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Tarkastelen kandidaatintyössäni kuinka luokanopettaja voi tukea ADHD-oireisen oppilaan 

oppimista ja koulunkäyntiä alkuopetuksessa. Perehdyn työssäni myös aktiivisuuden ja 

tarkkaavuuden häiriön (ADHD) kliiniseen oirekuvaan lapsilla, etiologiaan ja 

riskitekijöihin, diagnosointiin Suomessa sekä hoitoon ja kuntoutukseen lapsilla. Työni on 

toteutettu systemaattisena kirjallisuuskatsauksena, jonka pohjana ovat aiheesta tehty 

kirjallisuus sekä tutkimukset. 

 

ADHD on yksi yleisimmistä kehityksellisistä neuropsykiatrisista häiriöistä. ADHD:n 

esiintyvyys lapsuusiässä on noin 4-5%. ADHD:n ydinoireisiin kuuluvat ylivilkkaus, 

tarkkaamattomuus ja impulsiivisuus. Ydinoireet voivat painottua ja näkyä eri tavoin ja 

niistä on haittaa usealla elämän osa-alueella. ADHD-diagnoosin saavat vain ne henkilöt, 

joilla näitä oireita esiintyy muihin saman ikäisiin verrattuna huomattavasti enemmän, ja 

oireet ovat pysyviä. ADHD-diagnoosin tekee aina lääkäri ja tutkimukseen sisältyy lapsen 

tai nuoren lähiaikuisten laaja-alainen haastattelu. ADHD:n hoito on monimuotoista. Oireita 

voidaan vähentää sekä lääkehoidolla että psykososiaalisilla hoidoilla. Etenkin koulunkäynti 

voi asettaa omat haasteensa ADHD-oireiselle lapselle, jolloin lapsen saama hoito ja tuki 

ovat erityisen tärkeässä asemassa. Koulussa ADHD-oireita huomioitaessa ja tukimuotoja 

mietittäessä on tärkeää ottaa huomioon oireiden ilmenemiseen vaikuttavat ympäristö- ja 

motivaatiotekijät. Ympäristöllä ja motivaatiotekijöillä on merkittävä vaikutus ADHD-

oireisen lapsen toimintakykyyn sekä oireiden määrään ja haittaavuuteen. Mikäli 

ympäristössä on paljon häiriötekijöitä tai toimintaodotukset ovat epäselviä, ovat oireet 

usein voimakkaampia. Mikäli ympäristö on rauhallinen ja vireyttä ylläpitävä, liikehtiminen 

on sallittua, ohjeistukset ovat selkeitä ja lyhyitä ja palaute välitöntä, ovat oireet usein 

lievempiä tai ne eivät ilmene lainkaan. ADHD-oireiden lievittämiseen on olemassa paljon 

erilaisia apuvälineitä, oppimistapoja ja toimintamalleja. Opettajalta vaaditaan hienovaraista 

kokeilua ja etsimistä sopivien tukitoimien löytämiseen. Usein oppilas itse on paras 

asiantuntija ja siksi opettajan kannattaa keskustella oppilaan kanssa ja kysyä ja kuunnella 

myös hänen mielipiteitään ja toiveitaan. Avainsanat: ADHD, aktiivisuuden ja 

tarkkaavuuden häiriö, alkuopetus, tukikeinot, tukeminen, inkluusio, integraatio  
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1 Johdanto 

 

Naukkarisen, Ladonlahden ja Saloviidan (2010) mukaan Suomessa kehitys 

koulumaailmassa kulkee hitaasti, mutta varmasti kohti kaikille yhteistä koulua. Puhutaan 

integraatiosta ja inkluusiosta (Naukkarinen, Ladonlahti & Saloviita, 2010). Parikan, 

Halosen ja Malliarakiksen (2017) mukaan nykyisen inkluusioajattelua tukevan mallin 

perusteella yhteiseen koululuokkaan ovat tervetulleita kaikki lapset tuen tarpeesta tai 

diagnoosista riippumatta. Luokkahuoneissa voi olla aiempaa runsaammin oppilaita, jotka 

tarvitsevat keskimääräistä enemmän ohjausta sekä tukea. Muutosten myötä luokkien 

oppilasaineksen heterogeenisyys on lisääntynyt. Epidemiologisten tutkimusten mukaan 

lasten ja nuorten psyykkinen sairastavuus on kuitenkin pysynyt lähes ennallaan. 

Tutkimusten ja hoidon saatavuus on sen sijaan parantunut ja häiriöitä tunnistetaan yhä 

paremmin sekä aikaisemmin. Koulutyössä yksi oppilaan toimintakykyyn merkittävimmin 

vaikuttavista häiriöryhmistä on neuropsykiatriset häiriöt, joihin ADHD:kin kuuluu. 

Käsitteenä neuropsykiatrinen häiriö on lisännyt koulujärjestelmässä ymmärrystä niitä 

oppilaita kohtaan, joilla on vaikeuksia sopeutua koulun toimintatapoihin tai jotka eivät opi 

kuten muut tai ovat esimerkiksi levottomia ja sosiaalisesti kömpelöitä. Nykyään mietitään 

yhä herkemmin voisiko poikkeavaa käytöstä selittää jokin häiriö, kun taas aiemmin 

saatettiin ajatella oppilaan olevan huonosti kasvatettu tai muuten vain laiska ja uhmakas. 

Tätä medikalisaationakin pidettyä ilmiötä voidaan pitää yrityksenä löytää erilaisia toimivia 

keinoja oppilaiden auttamiseksi (Parikka, Halonen-Malliarakis & Puustjärvi, 2017, s.6-7). 

 

Inkluusio koulumaailmassa on herättänyt paljon keskustelua ja aiheesta on esitetty paljon 

toisistaan eriäviä mielipiteitä (Parikka, Halonen-Malliarakis & Puustjärvi, 2017, s.6). 

Sandbergin (2016) sekä Jahnukaisen (2014) mukaan osa puoltaa inkluusiota ja perustelee 

kantaansa esimerkiksi tasa-arvoisuuden ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden 

näkökulmasta. Lisäksi inkluusion uskotaan lisäävän muun muassa oppilaiden 

suvaitsevuutta kaikkien oppilaiden toimiessa yhdessä (Sandberg, 2016; Jahnukainen, 2014, 

s.65). Sandberg esittää, että toisaalta inkluusioajattelu on myös saanut paljon kritiikkiä 

osakseen. Ihmetystä on herättänyt se, että onko oppilaalle, joka helposti häiriintyy suuren 

ryhmän hälystä ja aisteja kuormittavista häiriötekijöistä ja jolla on keskittymisen pulmia, 

tasa-arvoista joutua/päästä opiskelemaan isoon yleisopetuksen ryhmään. Tällaisessa 
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tilanteessa oppilaan eniten tarvitsema tukimuoto voi olla nimenomaan pienempi ryhmä. 

Eniten kysymyksiä ja keskustelua on herättänyt se, kuinka inklusiivinen opetus toteutetaan 

käytännössä ja tuleeko se oikeasti toimimaan tasapuolisesti kaikille tukea tarvitseville 

oppilaille. Jokaisella inklusiivisessa opetuksessa työtä tekevällä henkilöllä täytyisi olla 

erityispedagogista osaamista, asennoitumista ja ymmärrystä, mitä suurimmalla osalla 

opettajista ei tällä hetkellä ole (Sandberg, 2016).  

 

Aiheen ajankohtaisuuden ja edellä mainittujen ongelmien valossa haluan kandidaatin 

työssäni perehtyä siihen, kuinka opettaja pystyy tukemaan ADHD-oireista oppilasta 

alkuopetuksessa. Rajasin aiheeni koskemaan alkuopetusta osaksi siksi, että sivuaineenani 

on tällä hetkellä alkuopetus ja koen aiheen itselleni mielenkiintoiseksi, mutta myös siksi, 

että perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) mukaan koulun aloitusvaiheessa lapsen 

koulunkäynnin ja oppimisen tuen turvaaminen on erityisen tärkeää lapsen tulevaisuuden ja 

kouluedistymisen kannalta (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 2014, s.98). 

Kiinnostukseni aiheeseen heräsi tutustuessani inkluusion periaatteisiin ja nykytilanteeseen 

sekä ymmärtäessäni, kuinka paljon tietotaitoa ja ymmärrystä luokanopettaja tarvitsee 

pystyäkseen tukemaan ADHD-oireisia oppilaita mahdollisimman yksilöllisesti ja 

tarkoituksenmukaisesti. Itse luokanopettajaopiskelijana koen, että koulutuksessamme on 

puutteita erityispedagogisia opintoja koskien. Tällä hetkellä koulutuksemme sisältää yhden 

kurssin, jolla pyritään melko nopeaan tahtiin käsittelemään kaikki neurologiset sekä 

neuropsykiatriset häiriöt. Koen, että kyseinen kurssi oli hyödyllinen, mutta ei riittävän 

perusteellinen ja käytännönläheinen. Muun muassa tämän vuoksi haluan kandidaatin 

työssäni myös perehtyä tarkemmin aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön syntyyn ja 

oirekuvaan, sekä diagnosointiin että hoitoon. Uskon, että kandidaatin työtäni tehdessä 

ymmärrykseni yhdestä yleisimmästä kehityksellisestä neuropsykiatrisesta häiriöstä eli 

ADHD:sta (Pihlakoski & Rintahaka, 2016, s.243) lisääntyy merkittävästi ja opin paljon 

uutta ja tulevaisuuden (sekä ammattini) kannalta hyödyllistä tietoa ADHD-oireisille 

oppilaille suunnatuista tukitoimista. 

