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Puheenvuoron 
sisältö

• Adhd-oirekuva lyhyesti

• Muutama vinkki adhd-oireisen 
opiskelijan tukemiseksi

• ADHD-liitto lyhyesti



Adhd, aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö

• Kehityksellinen neuropsykiatrinen häiriö

• Oireet lapsuudesta lähtien, paljon 
diagnosoidaan vasta aikuisiällä

• Ydinoireina aktiivisuuden säätelyn 
vaikeus, tarkkaavuuden haasteet, 
impulsiivisuus

• Esiintyvyys aikuisilla 2,5-3,4 %

• Oireet esiintyvät yksilöllisesti painottuen

• Varhainen tunnistaminen tärkeää



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



Hoito ja kuntoutus

• Tukitoimet pitää aloittaa heti, kun havaitaan tarkkaavuuteen tai 
ylivilkkauteen liittyviä toiminta- tai oppimiskyvyn ongelmia. 
Tukitoimien aloittaminen ei vaadi diagnoosia

• Potilas- ja omaisneuvonta (psykoedukaatio)

• Yksilölliset tukitoimet ja hoitomuodot

• Psykososiaaliset hoitomuodot ja lääkehoito 

• Videolinkki: ADHD:n psykososiaaliset hoidot, Anita Puustjärvi

• Lähde: Käypä hoito -suositus

https://www.kaypahoito.fi/nix02524


Haasteena opinnoissa
• Keskittymisvaikeudet tunnilla

• Vaikeus hahmottaa olennainen

• Häiriöherkkyys

• Vaikeus suunnitella omaa toimintaa

• Riippuvaisuus motivaatiosta

• Haaste viimeistellä, tehdä loppuun

• Impulsiivisuus, taipumus toimia nopeasti ja 
harkitsematta

• Levottomuus (motorinen tai ns. pään 
sisäinen)

• Ajanhallinnan ja arjenhallinnan ongelmat

• Itsetunnon haasteet



Miten voisimme 
tukea? 1/2

• Strukturointi

• Tauot ja vaihtelu 

• Selkeät suulliset ja kirjalliset ohjeet

• Etukäteismateriaalit

• Keskeisen esiin nostaminen 
selvästi

• Yksi asia kerrallaan

• Häiriötekijöiden minimointi

• Palaute



Miten voisimme 
tukea? 2/2

• Sallivuus (luurit, hypistelytuotteet, 
oheistekeminen, huppu)

• Suunnitelmallisuuden tukeminen

• Vaihtoehtoiset suoritustavat

• Motivointi, huomiointi

• Moniammatillinen yhteistyö

• Avoin keskusteluyhteys

• Etäopetus käytännöt



• Mistä löydän ohjeet/tehtävät?

• Keneltä voin kysyä tarkempia 
tietoja opintojaksoon liittyen?

• Kuka voi tukea opinnoissani?

Apua!?



Kurssitoiminta        Kokemusosaajat

Yhdistystoiminta Vertaistuki



https://adhd-liitto.fi/julkaisut/esitteet/

https://adhd-liitto.fi/julkaisut/verraton-lehti/

ADHD-liiton oppaat ja
esitteet

https://adhd-liitto.fi/julkaisut/esitteet/
https://adhd-liitto.fi/julkaisut/verraton-lehti/
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