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1 Johdanto 

Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa on  viime  vuosien  aikana  tehty  muutoksia  tukemisen 

rakenteisiin.  Esimerkiksi Oulussa luovuttiin vuonna  2013 kaikista erityisryhmistä,  jolloin 

tukea saavat lapset sijoitettiin tavallisiin päiväkotiryhmiin. (Ahlgren-Leinvuo, 2014, s. 11.) 

Varhaiskasvatuksen  lähtökohtana  on  yhteiset  palvelut  kaikille  lapsille  tuen  tarpeista  riip-

pumatta (Varhaiskasvatussuunnitelman  perusteet,  2016,  s.  15). Näin  myös  osallisuuden 

nähdään kiinteästi liittyvän inklusiivisen kasvatuksen periaatteisiin. Yhteiset palvelut eivät 

kuitenkaan yksistään riitä takaamaan lapsille yhtäläisiä resursseja, minkä vuoksi inkluusion 

toteutuminen voidaan nähdä osittain epätasaisena asuinkunnasta ja lapsiryhmästä riippuen. 

Näin  ollen  inkluusio  on edelleen ajankohtainen  keskustelun  aihe. (Pihlaja,  2009,  s.  146, 

149.) 

Vuonna  2016  uudistetuissa  varhaiskasvatussuunnitelman  perusteissa  tuen  järjestämisen 

osalta  korostuu  lapsen  kehityksen  ja  oppimisen  tukeminen  johdonmukaisesti  hänen  tar-

peidensa  edellyttämällä  tavalla.  Lisäksi riittävän  varhain  aloitetun  ja  oikein  kohdennetun 

tuen  merkitys painottuu inkluusion  periaatteiden  mukaisesti. Lastentarhanopettajalla  on 

pedagoginen vastuu lapsiryhmän toiminnan suunnittelusta, tavoitteellisuudesta, arvioinnis-

ta sekä kehittämisestä. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, s. 17, 52.) Näin ol-

len lastentarhanopettajilla tulee olla yhä enemmän valmiuksia suunnitella ja toteuttaa ped-

agogisesti laadukasta varhaiskasvatusta sekä vastata jokaisen lapsen yksilöllisiin tuen tar-

peisiin.  

Pro gradu-tutkimukseni tarkoituksena on selvittää, millaisia käsityksiä lastentarhanopetta-

jilla  on ADHD-diagnoosin  saaneesta  lapsesta varhaiskasvatuksessa  sekä  adhd-lapsen  tu-

kemisesta päiväkotiryhmässä. Näkökulmana ovat lastentarhanopettajan ammatilliseen pro-

fessioon liittyvät tunnekokemukset. Tutkimukseni avulla pyrin myös kartoittamaan inklu-

siivisen varhaiskasvatuksen lähtökohtia osana adhd-lapsen tukemista.  

Tutkimuksen lähtökohtana on  kiinnostukseni erityispedagogisiin  näkökulmiin  varhaiskas-

vatuksessa. Inklusiivinen varhaiskasvatus on myös mielenkiintoinen ja yhteiskunnallistakin 

keskustelua herättävä teema. Lisäksi  erityisopetuksen  tehtäviin pätevöittävät opintoni tu-

kevat aihevalintaani. Tutkimukseni on lähtenyt liikkeelle vuoden 2016 keväällä erityispe-

dagogiikan opintojeni myötä, jolloin aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö aiheena herätti 

kiinnostukseni. Omaan  kokemukseeni  pohjaten  ADHD-diagnoosin  saanut  lapsi  aiheuttaa 
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melko usein päiväkotiryhmissä pohdintaa ja keskustelua siitä, miten hänen kanssaan tulisi 

toimia. Aineiston kautta kerätty tieto on näin merkityksellistä etenkin varhaiskasvatuksen 

kentällä.  

ADHD on aiheena paljon tutkittu teema eri näkökulmista sekä Suomessa että kansainväli-

sesti. Esimerkiksi Sandberg (2016) on tutkinut adhd-perheiden elämäntilannetta sekä hei-

dän kokemuksiaan eri hallintokuntien tukimuodoista. Sandberg korostaa varhaisen vaiheen 

tukitoimien merkitystä myös yhteiskunnallisesti, jota käsittelen tarkemmin tuen järjestämi-

sen lähtökohtien yhteydessä (luku 3.3).  

ADHD:n diagnostinen määrittely on tutkimukseni kannalta olennaista. Tutkimusaineistoni 

rajaamiseksi  tarkastelen  lastentarhanopettajien käsityksiä  liittyen nimenomaan ADHD-

diagnoosin  saaneisiin  lapsiin. ADHD-termiä  voidaan  kuulla  käytettävän  sujuvasti  myös 

arkikielessä puhuttaessa  vilkkaasta tai  levottomasta lapsesta.  Varsinainen  diagnoosi  kui-

tenkin vaatii, että oireet ovat lapsen kehitystasoon nähden poikkeavia ja selkeästi haitaksi 

hänelle  (ADHD:  Käypä  hoito-suositus,  2013). Reidin  ja  Johnsonin  (2012)  mukaan 

ADHD:seen liittyviä yleisiä tekijöitä määriteltäessä tulee myös huomioida yksilön hetero-

geenisyys. Tämän vuoksi ei voida tarkoin kuvata niitä perinnöllisiä tuntomerkkejä tai fyy-

sisiä ominaisuuksia, jotka johtaisivat adhd-lapsen tunnistamiseen. (Reid &Johnson, 2012, 

s.  19.) Tutkimuksessani  käytän  adhd-diagnoosin  saaneista  lapsista  pääsääntöisesti  termiä 

adhd-lapsi.  Kyseisen  termin  käyttötarkoituksena  on  johdonmukaistaa  tekstin  luettavuutta. 

Näin ollen tarkoituksenani ei ole leimata adhd-diagnoosin saaneita adhd-lapsiksi.  

Teoreettisessa  viitekehyksessä lähden liikkeelle  ADHD-diagnoosin sekä  siihen  liittyvien 

teemojen tarkastelusta. Lisäksi käsittelen adhd-lapsen tukemista, inklusiivisen varhaiskas-

vatuksen lähtökohtia sekä lastentarhanopettajien tunnekokemuksia ammatillisen professio-

naalisuuden  viitekehyksessä. Tämän  jälkeen esittelen  tutkimukseni  metodologisia  lähtö-

kohtia sekä  aineistoni analyysiä. Lastentarhanopettajien  käsitysten  ollessa  tutkimukseni 

keskiössä lähestyn aihetta fenomenografisen tutkimusmenetelmän avulla. Tutkimusaineis-

toni  koostuu  puolistrukturoiduista  teemahaastatteluista,  joihin  on  osallistunut  viisi  Oulun 

alueella  työskentelevää  lastentarhanopettajaa. Lopuksi  esitän  analyysistä  saadut tulokset 

sekä pohdin niiden johtopäätöksiä sekä tutkimukseni luotettavuutta. 
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2 ADHD – aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö 

ADHD (attention deficit/ hyperactivity disorder) on kansainvälisesti käytössä oleva termi, 

joka tarkoittaa aktiivisuuden  ja  tarkkaavuuden  häiriötä (ADHD:  Käypä  hoito-suositus, 

2013; Malm, 2006, s. 204). Suomessa tarkkaavaisuushäiriö on tullut tutuksi 1970-luvulla, 

jolloin  siitä  käytettiin  termiä  MBD  (minimal  brain  dysfunction)  eli  lievä  aivotoiminnan 

häiriö.  Nykyisin  MBD-termi  on  kuitenkin  jäänyt  pois  virallisesta  tautiluokituksesta  sekä 

kansainvälisestä tieteellisestä kirjallisuudesta. (Michelsson, Saresma, Valkama & Virtanen, 

2004, s. 11; Voutilainen & Puustjärvi, 2014, s. 71.) Vuonna 1987 aktiivisuuden ja tarkkaa-

vuuden häiriöstä alettiin käyttää sen nykyistä nimitystä, ADHD (Barkley, 2008, s. 53). 

Barkleyn (2015, s. 5) mukaan ensimmäisen lääketieteellisen kuvauksen ADHD:ta muistut-

tavista tapauksista kirjoitti George Still jo vuonna 1902. Stillin mukaan kyse oli käyttäy-

tymisen  moraalisesta  hallinnasta.  Hänen mukaansa pyrkimys tarkkaavaisuuteen  oli ennen 

kaikkea tahdon  ilmiö.  (Still,  2006,  s.  126,  127.) Sittemmin  on  merkittävästi  edistytty 

ADHD:n ymmärtämisessä, tietoa häiriöstä on levinnyt yleismaailmallisesti, jolloin häiriön 

tunnistaminen ja hoitaminen on lisääntynyt (Polanczyk, Willcutt, Salum, Kieling & Rohde, 

2014,  s.  435).  Tällä  hetkellä  ADHD  on  yksi  lähes  eniten  tutkituimmista  lasten  häiriöistä 

(Barkley, 2015, s. 37).  

2.1 ADHD:n ilmeneminen 

ADHD on yleisin kehityksellinen neuropsykiatrinen häiriö, jonka kehittymiseen vaikutta-

vat  sekä  perintö- että  ympäristötekijät (Pihlakoski &  Rintahaka,  2016,  s.  243,  249). 

ADHD:lla on vahva geneettinen perusta. Monien eri kaksoistutkimusten mukaan ADHD:n 

periytyvyyden arvioidaan olevan noin 76%. (Reid & Johnson, 2012, s. 34; Thapar & Coo-

per, 2016, s. 1242). ADHD:n kehittymiseen vaikuttavia ympäristötekijöitä voivat olla esi-

merkiksi  äidin  raskaudenaikainen  päihteiden  käyttö,  hyvin  pieni  syntymäpaino  tai  vas-

tasyntyneen  hapenpuute  (Pihlakoski  &  Rintahaka,  2016,  s.  250). Lisäksi psykososiaaliset 

riskitekijät, kuten perheen erilaiset vastoinkäymiset voivat johtaa ADHD:n ilmenemiseen. 

Usein kuitenkin ympäristötekijöiden vaikutus on riippuvainen geneettisestä taipumuksesta. 

(Thapar  &  Cooper,  2016,  s.  1243.) Myöhemmät  varhaiseen  kasvuympäristöön  liittyvät 

tekijät  eivät usein suoraan  aiheuta  aktiivisuuden  ja  tarkkaavuuden  häiriötä,  mutta  voivat 

osaltaan lisätä yliaktiivisuutta sekä käytöshäiriön ilmenemistä (Moilanen, 2012a, s. 38).  
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Neurologiset tekijät voivat osaltaan vaikuttaa ADHD:n ilmenemiseen. ADHD-diagnoosin 

saaneilla  on  tutkimuksissa  havaittu aivotoiminnan rakenteellisia  ja  toiminnallisia poik-

keavuuksia.  (Pihlakoski  &  Rintahaka,  2016,  s.  250;  Reid  &  Johnson,  2012,  33.)  Lisäksi 

keskushermoston välittäjäaineet auttavat viestin kulkua hermosolusta toiseen, jolla on vai-

kutusta  tarkkaavuuden  kyvyn  toimintaan.  ADHD:n  kannalta  tärkeiden  välittäjäaineiden 

dopamiinin  ja  noradrenaliinin  määrän  poikkeavuus  voi  näin vaikuttaa  ADHD:n  taustalla. 

(Moilanen, 2012a, s. 37.)  

ADHD:n  ydinoireita ovat tarkkaamattomuus, impulsiivisuus, yliaktiivisuus sekä keskitty-

misen pulmat, jotka voivat ilmetä samanaikaisesti tai erikseen. Lisäksi ADHD:ta kuvaavia 

tyypillisiä piirteitä ovat levottomuus ja haasteellinen käyttäytyminen. (Malm, 2006, s. 204; 

Moilanen, 2012a, s. 35; Reid & Johnson, 2012, s. 20). Tämänkaltaisia käyttäytymisen piir-

teitä voi  esiintyä  useimmilla  ihmisillä  joskus,  mutta  ADHD-diagnoosin  saaneilla  niitä 

esiintyy selvästi enemmän samanikäisiin verrattuna. Usein ADHD:lle ominaiset oireet ovat 

havaittavissa  jo  varhain  ennen  kouluikää. (Moilanen,  2012a,  s.  35.) Käytän oire-termiä 

kuvaamaan  ADHD:n  ilmenemistä.  Kyseinen  termi  on hieman medikaalis-sävytteinen, 

minkä vuoksi pedagogisesta näkökulmasta kyse on ehkä enemmänkin adhd-lapsen käyttäy-

tymiseen liittyvistä piirteistä. 

Tarkkaamattomuus voi  ilmetä  monin  eri  tavoin. Reid  ja  Johnson  (2012)  jaottelevat  tark-

kaavaisuudesta  neljä  erilaista  ilmenemismuotoa. Pitkäkestoinen  tarkkaavaisuus  on  tark-

kaamattomuuden tyyppi, jossa adhd-lapset kokevat usein eniten vaikeuksia. Tämä ilmenee 

sinnikkyyden  puutteena  sekä haasteina  tilanteissa,  jotka  edellyttäisivät  ponnistelua moni-

mutkaisten ja toistuvien  tehtävien  suorittamiseksi. Vaihteleva  tarkkaavaisuus viittaa  ky-

kyyn siirtyä eri kognitiivisia valmiuksia edellyttävien tehtävien välillä. Esimerkiksi adhd-

lapselle voi olla haasteellista käyttää kirjoitustaitoa ja kuuntelutaitoa yhtäaikaisesti samassa 

toiminnossa. Kohdennettu tarkkaavaisuus puolestaan viittaa kykyyn keskittyä kulloistenkin 

tehtävien  kannalta olennaisiin  näkökulmiin  sekä  reagoida  eri  tilanteisiin  asianmukaisesti. 

Lisäksi valikoiva tarkkaavaisuus viittaa kykyyn ylläpitää keskittymistä sekä karsia mahdol-

liset keskittymiseen vaikuttavat häiriötekijät. Keskittymiskyvyn puute onkin yksi selkeim-

mistä tarkkaamattomuuden muodoista. (Reid & Johnson, 2012, s. 22.) 

Impulsiivisuus tarkoittaa toimimista impulssien mukaisesti. Impulsiivinen käyttäytyminen 

ilmenee tekemisenä, sanomisena tai ajatteluna ilman harkintaa toiminnan soveliaisuudesta 

tilanteeseen. Adhd-lapsen impulsiiviselle käyttäytymiselle on ominaista esimerkiksi vaike-
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us odottaa omaa vuoroaan tai toimia nopeasti odottamatta ohjeiden saantia. (Aro & Närhi, 

2003, s. 12; Barkley, 2008, s. 63; Reid & Johnson, 2012, s. 22, 23.) 

Yliaktiivisuus viittaa liialliseen  tai  kehityksellisesti  epäsopimattomaan  toiminnan  tasoon. 

Yliaktiivisuudelle  on  ominaista  levottomuus sekä  tarpeeton  liikehtiminen. Lapsi  voi  esi-

merkiksi  äännellä  tarkoituksettomasti  ja  usein  hänelle  on  haasteellista  istua  paikallaan. 

Yliaktiivisuutta esiintyy etenkin silloin, kun toiminta vaatii pitkäkestoista tarkkaavaisuutta. 

(Reid & Johnson, 2012, s. 23- 24.) Barkley on havainnut vuosina 1976 ja 1978 tehdyissä 

tutkimuksissaan  adhd-lasten  liikkuneen  huoneessa  kahdeksan  kertaa  useammin  muihin 

lapsiin verrattuna. He myös liikuttelivat käsiään kaksinkertaisesti enemmän ja olivat kolme 

kertaa muita lapsia levottomampia elokuvaa katsoessaan. (Barkley, 2008, s. 64.) 

ADHD:n ilmenemiseen voi liittyä myös itsesäätelykyvyn vaikeuksia, jotka heijastuvat ky-

kyyn  säädellä  emootioita, käyttäytymistä  ja  kognitiivista  työskentelyä. Itsesäätelykyvyn 

pulmat voivat  ilmetä  adhd-lapsella  ylisäätelynä  esimerkiksi  vetäytyvänä  käyttäytymisenä 

tai  alisäätelynä  esimerkiksi  aggression  purkauksina  ja  impulsiivisena  toimintana. Usein 

aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriötä pidetään juuri alisäätelyn pulmana, sillä lapsen on 

vaikea hallita impulsiivisuuttaan, säädellä käyttäytymistään sekä tarkkaavaisuuttaan. (Aro, 

2012, s. 51, 52, 59, 60, 61-62.) Adhd-lapsi ei siis yleensä riko sääntöjä tahallaan. Esimer-

kiksi puutteelliset sosiaaliset taidot ja emotionaalinen kyvyttömyys voivat johtaa itsekkäi-

den ja kielteisen toimintatapojen käyttämiseen. (Viljamaa, 2013, s. 85, 86.)  

Adhd-lapsiin usein liitettyjä positiivisia piirteitä ovat iloisuus, luovuus, herkkä innostumi-

nen uusista  asioista  sekä tunneilmaisun  aitous (Moilanen,  2012b,  s.  136). ADHD-termi 

sisältää sanan ”häiriö”, mikä ei heijasta adhd-lapsen käyttäytymisen vaihtelevuutta. Tämä 

voi  vaikuttaa  vääristymien  ja  ennakkoluulojen  muodostumiseen  ymmärtämättä adhd-

lapsen omaavia vahvuuksia ja kykyjä. Erityisen tärkeää on tunnistaa lasten mahdollisuudet 

sekä  hyödyntää heidän vahvuuksiaan edistäessä lapsen optimaalista  kehitystä. (Sherman, 

Rasmussen & Baydala, 2006, s. 197, 200.)   

Lapsen aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö ilmenee eri tavoin eri ikä- ja kehitysvaiheissa 

(Voutilainen & Puustjärvi, 2014, s. 72). Ensimmäisten ikävuosien (0-3) aikana ilmenevien 

ADHD-oireiden perusteella ei voida tehdä vielä diagnoosia. Usein kuitenkin kehityksellisiä 

oireita, kuten motorisen kehityksen viivettä sekä levottomuutta on voinut ilmetä jo aiem-

min. (Pihlakoski  &  Rintahaka,  2016,  s.  243.) Kuviossa  yksi  kuvataan ADHD-oireiden 

muuttumista eri ikä- ja kehitysvaiheissa.  
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Kuvio 1. ADHD-oireiden muuttuminen iän myötä (Moilanen, 2012a, s. 37) 

Varhaiskasvatusikäisillä lapsilla  oireet  ilmenevät  pääosin  yliaktiivisuutena  ja impulsiivi-

suutena. Esimerkiksi leikkitilanteissa on usein vaikea keskittyä pitkäjänteisesti toimintaan 

ja lapsen on mahdollista altistua helposti vahingoille. Lapsella voi myös ilmetä kehityksen 

viivettä esimerkiksi puheen ja hahmotuksen taidoissa sekä vaikeutta hyväksyä rajoituksia 

ja  kieltoja. Usein  myös  vaikeudet tunteiden  ja  käyttäytymisen  säätelyssä ovat  leikki-

ikäisillä lapsilla yleisiä. Lapselle voi  olla haasteellista arvioida  omaa  voimankäyttöään, 

minkä seurauksena hän voi tarttua toisiin lapsiin kovakouraisesti. Toistuvat epäonnistumi-

set ja pettymykset aiheuttavat helposti lapselle raivokohtauksia, joiden syitä hän ei välttä-

mättä itse ymmärrä. (Michelsson, 2002, s. 9, 10; Moilanen, 2012b, s. 135; Voutilainen & 

Puustjärvi, 2014, s. 72.) 

Kouluikäisenä  tarkkaamattomuuden vaikeudet voivat  lisääntyä,  jolloin keskittymisen  on-

gelmat  nousevat esille  selkeämmin. Tällöin  esimerkiksi  monivaiheisten  ohjeiden  ymmär-

täminen  voi tuottaa  lapselle  pulmia. Myös häiriöherkkyys  ja  huolimattomuusvirheet  ovat 

tavallisia. Iän myötä etenkin fyysinen yliaktiivisuus muuttuu usein sisäiseksi levottomuu-

den tunteeksi. Tarkkaamattomuuden ja impulsiivisuuden oireet voivat lievittyä, mutta vas-

tuun  lisääntyessä  niistä voi  olla haittaa aiempaa  enemmänkin. (Moilanen,  2012b,  s.  135-

136; Voutilainen & Puustjärvi, 2014, s. 74.) 

Lapsen  oireet  voivat  vaihdella  myös  eri  tilanteissa,  jolloin  ympäristötekijät  vaikuttavat 

oireiden  ilmenemiseen. Esimerkiksi väsymys ja  pitkäkestoinen  työskentely  voivat  lisätä 
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ilmeneviä oireita. (Moilanen, 2012b, s. 136; Voutilainen & Puustjärvi, 2014, s. 74.) Taulu-

kossa yksi havainnollistan ADHD-oireita voimistavia tekijöitä. 

Taulukko  1.  Lapsen  ADHD-oireita  voimistavia tekijöitä  (mukaillen Moilanen,  2012b,  s. 

137; Voutilainen & Puustjärvi, 2014, s. 72) 

Ympäristön häiriötekijät Ryhmäkoko (suuri ryhmä) 

Ärsykkeiden määrä (runsaasti yksityiskohtia) 

Melutaso (meluisa ympäristö) 

Muut (keskeytykset, liikehdintä tilassa) 

Vireystilaan liittyvät tekijät Univaje, väsymys 

Nälkä 

Jännitys 

Tekemiseen  ja  ohjeisiin  liittyvät 

tekijät 

Ohjeiden rakenne (monimutkaiset ja moniosaiset tehtävät) 

Ohjeiden antotapa (kaikille yleisesti, kokonaisena annettu ohje) 

Työskentelyn kesto (pitkäkestoinen, ponnistelua vaativa työskentely) 

Motivaatio ja tehtävien palkitsevuus (vaikeaksi koettu tehtävä, huono 

motivaatio) 

Palaute (viiveellä annettu) 

Tilanteeseen liittyvät tekijät Huomiota vaativien asioiden määrä (yhtäaikaisesti) 

Ryhmätilanne (epäselvät toimintaodotukset) 

Odotukset ja vaatimukset (paikallaan pysyminen, omatoimisuus) 

Vapaamuotoinen tilanne 

 

Oireita vähentäviä tekijöitä ovat esimerkiksi selkeät säännöt ja toimintaohjeet sekä suotuisa 

ärsyketaso. Lisäksi sopivin väliajoin annetulla palautteella voi olla oireita vähentävää vai-

kutusta. Usein ADHD-oireet ovat lievempiä kahdenkeskisessä työskentelyssä kuin suures-

sa ryhmässä. (Voutilainen & Puustjärvi, 2014, s. 74.) Tarkkaavaisuus on usein sidoksissa 

ympäristön ja tilanteiden asettamiin vaatimuksiin (Aro & Närhi, 2003, s. 15, 20). 

2.2 Diagnostiset kriteerit 

Tietoisuus ADHD:n keskeisistä diagnostisista kriteereistä mahdollistaa lapsen tarkkaavai-

suuden  kykyjen  arvioinnin  sekä  siihen  liittyvien  haasteiden  tunnistamisen  (Aro  &  Närhi, 

2003, s. 12). Diagnoosin tekeminen ei aina ole yksiselitteistä, sillä ilmenevät oireet voivat 

olla vaihtelevia.  Diagnosoinnille  on  olennaista  eri  ammattiryhmien  asiantuntijuus,  kuten 

esimerkiksi lääkärin, psykologin, terapeuttien sekä opettajien erikoisosaaminen. (Michels-
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son  et al.,  2004,  s.  13.) ADHD-oireiden  diagnostinen  arviointi  on  tarpeen,  mikäli  huoli 

lapsen oireista herää. ADHD:n diagnoosi pohjautuu lääketieteelliseen arvioon, lapsen ky-

kyjen ja taitojen kartoittamiseen. Diagnostiseen arvioon sisältyy sekä esitietojen kartoitus 

että kliininen  tutkimus.  (ADHD:  Käypä  hoito-suositus,  2013;  Michelsson et  al.,  2004,  s. 

13.)  

Esitietoja kartoitetaan haastattelemalla esimerkiksi itse lasta, huoltajia tai varhaiskasvatuk-

sen henkilöstöä.  Haastattelun  avulla  selvitetään lapsen  kehityshistoriaa,  kuten  äidin  ras-

kauden kulkua, lapsen kasvua sekä motorista ja psyykkistä kehitystä. Lisäksi kartoitetaan 

ilmeneviä oireita ja niiden esiintyvyyttä sekä oireita lisääviä tai lievittäviä tekijöitä. Haas-

tattelulla  pyritään  myös  selvittämään  lapsen  toimintakykyä esimerkiksi keskittymistä  toi-

mintaan, impulsiivisuutta, oppimiskykyä ja kielellisiä taitoja. (Puustjärvi, 2011a.)  

Diagnostiseen arviointiin liittyvä kliininen tutkimus sisältää lapsen haastattelun, jolla arvi-

oidaan hänen psyykkistä tilaa ja toimintakykyä, kuten kaverisuhteita, oppimisen ja tunne-

elämän  ongelmia.  Lasta  tarkkailemalla  arvioidaan  hänen  keskittymistä,  käyttäytymisen 

häiriöitä  ja  sosiaalisia  taitoja.  Somaattisen  ja  neurologisen  tutkimuksen  avulla  selvitetään 

lapsen terveydellinen yleistila ja tarkka neurologinen status. Kliinisessä tutkimuksessa ar-

vioidaan myös lapsen ja hänen vanhempiensa vuorovaikutussuhdetta. (Puustjärvi, 2011b.) 

Suomessa  aktiivisuuden  ja  tarkkaavuuden  häiriön diagnosoinnissa on  käytössä Interna-

tional  Classification  of  Diseases-tautiluokituksen (ICD-10) mukaiset  diagnostiset  kriteerit 

(Moilanen, 2012a, s. 38), jotka esitän liittenä (LIITE1). ICD-10 tautiluokituksessa aktiivi-

suuden  ja  tarkkaavuuden  häiriöstä  käytetään  yleisnimikettä  hyperkineettinen häiriö 

(F90.0),  jolle  on  ominaista varhainen  ilmeneminen,  keskittymättömyys  älyllistä  ponniste-

lua vaativissa toiminnoissa, taipumus vaihtaa toiminnasta toiseen sekä korostunut toimin-

nallisuus (ADHD: Käypä hoito-suositus, 2013; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2012, s. 

300).  

Diagnoosikriteereiden täyttymiseksi lapsella tulee ilmetä vähintään kuusi yhdeksästä tark-

kaamattomuusoireesta,  kolme  viidestä  yliaktiivisuusoireesta  ja  kolme neljästä  impulsii-

visuusoireesta (ADHD: Käypä hoito-suositus, 2013). Oireiden tulee olla laaja-alaisia, mo-

nissa eri tilanteissa esiintyvää poikkeavaa levottomuutta, keskittymiskyvyttömyyttä ja hy-

peraktiivisuutta. Lisäksi oireiden tulee olla pitkäkestoisia, vähintään kuusi kuukautta kes-

täviä. Diagnosoinnissa tulee ottaa myös huomioon, etteivät ilmenevät oireet johdu muista 

häiriöistä, esimerkiksi autismista. (Puustjärvi, 2011c.) Tällä hetkellä valmisteilla on ICD-
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11-luokitus, mikä tulee sisältämään joitakin muutoksia dignostisissa kriteereissä (Pihlakos-

ki & Rintahaka, 2016, s. 246). 