 

Tutkimuskysymykseni ovat: 

1. Mitä ADHD tarkoittaa?  

2. Kuinka opettaja voi tukea ADHD-oireisen oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä 

alkuopetuksessa?





 

 

2 Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö – ADHD 

2.1 Keskeiset piirteet 

 

Pihlakosken ja Rintahaan (2016) mukaan Attention deficit hyperactivity disorder eli 

ADHD on yksi yleisimmistä kehityksellisistä neuropsykiatrisista häiriöistä. Kehitykselliset 

neuropsykiatriset häiriöt käsittävät kehitysiässä psykiatrisin oirein ilmenevät sairaudet sekä 

oireet, joiden taustalla vaikuttavat neurologinen tai neurobiologinen häiriö. ADHD:n 

esiintyvyys lapsuusiässä on noin 4-5% (Pihlakoski & Rintahaka, 2016, s.243). 

Esiintymisluvut voivat vaihdella esimerkiksi käytetyistä kriteereistä riippuen (ADHD-

liitto, 2017). Lapsuusiässä alkavan häiriön aiheuttama haitta säilyy 30-70 prosentilla 

ihmisistä nuoruuteen ja aikuisuuteen saakka (Närhi, 2006, s.90; Gordon & Mitchell, 2009, 

s.1). Lisäksi ADHD:lle on yleistä psykiatrinen samanaikaissairastavuus (Pihlakoski & 

Rintahaka, 2016, s.243). Tutkimusten mukaan ADHD on yleisempi pojilla kuin tytöillä, ja 

iän myötä esiintyvyys vähitellen vähenee (Reid & Johnson, 2012, s.19). 

 

Suomalaisittain puhuttaessa, ADHD:sta käytetään usein suomennettua nimitystä 

aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (Moilanen, 2012, s.35). ADHD:n ydinoireisiin 

kuuluvat nimensä mukaisesti ylivilkkaus, tarkkaamattomuus ja impulsiivisuus (Pihlakoski 

& Rintahaka, 2016, s.243). Ydinoireet voivat painottua ja näkyä eri tavoin ja niistä on 

haittaa usealla elämän osa-alueella (ADHD-liitto, 2017). Moilasen (2012) mukaan lähes 

kaikilla ihmisillä esiintyy näitä oireita joskus ja jossain määrin, mutta se ei kuitenkaan 

tarkoita, että tällöin olisi kyseessä ADHD. ADHD-diagnoosin saavat vain ne henkilöt, 

joilla näitä oireita esiintyy muihin saman ikäisiin verrattuna huomattavasti enemmän, jopa 

haitaksi asti ja oireet ovat pysyviä (Moilanen, 2012, s.243). Aktiivisuuden ja 

tarkkaavuuden häiriö voidaan diagnosoida lapsuudessa, nuoruudessa tai aikuisuudessa 

(ADHD: Käypä hoito -suositus, 2017). ADHD-diagnoosin tekee aina lääkäri ja 

tutkimukseen sisältyy lapsen tai nuoren lähiaikuisten laaja-alainen haastattelu (Pihlakoski 

& Rintahaka, 2016, s.243).  

 

Pihlakosken ja Rintahaan (2016) mukaan ADHD:n hoito on monimuotoista. Oireita 

voidaan vähentää sekä lääkehoidolla että psykososiaalisilla hoidoilla (Pihlakoski & 

Rintahaka, 2016, s.243). Viljamaan (2009) mukaan etenkin koulunkäynti voi asettaa omat 



 

 

4 

haasteensa ADHD-oireiselle lapselle, jolloin lapsen saama hoito ja tuki ovat erityisen 

tärkeässä asemassa. Joillakin lapsilla häiriö voi olla niin vaikea, että he tarvitsevat 

erityisopetusta sekä tukea koko kouluajan, myös perusopetuksen jälkeisissä opinnoissa 

(Viljamaa, 2009, s.81).  

2.2 Kliininen oirekuva  

ADHD:n ydinoireisiin kuuluvat pitkäkestoiset, toimintakykyä haittaavat tarkkaavuuden ja 

aktiivisuuden säätelyn vaikeudet ja impulsiivisuus (Hughes & Cooper, 2007, s.2-4). Käypä 

hoito-suosituksen (2017) mukaan aktiivisuuden säätelyn vaikeudella tarkoitetaan 

kyvyttömyyttä säätää omaa aktiivisuutta ja toimintaa kulloiseenkin tilanteeseen sopivaksi. 

Tämä ilmenee tyypillisimmin ylivilkkautena sekä levottomuutena, mutta toisinaan myös 

liian vähäisenä aktiivisuutena. Tarkkaavuuden säätelyn vaikeus sen sijaan voi ilmetä 

lyhytjänteisyytenä, häiriöherkkyytenä, keskittymisvaikeuksina, yksityiskohtien huomiotta 

jättämisenä sekä taipumuksena hukata tavaroita. Impulsiivisuus ilmenee useimmiten 

kärsimättömyytenä sekä taipumuksena toimia nopeasti ja harkitsemattomasti. ADHD:n 

oireiden ilmeneminen, oireista aiheutuva haitta sekä kliininen oirekuva vaihtelevat eri 

kehitys- ja ikävaiheissa. Ikävaiheet jaetaan yleisimmin lapsiin, nuoriin ja aikuisiin (ADHD: 

Käypä hoito-suositus, 2017). Tässä tutkielmassani keskityn aiheeni kannalta oleellisesti 

vain lapsilla ilmeneviin oireisiin. 

2.2.1 Lapsilla ilmenevät oireet 

Pihlakoski ja Rintahaka (2016) esittävät, että 0-3 –vuotiaille lapsille ADHD-diagnoosia ei 

voida vielä tehdä. Tästä huolimatta näinkin pienillä lapsilla voi olla näkyvissä 

epätyypillisiä kehityksellisiä oireita, kuten esimerkiksi univaikeuksia, puheen, kielen ja 

motorisen kehityksen viivettä sekä ikätasosta poikkeavaa ärtyisyyttä ja levottomuutta 

(Pihlakoski & Rintahaka, 2016, s.243). Vanhemmilla lapsilla oireet painottuvat 

useimmiten yliaktiivisuuteen sekä levottomuuteen (Puustjärvi, 2017). Pihlakosken ja 

Rintahaan mukaan leikki-ikäisillä (4-6 v) lapsilla ADHD:lle tyypilliset oireet alkavat 

erottua jo selvemmin. Lapsen voi olla vaikea keskittyä etenkin ponnistelua vaativaan 

tekemiseen, kuten kynätehtäviin tai askarteluun. Tehtävien tekemisen vaikeus näkyy usein 

myös lyhytjänteisyytenä (Pihlakoski & Rintahaka, 2016, s.243). Puustjärven (2017) 

mukaan keskittymisen vaikeudet tulevat helpoimmin esille kouluiässä, sillä silloin lapsilta 
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vaaditaan pitkäjänteistä työskentelyä sekä keskittymistä. Tehtävien aloittaminen ja 

suorittaminen loppuun saakka sekä ohjeiden noudattaminen on haastavaa. 

Huolimattomuusvirheet ovat yleisiä. Stressi ja kiirehtiminen voivat lamaannuttaa lapsen 

toimintakyvyn kokonaan, eli jatkuva lapsen hoputtaminen usein vain pahentaa asiaa. 

Tunnilla lapsi voi unohtaa viitata, mutta vastaa silti kysymyksiin ja kommentoi muiden 

sanomisia ja tekemisiä kovaäänisesti. Etenkin, mikäli lapselle jää tehtävänanto epäselväksi, 

hän voi alkaa käyttäytyä häiritsevästi. Erityisesti moniosaisten tehtävänantojen 

ymmärtäminen tuottaa paljon päänvaivaa ADHD-oireiselle lapselle. Usein myös välitunnit 

sekä erilaiset siirtymätilanteet ja yleensäkin vapaamuotoisempi toiminta ovat ADHD-

oireiselle lapselle hankalinta (Puustjärvi, 2017). Kouluselviytymistä voivat edelleen 

heikentää erilaiset oppimisvaikeudet, jotka esiintyvät usein yhtäaikaisesti ADHD:n kanssa 

(Pihlakoski & Rintahaka, 2016, s.244). 

