Lasten ja nuorten

MIGREENI

LASTEN PÄÄNSÄRYT

Päänsäryt ovat lapsilla
yleisiä. Toistuvia päänsärkyjä
esiintyy 10–35 prosentilla
kouluikäisistä. Migreeniä esiintyy
5–25 prosentilla. Satunnaisia päänsärkyjä
voi esiintyä jo vauvaiässä. Lievä päänsärky
on yleensä harmiton, mutta jos kipu haittaa
lapsen päivittäisiä toimia, kannattaa kirjata oireet
ylös ja käydä lääkärissä.

L

asten päänsäryt voivat johtua monista
eri tekijöistä. Juominen voi helposti
unohtua leikkien lomassa, ruokailuajat
saattavat venyä ja verensokeri heilahdella sokeristen juomien tai välipalojen
vuoksi. Lyhyeksi jäänyt yöuni voi laukaista päänsäryn. Lapsen päätä särkee
usein myös kuumeessa.

Migreenikohtauksen
voi laukaista vilkkuva
tai kirkas valo.

Migreeni on vahvasti perinnöllinen, neurologinen sairaus – usein myös suvussa
esiintyy migreeniä
Migreenikohtauksen voi laukaista vilkkuva tai kirkas valo,
esimerkiksi auringon häikäisy tai tietokoneen katselu. Syynä
voivat olla myös voimakkaat hajut, valvominen, verensokerin heilahtelut sekä jännittävät tilanteet tai niistä selviäminen. Noin joka kymmenennellä migreeniä sairastavista
lapsista migreenikohtauksen laukaisee jokin ruoka- tai
lisäaine.
Aina ei pystytä selvittämään, mikä
migreenikohtauksen aiheuttaa.
Jännityspäänsärkyä saattaa aiheuttaa lihasjännitykset pään,
niskan ja hartioiden alueella. Syynä voivat olla huono ryhti,
istuminen toistuvasti pitkään huonossa asennossa, esimerkiksi tietokoneen, television tai kännykän äärellä sekä
vähäinen liikunta. Myös purentavirheet voivat aiheuttaa
jännityspäänsärkyä.

Päänsärkyä aiheuttaa myös psykologiset tekijät, kuten
esimerkiksi turvattomuus, koulukiusaamisen aiheuttama
ahdistus, jatkuva kiire tai perhe- ja ystävyyssuhteiden
ongelmat. Myös oppimisvaikeudet tai tarkkaavuuteen
liittyvät pulmat voivat aiheuttaa päänsärkyä.
Päänsärky voi johtua elimellisestä syystä, kuten silmien
piilokarsastuksesta tai taittoviasta. Taustalla voi myös olla
infektiotauti, kuten korva- tai poskiontelotulehdus, tai
jokin yleissairaus, esimerkiksi korkea verenpaine, anemia
tai aineenvaihduntahäiriö. Harvinaisia päänsäryn aiheuttajia ovat kallonsisäisen paineen nousu, esimerkiksi kasvaimesta johtuen tai vakavat infektiot, kuten aivokalvontulehdus. Tällöin kipu on kovaa ja pahenevaa. Usein
toistuva päänsärky viittaa harvoin vakavaan sairauteen,
jos lapsi on muuten hyvinvoiva.

PERHEEN
MUISTILISTA
Sopikaa selkeät pelisäännöt television,

kännykän, tietokoneen, pelaamisen yms.
suhteen. Sopiva kokonaisaika lapsen ikä
huomioiden on 30-90 min/vrk.

Kännykkä ei kuulu alakouluikäisen
lapsen huoneeseen yöaikaan.

Nukkumaanmenoajat arkisin ja viikonloppuisin takaavat riittävän unensaannin,
lapsen ikä huomioiden 9-11 h/vrk.