Tieteellisessä  tutkimuskäytössä  ja  kirjallisuudessa ADHD määritellään tavallisimmin 

Diagnostic  and  Statistical  Manual  of  Mental  Disorders (DSM) diagnoosikriteereiden  mu-

kaisesti (Moilanen, 2012a, s. 39). Tämänhetkisessä DSM5-luokituksessa ADHD:sta esite-

tään kolme  diagnoosia  tarkentavaa  määritelmää,  joita  ovat yhdistetty  esiintymismuoto, 

pääasiassa  tarkkaamaton  esiintymismuoto  sekä  pääasiassa  yliaktiivinen/  impulsiivinen 

esiintymismuoto. Lisäksi tarkentavana määritelmänä voidaan määrittää häiriön vaikeusaste 

joko lieväksi, keskivaikeaksi tai vaikeaksi. (ADHD:Käypä hoito-suositus, 2013.)  

Pääosin  ICD-10  ja  DSM5  mukaiset  diagnostiset  kriteerit  aktiivisuuden  ja  tarkkaavuuden 

häiriölle  ovat melko yhtenevät. Keskeisimpiä  eroavaisuuksia  esiintyy etenkin  ilmenemis-

muotojen määrittelemisessä sekä diagnoosin täyttymiseksi vaadittavien oireiden lukumää-

rässä. (ADHD: Käypä hoito-suositus, 2013.) 

2.3 Lisäpulmat 

ADHD:hen  liittyy  usein  muita samanaikaisesti ilmeneviä  pulmia,  joilla  voi  olla  yhteistä 

neurobiologista perustaa ADHD:n kanssa. ADHD-diagnoosin yhteydessä voi esiintyä esi-

merkiksi kielen kehityksen erityisvaikeutta tai lievää kehitysvammaa, minkä vuoksi ilme-

nevät oireet voivat päällekkäistyä. Osa ongelmista voi kehittyä myös sekundaarisesti, esi-

merkiksi toistuvien kielteisten kokemusten ja pettymysten seurauksena. (Michelsson et al., 

2004, s. 12, 20; Moilanen, 2012b, s. 140; Pihlakoski & Rintahaka, 2016, s. 248.)  

Aistitiedon käsittelyn ja säätelyn häiriötä sekä motorisia ongelmia esiintyy noin 30-50 pro-

sentilla  ADHD-lapsista.  Lapsella voi  ilmetä yliherkkyyttä  aistien  ärsykkeille  tai  ympäris-

töstä tuleviin aistiärsykkeisiin reagoiminen on tavanomaista heikompaa. Aistimushakuinen 

käyttäytyminen voi myös lisätä ylivilkkautta. Motoriset ongelmat voivat puolestaan ilmetä 

karkeamotorisena kömpelyytenä tai hienomotoriikassa, esimerkiksi kynän käytössä. Lisäk-

si erityistä oppimisvaikeutta sekä puheen ja kielen kehityksen vaikeutta on todettu esiinty-

vän  ADHD-diagnoosin  saaneilla  lapsilla  enemmän  samanikäisiin  verrattuna. (Moilanen, 

2012b, s. 140, 141; Voutilainen & Puustjärvi, 2014, s. 79-80.)  

Helland kumppaneineen (2016) on tutkinut kielen kehityksen vaikeutta adhd-lapsilla sekä 

lapsilla,  joilla  on  lukemisen  vaikeus. Kaikkiaan 80,7%:lla  tutkimukseen  osallistuneilla 
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adhd-diagnoosin  saaneilla ja  lukemisen  vaikeuden  omaavilla  lapsilla  tunnistettiin  olevan 

kielen kehityksen vaikeus. Adhd-lapsilla ongelmia ilmeni kielen pragmaattisissa taidoissa 

ymmärtämisen vaikeuksina, mikä todennäköisesti liittyy heikkoon tarkkaavuuden kykyyn. 

Lukemisen häiriön yhteydessä puolestaan ilmeni enemmän fonologisia ja kielen ilmaisuun 

liittyviä  ongelmia. Tutkimuksen  tulokset  osoittivat  myös  adhd-lasten  saavan  heikompia 

mittaustuloksia  kuin  lapset,  joilla  ei  ollut  todettu  olevan  aktiivisuuden  ja  tarkkaavuuden 

häiriötä. Tutkimuksen mukaan kielen kehityksen vaikeudet ovat yleisiä adhd-lapsilla. (Hel-

land et al., 2016, s. 581, 584, 585.)  

Van Den Heuvel, Starreveld, Ru, Krauwer ja Versteegh (2007) ovat havainneet tutkimuk-

sessaan oppimisvaikeuksien ja  uhmakkuushäiriön olevan yleisempiä  ADHD-diagnoosin 

saaneilla  lapsilla  muihin  samanikäisiin  verrattuna. Lukuun  ottamatta  motorista  kehitys-

häiriötä he eivät sen sijaan havainneet merkittävää eroa muiden fyysisten liitännäishäiriöi-

den esiintyvyydessä ADHD- diagnoosin saaneilla lapsilla. (Van Den Heuvel et al., 2007, s. 

455, 456.) 

Kadesjö  ja Gillberg ovat  tutkimuksessaan  (2001)  selvittäneet  samanaikaisesti  ilmeneviä 

liitännäisoireita  sekä  diagnooseja  7-vuotiaiden  ruotsalaisten  ADHD-diagnoosin  saaneiden 

ja ilman ADHD-diagnoosia olevien lasten välillä. Tutkimuksen mukaan 87:llä prosentilla 

ADHD-diagnoosin saaneista lapsista esiintyy vähintään yksi liitännäisoire ja 67:llä prosen-

tilla vähintään kaksi samanaikaisesti ilmenevää häiriötä. He ovat myös havainneet uhmak-

kuushäiriön, lukemisen  ja  kirjoittamisen  vaikeuksien  sekä kehityksellisten  koordinaation 

ongelmien esiintyvän usein ADHD:n kanssa samanaikaisesti. (Kadesjö & Gillberg, 2011, 

s. 487, 490.)  

Psyykkisistä  ongelmista  käytöshäiriöt  ovat  yleisiä  ADHD:ssa,  sillä  niitä  esiintyy  jopa  yli 

50  prosentilla  (Pihlakoski  &  Rintahaka,  2016,  s.  249). Eräässä  suomalaisessa  kohorttitut-

kimuksessa selvitettiin ADHD:n  kanssa  samanaikaisesti  ilmeneviä  psyykkisiä  häiriöitä. 

Tutkimukseen osallistui yhteensä 9432 lasta, joita tutkittiin lapsuudesta aikuisuuteen saak-

ka. Tutkimuksen mukaan yli 80 prosentilla ADHD-diagnoosin saaneista lapsista oli diag-

nosoitavissa jokin psyykkinen häiriö. Myöhemmässä vaiheessa edelleen noin 47 prosentilla 

16-18-vuotiaista ADHD-diagnoosin saaneista oli havaittavissa psyykkisiä häiriöitä. (Smal-

ley, et al., 2007, s. 1575,1577,1579,1580,1581.) Myös Van Den Heuvel kumppaneineen on 

saanut vastaavia tuloksia ja todennut tutkimuksessaan (2007, s. 455) psyykkistä komorbidi-

teettia esiintyneen 57:llä prosentilla adhd-lapsista. 
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2.4 Esiintyvyys 

ADHD on yleismaailmallisesti tunnistettavissa oleva häiriö. ADHD:ta on diagnosoitu Ja-

panissa  7%:lla,  Kiinassa  6-8%:lla  ja  Uudessa-Seelannissa  noin  7%:lla  lapsista.  (Barkley, 

2008,  s.  40.)  Maailmanlaajuiset  esiintymisarviot  aktiivisuuden  ja  tarkkaavuuden  häiriöstä 

ovat  erittäin  heterogeenisiä.  Useat  tutkijat  ovat  esittäneet  ADHD:n  esiintyvyyden  olevan 

Euroopassa  huomattavasti  alhaisempaa  kuin  Pohjois-Amerikassa. (Polanczyk,  de  Lima, 

Horta, Biederman & Rohde, 2007, s. 942.)  

Polanczyk  kumppaneineen (2007)  on tutkimuksessaan  selvittänyt ADHD:n  maailmanlaa-

juista  esiintyvyysarviota sekä  sen  vaihtelevuuteen johtaneita  syitä. Tutkimuksen  mukaan 

maailmanlaajuisen esiintyvyyden arvioidaan olevan 5,29%. ADHD:n esiintyvyystiheydes-

sä ei havaittu  merkittävää  eroa Pohjois-Amerikan,  Etelä-Amerikan,  Euroopan,  Aasian  tai 

Oseanian välillä. Esiintyvyystiheyden vaihteluun voivat vaikuttaa esimerkiksi tutkimusten 

maantieteellinen sijainti, diagnostiset kriteerit sekä tutkimusten väliset metodologiset eroa-

vaisuudet. (Polanczyk et al., 2007, s. 942, 943, 945, 946.) 

Dalsgaardin  (2013,  s.  47)  mukaan  viime  vuosien  aikana kansainvälistä  huolestuneisuutta 

on herättänyt lisääntynyt ADHD:n diagnostinen esiintyvyys. Visser kumppaneineen (2014) 

on selvittänyt amerikkalaistutkimuksessaan ADHD:n  esiintyvyysarvioita  vuosien  2003-

2011  välisenä  aikana. Tutkimuksessaan  he  havaitsivat ADHD-diagnoosin  esiintyvyyden 

kasvaneen 42:lla  prosentilla  vuodesta  2003  vuoteen  2011  tultaessa. Etenkin  alle  14-

vuotiaiden lasten kohdalla ADHD:n esiintyvyys oli merkittävästi korkeampi vuonna 2011. 

(Visser et al., 2014, s. 39, 40, 42.) Thaparin ja Cooperin (2016, s. 1241) mukaan Euroopas-

sa  tehdyt  tutkimukset  ovat  toistuvasti  osoittaneet  hallinnollisen  esiintyvyyden  olevan 

pienempi  väkilukuun  nähden  ja  korostaneet  näissä  maissa  ADHD:n  olevan  yhä  alidiag-

nosoitua. Taylor (2009) toteaa ADHD:n diagnostisen esiintyvyyden nopean kasvun olevan 

diagnostisten käytänteiden tulosta. Näin ollen ADHD:n todellinen esiintyvyys on kasvanut 

selkeästi hitaammin kuin sen tunnistaminen käytännössä. (Taylor, 2009, s. 126, 127.) 

Barkleyn (2008) mukaan noin  5-8%:lla  kouluikäisistä  amerikkalaislapsista  on todettu 

ADHD. Yhdysvalloissa jokaisessa koululuokassa on keskimäärin yksi lapsi, jolla on todet-

tu olevan aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö. (Barkley, 2008, s. 37.) Suomessa aktii-

visuuden  ja  tarkkaavuuden  häiriön  esiintyvyydeksi  6-18-vuotiailla  arvioidaan noin 4-8% 

(Pihlakoski & Rintahaka, 2016, s. 250).  
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ADHD:n esiintyvyys on yleisempää pojilla kuin tytöillä (Thapar & Cooper, 2016, s. 1240). 

Frazier, Demaree ja Youngstrom (2004) ovat puolestaan havainneet adhd-henkilöillä esiin-

tyvän matalampia  tuloksia älykkyyden  mittauksissa. Havainnot  viittaavat ADHD:lle ole-

van ominaista kognitiivinen  tehottomuus. (Frazier,  Demaree,  Youngstrom, 2004,  s. 549-

550, 552.) Viljamaan (2013, s. 85) mukaan aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöitä ei voi-

da suoraan  liittää  älykkyyteen,  mutta  heikko  impulssikontrolli  ja  keskittymiskyky voivat 

osaltaan johtaa alisuoriutumiseen sekä harkitsemattomiin ratkaisuihin.  

2.5 Medikaalinen ja sosiaalinen näkökulma 

Lääketieteelliset diagnoosit ovat usein hyödyllisiä ja välttämättömiä perusteita tarpeenmu-

kaisen  hoidon  ja  kuntoutuksen  varmistamiseksi. Toisaalta  ihmisiin  liittyvien  ominaispiir-

teiden medikalisointi voi myös olla ongelmallista, mikäli diagnoosin taustalla ei ole selke-

ää  elimellistä  alkuperää.  ADHD-diagnoosi  pohjautuu tietynlaisen  käyttäytymistavan  tul-

kintaan,  minkä  vuoksi tämän kaltaisten  diagnoosien  perusteellisuutta  on  ajoittain kyseen-

alaistettu. Neuropsykiatrisia  diagnooseja  on  kuvattu  joissakin  yhteyksissä  myös  lääketie-

teellisinä faktoina. Usein kuitenkin ihmisten toiminnan luokittelut määräytyvät sosiaalisesti 

ja institutionaalisesti, jolloin ilmiö nähdään olemukseltaan sosiaalisena. (Vehmas, 2015, s. 

118, 119.) 

Medikaalinen  malli on  yksilökeskeinen  lähestymistapa vammaisuuden tarkasteluun,  joka 

keskittyy yksilön puutteellisiin biologisiin ominaispirteisiin. Medikaalinen malli on ohjan-

nut korjaamaan elimellisiä vammoja lääketieteellisin toimenpitein tavoitteenaan tehdä yk-

silöistä mahdollisimman normaaleja. Tästä johtuen lääketieteellinen malli on saanut 1960-

luvulta  lähtien voimakasta  kritiikkiä osakseen. Lääketieteellisen  näkökulman on  katsottu 

tukevan  yksipuolista  ja  stereotyyppistä  käsitystä vammaisuudesta. Tällöin  yksilön  omi-

naispiirteet  voidaan  nähdä  elimellisinä  vammoina,  vaikka  niillä  ei  todellisuudessa  olisi 

elimellistä  taustaa.  Esimerkiksi  ADHD-diagnoosi  nähdään  yhä  voimistuvan  medikalisaa-

tion tuloksena. (Moberg & Vehmas, 2015, s. 49, 51, 56.) 

Joidenkin tutkijoiden mukaan ADHD ei itsessään ole negatiivinen diagnoosi, vaan pikem-

minkin yhteiskunnan käsitys kyseisestä diagnoosista on negatiivinen. (Sherman, Rasmus-

sen & Baydala, 2006, s. 197). Sosiaalinen lähestymistapa korostaa vammaisuutta sosiaali-

sena ilmiönä (Moberg & Vehmas, 2015, s. 51). Sosiaalisen mallin mukaan vammaisuuden 

käsite  viittaa  sosiaaliseen  ympäristöön  ja  asenteisiin  liittyviin  tekijöihin (Crow,  2003,  s. 
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136). Näin ollen sosiaalinen malli tukee näkemystä, jonka mukaan ADHD on sosiaalisesti 

rakentunut käsite. Tämän  vuoksi sosiaalinen  malli  kyseenalaistaa  uskomukset  ADHD:n 

lääketieteellisistä  syistä. Sosiaalinen  näkökulma vaikuttaa  myös inklusiivisen  ajattelun 

taustalla. (Davis, 2006, s. 48, 51, 52.)  

Sosiaalinen selitysmalli vammaisuuden ilmiölle pohjautuu sosiaaliseen konstruktionismiin. 

Sosiaalisessa mallissa tulee erottaa käsitteet elimellinen vamma (impairment) ja vammai-

suus (disability) toisistaan, mikä on sosiaalisen konstruktionismin perusta. (Anastasiou & 

Kauffman, 2013, s. 445; Moberg & Vehmas, 2015, s. 55, 56.) Vammaisuus ilmiönä muo-

dostuu luonnollisista ja sosiaalisista tekijöistä. Elimellinen vamma viittaa kehon luonnolli-

siin fyysisiin ominaisuuksiin,  jotka  ovat  jollain  tapaa  ei-toivottuja  ihmisen  elimellisen  tai 

sosiaalisen toimimisen kannalta. Elimelliset vammat ovat ilmiöitä, jotka määräytyvät sosi-

aalisesti ja kulttuurisesti tuotettujen normien perusteella. Vammaisuuden käsite puolestaan 

tarkoittaa toimintavajavuutta, joka muodostuu sosiaalis-fyysisen todellisuuden ja ihmisten 

luonnollisten ominaisuuksien vuorovaikutuksessa. Näin ollen vammaisuus ilmiönä on so-

siaalinen konstruktio eli sosiaalisesti tuotettu ilmiö. (Moberg & Vehmas, 2015, s. 55, 56.)  

Sosiaalisen mallin perusväitteitä on myös kritisoitu sen jättävän biologisen puolen ihmisen 

olemassa  olon  ulkopuolelle. Tarvitaan moniulotteista ymmärrystä  vammaisuudesta  ja sen 

biologisesta ja kulttuurisesta suhteesta, yksilön ja yhteiskunnan sekä luontaisten ja ulkois-

ten  tekijöiden  vaikutuksesta ihmisten  elämälle.  (Anastasiou  &  Kauffman,  2013,  s.  441, 

453, 454.)   
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3 Adhd-lapsen tukeminen varhaiskasvatuksessa 

Varhaiskasvatusta ja siihen kuuluvaa esiopetusta toteutetaan ja kehitetään inkluusion peri-

aatteiden  mukaisesti. Lähtökohtana  on  kaikille  lapsille  yhteinen  varhaiskasvatus tuen  tar-

peista riippumatta. Varhaiskasvatuksen sekä esiopetuksen tuen järjestämistä ohjaavien pe-

riaatteiden mukaisesti jokaisen lapsen tulee kokea itsensä hyväksytyksi omana itsenään ja 

ryhmään kuuluvana jäsenenä. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 2016, s. 12, 22; 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, s. 15, 52.) 

Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen yksi tavoitteista on tunnistaa lasten yksi-

lölliset  tuen  tarpeet  sekä  järjestää  tarkoituksenmukaista  tukea  heti  tarpeen  ilmettyä  (Var-

haiskasvatuslaki,  580/2015,  2  a  §).  Myös  esiopetusta  ohjaavan  perusopetuslain  mukaan 

lapsilla  on  oikeus  saada  riittävää  tukea  heti  tuen  tarpeen  ilmetessä  (Perusopetuslaki,  628/ 

1998, 30 §). Varhaisella ja tarkoituksenmukaisella tuella voidaan edistää lapsen kehitystä, 

oppimista ja hyvinvointia sekä ehkäistä mahdollisten ongelmien monimuotoistumista. Eri-

tyisen  merkityksellistä  on  tuen  johdonmukainen  jatkumo  varhaiskasvatuksen  aikana  sekä 

lapsen aloittaessa esiopetuksen. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 2016, s. 44; 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, s. 52.)  

Selvityksieni mukaan varhaiskasvatuksessa on havaittavissa kuntakohtaisia eroja tuen jär-

jestämisessä. Lapsiryhmien rakenteet ja niihin liittyvä erityispedagoginen resursointi eroa-

vat toisistaan eri kuntien välillä. Esimerkiksi tällä hetkellä Helsingissä on sekä integroituja 

erityisryhmiä että varsinaisia erityisryhmiä toisin kuin Oulussa. Lisäksi joissakin kunnissa 

voidaan soveltaa niin sanottua esiopetuksen kolmiportaisen tuen mallia myös alle esiope-

tusikäisten lasten tuen järjestämisessä. Vertailuni kohteissa, Oulussa ja Helsingissä, kolmi-

portaisen  tuen  malli  ei kuitenkaan ole  virallisesti  käytössä  alle  esiopetusikäisillä  lapsilla, 

vaikka  käytännössä  tuen  järjestäminen  toimii  samojen  periaatteiden  mukaisesti. (Brandt, 

15.3.2017; Nyberg, 27.2.2017.) Kuntakohtaisten erojen vuoksi tarkastelen tuen järjestämis-

tä varhaiskasvatuksen kokonaisuudessa pääosin valtakunnallisten linjausten varhaiskasva-

tussuunnitelman perusteiden ja esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan.  

3.1 Inkluusion lähtökohtia 

Inklusiivinen  kasvatus  perustuu  kansainvälisiin  julistuksiin  ja  asiakirjoihin  esimerkiksi 

UNESCOn  Salamancan  julistukseen,  josta  inklusiivinen  kasvatus  ”inclusive  education” 
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käsitteenä on tullut tunnetuksi. (Saloviita, 2012, s. 2; Viitala, 2004, s. 135). Inkluusio ”mu-

kaan  ottaminen”  ja  osallistuminen  ovat  olennainen  osa  ihmisarvon  ja  ihmisoikeuksien 

nauttimista. Inklusiivisen kasvatuksen perusperiaatteena on, että kaikki lapset oppivat yh-

dessä mahdollisuuksien mukaan. Tukea tarvitsevien lasten tulee saada asianmukaista tukea 

varmistaakseen heidän opetuksen ja kasvatuksen tehokkuuden. Varhaiskasvatuksen osalta 

mainitaan tukea tarvitsevien lasten varhaisen tunnistamisen ja arvioinnin merkitys. Pienten 

lasten hoidon ja kasvatuksen tulee kehittää ja edistää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista ke-

hitystä sekä kouluvalmiuksia. (UNESCO, 1994, s. 11, 12, 33.)  

Saloviidan (2012, s. 7, 8) mukaan inkluusiota koskevaa lainsäädäntöä edustavat esimerkik-

si  Suomessa  vuonna  2002  ratifioitu  Lapsen  oikeuksien  yleissopimus  sekä  Vammaisten 

oikeuksien yleissopimus. YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista 23 artiklan mukaan vam-

maisen lapsen mahdollisuus koulunkäyntiin tulee järjestää niin, että se tukee lapsen sopeu-

tumista  ympäröivään yhteiskuntaan  (YK:n  yleissopimus  lapsen  oikeuksista,  s.  17-18). 

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista artikla 24 velvoittaa sopimuspuol-

ten varmistavan osallistava koulutusjärjestelmä kaikilla tasoilla yhdenvertaisten mahdolli-

suuksien pohjalta. Tämän toteutumiseksi tulee järjestää yksilöityjä tukitoimia osallisuuden 

tavoitteiden mukaisesti. Osallistuminen ja osallisuus voidaan nähdä ohjaavina yleisinä pe-

riaatteina, jotka vaikuttavat sopimuksen tulkintaan myös laajemmasta näkökulmasta. Näin 

ollen  ne  ovat  osa  sekä  yleisiä  että  erityisiä  sopimusvelvoitteita.  (Mahlamäki,  2015,  s.  6; 

Suomen YK-liitto, 2015, s. 49, 50.) Suomen YK-liiton mukaan kyseinen sopimus ratifioi-

tiin Suomessa vuonna 2016. 

Edellä esittelemissäni inkluusiota ohjaavissa julistuksissa painottuu vammaisuuden käsite. 

Mobergin ja Vehmaksen (2015) mukaan vammaisuus ja poikkeavuus ovat yleisesti käytet-

tyjä yläkäsitteitä erilaisille nimityksille. Eri aikoina käytetyt nimitykset heijastavat kullekin 

ajalle ominaista näkökulmaa erilaisuuden tarkastelussa. (Moberg & Vehmas, 2015, s. 48, 

57.)  Erityistarpeiden  diagnosointi  on  kehittynyt  ajan  kuluessa,  jolloin  myös  käsitteiden 

käyttö, luokittelun tarve sekä ajattelutavat ovat muuttuneet (Takala, 2016, s. 18). Sosiaali-

sen  vammaistutkimuksen  yleistyessä  käsitteet  vammaisuus  ja  erityisen  kasvatuksen  tarve 

tulee  erottaa  toisistaan.  Kansainvälisesti  erityisoppilaasta  on  alettu  käyttää  käsitettä  SEN-

oppilas,  jolla  viitataan  englannin  kielen  termiin  special  educational  needs.  Tämän  myötä 

esimerkiksi käsite erityisen tuen tarpeessa on yleistynyt. (Moberg & Vehmas, 2015, s. 58.) 

Termit ohjaavat ajatteluamme, minkä vuoksi on tärkeintä on käyttää ilmaisuja lapsen kehi-

tystä tukevasti sekä yksilöä kunnioittavasti (Takala, 2016, s. 18, 20). 
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Inkluusiota ovat edeltäneet integraatio ja segregaatio. Segregaatio käsitteenä tulee englan-

nin kielen sanasta segregation. Sananmukaisesti käännettynä se tarkoittaa eristämistä, mikä 

merkitsi eri tavoin vammaisten erottamista muista. Kyse oli erillisestä vain heille suunna-

tusta  opetuksesta.  Päivähoitolain  (nyk.  varhaiskasvatuslaki)  säätämisen  aikaan  erityistä 

tukea tarvitseville lapsille järjestettiin erityisiä palveluja muista irrallaan. Edelleen varhais-

kasvatuksessa voidaan nähdä segregaatioon perustuvana mallina päiväkotien erityisryhmät. 

Integraatio käsitteenä puolestaan viittaa yhdistämiseen ja sen lähtökohtana on ollut segre-

gaation poistaminen. Integraation pyrkimyksenä on sijoittaa tukea tarvitseva lapsi fyysises-

ti  muiden  ikäistensä  joukkoon. Fyysinen  integraatio  on  perustaso,  minkä  lisäksi  lapsen 

osallisuus ja ryhmän jäsenyys tulee huomioida myös toiminnallisella ja sosiaalisella tasol-

la. Integraatio vaatii toteutuakseen toiminnan yhteen sovittamista sekä sosiaalisten kontak-

tien  mahdollistamista  vertaisryhmässä.  Myöhemmissä  vaiheissa  yhteiskunnallinen  integ-

raation taso on merkityksellinen yhteisössä, sillä se luo pohjaa ihmisten tasa-arvolle. (Alila 

& Heinämäki, 2004, s. 14; Moberg & Savolainen, 2015, s. 82; Pihlaja, 2006, s, 19; Takala, 

2016, s. 14.)  

Inklusiivinen lähestymistapa perustuu integraatioajatteluun, mutta korostaa yhdessä toimi-

mista kaikille yleisissä palveluissa. Tällöin lapsi saa tarvitsemansa tuen siinä toimintamuo-

dossa- ja paikassa, johon hän osallistuu riippumatta tuen tarpeestaan. (Alila & Heinämäki, 

2004, s. 14, 15; Pihlaja, 2006, s. 19.) Inkluusion perustana on ajatus ihmisten välisestä ta-

sa-arvosta (Takala, 2016, s. 16). Inkluusio on käsitteenä hyvin moniulotteinen ja se edellyt-

tää  useiden  eri  asioiden  toteutumista.  Inkluusioon  sisältyy  kaikille  yhteiset  palvelut,  ope-

tussuunnitelma  ja  resurssit,  osallisuus,  emotionaaliset  asenteet,  suvaitsevaisuus  sekä  am-

matilliset tiedot ja taidot. (Pihlaja, 2009, s. 146, 147.)  

Viitalan  (2000)  tutkimuksen  mukaan lastentarhanopettajien  integraatiokäsitykset  ovat  ol-

leet pääosin myönteisiä. Integraatio koettiin hyödyllisenä etenkin erityistä tukea tarvitsevan 

lapsen itseluottamuksen kehittymiselle. Sen sijaan noin 80% vastaajista totesivat, ettei eri-

tyistä tukea tarvitsevan lapsen ohjaamiseen ole riittävästi aikaa. Lisäksi sen uskottiin tuot-

tavan huomattavaa lisätyötä. (Viitala, 2000, s. 89.) Integraatioajattelusta esimerkkinä ovat 

edelleen  varhaiskasvatuksen  integroidut  erityisryhmät,  joissa  pienempi  osa  on  erityistä 

tukea  tarvitsevia  ja  suurin  osa  niin  sanotusti  vertaislapsia. Joidenkin  inkluusiotutkijoiden 

mukaan  tämän  kaltaiset  integroidut  erityisryhmät  nähdään  perustuvan  inklusiivisuuteen. 