 

Yliaktiivisuus on helpoimmin tunnistettavissa aktiivisuuden säätelyn vaikeuksista, sillä se 

näkyy usein fyysisenä rauhattomuutena sekä vaikeutena pysyä paikallaan (Reid & 

Johnson, 2012, s.23). Puustjärven (2017) mukaan yliaktiivisuutta voi esiintyä jatkuvasti, 

mutta välillä yliaktiivinenkin lapsi on rauhallinen tilanteesta riippuen. Yliaktiivisuus voi 

näkyä lapsella taukoamattomana puhumisena sekä juoksenteluna ympäriinsä. Joskus 

yliaktiivisuus voi olla myös pienimuotoisempaa, jolloin lapsi esimerkiksi näpräilee 

tavaroita, naputtelee sormia tai suorittaa muuta vastaavaa pientä liikehdintää. On myös 

mahdollista, että lapsi on aliaktiivinen. Aliaktiivisuus ilmenee usein hitautena, matalana 

vireystilana sekä tehtävien aloittamisen vaikeutena (Puustjärvi, 2017).  

 

Viljamaan (2009) mukaan tarkkaavuuden säätelyn vaikeudet näkyvät lapsilla usein leikin 

ja toiminnan lyhytjänteisyytenä, häiriöherkkyytenä sekä tavaroiden hukkaamisalttiutena. 

Keskittyminen on vaikeaa ja tarkkaavuuden kohdistaminen olennaiseen aiheuttaa haasteita. 

Lapsella, jolla on paljon vaikeuksia tarkkaavuuden säätelyssä, toimintakyky vastaa harvoin 

todellista taitotasoa. Suoriutuminen vaatii yleensä normaalia enemmän ulkoista tukea, 

esimerkiksi muistuttelua. Tavaroiden sekä tehtävien hukkaaminen ja unohtaminen ovat 

tavallisia haasteita (Viljamaa, 2009, s.82). Reidin ja Johnsonin (2012) mukaan arkisten 

toimien (esim. syöminen, pukeminen) suorittaminen voivat jäädä kesken lapsen unohtuessa 

unelmoimaan kesken kaiken. Sama ilmiö voi tapahtua myös koulussa, jolloin lapsi unohtuu 

esimerkiksi katselemaan ikkunasta ulos tehtävien tekemisen sijasta. Hyvin pienetkin 

ärsykkeet voivat häiritä keskittymistä niin, että tekeminen keskeytyy, jonka jälkeen lapsen 
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on tavallista vaikeampaa jatkaa työskentelyä. Etenkin, jos annettu tehtävä ei ole lainkaan 

lapselle mieluinen eikä häntä motivoiva, on tehtävän loppuun suorittaminen erityisen 

hankalaa (Reid & Johnson, 2012, s.20, 22). Toisinaan on myös mahdollista, että 

keskittyminen on niin intensiivistä, että lapsi unohtaa tekemisen aikana ajankulun ja hänen 

tilannetajunsa häviää, jolloin tekemistä on hyvin vaikeaa lopettaa (Puustjärvi, 2017).  

 

Puustjärven (2017) mukaan impulsiivisuus näkyy lapsilla tavallisesti yllättävänä ja 

arvaamattomana käyttäytymisenä sekä harkitsemattomana ja nopeana toimintatapana. 

Lapsi kokee hyvin haastavana oman vuoron odottamisen ja keskeyttää näin ollen toisten 

puheita ja leikkejä, mikä johtaa usein ristiriitoihin. Taukoamatta muiden päälle puhuminen 

on tavallista, jolloin vuorovaikutussuhteet kärjistyvät herkästi (Puustjärvi, 2017). Lisäksi 

lapsi kokee usein taipumusta vastata kysymykseen ennen kuin kysymys on valmiina tai 

kysytty loppuun (Moilanen, 2012, s.36). Puustjärven (2017) mukaan impulsiivisuuteen 

kuuluvat myös nopeat ja hyvin voimakkaat tunnereaktiot. Etenkin raivokohtauksia tulee 

usein rajoittamis- tai pettymistilanteissa (Puustjärvi, 2017.) Impulsiivinen lapsi joutuu 

muita herkemmin onnettomuuksiin ja ongelmallisiin tilanteisiin, sillä hän ehtii toimia 

ennen kuin ajattelee seurauksia (Reid & Johnson, 2012, s.22-23).  

 

Parikan ja kollegoiden (2017) mukaan ADHD-oireinen lapsi häiritsee usein tahtomattaan 

muiden työrauhaa oireillaan ja kokee siitä myös syyllisyyttä. Lapsella voi esiintyä erilaisia 

odottamattomia käytösoireita, jotka poikkeavat tavanomaisesta ja odotetusta käytöksestä. 

Yleensä käytösoireita laukaisevat esimerkiksi riittämätön ohjaus, ympäristö tai vaikka 

kavereiden yllytys. Oireet voivat olla lapselle paras käytettävissä oleva selviytymiskeino, 

mutta silti muiden kannalta ongelmallisia (Parikka, Halonen-Malliarakis, Puustjärvi, 2017, 

s.20).  

 

Käytösoireiden taustalla voi olla monenlaisia syitä: 
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Kuva: Kemi, E. (2018) Muokattu Parikan ja kollegoiden suunnitteleman kuvion pohjalta. 

Alkuperäinen lähde: Parikka, J. Halonen-Malliarakis, N. Puustjärvi, A. (2017) s.21. 

Vaikeudesta voimaksi, Neuropsykiatriset häiriöt ja niiden huomioiminen koulussa. 

Helsinki: Oy Finn Lectura Ab 

2.3 ADHD-oireyhtymän etiologia ja riskitekijät 

Käypä hoito-suosituksen (2017) mukaan ADHD:n oirekuvan kehittymisessä perimän ja 

ympäristötekijöiden yhteisvaikutus on merkittävä. Ympäristötekijät käsittävät biologiset 

sekä psykososiaaliset tekijät (ADHD: Käypä hoito-suositus, 2017). 

2.3.1 Genetiikka 

Perinnöllisyys on yksi merkittävimmistä tekijöistä ADHD:n kehittymisessä. Perinnöllisyys 

selittääkin jopa 80% lasten ja nuorten ADHD:sta (Pihlakoski & Rintahaka, 2016, s.249). 

Useat perhetutkimukset ovat osoittaneet, että ADHD-oireisten lasten vanhemmilla ja 

sisaruksilla häiriötä esiintyy 2-8 kertaa useammin kuin keskimäärin väestössä (ADHD: 

Käypä hoito-suositus, 2017). 

 

Hughesin ja Cooperin (2007) mukaan ADHD on yksi eniten tutkituimmista 

neuropsykiatrisista häiriöistä. Tästä huolimatta ADHD:n geneettiset taustatekijät ovat 

pitkään olleet epäselvät ja askarruttavat edelleenkin tutkijoita (Hughes & Cooper, 2007, 

s.6). On selvitetty, että ADHD:n geneettinen tausta on monitekijäinen, mutta silti 

yhdenkään yksittäisen geenin kausaalista yhteyttä ADHD:hen ei ole tähän mennessä 

pystytty vahvistamaan (ADHD: Käypä hoito-suositus, 2017). Näyttää siltä, että 
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keskeisimpiä alttiusgeenejä ovat serotoniini- ja dopamiiniaineenvaihduntaa säätelevät 

geenit (Pihlakoski & Rintahaka, 2016, s.249). Käypä hoito-suosituksen mukaan 

todennäköistä on, että alttiusgeenit toimivat vuorovaikutuksessa ympäristön riskitekijöiden 

kanssa. Esimerkiksi serotoniinin ja dopamiinin aineenvaihduntaan osallistuvien 

polymorfismien sekä raskauden ja lapsuuden aikaisen epäsuotuisan kasvuympäristön 

yhteisvaikutuksesta on olemassa näyttöä (ADHD: Käypä hoito -suositus, 2017). 

2.3.2 Raskaudenaikaiset ympäristötekijät ja synnynnäiset rakenteelliset tekijät 

Moilasen (2012) mukaan raskaudenaikaisiin riskitekijöihin liittyvät vahvasti äidin 

raskaudenaikainen huumeiden ja/tai alkoholin käyttö sekä tupakointi. Riski on suuri 

erityisesti lapsilla, jotka ovat geneettisesti alttiita ADHD:lle (Moilanen, 2012, s.38). Käypä 

hoito-suosituksen (2017) mukaan on todettu, että lapsilla, joiden äidit ovat tupakoineet 

raskauden aikana, on muita lapsia enemmän ADHD-oireita. Aina tupakoimattomankaan 

äidin sikiö ei ole turvassa tupakan savulta, sillä sikiö voi altistua savulle passiivisen 

tupakoinnin kautta esimerkiksi lapsen isän tupakoidessa (ADHD: Käypä hoito-suositus, 

2017). On myös todettu, että raskausaikana koettu stressi tai haitalliset/stressaavat 

elämäntapahtumat lisäävät syntyvän lapsen ADHD:n riskiä (Rydell, Sjölander, Larsson & 

Reichborn-Kjennerud, 2017, s.3-4). 