Samalla lapsella voi olla
monentyyppistä päänsärkyä
Migreeniä sairastavilla lapsilla esiintyy usein myös jännityspäänsärkyä. Niitä voi olla vaikea erottaa toisistaan.
Tavallisesti migreenissä särky alkaa nopeasti ja on kovaa.
Lapsi on selvästi sairas ja hakeutuu lepäämään. Silmät
ovat usein valonarat. Noin 20 % migreeniä sairastavista
esiintyy myös esioireita eli aura. Auraoireisiin voi kuulua puutoksia tai kuvioita näkökentässä tai puutumisen
tai pistelyn tunnetta kasvoilla ja raajoissa sekä puheen
ymmärtämisen ja tuottamisen vaikeuksia.
Jännityspäänsärky puolestaan on usein tasaista ja puristavaa. Siihen ei liity migreenin tavoin pahoinvointia tai
valo- ja ääniherkkyyttä.

Uniergonomia – hyvä patja ja tyyny

mahdollistavat oikean nukkumisasennon.

Riittävästi lepoa aivoille. Keskushermosto
kehittyy vielä 18-vuotiailla tytöillä ja
20-vuotiailla pojilla.

NEUVOLA TUKEE JA TIEDOTTAA

Säännöllinen ruokailu vähentää
epäterveellisten välipalojen tarvetta.



• Lasten päänsäryt tulee ottaa puheeksi neuvolakäynnillä.

Vesi on paras janojuoma.
Päivittäinen ulkoilu ja liikunta

säryt liittyä elintapoihin, kuten ruokailurytmiin, valvomiseen,
ryhtiin tai vähäiseen liikuntaan. Olisiko taustalla psykologisia
tekijöitä, kuten kiusaamisesta syntyvää turvattomuutta?

kuuluvat terveelliseen elämään.

Iltasadut lisäävät sanavarastoa ja
parantavat muistia ja oppimista
kaikenikäisillä.

• Keskustelkaa syistä ja ennaltaehkäisystä. Voisivatko pään-

• Jos päänsäryt ovat lieviä, lepo ja perinteiset särkylääkkeet,
kuten panadoli ja ibuprofeeni riittävät yleensä hoidoksi.

• Myös pienet, jopa kaksivuotiaat lapset voivat sairastaa
migreeniä.

• Tarvittaessa terveydenhoitaja ohjaa neuvola- tai terveys-

keskuslääkärin puheille. Lääkärikäynti on tarpeen esimerkiksi
silloin, jos päänsärky haittaa lapsen normaalia elämää tai
särkylääkkeitä kuluu useammin kuin kerran viikossa.

Psykologisten tekijöiden aiheuttama päänsärky on epämääräistä ja jatkuu päivästä toiseen. Särky ei häiritse
lapsen toimintaa yhtä paljon kuin migreeni tai jännityspäänsärky. Lapsen saattaa olla helpompi kertoa, että
päätä särkee kuin puhua esimerkiksi koulukiusaamisesta.
Päänsärky loppuu usein, kun sitä aiheuttava syy poistuu.
Migreeni ei ole koskaan itseaiheutettua.

PERHEEN JA PÄIVÄKODIN
YHTEISTYÖ

•

Mikäli lapsella on vaikeita päänsärkyjä toistuvasti,
vanhempien on syytä sopia päiväkodin kanssa, miten
päiväkodissa toimitaan, jos päänsärky yllättää kesken
päivän.

•

Jos lapsi sairastaa migreeniä, hänet viedään
mahdollisuuksien mukaan heti lepäämään hämärään
ja rauhalliseen tilaan sekä lääkitään sovitusti.

•

Ilman kirjallista lupaa päiväkodin hoitajat eivät voi
antaa lapselle mitään lääkkeitä, joten tehkää yhdessä
lääkärin ohjeiden pohjalta kirjallinen suunnitelma.

•

Vanhempi tuo lääkärin määräämät lääkkeet
päivähoitoon alkuperäispakkauksissaan. Niistä
pitää näkyä lapsen nimi, lääkkeen nimi, vahvuus
ja selkeät annosteluohjeet.