(Alila & Heinämäki, 2004, s. 14; Pihlaja, 2006, s. 11; Pihlaja, 2009, s. 153). 
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3.2 Inklusiivinen varhaiskasvatus 

Suomessa varhaiskasvatuksen perusta on inklusiivinen, sillä lähtökohtana on kaikille yhtei-

set palvelut sekä tasavertainen pääsy niihin. Erityispalveluja ei luokitella kuuluvaksi erilli-

seen järjestelmään. Näin ollen Suomessa ei ole päiväkoteja, jotka olisi suunnattu vain eri-

tyistä  tukea  tarvitseville  lapsille.  Tämä  näkyy  myös  varhaiskasvatusta  ohjaavan  lainsää-

dännön tasolla, jossa tukea tarvitsevia lapsia ei segregoida palvelujen ulkopuolelle. (Pihla-

ja, 2009, s. 153; Syrjämäki, Sajaniemi, Suhonen, Alijoki & Nislin, 2016, s. 3.) Varhaiskas-

vatuslain (580/2015, 2 a §) mukaan kaikilla lapsilla tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuu-

det varhaiskasvatukseen. 

Tällä  hetkellä  viimeisimmän  kuusikko-vertailuraportin  (2015)  perusteella  integroituja  eri-

tyisryhmiä on muissa kunnissa lukuun ottamatta Oulua. Varsinaisia erityisryhmiä puoles-

taan kuusikko-raportin kunnissa on yhteensä 11 vuoteen 2015 perustuen. Erityisryhmiä on 

esimerkiksi  Turussa  ja  Helsingissä,  kun  taas  Oulussa  niitä  ei  ole  lainkaan.  Erityisryhmät 

ovat suunnattu monivammaisille, autisteille sekä tunne-elämän tukea tarvitseville lapsille. 

Lisäksi  erityispedagoginen  tuki  voidaan  tuoda  myös  niin  sanotusti  tavalliseen  lapsiryh-

mään sijoitetuille tukea tarvitseville lapsille. Tämä tukimuoto on käytössä hieman erisisäl-

töisenä kyseisissä kunnissa. Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla resurssierityislastentarhan-

opettajilla on 1-2 yksikköä, joissa heillä on 5-8 tuen tarpeen lasta. Turussa, Tampereella ja 

Oulussa on käytössä varhaiskasvatuksen erityisopettaja tai varhaiserityisopettaja nimike ja 

heidän työnsä painottuu tietyn alueen tukea tarvitseviin lapsiin. Oulussa varhaiserityisopet-

tajien työ suuntautuu myös yleiseen tukeen osallistuen jokaisen lapsiryhmän pedagogiikan 

suunnitteluun. Kuusikko-vertailuraportissa  ovat  mukana  Helsinki,  Espoo,  Vantaa,  Turku, 

Tampere ja Oulu.  (Ahlgren-Leinvuo, 2016, s. 12, 13.) 

Varhaiskasvatus  sisältää  elementtejä,  joiden  kohdalla  inkluusion  toteutuminen  on  osittain 

epätasaista riippuen asuinkunnasta ja lapsiryhmästä. Yhteiset palvelut eivät riitä yksistään 

takaamaan  lapsille  yhtäläisiä  resursseja.  Usein  esimerkiksi  integroituihin  erityisryhmiin 

suunnataan enemmän tukea ja resursseja, joissa tämän myötä on enemmän erityispedago-

gista osaamista. (Pihlaja, 2009, s. 152, 153.)  

Viitalan (2000, s.119) tutkimuksen mukaan yli puolet tutkimukseen osallistuneista lasten-

tarhanopettajista ovat kokeneet, ettei heillä ole ollut riittävästi tietoa erityistä tukea tarvit-

sevan  lapsen  kasvatukseen  liittyen.  Myös  Moberg  (2001)  on  selvittänyt  perusopetukseen 

suuntautuneessa tutkimuksessaan suomalaisten opettajien käsityksiä inklusiivisesta opetuk-
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sesta  sekä  integraatiosta.  Tutkimuksen  mukaan  myönteisenä  inklusiivinen  opetus  koettiin 

yhteisöllisyyden  tavoittelun  näkökulmasta.  Kriittisyys  puolestaan  kohdistui  fyysiseen  in-

tegraatioon. Tutkimukseen osallistuneista 3% luottivat yleisopetuksen resurssien riitävyy-

teen,  kun  taas  yli  90%  uskoivat  erityisryhmien  olevan  hyödyllisin  ratkaisu  vaikeammissa 

tapauksissa. Inklusiivinen opetus nähtiin haasteelliseksi myös silloin, mikäli opettajalla ei 

ole riittävää erityispedagogista ammattitaitoa. (Moberg, 2001, s. 86, 87, 89.) 

Inklusiivinen kasvatus ja opetus luo oman haasteensa opettajille, sillä samassa opetusryh-

mässä voi olla joukko lapsia, joilla on moninaisia erityisen tuen tarpeita. Inkluusio juontaa 

juurensa yhtäläiseen opetukseen, jolloin opettajan tulee suunnitella opetus niin, että se vas-

taa jokaisen lapsen monenlaisiin tarpeisiin. Tehokas inklusiivinen opetus perustuukin mo-

nitieteelliselle  lähestymistavalle,  joka  sisältää  opettajien,  erityisopettajien  ja  muiden  am-

mattilaisten  ammatillista  osaamista.  On  myös  erilaisia  käytänteitä  toteuttaa  inklusiivista 

opetusta. Etenkin joustavat ja monipuoliset käytänteet ovat tärkeitä erityisen tuen tarpeessa 

olevien  lasten  opetukselle,  jossa  korostuu  vuorovaikutuksen,  tukemisen  ja  mukautumisen 

ulottuvuudet. (Buli-Holmberg & Jeyaprathaban, 2016, s. 120, 122, 123, 131, 132.) 

Botha ja Kourkoutas (2016) korostavat inklusiivisen mallin mukaista yhteistyötä ja raken-

tavaa yhteistyöverkostoa, jotka mahdollistavat parhaat käytänteet lasten tukemiselle. Tämä 

tarkoittaa yhteistyötä, joka pohjautuu inklusiivisille arvoille, kuten luottamukselle, yhden-

vertaisuudelle,  yhteenkuuluvuuden  edistämiselle  sekä  erilaisuuden  kunnioittamiselle.  In-

klusiivinen malli yhteistyöstä perustuu kollektiiviselle toiminnalle ja eri sidosryhmien väli-

selle yhteistyölle. Yhteistyötahojen tulee olla sitoutuneita työskennellessään kohti yhteistä 

näkemystä. Myös lasten tulee voida osallistua ja kehittää sosiaalisia, emotionaalisia ja aka-

teemisia taitojaan, jotka auttavat heitä rakentamaan myönteisiä sosiaalisia suhteita. Inklu-

siivinen malli yhteistyöstä tukee eri sidosryhmien mahdollisuutta rakentaa tuottavia yhteis-

työverkostoja monella ei tasolla ja näin tarjota tehokasta tukea lapsille, joilla on sosiaalisia 

emotionaalisia ja käyttäytymisen vaikeuksia. Tukea tarvitseville lapsille tulee luoda mah-

dollisuudet elinikäiselle oppimiselle, jotta he voivat olla osallisena yhteiskuntaan läpi elä-

män.  On  merkityksellistä  pyrkiä  aktiivisesti  edistämään  tukea  tarvitsevien  lasten  yleistä 

hyvinvointia sekä heidän henkilökohtaista ja akateemista kehitystä osallisuutta edistävällä 

tavalla.  Tämä  nähdään  myös  kansainvälisenä  tavoitteena  kasvatukselle  ja  opetukselle. 

(Botha & Kourkoutas, 2016, s. 791, 793, 795, 796.) 
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Inklusiiviseen  kasvatukseen voidaan  liittää joitakin  väärinkäsityksiä.  Usein esimerkiksi 

ajatellaan kaikkien  oppilaiden  olevan  samassa  heterogeenisessä  ryhmässä  inklusiivisessa 

oppimisympäristössä,  jolloin  niin  sanotut  lahjakkaat oppilaat  eivät  saa  riittävää  opetusta. 

Tämä  on  verrattavissa  tasa-arvo  vastaan  tehokkuus  keskusteluun,  mikä  ei kuitenkaan ole 

eduksi  inkluusion  kehittymiselle. Inklusiivisen  kasvatuksen  tarkoituksena  on edistää  ope-

tuksen moniarvoisuutta. Näin ollen olennaista inklusiivisessa ryhmässä on erityisesti jous-

tava ryhmäytyminen. (Naukkarinen, Saloviita & Murto, 2001, s. 201, 202.)  

Osallisuus 

Pihlajan  (2009,  s.  149)  mukaan  osallisuus  liittyy  kiinteästi  inklusiiviseen  kasvatukseen. 

Yhteiskunnassamme  lapsi  nähdään  aktiivisena  omaan  elämäänsä  vaikuttavana  toimijana. 

Lasten  osallisuus  on  jo  pitkään  ollut  myös  yksi  varhaiskasvatuksen  keskeisistä  toimintaa 

ohjaavista periaatteista. (Viitala, 2008, s. 29.) Lasten osallisuus liitetäänkin usein koulutuk-

sen  ja  kasvatuksen  yhteyteen.  Tämä  perustuu  oletukseen,  jonka  mukaan  lasten  osallisuus 

edistää  heidän  sosiaalisia  taitojaan,  jolloin  he  ovat  myös  pätevämpiä  ja  esteettömämpiä 

selviytymään  yhteiskunnan  tarpeista.  Näin  ollen  osallisuus  voidaan  nähdä  yhteiskunnalli-

sesta  näkökulmasta  itseisarvona  kollektiivisessa  päätöksenteossa  sekä  osallistumisena  yh-

teisön kehitykseen. (Sotkasiira, Haikkola & Horelli, 2010, s. 175, 182.) Inklusiivisen kas-

vatuksen  arvot  ohjaavat  koko  yhteiskunnan  näkemystä,  jossa  koulutus  ja  kasvatus  ovat 

olennainen osa. Pyrkimys inkluusioon edellyttää sosiaalista oikeudenmukaisuutta, tasapuo-

lisuutta sekä osallistavaa demokratiaa, jotka ovat inklusiivisen kasvatuksen keskeisiä vaa-

timuksia. (Barton, 2003, s. 57, 59.) 

Syrjämäki  on  selvittänyt  artikkelissaan  (2015)  tukea  tarvitsevan  lapsen  osallisuutta  integ-

roidussa  erityisryhmässä  etenkin  ryhmän  kasvattajien  tuottaman  puheen  näkökulmasta. 

Artikkelin  mukaan  lapsen  osallisuus  valintojen  tekemisessä  ja  vaikuttamisessa  näyttäytyi 

osittain  rajallisena.  Lapsen  tuen  tarpeen  painottaminen  sekä  lapsen negatiivissävytteisesti 

kuvattu toimijuus kasvattajien puheessa sekä ympäristöön liittyvät tekijät nähtiin rajoitta-

van osallisuutta.  Kasvattajan  rooli  nähtiin  kuitenkin  merkityksellisenä  tukea  tarvitsevan 

lapsen osallisuuden edistämisessä. Näin ollen kasvattajan pedagoginen toiminta ja valinnat 

sekä sensitiivisyys nähdään osallisuuden mahdollistajina. (Syrjämäki, 2015, s. 24, 35, 37, 

38, 39.) 

Syrjämäki kumppaneineen (2016) on tutkinut pedagogisen oppimisympäristön sekä lasten 

keskinäisen  vuorovaikutuksen  laatua varhaiskasvatuksen  integroiduissa  erityisryhmissä 
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Helsingissä. Tutkimukseen osallistui 209 lasta, joista 57%:lla ei ollut erityisen tuen tarvetta 

ja  43%:lla  oli  jokin  erityisen  tuen  tarve.  Ryhmissä  työskenteli  kaksi  erityislastentarhan-

opettajaa sekä lastenhoitaja. Tutkimuksessa päiväkotien integroidut erityisryhmät ja niiden 

oppimisympäristöt todettiin laadukkaiksi, johon vaikutti etenkin suunnnittelun merkitys ja 

osallistavan varhaiskasvatuksen toteuttaminen. Myös ammattilaisten pedagoginen osaami-

nen  nähtiin  keskeisenä  lasten  väliseen  vuorovaikutukseen  vaikuttavana  tekijänä.  Tutki-

muksessa havaittuun korkeaan laatuun on näin voinut osaltaan vaikuttaa ryhmissä työsken-

televien  korkea  pedagoginen  koulutus. Vaikka  kyseinen  tutkimus  keskittyi  integroituihin 

erityisryhmiin, se nojaa inklusiivisen varhaiskasvatuksen runkoon. Näin ollen pedagogisen 

ympäristön arviointi on tärkeää, kun tavoitteena on tehostaa lasten osallistumista sekä edis-

tää heidän sosiaalista osallisuuttaan. (Syrjämäki et al., 2016, s. 1, 3, 6, 10, 11, 12.) 

3.3 Tuen järjestämisen lähtökohtia  

Useimpien empiiristen tutkimusten mukaan kolme ensisijaista ADHD:n hoito- ja tukime-

netelmää ovat lääkehoito, vanhempien ohjaus ja lapsen käyttäytymisen ohjaaminen. Nämä 

ovat myös osoittautuneet tehokkaiksi vähentämään ilmeneviä ADHD-oireita lapsilla. Näin 

ollen  interventioiden  suunnittelussa  onkin tärkeää,  että  ne  ovat  kehityksellisesti  sopivia 

keskittyen  nimenomaan ADHD-lapsen  tukemiseen. (McGoey,  Eckert  & Dupaul,  2002,  s. 

15, 25.)  

ADHD-lapsen hoito ja tukeminen on monimuotoista. Varhaiskasvatusikäisillä lapsilla käy-

tetään pääosin psykososiaalisia eli lääkkeettömiä hoito- ja tukimuotoja, esimerkiksi tarvit-

tavia pedagogisia tukitoimia, psykologin ohjausta sekä puhe-, toiminta- tai fysioterapeutin 

antamaa kuntoutusta. Lääkehoitoa käytetään, mikäli psykososiaaliset menetelmät ovat yk-

sistään riittämättömiä. Lääkehoidon tarkoituksena on vähentää lapsen tarkkaamattomuus-, 

yliaktiivisuus- ja  impulsiivisuusoireita.  (Moilanen,  2012b,  s.  144,  149.)  Tutkimusten  mu-

kaan  noin  70-90%  lääkehoitoa  saaneista  lapsista  ovat  hyötyneet  sen  vaikutuksista. Toisi-

naan asiantuntijat  ovat esittäneet myös epävarmuutta pienten lasten lääkinnällisestä 

ADHD:n hoidosta. (McGoey et al., 2002, s. 26; Michelsson, 2002, s. 29.)  

Sandberg  (2017)  korostaa  varhaiskasvatuksen  merkitystä  rakentaessa  lapselle  positiivista 

kuvaa  itsestään,  kyvyistään  ja  osaamisestaan.  Varhaiskasvatuksessa  tunnetaitojen  opetta-

minen on tärkeää, jotta lapset osaisivat tunnistaa sekä omia että kavereidensa erilaisia tun-

netiloja. Myös pettymyksensietokykyä on hyvä harjoitella osana tunnetaitoja. Lisäksi var-
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haiskasvatuksen  ammattilaisten  on  olennaista  tunnistaa  lasten  sosiaalisten  tilanteiden  vai-

keuksia ja tukea esimerkiksi kaverisuhteiden muodostamisessa sekä sosiaalisten tilanteiden 

sanoittamisessa. Esimerkiksi aggressiivista käytöstä voi ilmetä etenkin silloin, kun lapsella 

on puutteellinen kyky toimia ympäristössään. (Sandberg, 2017.) 

Varhaiskasvatuksessa  positiivinen  palautteen  antaminen  ja  vahvuuksien  tunnistaminen 

ovat merkityksellisiä lapsen minäkuvan ja itsetunnon kehittymiselle. Usein tukea tarvitse-

vat lapset voivat kuitenkin saada kielteistä huomiota päivittäin. (Sandberg, 2017.) Kieltä-

misen sijaan aikuisen tuleekin ohjata lasta kohti toivottua toimintamallia. Tuen perustana 

nähdään näin olevan myönteinen suhtautuminen lapseen. (Malm, 2006, s. 210.)  

Varhaiskasvatuksella on tärkeä tehtävä lapsen ongelmien ja yksilöllisen tuen tarpeen tun-

nistamisessa. Varhaislapsuuden  ongelmat  voivat  ennustaa  vaikeuksia  myöhemmissä  vai-

heissa esimerkiksi lapsen siirtyessä peruskouluun. (Sandberg, 2017.) Näin ollen tukitoimet 

tulee aloittaa heti, mikäli lapsella havaitaan toiminta- tai oppimiskykyyn vaikuttavaa levot-

tomuutta ja keskittymättömyyttä (Moilanen, 2012b, s. 144; Pihlakoski & Rintahaka, 2016, 

s. 250).  

Laajemmassa  yhteiskunnallisessa merkityksessä  tukitoimet  tulee kohdistaa  koko  perhee-

seen.  Sandberg  on  havainnut  väitöstutkimuksessaan  useissa  ADHD-diagnoosia  tavatuissa 

perheissä  ongelmien  kasautuneen  vuosien  ja  vuosikymmenten  kuluessa.  Sandberg  on  to-

dennut 35:ssä tutkimukseen osallistuneessa perheessä olevan ADHD-diagnosoitu perheen-

jäsen,  joka  on  syrjäytynyt.  Syrjäytyneet  henkilöt  voivat  kokea  heikentyneen  itsetunnon 

myötä kelvottomuutta yhteiskunnan kansalaisena. Näin ollen yhteiskunnallisten palvelujär-

jestelmien tulee tukea koko perhettä. Tarvittavat tukitoimet varhaisessa vaiheessa ovat per-

heen  toimintakyvyn  kannalta  tärkeitä.  Lisäksi  tukitoimien  polun  tulee  olla  katkeamaton. 

Esimerkiksi nivelvaiheet  varhaiskasvatuksesta  perusopetukseen edeten  toiselle  asteelle 

ovat merkityksellisiä. (Sandberg, 2016, s. 240, 244, 245, 246.)  

3.4 Tuen järjestäminen varhaiskasvatuksessa 

Tuen järjestäminen perustuu varhaiselle tuen arvioinnille. On tärkeää tunnistaa lapsen vah-

vuudet ja kehitystarpeet, jotta niihin on mahdollista puuttua tarkoituksenmukaisesti. Eten-

kin  erityistä  tukea  tarvitsevien  lasten  kohdalla  jatkuva  havainnointi  on  merkityksellistä 

lapsen kehitystason ymmärtämiseksi. Mikäli lapsen kehitystasoa tarkastellaan vain tiettynä 
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ajankohtana voidaan saada epäluotettava kuva lapsen kyvyistä eri syistä, kuten terveydelli-

sestä tilasta tai väsymyksestä johtuen. Näin ollen kehityksen säännöllinen arviointi ja do-

kumentointi antavat kokonaisvaltaisen kuvan lapsesta. (Mengoni & Oates, 2014, s. 341.) 

Lasten tuen tarpeiden kohdalla puhutaan varhaisesta tunnistamisesta ja varhaisesta puuttu-

misesta.  Kyse  on  havainnoinnista  ja  suunnitelmallisesta  tukemisesta,  jotka  ovat  nykyisen 

käytännön mukaan osa kaikkien lasten oppimisen tukemista. Kasvattajan tehtävänä on tu-

kea kaikkia  lapsia  hyödyntämään  heidän  oppimismahdollisuuksiaan  sekä  auttaa  etsimään 

erilaisia  tapoja  kokea  ympäröivää  maailmaa.  Olennaista  on  näin  rakentaa  kuvaa  lapsesta 

yksilönä. Lapsen tukemisessa on tärkeää varhaiskasvatuksen ammattilaisten yleinen tietä-

mys lasten varhaisista kehitysvaiheista sekä vanhempien yksilöllinen tuntemus lapsestaan. 

Varhaisen  puuttumisen  kannalta  yhteistyö  vanhempien  kanssa  on  merkityksellistä,  mikä 

tarjoaa perustan kaikkien lasten myönteiselle oppimisen tukemiselle. (Mathieson, 2007, s. 

1, 8, 13.) 

Opetuksen,  erilaisten  interventioiden  ja  kuntoutuksen  avulla  voidaan  edistää lapsen  oppi-

mista ja kehitystä. Pedagogiset interventiot ovat osa laaja-alaista opetusta, joiden tarkoituk-

sena on lapsen kehitystason nostaminen, yksittäisten taitojen harjaannuttaminen sekä vuo-

rovaikutuksellisten ja sosiaalisten taitojen oppiminen. Interventiot kuuluvat usein varhais-

kasvatuksen  lapsiryhmien  päivittäiseen  ohjelmaan esimerkiksi  pienryhmätyöskentelyn 

muodossa.  Pedagogiset  interventioiden  taustalla on  myös  ajatus  jatkuvasta  lasten  toimin-

nan, oppimisen ja kehityksen arvioinnista. (Kontu & Suhonen, 2006, s. 26, 27.) 

Varhaiskasvatuksen tukitoimien tarkoituksena on edistää lapsen hyvinvointia sekä toimin-

ta- ja  oppimiskykyä. Tukitoimet sisältävät pedagogisia  järjestelyjä,  joita  ovat  esimerkiksi 

varhaiserityistarhanopettajan  antama tuki,  lapsikohtainen  ohjaaminen,  toiminnan  eriyttä-

minen, pienryhmätoiminta sekä kielen ja kommunikoinnin tukeminen, kuten kuvien käyttö. 

Lisäksi käyttäytymisohjauksen keinot muun muassa selkeät säännöt, päivärytmin jäsentä-

minen, oikein ajoitetun palautteen antaminen sekä tilanteiden ennakoiminen ja ongelmati-

lanteisiin  varautuminen ovat osa tuen  järjestämistä. (Varhaiskasvatussuunnitelman  perus-

teet, 2016, s. 54; Voutilainen & Puustjärvi, 2014, s. 76, 77.) Olennaista on huomioida lap-

sen motivaation taso. Esimerkiksi ryhmätilanteissa lapsen kanssa on mahdollista sopia jo-

kin tietty aika, kun hän on läsnä. Näin voidaan välttää lapsen toistuva kieltäminen ja tilan-

teesta poistaminen, mikä voisi aiheuttaa lapselle epäonnistumisen kokemuksia. (Koivunen, 

2009, s. 79.) 



23 
 

 

Myös  oppimisympäristön  muokkaaminen  on  osa  varhaiskasvatuksen pedagogisia tukitoi-

mia.  Toimintaympäristöä voidaan muokata esimerkiksi  muuttamalla  istumajärjestystä  tai 

käyttämällä  erillistä  oppimistilaa.  Tarvittaessa lapselle  järjestetään tulkitsemis- ja  avusta-

mispalveluita. Lisäksi tuki voi sisältää rakenteellisia järjestelyjä, kuten lapsimäärän suhde-

luvun  väljennystä  tai  henkilöstön  resursointia. (Varhaiskasvatussuunnitelman  perusteet, 

2016, s. 54, 55; Voutilainen & Puustjärvi, 2014, s. 77.)  

Tukitoimien  suunnittelussa  ja  toteuttamisessa  on  tärkeää  yhteistyö  lapsen,  huoltajan, var-

haiserityisopettajan sekä  muun varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa. Tarvittaessa  var-

haista tukea tulee järjestää monialaisessa yhteistyössä lastenneuvolan, lastensuojelun sekä 

muiden  sosiaali- ja  terveydenhuollon  palvelujen  kanssa.  Monialaista  yhteistyötä  toteute-

taan  ensisijaisesti  huoltajan  suostumuksella lapsen  edun  ollessa  ensisijaisena. (Sandberg, 

2017; Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, s. 52, 53.) 

Tukitoimet  järjestetään  pääsääntöisesti  erilaisin  järjestelyin lapsen  omassa  päiväkoti-

ryhmässä osana päivittäistä varhaiskasvatustoimintaa. Lapsen  edun  ja  tarpeen  vaatiessa 

tuki voidaan järjestää myös muiden varhaiskasvatuspalveluiden yhteydessä, kuten erikois-

sairaanhoidon piirissä. Lapsen tarvitsema kehityksen ja oppimisen tuki sekä siihen liittyvät 

tukitoimet kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Tuen toteutumista tulee arvioida 

vähintään kerran vuodessa ja tarvittaessa muuttaa sitä lapsen tarpeen mukaisesti. (Varhais-

kasvatussuunnitelman perusteet, 2016, s. 52, 53, 55.)  

Esiopetukseen  siirryttäessä  lapset  kuuluvat  perusopetuslain  mukaiseen  kasvun  ja  oppimi-

sen tuen piiriin. Tuen järjestämisen perustana on arvioida lapsen tuen tarve sekä tehdä sitä 

koskevat perusopetuslain mukaiset ratkaisut. Usein lapsen tuen tarve on ilmennyt jo ennen 

esiopetusta, jolloin tulee huomioida aiemmin käytössä olleet tukitoimet. Varhaiskasvatuk-

sen  tavoin  tukeminen  sisältää  esimerkiksi  oppimisympäristöihin  liittyviä  pedagogisia  jär-

jestelyjä. Lasten yksilölliset tarpeet, varhainen tunnistaminen, esteettömyys sekä oppimis-

vaikeuksien ennaltaehkäisy ovat merkityksellisiä lapsen tukemisessa. Myös esiopetuksessa 

tuki järjestetään  ensisijaisesti  lapsen  omassa  esiopetusryhmässä. (Esiopetuksen  opetus-

suunnitelman perusteet, 2016, s. 44, 45.) 

Esiopetuksessa lapsen kasvun ja oppimisen tuki muodostuu yleisen, tehostetun ja erityisen 

tuen  tasoista (Esiopetuksen  opetussuunnitelman  perusteet,  2016,  s.  44). Tuen  eri  tasoilla 

korostuu  suunnitelmallisuus,  joustavuus  ja  jatkuvuus.  Suunnitelmallisuus  viittaa  tuen  jär-

jestämiseen  liittyviin  asiakirjoihin  sekä  yksilöllisiin  suunnitelmiin.  Tuen  joustavuudella 
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puolestaan  tarkoitetaan  lapsen  oikeutta  saada  eriasteista  tukea  tarpeen  mukaan. Lapsen 

tuen  tarvetta  ja  oppimista  tulee myös arvioida  suunnitelmallisesti  mahdollistaen  jatkuvan 

kehitystason mukaisen tuen saamisen. (Niilo Mäki Instituutti, 2017.) Kuviossa kaksi kuva-

taan esiopetuksen tuen eri tasot ja sen tavoitteet.  

 

 

Kuvio 2. Kolmiportainen tuen malli ja sen tavoitteet (Niilo Mäki Instituutti, 2017) 

Yleinen  tuki  on ensimmäinen  tuen  muoto  lapsen  tuen  tarpeeseen  vastaamisessa.  Tällöin 

tuen  tarpeeseen  vaikutetaan  mahdollisimman  varhaisessa  vaiheessa  hyödyntämällä  yksit-

täisiä tukitoimia esimerkiksi esiopetukseen soveltuvia pedagogisia menetelmiä ja materiaa-

leja. Tarvittavat  tukitoimet kirjataan lapsen  oppimissuunnitelmaan. Yleisen  tuen  ollessa 

riittämätön siirrytään tehostetun tuen tasolle. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 

2016, s. 45, 46.) 