 

Äidin altistuminen alkoholille raskauden aikana aiheuttaa lähes poikkeuksetta haitallisia 

vaikutuksia lapselle (ADHD: Käypä hoito-suositus, 2017). On todettu, että lähestulkoon 

kaikilla fetaalialkoholioireyhtymästä kärsivillä lapsilla on merkittäviä ADHD-tyyppisiä 

oireita (Pihlakoski & Rintahaka, 2016, s.250). Näitä oireita ovat muun muassa 

tarkkaamattomuus, yliaktiivisuus sekä toiminnanohjauksen puutteet (ADHD: Käypä hoito-

suositus, 2017). Tämän osoittaa todeksi muun muassa Wetherillin, Foroudin sekä 

Goodlettin (2017) toteuttama tutkimus aiheesta.  Tutkimuksessa vertailtiin ADHD-oireiden 

määrän esiintyvyyttä lapsilla, joiden äidit olivat käyttäneet raskauden aikana alkoholia, 

lapsiin joiden äidit eivät olleet käyttäneet alkoholia raskauden aikana. Tutkimuksesta kävi 

ilmi, että ADHD:n riski on huomattavasti suurempi lapsilla, joiden äidit käyttävät 

alkoholia raskauden aikana. Raskausaikana alkoholille altistuneet lapset kärsivät ADHD-

oireista alkoholille altistumattomia lapsia enemmän (Wetherill, Foroud, Goodlett, 2017, 

s.162-172). 
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Käypä hoito-suosituksen (2017) sekä Pihlakosken ja Rintahaan (2016) mukaan myös 

muille päihteille, kuten esimerkiksi kannabikselle, kokaiinille tai keskushermostoon 

vaikuttavien lääkkeiden päihdekäytölle sikiöaikana altistuneilla lapsilla on todettu kasvanut 

keskittymisvaikeuksien riski. Käyttäytymisen säätelyn ongelmat ovat tällaisilla lapsilla 

yleisiä. Usein oireet yltävät ADHD-diagnoosiin asti (ADHD: Käypä hoito-suositus, 2017; 

Pihlakoski & Rintahaka, 2016, s.250). 

 

Käypä hoito-suosituksen (2017) mukaan ADHD:lle voivat altistaa lisäksi synnynnäiset 

rakeenteelliset tekijät. Näitä ovat esimerkiksi hyvin pieni syntymäpaino, vastasyntyneen 

hapenpuute, synnytykseen liittyvät traumat sekä veren pieni glukoosipitoisuus (ADHD: 

Käypä hoito-suositus, 2017). 

2.3.3 Psykososiaaliset riskitekijät  

Vaikka varhaisten psykososiaalisten ympäristötekijöiden suorasta syy-yhteydestä ADHD:n 

kehittymiselle ei ole paljoa tutkimusnäyttöä, on tutkimuksissa todettu, että perushoidon 

puute sekä kaltoinkohtelu voivat vaurioittaa lapsen kehittyvää keskushermostoa aiheuttaen 

lapselle ADHD-tyyppisiä oireita (ADHD: Käypä hoito-suositus, 2017; Pihlakoski & 

Rintahaka, 2016, s.250). Käypä hoito-suosituksen (2017) mukaan tarkkaamattomuus- ja 

ylivilkkausoireita on todettu muita enemmän etenkin niillä lapsilla, jotka ovat altistuneet 

äärimmäisen vähävirikkeiselle laitosympäristölle. Myös kiintymyssuhteen laadulla on 

yhteys ADHD:hen. Mikäli kiintymyssuhde on turvaton, se altistaa lapsen ADHD-oireiden 

kehittymiselle. ADHD-oireet puolestaan heikentävät vanhemman ja lapsen välisen 

vuorovaikutuksen laatua ja lisäävät näin ollen kiintymyssuhteen häiriintymisriskiä 

(ADHD: Käypä hoito-suositus, 2017). 

 

Käypä hoito-suosituksen (2017) mukaan ADHD:n perinnöllisyyden vuoksi on tavallista, 

että samassa perheessä ADHD:ta esiintyy sekä lapsella että vanhemmalla. On todettu, että 

vanhemman ADHD on yhteydessä lapsen ADHD-oireiden pitkäkestoisuuteen sekä vaikea-

asteisuuteen. Vanhemman ADHD voi muun muassa häiritä kasvatuksen 

johdonmukaisuutta sekä vaikeuttaa arjen rakenteiden ylläpitoa. ADHD-oireisen 

vanhemman voi olla vaikeampaa tukea lasta käytöksen ja tunteiden säätelytaitojen 

kehittymisessä (ADHD: Käypä hoito-suositus, 2017). 
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2.4 Diagnosointi Suomessa 

Lapsilla ADHD:n mahdollisuus on otettava aina huomioon, mikäli lapsella esiintyy 

käyttäytymiseen tai koulunkäyntiin liittyviä ongelmia, joista lapsen vanhemmilla, 

opettajilla tai lapsella itsellään on huolta (ADHD: Käypä hoito-suositus, 2017). 

Pihlakosken ja Rintahaan (2016) mukaan ADHD:n diagnosointi on perusteellinen ja usein 

myös pitkäkestoinen prosessi. Diagnoosi tehdään haastattelujen, taustatietojen tutkimisen 

sekä kliinisen tutkimuksen perusteella käyttäen kansainvälisiä tautiluokituksen kriteerejä. 

Suomessa diagnosointi tehdään käytössä olevan ICD-10-tautiluokituksen (International 

Classification of Diseases -10) pohjalta. Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö, ADHD, 

kuuluu ICD-10-tautiluokituksen mukaan hyperkineettisten häiriöiden (F90) luokkaan. 

ICD-10-tautiluokituksessa tarkkaamattomuus- ja ylivilkkaus-impulsiivisuusoireet jaetaan 

molemmat yhdeksään eri kriteeriin. Mikäli kummastakin osiosta vähintään kuusi oiretta 

täyttyy (eli näkyy lapsen käyttäytymisessä), on tällöin kyse aktiivisuuden ja tarkkaavuuden 

häiriöstä. Lisäksi diagnoosin edellytyksiin kuuluvat, että oireita on täytynyt esiintyä 

vähintään kuuden kuukauden ajan (Pihlakoski & Rintahaka, 2016, s.244). ICD-10:n 

mukaiset diagnostiset kriteerit on esitetty tarkemmin liitteessä 1. 

 

Käypä hoito-suosituksen (2017) mukaan ADHD-diagnoosi edellyttää aktiivisuuden ja 

keskittymisen säätelyn sekä impulssikontrollien ongelmia, jotka ovat pitkäkestoisia ja 

useissa tilanteissa esiintyviä. Oireet eivät saa selittyä muilla häiriöillä, kuten esimerkiksi 

mielialahäiriöillä tai autismilla. Lopullisen diagnoosin tekee aina lääkäri. Jotta lääkäri voi 

tehdä diagnoosin, täytyy hänen saada kattavasti tietoa oireiden esiintymisestä ja 

toimintakyvystä eri tilanteissa, lapsen kehityshistoriasta, elämäntilanteesta sekä 

psyykkisestä ja fyysisestä terveydentilasta (ADHD: Käypä hoito-suositus, 2017). 

Pihlakosken ja Rintahaan (2016) mukaan oireiden kartoittamisessa käytetään usein 

oirekyselylomakkeita, joihin lapsen vanhemmat tai muut lasta havainnoivat aikuiset, kuten 

opettajat tai päivähoitajat voivat vastata. ADHD:n diagnostiikassa on huomioitava 

mahdolliset liitännäissairaudet eli voivatko oireet selittyä muilla sairauksilla tai häiriöillä. 

Keskittymisvaikeudet ja vireystilan vaihtelut ovat useiden muidenkin sairauksien 

oireistossa (Pihlakoski & Rintahaka, 2016, s.246, 248). Alla diagnostinen kaavio, joka 

havainnollistaa selkeästi diagnosoinnin vaiheita: 
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Kaavio: ADHD (Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö): Käypä hoito –suositus. Helsinki: 

Suomalainen lääkäriseura Duodecim. Haettu (21.10.2017) osoitteesta: 

http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50061  

http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50061
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2.5 Hoito ja kuntoutus lapsella 

Pihlakoski ja Rintahaka (2016) sekä Moilanen (2012) esittävät, että mikäli lapsella 

havaitaan keskittymättömyyttä tai levottomuutta, jotka haittaavat hänen toiminta- tai 

oppimiskykyään, on tukitoimet aloitettava heti. Tukitoimien aloittaminen ei edellytä 

diagnoosia. Tukitoimilla tarkoitetaan esimerkiksi erilaisia päivähoito- ja koulujärjestelyitä, 

pedagogista suunnittelua, perheen neuvontaa lapsen kasvattamisessa ja ohjaamisessa, 

ympäristön muokkaamista lasta tukevaksi, moniammatillista ohjausta sekä tarvittaessa 

sosiaalitoimen tukea (Pihlakoski & Rintahaka, 2016, s.250, 251; Moilanen, 2012, s.145). 