•

Mikäli lääkettä annetaan, päiväkodissa kirjataan
ylös, mitä lääkettä on annettu, miten paljon, mihin
aikaan sekä miten lääke vaikutti.

HETI
LÄÄKÄRIIN!
Mikäli lapselle tulee kova päänsärky
kuumeen yhteydessä tai päähän
kohdistuneen tapaturman jälkeen,
ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.
Välitön yhteydenotto on tarpeen myös,
jos päänsärkyä on aamuisin tai öisin
tai siihen liittyy oksentelua, kiertohuimausta, kaksoiskuvia, sekavuutta
tai tajuttomuutta.

NUORTEN PÄÄNSÄRYT

Migreeniä
sairastaa yli
kymmenvuotiaista
tytöistä 10—25 % ja
pojista 8—15 %. Jännityspäänsärky on yhtä yleistä kuin
migreeni. Päänsärkytyyppi voi
myös nuorella vaihtua migreenistä
jännityspäänsäryksi tai päinvastoin.
Krooninen päänsärky on lisääntyvä ongelma
murrosikäisten ja sitä vanhempien nuorten
keskuudessa.

Elämäntapamuutos voi auttaa
Nuorten elämä on usein kiireistä ja stressaavaa. Monet
harrastukset ja niiden ajankohta lisäävät päivän pituutta.
Päänsärky iskee helposti, varsinkin jos ruokailu on epäsäännöllistä ja valvominen liiallista. Liikunnan vähäisyys
sekä istuminen tietokoneen ääressä koulussa ja kotona
altistavat päänsärylle. Myös tupakointi, alkoholi, kofeiinipitoiset energiajuomat ja kahvi, hormonitoiminnan muutokset ja kuukautiset sekä tiheä särkylääkeannostelu
voivat aiheuttaa toistuvia päänsärkyjä.
Jatkuvasti päänsäryistä kärsivän nuoren on hyvä pysähtyä miettimään elintapojaan ja pohtia, olisiko niissä jotain
parannettavaa. On arvioitu, että 20 prosenttia nuorten
päänsäryistä ja yli 40 prosenttia nuorten migreeneistä
olisi estettävissä vaikuttamalla elintavoissa oleviin
riskitekijöihin.

Hyvä, ryhdikäs työskentelyasento voi ennaltaehkäistä niska- ja hartiaseudun kipuja. Hyvä
työtuoli tukisi lannerankaa.

Säännöllinen päivärytmi, johon
kuuluvat riittävä yöuni, säännölliset ateriat, liikunta ja ulkoilu ovat
päänsäryn ehkäisyn kulmakiviä.

Riittävä unensaanti ja lepääminen hyvällä patjalla ja tyynyllä on merkityksellistä. Terveelliseen ja tasapainoiseen
ruokavalioon on tärkeä kiinnittää huomiota. Energiajuomien ja kahvin käyttöä voi olla syytä vähentää, mikäli
niiden käyttö on runsasta. Niska- ja hartiaseudun kipuja
voi välttää kiinnittämällä huomiota istuma-asentoon tietokoneen tai työpöydän ääressä sekä pitämällä riittävän usein taukoja opiskelun lomassa. Monipuolinen ja
säännöllinen liikunta ehkäisee lihasjännityksistä johtuvia
päänsärkyjä.
Kiireen keskellä on tärkeä jättää riittävästi aikaa rentoutumiseen ja palautumiseen. Kuormittavasta elämäntilanteesta sekä ristiriidoista kaverien tai perheen kanssa
kannattaa keskustella esimerkiksi terveydenhoitajan,
koulukuraattorin tai psykologin kanssa. Myös erilaiset
rentoutustekniikat ja -menetelmät, kuten mindfulness,
jooga tai sovellettu rentoutus, voivat olla avuksi.