Tehostettu tuki on säännöllistä ja pitkäjänteistä sisältäen samanaikaisesti useita käytettäviä 

tukimuotoja ja perustuen kirjalliseen pedagogiseen arvioon. Pedagogisessa arviossa selvi-

tetään lapsen tuen tarvetta, tarvittavia tukijärjestelyjä sekä kasvun ja oppimisen kokonaisti-

lannetta yhdessä lapsen ja huoltajan kanssa. Tehostetun tuen aloittamisesta päätetään mo-

niammatillisesti oppilashuollon yhteistyössä. Lapsen oppimissuunnitelmaan kirjataan kas-

vun  ja  oppimisen  tavoitteet,  pedagogiset  ratkaisut,  tuen  edellyttämä  yhteistyö sekä tuen 
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seuranta ja arviointi. Oppimista myös arvioidaan ja seurataan säännöllisesti. (Esiopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet, 2016, s. 46, 47, 48; Niilo Mäki Instituutti, 2017.) 

Kolmas  tuen  taso  on  erityinen  tuki,  jota  annetaan  lapselle,  mikäli kasvun  kehityksen  tai 

oppimisen  tavoitteiden  saavuttaminen  ei  toteudu  riittävästi  muilla  tuen  tasoilla. Erityinen 

tuki perustuu pedagogiseen selvitykseen, joka sisältää erillisen opettajan laatiman kirjalli-

sen selvityksen lapsen oppimisen etenemistä sekä moniammatillisessa yhteistyössä tehdyn 

selvityksen annetusta  tehostetusta  tuesta ja  lapsen  kokonaistilanteesta.  Tarvittaessa  erityi-

sen  tuen  päätös  voidaan  tehdä  myös  psykologisen tai  lääketieteellisen  arvion  perusteella 

ilman tehostetun tuen antamista ja pedagogista selvitystä. Tällöin kyseessä voi olla esimer-

kiksi lapsella havaittu sairaus, kehityksen viivästyminen tai tunne-elämän häiriö. Pedago-

gisen selvityksen ja muiden tarvittavien asiantuntijalausuntojen perusteella tehdään kirjal-

linen erityisen tuen päätös. Erityisen tuen kohdalla laaditaan myös henkilökohtaisen ope-

tuksen  järjestämistä  koskeva  suunnitelma  eli  HOJKS,  johon  kirjataan lapsen  yksilölliset 

tavoitteet ja käytettävät pedagogiset ratkaisut. Tuen järjestäminen muodostuu ensisijaisesti 

erityisopetuksesta ja siihen sisältyvistä pedagogisista järjestelyistä, minkä vuoksi se edel-

lyttää  myös  erityispedagogista  osaamista.  Lapselle järjestetään  tarpeen  mukaan  myös tul-

kitsemis- ja avustajapalveluita sekä erityisiä apuvälineitä. Tuen tarpeen muuttuessa erityi-

sen tuen tarpeellisuus tulee tarkistaa. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 2016, s. 

48, 49, 50, 51; Niilo Mäki Instituutti, 2017.) 

Esiopetuksen kasvun  ja  oppimisen tuki  sekä oppilashuolto muodostavat  kokonaisuuden. 

Oppilashuolto on osa lapsen oppimisen, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Ensisijai-

sesti oppilashuolto on ongelmien ennalta ehkäisyä ja varhaisen tuen turvaamista sekä osa 

esiopetuksen  toimintakulttuuria. Lisäksi  lapsella  on  oikeus  saada myös yksilökohtaista 

oppilashuoltoa, mikä edellyttää huoltajan suostumuksen. Yksilökohtaisessa oppilashuollos-

sa huomioidaan lapsen yksilölliset tarpeet ja edellytykset. Keskeistä on huoltajan ja lapsen 

osallisuuden  tukeminen  sekä  tapauskohtaisesti  muodostettava monialainen yhteistyö  ope-

tustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen kanssa. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perus-

teet, 2016, s. 44, 58, 60, 61.) 
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4 Tunnekokemukset professionaalisuuden viitekehyksessä 

Tunteiden  ymmärtäminen  on usein  tunnistamaton osa  yksilön  ammatillista  identiteettiä. 

Tunnistamattomat tunteet  esimerkiksi  mielipaha  ja epäoikeudenmukaisuus  ovat  yleisiä 

opettajan  henkilökohtaisen  ja  ammatillisen  identiteetin  yhtymäkohtia. (Day  &  Leitch, 

2001, s. 403, 412). Henkilökohtaiset tunteet ja ajatukset voivat ajoittain syrjäyttää ammatil-

lisen roolin. Kasvattajan on mahdollista kohdata erilaista tunnekuohua johtuen esimerkiksi 

lapsen toistuvasta epätoivotusta käytöksestä. (Riihonen, 2013, s. 41.)   

4.1 Professionaalisuus käsitteenä 

Professionaalisuudella  tarkoitetaan  ammattitaitoa,  johon  liitetään  tietty  määritelty  päte-

vyys. Sanan varsinaisessa mielessä professio merkitsee ammattia. (Lahtinen, 2015, s. 173.) 

Ammatillisuutta voidaan ymmärtää ja määritellä monin eri tavoin (Karila, 2008, s. 211). 

Karilan (2008) mukaan professionaalisuus on monitasoinen ilmiö, johon liittyy sosiokult-

tuurisia kysymyksiä, kuten kansallisia säännöksiä ja poliittista päätöksentekoa. Professio-

naalisuus liittyy  olennaisesti  myös  työyhteisöihin ja  niissä  työskenteleviin  henkilöihin. 

Suomessa  varhaiskasvatuksen  professionaalisuudelle  on  ominaista  vaihtelu  kunnan,  yksi-

lön ja työyksikön tasolla. Kunnat ja työympäristöt, joissa ammattilaiset työskentelevät voi-

vat  olla  hyvin  erilaisia,  mikä  tekee  osaltaan ongelmalliseksi  määritellä  professionaalisuu-

den yhdintä suomalaisessa varhaiskasvatuksessa. Lisäksi professionaalisuuden määrittelys-

sä korostuu moniammatillisuus, jota voidaan myös tulkita eri tavoin. Tärkeää kuitenkin on 

ymmärrys eri varhaiskasvatuksen ammattilaisten vastuista ja velvollisuuksista moniamma-

tillisessa työyhteisössä, jota myös educare-malli hoidon kasvatuksen ja opetuksen kokonai-

suudesta edellyttää. (Karila, 2008, s. 211, 216, 217, 220, 221.) 

Caulfieldin (1997) määritelmän mukaan professionaalisuus sisältää erikoisosaamisen hyö-

dyntämistä sekä ammatillisiin normeihin sitoutumista toivottujen tuloksien saavuttamisek-

si.  Varhaiskasvatuksessa  professionaalisuuteen  kuuluu  joukko  taitoja,  joita  käytetään  am-

matin harjoittamisessa sekä tietämystä lasten yksilöllisistä kehitystarpeista. Caulfield tote-

aa  professionaalisuuden  olevan  jatkuva  prosessi,  ei  niinkään  päämäärä  itsessään.  (Caul-

field, 1997, s. 261, 262, 263.) 
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Hordern  (2016) kuvaa  varhaiskasvatuksen  professionaalisuuden  liittyvän  laajemmin am-

mattiyhteisön ja ammatillisen osaamisen ymmärtämiseen. Professionaalisuus muokkautuu 

suhteessa eri organisaatioiden, kuten kasvatusinstituutioiden välillä, joilla voi olla erilaisia 

linjauksia ammattitaidon määrittelyyn. Ammattitaito muotoutuu käsityksistä siitä, millaista 

tietoa pidetään arvokkaana ammatillisessa toiminnassa. Tieto voi sisältää esimerkiksi var-

haiskasvatuksen teorioita ja niihin liittyviä käytänteitä. (Hordern, 2016, s. 509.) 

Happo, Määttä ja Uusiautti ovat selvittäneet tutkimuksessaan (2013) suomalaisten lasten-

tarhanopettajien asiantuntemusta lapin läänin alueella. Asiantuntijuus ja ammattitaito koos-

tuvat  eri  tasoista. Tutkimuksen  mukaan  koulutus,  työkokemus,  henkilökohtaisen elämän 

historia ja asenteet työtä kohtaan ovat olennaisimpia tekijöitä ammatillisuuden kehityspro-

sessissa. Tutkimuksessa  korostui  koulutuksen  merkitys ammatillisuuden  kehittymiselle. 

Etenkin täydennyskoulutus  koettiin valmistumisen  jälkeen  tärkeänä. Hyvin  pienissä  kun-

nissa voi usein olla vain yksi päiväkoti ja lastentarhanopettaja, jonka tulee vastata opetuk-

sen suunnittelusta sekä erityiskasvatuksen toteuttamisesta. Täydennyskoulutuksen tuleekin 

vastata nykypäivän  varhaiskasvatuksen  ammattilaisten  työn  vaatimuksiin, kuten  erityistä 

tukea  tarvitsevien  lasten  kasvatukseen  ja  opetukseen. Tutkimuksen  mukaan  ammatillisen 

osaamisen  kehittäminen edellyttää myös uusia  työmenetelmiä  kasvatuksen  ja  opetuksen 

suunnitteluun.  Lisäksi  on  tarpeen  laajentaa  yksilöllisen  asiantuntijuuden  käsitettä  kohti 

yhteistoiminnallista  ja  sosiaalisesti  jaettua  asiantuntemusta. (Happo,  Määttä  &  Uusiautti, 

2013, s. 273, 274, 276, 278, 279, 280.) 

Osgoodin  (2010)  mukaan  varhaiskasvatukseen  liittyvä  ammatillisuus  sisältää  väistämättä 

myös  tunteita.  Hän  korostaa  työn  tunnepitoista  luonnetta  keskeisenä  varhaiskasvatuksen 

professionaalisuuden käsitteellistämisessä. (Osgood, 2010, s. 121, 128.) Opettajan profes-

sionaalisuus  vaatii  henkilökohtaisten  tunteiden  työstämistä.  Vaikeidenkin  asioiden  hoita-

minen  on  osa  kasvatusammattilaisen  työnkuvaa,  jolloin  ammatillinen ote  suojaa  yksityi-

syyttä. (Hovila, 2004, s. 187.)  

4.2 Tunteet osana ammatillisuutta    

Tunteet  ovat  olennainen  osa  opetusta  ja  kasvatusta. Sekä  opettajat  että  oppilaat  kokevat 

erilaisia tunteita, kuten innostumista, ylpeyttä, huolestuneisuutta ja turhautumista. Tunteet, 

kognitiot ja toiminta liittyvät kiinteästi toisiinsa. Opettaminen ja oppiminen nähdään näin 

luonteeltaan emotionaalisena. (Hargreaves, 2000, s. 812.) 
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Garner on tutkimuksessaan (2010) keskittynyt emotionaalisen kompetenssin vaikutukseen 

opetukselle ja oppimiselle. Lasten tunteiden ilmaisulla on vaikutusta vuorovaikutussuhtee-

seen opettajan kanssa. Tämän vuoksi on tärkeää ymmärtää, miten lapsen ja opettajan tun-

teet kohtaavat eri tilanteissa. Etenkin opettajan kyky luoda positiivista ilmapiiriä on oppi-

misen kannalta merkityksellistä. Olennaista on myös tunteiden käsitteleminen, sillä kyvyt-

tömyys  hallita  omia  tunteitaan  voi häiritä  opetuksen  laatua.  (Garner,  2010,  s.  309,  310, 

311.)  

Opettajalla  voi  olla  negatiivisia  uskomuksia  ADHD:n  vaikutuksesta  opetukseen  ajatelles-

san adhd-lapsen opettamisen olevan aikaa vievää. Toisaalta heillä voi olla positiivisia us-

komuksia siitä, miten adhd-lapsen opettaminen haastaa heitä luomaan erilaisia oppitunteja. 

Opettaja voi kokea positiivisia tyytyväisyyden tunteita, kun adhd-lapsi saavuttaa asetetun 

tavoitteen.  Vaihtoehtoisesti  hän  voi  kokea  myös turhautuneisuuden  tunteita  opettaessaan 

adhd-lasta. Uskomukset vaikutavat opettajan käyttäytymiseen, jolloin hän joko kannustaa 

adhd-lasta  tehtävän  suorittamiseen  tai esimerkiksi korottaa  ääntään. (Anderson,  Watt  & 

Noble, 2012, s. 515.) 

Asiantuntijuus  voidaan  usein  käsittää  tarkoittavan  työn  tekemistä  parhaalla  mahdollisella 

tavalla  huolimatta ammattilaisen omista  tunteista.  Kasvattajat  voivat  pyrkiä peittämään 

oman harmituksensa laittaen lapsen edun kokemiensa tunteiden edelle. (Riihonen, 2013, s. 

42).  Hargreavesin  (2000,  s.  824)  mukaan  opettajat  käyttävät  tunteitaan  koko  ajan  vuoro-

vaikutuksessa lasten ja aikuisten kanssa. Etenkin ilmenevät negatiiviset tunteet voivat aset-

taa vuorovaikutuksellisen haasteen lapsen ja aikuisen välille. (Riihonen, 2013, s. 42.) 

Levoton lapsi voi olla kasvatuksellisesti haasteellinen, mikä voi herättää kasvattajassa kiel-

teisiä tunteita, kuten suuttumusta tai ärtymystä. Kielteiset tunteet voivat johtaa kasvattajan 

toimimaan  lasta  syyllistävällä  sekä  autoritaarisella  tavalla.  Haastavasti  käyttäytyvä  lapsi 

saa usein kielteistä palautetta käyttäytymisestään, jolloin hänen on mahdollista kokea tois-

tuvaa  epäonnistumista.  Tämä  puolestaan  usein  lisää  lapsen  ei-toivottua  käyttäytymistä, 

mikä edelleen voi aiheuttaa kasvattajalle turhautumisen tunnetta. Kyseisellä toiminnalla on 

negatiivista vaikutusta kasvattajan ja lapsen väliseen vuorovaikutukseen muodostaen kiel-

teisen kehän. (Koivunen, 2009, s. 73, 74.) 

Pyrittäessä  ohjaamaan  levottoman  lapsen  käyttäytymistä  on  kasvattajan  ja  lapsen  välisen 

vuorovaikutuksen laatu merkittävä tekijä. Kielteisen kehän muodostuminen tulisi tunnistaa 

mahdollisimman varhain, ja muuttaa sen suunta kohti myönteistä kehämallia. Kasvattajan 
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omien kielteisten tunteiden tunnistaminen on näin tärkeää. Hyödyllistä on arvioida tilantei-

ta, joissa negatiiviset tunteet tulevat esille sekä pohtia niihin liittyviä menetelmiä ongelmi-

en  ratkaisemisessa.  Myönteisen  vuorovaikutuksellisen  kehän  vahvistamiseksi  kasvattajan 

suotuisa  ja  rauhallinen  toimintatapa  ovat  merkityksellisiä  toistuvien  kieltojen  sijaan.  Esi-

merkiksi levoton lapsi voidaan usein rauhoittaa pysäyttämällä hänet lempeästi muistuttaen 

häntä  meneillään  olevasta  tilanteesta.  Huomioitava  kuitenkin  on,  ettei  keskittymistä  tule 

vaatia liian pitkäksi aikaa. (Koivunen, 2009, 74, 75, 76, 77.) 

Erityistä  tukea  tarvitsevien  lasten  kanssa  ilmenee  haastavia  tilanteita  lähes  päivittäin.  Tä-

mänkaltaiset  tilanteet  voivat  aiheuttaa  ammatillisen  osaamattomuuden  ja  keinottomuuden 

tunteita. (Korkalainen, 2009, s. 130.) Kasvattajan on mahdollista tuntea myös riittämättö-

myyttä työssään lapsen toistuvan kielteisen käyttäytymisen seurauksena. (Koivunen, 2009, 

s.  74.)  Korkalainen  on  havainnut  tutkimuksessaan  (2009)  lastentarhanopettajien  kokevan 

myös  peruskoulutuksen  riittämättömyyttä  vastaamaan  varhaiserityiskasvatuksen  toteutta-

miseen. Etenkin pitkän työkokemuksen omaavat lastentarhanopettajat kokevat tarvitsevan-

sa  aiheesta  täydennyskoulutusta  ammatillisen  osaamisen  vahvistamisessa.  (Korkalainen, 

2009, s. 140.) 

Anderson, Watt ja Noble ovat tutkimuksessaan (2012) selvittäneet opettajien eri uravaihei-

den  aikana  tietämystä  ADHD:sta  sekä  kokemuksia  siitä,  miten  ADHD  vaikuttaa  opetuk-

seen. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että opettajien ristiriitaiset tunteet adhd-lapsen ope-

tukseen liittyen lisääntyvät ja tulevat vähemmän suotuisiksi opetuskokemuksen kasvaessa. 

Opettajien tietämys ADHD:sta lisääntyy kokemuksen myötä, jolloin myös tietoisuus mah-

dollisista adhd-lapsen opetukseen liittyvistä ongelmista kasvaa. (Anderson, Watt & Noble, 

2012, s. 522, 523, 524.) 

Nislin kumppaneineen (2016) on puolestaan tarkastellut varhaiskasvatuksen ammattilaisten 

työhön sitoutumista ja työuupumusta integroiduissa erityisryhmissä. Tutkimuksen mukaan 

on havaittavissa vähäisiä merkkejä ammattilaisten työuupumuksesta.  Ammattilaiset  koh-

taavat stressitekijöitä, jotka voivat vaarantaa heidän työhyvinvointiaan. Vakavia työuupu-

muksen  oireita  esiintyi vain  harvalla  1,4%:lla  tutkimukeen  osallistuneista, kun  taas 35% 

vastaajista  oli  kokenut  kohtalaista  työuupumusta. Tutkimuksessa varhaiskasvatuksen am-

mattilaisten havaittiin kuitenkin pääosin olevan omistautuneita ja motivoituneita työhönsä, 

sillä 43,5% vastaajista kokee työn imun olevan korkealla.  On todennäköistä, että he myös 
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nauttivat enemmän työstään ja kykenevät käsittelemään työhön liittyviä haasteita rakenta-

vasti. (Nislin et al., 2016, s. 1, 2, 9, 10, 12 .) 

Työhyvinvointi nousee esille myös Korkalaisen (2009) tutkimuksessa. Hän toteaa työnoh-

jauksen olevan keskeinen työssä tarvittava tukitoimi, vaikka päiväkodin henkilöstö kokee 

sitä olevan melko harvoin saatavilla. Tutkimuksen mukaan päiväkodin työntekijät pitävät 

tärkeänä  työhyvinvoinnin  kannalta myös esimerkiksi  esimiehen  ja  muiden  työtovereiden 

antamaa tukea. (Korkalainen, 2009, s. 176, 177.) Kasvattajan on tärkeää keskustella avoi-

mesti  heränneistä  tunteistaan  esimerkiksi  työtovereiden  kanssa.  Tiimin  jäsenten  antama 

rehellinen palaute työtovereilleen sekä tarvittaessa avun pyytäminen toisiltaan ovat merki-

tyksellisiä. (Koivunen, 2009, s. 75; Riihonen, 2013, s. 42.)  
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5 Tutkimuksen toteuttaminen 

Tutkimus on toteutettu haastattelututkimuksena pohjautuen fenomenografiseen lähestymis-

tapaan. Tutkimus on luoteeltaan laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus, jonka lähtökohtai-

sena ajatuksena on todellisen elämän kuvaaminen (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2013, s. 

161). Laadullinen tutkimus on kiinnostunut merkityksistä ja tulkinnoista. Sen tarkoituksena 

on kuvata, ymmärtää ja tulkita ilmiöitä, vuorovaikutusta ja ilmauksia. Kvalitatiivisen tut-

kimuksen päämääränä  on  tarjota  syvällinen  kuvaus  ja  ymmärrys  ihmisen  kokemuksesta. 

(Lichtman,  2013,  s.  17.) Tässä  luvussa  kuvaan tutkimukseni  metodologisia  lähtökohtia 

sekä aineistoni hankintaa ja analyysiä. 

5.1 Tutkimuskysymykset 

Tämän  tutkimuksen  tarkoituksena  on  selvittää lastentarhanopettajien  käsityksiä ADHD-

diagnoosin  saaneen  lapsen tukemisesta ja  työskentelystä päiväkotiryhmässä. Tutkimusai-

heeni  olen  rajannut  koskemaan  nimenomaan  adhd-diagnoosin  saaneita  lapsia.  Näin  ollen 

on  tarpeen  selventää myös sitä, millaisia  käsityksiä lastentarhanopettajat  liittävät adhd-

diagnoosin  saaneeseen  lapseen varhaiskasvatuksen  kontekstissa. Tutkimukseni  keskiössä 

ovat lastentarhanopettajien käsitykset aiheesta. Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 

1. Millaisia  käsityksiä lastentarhanopettajat liittävät ADHD-diagnoosin  saaneeseen 

lapseen? 

2. Millaisia käsityksiä lastentarhanopettajilla on adhd-lapsen tukemisesta? 

Tutkimukseni näkökulmana ovat lastentarhanopettajan ammatilliseen professioon liittyvät 

tunnekokemukset. Niikon (2003) mukaan fenomenografisessa lähestymistavassa kokemus 

nähdään perustana käsityksien luomiselle ja ajattelun rakentumiselle. Näin ollen esireflek-

tiivisen kokemuksen ja käsitteellisen ajattelun välillä ei tehdä ehdotonta eroa. Se, mitä yk-

silö  on  aiemmin  kokenut  heijastuu  käsitysten  rakentumisen  prosessiin. (Niikko,  2003,  s. 

18, 20, 25.) Näiden fenomenografisten periaatteiden pohjalta tarkastelen tunnekokemuksia 

osana käsitysten muodostumista. 
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5.2 Fenomenografia  

Fenomenografia tarkoittaa  sananmukaisesti  ilmiön  kuvaamista ja  se  on kasvatustieteelli-

sessä  tutkimuksessa käytetty  laadullinen  lähestymistapa (Huusko  &  Paloniemi,  2006,  s. 

162; Metsämuuronen, 2009, s. 240). Alunperin fenomenografia kehitettiin Ruotsissa Göte-

borgin  yliopistossa osana  koulutustutkimusta.  Sen  tarkoituksena  oli  vastata  kasvatukselli-

siin kysymyksiin. (Marton, 1986, s. 28, 43, 44.)  

Fenomenografia on tutkimusmenetelmä, joka tutkii ihmisten tapoja kokea, käsitteellistää ja 

ymmärtää  erilaisia  ilmiöitä  ympäröivästä  maailmasta. Fenomenografisessa  lähestymista-

vassa ollaan kiinnostuneita ajattelun sisällöistä.  (Marton, 1986, s. 31, 32). Fenomenografia 

tarjoaa mahdollisuuden keskittyä erityisesti tutkimusaiheeseeni liittyviin lastentarhanopet-

tajien käsityksiin ja niiden ymmärtämiseen. 

Fenomenografisen  tutkimuksen  keskiössä  ovat  erilaisia  ilmiöitä  koskevat  käsitykset  sekä 

niiden  monimuotoiset  ymmärtämisen  tavat. Käsitykset  ymmärretään  merkityksenantopro-

sesseina,  joilla  on  mielipidettä  syvempi  merkitys. Fenomenografiassa  ihmisten  käsitysten 

nähdään  muodostuvan  yksilön  ja  ympäristön  välisessä  suhteessa. (Huusko  &  Paloniemi, 

2006, s. 162-163, 164.) Käsitykset pohjautuvat yksilön aikaisempiin tietoihin ja kokemuk-

siin. Ne ovat myös muuttuvia sekä tilanne- ja kontekstisidonnaisia, jolloin ne voivat saada 

erilaisia merkityksiä asiayhteydestä ja ajankohdasta riippuen. (Koskinen, 2011, s. 269, 270; 

Metsämuuronen, 2009, s. 240). 

Fenomenografisen tutkimuksen lähtökohtaisena ajatuksena nähdään olevan vain yksi todel-

lisuus ja maailma, jonka yksilöt kokevat ja ymmärtävät eri tavoin. Yksilö kokee ja käsittää 

omien  kokemustensa  sisältöjä,  jolloin todellisuus  rakentuu  aina  yksilön käsitysten  ja ko-

kemusten  kautta. Ihmisten todellisuuden  käsityksiä  ei  näin  voida  vertailla itse  todellisuu-

den  kanssa. Fenomenografian  pyrkimyksenä  onkin kuvata  todellisuutta niinkuin tietty 

joukko ihmisiä sen ymmärtää. (Niikko, 2003, s. 14, 15, 17.)  

Fenomenografinen tutkimus painottaa niin sanottua toisen asteen näkökulmaa, joka tarkoit-

taa toisten ihmisten tapaa kokea jotakin. Toisen asteen näkökulmassa orientoidutaan ihmis-

ten ajatuksiin ja kokemuksiin ympäröivästä maailmasta. Näin ollen toisen asteen näkökul-

massa pyritään kuvaamaan ihmisten erilaisia näkökulmia tutkittavista ilmiöistä. Näkökul-

mat voivat olla joko kokemuksia tai käsityksiä. (Niikko, 2003, s. 24, 25.)  
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Ihmisen tapa kokea on myös suhteessa hänen tietoisuuden rakentumiseen. Fenomenografi-

assa  tietoisuutta  voidaan  kuvata  kahden  eri  ulottuvuuden  kautta.  Mitä-ulottuvuudessa  on 

keskeistä saada esille yksilön käsitys tietystä aiheesta. Kuinka-ulottuvuus puolestaan viittaa 

itse  ajatteluprosessiin  ja  siihen,  miten  käsitämme  jonkin  ilmiön. Kyseisiä  näkökulmia  ei 

kuitenkaan  voida  selkeästi  erottaa  toisistaan. (Huusko  &  Paloniemi,  2006,  s.  164,  165; 

Niikko, 2003, s. 17.) 

5.3 Aineiston hankinta 

Aineiston  hankinnan  aloitin  syksyllä  2016,  jolloin  aloin  etsiä  mahdollisia  haastateltavia 

lastentarhanopettajia Oulun  alueen  päiväkodeista.  Aluksi  lähetin sähköpostia  päiväkotien 

johtajille  tutkimuksestani  ja  pyysin  välittämään  tiedon eteenpäin  lastentarhanopettajille 

mahdollisia  haastattelujani  varten.  Tämän  jälkeen  olin  yhteydessä  lastentarhanopettajiin, 

jotka  olivat  halukkaita  osallistumaan  tutkimushaastatteluuni. Seuraavaksi  hain  virallisen 

tutkimusluvan Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluista. Ennen varsinaista haastat-

telun ajankohtaa lähetin haastateltaville kirjeen (LIITE 3) aiheeseen liittyvistä taustakysy-

myksistä, joihin heillä oli mahdollista perehtyä etukäteen. Tämä on olennaista haastattelun 

onnistumiselle, sillä tavoitteena on saada mahdollisimman paljon tietoa tutkittavasta koh-

teesta (Tuomi & Sarajärvi, 2013, s. 73).  

Tutkimukseeni  osallistui  yhteensä  viisi  Oulun  alueella  työskentelevää  lastentarhanopetta-

jaa, joilla oli kokemusta työskentelystä adhd-lapsen kanssa. Kaikilla tutkimukseeni osallis-

tuneilla lastentarhanopettajilla oli vähintään kymmenen vuoden työkokemus taustalla. Nel-

jän  lastentarhanopettajan  koulutustausta  pohjautui  yliopistolliseen  lastentarhanopettajan 

tutkintoon  (KK)  tai  sitä  edeltävään  lastentarhanopettajan  opistotasoiseen  koulutukseen. 