Pihlakosken ja Rintahaan mukaan ADHD:n hoitoa suunniteltaessa on aina otettava 

huomioon lapsen ikä sekä oireiden voimakkuus ja haittaavuus. Usein hoito on 

monimuotoista ja keskeisimmät oireet vähenevät psykososiaalisilla hoidoilla ja 

lääkehoidolla. Psykososiaalisilla hoidoilla tarkoitetaan lääkkeettömiä hoitoja, jotka ovat 

suunnatut lapselle ja hänen perheelleen. Psykososiaalisten hoitojen tavoitteina on vaikuttaa 

lapsen reagointiin ja käyttäytymiseen sekä muokata hänen toimintaympäristöjään toivottua 

käytöstä tukeviksi. Lapsen ollessa alle kouluikäinen ovat psykososiaaliset hoitomuodot 

ensisijaisia. Hoitomuodot suunnitellaan aina yksilöllisesti lapsen vahvuudet ja vaikeudet 

huomioiden. Kaikki ADHD-oireiset lapset eivät siis tarvitse rutiininomaisesti kaikkia 

hoitoja, vaan eri hoitomuotojen tarve sekä järjestys riippuvat täysin yksilöstä (Pihlakoski & 

Rintahaka, 2016, s.251).  

2.5.1 Vanhempainohjaus 

Pihlakosken ja Rintahaan (2016) mukaan vanhempainohjausmenetelmien tavoitteena on 

pyrkiä parantamaan vanhempien keinoja ohjata ADHD-oireisen lapsensa käyttäytymistä. 

Lapsen vanhemmat käyvät ryhmätapaamisissa niin kutsutuissa vanhempainkouluissa, 

joissa asiantuntijat neuvovat ja ohjaavat heitä lapsen kasvatuksessa. Suomessa tunnettu 

vanhempainohjausmenetelmä on perhekoulu POP, joka on tarkoitettu 3–6-vuotiaille 

ylivilkkaille lapsille sekä heidän vanhemmilleen. Tutkimusten mukaan strukturoitu 

vanhempainohjaus vähentää ADHD:n keskeisiä oireita lapsella sekä parantaa lapsen 

sosiaalista selviytymistä. Myös vanhempien kokema stressi vähentyy (Pihlakoski & 

Rintahaka, 2016, s.251).  
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2.5.2 Käyttäytymishoito 

Puustjärven (2016) mukaan yksi keskeisimmistä psykososiaalisista hoitomuodoista lapsille 

on käyttäytymishoito. Käyttäytymishoito pohjautuu sosiaalisen oppimisen periaatteisiin. 

Käyttäytymishoitoon kuuluu käyttäytymisterapia, jossa kehitetään menetelmiä ja keinoja 

ADHD-oireisen lapsen ohjaamiseen ja tukemiseen sovellettuna arjen tilanteisiin niin 

koulussa kuin kotona. Tavoitteena on muokata lapsen käyttäytymistä soveliaampaan 

suuntaan muun muassa muokkaamalla ympäristötekijöitä sekä antamalla lapselle pieniä 

palkkioita tai kiitosta toivotusta käyttäytymisestä. Toteutunutta käytöstä pyritään myös 

arvioimaan. Käyttäytymishoidon menetelmiä käydään läpi esimerkiksi 

vanhempainohjauksessa ja vanhempien tukikäynneillä. Lisäksi käyttäytymishoitoja 

sovelletaan kouluissa ohjaamalla koulun henkilökuntaa toteutettavien tukitoiminen 

suunnitteluun sekä toimeenpanoon. Jotta käyttäytymishoito olisi tehokasta, kuuluu sen 

tapahtua laaja-alaisesti kaikissa lapsen elämänympäristöissä (Puustjärvi, 2016).  

2.5.3 Psykoterapia 

Käypä hoito-suosituksen (2017) mukaan erilaisia psykoterapiamuotoja on useita (esim. 

dialektinen käyttäytymisterapia, hypnoterapia, perheterapia). Kaikista terapiamuotojen 

vaikutuksista ADHD-oireisille lapsille ei ole tehty tutkimusta tai se on vähäistä (ADHD: 

Käypä hoito-suositus, 2017). Näyttöä kuitenkin on, että kognitiivisella 

käyttäytymisterapialla voidaan hoitaa ADHD-oireisen lapsen tunne- ja käytöselämän 

ongelmia (Pihlakoski & Rintahaka, 2016, s.252). Moilasen (2012) mukaan tämä 

terapiamuoto on yksi käytetyimmistä ja se perustuu oletukseen, jonka mukaan tunteet ja 

toiminta ovat pääosin uskomusten ja ajatusten seurausta. Terapian myötä muutoksia on 

havaittu tapahtuvan lapsen ajattelussa ja tunteissa siten, että toivottu käyttäytyminen 

helpottuu. Terapia suhteutetaan aina lapsen kehitystasoon ja suunnitellaan yksilölliseksi eri 

hoitomuotoja soveltamalla (Moilanen, 2012, s.148).   

2.5.4 Lääkehoito 

Tutkimusten perusteella kaikista hoitomuodoista lääkehoito vähentää ADHD:n ydinoireita 

ja parantaa lapsen toimintakykyä tehokkaimmin (Pihlakoski & Rintahaka, 2016, s.253). 

Lääkehoidon tarve täytyy arvioida ADHD-diagnoosin varmistumisen jälkeen (ADHD: 

Käypä hoito-suositus, 2017). Pihlakosken ja Rintahaan (2016) mukaan lääkehoitokokeilu 
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aloitetaan usein tilanteessa, jossa muista tukitoimista huolimatta lapselle aiheutuu oireista 

paljon haittaa koulussa, kotona tai ihmissuhteissa. Tutkimusten mukaan pienillä lapsilla 

lääkehoitojen teho on ollut pienimuotoista ja he ovat normaalia alttiimpia lääkehoidoista 

aiheutuville haittavaikutuksille. Tämän takia on harvinaista, että alle 6-vuotialla ADHD:ta 

hoidetaan lääkkeillä (Pihlakoski & Rintahaka, 2016, s.253).  

 

Käypä hoito-suosituksen (2017) mukaan lapsilla lääkehoidon voi aloittaa esimerkiksi 

lastenlääkäri, -psykiatri tai -neurologi. Lääkehoidon tulee aina olla johdonmukaista ja 

systemaattisesti seurattua. Lääkkeen valinnassa kiinnitetään huomiota erityisesti oireiden 

esiintymiseen eri tilanteissa ja eri vuorokaudenaikoina. Lääkitystä aloitettaessa valitaan 

mitä oireita ja lapsen toimintakyvyn muutoksia ryhdytään intensiivisesti seuraamaan. 

Tehoa arvioidaan esimerkiksi kyselylomakkeilla ja haastatteluilla. Lääkitys aloitetaan aina 

pienellä annoksella. Hoitovastetta ja haittavaikutuksia seuraamalla lääkityksen määrä 

pyritään vähitellen suurentamaan sopivaksi. Noin kolmen kuukauden kuluttua lääkityksen 

aloittamisesta päätetään, aiotaanko samaa lääkitystä jatkaa vai kokeillaanko kenties toista 

lääkeainetta (ADHD: Käypä hoito-suositus, 2017). Maxwellin (2013) mukaan aina lääkitys 

ei ole lapselle sopiva, vaikka ADHD:n ydinoireet vähenisivät radikaalisti. Lääkeaine voi 

ydinoireiden vähentämisen lisäksi aiheuttaa lapselle erilaisia sivuvaikutuksia, kuten 

esimerkiksi vähentynyttä halua osallistua sosiaalisiin tilanteisiin (Maxwell, 2013, s.1). 

Käypä hoito-suosituksen mukaan joskus tilanne myös vaatii useamman lääkeaineen 

yhdistämistä. Hyvän hoitovasteen saavuttamisen jälkeen lääkehoitoa arvioidaan vähintään 

kerran vuodessa. Tällöin tarkistetaan muun muassa lääkeannoksen teho sekä riittävyys ja 

lääkityksen jatkamisen tarve (ADHD: Käypä hoito-suositus, 2017).  

 

Lääkehoitoa aloitettaessa on muistettava, että lääkkeet eivät ’’paranna’’ ADHD:ta ja että 

jokaisella lääkkeellä on omat hyvät ja huonot puolet (Hughes & Cooper, 2007, 25). 

Pihlakosken ja Rintahaan (2016) mukaan lääkehoidolla tavoitellaan lievittävää vaikutusta 

ADHD:n ydinoireisiin. Tavoitteena on myös, että sekundääristen liitännäisoireiden 

kehittyminen vähenisi tai estyisi kokonaan. Lääkehoito on tärkeä osa hoidon 

kokonaisuutta, eli usein psykososiaalista hoitoa täytyy jatkaa lääkehoidon aikanakin 

tarpeen mukaan (Pihlakoski & Rintahaka, 2016, s.253.)  
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3 Alkuopetus 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaan alkuopetus käsittää 

vuosiluokilla 1-2 tapahtuvan opetuksen. Lapsen siirtyessä esiopetuksesta alkuopetukseen 

on suunnitelmallinen yhteistyö esi- ja alkuopetuksen henkilöstön kesken erityisen tärkeää. 

