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Lasten neurokognitiiviset häiriöt

• Jopa 15–20%:lla lapsista on jokin neurokognitiivinen häiriö
• Kaikista lapsista n. 10% tarvitsee erilaisia tukitoimia ja seurantaa
• 5% lääkinnällistä kuntoutusta
• 2-3% erikoissairaanhoidon jatkotutkimuksia

• Puheen ja kielenkehityksen häiriö 5–7%

• Motoriikan kehityshäiriö 5–6%

• Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö 5%

• Kapea-alaiset oppimisvaikeudet 5–10%

• Monimuotoinen kehitysviive 10–15%

• Kehitysvammaisuus n. 1-2%

• Autismikirjon häiriöt 1–2%

http://www.hus.fi/sairaanhoito/lasten-sairaanhoito/lastenneurologia/Neurokognitiiviset_hairiot





ADHD:n historiaa 1

• Hippokrates (493ekr) kuvasi potilaillaan 
oirekuvan, joka muistuttaa nyk. ADHD:ta.     
Oireina oli mm. aistiyliherkkyyksiä ja 
keskittymisvaikeuksia.

• Etiologiana oli klassisissa elementeissä tulen 
ylivalta veteen nähden.

• Hoidoksi suositeltiin ohraleipää vehnäleivän,  
kalaa lihan sekä vettä viinin sijasta. Lisäksi paljon 
liikuntaa sekä muuta fyysistä aktiivisuutta.





ADHD:n historiaa 3

• 1917-1920 "Espanjantauti” ja                                                         
Encephalitis Lethargica

 taustalla influenssaepidemiat

• "Post encephalitis behavior disorder”

• Kehäpäätelmä  Oireet samantyyppisiä kuin nykyisessä ADHD:ssa 
ADHD-oireiden taustalla on aivovaurio?

• "Brain-injured child syndrome”

• "Minimal brain damage"  aivovammaa ei voitu osoittaa

• Minimal Brain Dysfunction eli MBD



ADHD:n hoidon historiaa

• 1930-luvulla Charles Bradley tutki 
neuropsykiatrisesti oireilevia lapsia.

• Lasten pneumoenkefalografian jälkeisen päänsäryn 
hoitoon kokeiltiin Benzedrinea (inhaloitava amfetamiini).

• Ei apua päänsärkyyn, mutta lasten käytös ja 
koulusuoriutuminen parani Benzedrinen myötä.

• 1937 hoitokokeilu nepsy-lapsilla.

• 1960-luvulla metyylifenidaatti hyväksyttiin laajemmin 
lapsien tarkkaavuusongelmien hoitoon.





ADHD/ADD
• Lapsilla ja nuorilla erittäin yleinen ominaisuus/häiriö (esiintyvyys 4-7%).

• Aikuisilla esiintyvyys on n. 3% (n. 60-70% ADHD-lapsista oireilee vielä aikuisena).
• Kehityksellinen neuropsykiatrinen häiriö (tai ominaisuus), jonka kehittymisessä perimän 

(2-8x riski) ja ympäristötekijöiden yhteisvaikutus on merkittävä.
• Perinataaliset ongelmat ja komplikaatiot, äidin (ja osin isän) alkoholin, tupakan ja 

huumausaineiden käyttö raskauden aikana, äidin raskaudenaikainen stressi, lapsen 
kaltoinkohtelu/deprivaatio jne...

• ADHD-diagnoosi on kliininen ja sen edellytyksenä ovat keskittymisen, aktiivisuuden ja 
impulssikontrollin invalidisoivat ongelmat (yli 6kk ajan, havaittu useissa eri ympäristöissä).

• ADD on ADHD:n alatyyppi, jossa haasteet painottuvat keskittymisen ja tarkkaavuuden 
suuntaamisen pulmiin.

• Diagnoosin ja hoidon aloituksen jälkeen seuranta siirtyy usein perus- tai 
kouluterveydenhuoltoon.



ADHD:n alatyypit

• Osalla ilmenee kaikkia käytösoireita (ADHD-C, 50-75%), toisilla lähinnä vain 
tarkkaamattomuutta (ADHD-I/ADD, 20-30%) ja osalla enimmäkseen vain 
yliaktiivisuutta ja impulsiivisuutta (ADHD-HI, <15%).