Yhdellä  haastateltavista  oli  sosiaalikasvattajan  tutkinto  (nyk.  sosionomi).  Lisäksi  neljällä 

haastateltavista  lastentarhanopettajista  oli erityispedagogiikkaan  liittyviä  yliopistollisia 

jatko-opintoja  tai  muuta  aiheeseen  liittyvää  täydennyskoulutusta.  Yhdellä  vastaajista  ei 

ollut  erityispedagogiikkaan  liittyvää  koulutusta  tai  muuta  aiheeseen  liittyvää  perehtynei-

syyttä. Taulukossa kaksi esitän haastatteluaineistooni liittyvät keskeiset tiedot.  
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Taulukko 2. Haastatteluaineisto 

Haastattelu Työkokemus vuosina Haastattelun kesto Litteroitu sanamäärä 

Haastateltava A 25 – 30 32,59 min 3449 

Haastateltava B 10 – 15 23,02 min 3154 

Haastateltava C 25 – 30 35,52 min 5617 

Haastateltava D 35 – 40 26,03 min 3394 

Haastateltava E 25 – 30 31,06 min 4216 

 

Aineiston hankinta ajoittui marraskuun 2016 ja helmikuun 2017 väliselle ajalle. Haastatte-

lut toteutettiin lastentarhanopettajien  työajalla heidän  työpaikoillaan. Haastattelut  olivat 

kestoltaan  noin  30  minuuttia  ja  ne  järjestettiin  erillisessä  haastatteluun  sopivassa  tilassa. 

Eskolan ja Vastamäen (2010, s. 29) mukaan haastattelupaikan valinta on olennainen tekijä 

haastattelun  onnistumiselle. Fenomenografisessa  tutkimuksessa  käytetään  usein  kirjallisia 

aineistoja (Huusko & Paloniemi, 2006, s. 163). Näin ollen nauhoitin haastattelut kahdella 

eri sanelimella aineiston litterointia eli kirjalliseen muotoon purkamista varten. 

Haastattelu on ensisijainen aineiston hankinnan menetelmä fenomenografisessa tutkimuk-

sessa (Marton, 1986, s. 42). Tässä tutkimuksessa olen hyödyntänyt teemahaastattelua, joka 

Hirsjärven ja Hurmeen (2014, s. 47) mukaan tarkoittaa puolistrukturoitua haastattelumene-

telmää. Puolistrukturoidulle  haastattelulle  on tunnusomaista sen  eteneminen  keskeisten 

teemojen  mukaisesti,  joihin  voidaan  liittää  tarkentavia  kysymyksiä. (Hirsjärvi  &  Hurme, 

2014, s. 48; Puusa, 2011, s. 81.)  Keskeisintä aineiston hankinnassa on etenkin kysymysten 

avoimuus, sillä  ne  tuovat  esille aineistosta yksilölle  merkityksellisiä  näkökulmia ja  käsi-

tyksiä. (Huusko & Paloniemi, 2006, s. 164; Marton, 1986, s. 42.) 

Haastattelun onnistumiseen vaikuttavat sekä reaktiivisuuskysymykset että tulkintavirheky-

symykset. Reaktiivisuudella tarkoitetaan kysymysten johdattelevuutta, jotka voivat vaikut-

taa  haastateltavan  antamiin  vastauksiin. Tulkintavirheet  puolestaan  viittaavat  siihen,  ettei 

haastateltava  ymmärrä  kysymystä,  joka  voi  johtua  epäselvästä  kysymyksen  muotoilusta. 

Toisaalta tulkintavirheet voivat aiheutua myös tutkijan väärintulkinnasta, jolloin vastaukset 

eivät  tule esille  haastateltavan  tarkoittamalla  tavalla. (Puusa,  2011,  s.  78.)  Kysymysten 

muodostamisessa sekä haastattelutilanteessa pyrin välttämään edellä mainittuja mahdollisia 

haastatteluun liittyviä virhetekijöitä.  
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Teemahaastattelussa  tulee  huomioida myös käytettävän  käsitteistön  molemminpuolinen 

ymmärrettävyys. Lisäksi tutkijan on tärkeää saavuttaa riittävä perehtyneisyys tutkittavasta 

ilmiöstä tarkoituksenmukaisten kysymysten muodostamiseksi. (Puusa, 2011, s. 82.) Haas-

tattelua varten laadin etukäteen kysymysrungon (LIITE 4), joka eteni eri teemojen mukai-

sesti.  

Haastattelussa  pyritään vuorovaikutukselliseen keskustelutilanteeseen, joka  rakentuu  ky-

symyksistä  sekä  vastauksista  ja  sitä  ohjaa  tutkimuksen  päämäärä (Eskola  &  Vastamäki, 

2010, s. 26; Ruusuvuori & Tiittula, 2005, s. 23, 26). Tutkijan rooli haastattelutilanteessa on 

ohjata keskustelua tiettyyn aiheeseen sekä olla aktiivisena kuuntelijana. Toisaalta haastatte-

lutilanne voi edellyttää tutkijalta suorien kysymysten esittämistä. (Puusa, 2011, s. 82; Ruu-

suvuori & Tiittula, 2005, s. 22.) Välillä koin tarpeelliseksi esittää myös täydentäviä ja täs-

mentäviä  kysymyksiä  virhetulkintojen  välttämiseksi. Oma  roolini  haastatteluissa  perustui 

kuitenkin lähinnä aktiiviseen kuuntelijan rooliin.  

5.4 Aineiston analyysi 

Häkkisen  (1996,  s.  41)  mukaan  fenomenografinen  analyysi  koostuu  jatkuvasta aineiston 

lukemisen,  kategorioiden  muodostamisen ja  reflektoinnin  kehästä. Aineiston  analyysi  ei 

noudata kovin strukturoituja periaatteita, sillä analyysi pohjautuu analysoitavaan sisältöön. 

Analyysille on ominaista kvalitatiiviselle tutkimukselle luontaiset piirteet, kuten analyysi-

prosessin systemaattisuus, aineiston jakaminen merkityksellisiin osiin sekä sisällön erilais-

ten ulottuvuuksien vertaileminen. Analyysissä tutkijan tulee myös poissulkea omat esiole-

tuksensa tutkittavasta aiheesta, jotta tutkittavien käsityksiä olisi mahdollista ymmärtää ai-

dosti. (Niikko, 2003, s. 32, 33, 35.)  

Analyysin tavoitteena on  etsiä aineistosta rakenteellisia eroja, joiden perusteella voidaan 

muodostaa käsitteellisiä kuvauskategorioita. Näiden tarkoituksena on puolestaan selventää 

yksilöiden  tapoja ymmärtää  tutkimuksen  kohteena  olevaa ilmiötä. (Huusko  &  Paloniemi, 

2006,  s.  166;  Häkkinen,  1996,  s.  41.) Tutkimuksessani  aineiston  analyysi  etenee pääosin 

Niikon (2003) esittämän fenomenografisen analyysimallin mukaisesti, joka koostuu neljäs-

tä vaiheesta.  

Analyysiprosessia selkeyttääkseni olen jakanut analyysin kahteen osaan tutkimuskysymys-

teni  mukaisesti. Osat  eivät  kuitenkaan  ole  toisistaan  täysin  erillisiä  kokonaisuuksia,  vaan 
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muodostavat  keskenään  samanarvoisen käsitysjoukon. Ensimmäisessä  osassa  analyysin 

kohteena  ovat adhd-lapsen  diagnoosiin  liittyvät  käsitykset  ja  toisessa  osassa  adhd-lapsen 

tukemiseen  liittyvät  käsitykset,  johon  olen  sisällyttänyt tutkimukseni  näkökulmana  olevat 

tunnekokemukset. Molempien  osien  analyysissä  olen edennyt  samojen  vaiheiden  mukai-

sesti. Selvennän analyysiprosessini etenemistä esimerkeillä havainnollistaen.  

Ensimmäisessä analyysivaiheessa aineistoa luetaan huolella niin, että tutkija löytää tekstis-

tä tutkimusongelman kannalta merkityksellisiä ilmauksia (Niikko, 2003, s. 33). Analyysi-

prosessin aloitin litteroidun aineistoni läpikäymisellä useaan kertaan. Tässä vaiheessa raja-

sin myös erillisiin tiedostoihin kaikista viidestä haastattelusta tutkimukseni kannalta olen-

naiset kysymykset ja vastaukset kokonaisuudessaan. Analyysin ulkopuolelle jätin ilmauk-

set,  jotka  eivät koskeneet  tutkimuskysymyksiäni.  Tällaisia  olivat esimerkiksi  adhd-lapsen 

kotona  käytettävään  lääkehoitoon  liittyvät  ilmaukset,  kuten ”kotona  eivät  viikonloppuna 

sitä käytä” ja ”se on kotona tietenkin helpotus”. Nämä ilmaukset tulkitsin niin, etteivät ne 

kuvaa lastentarhanopettajien käsityksiä varhaiskasvatuksen kontekstissa. Näiden vaiheiden 

pohjalta aloin etsiä kaikki tutkimusaiheisiini liittyvät merkitykselliset ilmaukset aineistosta.  

Analyysin toisessa vaiheessa merkityksellisistä ilmauksista muodostetaan merkitysryhmien 

joukko vertailemalla ilmauksia keskenään. Merkityksellisistä ilmauksista pyritään etsimään 

samankaltaisuuksia, erilaisuuksia  sekä  mahdollisia  rajatapauksia. (Häkkinen,  1996,  s.  41; 

Niikko,  2003,  s.  34.) Taulukossa  kolme  kuvaan  esimerkin  avulla analyysiprosessin  toista 

vaihetta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 

Taulukko 3. Merkitysryhmien muodostaminen toisessa analyysivaiheessa 

MERKITYKSELLINEN ILMAUS MERKITYSRYHMÄ 

” - - se  on  vaan  kauheen  semmonen  ympäripyöreä 

tuo adhd juttu.” 

”Ottaen  huomioon,  että se  on  niin  monisyinen  ja 

laaja-alainen se käsite - - ja en lähtisi sitä hirveesti 

määrittelemään  ku  katsoisin  sitä  aina siitä  lapsesta 

lähtien.” 

 

 

Adhd moniulotteisena käsitteenä (4) 

” - - ainahan  ne  ei  mitenkään  eskariaikanakaan 

ratkee et mitä se on.” 

” - - ne (diagnoosit) voiki  tulla  sitten siellä  kou-

luikäisenä, vaikka luokka-asteella 2 tai 3 - - että on 

niinkö diagnosoitu tämmönen kirjainyhdistelmä.” 

 

 

Adhd-diagnoosi täsmentyy kouluikäisenä (7) 

” - - tuli  tosiaan  meijän  päiväkotiin  vasta  eskariin 

tää lapsi - - ja loppujen lopuksi löyty ihan tavallaan 

lääkäri oli sitä mieltä et täyttää kriteerit.” 

” - - sai  aika  pian  adhd-diagnoosin  sitte - - neljä 

vuotiaana.” 

 

 

Adhd-diagnoosi täsmentyy 

 varhaiskasvatusikäisenä (3) 

”Koen  sen,  että  se  on  työväline  ymmärtää  sen  lap-

sen  oppimista  ja  käyttäytymistä ja  helpottaa  niinkö 

ymmärtämään.” 

”Siihen  voi  liittyä  niin  monenlaista,  sanotaan  käyt-

täytymisen oireita ja taustoja, että mistä se johtuu.” 

”Et ymmärtää sitä lasta, että hän ei tahallaan käyt-

täydy sillä tavalla.” 

 

 

 

Lapsen oppimisen ja käyttäytymisen 

 ymmärtäminen (14) 

 

Toisessa  analyysivaiheessa jaottelin aluksi ilmauksia  eri  teemoihin  niiden  sisällön  perus-

teella. Näiden vaiheiden jälkeen ryhmittelin merkityksellisiä ilmauksia muodostaen merki-

tysryhmiä taulukossa  kolme  havainnollistamani  esimerkin  mukaisesti. Merkitysryhmien 

perässä olevat numerot osoittavat kunkin merkityksellisen ilmauksen määrän aineistossani. 

Kolmannessa vaiheessa analyysin  tuloksena  saaduista  merkitysryhmistä muodostetaan 

vertailemalla  alatason  kategorioiden  joukko,  jotka kuvaavat  erilaisia  tapoja kokea ilmiö. 

(Niikko, 2003, s. 36). Edellisessä vaiheessa analysoiduista merkitysryhmistä aloin muodos-

taa alatason kategorioita erottelemalla ja liittämällä samankaltaisia merkitysryhmiä yhteen. 

Analyysin kolmatta vaihetta havainnollistan taulukossa neljä.  
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Taulukko 4. Alatason kategorioiden muodostaminen kolmannessa analyysivaiheessa 

MERKITYSRYHMÄ ALATASON KATEGORIA 

Adhd moniulotteisena käsitteenä (4) Diagnoosin määrittely 

Adhd-diagnoosi täsmentyy kouluikäisenä (7)  

Diagnoosin täsmentyminen 

Adhd-diagnoosi  täsmentyy  varhaiskasvatusikäisenä 

(3) 

Lapsen oppimisen ja käyttäytymisen ymmärtäminen 

(14) 

Ammatillinen tietoisuus diagnoosin taustatekijöistä 

 

Kaikki merkitysryhmät eivät sopineet tiettyjen kategorioiden alle, jolloin muodostin niistä 

oman alatason  kategorian  taulukon  neljä  esimerkin  osoittamalla  tavalla. Ensimmäisessä 

analyysiosassa  alatason  kategorioita  muodostui  yhteensä  viisi ja  toisessa osassa  yhteensä 

kaksitoista. 

Neljännessä analyysivaiheessa alatason kategorioista rakennetaan kuvauskategorioita. Ku-

vauskategoriat kuvaavat samanlaisuuksia ja eroavaisuuksia sekä pyrkivät selittämään niitä 

tapoja, joiden avulla ilmiötä voidaan ymmärtää. Kuvauskategoriat esittävät käsitysten kes-

keiset  merkitykset ja  ovat  näin  fenomenografisen  tutkimuksen  tärkeimpiä  tuloksia. On 

myös huomioitava kuvauskategorioiden olevan tutkijan tulkintoja tutkittavien todellisuutta 

koskevista käsityksistä (Marton, 1986, s. 34; Niikko, 2003, s. 36, 37). Taulukko viisi kuvaa 

viimeistä analyysivaihetta. 

Taulukko 5. Kuvauskategorioiden muodostaminen neljännessä analyysivaiheessa 

ALATASON KATEGORIA KUVAUSKATEGORIA 

Diagnoosin määrittely  

Diagnoosi nähdään työvälineenä Diagnoosin täsmentyminen 

Ammatillinen tietoisuus diagnoosin taustatekijöistä 

 

Analyysin  viimeisessä  vaiheessa  muodostin  alatason  kategorioiden  joukosta  yleisemmän 

tason kuvauskategorioita. Ensimmäisessä analyysiosassa kuvauskategorioita syntyi yhteen-

sä  kaksi ja  toisessa  analyysiosassa neljä. Analyysiprosessissa  muodostuneet  merkitysryh-

mät, alatason kategoriat ja kuvauskategoriat esitän kokonaisuudessaan liitteissä (LIITE 5) 

ja (LIITE 6). 
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Lopuksi  kuvauskategoriat voidaan järjestää  joko  horisontaalisesti,  vertikaalisesti  tai  hie-

rarkkisesti muodostaen  kuvauskategoriasysteemin. Vertikaalisessa  kuvauskategoriasys-

teemissä  kategoriat  järjestetään  tietyn  aineistosta  nousevan  kriteerin  mukaan esimerkiksi 

tärkeysjärjestykseen. Hierarkkisessa  kuvauskategoriasysteemissä  kategoriat ovat puoles-

taan rakenteeltaan  tai  sisällöltään toisiinsa  nähden  eri  tasoisia. (Häkkinen,  1996,  s.  43; 

Niikko,  2003,  s.  38.) Tutkimuksessani  kuvauskategoriat  jäsentyvät  horisontaalisesti,  joka 

Niikon  (2003,  s.  38)  mukaan  tarkoittaa kategorioiden  olevan  samanarvoisia  keskenään. 

Näin ollen analyysiprosessissa muodostuneet kategoriat kuvaavat erilaisia käsityksiä tutkit-

tavasta aiheesta ja ovat näin yhtä merkityksellisiä ilmiön ymmärtämisessä. 
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6 Tulokset 

Tässä luvussa esittelen haastatteluaineiston analyysissä muodostamani kuvauskategoriat eli 

tutkimustulokset, joita havainnollistan haastatteluista poimittujen suorien lainauksien avul-

la. Lainauksien  yhteydessä  käytän  haastateltavista lastentarhanopettajista lyhenteitä A,  B, 

C,  D  ja  E.  Haastatteluita  koskevat tarkemmat  tiedot ovat  nähtävissä edellä esittämässäni 

taulukossa kaksi.  Tulosluvut  koostuvat  tutkimuskysymysteni  mukaisesti  alaluvuista 6.1 

lastentarhanopettajien  käsityksiä  adhd-diagnoosin  saaneesta  lapsesta ja  6.2.  lastentarhan-

opettajien käsityksiä adhd-lapsen tukemisesta, jossa näkökulmana ovat tunnekokemukset. 

6.1 Lastentarhanopettajien käsityksiä adhd-diagnoosin saaneesta lapsesta 

Tutkimuksessani  olen  selvittänyt, millaisia  käsityksiä  lastentarhanopettajilla  on adhd-

diagnoosin saaneesta lapsesta varhaiskasvatuksessa. Tutkimukseni rajautuessa adhd-lapsiin 

selvitän myös, miten lastentarhanopettajat käsittävät kyseisen diagnoosin varhaiskasvatuk-

sen  kontekstissa. Taulukossa  kuusi  esitän  ensimmäisen  analyysiosan pohjalta  muodostu-

neet kuvauskategoriat. 

Taulukko 6. Ensimmäisen tutkimuskysymyksen kuvauskategoriat 

   

DIAGNOOSI NÄHDÄÄN TYÖVÄLINEENÄ 

ADHD-DIAGNOOSIN SAANEESEEN LAPSEEN LIITETYT KUVAUKSET 

VARHAISKASVATUKSESSA 

 

Tulosten  tarkastelussa tuon  esille myös  näiden kuvauskategorioiden taustalla  vaikuttavia 

alatason kategorioita ja merkitysryhmiä, jotka ovat kokonaisuudessaan nähtävillä taulukon 

muodossa liitteessä viisi. 
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6.1.1 Diagnoosi nähdään työvälineenä 

Haastattelemani lastentarhanopettajat  määrittelevät adhd-diagnoosia  varhaiskasvatuksen 

kontekstissa  lähtökohtaisesti  melko  varovasti  nähden  sen  moniulotteisena  käsitteenä. Tä-

män yhteydessä haastateltavat tuovat esille lapsen yksilöllisyyden sekä diagnoosin taustalla 

vaikuttavia erilaisia käyttäytymisen piirteitä ja taustoja. Diagnoosin määrittelyn yhteydessä 

kaikki haastateltavat tuovat esille myös diagnoosin täsmentymiseen liittyvät tekijät. Neljä 

haastateltavista kokee adhd-diagnoosin  täsmentyvän  usein  vasta  lapsen  ollessa  kouluikäi-

nen. Esimerkiksi haastateltavan A sitaatista ilmenee osittain harmistuneisuuttakin diagnoo-

sin  saamisesta  myöhään. Toisaalta  yksi  haastateltavista mainitsi  myös,  ettei  diagnoosia 

tulisi antaa liian varhaisessa vaiheessa korostaessaan seurannan ja havainnoinnin merkitys-

tä lapsen kehityksessä. 

”Usein,  jos  on  meillä  täällä  päiväkodissa  kolmesta  kuuteen  vuoteen  välillä 

semmonen ajatus, että tässä vois olla jotaki tämmöseen keskittymiseen ja im-

pulsiivisuuteen liittyviä ongelmia, niin ne (diagnoosit) voiki tulla sitten siellä 

kouluikäisenä - - tulee sitten vähän niinkö jälkijunassa nuo diagnoosit minus-

ta ja muut, että ku me ollaan täällä tehty vaikka kolme vuotta töitä niin sitten 

niillä saattaa koulussa olla se avustaja, jos kärjistän nyt” 

(Haastateltava A) 

Moilasen  (2012,  s.  144)  mukaan  tukitoimien aloittaminen  ei  edellytä lapsen  diagnoosin 

saamista, minkä  vuoksi  ne  aloitetaan  heti  ongelmien  ilmetessä. Haastatteluissa  lastentar-

hanopettajat  toivat  esille  lapsen  tuen  saamisen  merkitystä  ennen  varsinaista  diagnoosia, 

mutta pitivät  sen  täsmentymistä helpottavana  tekijänä.  Diagnoosin  koetaan lisäävän ym-

märrystä lapsen käyttäytymisestä ja oppimisesta. Haastattelujen perusteella diagnoosi näh-

däänkin työvälineenä  lapsen  käyttäytymisen  ymmärtämiselle  ja  tarkoituksenmukaisten 

tukitoimien  järjestämiselle.  Alla  esittelemässäni  sitaatissa  lastentarhanopettaja  A  kuvaa 

diagnoosin tuovan välineitä käytännön tukitoimien järjestämiselle. 

”- - Koen, että se (diagnoosi) on työväline ymmärtää sen lapsen oppimista ja 

käyttäytymistä ja helpottaa niinkö ymmärtämään ja avaa välineitä siihen et-

tä, miten  voi  vaikka  käytännön  keinoin  helpottaa  sen  lapsen  elämää  siinä 

päivässä, mitä se lapsi on täällä päiväkodissa.” 

(Haastateltava A) 



42  
 

  

”- - mää toivon näin, että ku näitä pienten puolella näkkee jo lapsesta näitä 

havaintoja  ja  kirjaa  ylös  ja  välittää  vanhemmille  ja  kysyy  veolta  apua  niin 

sitte,  että  ku  ne  siirtyyki  tuonne  eskariin  tai  kouluun  niin  ois hyvä  meijän 

ammatillisen kasvun vuoksi, että me saatas myös semmosta vahvistusta, että 

olinko minä havainnoinut oikeen” 

(Haastateltava E) 

Haastateltava E nostaa esille diagnoosin täsmentyneisyyden olevan merkityksellinen oman 

ammatillisuuden kehittymisen kannalta, sillä hän kokee sen tuovan vahvistusta havainnoil-

leen lapsen käyttäytymisestä. Hän myös painottaa, ettei tarkoituksena ole diagnoosien et-

siminen, vaan uskallus havaintojen tekemiseen varhaiskasvatuksessa. ADHD:n keskeisten 

diagnostisten  kriteereiden  tunteminen  auttaakin lapsen  tarkkaavaisuuden  kykyjen  arvioin-

nissa sekä mahdollisten haasteiden tunnistamisessa (Aro & Närhi, 2003, s. 12).  

6.1.2 ADHD-diagnoosin saaneisiin lapsiin liitetyt kuvaukset varhaiskasvatuksessa 

Haastattelujen perusteella lastentarhanopettajat liittävät adhd-diagnoosin saaneisiin lapsiin 

sekä myönteisiä että kielteisesti sävyttyneitä kuvauksia käyttäytymisen piirteistä. Analyy-

sin  pohjalta  kolme  eniten  merkityksellistä  ilmausta  saanutta  kuvausta  ovat impulsiivinen 

käyttäytyminen, ylivilkkaus ja motorinen levottomuus sekä keskittymättömyys toimintaan. 

Haastateltavien  kuvaukset  ovat yhteneviä  adhd:lle  ominaisten  ydinpiirteiden  kanssa,  joita 

Moilasen (2012a, s. 35) mukaan ovat impulsiivisuus, ylivilkkaus ja keskittymisen pulmat. 

Lastentarhanopettajat viittaavat impulsiiviseen käyttäytymiseen selkeästi eniten, sillä ana-

lyysin pohjalta aineistossa esiintyy yhteensä 25 ilmausta impulsiivisuudesta.  

”- - tää impulsiivisuus on mun mielestä se sana” 

(Haastateltava E) 

”- - on niin arvaamaton, vaikka kuin yrittää ja on varpeillaan niin et voi tie-

tää et sieltä voi tulla mitä vaan” 

(Haastateltava D) 

”- - se impulsiivisuus tekkee sitä, että se saattaa yhtäkkiä näin vaan ohimen-

nessään  tai  ku  se  on  tässä  nii  saattaa  lyyä  tai  potkasta  mut  se  saman  tien 
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sannoo  anteeks, anteeks, anteeks et  se  niiku  tietää,  että  se  ei  tee  sitä  tahal-

laan - - on hyvin niiku kiltti luonteeltaan” 

(Haastateltava C) 

Lastentarhanopettajista neljä ilmaisi  haastatteluissa  suoraan  sanan  impulsiivinen,  kuten 

haastateltava E edellä esittämässäni sitaatissa kuvaa. Haastateltavan D tavoin osa lastentar-

hanopettajista käytti myös sanoja arvaamaton ja ennakoimaton, jotka analyysissä olen tul-

kinnut impulsiiviseksi käyttäytymiseksi. Lisäksi haastateltava C ilmaisee impulsiivisuuden 

yhteydessä myös lapsen kilttiluonteisuuden. Hänen mukaansa impulsiivisuus ilmenee lap-

sen  toiminnassa harkitsemattomana äkkipikaisuutena esimerkiksi  toisen  lyömisenä,  mutta 

hän korostaa lapsen tietoisuutta ei-toivotusta toiminnasta sekä sen tahattomuudesta. 

Serenius-Sirven ja Kippola-Pääkkösen (2012, s. 159) mukaan impulsiivisuus tuo osaltaan 

adhd-lapselle haasteita sääntöjen noudattamiseen. Näin ollen lapsi ei yleensä riko sääntöjä 

tahallaan  (Viljamaa,  2013,  s.  85),  kuten  myös  haastateltava  C toteaa. Lapsen  itsetunnon 

vahvistumiselle onkin tärkeää hänen oppivan hyödyntämään myönteisiä toimintavaihtoeh-

toja. Tämän vuoksi on merkityksellistä aikuisen keskittyvän lapsen myönteisen ja toivotun-

laisen toiminnan huomioimiseen sen sijaan, että kiinnittäisi huomionsa ensisijaisesti hänen 

ei-toivottuun  käyttäytymiseen. Toisaalta  myös  ei-toivottuun  toimintaan  tulee  puuttua  tar-

peenmukaisesti, sillä lapsen tulee tietää toisen vahingoittamisen olevan kiellettyä. (Kerola 

& Sipilä, 2007, s. 72; Serenius-Sirve & Kippola-Pääkkönen, 2012, s. 159).  

Reidin ja Johnsonin (2012, s. 23) mukaan ylivilkkaus puolestaan ilmenee usein tarpeetto-

mana liikehtimisenä. Kaikki haastattelemani lastentarhanopettajat liittävät adhd-diagnoosin 

saaneisiin lapsiin ylivilkkauden ja motorisen levottomuuden piirteitä, jotka olen tulkinnut 

analyysissäni  yhdeksi  merkitysryhmäksi. Tämänkaltaisia  ilmauksia  aineistossa  esiintyy 

yhteensä 18.   

”- - pientä semmosta, että jalat heiluu, kädet heiluu” 

(Haastateltava E) 

”- - että  ei  pysy  niiku  paikallaan  ollenkaan  penkillä,  että  ja  on  ihan  miten 

päin tahansa siellä” 

(Haastateltava C)  
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Motorinen levottomuus ilmenee usein vaikeutena pysyä paikallaan, vilkkaana liikkumisena 

eri tilanteissa sekä kyvyttömyytenä hillitä aktiivisuuttaan eri tilanteiden edellyttämällä ta-

valla (Aro & Närhi, 2003, s. 12; Moilanen, 2012a, s. 36), kuten haastateltava E ja C tuovat 

ilmi sitaateissaan. Lisäksi osa haastattelemistani lastentarhanopettajista kuvasi lapsen käyt-

täytymisen  olevan säntäilevää  ja  hapuilevaa.  Kyseiset  ilmaukset  kuvaavat  tulkintani  mu-

kaan käsitystä adhd-lapsen motorisesta levottomuudesta. 