Tällöin tarvitaan toimintatapojen, oppimisympäristöjen ja ohjaavien asiakirjojen 

molemminpuolista tuntemista, jotta jokaisen lapsen tilanne, tarpeet ja oppimisvaikeudet 

voidaan ottaa mahdollisimman hyvin huomioon. Koulun aloitusvaiheessa tärkeää onkin 

turvata lapsen mahdollisesti tarvitsema koulunkäynnin ja oppimisen tuki. Alkuopetuksessa 

otetaan aina huomioon esiopetuksen sekä sitä edeltäneen varhaiskasvatuksen antamat 

valmiudet (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 2014, s.98). 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaan perusopetuksessa kullekin 

vuosiluokkakokonaisuudelle on jaettu kaikille yhteisten tehtävien lisäksi oma erityinen 

tehtävänsä. Tehtävän hoitamisessa edellytyksinä on oppilaiden kehitysvaiheen ja 

ikäkauden huomioonottaminen sekä huolehtiminen turvallisista ja sujuvista siirtymistä 

koulupolun nivelvaiheissa. Vuosiluokkien 1-2 erityiseksi tehtäväksi on muotoutunut hyvän 

perustan luominen oppilaiden myönteiselle käsitykselle itsestä oppijana ja koululaisena 

sekä valmiuksien kehittäminen myöhempää oppimista ja työskentelyä varten. 

Alkuopetuksessa pyritään seuraamaan huolellisesti jokaisen oppilaan edistymistä, jotta 

voidaan pitää huolta siitä, että jokaisella oppilaalla on edellytykset opinnoissaan 

etenemiseen (POPS, 2014, s.98).  

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaan alkuopetuksen 

toimintakulttuuriin kuuluu oleellisesti kannustaminen, rohkaiseminen ja onnistumisten 

huomioiminen. Oppilaita kannustetaan tuomaan esille omia kiinnostuksen kohteita ja 

löytämään uusia, sekä olemaan ylpeitä heidän aiemmin esiopetuksessa oppimistaan 

taidoista. Heitä myös rohkaistaan liittymään uuteen ryhmään sekä toimimaan rohkeasti 

uudessa ympäristössä kohtaamiensa aikuisten kanssa. Erityisen tärkeää on, että oppilaat 

saavat rohkaisevaa palautetta sekä tilaisuuksia uusien asioiden oppimisesta nouseville 

onnistumisen ja ilon kokemuksille. Alkuopetuksessa harjoitellaan yhdessä toimimista, 

omatoimisuutta ja vastuunottoa. Työtavoissa korostuvat toiminnallisuus, havainnollisuus, 

pelillisyys, leikki sekä tarinallisuus ja mielikuvitus. Opettajan tehtävänä on suunnitella 
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opetus riittävän haasteelliseksi kunkin oppilaan tarpeet huomioon ottaen. Tämä edellyttää 

opettajalta erityisesti huomion kiinnittämistä oppilaiden kielellisten, motoristen sekä 

sosiaalisten taitojen ja muistin kehittymiseen. Alkuopetuksessa tärkeänä tavoitteena on, 

että oppimiseen ja kehitykseen liittyvät vaikeudet tunnistettaisiin mahdollisimman 

varhaisessa vaiheessa, jotta tuki voitaisiin antaa oikea-aikaisesti (POPS, 2014, s.98). 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) oppiaineet vuosiluokilla 1-2 on 

vielä jaettu omiksi aihealueiksi, vaikka kehitys kulkee koko ajan yhä enemmän 

oppiainerajoja ylittävien oppimiskokonaisuuksien suuntaan (Nissilä, 2015, 22). 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan alkuopetuksessa opiskeltavia 

oppiaineita ovat muun muassa matematiikka, äidinkieli ja kirjallisuus, ympäristöoppi, 

uskonto tai elämänkatsomustieto, musiikki, kuvataide, käsityö sekä liikunta. 

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa jokaiselle oppiaineelle on määritelty oma tehtävä, 

tavoitteet, tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet sekä tavoitteet, jotka koskevat 

oppimisympäristöjä, työtapoja, eriyttämistä, tukea ja arviointia. Oppiainekohtaiset 

tavoitteet on selitetty tarkemmin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa sivuilla 

102-150 (POPS, 2014, s.7, 102).  
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4 ADHD-oireisen oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen 

alkuopetuksessa 

ADHD:n oireet aiheuttavat tyypillisesti runsaasti haittaa opiskelussa ja koulunkäynnissä. 

Tehokkaita tukikeinoja ADHD-oireisen oppilaan opiskelun ja koulunkäynnin tukemiseen 

on olemassa (Närhi & Jokinen, 2008, s.5). Närhen (2012) mukaan tukitoimet perustuvat 

pääosin käyttäytymispsykologiseen lähestymistapaan. Tukitoimien suunnittelussa pyritään 

keskittymään välittömiin käyttäytymiseen vaikuttaviin tekijöihin. Tukitoimien 

vaikuttavuudesta on tehty useita tutkimuksia. Näiden tutkimusten pohjalta tehdyistä meta-

analyyseista käy ilmi, että koulussa toteutettavilla tukitoimilla voidaan vaikuttaa 

merkittävästi ADHD-oireisten lasten käyttäytymiseen koulussa (Närhi, 2012, s.188). 

4.1 Tukea portaittain 

Jokaisen oppilaan on heti tuen tarpeen ilmetessä saatava riittävää oppimisen ja 

koulunkäynnin tukea, joka on laadultaan sekä määrältään oppilaan kehitystason ja 

yksilöllisten tarpeiden mukaista (Parikka, Halonen-Malliarakis, Puustjärvi, 2017, s.94.) 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaan perusopetuslain mukainen 

oppimisen ja koulunkäynnin tuki toteutetaan kouluissa kolmena eri portaana, jotka ovat 

yleinen, tehostettu sekä erityinen tuki. Näistä tuen tasoista oppilas voi saada kerrallaan vain 

yhden tasoista tukea. Annetun tuen tulee aina olla pitkäjänteisesti suunniteltua, joustavaa ja 

tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Tukea annetaan niin kauan kuin se on tarpeellista (POPS, 

2014, s.61). Pihkalan (2009) mukaan huomiota kiinnitetään erityisesti ennaltaehkäisyyn. 

Etenkin esiopetuksessa on äärimmäisen tärkeää korostaa varhaista tukea sekä 

ennaltaehkäisevää toimintaa, jotta mahdolliset oppimisvaikeudet ja muut oppimisen esteet 

eivät monimutkaistuisi (Pihkala, 2009, s.21). Tukimuotoja suunniteltaessa on 

monipuolinen yhteistyö oppilaan, huoltajien kuin myös muiden monialaisten 

asiantuntijoiden kanssa erittäin tärkeää ja välttämätöntä (Parikka, Halonen-Malliarakis, 

Puustjärvi, 2017, s.94; Hughes &Cooper, 2007, s.25).  

4.1.1 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki 

Yleisen tuen muodot kuuluvat kaikille ja ovat ensimmäinen keino vastata oppilaan tuen 

tarpeeseen (POPS, 2014, s.63). Parikan ja kollegoiden (2017) mukaan yleinen tuki pitää 
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sisällään yksittäisiä pedagogisia ratkaisuja sekä ohjaus- ja tukitoimia, esimerkiksi 

eriyttämistä, ajoittaista tukiopetusta, avustajan apua tai yksilöllistä ohjausta joissain 

tilanteissa. Yleisen tuen toimien keskeisimpänä tehtävänä on pyrkiä minimoimaan 

mahdollisten ongelmien ja haasteiden syntyminen (Parikka, Halonen-Malliarakis, 

Puustjärvi, 2017, s.94, 96). Yleisen tuen aloittaminen ei edellytä erityisiä tutkimuksia tai 

päätöksiä, joten tuen antamisen voi aloittaa heti tuen tarpeen ilmetessä (POPS, 2014, s.63). 

Keskeisempiä käyttäytymisen yleisen tuen piirteitä ovat struktuurin luominen, 

oppimisympäristön ärsyketason säätely, ennakoiva aikuisjohtoisuus, hyvin jäsennetyt 

tilanteet ja selkeät odotukset käyttäytymiselle sekä positiivinen palaute ohjaamisen 

perustana (Närhi & Pitkänen, 2016; Parikka, Halonen-Malliarakis, Puustjärvi, 2017, s.96).  

 

Tehostettu tuki on suunnattu oppilaalle, jolle yleinen tuki ei riitä ja joka tarvitsee 

koulunkäynnissään tai oppimisessaan säännöllistä tukea tai useita tukimuotoja 

samanaikaisesti (POPS, 2014, s.63). Parikan ja kollegoiden (2017) mukaan tehostettu tuki 

on yksittäistä oppilasta varten kokonaisuutena suunniteltua toimintaa. Se on luonteeltaan 

yleistä tukea intensiivisempää ja pitkäjänteisempää (Parikka, Halonen-Malliarakis, 

Puustjärvi, 2017, s.94). Parikan ja kollegoiden (2017) mukaan tehostetun tuen tukimuodot 

voivat olla esimerkiksi erityisten oppimateriaalien käyttöä tai erityisopettajan 

samanaikaisopetuksen kohdentamista luokassa tietylle oppilaalle tai oppilasryhmälle. 

