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Nuoruuden kehitys

• Tunteiden tunnistamiseen, käyttäytymisen säätelyyn, oman 
toiminnan ohjaukseen ja suunnitteluun liittyvät aivojen osa-alueet 
kehittyvät myöhäisnuoruudessa ja vielä varhaisaikuisuudessa

• Kuitenkin jo varhaisnuorelta edellytetään enemmän käyttäytymisen ja 
tunnereaktioiden hallintaa, vastuullisuutta, kykyä suunnitella 
toimintaansa ja tavoitteellisuutta kuin lapsuudessa 

• Koulutyön vaatimukset lisääntyvät yläasteelle ja toisen asteen 
opintoihin siirryttäessä. 

• Harrastuksissa vaaditaan enemmän suunnitelmallista harjoittelua iän 
lisääntyessä



Nuoruuden kehitys

• Sosiaaliset suhteet muuttuvat painotuksiltaan: 
• Ikätoverisuhteiden merkitys kasvaa 
• Vanhemmista pyritään vähitellen irrottautumaan itsenäistymiskehityksen 

myötä 
• Romanttinen ja seksuaalinen kiinnostus herää ja seurustelusuhteita aloitetaan 

• Normatiiviseen kehitykseen kuuluu taipumus seksuaalisen 
käyttäytymisen ja päihteiden käytön kokeiluihin

• Impulsiivisuus- ja tarkkaamattomuusoireiden erottaminen 
tavanomaisesta nuoruusiän kehitykseen kuuluvasta käyttäytymisestä 
voi olla joskus vaikeaa 



ADHD:n oirekuva muuttuu nuoruudessa

• Yliaktiivisuus- ja impulsiivisuusoireet lievittyvät usein nopeammin 
lapsuudesta nuoruuteen tultaessa 

• Tarkkaamattomuusoireiden lieveneminen on hitaampaa, ja ne 
jatkuvat selvästi ylivilkkausoireita useammin aikuisuuteen



Tarkkaamattomuus

• Tarkkaamattomuusoireet ovat yleensä vallitsevia
• Nuori voi vaikuttaa hajamieliseltä ja vaipuneelta omiin ajatuksiinsa
• Keskustelussa kuunteleminen ja huomion kiinnittäminen keskustelun 

aiheeseen epäonnistuu usein
• Tarkkaavuuden ylläpitäminen lukiessa on vaikeaa, keskittyminen 

katkeaa, huomio kiinnittyy toistuvasti ympäristön häiriötekijöihin
• Tavaroiden hukkaaminen ja huolimattomuusvirheiden tekeminen ovat 

tavallisia



Ylivilkkaus

• Motoriset ylivilkkausoireet vähenevät usein nuoruuden aikana
• Paikallaan istuminen luokkatilanteessa ja etenkin raajojen pitäminen 

paikoillaan pitkiä aikoja voi olla vaikeaa
• Nuori voi näperrellä kirjoitusvälineitä käsissään, rummutella 

sormillaan, heitellä kuminpalasia tai lähteä liikkeelle kesken 
oppitunnin

• Ylivilkkaus voi ilmetä sisäisenä levottomuutena ja rauhattomuuden 
tunteena. Ikään kuin ”sisäinen moottori” olisi käynnissä koko ajan



Impulsiivisuusoireet

• Voivat ilmetä sosiaalisissa tilanteissa ja riskikäyttäytymisenä
• Tyypillisesti nuori toimii, ennen kuin ajattelee seurauksia loppuun asti
• Odottaminen on vaikeaa
• Nuori ei kuuntele ohjeita ja vastaa kysymyksiin jo, ennen kuin on 

kuunnellut niitä loppuun
• Nuori saattaa aloittaa uusia harrastuksia toistuvasti, mutta innostus 

niihin loppuu nopeasti



Impulsiivisuusoireet

• Liiallinen puhuminen, äänekkyys, toisten keskeyttäminen ja tilanteeseen ja 
aiheeseen sopimattomat, nopeat kommentit häiritsevät keskustelua 