Keskittymättömyyteen liittyviä ilmauksia lastentarhanopettajien adhd-lasten piirteiden ku-

vauksissa  esiintyy  yhteensä  16. Haastateltavat  mainitsevat esimerkiksi adhd-lapsen taipu-

muksen  väsähtää  helposti keskittymistä  vaativissa  toiminnoissa.  Lastentarhanopettajan B 

sitaatista nousee esille käsitys lapsen keskittymisen lyhytjänteisyydestä keskittymistä vaa-

tivissa toiminnoissa.  

”- - keskittymisen lyhytjänteisyys ja sitte et huomio menee kaikkeen muuhun, 

mitä ku siihen olennaiseen, mut sitten myös näillä lapsilla nii kuitenkin on se 

oma mielenkiinnon kohde tai joku, mistä on kiinnostunu nii voi tosi hyvin jak-

saa keskittyä siihen itse valitsemaansa tekemiseen” 

(Haastateltava B)  

Toisaalta  osa  haastateltavista  tuo  esiin lastentarhanopettajan  B  tavoin lapsen  omien  mie-

lenkiinnon kohteiden auttavan keskittymistä. Haastatteluissa lastentarhanopettajat kertoivat 

lapsen kykenevän olla paikallaan pitkiäkin aikoja ja pysyvän opetuksessa mukana, mikäli 

tekeminen on hänelle kiinnostavaa. Samassa yhteydessä yksi haastateltavista nostaa esille 

myös lapsen myönteisen minäkuvan kehittymisen merkityksen sekä oppimisen ilon saavut-

tamisen. Kerolan ja Sipilän (2007, s. 78) mukaan lapselle mielekäs, hänen kykyjään vas-

taava  toiminta  sekä  onnistumisen  ilo  ovat  merkityksellisiä  tekijöitä  turhautumisen ja 

alisuoriutumisen välttämiseksi.  

Edellä esittelemieni lastentarhanopettajien kuvausten lisäksi aineistosta nousee esille adhd-

lapseen liitetty kielteisesti sävyttynyt kuvaus häiriköivästä käyttäytymisestä. Lapsella näh-

dään usein  esiintyvän  esimerkiksi toisten  kiusaamista  ja  häirintää. Lisäksi  adhd-lapseen 

liitettyjä  kuvauksia  analyysin  perusteella  ovat myös omaehtoinen  käyttäytyminen, lapsen 

oma  mielipaha sekä  haasteet  sosiaalisissa  suhteissa ja  tunteiden  hallinnassa,  esimerkiksi 

pettymyksen  sietokyvyn  pulmina.  Nämä  kuvaukset  heijastuvat  myös  lapsen  häiriköivään 

käyttäytymiseen, kuten seuraavasta lastentarhanopettajan E sitaatista voidaan hyvin todeta. 
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” - - paljon  sitä  toisten  kiusaamista,  lyömistä,  et  sitä  omaa  pahaa  oloa  tai 

semmosta pettymyksiä ja niitä niin jotku heijastaa sitte sen, että ku tullee itel-

le pahamieli nii sitte mätkästään toista” 

(Haastateltava E) 

Näiden lisäksi adhd-lapseen liitettyjä myönteisiä kuvauksia ovat iloisuus ja liikunnallinen 

lahjakkuus. Eräs haastateltavista kertoo myös adhd-lapsen onnistumisista sosiaalisissa suh-

teissa toteavan esimerkiksi rinnakkaisleikin ajoittain sujuvan yhden kaverin kanssa. Kuten 

aiemmin  olen  teorian  yhteydessä  tuonut  esiin, on  erityisen  tärkeää tunnistaa  adhd-lapsen 

vahvuudet  sekä  hyödyntää  näitä  hänen sosiaalisten  ja emotionaalisten mahdollisuuksien 

saavuttamisessa sekä  optimaalisen  kehityksen  tukemisessa (Sherman,  Rasmussen  & 

Baydala, 2006, s. 197, 200). Lapsen myönteisten piirteiden tunnistaminen auttaa myös vä-

hentämään kasvattajan mahdollisia kielteisiä tunteita sekä lisäämään hänen ymmärrystään 

lasta kohtaan (Koivunen, 2009, s. 78). 

6.2 Lastentarhanopettajien käsityksiä adhd-lapsen tukemisesta  

Toisen tutkimuskysymyksen mukaisesti selvitän, millaisia käsityksiä lastentarhanopettajil-

la on adhd-diagnoosin saaneen lapsen tukemisesta varhaiskasvatuksessa. Lisäksi tarkaste-

len lastentarhanopettajien tunnekokemuksia adhd-lapsen kanssa työskentelystä. Taulukossa 

seitsemän esitän toisen analyysiosan pohjalta muodostuneet kuvauskategoriat. Näiden ku-

vauskategorioiden taustalla vaikuttavat alatason kategoriat ja merkitysryhmät esitän koko-

naisuudessaan liitteen kuusi taulukossa. 
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Taulukko 7. Toisen tutkimuskysymyksen kuvauskategoriat 

 

ADHD-LAPSEN MONIMUOTOISET TUKITOIMET VARHAISKASVATUKSESSA 

ADHD-LAPSEN TUKEMINEN EDELLYTTÄÄ LAAJA-ALAISTA 

 AMMATILLISTA OSAAMISTA 

 

LASTENTARHANOPETTAJAN ASENNOTUMINEN TUEN JÄRJESTÄMISEEN 

LASTENTARHANOPETTAJAN TUNNEKOKEMUKSET OSANA 

 ADHD-LAPSEN TUKEMISTA 

 

6.2.1 Adhd-lapsen monimuotoiset tukitoimet varhaiskasvatuksessa 

Aineistosta ilmenee lastentarhanopettajien käsitys, jonka mukaan adhd-lapsen tuen järjes-

tämiseen tarvitaan monimuotoisia tukitoimia. Tämä pitää sisällään sanattoman tukemisen, 

tukitoimien käytännön järjestelyt, konkreettiset välineet sekä aikuisen fyysisen läsnäolon.  

Haastatteluissa lastentarhanopettajat toivat esille sanattoman tukemisen tärkeän merkityk-

sen adhd-lapsen toiminnan ohjauksessa. Selkeät eleet, käsimerkit ja viittomat koetaan sel-

keyttävän vuorovaikutusta lapsen kanssa.  

”- - kaikki  eleet  ja  käsimerkit  ja  sellaset  mun  mielestä  selkeät seis  ja  muut 

tämmöset, minkä lapsi helposti hoksaa siinä ku alkaa menemään liikaa, vaik-

ka lapsen  kanssa  voi  sopiakki  jonku jutun,  mikä  on  sen  merkki  et  nyt  pitää 

pysähtyä” 

(Haastateltava B)  

Sitaatissa  lastentarhanopettaja  B  kuvaa  selkeiden  käsimerkkien auttavan  lasta  toimimaan 

tilanteen  edellyttämällä  tavalla. Haastateltavan  B  mukaan lapsen  kanssa  yhdessä  sovitut 

käsimerkit auttavat lasta ymmärtämään niiden merkityksen käyttäytymisen säätelyssä. Eräs 
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lastentarhanopettaja  mainitsee  myös  viittomien  hyödyllisyyden,  mikäli  lapsella  on  kielen 

kehityksen pulmia. Myös Koivusen (2009, s. 78) mukaan sanaton viestintä, kuten erilaiset 

ilmeet ja eleet ovat olennainen osa levottoman lapsen ja kasvattajan välistä vuorovaikutus-

ta etenkin tilanteissa, joissa sanallinen viestintä koetaan tehottomaksi. 

Haastateltavien vastauksissa korostuu tukitoimien käytännön järjestelyiden merkitys adhd-

lapsen tukemisessa. Esimerkiksi pienryhmätoiminnan nähdään analyysin perusteella selke-

ästi eniten helpottavan adhd-lapsen toiminnan ohjausta päiväkotiryhmässä, kuten haastatel-

tava D sitaatissaan kuvaa.  

”- - tietenki tämmönen lapsi tarvii pienen ryhmän elikkä pienryhmätoiminta 

ehottomasti  mahollisimman  pienen  ryhmän,  ei  missään  nimessä  sitte  koko 

isoa lössiä ku sillon on aina heikompaa se keskittyminen ja häiriötekijöitä on 

aina sillon enempi” 

(Haastateltava D ) 

Adhd-lapsen piirteitä voimistavia tekijöitä olen kuvannut aiemmin tämän tutkimuksen tau-

lukossa yksi, jonka mukaan ympäristön häiriötekijät, kuten suuri ryhmä ja melutaso vaikut-

tavat osaltaan adhd-lapsen  piirteiden  voimistumiseen. Myös  haastatteluista  nousee  esille 

lastentarhanopettajien näkemys häiriötekijöiden huomioimisen merkityksestä ja se nähdään 

yhtenä  käytännön  järjestelynä  adhd-lapsen  tukemisessa. Toimintaympäristön  selkiyttämi-

nen ja häiriötekijöiden minimointi auttavat adhd-lapsen itsesäätelyä ja toimintakykyä (Se-

renius-Sirve & Kippola-Pääkkönen, 2012, s. 155). Pienryhmät tuovat mahdollisuuksia eri-

laisten oppimistyylien ja tavoitteiden huomioimiseen, minkä vuoksi ne toimivat myös yh-

tenä tukitoimen muotona (Riihonen & Tuukkanen, 2013, s. 72). 

Lastentarhanopettajat  näkevät  tärkeänä  tukitoimena  myös  konkreettiset  välineet,  kuten 

painokoiran,  istuintyynyt,  esineet  ja  kuvat.  Esimerkiksi  kuvallinen  päiväjärjestys  koetaan 

selkeyttävän adhd-lapselle arjen struktuuria. Toistuvat rutiinit luovat turvallisuutta ja jäsen-

tävät lapsen päivärytmiä (Serenius-Sirve & Kippola-Pääkkönen, 2012, s. 155). Osa haasta-

teltavista mainitsee aikuisen fyysisen läsnäolon yhtenä adhd-lapsen tukitoimena. Fyysiseen 

läsnäoloon liittyen mainittiin ilmaukset lasta silitetään, lapselle luetaan ja aikuinen on vie-

ressä. Haastatteluista ilmenee käytännön järjestelyiden merkitys myös pukemis- ja ruokai-

lutilanteissa, lepohetkillä sekä sosiaalisten suhteiden tukemisessa. Yksi lastentarhanopetta-

ja puolestaan pitää tärkeänä huomioida, että lapsi näkee ja kuulee. Lisäksi mainittiin lapsen 
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mahdollisuudesta energian  purkamiseen  ja  annettujen  ohjeiden  pilkkomisesta pienempiin 

osiin.  Myös  avustajan  tuki  nähdään  tärkeänä  tukitoimena,  mutta  sen  koetaan  olevan  osit-

tain vaikeasti saatavissa.  

Lisäksi henkilöstön resursointiin liittyvät kysymykset nousevat vahvasti esille tukitoimien 

käytännön  järjestelyiden  mahdollisuuksissa. Haastattelemani  lastentarhanopettaja E mai-

nitsee resurssien rajallisuuden vaikutuksen tukitoimien järjestämisessä.  

”- - meillä päiväkodillaki on tietyt resurssit, että me ei voija niiku mahotto-

muuksia - - meillä  on  kuitenki  ne  rajat  sitte,  mitä  me  voijjaan  tehä,  mihin 

meijän resurssit riittää” 

(Haastateltava E) 

Lähes kaikki lastentarhanopettajat tuovat haastateltavan E tavoin esiin resurssien riittämät-

tömyyden  ja  painottavat  henkilökunnan  tarvetta etenkin  silloin, kun  ryhmässä  on  tukea 

tarvitseva lapsi. Riihosen ja Tuukkasen (2013, s. 64) mukaan liian vähäinen henkilökunnan 

määrä voi vaikuttaa siihen, ettei tukitoimia voida kohdentaa riittävästi niitä tarvitseville.  

Kaikki  haastattelemani  lastentarhanopettajat  kokevat  kuitenkin heidän  käytössään  olevien 

tukitoimien helpottavan adhd-lapsen toimintaa ja arjen kulkua sekä mieltävät niiden olevan 

toimivia  ja  tärkeitä  varhaiskasvatuksessa.  Toisaalta  osa  lastentarhanopettajista  mainitsee, 

etteivät tukitoimet ole aina riittäviä, kuten haastateltava D toteaa.  

”Kyllä ne helpottaa, mutta eihän ne aina oo sitten, ei ne riitä, ei ne monestik-

kaan riitä” 

(Haastateltava D) 

”- - pitäis  ehkä  semmosille  erittäin  haasteellisille  lapsille  olla  kuitenki  joku 

semmonen ryhmä, missä ois ihmiset koulutettuja siihen ja heillä ois valmiu-

det ja ne ois pieniä ryhmiä” 

(Haastateltava E)   

Syynä tukitoimien riittämättömyydelle lastentarhanopettajat nostavat esille myös tässä yh-

teydessä resurssien puutteellisuuden, kuten vähäisen henkilökunnan määrän. Osa haastatel-

tavista  näkee  myös  erittäin  haasteellisissa  tilanteissa  adhd-lapsen  tarvitsevan  erityispeda-

gogisesti koulutettua henkilökuntaa mahdollisessa erityisryhmässä, kuten lastentarhanopet-
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taja E toteaa. Myös Moberg (2001, s. 89) on havainnut 90% tutkimukseen osallistuneista 

opettajista uskoneen erityisryhmien olevan hyödyllisin ratkaisu vaikeammissa tapauksissa.  

Bothan ja Kourkoutasin (2016) mukaan inkluusion mukainen periaate yhtäläisistä opetus- 

ja oppimisympäristöistä lapsille, joilla on sosiaalisia, emotionaalisia ja käyttäytymisen vai-

keuksia on yhä kaukana ihanteellisesta inklusiivisesta ajattelumallista. Monet lapset ympäri 

maailman, joilla ilmenee epäsosiaalista käyttäytymistä eivät saa tarvitsemaansa tukea. Ha-

vainnot  ovat  osoittaneet  tehottomien  tukitoimien  haitallista  vaikutusta  sekä  lapsille  että 

laajemmin yhteiskunnalle. Epäsosiaalinen käyttäytyminen voi altistaa lapset ekskluusiolle 

eli  pois  jättämiselle,  eristäytyneisyydelle  tai  sosiaaliselle  marginalisoitumiselle.  (Botha  & 

Kourkoutas, 2016, s. 784, 785, 789.) 

6.2.2 Adhd-lapsen tukeminen edellyttää laaja-alaista ammatillista osaamista 

Tutkimuksessani  laaja-alaisen  ammatillisen osaamisen  yhteydessä  korostuu lastentarhan-

opettajan  ammattitaito,  joka  haastatteluiden  perusteella  liittyy  havainnointiin,  havaintojen 

eteenpäin viemiseen, toiminnan suunnitteluun ja lapsen näkemiseen yksilönä. Kaikki haas-

tattelemani  lastentarhanopettajat  tuovat  esille  jollakin  tapaa  havainnoinnin  merkityksen 

osana ammattitaitoa. Haastatteluista ilmenee suoraan sana havainnointi sekä ilmaisut täy-

tyy seurata, tutkia ja huomata. Nämä kaikki ilmaisut olen tulkinnut liittyvän havainnointiin.  

” No mun mielestä niiku havainnoida ja sitte viiä eteenpäin niitä, kertoa niis-

tä  havainnoista  ensimmäisenä  vaikka  veolle  ja  vanhemmille  kaikista  ensim-

mäisenä tietenki et tavallaan se, joka ottaa vastuun siitä, että sitä asiaa niiku 

jollakin tavalla se etenee, mut myös sitte se suunnittelu ei vaan se toiminnan 

suunnittelu  vaan  ihan  et  minkälaisilla  ryhmillä  tehään  ja  mun  mielestä  seki 

on  lastentarhanopettajan  vastuulla,  että  tulee  toimivia  pieniä  ryhmiä  siinä, 

missä se lapsi pystyy toimimaan” 

(Haastateltava B) 

”Ite  niinkö  koen  lastentarhanopettajana,  että  täytyy  niinkö  huomata  ja  ha-

vainnoida  ja  sitte  auttaa  lasta  ja  tehä  ne  olosuhteet,  että  se  helpottais  sitä 

lapsen päivittäistä tekemistä ja olemista” 

(Haastateltava A) 
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Edellä  esittämistäni  haastateltavien  B  ja  A  sitaateista  nousee  esille  lastentarhanopettajan 

rooli  adhd-lapsen  tuen  järjestämisessä,  jossa  näyttää  korostuvan havainnoinnin  merkitys 

tärkeänä osana ammattitaitoa. Lastentarhanopettaja B kuvaa ammatillista osaamista myös 

havaintojen eteenpäin viemisenä. Molempien haastateltavien B ja A edellä olevista sitaa-

teista nousee esille havainnoinnin merkitys myös toiminnan suunnittelun kannalta. Koivu-

sen (2009, s. 28) mukaan havainnointi auttaa kasvattajaa suunnittelemaan ja toteuttamaan 

toimintaa lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaan hyödyntäen lapsen vahvuuksia ja kiinnos-

tuksen kohteita.  

Osa  haastateltavista  nostaa  esille myös ilmauksen  nähdä  lapsi  yksilönä,  jolla  Koivusen 

(2009) mukaan voi olla vaikutusta kasvattajan lasta kohtaan kokemiin tunteisiin. Kasvatta-

jan  tietoisuus  tunteistaan  ja  asenteistaan  mahdollistaa  kielteisen  asenteiden  muuttamisen 

myönteisiksi, mikä puolestaan vaikuttaa toimintaan lapsen kanssa. (Koivunen, 2009, 124- 

125.) Tutkimukseni  näkökulmana  olevat  lastentarhanopettajien  tunnekokemukset  liittyvät 

osaltaan  myös  havaintojen  tekemiseen.  Kasvattajan  ammatillinen  osaaminen  näkyy  ha-

vainnoinnin  objektiivisuutena,  jolloin  hän  kykenee  poissulkemaan  omat  mahdolliset  en-

nakkokäsitykset  ja  kielteisesti  sävyttyneet  tunteet  lasta  kohtaan  (Koivunen,  2009,  s.  24- 

25). 

Lisäksi  haastateltavat nostivat  esille yhteistyön  merkityksen monialaisten toimijoiden 

kanssa. Buli-Holmberg ja Jeyaprathaban (2016, s. 123) mukaan tehokas inklusiivinen ope-

tus perustuu monitieteelliselle lähestymistavalle, joka sisältää eri ammattilaisten osaamista. 

Monialaisen  yhteistyön  merkitys  korostuu  tuen  suunnittelussa  ja  järjestämisessä  lapsen 

kokonaisvaltaisen  kasvun  ja  kehityksen  eduksi  (varhaiskasvatussuunnitelman  perusteet, 

2016, s. 33- 34). 

Lastentarhanopettajat  mainitsevat  monialaiseen  yhteistyöhön  liittyvän  olennaisesti  työka-

verit ja tiimi, jossa painottuu yhdessä toimiminen sekä sitoutuminen adhd-lapsen tuen jär-

jestämiseen,  kuten  haastateltava  E alla  olevassa  sitaatissaan kuvaa. Kaikki  haastateltavat 

korostavat myös varhaiserityisopettajan  kanssa  tehtävää  yhteistyötä sekä  näkevät  sen  eri-

tyisen tärkeänä adhd-lapsen tukemisessa, kuten haastateltava C sitaatissaan mainitsee.  

”Koko tiimin pittää olla sitoutunu siihen lapsen tukemiseen” 

(Haastateltava E) 
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”- - veolta  (varhaiserityisopettajalta)  ollaan  saatu paljon  apua - - että  se 

veon tuki on ollu aivan äärettömän tärkeä ja on ollu hyvä tehä töitä” 

(Haastateltava C) 

Muita monialaiseen yhteistyöhön liittyviä tahoja mainittiin olevan puheterapeutti, toiminta-

terapeutti, koulupsykologi, lääkäri, päiväkodin johtaja, koulu sekä neuvola. Eräs haastatte-

lemani  lastentarhanopettaja  kokee  yhteistyötä  neuvolan  kanssa  tarvittavan  jopa  nykyistä 

enemmän. Koulupsykologin ja koulun kanssa tehtävän yhteistyön osalta yksi lastentarhan-

opettajista  tuo esille  tiedonsiirron  merkityksen nivelvaiheessa.  Hänen  mukaansa  varhais-

kasvatuksessa adhd-lapsella käytössä olevat tukitoimet on hyvä siirtyä myös koulun puo-

lelle. Kuten aiemmin olen teoreettisessa viitekehyksessä tuonut esille Sandbergin (2016, s. 

244) mukaan tukitoimien  polun  tulee  olla  katkeamaton,  minkä  vuoksi nivelvaiheet var-

haiskasvatuksesta perusopetukseen edeten toiselle asteelle ovat merkityksellisiä. 

Haastattelemani  lastentarhanopettajat  näkevät  tärkeänä  myös  yhteistyön  vanhempien ja 

huoltajien kanssa adhd-lapsen tukemisessa. Vanhempien ja huoltajien myönteinen asenne 

koetaan  yhteistyötä  edistävänä  tekijänä, kuten  haastateltava  C  alla  olevassa  sitaatissaan 

kuvaa.  Sitä  vastoin haastateltava  B  nostaa  esille vanhempien  ja  huoltajien  torjuvan  asen-

teen ja ongelmien kieltämisen haastavana tekijänä yhteistyölle. Useat haastattelemani las-

tentarhanopettajat  korostavatkin vastavuoroista avoimuuden ja  luottamuksellisuuden  mer-

kitystä  vanhempien  kanssa  tehtävässä  yhteistyössä osana  adhd-lapsen kokonaisvaltaista 

tukemista. 

”Se, että vanhemmat on hyvin suostuvaisia ja ovat niinkun loistavasti muka-

na, eikä oo missään vaiheessa mittään sulkeneet pois, että ei meidän lapsella 

oo sitä (adhd-diagnoosia)”  

(Haastateltava C) 

”Haastavaa  tietenki,  jos  sieltä  niiku  tulee  semmonen  torjunta  heti,  että  ei 

varmasti  ja  tietenki  seki  on  haastavaa  et  millä  tavalla  se  jos  vanhemmilla 

itellä ei oo huolta et miten sen niiku asian esittää” 

(Haastateltava B) 
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6.2.3 Lastentarhanopettajan asennoituminen tuen järjestämiseen  

Haastattelemieni  lastentarhanopettajien  vastauksista  voidaan  havaita tunnepainotteisia  il-

mauksia heidän asennoitumisestaan adhd-lapsen tukemiseen. Analyysin perusteella lasten-

tarhanopettajien myönteiset ilmaukset painottuvat kielteisiä selkeimmin, mikä kuvaa myös 

myönteisen asennoitumisen korostuneisuutta.  

”- - semmonen lämmin lähestymistapa on minusta avain siihen (tuen järjes-

tämiseen) - - lämmin, kuunteleva ote” 

(Haastateltava A) 

”Ja se et lapsi saahaan rauhottummaan ja seki saa hyvän päivän” 

(Haastateltava E) 

Kaksi  lastentarhanopettajista  haastateltavan  E  tavoin  näkee  tärkeänä  mahdollistaa  tasa-

arvoisesti jokaiselle lapselle hyvä päivä tuen tarpeista riippumatta, joka tukee empaattisen 

ja  myönteisen  asennoitumisen  ilmenemistä. Lastentarhanopettajat kuvaavat lämpimän  ja 

kuuntelevan  lähestymistavan  olevan  lähtökohtana  adhd-lapsen  tuen  järjestämiselle,  kuten 

haastateltava A mainitsee. Haastatteluista nousee esille myös ilmaus myönteisen minäku-

van kehittymisestä lapselle. Myös Sandberg (2017) korostaa positiivisen minäkuvan raken-

tumisen erityisen tärkeää merkitystä tukea tarvitsevilla lapsilla. Lisäksi osa haastateltavista 

näkee tärkeänä oikeudenmukaisuuden ja johdonmukaisuuden lasta kohtaan. Erään haasta-

teltavan ilmaus me ollaan tehty yhteiset sävelet tuo mielestäni hyvin esille johdonmukaisen 

asennoitumisen lapsen tukemiseen.  

Myönteistä  asennoitumista  kuvaavat  myös lastentarhanopettajien  ilmaisut  rauhallisesta ja 

lasta osallistavasta lähestymistavasta. Yksi haastateltavista toi esille lapsen mahdollisuuden 

vaikuttaa toimintaan huomioimalla esimerkiksi hänen mielenkiinnon kohteensa toiminnan 

suunnittelussa. Aiemmin  esittelemässäni  tutkimuksessa  Syrjämäki (2015) on puolestaan 

havainnut kasvattajien tuottaman puheen näkökulmasta tukea tarvitsevan lapsen osallisuu-

den valintojen  tekemisessä  ja  vaikuttamisessa  näyttäytyvän  osittain  rajallisena. Etenkin 

lapsen tuen tarpeen painottaminen ja lapsen negatiivissävytteisesti kuvattu toimijuus näh-

tiin lapsen osallisuutta rajoittavina tekijöinä. Kasvattajan pedagogisen toiminnan ja sensi-

tiivisyyden merkitys kuitenkin korostui osallisuuden mahdollistajina. (Syrjämäki, 2015, s. 

35, 37, 38.)  



53 
 

 

Tulkintani  mukaan  lastentarhanopettajien  vastauksista  nousee  esille  myös  kielteistä  asen-

noitumista  adhd-lapsen  tukemiseen. Haastattelemani  lastentarhanopettajat tuovat  esille 

adhd-lapsen vievän aikuisen huomiota pois muilta lapsilta, kuten haastateltavat D ja E to-

teavat  alla  olevissa sitaateissaan.  Lisäksi  moni  haastateltavista  tuo  ilmi muiden  ryhmän 

lasten väsyvän, kuten haastateltava D mainitsee. Adhd-lapsen ohjaamisen mainitaan olevan 

myös aikaa vievää ja teettävän paljon työtä. Myös Viitala (2000, s. 89) on todennut tutki-

muksessaan  80%  vastanneista  lastentarhanopettajista  kokevan,  ettei  erityistä  tukea  tarvit-

sevan  lapsen  ohjaamiseen  ole  riittävästi  aikaa  sekä  nähden  sen  aiheuttavan  huomattavaa 

lisätyötä. 

”- - ettei ummisteta silmiä vaan, että sillä lapsella on hyvä olla, mutta myös 

et muutkin huomataan, ettei muut jää ku se vähä hirvittää aina välillä - - ja 

niitten (ryhmän muiden lasten) täytyy kans jo saaha huilata, että se on rank-

kaa kaikille, koska niitten pitää koko ajan olla varuillaan - - ja sittenhän vä-

lillä niille ei oo henkilökuntaa, kun me ollaan kiinni erityislapsessa, että koh-

tuus kaikessa” 

(Haastateltava D) 

”- - kaikki lapset on erityisiä siis sillälailla, että myös heille (ryhmän muille 

lapsille)  täytyy  antaa  se  rauha,  että  huomioida,  että  ei  tämä  adhd-lapsi  vie 

kaikkea sitä niiku, että ei voi koko ryhmä toimia hänen mukkaansa” 

(Haastateltava E) 

Myönteisen ja kielteisen asennoitumisen lisäksi osa haastateltavista mainitsee myös adhd-

lapsen  tukemiseen  liittyviä  eettisiä  näkökulmia,  kuten  lastentarhanopettaja  A  sitaatissaan 

tuo ilmi. Analyysin perusteella lastentarhanopettajien asennoitumisessa adhd-lapsen tuke-

miseen on havaittavissa vaihtelua. 