• Huom! Kaikkien alatyyppien dg F90.0 (ei F90.8 tai F98.8).
• Useimmiten oirekuva vaihtelee jossain määrin eri ympäristöissä.
• Keskeinen oire on keskittymisen vaikeus ja ilm. muut oireet ovat 

sekundaarisia? 
• Esim. motorisen levottomuuden taustalla saattaa olla lapsen yritys ylläpitää 

tarkkaavuuttaan ja vireystasoaan.

• ADHD on alidiagnosoitu tytöillä.
• Muista erotusdiagnostiikka!

 ADD vs. poissaolokohtauksina ilmenevä epilepsia



ADHD:n oirekuvan muuttuminen
• Tyypillisesti oirekuva lievenee kasvun ja kehityksen myötä.

• Itsesäätelyn kehittyessä ja kypsyessä oirekuvakin muuttuu.

• Ensimmäisenä vähenee motorinen levottomuus, sitten impulsiivisuus ja 
lopulta (jäljelle jäävät) tarkkaavuuden haasteet. (ADHD  ADD)

• Lääkehoidon kesto ja tarve ovat yksilöllisiä.
• Lääkehoito voidaan lopettaa, kun lääketauon aikana oireet eivät enää 

aiheuta merkittävää haittaa.
• Osa potilaista tarvitsee (kokee tarvitsevansa) lääkettä nuoruusiässä esim. 

ainoastaan tiettyinä opiskelupäivinä.
• Parantuneiden hoito- ja tukikeinojen myötä nykyisten ADHD-diagnoosin 

saaneiden lasten ennuste on parempi kuin aiemmin.
• Komorbiditeetit vähenevät merkittävästi.



ADHD tuki- ja kuntoutustoimenpiteet

• Lääkinnällinen kuntoutus on syytä suunnata vaikeimmin oireileville lapsille.
• Toimintaterapia

• SI-terapia
• Ryhmämuotoinen toimintaterapia
• Neuropsykiatrinen valmennus (nepsy coach)
• Neuropsykologinen kuntoutus?

• Koulun tukitoimet ja tarv. erityisopetus ovat ensisijaisen tärkeitä!
• Vanhempien ja perheen tukeminen? Perhetyö? Tukiperhe? Sopparikurssit?
• Positiivinen palaute arjessa on keskeistä!

• ”Ei!” –kierteen katkaisu!!!



ADHD:n lääkehoito

• Lääkehoito stimulantilla aloitetaan, kun ADHD:n oireista on selvää haittaa jollakin elämän 
osa-alueella.

• Lääkityksen vaikutus perustuu (mm. tarkkaavaisuutta, impulsiivisuutta ja aktiivisuutta 
säätelevien) huonosti toimivien hermoratojen ja aivoalueiden aktivoimiseen, mikä vähentää 
ADHD:n ydinoireiden määrä.

• Metyylifenidaatin vaikutus alkaa n. 30-60 min kuluessa lääkkeen annostelusta.

• ADHD-lääkitys mahdollistaa uusien toimintamallien oppimisen sekä onnistumisen 
kokemusten karttumisen  kantavat arjessa myös silloin, kun lääke ei ole käytössä.

• Paras hoitovaste saadaan kun lääkehoito yhdistetään esim. toimintaterapiaan ja muihin 
kuntoutusmuotoihin.

• Lääkitys aloitetaan pienellä annoksella, minkä jälkeen annosta suurennetaan esim. 
muutaman viikon välein vastetta ja mahdollisia haittavaikutuksia seuraten.

• Tavoitteena on löytää annostus, jolla saavutetaan optimaalinen teho ilman merkittäviä 
haittavaikutuksia.



Metyylifenidaatti

• Nopeavaikutteiset (IR)
• Medikinet
• Ritalin

• Keskipitkävaikutteiset
• Equasym Retard
• Medikinet CR
• Ritalin (säädellysti vapauttava) 

• Pitkävaikutteiset
• Concerta
+   rinnakkaisvalmisteet



Banaschewski T et al. Long-acting medications for the hyperkinetic disorders. A systematic review and European 
treatment guideline. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2006 Dec;15(8):476-95.



