
Adhd-oireisen lapsen ja 
nuoren arjen tuki 

Skoopin syyskoulutus

30.10.2018

Katariina Berggren, 

ADHD-liiton
suunnittelija

Petja Laitinen, 
kokemusosaaja



”Adhd:n, aktiivisuuden 
ja tarkkaavuuden 
häiriön, mahdollisuus 
on otettava huomioon 
aina, kun lapsella on 
ongelmia 
koulunkäynnissä tai 
käyttäytymisessä.” 

Käypä hoito –suositus 



Varhaisia tukitoimia, joihin ei tarvita 
diagnoosia ovat esimerkiksi:

• Vanhemmille annettavat ohjeet ADHD-oireisen lapsen tai nuoren 
ohjaamisesta. Tietopaketti mm. ympäristön muokkaamiseen, käyttäytymisen 
ohjaamiseen, arjen rutiinien sujuvoittamiseen ja positiivisen vuorovaikutuksen 
vahvistamiseen ja koko perheen tukeen.

• Arki toimimaan –opas. Vinkkejä mm. toimivaan vuorovaikutukseen, 
päivittäisiin toimiin, ristiriitatilanteisiin ja vanhemmuuden voimavaroihin. 

• Päivähoidon ja koulun järjestämistä pedagogisista tukitoimista löydät tästä 
linkistä: Varhaiskasvatuksessa ja koulussa toteutettavat ADHD-oireisten 
lasten ja nuorten tukitoimet

• Psykologin tai puhe-, toiminta- tai fysioterapeutin arvion perusteella annettava 
ohjaus tai kuntoutus.

• Muut tukimuodot, esimerkiksi tukihenkilö tai -perhe ja perhetyö.

• Vanhempien vertaistukiryhmiin voi osallistua myös ilman diagnoosia. 
Lisätietoa: ADHD-liiton jäsenyhdistysten vertaistukiryhmät

http://www.terveysportti.fi/xmedia/nix/nix01783a.pdf
http://www.adhd-liitto.fi/oppaat-ja-julkaisut/oppaat-ja-ladattavat-materiaalit
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=nix00959&suositusid=hoi50061
https://adhd-liitto.fi/tukea/vertaistuki/


Tunnistamisen tärkeys!



Anita Puustjärvi 2018 (julkaistu kirjassa ADHD-käsikirja, PS-kustannus 2018)



ADHD:n ydinoireet ja esiintymismuodot

Anita Puustjärvi 2018 (julkaistu kirjassa ADHD-
käsikirja, PS-kustannus 2018)



ADHD-oireisiin vaikuttavia seikkoja

Anita Puustjärvi 2018 (julkaistu kirjassa ADHD-
käsikirja, PS-kustannus 2018)



ADHD-oireisiin vaikuttavat ympäristö- ja motivaatiotekijät    LÄHDE: Käypä hoito –suositus

Oireita usein voimistavat ympäristötekijät Oireita usein lievittävät ympäristötekijät

Ympäristön häiriötekijät (äänet, esineet, liike jne.) Rauhallinen ympäristö, sopiva ärsyketaso

Suuri ryhmäkoko Pieni ryhmä, kahdenkeskisyys

Vapaamuotoinen tilanne Strukturoitu tilanne

Monimutkaiset ohjeet Lyhyet, yksi vaihe kerrallaan annetut ohjeet

Pitkäkestoinen, ponnistelua vaativa työskentely Lyhyisiin jaksoihin jakautuva tekeminen

Palaute vasta tekemisen päätyttyä Välitön, kannustava palaute

Toistuva, tylsäksi tai vaikeaksi koettu tekeminen Mielenkiintoinen tekeminen, hyvä motivaatio

Useat yhtäaikaiset, huomiota vaativat asiat Työskentely yksi asia kerrallaan

Yleisesti koko ryhmälle annettu ohje Yksilölle suoraan suunnattu ohje

Odotus paikallaan pysymisestä Mahdollisuus liikehtiä häiritsemättä muita (esimerkiksi 
jumppapallolla istuminen, sormeiltava esine jne.)