”- - sitte tosiaanki tommonen lääkitys tuntuu hirveen niinkö voimakkaalta sit-

te, että siinä aletaan jotenki sitte vähän rajottaanki et onks se niinkö oikeen 

eettisesti…en tiiä…tullee mieleen semmosiaki asioita” 

(Haastateltava A)  

Lee,  Yeung,  Tracey  ja  Barker  ovat puolestaan todenneet  Hong  Kongissa  tehdyssä  tutki-

muksessaan (2015) varhaiskasvatuksessa opettajien asenteiden inkluusiota kohtaan vaihte-
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levan  suuresti  riippuen  lapsen  tuen  tarpeen  luonteesta.  Noin  70%  prosenttia  vastanneista 

opettajista suhtautuivat myönteisemmin niiden lasten opetukseen yleisessä luokkaympäris-

tössä, joilla ilmenee esimerkiksi puheen ja kielen kehityksen ongelmia. Noin puolet vastaa-

jista totesivat, että esimerkiksi adhd-lasten opetus tulisi järjestää yleisessä luokkaympäris-

tössä.  Tutkimuksessa  havaittiin  etenkin  käyttäytymisen  pulmiin  liitettävän  vähemmän 

myönteisiä asenteita inklusiivisessa opetuksessa. (Lee, Yeung, Tracey & Barker, 2015, s. 

83, 85.) 

6.2.4 Lastentarhanopettajan tunnekokemukset osana adhd-lapsen tukemista 

”Mulla tulee kyllä semmosia empatia tunteita et jotenki ymmärrän sen, että 

se ei ole se lapsen oma päätös, eikä se käytös oo sen oma valinta. Toki niiku 

hänenki  pitää  oppia  säätelemään  sitä  ja  yrittää  säädellä  sitä  käytöstä,  eikä 

voi  niiku  hyväksyä  sitä  et  jos on  negatiivista  mut  tavallaan  se,  että  ehkä 

enemmän semmosta et miten tätä lasta pystys auttaa tässä arjessa” 

(Haastateltava B) 

”- - lähtökohtaisesti ku me ollaan hakeuduttu tähän ammattiin niin meillä on 

semmonen emotionaalinen vireystila niinkö tälle ammatille ja sille, että halu-

aa ymmärtää ja opettaa lasta ja olla auttamassa et sillä lapsella on asiat hy-

vin, että semmonen lämpö ja sydänki on kaiken tän koulutuksen ja tiedon li-

säksi niin se on ihan avain asia” 

(Haastateltava A) 

”- - nää lapset ossaa olla kauheen ilosiaki ja ihaniaki siis ettei tuu pelkkä ne-

gatiivinen olo, että semmosen lapsen kans, jonka kans tekkee paljon töitä nii 

semmoseen kiintyy aina kauheesti” 

(Haastateltava D) 

Lastentarhanopettajat B ja A tuovat sitaateissaan esille empaattisuuden tunteita, jotka ko-

rostuvat analyysini mukaan lastentarhanopettajien  adhd-lapsen  tukemiseen  liittyvissä 

myönteisissä tunnekokemuksissa. Molemmat  heistä  kuvaavat empaattisten  tunteiden  ole-

van osa adhd-lapsen käyttäytymisen ymmärtämistä ja auttamista arjen eri tilanteissa. Tähän 

liittyen aineistosta nousee myös ilmaus halu auttaa lasta. Haastateltava A näkee empaatti-
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suuden  olevan lähtökohtana  jo  kyseiseen  ammattiin  hakeutumiselle. Lisäksi  haastateltava 

D kuvaa tunnekokemustaan kiintymyksenä työskennellessään tiiviisti adhd-lapsen kanssa. 

Yksi lastentarhanopettajista mainitsee myös iloitsemisen lapsen onnistumisista. 

Toisaalta lastentarhanopettajat tuovat esille tulkintani mukaan kielteisesti sävyttyneitä tun-

nekokemuksia.  Haastatteluiden  perusteella  turhautuneisuuteen,  fyysiseen  rasitukseen,  vä-

symykseen ja riittämättömyyteen liittyviä tunnekokemuksia löytyi aineistosta selvästi eni-

ten. Analyysin  mukaan lastentarhanopettajat kokevat myös  ärtymyksen ja  vihastumisen 

tunteita  adhd-lapsen  tukemisessa. Lisäksi  eräs  haastateltavista  nosti  esille  ilmaisun  uupu-

mus.  Nislin  kumppaneineen  on  havainnut  tutkimuksessaan  (2016,  s.  2, 10)  vain  vähäisiä 

merkkejä  varhaiskasvatuksen  ammattilaisten  varsinaisesta  työuupumuksesta.  Heidän  mu-

kaansa  ammattilaiset  kuitenkin  kohtaavat  stressitekijöitä,  jotka  voivat  vaarantaa  heidän 

työhyvinvointiaan. 

”- - välillä tulee myöski sitte sitä, että etkö sää nyt vois vähän aikaa olla nii-

ku paikalla, että rauhotu nyt - - että välillä ittellä tuntuu, että ei voi olla totta, 

tottele nytten” 

(Haastateltava C) 

”- - ei nää voimat, ko siinä oikeesti se on ihan fyysistä, koska voimat loppuu - 

- jos on joku siirtymätilanne esimerkiksi nii lapsi lyö lötköksi ittensä - - tullee 

semmonen  riittämättömyys  siis  se  tullee  riittämättömyyden  tunne  ja  tietenki 

väsymys ja hiki - - vaikka on näin kauan tehnyt tätä työtä nii, että en mää os-

saa aina sitä käsitellä, että tuota apua, että ei kertakaikkisesti” 

(Haastateltava D) 

Edellä kuvaamissani haastateltavien C ja D sitaateista tulee selkeästi ilmi lastentarhanopet-

tajien  kokemia turhautuneisuuden ja  riittämättömyyden tunteita työskennellessä  adhd-

lapsen kanssa. Osa lastentarhanopettajista kuvailee haastateltavan D tavoin tunnekokemuk-

siaan suoraan myös fyysisenä rasituksena. Yksi lastentarhanopettajista ilmaisee myös riit-

tämättömyyden  tunnetta koulutuksen  tuomaa osaamistaan kohtaan vastatessa  adhd-lapsen 

tuen tarpeisiin. Ilmaisussaan hän kuvaa riittämättömyyden tunnetta varauksellisena suhtau-

tumisena  siihen,  miten  adhd-lapsen  kanssa  tulee  toimia. Vastaavasti  myös  Korkalainen 

(2009, s. 130) on todennut tutkimuksessaan erityistä tukea tarvitsevien lasten kanssa koh-
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dattavan haastavia työtilanteita, jolloin lastentarhanopettajat kokevat ajoittain ammatillista 

osaamattomuutta ja neuvottomuutta. 

Tunnekokemusten käsitteleminen 

Haastattelemani  lastentarhanopettajat tuovat  esille  tunnekokemuksien  käsittelemiseen  liit-

tyviä erilaisia tapoja. Kaikki haastateltavat korostavat tiimin tuen merkitystä ja keskustelua 

työkavereiden kanssa omien tunteiden käsittelemisessä.  

”- - kaikkihan  me  käyään  varmasti  niitä  samanlaisia  tunteita,  toiset  vähän 

vahvemmin ja toisen vaimeemmin, niin tullee sitten niitä esimerkkejä siitä, et-

tä miten joku toinen on tehnykki siinä tilanteessa, mitä itte ei oo huomannu 

nii  sitte  voiki  kokkeilla  sitä  tapaa  toimia  seuraavalla  kerralla - - ja  sitte  se 

helpotus,  että  mää  en  oo  yksistään - - nää  on  semmosia,  mitkä  vie  sitte  et-

teenpäin - - että ilman muuta se tiimi on kaikkein tärkein siinä tämmösessä 

haastavassa ryhmässä” 

(Haastateltava C) 

Haastateltava  C  kokee  tärkeänä  jakaa  tunnekokemuksiaan  tiimin  kanssa  ja  huomata  mui-

denkin tiimin  jäsenten  työstävän  samankaltaisia  tunteita  kuin  itsellä herää  adhd-lapsen 

kanssa työskentelyssä. Tiimin tarkoituksena on työskennellä yhteisesti sovittujen tavoittei-

den ja toimintatapojen saavuttamiseksi sekä toimia sosiaalisen tuen mahdollistajana (Koi-

vunen, 2009, s. 192). 

Lähes kaikki haastattelemani lastentarhanopettajat tuovat esille myös varhaiserityisopetta-

jan antaman ammatillisen tuen merkitystä, joka on saanut toiseksi eniten merkityksellisiä 

ilmauksia aineiston analyysissä. Esimerkiksi varhaiserityisopettajan antaman konsultoivan 

tuen koetaan auttavan adhd-lapsen haasteellisen käyttäytymisen tuomien tunnekokemuksi-

en  käsittelyssä. Lisäksi  osa  haastateltavista  mainitsee  päiväkodin  johtajan antaman  tuen 

merkityksen omien tunteiden purkamisessa. Vain yksi haastateltavista oli puolestaan saa-

nut  henkilökohtaista  työnohjausta.  Kyseinen  lastentarhanopettaja  koki  työnohjauksellisen 

tuen  erityisen  tärkeänä  lasta  kohtaan  heränneiden  kielteisten tunteiden  käsittelemisessä. 

Suurin  osa  haastateltavista  kuitenkin  koki,  ettei  työnohjaukselle  ole  tarvetta  ja  uskoivat 

tunteiden käsittelemiseen omassa työroolissaan. Lisäksi työnohjausta koettiin olevan vähän 

tarjolla.  
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Vastaavanlaisia  tuloksia  ilmenee  Korkalaisen  tutkimuksesta  (2009),  jonka  mukaan  päivä-

kodin henkilöstö on kokenut työnohjausta olevan melko harvoin saatavilla, vaikka sitä pi-

dettiin  keskeisenä  työssä  tarvittavana  tukitoimena.  Päiväkodin  työntekijöiden  havaittiin 

pitävän  tärkeänä  myös  esimiehen  ja  muiden  työtovereiden  antamaa  tukea. (Korkalainen, 

2009, s. 176, 177.)  

Haastateltavat  mainitsivat myös tietoisuuden  omasta  tavasta  reagoida,  mentoreiden  anta-

man ulkopuolisen tuen sekä tiedon ja koulutuksen auttavan tunnekokemuksien käsittelemi-

sessä. Lisäksi osa lastentarhanopettajista ilmaisi aiempien kokemusten adhd-lapsen kanssa 

työskentelystä helpottavan koettuja tunteita ja tunnetyöskentelyä. 
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7 Pohdinta 

Lopuksi esitän tulosteni johtopäätökset sekä  tarkastelen  tutkimukseni  luotettavuuden  ja 

eettisyyden näkökulmia.  

7.1 Yhteenveto ja johtopäätökset 

Ensimmäisen  tutkimuskysymykseni  mukaisesti  olen  tarkastellut  lastentarhanopettajien 

käsityksiä  adhd-diagnoosin  saaneesta  lapsesta.  Tuloksista  voidaan  havaita  lastentarhan-

opettajien  käsittävän  diagnoosin  työvälineenä  lisäten  ja  helpottavan  ymmärrystä  adhd-

lapsen käyttäytymisestä ja oppimisesta sekä mahdollistavan välineitä tukitoimien järjestä-

miselle. Tässä yhteydessä kaikki haastateltavat ovat tuoneet esille diagnoosin täsmentymi-

sen pääosin vasta lapsen ollessa kouluikäisenä, jonka koettiin tuovan haasteita lisäresurs-

seiden, kuten avustajan saatavuudelle päiväkotiryhmässä. Lisäksi diagnoosin täsmentynei-

syyden nähtiin tuovan ammatillista vahvistusta omille havainnoille adhd-lapsen käyttäyty-

misestä. Toisaalta kävi ilmi myös, ettei diagnoosia tulisi antaa liian varhaisessa vaiheessa 

antaen tilaa riittävälle lapsen kehityksen havainnoinnille. 

Tutkimustulosten  mukaan  lastentarhanopettajat  liittävät  adhd-diagnoosin  saaneeseen  lap-

seen  enemmän  kielteisesti  kuin  myönteisesti sävyttyneitä  kuvauksia.  Haastateltavien ku-

vauksissa  korostui selkeästi  eniten  lapsen  impulsiivinen  käyttäytyminen,  jonka  nähtiin 

esiintyvän lapsen toiminnassa pääosin harkitsemattomana äkkipikaisuutena ja ennakoimat-

tomuutena.  Lastentarhanopettajien  kuvauksissa  korostui  myös  lapsen  ylivilkkaus,  joka 

näytti  usein  ilmenevän  lapsella  motorisena  levottomuutena.  Lisäksi  lapsen  keskittymättö-

myys  toimintaan  painottui  haastateltavien  ilmauksissa.  Adhd-lapseen  liitetyissä  myöntei-

sissä  kuvauksissa  puolestaan  korostui  kilttiluonteisuus  ja  iloisuus.  Lisäksi  lapsen  omien 

mielenkiinnon  kohteiden  nähtiin  auttavan  hänen  keskittymistä.  Positiivisten  vahvuuksien 

tunnistaminen on merkityksellistä lapsen suotuisan minäkuvan ja itsetunnon kehittymiselle 

(Sandberg,  2017).  Myönteisten  piirteiden  huomaaminen  on  tärkeää,  sillä  se  auttaa  myös 

vähentämään  kasvattajan mahdollisia  kielteisiä  tunteita  sekä  lisäämään  hänen  ymmärrys-

tään  lastan  kohtaan  (Koivunen,  2009,  s.  78).  Tutkimuksessani  korostuneet  lastentarhan-

opettajien kielteisesti sävyttyneet kuvaukset voidaan tulkita heijastuvan heidän negatiivis-

sävytteisiin tunnekokemuksiinsa, jotka nousivat myös esille tutkimukseni tuloksissa. 
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Toisen  tutkimuskysymykseni  kohdalla  olen  tarkastellut  lastentarhanopettajien  käsityksiä 

adhd-lapsen tukemisesta. Tutkimustulokset osoittavat adhd-lapsen tuen järjestämiseen tar-

vittavan  monimuotoisia  tukitoimia.  Lastentarhanopettajien  käsityksissä  korostui  sanaton 

tukeminen toiminnan ohjauksessa, tukitoimien käytännön järjestelyt, konkreettiset välineet 

sekä aikuisen fyysinen läsnäolo. Pääsääntöisesti edellä mainitut tukitoimet koettiin helpot-

tavina  ja  toimivina  adhd-lapsen  tukemisessa.  Toisaalta  niiden  koettiin  olevan  riittämättö-

miä etenkin resursointiin liittyvien kysymysten vuoksi. Tässä yhteydessä lastentarhanopet-

tajat  painottivat  riittävää  henkilökunnan  tarvetta  etenkin  silloin,  kun  ryhmässä  on  tukea 

tarvitseva lapsi. Osa haastateltavista toi ilmi etenkin erittäin haasteellisissa tilanteissa adhd-

lapsen tarvitsevan erityispedagogisesti koulutettua henkilökuntaa sekä mahdollisen erityis-

ryhmän tarvetta. Tältä osin tulokset ovat yhteneviä esimerkiksi Mobergin (2001) tutkimuk-

sen kanssa, jossa todettiin opettajien mieltävän erityisryhmät hyödyllisimmäksi ratkaisuksi 

vaikeimmissa  tapauksissa  sekä  silloin,  kun  opettajalla  ei  ole  riittävää  erityispedagogista 

ammattitaitoa.  Samansuuntaisia  havaintoja  voidaan  todeta  Viitalan  (2000)  tutkimuksesta, 

jonka mukaan lastentarhanopettajat ovat kokeneet tiedon riittämättömyyttä erityistä tukea 

tarvitsevan  lapsen  kasvatukseen  liittyen.  Inkluusion  toteutuminen  voidaankin  nähdä  osit-

tain  epätasaisena,  sillä  yhteiset  palvelut  eivät  riitä  yksistään  takaamaan  lapsille  yhtäläisiä 

resursseja (Pihlaja, 2009, s. 152, 153).  

Tutkimuksestani  nousee  esille  lastentarhanopettajien  käsitys,  jonka  mukaan  adhd-lapsen 

tukeminen edellyttää laaja-alaista ammatillista osaamista. Tämän yhteydessä painottui las-

tentarhanopettajan  ammattitaito,  jossa  havainnoinnin  ja  havaintojen  eteenpäin  viemisen 

merkitys  adhd-lapsen  tukemisessa  nähtiin  tärkeänä.  Myös  monialainen  yhteistyö  koettiin 

merkityksellisenä  osana  adhd-lapsen  kokonaisvaltaista  tukemista,  jonka  osalta  korostui 

etenkin yhteistyö tiimin ja varhaiserityisopettajan kanssa. Lisäksi vanhempien ja huoltajien 

kanssa  tehtävässä  yhteistyössä  painotettiin  vastavuoroista  avoimuuden  ja  luottamuksen 

merkitystä. 

Tuloksista  selviää  lastentarhanopettajien  asennoitumisen  adhd-lapsen  tuen  järjestämiseen 

olevan  selkeimmin  myönteistä,  jossa  painottuivat  tunnepitoiset  ilmaukset.  Esimerkiksi 

lämmin ja lasta osallistava lähestymistapa tulevat ilmi haastateltavien vastauksista. Lähtö-

kohtaisesti  lastentarhanopettajat  osoittavat  jo  koulutukseen  hakeutumisen  perusteella 

myönteistä  suhtautumista  lapsen  kasvun,  kehityksen  ja  oppimisen  tukemiseen  sekä  halua 

lapsen auttamiseen. Toisaalta lastentarhanopettajan asennoitumisen voidaan havaita olevan 
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myös  kielteistä  koettaessa  esimerkiksi  adhd-lapsen  ohjaamisen  olevan  aikaa  vievää  sekä 

teettävän lisätyötä.  

Vaikka  lastentarhanopettajien  asennoituminen adhd-lapsen  tukemiseen  nähdään  olevan 

pääosin myönteistä, painottuivat kuitenkin haastateltavien vastauksissa kielteisesti sävytty-

neet tunnekokemukset. Tulkintani mukaan turhautuneisuuden, riittämättömyyden ja väsy-

myksen  tunteet  voidaan  havaita  korostuneen  aineistossa.  Myönteisinä  tunnekokemuksina 

puolestaan painottuivat empaattiset tunteet lasta kohtaan.  

Tunnekokemuksien  käsittelemisessä  nähtiin  tärkeinä  tiimin  tuki,  varhaiserityisopettajan 

ammatillinen tuki sekä tiedon ja koulutuksen merkitys. Osa lastentarhanopettajista toi esil-

le aiemman kokemuksen merkityksen adhd-lapsen kanssa työskentelystä helpottavan myös 

tunnekokemusten  käsittelyssä.  Tämän  osalta  löytyi  mielenkiintoinen  eroavaisuus  Anders-

son, Watt ja Noblen tekemästä tutkimuksesta (2012, s. 522, 523), jossa todettiin opettajien 

ristiriitaisten  tunteiden  adhd-lapsen  opetuksessa  lisääntyvän  sekä  tulevan  vähemmän  suo-

tuisiksi  opetuskokemuksen  kasvaessa.  Korkalainen  on  puolestaan  havainnut  tutkimukses-

saan (2009) etenkin pitkän työkokemuksen omaavien lastentarhanopettajien kokeen perus-

koulutuksen riittämättömyyttä ja todenneen tarvitsevansa täydennyskoulutusta tukea tarvit-

sevien lasten kanssa toimimiseen. 

Haastattelemieni lastentarhanopettajien taustalla vaikuttaa pitkä vähintään kymmenen vuo-

den työkokemus. Lähes kaikilla haastateltavilla oli myös erityispedagogisia jatko-opintoja 

tai muuta aiheeseen liittyvää perehtyneisyyttä, joka osaltaan voi heijastua heidän näkemyk-

siinsä. Tutkimuksessani tulokset osoittavat tiedon ja koulutuksen sekä aiemman kokemuk-

sen edesauttavan tunnekokemusten käsittelemisessä sekä adhd-lapsen käyttäytymisen ym-

märtämisessä  ja  tukemisessa.  Näin  ollen  lastentarhanopettajien  lisäkoulutus  ja  aiemman 

kokemuksen  merkitys  voivat  osaltaan  myös  vaikuttaa  tutkimuksessani  havaittuun  lasten-

tarhanopettajan myönteiseen asennoitumiseen adhd-lapsen tukemisessa. 

Tutkimukseni näkökulmana olevat tunnekokemukset ovat tulleet esille tuloksien eri osien 

yhteyksissä,  minkä  vuoksi  niiden  voidaan  nähdä  liittyvän  olennaisena  osana  adhd-lapsen 

tukemiseen. Kuten Hargreaves (2000, s. 812) on todennut, tunteet ovat merkittävässä osas-

sa opetusta ja kasvatusta. 

Tutkimukseni johtopäätöksenä voin näin todeta lastentarhanopettajien  asennoitumisen 

adhd-lapsen  tuen  järjestämiseen  olevan  pääosin  myönteistä.  Adhd-lapsen  koetaan  myös 
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saavan  tarpeenmukaisia tukitoimia  varhaiskasvatuksessa,  vaikka  ne  osittain  mielletäänkin 

riittämättömiksi. Etenkin tarvittavat  resurssit nousevat  esille  melko  vahvasti  lastentarhan-

opettajien  käsityksissä  adhd-lapsen  tukemisesta  varhaiskasvatuksessa.  Resursseihin  liitty-

vät  kysymykset  voidaan  nähdä  olevan  myös  ajankohtaisesti  puhuttava  aihe  varhaiskasva-

tuksen kentällä etenkin niiden riittämättömyyden ja kuntakohtaisten erojen vuoksi. Kuten 

aiemmin  tässä  tutkimuksessa  tuon  ilmi,  Pihlajan  (2009)  mukaan  lapset  ovat eriarvoisessa 

asemassa  resurssien  suhteen  riippuen  asuinkunnasta  ja  lapsiryhmästä.  Näin  ollen  inkluu-

sion  toteutuminen  voidaan  nähdä osittain epätasaisena,  sillä  yhteiset  palvelut  eivät  riitä 

yksistään  takaamaan  lapsille  yhtäläisiä  resursseja.  (Pihlaja,  2009,  s.  152,  153.) Tärkeää 

kuitenkin on, että jokainen lapsi saa tasavertaiset kasvun, kehityksen ja oppimisen mahdol-

lisuudet sekä hyvän pohjan myönteisen minäkuvan rakentumiselle ja elämän polulle. 

7.2 Luotettavuus ja eettisyys 

Laadullisen  tutkimuksen  objektiivisuuden  tarkastelussa  on aiheellista  pohtia puolueetto-

muuden näkökulmaa. Puolueettomuudesta on kyse silloin, kun tutkija pyrkii ymmärtämään 

tutkittavia henkilöitä itsenään. Tähän liittyen on pohdittava, vaikuttaako esimerkiksi tutki-

jan ikä, sukupuoli tai asenne tutkittavaa ilmiötä kohtaan siihen, miten hän ottaa tutkittaval-

ta  henkilöltä  tietoa  vastaan. Laadullisessa  tutkimuksessa  väistämättä  näin  on,  sillä tutkija 

on aineiston tulkitsija. (Tuomi & Sarajärvi, 2013, s. 135- 136.) Tutkimuksessani huomioin 

omat taustaoletukseni aiheesta, mitkä voisivat vaikuttaa tutkittavien tulkintoihin.  

Tutkimuksen  luotettavuuden arvioinnissa nostan  esille aineiston  hankinnan,  jonka osalta 

voidaan pohtia sitä, miten se on tutkimuksessani tapahtunut (Tuomi & Sarajärvi, 2013, s. 

140). Tässä tutkimuksessa aineisto kerättiin teemahaastatteluiden avulla. Kysymysten aset-

telussa  pyrin  huomioimaan,  etteivät  kysymykset ole  johdattelevia  eivätkä vaikuttaisi  saa-

tuihin  vastauksiin. Lisäksi  pyrin  välttämään  mahdollisia  tulkintavirheitä,  jotka  voisivat 

johtua epäselvästä kysymyksen asettelusta tai vastauksien väärintulkinnasta. (Puusa, 2011, 

s. 78.) 

Tutkimuksessa tulee huomioida myös haastateltavien yksityisyyden kunnioittaminen. Tut-

kittavilla on oikeus määrittää, mitä tietoja he tutkimuskäyttöön haluavat antaa. Myös tut-

kimusaineistoon  liittyvä  luottamuksellisuus  on  huomioitava  yksityisyyden  kunnioittami-

sessa, joka ensisijaisesti tarkoittaa tutkittavan luottamusta aineiston käyttöön, käsittelyyn ja 

säilytykseen  liittyen.  Tutkijalla  on  velvollisuus  huolehtia  tutkittavien  henkilötietojen  suo-
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jaamisesta sekä varmistaa, ettei tutkittavien yksityisyyden suojaa loukata. (Kuula, 2011, s. 

64.) Erityistä huomiota olen kiinnittänyt myös siihen, etteivät haastateltavat ole tunnistet-

tavissa tutkimuksestani millään tavoin. Tutkittavien henkilöllisyydet eivät tule esiin tutki-

muksestani. Haastateltavia olen kuvannut lyhenteillä A, B, C, D ja E. Lisäksi työkokemuk-

sen  kestoa  en  ole  määritellyt  tarkkaan,  vaan  havainnollistanut  sitä  viiden  vuoden  välein. 

Tieto työkokemuksesta oli kuitenkin välttämätön tutkimukseni kannalta, sillä pitkällä ko-

kemuksella  voi  mahdollisesti  olla  vaikutusta  työskentelyyn  adhd-lapsen  kanssa  ja  tätä 

myötä myös siihen liittyviin käsityksiin.  

Fenomenografiseen tutkimukseen kohdistuu kritiikkiä etenkin käsityksien osalta. Haastat-

telutilanteessa syntyneitä ajattelutoimintoja koskevien tulosten yleistettävyys nähdään osit-

tain kyseenalaisena esimerkiksi käsityksien kontekstisidonnaisuuden vuoksi. Tutkimukses-

sa ei välttämättä myöskään tule esille käsitysten muuttuvuus, jolloin tutkimuksessa ilmenee 

usein  vain  poikittaisleikkaus  käsityksistä.  Lisäksi  ihmisten  erilaiset  käsitykset  voivat  olla 

osittain jopa virheellisiä. (Metsämuuronen, 2009, s. 241.) Toisaalta fenomenografisen tut-

kimuksen tavoitteena on ymmärtää tietyn henkilön näkemys tutkittavasta ilmiöstä (Niikko, 

2003,  s.  31).  Näin  ollen  en  pyri  tutkimuksellani  tulosten  yleistettävyyteen,  sillä  tulokset 

kuvaavat tutkittavien tämän hetkisiä käsityksiä aiheesta.  

Tutkimuksen luotettavuuden kannalta tutkijan tulee myös kuvata, miten aineisto on analy-

soitu sekä miten tuloksiin on päästy. Kyse on luotettavasta aineiston analyysistä tutkimus-

tulosten selkeyttämiseksi ja ymmärtämiseksi. Analyysivaiheet tulee kuvata yksityiskohtai-

sesti, jotta lukijat saisivat riittävästi tietoa tutkimuksen tekovaiheista. (Tuomi & Sarajärvi, 

2013,  s.  141.) Aineiston  analyysia olen  havainnollistanut  esimerkin  avulla.  Tuloksia  olen 

pyrkinyt kuvaamaan mahdollisimman tarkasti aineistoesimerkeillä havainnollistaen.  