NUORI,
MUISTATHAN
KOULUTERVEYDENHOITAJAN
VASTAANOTOLLA

•
•

Älylaitteiden sinivalo heikentää unta.
Riittävä uni mahdollistaa oppimisen.
Säännölliset elintavat helpottavat

• Käyttääkö nuori päihteitä tai kofeiinipitoisia juomia?

Pidä verensokeri tasaisena, nauti

Päänsäryn taustalla saattaa olla stressiä, suorituspaineita, ihmissuhdeongelmia tai
koulukiusaamista.
Huomioi riittävä uni, terveellinen ja tasapainoinen
ruokavalio sekä säännöllinen liikunta.

•

Tarkista työskentelyasento ja ryhti.

•

Onko harrastuksia liikaa? Onko riittävästi aikaa
palautumiseen?

•

Jos oppilaalla on toistuvasti päänsärkyjä, joiden
syytä ei ole selvitetty, hänet ohjataan lääkärille.

•

Migreeniä sairastavalla oppilaalla pitää olla
koulussa mukana omat lääkkeet.

•

Kouluterveydenhoitaja voi antaa tarvittaessa
särkylääkettä, jos omat lääkkeet ovat unohtuneet
ja kohtaus tulee kesken päivän.

•

Mikäli migreeni haittaa koulunkäyntiä tai särkylääkkeitä kuluu useammin kuin kerran viikossa, on
mietittävä riittäviä tukitoimia.

migreenin kanssa elämistä.

ravintoa 3–4 tunnin välein.

Puhuthan murheistasi.
Muista säännöllinen liikunta ja
hyvät työasennot.

Päihteettömyys on muotia.

Hae
rohkeasti
apua.

LASTEN JA NUORTEN PÄÄNSÄRYN
DIAGNOSOINTI JA HOITO

Lievät päänsäryt menevät usein ohi itsestään, mutta
migreenin lääkehoito on syytä aloittaa heti.
Perinteisten särkylääkkeiden lisäksi isommilla
lapsilla voidaan käyttää migreenin täsmälääkkeitä,
triptaaneja. Jos migreeniä esiintyy usein, kannattaa
harkita estolääkitystä.

Kirjaa oireet ylös
Lievät päänsäryt eivät useimmiten edellytä tutkimuksia
tai lääkehoitoa. Mikäli päänsärky haittaa lapsen päivittäisiä toimia, on syytä kuitenkin käydä lääkärissä. Ennen
ensimmäistä käyntiä on hyvä kirjata oireet muistiin päänsärkypäiväkirjaan, jota voi tilata Suomen Migreeniyhdistyksestä tai tulostaa sivulta www.migreeni.org

On tärkeää, että lääkäri saa kuvan siitä, miten voimakasta
särky on, missä se tuntuu ja miten kohtaus etenee. Kirjaa ylös myös, miten usein kohtauksia on sekä liittyykö
päänsärkyyn mahdollisia muita oireita tai laukaisevia
tekijöitä.

Vastaanotolla lääkäri tutkii tarkasti
Vastaanotolla lääkäri sulkee pois infektiot ja yleissairaudet, kuten anemian ja korkean verenpaineen.
Hän tarkistaa ryhdin ja purennan, tutkii silmät, tunnustelee niska-hartiaseudun sekä pään alueen lihakset ja
kaularangan. Kasvutiedot ovat tärkeitä, samoin arvio
lapsen motoriikasta, tasapainosta, aistien toiminnasta
ja kokonaiskehityksestä. Näiden tietojen perusteella
lääkäri sulkee pois erilaiset elimelliset päänsäryn syyt
ja määrittelee, onko kyse migreenistä vai jännityspäänsärystä. Toisinaan diagnoosi selviää silmä- tai hammaslääkärissä, mikäli päänsärky johtuu esimerkiksi silmän
taittovirheestä tai purentaviasta. Migreeniä sairastavan
lapsen ja nuoren silmät täytyy käydä tutkituttamassa
lasten ja nuorten näöntutkimuksiin erikoistuneella
silmälääkärillä.