Fyysinen epämukavuus (liian kuuma tai kylmä 
ympäristö, väsymys, nälkäisyys, kipu)

Vireystilan säätelyä helpottavat olosuhteet 
(mahdollisuus lepohetkeen, välipala)

Psyykkinen epämukavuus (jännittäminen, odottaminen) Salliva, rauhoittumista tukeva ilmapiiri



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:

• Tarkkaamattomuusoir
eet ovat yleensä 
vallitsevia ja tulevat 
esille varsinkin 
koulutyössä, 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.



Adhd:n kanssa 
samanaikaisesti 
esiintyviä 
häiriöitä ja 
sairauksia:

• Hieno- ja karkeamotoriikan ja 
aistitiedon käsittelyn ongelmia

• Puheen ja kielen kehityksen häiriöitä

• Erityiset oppimisvaikeudet

• Autismikirjon häiriö

• Motoriset tai äänelliset tic-oireet

• Unihäiriöt

• Käytöshäiriö

• Ahdistuneisuushäiriöitä

• Masennus

• Kaksisuuntainen mielialahäiriö

• Kiintymyssuhdehäiriö ja 
traumaperäinen stressihäiriö

• Päihdehäiriöt

Lähde: Käypä hoito -suositus



OIVALLUS ARKEEN

Oivalla adhd

• Aktiivisuuden ja 
tarkkaavuudensäätelyn 
vaikeudet 

• Impulsiivisuus 
• Yliaktiivisuus

+ Yksilöllisyys



Ydinoireisiin liittyviä ilmiöitä

Hyviä ja huonoja päiviä

Epätasaiset taidot

Hukkaami
nen ja 

unohtelu

Vaikea suunnitella 
ja toteuttaa 

tehtäviä useissa 
vaiheissa



Onko tämä totta?

Lapselle
asetetaan

rajoja

Lapsi rikkoo 
sääntöjä -

jankutetaan

Lasta
kannus-
tetaan ja 
kehutaan

Adhd-oireisen lapsen päivä

Lasta kannus-
tetaan ja 
kehutaan

Lapsi 
noudattaa  
sääntöjä 

ilman 
jatkuvaa 

muistutusta

Lapselle
asetetaan

rajoja

Lapsen päivä, jota adhd ei
väritä



Vuorovaikutuksen kielteinen  
kehä

Lapsi käyttäytyy 
haastavasti

Aikuiset ohjaavat 
lasta

Lapsi jatkaa 
haastavaa 
käytöstään

Aikuiset menettävät 
malttinsa, huutavat, 

uhkailevat, rankaisevat, 
antavat periksi

Lapsen käytös 
vahvistuu

Aikuiset väsyvät ja 
kokevat 

epäonnistuvansa



Lapsella ja nuorella, 
että vanhemmilla tarve 
ja oikeus saada tietoa

• Ensitiedon merkitys oireiselle ja 
läheiselle 

• Psykoedukaatio – oireiden hallinta ja 
konkreettiset arkea helpottavat 
keinot

• ADHD-liiton Strategia-
vanhempainohjauskurssit (4-12v ja 
13-17-vuotiaiden adhd-oireisten 
lasten vanhemmille)

• Kelan sopeutumisvalmennuskurssit 

• Vertaistukiryhmätoimintaa ADHD-
liiton jäsenyhdistyksissä



Psykososiaaliset 
hoitomuodot

Käyttäytymisterapeuttiset 
menetelmät koti-, päiväkoti- ja 
kouluympäristöön

- Ympäristö toimintakykyä tukevaksi

- Lapsen ohjaamiseen konkreettisia 
keinoja, esim. 