• Vaikeuksia voivat aiheuttaa kärsimättömyys muita kohtaan, 
ärtymistaipumus ja reagoiminen tunteella pieniinkin ristiriitoihin

• Riskinotto liikenteessä, seurustelu- ja kaverisuhteissa ja päihteiden käytössä
• Tapaturma-alttius, etenkin jos samanaikaisesti on käytöshäiriö tai 

päihdehäiriö
• Ikätovereilta pyritään hakemaan hyväksyntää riskialttiilla käyttäytymisellä



Toiminnanohjauksen vaikeudet

• Tehtävien suunnitteleminen, aloittaminen ja loppuun saakka 
tekeminen sovitussa aikataulussa voivat olla ylivoimaisia

• Motivoituminen ponnistelua vaativiin tehtäviin on heikkoa ja 
kuormittuminen herkkää, vaikka nuorta kiinnostaviin asioihin 
keskittyminen voi onnistua



ADHD-oireiden vaikutus selviytymiseen

• Itsearvostus voi olla matalalla 
• Nuoren itsensä on usein vaikeaa tunnistaa ADHD-oireitaan

• Nuori saattaa aliarvioida ADHD-oireitaan ja yliarvioida kykyjään selviytyä arjen 
toiminnoissa

• Lapsuus- tai nuoruusiän ADHD on yhteydessä tavallista heikompaan 
suoriutumiseen opinnoissa ja työelämässä

• Samanaikaiset oppimisvaikeudet vaikuttavat opinnoissa 
suoriutumiseen



Samanaikaissairastavuus

• Monet psykiatriset samanaikaissairaudet alkavat nuoruusiässä ja 
heikentävät myös selviytymistä ADHD-oireista

• Masennus
• Ahdistuneisuushäiriöt
• Käytöshäiriöt
• Syömishäiriöt

• Päihteiden haitallinen käyttö, päihdehäiriöt



Samanaikaissairastavuus

• Pohjoissuomalaisen syntymäkohorttitutkimuksen aineistossa 
samanaikaisia häiriöitä oli esiintynyt tai esiintyi lapsuudessa 84 %:lla 
ja 16–18 vuoden iässä vielä 47 %:lla (Hurtig ym. 2005)

• Samanaikaishäiriöiden esiintyvyys vuosina 1991–2005 syntyneillä 
ADHD-diagnoosin saaneilla oli 5–20 vuoden iässä 77 % (Joelsson ym. 
2016)

• Tavallisimpia olivat kielelliset erityisvaikeudet ja motoriikan ongelmat (48 %), 
uhmakkuus- ja käytöshäiriöt (28 %), ahdistuneisuushäiriöt (14 %), 
autismikirjon häiriöt (12 %) ja masennus (9 %)

• Unihäiriöt



• ADHD suurentaa myöhemmän päihteiden käytön ja päihdehäiriöiden 
riskiä

• 11–12-vuotiaiden ADHD-oireet olivat yhteydessä nuoruusikäisten tyttöjen ja 
poikien tupakointiin, alkoholin ongelmakäyttöön ja huumeiden käyttöön. 
Tytöillä yhteydet olivat käytöshäiriön ja aiemman päihdekäytön huomioinnin 
jälkeen voimakkaampia ja ilmenivät alkoholin ja huumeiden käytön osalta 
nuorempana (14-vuotiaana) kuin pojilla (Sihvola ym. 2011)

• Suurentunut riski rikoksiin ja vankilatuomioihin



Lopuksi

• ADHD:n hoidon jatkuvuus tulee varmistaa siirtymävaiheissa erityisesti 
lapsuuden ja nuoruuden aikana

• Hoitamattomana ADHD voi haitata opintoja ja työllistymistä ja 
suurentaa psykiatristen häiriöiden, syrjäytymisen ja päihteiden käytön 
riskiä

• ADHD:n aktiivinen hoito näyttää vähentävän kielteisiä 
seurannaisvaikutuksia ja terveysriskejä sekä parantavan elämänlaatua 
ja toimintakykyä
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