Metyylifenidaattilääkityksen seuranta 1

• Seuranta (RR, syke, pituus, paino, muut oireet)…
• Aloitusvaiheessa ja annosmuutosten jälkeen 1-2-4 vkon välein.

• Kun hoitoannos löytyy ja lapsi sietää lääkkeen seuranta esim. 2-4-6 kk välein

• Seurantaväliä voidaan harventaa, kun lääkehoito sujuu ongelmitta.

• Terveydenhoitajan seurantaväli enintään 6kk.

• Lääkärin seurantakäynnit enintään 12kk välein.
• Lääkehoidon tehon ja tarpeen arvio.



Metyylifenidaattilääkityksen seuranta 2
• Metyylifenidaatin annostus on tyypillisesti 0.50-1.50 mg/kg/vrk.

• Annostus on aina yksilöllinen ja sitä säädettävä lapsen kasvaessa.
• Tyypillisesti lääkeannosta on nostettava 12kk kuluessa lääkityksen aloituksesta.
• Vaihto keskipitkävaikutteisesta pitkävaikutteiseen, kun lääkkeen teho hiipuu aik. iltapäivällä?

• Spontaanit lääkeunohdukset ja/tai suunnitellut lääketauot (kouluviikkoina) ovat hyvä 
apuväline arvioitaessa lääkityksen tehoa.

• Jos ADHD:n rinnalle ilmaantuu psykiatrista oireilua  LPSY/NPSY konsultaatio.

• Muista melatoniini mahd. unihäiriöiden hoidossa (esim. 1-2 kk säänn. kuureina).

• Somaattisesti terveellä lapsella ei ole tarvetta lab.kokeiden tai EKG:n seurantaan.

• Mikäli arjen haasteet ovat suuria tarv. lääke käyttöön myös viikonloppuisin ja 
lomilla?

• Opettajan (lyhytkin) kirj. palaute koulusuoriutumisesta on arvokas! 
Tukitoimien tarve tn. jatkuu lääkityksestä huolimatta.

• Miten lapsi/nuori itse kokee lääkityksensä?



Saarenpää-Heikkilä O. et al. Melatoniinin käyttö lapsilla ja 
nuorilla. Suomen Lääkärilehti. 2017;72(33):1710-1714.



ADHD-lääkkeillä on kardiovaskulaarisia vaikutuksia, joiden merkitys on arvioitava yksilöllisesti. 

Hypertensio =
Yli 95. persentiilin
mittausarvot, jotka 
toistuvat ainakin 
kolmessa mittauksessa 
1-2 vkon välein

Taulukkona www.nhlbi.nih.gov/files/docs/guidelines/child_tbl.pdf



Metyylifenidaatin haittavaikutukset muiden 
oireiden taustalla?
• Vatsakivut ja pahoinvointi

• Laihtuminen  pituuskasvun hidastuminen

• Nukahtamisvaikeudet

• Migreenipäänsäryt

• Verenpaineen ja/tai syketason nousu

• TIC-oireet

• Käsien tärinä (tulee esiin yleensä esim. kofeiinin nauttimisen yhteydessä)

• Epileptiset kohtaukset

• Leukopenia / neutropenia

• Apatia, ilottomuus, aggressiivisuus, itsetuhoisuus, passiivisuus, persoonallisuuden 
muutokset…



Lopuksi ADHD:sta

•ADHD/ADD ei ole älyllinen ongelma.
•Kyseessä on ominaisuus, joka voi ilman adekvaatteja 

tukitoimia ja/tai hoitamattomana vaikeuttaa 
merkittävästi yksilön toimintakykyä ja altistaa mm. 
psykiatrisille sairauksille sekä syrjäytymiselle.
•ADHD/ADD voi olla myös yksilölle voimavara.
• Tyypillisesti ADHD/ADD ei ole este esim. ajokortin 

hankkimiselle tai varusmiespalvelukselle.
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Kiitos tarkkaavaisuudestanne!
Kysymyksiä? Keskustelua?