TUTKITUTA
LAPSESI SILMÄT!
Joskus lapsen tai nuoren migreeni
helpottuu tai poistuu kokonaan
silmälasien myötä.

Migreenikohtauksen aikana
Oloa helpottaa lepo viileässä, rauhallisessa ja hämärässä huoneessa. Myös lämmin suihku tai rentoutusharjoitukset voivat helpottaa oloa. Jotkut saavat helpotusta

kylmästä, esimerkiksi kylmäpäähineestä (Migra-cap).
Kohtausta voivat myös helpottaa korkeaenergiset ruuat
ja juomat.

Särkylääkettä heti ja riittävästi
Särkylääkkeistä ei välttämättä ole hyötyä lievissä päänsäryissä ja jännistyspäänsäryssä. Migreenikohtauksessa
lääkehoito on useimmiten tarpeen. Lääkettä tulee antaa
riittävän suuri annos heti oireiden alkaessa, jotta se auttaisi. Lapsilla migreeninhoitoon käytetään parasetamolia ja ibuprofeenia painon mukaan annosteltuna. Ellei
migreeni hellitä, kahden tunnin kuluttua voidaan ottaa
toinen annos. Suurinta sallittua päiväannosta ei saa ylittää. Poretabletit ja liuokset imeytyvät nopeammin kuin

tavalliset tabletit. Kannattaa suosia pienilläkin lapsilla
suun kautta annettavia lääkkeitä, sillä peräpuikoista lääke
imeytyy hitaasti. Pahoinvointilääke helpottaa oloa ja
nopeuttaa muiden lääkkeiden imeytymistä.
Useamman kerran viikossa otettu särkylääke voi johtaa
lääkepäänsärkyyn. Tällöin särkylääkkeen käyttö itsessään
ylläpitää päänsärkyä. Asiasta kannattaa keskustella terveydenhoitajan tai lääkärin kanssa.

MIGREENIKOHTAUKSEN KULKU
Laukaisevat tekijät

Ennakko-oireet

ovat hyvin yksilöllisiä

stressi
väsymys
nälkä ja jano
valoärsytys
epäsäännöllinen
unirytmi
jännitys
hormonitoiminnan
muutokset
tupakka ja
muut päihteet
melu ja häly

Auraoireet

Päänsärkyvaihe

Jälkivaihe

esiintyy 20 %:lla

ruokahaluttomuus

haukottelu

näköhäiriöt

ankaraa kipua

herkkyys
hajuille, äänille

pistelyä iholla

pahoinvointia

puutumista

oksentelua

lisääntynyt
ruokahalu

puheen
ymmärtämisen
ja tuottamisen
vaikeudet

herkkyyttä
äänille, valoille

mielialanvaihtelut

uupumusta

väsymys

lopuksi
oksentelu ja uni

uupumus

makeanhimo
väsymys
mielialan
vaihtelut
kognitiiviset
muutokset *
Jopa 1–2 pv ennen

Kesto 5–60 min

kognitiiviset
muutokset *

Kesto 2–48 tuntia

Vaiheiden voimakkuus ja kesto vaihtelevat yksilöllisesti ja kohtauksittain

* Tarkkaavuuden suuntaaminen ja ylläpitäminen, toiminnanohjaus, muisti, oppiminen, ajattelu, puheen
ymmärtäminen ja tuottaminen

Triptaanit ovat tehokkaita migreenilääkkeitä
Osalle lapsista ja nuorista migreenikohtauksia tulee usein
ja ne ovat voimakkaita, jolloin vaarana on särkylääkkeiden liikakäyttö ja lääkepäänsäryn kehittyminen. Tällöin
lääkäri voi määrätä migreenikohtausten hoitoon triptaaneja, jotka ovat tehokkaita migreenin täsmälääkkeitä.
Triptaanit ovat serotoniinireseptoreita aktivoivia yhdisteitä, jotka supistavat migreenikohtauksessa laajentuneita aivoverisuonia ja estävät kipua välittävän kolmoishermon toimintaa.