Tutkimuksen uskottavuus sekä tutkimukseen liittyvät eettiset ratkaisut ovat vahvasti sidok-

sissa toisiinsa. Uskottavuus on hyvän tieteellisen käytännön perusta. (Tuomi & Sarajärvi, 

2013,  s.  132.)  Hyvän  tieteellisen  käytännön  mukaisesti tutkimuksessa  tulee  noudattaa  re-

hellisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimuksen kaikissa vaiheissa. Tutkimuksessa tu-

lee  noudattaa  tieteellisen  tiedon  avoimuutta  sekä  vastuullisuutta tulosten  julkaisemisessa. 

Lisäksi tulee viitata muiden tutkijoiden julkaisuihin asianmukaisella tavalla sekä huolehtia 

tarvittavien  tutkimuslupien  hankkimisesta. Hyvän  tieteellisen  käytännön  noudattamisesta 

on  vastuussa  ensisijaisesti  tutkija  itse.  (Tutkimuseettinen  neuvottelukunta,  2012,  s.  3,  4.) 
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Lisäksi  olen  pyrkinyt  käyttämieni  lähteiden  luotettavuuteen. Näihin  olen  sitoutunut  koko 

tutkimusprosessini ajan.  

7.3 Jatkotutkimusaihe 

Tässä tutkimuksessani olen selvittänyt lastentarhanopettajien käsityksiä adhd-lapsen tuke-

misesta  varhaiskasvatuksessa  melko  pienen tutkimusjoukon pohjalta. Näin  ollen  tulokset 

eivät ole yleistettävissä, sillä ne kuvaavat tietyn joukon tämän hetkisiä käsityksiä aiheesta. 

Tutkimukseni näen kuitenkin hyödyllisenä varhaiskasvatuksen kentällä lisäten ymmärrystä 

adhd-lapsen tukemisesta.  

Tämän tutkimukseni yhteydessä olen havainnut kuntakohtaisia eroja tuen järjestämisessä. 

Näin  ollen  olisi  kiinnostavaa  selvittää  tutkimusaihettani  kuntakohtaisilla  vertailuilla. Tut-

kimukseni jatkokehittelyn kannalta olisi mielenkiintoista toteuttaa kyselytutkimus laajem-

man otoksen mukaan, jolloin tulokset olisivat mahdollisesti yleistettävämpiä. Näin voisin 

hyödyntää myös tämän tutkimukseni teoriaa ja tuloksia kysymysten asettelun pohjana. 
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Liitteet 

LIITE 1 ICD-10 diagnostiset kriteerit (ADHD) 

      1(2) 

 

G1. Keskittymiskyvyttömyys 

Vähintään kuusi seuraavista oireista on kestänyt vähintään kuusi kuukautta ja oireet ovat haitaksi 

ja lapsen kehitystasoon nähden poikkeavia: 

(1) Huomion  kiinnittäminen  riittävän  hyvin  yksityiskohtiin  epäonnistuu  usein  tai  potilas  tekee 

huolimattomuusvirheitä koulussa, työssä tai muissa tehtävissä. 

(2) Keskittyminen leikkeihin tai tehtäviin epäonnistuu usein. 

(3) Usein potilas ei näytä kuuntelevan, mitä hänelle puhutaan. 

(4) Ohjeiden  noudattaminen  ja  koulu-,  koti- tai  työtehtävien  valmiiksi  tekeminen  epäonnistuvat 

usein (ei johdu uhmakkaasta käytöksestä tai kyvyttömyydestä ymmärtää ohjeita). 

(5) Kyky järjestää tehtäviä ja toimintoja on usein huonontunut. 

(6) Usein potilas välttää tai kokee voimakkaan vastenmielisenä tehtävät, jotka vaativat psyykkisen 

ponnistelun ylläpitämistä, kuten esim. läksyt. 

(7) Potilas  kadottaa  usein  esineitä,  jotka  ovat  tärkeitä  tietyissä  tehtävissä  ja  toiminnoissa,  kuten 

koulutavaroita, kyniä, kirjoja, leluja tai työkaluja. 

(8) Potilas häiriintyy usein helposti ulkopuolisista ärsykkeistä. 

(9) Potilas on usein muistamaton päivittäisissä toiminnoissa. 

G2. Hyperaktiivisuus 

Vähintään kolme seuraavista oireista on kestänyt vähintään kuusi kuukautta ja oireet ovat haitaksi 

ja lapsen kehitystasoon nähden poikkeavia: 

(1) Potilas liikuttelee usein levottomasti käsiään tai jalkojaan tai vääntelehtii tuolillaan. 

(2) Potilas lähtee usein liikkeelle luokassa tai muualla tilanteissa, missä edellytetään paikalla 

pysymistä. 

(3) Potilas  juoksentelee  tai  kiipeilee  usein  tilanteissa,  missä  se  ei  kuulu  asiaan  (nuorilla  tai 

aikuisilla voi esiintyä pelkkänä levottomuuden tunteena).  

(4) Potilas  on  usein  liiallisen  äänekäs  leikkiessään  tai  ei  onnistu  paneutumaan  hiljaa 

harrastuksiin. 

(5) Potilas  on  motorisesti  jatkuvasti  liian  aktiivinen  eikä  aktiivisuus  oleellisesti  muutu 

sosiaalisen ympäristön mukaan tai ulkoisista vaatimuksista. 

 



   

 

     2 (2) 

 

 

 

G3. Impulsiivisuus 

Vähintään kolme seuraavista oireista on kestänyt vähintään kuusi kuukautta ja oireet ovat haitaksi 

ja lapsen kehitystasoon nähden poikkeavia: 

(1) Potilas  vastaa  usein  jo  ennen  kuin  kysymykset  ovat  valmiita  ja  estää  vastauksellaan 

toisten tekemisä kysymyksiä. 

(2) Potilas ei usein jaksa seistä jonossa tai odottaa vuoroaan peleissä tai ryhmissä. 

(3) Potilas keskeyttää usein toiset tai on tunkeileva (esim. tunkeutuu toisten keskusteluihin ja 

peleihin). 

(4) Potilas puhuu usein liian paljon ottamatta huomioon tilanteen vaatimaa pidättyväisyyttä. 

G4. Häiriö alkaa viimeistään seitsemän vuoden iässä. 

G5. Laaja-alaisuus 

Diagnostisten  kriteerien  tulee  täyttyä  useammassa  kuin  yhdessä  tilanteessa,  esim. 

tarkkaamattomuutta ja hyperaktiivisuutta tulee esiintyä sekä kotona että koulussa tai sekä koulussa 

että  esim.  vastaanotolla.  Tavallisesti  tarvitaan  tietoa  useammasta  kuin  yhdestä  lähteestä.  Esim. 

opettajan kertomus lapsen käytöksestä on yleensä välttämätön lisä vanhempien kertomuksiin. 

G6. Kohtien  A-C  oireet  aiheuttavat  kliinisesti  merkittävää  ahdistusta  tai  sosiaalisten,  opintoihin 

liittyvien tai ammatillisten toimintojen heikkenemistä.  

G7. Ei ole diagnosoitavissa seuraavia sairauksia: 

Maaninen jakso (F30) 

Depressiivinen jakso (F32) 

Ahdistuneisuushäiriöt (F41) 

Laaja-alaiset kehityshäiriöt (F84) 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2012, s. 300-301 
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LIITE 2 DSM5 diagnostiset kriteerit (ADHD) 

      1(3) 

 

Tarkkaavuus- ja yliaktiivisuushäiriön diagnoosiin tarvitaan kohtien A-E kriteerien täyttyminen.  

A. Jatkuvia  tarkkaamattomuus  ja/tai  yliaktiivisuus- impulsiivisuusoireita,  jotka  häiritsevät 

toimintaa tai kehitystä. (1) ja/tai (2) 

(1)  Vähintään  kuusi  seuraavista  tarkkaamattomuuden  oireista  on  jatkunut  vähintään  kuuden 

kuukauden  ajan  kehitystasoon  nähden  epäsopivina.  Oireet  eivät  ole  pelkästään  vastustavan 

käyttäytymisen  ilmentymä,  uhmaa,  vihamielisyyttä  tai  tehtävien/  ohjeiden  ymmärtämättömyyttä. 

Nuorilla ja aikuisilla (17-vuotiaat ja vanhemmat), vaaditaan vähintään viisi oiretta. 

Tarkkaamattomuus 

(a) Jättää  usein  huomiotta  yksityiskohtia  tai  tekee  huolimattomuusvirheitä  koulussa,  työssä  tai 

muussa toiminnassa (esim. jättää huomiotta yksityiskohdat tai työ on epätarkkaa). 

(b) Usein  toistuvia  vaikeuksia  keskittyä  tehtäviin  tai  leikkeihin  (esim.  vaikeus  pysyä 

keskittyneenä keskusteluiden aikana). 

(c) Usein ei näytä kuuntelevan suoraan puhuteltaessa (esim. kiinnittää huomionsa muualle ilman 

mitään ilmeisiä häiriötekijöitä). 

(d) Jättää usein seuraamatta ohjeita eikä saa koulu- tai työtehtäviään suoritetuiksi (esim. aloittaa 

tehtävät, mutta menettää nopeasti keskittymisen). 

(e) Usein toistuvia vaikeuksia tehtävien ja toimien järjestämisessä (esim. vaikeus pitää materiaalit 

ja tavarat järjestyksessä, epäjärjestelmällinen työssä, heikko ajankäytön suunnittelussa). 

(f) Usein  välttelee,  inhoaa  tai  on  haluton  suorittamaan  tehtäviä,  jotka  vaativat  pitkäkestoista 

henkistä ponnistelua (esim. koulu- tai kotitehtävät). 

(g) Kadottaa usein tehtävissä tai toiminnassa tarvittavia esineitä (esim. leluja, kyniä, kirjoja). 

(h) Häiriintyy  helposti  ulkopuolisista  ärsykkeistä  (esim.  nuorilla  ja  aikuisilla  voi  ilmetä  asiaan 

liittymättömiä ajatuksia). 

(i) Unohtaa usein asioita päivittäisissä toiminnoissa (esim. arkiaskareissa, rutiineissa). 

(2) Vähintään kuusi seuraavista yliaktiivisuuden/ impulsiivisuuden oireista on jatkunut vähintään 

kuuden kuukauden ajan kehitystasoon nähden epäsopivina. Oireet eivät ole pelkästään vastustavan 

käyttäytymisen  ilmentymä,  uhmaa,  vihamielisyyttä  tai  tehtävien/ohjeiden  ymmärtämättömyyttä. 

Nuorilla ja aikuisilla (vähintään 17-vuotta ja vanhemmat) vaaditaan vähintään viisi oiretta. 

Yliaktiivisuus  

(a) Liikuttelee usein hermostuneesti käsiä tai jalkoja tai kiemurtelee istuessaan. 

(b) Poistuu usein paikaltaan tilanteissa, joissa edellytetään paikallaan oloa (esim. luokassa). 
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 (c)  Juoksentelee  tai  kiipeilee  usein  ylettömästi  sopimattomissa  tilanteissa  (esim.  nuorilla  tai 

aikuisilla voi rajoittua levottomuuden tunteeseen). 

(d) Usein toistuvia vaikeuksia leikkiä tai harrastaa mitään rauhallisesti. 

(e) On usein ”jatkuvasti menossa” tai ”käy kuin kone”. 

(f) Puhuu usein ylettömästi. 

Impulsiivisuus 

(g)  Vastailee  usein  kysymyksiin  ennen  kuin  ne  on  kunnolla  esitetty  (esim.  täydentää  muiden 

lauseita). 

(h) Usein toistuvia vaikeuksia odottaa vuoroaan (esim. jonossa odottaessaan). 

(i) Usein keskeyttää toiset tai on tunkeileva toisia kohtaan (esim. tuppautuu toisten seuraan).  

B. Jotkin  haittaa  aiheuttaneet  yliaktiivisuuden/  impulsiivisuuden  tai  tarkkaamattomuuden  oireet 

ovat esiintyneet ennen kahdentoista vuoden ikää. 

C. Jotakin  oireista  johtuvaa  haittaa  ilmenee  kahdella  tai  useammalla  elämän  alueella  (esim. 

koulussa ja kotona). 

D. Selviä  todisteita  kliinisesti  merkittävistä  häiriöistä  sosiaalisessa,  koulutuksellisessa  tai 

ammatillisessa toiminnassa. 

E. Oireet eivät ilmene ainoastaan laaja-alaisen kehityshäiriön, skitsofrenian tai muun psykoottisen 

häiriön  aikana  eivätkä  ole  ennemmin  tulkittavissa  muuhun  mielenterveyden  häiriöön  (esim. 

mieliala-, ahdistuneisuus-, dissosiaatio- tai persoonallisuushäiriö). 

Esiintymismuodon tarkenne 

Yhdistetty esiintymismuoto:  

jos  sekä  kriteeri  A1  (tarkkaamattomuus)  että  A2  (ylivilkkaus/  impulsiivisuus)  ovat  täyttyneet 

viimeisen kuuden kuukauden aikana. 

Pääasiassa tarkkaamaton esiintymismuoto: 

jos kriteeri A1 (tarkkaamatomuus) on täyttynyt, mutta kriteeri A2 (ylivilkkaus/ impulsiivisuus) ei 

ole täyttynyt viimeisen kuuden kuukauden aikana. 
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Pääasiassa yliaktiivinen/ impulsiivinen esiintymismuoto:  

jos kriteeri A2 (ylivilkkaus/ impulsiivisuus on täyttynyt, mutta kriteeri A1 (tarkkaamattomuus) ei 

ole täyttynyt viimeisen kuuden kuukauden aikana.  

Osittaisessa remissiossa oleva häiriö: 

Diagnoosikriteerit eivät täyty, mutta oireista on haittaa toimintakyvylle. 

Häiriön vaikeusaste 

Lievä: Vähän,  jos  lainkaan  oireita,  joita  vaaditaan  diagnoosin  tekemiseen  ja  oireet  aiheuttavat 

korkeintaan pientä häiriötä sosiaalisessa, akateemisessa tai ammatillisessa toiminnassa. 

Keskivaikea: Oireet tai toiminnalliset häiriöt ovat lievän ja vaikean välissä. 

Vaikea: Monia  tai  useita  eri  oireita,  joita  vaaditaan  diagnoosin  tekemiseen.  Oireet  aiheuttavat 

voimakasta häiriötä sosiaalisessa, akateemisessa tai ammatillisessa toiminnassa. 

Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5, 2013, s. 59-61 



   

 

LIITE 3 Kirje haastateltaville 

 

                                                                            KIRJE HAASTATELTAVILLE 

                                                                                        Syksy 2016, kevät 2017 

 

 

ADHD–LAPSI VARHAISKASVATUKSESSA  

 

Lastentarhanopettajan  käsityksiä  aiheesta  ammatilliseen  professioon  liittyvien 

tunnekokemuksien näkökulmasta 

 

Hei, 

 

Kiitos,  kun  osallistut  tutkimukseeni.  Haastattelusi  kautta  kerätty  aineisto  on  varhaiskasvatuksen 

kentällä  merkityksellistä.  Koska  erityisryhmistä  luovuttua  (Oulussa  vuonna  2013), 

lastentarhanopettajilla  tulee  olla  yhä  enemmän  valmiuksia  suunnitella  ja  toteuttaa  pedagogisesti 

laadukasta  varhaiskasvatusta  sekä  näin  myös  vastata  jokaisen  lapsen  yksilöllisiin  tuen  tarpeisiin. 

Tutkimukseni  tarkoituksena  on  selvittää,  millaisia  käsityksiä lastentarhanopettajilla  on  ADHD–

diagnoosin  saaneen  lapsen  tuen  järjestämisestä  päiväkotiryhmässä  sekä  millaisia  käsityksiä  heillä 

aiheesta yleisesti on. Työtäni ohjaa professori Marjatta Takala (marjatta.takala@oulu.fi). 

 

Aineistonkeruutapa  on  puolistrukturoitu  teemahaastattelu.  Haastattelut  ovat  kestoltaan  noin  30 

minuuttia  ja  ne  toteutetaan  lastentarhanopettajan  työajalla,  mikäli  näin  on  mahdollista. 

Haastatteluun  osallistuneiden  henkilötietoja  eikä  päiväkodin  nimeä  julkaista  missään.  Haastattelu 

on  tarkoitus  nauhoittaa  aineiston  täsmentämiseksi  ja  taltioimiseksi.  Haastattelut  ovat  ehdottoman 

luottamuksellisia perustuen tutkimukseen liittyvään eettisyyteen.  

 

Tutkimukseni tavoitteena  on  saada  mahdollisimman  aitoja,  tämänhetkisiä  lastentarhanopettajien 

kokemuksia ja käsityksiä aiheesta. Tässä muutamia haastattelun aihealueita. 

 

 

• Taustatiedot:  kuinka  kauan  on  kokemusta  lastentarhanopettajana,  koulutustausta,  onko 

erityiskasvatukseen liittyvää koulutusta tai muuta perehtyneisyyttä aiheeseen? 

• Millaisia käsityksiä on ADHD–diagnoosin saaneen lapsen käyttäytymisestä teoreettisesti ja 

käytännön näkökulmasta? 

• Millaisia käsityksiä on ADHD–diagnoosin saaneen lapsen tukemisesta päiväkotiryhmässä? 

Millaisten kokemusten pohjalta käsityksesi ovat muodostuneet?  

• Lastentarhanopettajan  ammatilliseen  professioon  liittyvät tunnekokemukset:  millaisia 

tunteita ADHD–diagnoosin saaneen lapsen kanssa työskentely on herättänyt?  

• Tuleeko  mieleesi  jotain  muuta  erityistä  huomioitavaa  ADHD–diagnoosin  saaneen  lapsen 

kanssa työskentelystä? 

 

 

Tarkennan mielelläni aihealueita tarvittaessa. 

Ystävällisin terveisin, 

 

Jenni Kunnari 

Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta 

Varhaiskasvatus 
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LIITE 4 Tutkimuskysymykset 

      1(2) 

 

TEEMAHAASTATTELUN KYSYMYKSET: 

 

 

Taustatiedot 

 

• Kuinka kauan olet työskennellyt lastentarhanopettajana? 

• Millainen koulutustausta Sinulla on? 

• Onko Sinulla erityiskasvatukseen liittyvää koulutusta tai muuta perehtyneisyyttä aiheeseen? 

• Kuinka paljon olet kohdannut työurasi aikana ADHD–diagnoosin saaneita lapsia?  

 

ADHD–diagnoosista 

 

• Miten ADHD–diagnoosi määritellään päiväkodissa? 

• Millaisia käyttäytymisen piirteitä olet havainnut ADHD–diagnoosin saaneella lapsella? 

• Millaisia  kokemuksia Sinulla  on  ADHD–diagnoosin  saaneen  lapsen  käyttäytymisestä 

päiväkotiryhmässä? 

• Tuleeko mieleesi jokin erityinen kokemus, kun päiväkotiryhmässäsi on tai on ollut ADHD–

diagnoosin saanut lapsi? Miten ADHD tuli esiin ja miten sitten toimittiin? 

 

ADHD–lapsen tukeminen 

 

• Millaisia  kokemuksia Sinulla  on  ADHD–diagnoosin  saaneen  lapsen  tukemisesta 

päiväkotiryhmässä?  

• Miten lapsen tarvitsema tuki käytännössä järjestetään päiväkodissa? Tarvittavat tukitoimet? 

• Millaisia  käsityksiä  ja  kokemuksia  Sinulla  on  tukitoimien  käytännön toteuttamisesta 

päiväkotiryhmässä? Tukitoimien toimivuus? 

• Mikä on lastentarhanopettajan rooli tuen järjestämisessä? 

• Millainen  monialainen  yhteistyö  on kokemustesi  mukaan tarpeen  tuen  järjestämisen 

kannalta?  

• Yhteistyö huoltajien kanssa? Minkä olet kokenut toimivaksi entä haastavaksi? 

 

 

 



   

 

      2 (2) 

 

 

Ammatilliseen professioon liittyvät tunnekokemukset 

 

• Millaisia tunteita ADHD–diagnoosin saaneen lapsen kanssa työskentely on herättänyt? 

• Miten käsittelet tunteitasi? 

• Oletko  saanut tarvittaessa  työnohjausta  tai  muuta  tukea, millaista? Jos  olet,  millainen 

kokemuksesi siitä on tunnetyöskentelyn näkökulmasta?  

• Onko  työnohjauksella tai  muulla saamallasi tuella ollut  vaikutusta  työskentelyysi ADHD–

diagnoosin saaneen lapsen kanssa? Jos, niin miten? 

 

Muuta 

 

• Tuleeko  mieleesi  jotain muuta  erityistä  huomioitavaa  ADHD–diagnoosin  saaneen  lapsen 

kanssa työskentelystä? 

• Kysyttävää tai kommentoitavaa haastatteluun liittyen? 

!
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LIITE 5 Analyysin osa 1: merkitysryhmät, alatason kategoriat ja kuvauskategoriat 

      1(2) 

 

MERKITYSRYHMÄ  ALATASON KATEGORIA KUVAUSKATEGORIA 

Adhd moniulotteisena 

käsitteenä (4) 

 

Adhd-diagnoosin määrittely 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnoosi nähdään 

työvälineenä 

Adhd-diagnoosi täsmentyy 

kouluikäisenä (7) 

 

 

Diagnoosin täsmentyminen 

Adhd-diagnoosi täsmentyy 

varhaiskasvatusikäisenä (3) 

 

Lapsen oppimisen ja 

käyttäytymisen 

ymmärtäminen (14) 

 

Ammatillinen tietoisuus 

diagnoosin taustatekijöistä 

Kilttiluonteisuus (6)  

 

 

 

 

 

Myönteiset kuvaukset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adhd-diagnoosin saaneeseen 

lapseen liitetyt kuvaukset 

varhaiskasvatuksessa 

 

Iloisuus (2) 

Onnistumiset sosiaalisissa 

suhteissa (2) 

Liikunnallinen lahjakkuus (1) 

Lapsen omat mielenkiinnon 

kohteet auttavat 

 keskittymään (5) 

Impulsiivinen käyttäytyminen 

(25) 

 

 

 

 

Kielteisesti sävyttyneet 

kuvaukset 

 

Omaehtoinen käyttäytyminen 

(2) 

Häiriköivä käyttäytyminen 

(13) 

Ylivilkkaus, motorinen  

Levottomuus (18) 



   

 

      2(2) 

 

Keskittymättömyys  

toimintaan (16) 

 

 

 

 

Kielteisesti sävyttyneet 

kuvaukset 

 

 

 

Adhd-diagnoosin saaneeseen 

lapseen liitetyt kuvaukset 

varhaiskasvatuksessa 

Lapsen oma mielipaha (4) 

Haasteet tunteiden hallinnassa 

(5) 

Haasteet sosiaalisissa  

suhteissa (4) 
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LIITE 6 Analyysin osa 2: merkitysryhmät, alatason kategoriat ja kuvauskategoriat 

      1(4) 

 

MERKITYSRYHMÄ ALATASON KATEGORIA KUVAUSKATEGORIA 

Selkeät eleet (1) Sanaton tukeminen toiminnan 

ohjauksessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adhd-lapsen monimuotoiset 

tukitoimet varhaiskasvatuksessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selkeät käsimerkit, viittomat (4) 

Pukemistilanteet (2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tukitoimien käytännön 

järjestelyt 

Ruokailutilanteet (2) 

Lepohetket (1) 

Huomioitava, että lapsi 

kuulee (2) 

Huomioitava, että lapsi 

näkee (2) 

Huomioitava mahdollisuus 

energian purkamiseen (2) 

Huomioitava häiriötekijät (2) 

Ohjeiden pilkkominen (2) 

Lapsiryhmän koko (5) 

Henkilöstön resursointi (5) 

Pienryhmätoiminta (9) 

Avustajan tuki (4) 

Sosiaalisten suhteiden 

tukeminen (2) 

Painokoira (1)  

 

Konkreettiset välineet Istuintyynyt (2) 

Kuvat (9) 

Esineet (2) 



   

 

      2(4) 

 

 

Lasta silitetään (1)  

 

Aikuisen fyysinen läsnäolo 

 

Adhd-lapsen monimuotoiset 

tukitoimet varhaiskasvatuksessa 

 

Lapselle luetaan (1) 

Aikuinen on vieressä (4) 

Havainnointi (9)  

 

 

Lastentarhanopettajan 

ammattitaito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adhd-lapsen tukeminen 

edellyttää laaja-alaista 

ammatillista osaamista 

Havaintojen eteenpäin 

vieminen (7) 

Toiminnan suunnittelu (7) 

Nähdä lapsi yksilönä (3) 

Puheterapeutti (4)  

 

 

 

 

 

 

Monialainen yhteistyö 

Toimintaterapeutti (5) 

Koulupsykologi (1) 

Lääkäri (2) 

Päiväkodin johtaja (1) 

Koulu (2) 

Työkaverit ja tiimi (6) 

Neuvola (2) 

Varhaiserityisopettaja (14) 

Vanhemmat ja huoltajat (15)  

 

 

Yhteistyö vanhempien/ 

huoltajien kanssa 

Vanhempien/ huoltajien 

myönteinen asenne edistävänä 

tekijänä (10) 

Vanhempien/ huoltajien torjuva 

asenne haastavana tekijänä (5) 
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      3(4) 

 

 

Halu auttaa lasta (2)  

 

 

 

 

 

 

 

Lastentarhanopettajan 

myönteinen asennoituminen 

adhd-lapsen tukemiseen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lastentarhanopettajan 

asennoituminen tuen 

järjestämiseen  

Lämmin lähestymistapa (4) 

Rauhallinen lähestymistapa (6) 

Kuunteleva lähestymistapa (4) 

Lasta osallistava 

lähestymistapa (3) 

Lapset nähdään 

tasa-arvoisina (1) 

Johdonmukaisuus (2) 

Oikeudenmukaisuus (1) 

Hyvä päivä lapselle (6) 

Myönteisen minäkuvan 

kehittyminen lapselle (1) 

Lapsen ohjaaminen 

vie aikaa (1) 

 

 

 

Lastentarhanopettajan 

kielteisesti sävyttynyt 

asennoituminen adhd-lapsen 

tukemiseen 

Lapsen tukeminen 

teettää työtä (2) 

Lapsen ohjaaminen vie aikuisen 

huomion pois muilta lapsilta (7) 

Ryhmän muut lapset 

väsyvät (4) 

Käyttäytymisen 

rajoittaminen (2) 

Eettiset näkökulmat 

Ärtymys (1)  

 

Lastentarhanopettajan 

kielteisesti sävyttyneet 

tunnekokemukset

 

  

 

 

Lastentarhanopettajan 

tunnekokemukset osana adhd-

lapsen tukemista 

Väsymys (4) 

Uupumus (2) 

Riittämättömyys (3) 



   

 

      4(4) 

 

Turhautuneisuus (5)  

Lastentarhanopettajan 

kielteisesti sävyttyneet 

tunnekokemukset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lastentarhanopettajan 

tunnekokemukset osana adhd-

lapsen tukemista 

Vihastuminen (1) 

Fyysinen rasitus (3) 

Iloitseminen lapsen 

onnistumisista (2) 

 

 

Lastentarhanopettajan 

myönteiset tunnekokemukset Empaattiset tunteet (5) 

Kiintymys (1) 

Tietoisuus omasta tavasta 

reagoida (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lastentarhanopettajan 

tunnekokemusten 

käsitteleminen 

Työrooli (2) 

Johtajan antama tuki (5) 

Tiimin tuki, 

keskusteleminen työkavereiden 

kanssa (12) 

Varhaiserityisopettajan 

ammatillinen tuki (7) 

Mentorit (1) 

Työnohjaus (1) 

Aiempien kokemusten 

merkitys (2) 

Tiedon ja koulutuksen 

merkitys (7) 

 


