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Neuropsykiatriaa

• ADHD (3-8 %)

• Autismin kirjo (1 %)

• Tourette (0,5-1 %)

+ Liitännäisoireet

+ Toissijaiset oireet



Mistä johtuu, mikä selittää käytöstä ?

TARKKAAMATTOMUUS
YLIVILKKAUS

IMPULSIIVISUUS

Muu sairaus 
(kehitysvammaisuus, 

kilpirauhasen 
toim.häir., aivokasvain, 

epilepsia, etenevä 
neurologinen häiriö) 

tai sen lääkitys

Elintapojen/ 
perhetilanteen 
ongelma (uni, 

liikunta, 
ruuturiippuvuus, 

stressi, perheen sis. 
ristiriidat, päihteet, 

laiminlyönti)

Muu neuropsykiatrinen 
häiriö (ADHD, AS, tic, TS, 

aistitiedon käsittelyn 
häiriö)

Muu häiriö (masennus, 
kaksisuuntainen 

mielialahäiriö, käytöshäiriö, 
pelot, pakko-oireet, 

kiintymyssuhdehäiriö, 
traumaperäinen 

stressihäiriö, psykoosi)

Koulunkäyntiin 
vaikuttavat asiat 

(op.erit.vaikeudet, 
levoton ryhmä, 
kiusaaminen, 
tukitoimien 

riittämättömyys)



Neuropsykiatriset häiriöt

• Ydinoireet ja oirekuva

• Yksilölliset painotukset ja kehittyminen iän myötä

• Liitännäisoireet ja seurannaisoireet 

• Haitta-asteen arviointi arjessa; oireiden sijoittuminen jatkumolle ja 
tilannekohtainen arviointi

Kehityksellisiä, 

aivojen toimintaan 

liittyviä häiriöitä



Miten teillä menee?

• Mittarina arjen haastavuus

• Jana-ajattelu

• Vanhemman oma kokemus

• Huoli on aina aitoa!

• Ikä
• Temperamentti
• Ympäristön malli

• Ajattelun 
vinouma



Huomioi moniongelmaisuus

ADHD
Aistisäätelyn 

vaikeudet

Hieno- ja 
karkeamotoriikan 

vaikeuksia

Hahmottamisen 
vaikeuksia

Käytös- ja 
tunnehäiriötSosiaalisen 

vuorovaikutuksen 
ongelmat

Erityiset
oppimisvaikeudet

Kehityksellinen
kielihäiriö

Toiminnanohjauksen
vaikeudet

Unihäiriöt

ODD/ CD

Tourette

OCD

Masennus

Ahdistus



Taustalla vaikuttavat tekijät

60 – 90 % ADHD-

alttiudesta selittyy 

perintötekijöillä



Odotukset, toiveet, vaatimukset

• Omat kyvyt vs. ympäristön
odotukset

• Itsesäätely >> hallinnan tunne

• Aikaisemmat kokemukset, 
ristiriita odotuksissa & kyvyissä
>> stressi



Tuen kohteet & keinot

• Tilannetekijöiden muuttaminen

• Ohjeistus & palautteen anto

• Yksilön ominaisuuksien vahvistaminen

• Tehokkainta on itse tilanteessa 
ohjaaminen

• Oireenmukaiset ja yksilölliset keinot

• Onnistumisen perustana toimiva 
yhteistyö verkoston (perhe, koulu, muut 
hoitotahot) kanssa



Ollaan erilaisia !



Haastavan käyttäytymisen takana



ADHD: n ydinoireet ja esiintymismuodot

Tarkkaavuuden

säätelyn vaikeus

ADD

ImpulsiivisuusAktiivisuuden

säätelyn vaikeus

ADHD

Yli-

aktiivis-

impulsii

vinen



ADHD-oireisiin vaikuttavat ympäristö- ja motivaatiotekijät
Lähde: Käypähoito -suositus

Oireita usein voimistavat tekijät

• Ympäristön häiriötekijät (äänet, esineet, liike, jne)

• Suuri ryhmäkoko

• Vapaamuotoinen tilanne

• Monimutkaiset ohjeet

• Pitkäkestoinen, ponnistelua vaativa työskentely

• Palaute vasta tekemisen päätyttyä

• Toistuva, tylsäksi/ vaikeaksi koettu tekeminen

• Useat yhtäaikaiset, huomiota vaativat asiat

• Yleisesti koko ryhmälle annettu ohje

• Odotus paikallaan pysymisestä

• Fyysinen epämukavuus (liian kuuma/kylmä, väsymys, 
nälkäisyys, kipu)

• Psyykkinen epämukavuus (jännittäminen, 
odottaminen)

Oireita usein lievittävät tekijät

• Rauhallinen ympäristö, sopiva ärsyketaso

• Pieni ryhmä, kahdenkeskisyys

• Strukturoitu tilanne

• Lyhyet, yksi vaihe kerrallaan annetut ohjeet

• Lyhyisiin jaksoihin jakautuva tekeminen

• Välitön, kannustava palaute

• Mielenkiintoinen tekeminen, hyvä motivaatio

• Työskentely yksi asia kerrallaan

• Yksilölle suoraan suunnattu ohje

• Mahdollisuus liikehtiä häiritsemättä muita (esim. 
jumppapallolla istuminen, sormeiltava esine)