- Negatiivisten vuorovaikutuskehien 
katkaisu

- Kannustus, huomataan yritys ja 
onnistuminen, positiivinen palaute

- Ennakointi sanoin tai kuvin
- Selkeät, pilkotut ohjeet
- Kieltolauseista positiivisiin 

toimintaohjeisiin
- Lapsen käyttäytymisen taakse 

katsotaan
- Tunteiden tunnistamisen, säätelyn 

ja hallinnan harjoittelu



Psykososiaaliset hoitomuodot: 
Yksilöllinen hoito- ja kuntoutussuunnitelma

… räätälöidään aina lapsen toimintakyvyn mukaan, 
huomioiden lapsen haasteet, vahvuudet sekä mitkä asiat hän 
ja vanhemmat kokevat arjessa haasteellisiksi. 

Tällöin yksilöllisin perustein esim.:

• Neuropsykologisesta kuntoutuksesta voi hyötyä lapsi, 
jonka adhd:hen liittyy esimerkiksi oppimisvaikeuksia tai 
merkittäviä vaikeuksia toiminnanohjauksessa tai muistissa.

• Toimintaterapia voi tulla kyseeseen, jos lapsella adhd:hen
liittyy esimerkiksi aistitiedon käsittelyn pulmia, eli pulmia 
motoriikassa ja/tai aistisäätelyssä.

• Adhd-valmennuksesta (neuropsykiatrisesta 
valmennuksesta) voi olla apua adhd-diagnoosin saaneiden 
arjenhallintaan.

• Psykoterapia voi tulla kyseeseen lapsilla ja nuorilla, joilla 
on samanaikaista tunne-elämän ja käyttäytymisen 
oirehdintaa.

• Videolinkki: ADHD:n psykososiaaliset hoitomuodot, 
Anita Puustjärvi

https://vimeo.com/221396500


Lääkehoito

• Lasten kohdalla panostetaan 
ensisijaisesti psykososiaalisiin hoitoihin. 

• Jos oireilu on voimakasta muusta 
hoidosta huolimatta, voidaan 
lääkehoitoa kokeilla. 

• On tavallista, että psykososiaalinen 
hoito ja lääkehoito kulkevat rinnakkain. 

• Lääkehoidon hyötyä seurataan tarkoin 
sekä myös sen tehoa ja 
haittavaikutuksia arvioidaan 
haastatteluin ja kyselylomakkein.

• Videolinkki: ADHD:n lääkehoito, Anita 
Puustjärvi

http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus;jsessionid=300349C230BF5EEEF57C18371A9AA163?id=hoi50061


OIVALLUS ARKEEN

Miten tukea arjessa?

• Päivärytmi ja 
säännöllinen arki

• Sopiva haastetaso
• Ennakointi, ohjeet ja 

säännöt
• Välitön palaute
• Vahvista ja huomaa 

toimiva



Ammattilaisten tärkeä muistaa! 
Vuorovaikutuksen ja kohtaamisen merkitys!

• Arvostava, kunnioittava asenne rakentaa 
luottamuksen

• Lapsen, nuoren ja huoltajien kuulemisen tärkeys

• Tukitoimien suunnittelussa lapsi/nuori ja huoltajat 
mukana 

• Huoltajan jaksamisen ja syyllisyys



Kurssitoiminta        Kokemusosaajat

Yhdistystoiminta Vertaistuki



Puhelinneuvonta 

ma-to klo 9-11

Puh. 040 541 7696

Ammattilaisille, 
oireisille ja läheisille 



Lähteitä ja linkkejä: 

ADHD Käypä hoito –suositus tästä.

• Vanhemmille annettavat ohjeet ADHD-oireisen lapsen 
tai nuoren ohjaamisesta, ks. suosituksesta

ADHD-liiton kotisivut

ADHD-liiton esitteet (mm. Arki toimimaan, Lapsen adhd, 
Aikuisen arki toimimaan, Parisuhde) tästä

Berggren, K. ja Hämäläinen, J. (toim.) 2018. Adhd-
käsikirja. PS-kustannus. Myynnissä sekä ADHD-liiton että 
PS-kustannuksen kautta.

http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus;jsessionid=300349C230BF5EEEF57C18371A9AA163?id=hoi50061
http://www.terveysportti.fi/xmedia/nix/nix01783a.pdf
https://adhd-liitto.fi/
https://adhd-liitto.fi/julkaisut/esitteet/

