytymisen riskiä, 

välttely selviytymiskeinona 



 Usein hoidossa korostuu ensin tarve käytännön auttamiseen esimerkiksi 

toimeentulon ja asumisen järjestämisessä, koska vaikeudet yleensä 

kasautuneita

 Itsearvioinnin epätarkkuus ja siitä johtuvat epärealistiset odotukset voivat 

altistaa pettymyksille

 Kognitiivisten vahvuuksien selvittäminen vähintään yhtä tärkeää kuin 

rajoitteiden selvittäminen



Oppimisvaikeuksien kuntoutus

 Erityisopetus, pienryhmät, oppiaineiden yksilöllistäminen

 Erityisjärjestelyt: lisäaika kokeessa, mahdollisuus suulliseen kokeeseen, rauhallinen 
koetila, työtehtävien uudelleenjärjestely

 Sopeutumisvalmennuskurssit

 Ohjausta, opetusta ja vertaistukea

 Neuropsykologinen kuntoutus

 Heikkoja taitoja harjoitellaan suoraan

 Heikkoja taitoja kompensoidaan vahvuuksien avulla

 Uudet oppimisstrategiat ja selviytymiskeinot

 Apuvälineet

 Äänikirjat, tietokoneohjelmat ym.



Kiitos mielenkiinnosta!



Lähteet

 Juva, Kati ym. Kliininen neuropsykiatria. Duodecim, 2011.

 ADHD: Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen 

Lastenneurologisen yhdistys ry:n, Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen ja 

Suomen Nuorisopsykiatrisen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: 

Duodecim, 2017 (viitattu 7.11.2017). Saatavilla internetissä: 

www.kaypahoito.fi

 Aspergerin oireyhtymä. Lääkärikirja Duodecim, 2016.

 Virta & Salakari. ADHD-aikuisen selviytymisopas. Tammi, 2012.

http://www.kaypahoito.fi/