• Vireystilan säätelyä helpottavat olosuhteet
(mahdollisuus lepohetkeen, välipala)

• Salliva, rauhoittumista tukeva ilmapiiri



Joustavuus

Sosiaalinen 
vuorovaikutus

Kommunikaatio

Autismikirjon haasteet & tuen tarve



AS oireiden haittaavuutta lisäävät ja vähentävät tekijät
Lähde:  Autismiliitto, Autismikirjon lapsi kouluiässä

• Stressitilanteiden ennaltaehkäisy; 
laukaisevien tekijöiden ja merkkien 
tunnistaminen

• Muokkaa ympäristöä aistiystävällisemmäksi ja 
käytä apuvälineitä

• Ennakoi muutoksia ja syy-seuraussuhteita; tee 
sopimuksia, muistuta

• Harjoittele/ käy läpi sosiaalisia tilanteita

• Jäsennä päiväohjelma ja tehtävät, ohjeet yksi 
kerrallaan, havainnollista ajankulua, rajaa myös 
työtila

• Havainnollista puhetta, ohjeita ja hyödynnä 
visuaalista kanavaa; käytä konkreettista kieltä

• Karsi vaihtoehtoja, anna aikaa

Hermoston 
kuormittuminen ja 

kohonnut 
stressitaso

Aistien 
ylikuormittuminen 

(mm. meluisa 
ympäristö)

Vaihtuvat, epäselvät 
ja odottamattomat 

tilanteet

Sosiaalinen 
kanssakäyminen

Toiminnanohjauksen 
vaikeudet

Kielelliset, 
kuulonvaraiset 

ohjeet



• Kyky havaita, käsitellä, erotella ja yhdistellä eri aistien kautta tulevaa tietoa on 
poikkeava

• Aistitieto voi olla kuormittavaa tai vääristynyttä

• Poikkeava reagointi ja käyttäytyminen

• Voivat esiintyä itsenäisenä vaikeutena (5-16 %: lla lapsista) tai yhdessä muiden 

neuropsykiatristen häiriöiden kanssa (ADHD 30-50%;  AS 70-90%)

Aistitiedon käsittelyn vaikeudet
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NEUROLOGINEN ÄRSYKEKYNNYS



Energialusikat



Toiminnanohjaus

• Aloitekyky

• Suunnittelukyky (järjestys, 
menetelmien valinta, 
lopputuloksen hahmottaminen)

• Toiminnan säätely (aloitus, nopeus, 
teho, lopetus)

• Keskittyminen (tarkkaavuuden
suuntaaminen, ylläpito, fokuksen
vaihto)

• Prosessin ohjaus, arviointi, sisäinen
kieli, joustavuus, ajantaju

• Työmuisti, muistista haku

• Vireystilan säätely, tehon ylläpito

• Motivaation säätely

• Tunteiden hallinta ja 
säätely (pettymysten
sieto)

• Puheen ja 
käyttäytymisen
säätely



Taistella vai paeta ?

UHKA
TURVALLINEN & 

PALKITSEVA

YMPÄRISTÖ

Epämukavuus-

alue



TAVOITETILA

NYKYTILA

Tavoite ja motivaatio

Mitä pitää tehdä

Mitä pitää tehdä

Joka päivä jotain

Välietappi

Korjausliikkeitä ?

Mitä seuraavaksi

Välietappi

Mitä vielä 
tehdään

OMA TOIMINTA/ OSUUS ASIOIHIN

Kokemusten hyödyntäminen suunnittelussa



Vahvuuksia

ADHD

• Sydämellisyys ja auttavaisuus

• Kekseliäisyys ja mielikuvitus

• Uteliaisuus, halu ottaa asioista selvää

• Empaattisuus

• Voimakkaat tunteet

• Uskallus ottaa riskejä

• Energisyys, luovuus ja innokkuus

• ’Out of the box’ -ajattelu

Autismikirjo

• Hyvä muisti

• Kyky paneutua omiin mielenkiinnon 
kohteisiin

• Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus

• Loogisuus

• Visuaalisuus

• Erityiset lahjakkuuden alueet

• Tunnollisuus

• Kiinnostus faktatietoihin

• Tarkka yksityiskohtien havaitseminen



Auta 
toimimaan 

oikein ja 
onnistumaan



Katso kotisivuiltamme oppaita, käsikirjoja, 

blogikirjoituksia, tapahtumia

bvif.fi

Seuraa meitä somessa!

http://www.facebook.com/bvif.fi
https://twitter.com/barnavard
https://www.youtube.com/user/Barnavardsforeningen
https://www.linkedin.com/company/barnav%C3%A5rdsf%C3%B6reningen-i-finland-r-f-
http://www.instagram.com/barnavard