Tehostettua tukea seurataan tarkasti. Kaikki tehostetun tuen keinot kirjataan ylös 

oppimissuunnitelmaan lukuvuosittain ja niiden tehoa ja toteutumista arvioidaan aktiivisesti 

(Parikka, Halonen-Malliarakis, Puustjärvi, 2017, s.94-95).  

 

Mikäli tehostettu tuki ei riitä, on mahdollista hakeutua erityisen tuen piiriin pedagogisen 

selvityksen perusteella (Parikka, Halonen-Malliarakis, Puustjärvi, 2017, s.95). 

Perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan (2014) erityistä tukea annetaan pääosin 

silloin, jos oppilaan kasvun, oppimisen tai kehityksen tavoitteiden saavuttaminen ei 

toteudu riittävästi. Erityisen tuen piirissä oppilaan opiskelumotivaatiota, itsetuntoa ja 

mahdollisuutta kokea onnistumisen ja oppimisen iloa pyritään vahvistamaan. Myös 

oppilaan vastuunottoa ja osallisuutta opiskelusta tuetaan (POPS, 2014, s.65). Erityisen tuen 

tukimuotoina voivat olla käytössä kaikki perusopetuksen tukimuodot, joiden lisäksi 

sovitaan tarkemmin yksilöllisistä järjestelyistä kuten esimerkiksi oppisisältöjen 

yksilöllistämisestä tai kokoaikaisesta erityisopetuksesta (Parikka, Halonen-Malliarakis, 

Puustjärvi, 2017, s.95).   



 

 

20 

4.2 Ohjeistus ja palautteen antaminen 

Närhen (2006) mukaan ADHD-oireisen oppilaan opiskelun ja koulunkäynnin 

helpottamiseen tähtääviä keinoja ovat erilaiset suoraan koulu- ja luokkaympäristöön 

suunnitellut tukitoimet. Tukitoimista eniten käytettyjä ovat tehtävien lisätty jäsentäminen 

ja palautteen antaminen. Menetelmät lisäävät ympäristön ohjaavuutta toivottuun 

käytökseen ja varmistavat ulkoisen palautteen saamisen. Samalla vähennetään liiallisia 

vaatimuksia, joita asetetaan lapsen omille toiminnanohjauksen kyvyille (Närhi, 2006, s.97). 

Närhen ja Pitkäsen (2016) mukaan on hyvin tavanomaista, että ADHD-oireisen lapsen 

suoriutumisessa on huomattavaa vaihtelua. Usein oireet korostuvat heikosti jäsennellyissä 

tilanteissa tai jos lapselle asetetut tavoitteet ovat epäselvät. Vastaavasti tilanteissa, jotka 

ovat selkeästi jäsenneltyjä, ohjeet selvästi annettuja ja käyttäytymistavoitteet selkeät, on 

lapsen suoriutuminen parempaa (Närhi, Pitkänen, 2016). Parikan ja kollegoiden (2017) 

mukaan tämä näkyy etenkin koulussa. Luokassa opettaja on vastuussa ohjeistuksen 

selkeydestä ja työskentelyn jäsentämisestä. Opettajan tehtävänä on suunnitella 

oppikokonaisuudet oppimista, oppilaita ja ryhmän toimintaa palvelevaksi sekä rakentaa ne 

hallituiksi kokonaisuuksiksi. ADHD-oireisen oppilaan kohdalla liian kirjavat opetustavat, 

epäselvät tavoitteet tai vääränlainen tahti voivat hajottaa oppilaan toiminnan ja 

keskittymisen (Parikka, Halonen-Malliarakis, Puustjärvi, 2017, s.115). Serenius-Sirven 

(2015) mukaan myös oppilaan vireystila pysyy paremmin yllä ja levottomuus vähenee, 

mikäli oppilas tietää mitä hänen pitää tehdä. Vapaamuotoiset tilanteet ja ohjeistukset ovat 

aina haastavampia kuin selkeästi ohjatut. Selkeät toimintaodotukset ja ohjeet tukevat 

tehtävän aloittamista ja loppuun saattamista. Joidenkin oppilaiden kohdalla toimintaohje on 

annettava yksilöllisesti, sillä koko luokalle yleisesti annettu ohje voi jäädä ADHD-

oireisella oppilaalla kokonaan huomaamatta tarkkaavuuden ollessa muualla (Serenius-

Sirve, 2015). Viljamaan (2009) mukaan opettajan kertoessa tehtävää oppilaalle 

yksilöllisesti on katsekontakti tärkeä. Tällöin lapsi keskittyy tehtävänantoon eivätkä 

huomio ja keskittyminen herpaannu niin helposti. Opettajan kannattaa puhua 

mahdollisimman selkeästi ja painottaa avainsanoja. Lyhyet lauseet, joista on poistettu 

turhat kiemurat ovat usein parhaita ja selkeimpiä (Viljamaa, 2009, 98). Suullisesti annettua 

ohjetta voi myös tarpeen tullen vahvistaa kuvin (Serenius-Sirve, 2015). Koska kuvat ovat 

hyvin oleellinen ja tärkeä osa toiminnanohjausta on alla Parikan ja kollegoiden (2017) 

suunnittelema esimerkkikuva toiminnan ohjelmoinnista välitunnille mennessä. Tekeminen 
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on purettu konkreettisiksi osatehtäviksi, jotka helpottavat ja sujuvoittavat oppilaan 

toimintaa.  

 

KUVALLINEN OHJE AUTTAA SUORITTAMAAN TOIMINNON 

 

Kuvat: Parikka, J. Halonen-Malliarakis, N. Puustjärvi, A. (2017) s.148-149. Vaikeudesta 

voimaksi, Neuropsykiatriset häiriöt ja niiden huomioiminen koulussa. Helsinki: Oy Finn 

Lectura Ab 

 

Parikan ja kollegoiden (2017) mukaan opettaja voi tehdä samantyylisiä toiminnan ohjausta 

helpottavia ohjeita myös oppitunneille. Vaikka ohje tuntuisi opettajasta turhankin 

yksinkertaiselta ja oppilas teoriassa tietäisi tekemisen järjestyksen, helpottaa ohje usein 

oppilaan suoriutumista ja muistamista suuresti (Parikka, Halonen-Malliarakis, Puustjärvi, 

2017, s.148-149). Esimerkkinä tekstimuodossa oleva toiminnan ohjelmointi-ohje 

matematiikan tehtävän suorittamiseen: 

MATEMATIIKAN TEHTÄVÄN SUORITTAMINEN 

1. Lue tehtävä 

2. Viittaa, jos ohje on vaikea 

3. Ota kynä käteen 

4. Aloita ensimmäisestä laskusta 

5. Pyydä apua opettajalta, jos et osaa ratkaista laskua 

6. Tee tehtävä 

7. Jatka, kunnes kaikki laskut tästä tehtävästä on tehty 

8. Laske kynä pöydälle 

9. Odota lisäohjeita
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(Ohje: Parikka, J. Halonen-Malliarakis, N. Puustjärvi, A. (2017) s.149. Vaikeudesta 

voimaksi, Neuropsykiatriset häiriöt ja niiden huomioiminen koulussa. Helsinki: Oy Finn 

Lectura Ab) 

Impulsiiviselle oppilaalle, joka aloittaa tekemisen ennen kuin tietää mitä pitää tehdä, voi 

opettaja antaa/teipata pulpetinkanteen muistutukseksi seuraavanlaisen ohjelapun: 

 

1. MIETI           Tai vastaavanlaisen:  1. PYSÄHDY 

2. SUUNNITTELE    2. MIETI 

3. TEE     3. TOIMI 

4. TARKISTA 

 

(Ohjeet: Parikka, J. Halonen-Malliarakis, N. Puustjärvi, A. (2017) s.166-167. Vaikeudesta 

voimaksi, Neuropsykiatriset häiriöt ja niiden huomioiminen koulussa. Helsinki: Oy Finn 

Lectura Ab) 

 

O’Reaganin (2006) mukaan ADHD-oireista oppilasta tuettaessa opetustilanteessa on hyvä 

kiinnittää huomiota selkeän ohjeistuksen lisäksi myös selkeisiin opetusmateriaaleihin. 

Joskus oppilasta voivat häiritä itse teksti tai tekstin muotoilut. Mikäli tehtäväsivulla on 

liian paljon tekstiä tai kysymyksiä, voi sivu olla oppilaalle hämmentävä ja sekava. Tämän 

vuoksi opettajan on hyvä arvioida kokeiden ja monisteiden ulkonäköä ja välttää 

käsinkirjoitettuja monisteita. Yleensä selkeimpiä ovat monisteet, joissa kokonaisuus on 

pidetty yksinkertaisena ja sivuille on jätetty tarpeeksi tyhjää tilaa. Oppilaalle voi myös 

tarpeen vaatiessa antaa tyhjän paperin, jolla oppilas voi peittää kirjan muut tehtävät ja 

tekstit, joihin ei tarvitse kiinnittää juuri sillä hetkellä huomiota (O’Regan, 2006, s.48-49). 

