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ADHD-lapsen tutkimuksen ja hoidon järjestäminen perustasolla

Alle kouluiässä:
- Jos lapsella on keskittymisvaikeuksia, ylivilkkautta ja taipumusta päähänpistoihin,

terveydenhoitaja ohjaa perhettä ADHD-materiaalin mukaisesti. Tarvittaessa lapsi ohjataan
avohoidon psykologin arvioon, joka puolestaan ohjaa kotia ja päiväkotia. Dg asetetaan
perusterveydenhuollossa tutkimusten perusteella.

- Jos neuvolan tai psykologin tutkimuksissa on viitteitä sensomotoriikan ongelmiin, ohjataan
lapsi avohoidon toimintaterapeutin arvioon ja tarvittaessa toimintaterapiaan. Usein
tarkkaavuusongelmaan liittyy oman toiminnan ohjauksen ongelmia. Tällöin lapsi hyötyy
toiminnanohjauskuvista kotona, päivähoidossa ja terapiassa. Aistisäätelyongelmissa
toimintaterapeutti saattaa suositella apuvälineitä kuten ilmatyynyä, painoliiviä, sylipainoa
tai painopeittoa rauhoittumiseen.

- Usein on syytä hakea kasvatuksellista tukea alaikäisten mielenterveys- ja
perheneuvolapalveluista. On hyvä huomioida, että kehitysviiveisillä ja epilepsiaa
sairastavilla lapsilla tarkkaavuusvaikeudet ovat tavallisia.

- Erikoissairaanhoidon tutkimuksiin lähetetään ainoastaan, mikäli keskittymisvaikeus ja
ylivilkkaus on niin vaikea-asteista, että tutkiminen ei avohoidossa onnistu luotettavasti.

- Pääsääntöisesti stimulanttilääkitystä ei käytetä alle 6-vuotiailla.

Kouluiässä:
- Koulussa lapsen keskittymisvaikeus, ylivilkkaus ja impulsiivisuus saattaa haitata oppimista

eli lapsi alisuoriutuu kykyihinsä nähden. Jatkuva kielteinen palaute aiheuttaa turhautumista,
mielipahaa, vaikuttaa negatiivisesti itsetuntoon ja voi lisätä käytösongelmia.

- Lapsi ohjataan koulupsykologin arvioon, joka yhdessä opettajan, vanhempien ja
oppilashuollon kanssa suunnittelee koulun tukitoimet.

-  Koulupsykologi, koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja ja perheneuvola ohjaavat
sekä koulu- että kotikäyttäytymisen ongelmissa. Toiminnanohjauskuvia tai sanalistoja
voidaan suositella kouluun ja kotiin. Sensomotoriikan ongelmia havaittaessa ohjataan
toimintaterapeutille.

- ADHD-diagnoosi asetetaan kouluterveydenhuollossa/perusterveydenhuollossa (kts Käypä
Hoito) tehtyjen tutkimusten perusteella. Jos ei-lääkkeellisestä tuesta on kaikin tavoin
huolehdittu ja ongelma on merkittävästi ADHD-tyyppinen haitaten oppimista ja vanhemmat
haluavat harkita psykostimulanttilääkitystä, tehdään lääkekokeilu
perusterveydenhuollossa/kouluterveydenhuollossa ainakin selvissä ja yksinkertaisissa
tapauksissa.

- Vaikea-asteisissa tai monimutkaisissa tilanteissa voidaan laatia lähete lastenneurologian
yksikköön stimulanttilääkityksen hankintaa varten. Lähetteen liitteeksi tarvitaan aina
koulupsykologin tutkimuspalaute, opettajan kirjallinen kuvaus ja opettajan ja vanhempien
täyttämät tarkkavaisuushäiriökyselylomakkeet. Lähetteeseen tulee liittää koulupsykologin
tutkimusteksti, opettajan kirjallinen palaute koulun sujumisesta ja vanhempien + opettajan
täyttämä ADHD-RS-IV oirekysely (kts Käypä Hoito).

- Jos psyykkinen oireilu (käyttäytymis- tai aggressio-ongelmat) on vaikea-asteista tai
kotikäyttäytyminen on koulukäyttäytymistä ongelmallisempaa tai epäillään liitännäistä
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masennusta, ahdistushäiriötä tai mukana on päihdekäyttöä, lähete laaditaan lasten tai
nuorten psykiatrialle.

ADHD-tutkimukset lastenneurologian yksikössä:
- Kun lähetteen tiedot on todettu riittäviksi, annetaan aika lääkärille. Erillinen psykologin

arvioaika varataan ainoastaan tarvittaessa. Jos ADHD-diagnoosi voidaan asettaa ja
lääkitykselle on selkeä tarve, voidaan aloittaa psykostimulanttilääkitys. Osa vanhemmista
haluaa tietoa saatuaan vielä harkita lääkitysasiaa ja palaa asiaan tarvittaessa soittamalla
sairaanhoitajalle (lähete pidetään auki 6 kk). Päätös lääkityksen aloituksesta tehdään aina
yhteisymmärryksessä lapsen ja vanhempien kanssa.

- ADHD-sairaanhoitajan kontrollivastaanotto järjestetään 4-6 vk ja 6 kk lääkityksen
aloituksesta. Mikäli lääkitys sopii ja toimii, siirtyy seuranta 6 kk jälkeen omaan
terveyskeskukseen tai kouluterveydenhuoltoon. Mikäli se ei auta tai sivuvaikutukset ovat
liian suuret, lääke lopetetaan.

- Sosiaalityöntekijän aika varataan ainoastaan tarvittaessa. Kela ei yleensä myönnä
vammaistukea, jos lapsen ongelmat merkittävästi korjaantuvat lääkityksellä eikä ole
yksilöterapioita. Tarvittaessa tehdään C-lausunto erikoissairaanhoidosta, mutta
pääsääntöisesti jatkoseurantataholta. Hyvä on muistaa mahdollisuutena myös ADHD-
sopeutumisvalmennuskurssit ja LAKU-kuntoutus.

- Myös epilepsiaa sairastaville, laaja-alaisista erityisvaikeuksista kärsiville tai
kehitysvammaisille voidaan harkita psykostimulanttilääkitystä.
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