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I taso

II taso

III taso

IV taso

Perusterveydenhuolto
• hoidolla kohtauksettomien aikuispotilaiden seuranta
• erityisneuvola kehitysvammaisten epilepsiaa sairastavien seuranta 

Erikoissairaanhoito
• neurologian ja lastenneurologian yksiköt
• diagnostiikka, lapsipotilaat ja ei-kohtauksettomat aikuispotilaat, vaikean epilepsian seuranta, kuntoutus, 
koulutussuunnitelmat, ammatillisen kuntoutuksen suunnitelmat, työkykyongelmat, raskauden suunnittelu ja seuranta

Erikoiskeskus 
• yliopistosairaalat; epilepsiaan erikoistunut moniammatillinen työryhmä 
• video-EEG, kuvantaminen, genetiikka
• vaikean epilepsian konsultaatiot (myös kehitysvammaiset)
• stimulaattoriasennukset 

Epilepsiaan erikoistunut keskus
• vaikean epilepsian erityisdiagnostiikka, mukaan luettuna genetiikka, epilepsiakirurgiset selvittelyt, kallonsisäiset
rekisteröinnit, stimulaattori-suositukset, kirurginen hoito (vaativan erityistason hoito) HUS ja KYS
• KYS ja valtakunnallinen työryhmä koordinoivat vaikean epilepsian diagnostiikkaa ja hoitoa (STM asetus 8/2017)
• tarvittaessa Euroopan osaamisverkosto ERN EpiCARE:n etäkonsultaatio harvinaisissa tapauksissa jäsenkeskuksen
 (KYS) kautta; lähettävällä taholla aina osallistumismahdollisuus



Vaikean epilepsian hoitopolku 

• Epäselvä kohtausoireisto tai 
• Vaikea epilepsia (kahdelle lääkkeelle resistentti kehitystasosta
   riippumatta)
     • Ohjaus hoitokonsultaatioon viiveettä

Jatkotutkimukset epilepsiakirurgiakeskuksessa
• Aiempien tutkimustulosten uudelleen arviointi
• Tarv. MEG/nTMS/funktionaalinen kuvantaminen
• Tarv. kallonsisäinen tutkimus
• Neuropsykologinen tutkimus
• Psykiatrin konsultaatio

Hoitokonsultaatio yliopistosairaalaan
• Aiempien tutkimustulosten uudelleen arviointi
• Epilepsiadiagnoosin/ei-epileptisen diagnoosin varmistus
• Epilepsiatyypin/-oireyhtymän ja etiologian varmistus

Jatkohoitosuositus konsultoivalle taholle
• Oireyhtymän/etiologian mukainen lääkehoito
• Dieettihoito soveltuville potilaille
• Ei-epileptisen kohtausoireiston hoito

Jatkotutkimukset yliopistosairaalassa
• Video-EEG: kohtaustyyppi, epilepsiaoireyhtymä
• Etiologiset jatkotutkimukset 
  (3T MK -epilepsiaprotok., genetiikka ym)
• Tarv. neuropsykologinen tutkimus
• Tarv. psykiatrin konsultaatio

Hoito erikoissairaanhoidossa
• Oireyhtymän/etiologian mukainen lääkehoito
• Dieettihoito
• Ei-epileptisen kohtausoireiston hoito

Epilepsialeikkaus Konservatiivisen 
hoidon jatkosuositus

Stimulaattorihoito-
suositus

Hoito jatkuu erikois-
sairaanhoidossa

Postoperatiivinen seuranta 2 vuotta yhteistyössä
epilepsiakirurgiakeskuksen kanssa

Kohtaukset
jatkuvat

Leikkaushoito
ei suljettu pois

VarmistuuEi varmistu

Oireet jatkuvat

Leikkaushoitoarvio
ei ajankohtainen
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