Pisimpään käytössä ollut migreenilääke on sumatriptaani. Sitä voidaan käyttää nenäsuihkeena migreenikohtauksen hoidossa yli 12-vuotiaille. Lääkettä annetaan
enintään kaksi annosta vuorokaudessa. Lääke tehoaa
parhaiten, jos sen ottaa noin puolen tunnin sisällä
päänsäryn alkamisesta, ei kuitenkaan vielä mahdollisen
auraoireen aikana. Myös muut triptaanivalmisteet voivat
soveltua lasten ja nuorten migreenin hoitoon.

Estolääkitys voi olla tarpeen

YLEISIMPIÄ
TRIGGEREITÄ
■ voimakkaat valot; auringon häikäisy,
televisio, tietokone
■ hajut
■ melu ja hälinä
■ jännittävät tilanteet ja niistä selviäminen;
kokeiden aikana tai jälkeen voi tulla
migreenikohtaus tai viikonloppu alkaa
päänsäryllä.
■ ruoka-aineet, mausteet
■ lisäaineet
■ väsymys; epäsäännöllinen unirytmi
■ verensokerin vaihtelut, nälkä ja jano;
nopeasti imeytyvät hiilihydraatit
aiheuttavat verensokerin äkillisen
kohoamisen ja nopean laskun
■ hormonaaliset tekijät murrosiästä alkaen
■ tupakka ja muut päihteet

Jos migreenikohtaukset ovat vaikeita ja niitä esiintyy
useita kertoja kuukaudessa, kannattaa lääkitykseen
lisätä estolääke, jota käytetään päivittäin ehkäisemään
kohtauksia. Lääkäri arvioi säännöllisesti estolääkityksen
tarpeen. Lääkitys puretaan pois, kun migreeni helpottaa.
Lapsilla eniten tutkittu ja ensisijainen estolääke on
propranololi.

OIKEUS SAADA TUKEA PERUSOPETUKSESSA JA OPISKELUSSA
teksti Opetusneuvos Pirjo Koivula, Opetushallitus

Tuen tarve peruskoulussa
Oppilaalla on peruskoulussa perusopetuslain mukaan
oikeus saada oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen
tarpeen ilmetessä. Normit antavat myös mahdollisuuden
monenlaisiin joustaviin opetusjärjestelyihin.
Jos oppilaalla on vaikeuksia tai hän on jäänyt jälkeen
opinnoissaan esimerkiksi poissaolojen vuoksi, on koulun
huolehdittava tukiopetuksesta ja osa-aikaisesta erityisopetuksesta sekä muista mahdollisesti tarvittavista
tukitoimista, kuten oppilashuollon palveluista.

CELIA-ÄÄNIKIRJA
Äänikirja voi auttaa, kun
tekstin lukeminen aiheuttaa
päänsärkyä tai migreeniä.
Celian palvelut on tarkoitettu kaikille, joille
painetun tekstin lukeminen on sairauden tai
muun vastaavan syyn vuoksi hankalaa.
■

Celianet-verkkopalvelusta löydät muun muassa
dekkarit, nuortenkirjat, lastenkirjat, jo yli 40 000
äänikirjaa maksutta suoraan verkosta.

