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LÄHETTÄMISKRITEERIT LASTEN JA NUORTEN NEUROLOGIAN YKSIKKÖÖN

# Lähetteen laatii aina lääkäri, joka kirjaa myös neurologisen statuksen.
# Kaikissa kehitysviive-, oppimisvaikeus- ja tarkkaavuushäiriöepäilyissä tulee
lähetteeseen liittää perustasolla tehtyjen erityistyöntekijöiden ja päivähoidon/koulun
kirjallinen palaute tai maininta että tekstit ovat katsottavissa aluehausta/Kanta-
arkistosta.
# Tarkkaavaisuushäiriölähetteisiin tulee liittää tai kirjata ADHD-RS-IV-oirekyselyn
tulokset.
# Liitteiden tulee saapua viimeistään 2-3 viikon kuluessa lähetteestä. Muussa
tapauksessa lähete palautetaan.
# Lasten ja nuorten neurologian ikäraja on 15 v tai peruskoulun loppuun. Jos potilas
on jo täyttänyt 16 vuotta ja/tai siirtynyt toisen asteen opiskelijaksi, lähete
aikuisneurologialle.
# HUOM! Lastenneurologinen työryhmä saattaa antaa lähetteeseen
paperikonsultaatiovastauksen, jos jatkotutkimuksia erikoissairaanhoidossa ei
katsota tarpeellisiksi. Tällöin konsultaatiovastaus lähetetään lähettävälle lääkärille ja
kotiin tiedoksi.

Kehityksen viive
· vastavuoroinen hymy puuttuu 2 kk:n iässä
· motorinen kehitys hidasta tai poikkeavaa (tonus, puoliero) eli mikäli alle 1-vuotiaalla

psykomotorisen kehityksen viive MFED- tutkimuksella on huomattava usealla osa-
alueella tai lihasjäntevyys on selkeästi poikkeava tai vauvalla on huomattava
puoliero

· mikäli lapsi ei ole lähtenyt pystyasentoon ja ottamaan itsenäisiä askelia puolentoista
vuoden ikään mennessä tai lapsi liikkuu poikkeavasti tai lihasjäntevyydessä ilmenee
selvä hyper- tai hypotonia tai lapsi menettää jo opittuja taitojaan

· kontakti, vuorovaikutus, puheelle reagointi, puheilmaisu, leikki poikkeavaa tai
viiveistä (esimerkiksi 1-vuotias ei reagoi nimeensä, ei vuorottele, ei jaa yhteistä
huomion kohdetta; 1.5-vuotias ei ymmärrä yksinkertaisia ohjeita tai lähde
jäljittelemään)

· epäily aistivammasta

· muu selkeä poikkeava löydös statuksessa

· kehitys pysähtyy tai taantuu

· epäily kohtauksellisista oireista
· selkeät vaikea-asteiset alle kouluikäiset autismiepäilyt lähetetään suoraan

lastenneurologialle (osastotutkimukset); kouluikäiset autismikirjon häiriöepäilyt
lähetetään lasten tai nuorten psykiatrialle

· vaikea-asteisissa selvissä erityisvaikeusepäilyissä tai kehitysviiveissä riittää
lääkärin ja 1-2 perustason erityistyöntekijän arvio kokonaistilanteesta.
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Tarjoutuvat oireet sanelevat ketkä erityistyöntekijät lasta tutkivat. Mikäli lapsi on
vaikeasti tutkittavissa, on tämäkin tieto tärkeä.

· vaikeat syömisvaikeudet puheterapeutin konsultaatioon, mutta lähete osoitetaan
lastentaudeille

· alle 2-vuotiaat pyritään ottamaan 1 kk sisällä, kohtailijat 1-5 pv - 2 vk sisään

Erityisvaikeudet
· lievät ja keskivaikeat porrastuvat perustasolle, vaikeat ja erittäin vaikeat

erityistasolle (esimerkiksi jos kokonaisuus haastava tai vaikeasti tulkittava ja
tarvitaan osastotutkimukset); HUOM! kielellisissä puheen tuottoon painottuvissa
erityisvaikeusepäilyissä (dyspraksia) kannattaa toimintaterapeutin kertaalleen
arvioida ei-kielelliset toiminnot

· jos keskivaikeissa erityisvaikeuksissa on jokin erityinen kysymyksenasettelu
esim. diagnoosiin tai kuntoutukseen liittyen, voi konsultoinnin tehdä myös
paperikonsultaationa tai soittona

· monikielisten lasten kielelliset vaikeudet arvioidaan äidinkielen osalta kuten
suomenkielisten lasten osalta ja lähete laaditaan, mikäli äidinkieli kehittyy
poikkeavasti ja sen lisäksi suomen kielen oppiminen on vaikeaa

Kouluikäisten oppimisvaikeudet
tulee pääsääntöisesti tutkia ja seurata perustasolla, mutta epäiltäessä kehitysvammaa
tai harkittaessa Kelan vaativan neuropsykologisen kuntoutuksen arviota, laitetaan
lähete ei-kiireellisenä lasten ja nuorten neurologian yksikköön. Tarvittaessa kannattaa
herkästi konsultoida neuropsykologia tai lastenneurologia puhelimitse tai paperilla.
Koululääkäri lähettää jatkotutkimuksiin lasten ja nuorten neurologialle, jos lapsella
koulupsykologin tutkimusten perusteella syntyy epäilys

· kokonaiskehityksen selvästä viivästymästä (jota ei ole todettu ennen kouluikää)
tai kehitysvammasta

· kehityksen pysähtymisestä tai taantumisesta eli jo opittujen taitojen
menettämisestä

· jos kysymys monioireisesta oppimiskyvyn pulmasta (esim. selkeitä
oppimisvaikeuksia ja tarkkaavuushäiriö) eikä ongelmaa ei ole tehdyistä
toimenpiteistä huolimatta saatu kohtuullisesti hallintaan

· vaikea-asteisesta kapea-alaisesta erityisvaikeudesta, jota ei ole todettu ennen
kouluikää (esim. kapea-alainen kielellinen erityisvaikeus/hahmottamisen
erityisvaikeudet)

· vaikea-asteisesta kapea-alaisesta oppimisvaikeudesta (esim. lukemaan
oppimisen vaikeus tai vaikea-asteinen lukivaikeus)
Ks. Kelan vaativan kuntoutuksen kriteerit ja neuropsykologisen kuntoutuksen
porrastus
HUOM! Lastenneurologinen työryhmä saattaa antaa lähetteeseen
paperikonsultaatiovastauksen, jos tilanne selkeä eikä jatkotutkimuksia
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erikoissairaanhoidossa katsota tarpeellisiksi

Neuropsykiatriset oireet/tarkkaavuushäiriö
Erikoissairaanhoitoon ohjataan ne lapset/nuoret, joiden ongelmien tutkiminen ja hoito edellyttää
(moniammatillista) erityisosaamista, esimerkiksi jos

· monialaista ongelmaa ei ole tehdyistä toimenpiteistä huolimatta saatu kohtuullisesti
hallintaan tai

· hoidon suunnittelu ei onnistu perusterveydenhuollossa ongelman vaikea-asteisuuden tai
moninaisuuden vuoksi (tarvitaan usean erikoisalan yhteistyötä) tai

· lapsen/nuoren arvioidaan hyötyvän lääkityksestä eikä perusterveydenhuollossa ole jostain
syystä mahdollisuutta sitä aloittaa (kts ”ADHD-lapsen tutkimuksen ja hoidon järjestäminen
perustasolla” sekä ”Käypä Hoito”)

A) Lähete ohjataan lasten ja nuorten neurologialle, kun neuropsykiatriseen
oirekuvaan/tarkkaavuuden ja keskittymisen vaikeuteen liittyy:

· epäily laaja-alaisesta kehitysviiveestä, kontaktihäiriöstä tai älyllisestä
kehitysvammaisuudesta,

· oireet ovat monimutkaisia/monimuotoisia aiheuttaen merkittävää haittaa oppimissuorituksiin
ja halutaan lääkearviota, eikä sitä ole mahdollista asioiden vaikea-asteisuuden takia
perusterveydenhuollossa toteuttaa

· oireiden epäillään liittyvän sekundaarisina vaikea-asteiseen puheen ja kielenkehityksen
erityisvaikeuteen/oppimisvaikeuteen/LUKI-vaikeuteen

· neurologisia lisäoireita (”hard signs” esim. kouristelutaipumusta, poissaolokohtauksia,
puolioireita, taitojen taantumista) tai epäillään spesifistä kehitysvammaoireyhtymää

· Yksinkertaiset selkeät ADHD-oireet diagnosoidaan ja lääkitys aloitetaan
perusterveydenhuollossa -> lähete käännetään takaisin ohjeistuksin

· Jos lapsella on koulupsykologin tutkimuksissa todettu oppimisvaikeudet/LUKI-vaikeus +
tarkkaavuusvaikeusoireet ja hän jonottaa paikkaa PHHYKY:n järjestämään
neuropsykologiseen kuntoutukseen, lääkitys aloitetaan perusterveydenhuollossa eikä lasta
kierrätetä erikoissairaanhoitoon aloittamaan lääkitystä (joka usein on ehtona
neuropsykologisen kuntoutuksen aloittamiselle)

B) Lähete ohjataan lastenpsykiatrian pkl:lle (alle 13-vuotiaat) tai nuorisopsykiatrian pkl:lle (13
vuotta täyttäneet), kun neuropsykiatriseen oirekuvaan/ tarkkaavuuden ja keskittymisen vaikeuteen
liittyy

· merkittäviä tai vaikeutuvia tunne-elämän oireita (masennus, ahdistuneisuus),

· merkittäviä käytösoireita,

· merkittäviä sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmia

C) Lähete ohjataan Etevan kuntoutustyöryhmään, kun

· neuropsykiatriset/käytösoireet merkittävästi lisääntyvät lapsella/nuorella, jolla on jo todettu
älyllinen kehitysvamma