Perusopetuslain mukaan (Erityiset opetusjärjestelyt
Pol 18 §) oppilas voi saada vapautuksen tietystä oppiaineesta tai oppiaineen osa-alueesta, mikäli se on perusteltua oppilaan terveydentilaan liittyvistä syistä. Kun
asiasta on tehty päätös, vapautettuja oppiaineita ei
arvioida ja vapautettuja osa-alueita ei lasketa mukaan
oppilaan todistusarviointiin. Myös viikkotuntimäärää
voidaan vähentää, mikäli oppilaan jaksamisessa on
vaikeuksia.
Arvioinnin on ylipäätään perustuttava aina monipuoliseen näyttöön, ei pelkästään esimerkiksi kirjallisiin kokeisiin. Erityisiä opetusjärjestelyjä varten vaaditaan lausunto
esimerkiksi neurologilta. Järjestelyistä tehdään hallintopäätös, jonka kunnasta riippuen tekee koulun rehtori
tai esimerkiksi opetuspäällikkö. Huoltaja voi hakea näitä
järjestelyjä kirjallisesti, jolloin asiasta on aina annettava
hallintopäätös, johon voi tarvittaessa vaatia oikaisua
aluehallintovirastolta.
Kaikkiin kouluneuvotteluihin on vanhemmilla aina oikeus ottaa mukaan tukihenkilö
tai asiantuntija, joka voi osallistua neuvotteluun myös etäyhteydellä.

■

Celian oppikirjat peruskouluille, lukioille ja toisen
asteen ammatilliseen koulutukseen ovat maksullisia ja ne tilataan Oppari-verkkokaupasta.
■

Lue lisää: celia.fi

Lukio-opiskelijalla yksilöllinen
opintosuunnitelma
Lukiolain mukaan (Erityiset opetusjärjestelyt 13 §) opetus
voidaan järjestää osittain toisin, jos se on perusteltua
opiskelijan terveydentilaan liittyvistä syistä. Erityisiä opetusjärjestelyjä varten tarvitaan yleensä lääketieteellinen
lausunto esimerkiksi neurologilta. Järjestelyistä tehdään

hallintopäätös. Erityiset opetusjärjestelyt, tarvittavat
tukitoimet ja tuki eri oppiaineissa voidaan kirjata opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan.
Opiskelija voi hyötyä, jos hän saa suorittaa kokeet erillisessä tilassa, jossa on mahdollisuus ottaa huomioon opiskelijan erityistarpeet. Migreeniä sairastavalle voi olla merkityksellistä saada olla hälyttömässä

ja mahdollisimman vähähajuisessa ympäristössä, jossa
valaistusolosuhteita saadaan säädettyä. Ylioppilaskirjoituksia varten tarvittavien erityisjärjestelyjen saamiseksi
on niitä kokeiltava ja harjoiteltava jo lukioaikana. Mikäli ne
on todettu toimiviksi, on mahdollista saada sama erityisjärjestely myös ylioppilaskirjoituksiin. Asiassa on tärkeätä
toimia riittävän varhaisessa vaiheessa lukioaikana.

Ammatillisissa opinnoissa oikeus erityisopetukseen
Lainsäädännön mukaan opetus- ja opiskelujärjestelyihin
ovat oikeutettuja opiskelijat, jotka tarvitsevat säännöllistä
tai pitkäaikaista oppimisen ja opiskelun tukea esimerkiksi
sairauden vuoksi.
Koulutuksen järjestäjä tekee päätöksen erityisopetuksen
antamisesta kuultuaan opiskelijaa ja alle 18-vuotiaan
huoltajaa.

Ammatillisessa erityisopetuksessa ensisijaisena tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa saman pätevyyden
kuin muussa ammatillisessa koulutuksessa. Erityistä
tukea tarvitsevat opiskelijat ovat oikeutettuja riittäviin
ohjaus- ja tukipalveluihin, jotta heillä on yhdenvertaiset mahdollisuudet tavoitella tutkinnon / koulutuksen
perusteiden mukaista osaamista.

LISÄTIETOJA JA
MATERIAALEJA
www.migreeni.org
www.facebook.com/migreeniyhdistys
Päänsärkypäiväkirja ja esitietolomake www.migreeni.org –> julkaisut
Päänsärky (lapset) Käypä hoito –suositus www.kaypahoito.fi

LISÄTIETOJA JA ESITETILAUKSET
www.migreeni.org
ESITTEEN ON TUOTTANUT
Suomen Migreeniyhdistys ry
PAINATUSTA JA JAKELUA ON TUKENUT

Suomen Migreeniyhdistys