 

Närhen (2012) mukaan usein ADHD-oireiselle oppilaalle tuottaa ongelmia muistaa tehdä 

läksyjään. Yksi syy tähän voi olla, että läksyjen antaminen ei ole tarpeeksi selkeää 

oppilaalle. Mikäli lapsi ei ole ymmärtänyt tai huomioinut, mitkä tehtävät tulivat läksyksi, 

voidaan lapselta varmistaa suoraan kysymällä, että hän tietää läksynsä. Aina läksyjen 

muistaminen ei kuitenkaan kantaudu kotiin asti. Tällöin läksyjen tekeminen voidaan 

varmistaa esimerkiksi läksyviholla tai oppilaan itselleen lähettämällä tekstiviestillä, joihin 

kirjataan kotitehtävät. Näin tieto tehtävistä on lapsen käytössä illalla kotonakin. Opettaja 

voi myös ohjeistaa vanhempia poistamaan lapsen läksyjentekotilanteista häiritsevät 
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ärsykkeet esimerkiksi sulkemalla television tekemisen ajaksi, jolloin lapsen huomio ei 

harhaile (Närhi, 2012, s.189). 

 

Närhen (2012) mukaan selkeän ohjeistuksen ja jäsentelyn ohella toinen tehokkaaksi 

havaittu tapa tukea ADHD-oireisen oppilaan koulunkäyntiä on kiinnittää huomiota 

palautteeseen, jota lapsi saa käyttäytymisestään. Säännöllinen, johdonmukainen, välitön ja 

sopivan voimakas palaute on todettu nopeimmin oppimiseen johtavaksi palautteeksi. 

Johdonmukaisuudella tarkoitetaan sitä, että samasta käytöksestä annettu palaute on aina 

joko negatiivista tai positiivista, sen mukaan onko käyttäytyminen toivottua vai ei. Hyvä 

esimerkki johdonmukaisuudesta on se, että mikäli oppilaan koulunkäyntiä haittaa toistuva 

ja muita häiritsevä kommentointi oppitunneilla, on opettajan reagoitava aina 

kommentointiin samalla tavalla (esim. selvittämällä oppilaalle sen olevan ei-toivottua 

käyttäytymistä). Jos oppilaan kommenteille silloin tällöin nauraa tai ottaa ne yhteisen 

keskustelun pohjaksi hämmentää se oppilasta ja osoittaa samalla, että kommentointi on ok 

ja muidenkin mielestä hauskaa. Palaute on sitä tehokkaampaa mitä nopeammin se annetaan 

käyttäytymisen jälkeen. Varsinkin alkuopetusikäisille lapsille palautteen välittömyys on 

tärkeää. Lähes aina koko koulupäivää koskeva palaute koulun jälkeen on liian viivästettyä 

(Närhi, 2012, s.190).  

 

Kerolan ja Sipilän (2017) mukaan palautteen myötä oppilas oppii vähitellen myös 

ymmärtämään syy-seuraus-suhdetta eli sitä, että hänen toiminnallaan on vaikutusta 

ympäristöön. Palautetta antaessa on hyvä muistaa, että annettu palaute olisi pääosin 

positiivista ja kannustavaa (Kerola & Sipilä, 2017, s.53). Negatiivista palautetta on aina 

käytettävä harkitusti (Pitkänen & Närhi, 2016). ADHD-oireisen oppilaan kohdalla 

opettajan on hyvä huomioida oppilas myönteisellä palautteella aina, kun oppilas tekee 

tehtäviä sovitusti tai toimii ohjeiden mukaan (Serenius-Sirve, 2015). Kerolan ja Sipilän 

(2017) mukaan negatiivisen palautteen myötä oppilas oppii ehkä syy-seuraus-suhteen, 

mutta myös sen, että hän on huono, häntä rangaistaan ja että rankaisijaa kannattaa vältellä. 

Tämän takia olisi parempi ajatella pidemmälle ja miettiä, miten oppilasta voisi 

palkita/kehua sellaisesta hyvästä toiminnasta, jolla hänen on tulevaisuudessa mahdollista 

korvata haastavat käyttäytymistapansa. Opettajan antaessa positiivista palautetta korostuu 

hänen roolinsa innostajana ja kannustajana (Kerola & Sipilä, 2017, s.53). Närhen ja 

Pitkäsen (2016) mukaan opettaja voi käyttää tavanomaisten palautteiden ohella myös 

konkreettisia palautteita, kuten esimerkiksi leimoja, tarroja, hymynaamoja tai muita 
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merkkejä. Joskus konkreettinen palaute on tehokkaampaa kuin pelkkä sanallisesti annettu 

palaute. Konkreettiseen palautteeseen voidaan lisäksi myös liittää muuta palkitsemista. 

Oppilas voi esimerkiksi ansaita tietyllä merkkimäärällä itselleen jotain kivaa tekemistä 

koulussa, kuten vaikka pulpettikirjan lukemista tai pienen leikki- tai jumppatuokion luokan 

perällä (Närhi & Pitkänen, 2016).  

 

Parikan ja kollegoiden (2017) mukaan kannustavan palautteen antaminen on olennainen 

elementti myös itsetunnon rakentumiselle. Koulun tärkeänä tehtävänä on tukea oppilaiden 

itsetunnon kehitystä, sillä hyvän itsetunnon omaava lapsi pärjää sosiaalisissa tilanteissa, 

hallitsee tunteitaan, kuten kiukkua paremmin sekä viihtyy koulussa. Lapsen 

turvallisuudentunne myös lisääntyy, kun hän tuntee, että hänet hyväksytään omana 

itsenään eikä ainoastaan suoritustensa perusteella. Tämä puolestaan rohkaisee oppilasta 

ottamaan riskejä epäonnistumisenkin uhalla ja näin ollen myös kokeilemaan uusia asioita. 

Tällöin myös opettajan ohjauksen vastaanottaminen on helpompaa. Opettajan on hyvä 

muistaa, että kannustava palaute ei olisi liioiteltua, imartelevaa tai pakotettua. Aito palaute 

on tehokkainta. Pienten edistymisten ja yrittämisen huomioiminen ja oikean suunnan 

näyttäminen ovat kannustavaa palautetta parhaimmillaan. Myös pieleen menneiden 

asioiden käsitteleminen ja rakentava palaute ovat kannustavaa ja oppimisen mahdollistavaa 

palautetta (Parikka, Halonen-Malliarakis, Puustjärvi, 2017, s.150-151). 

4.3 Oppimisympäristön muokkaaminen ja apuvälineet 

Närhen (2006) mukaan ADHD-oireisen oppilaan koulunkäyntiä voidaan helpottaa myös 

muokkaamalla oppimisympäristöjä siten, että ne tukevat paremmin lapsen suoriutumista. 

Parhaassa tapauksessa oppimisympäristöjä muokkaamalla ja apuvälineitä käyttämällä 

voidaan vähentää ADHD-oireisen oppilaan ydinoireita huomattavasti (Närhi, 2006, s.96). 

Parikan ja kollegoiden mukaan opetuksessa tulisi pyrkiä luomaan jokaiselle oppilaalle juuri 

hänen oppimistaan palveleva oppimisympäristö. Tulevaisuuden luokkatilat ovat 

muunneltavia ja avaria, jolloin oppilaiden yksilölliset tarpeet ovat helpompi toteuttaa. 

Tälläkin hetkellä olemassa olevien opetustilojen muokkaaminen onnistuu yllättävän 

helposti esimerkiksi vain pulpettien/pöytien paikkoja siirtelemällä (Parikka, Halonen-

Malliarakis, Puustjärvi, 2017, s.112). On hyvin yksilöllistä ja tilannekohtaista, millaisen 

opiskelutilan ADHD-oireinen oppilas kulloinkin tarvitsee (Sirve-Serenius, 2015).  
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Oppilaan istumapaikan tulisi aina olla mahdollisimman tarkoituksenmukainen ja tukea 

mahdollisimman paljon oppilaan keskittymistä opeteltavaan aineeseen (O’Regan, 2006, 

s.52). Serenius-Sirven (2015) mukaan joskus ADHD-oireinen lapsi tarvitsee rauhallisen ja 

vähävirikkeisen työympäristön, jossa pieni liikehdintä ei häiritse muiden työskentelyä. 

Tällöin oppilaan huomio pysyy varmemmin itse tehtävässä (Serenius-Sirve, 2015). Apuna 

voidaan tarvittaessa käyttää myös sermejä (Parikka, Halonen-Malliarakis, Puustjärvi, 2017, 

s.180). Jalanteen (2012) sekä Serenius-Sirven (2015) mukaan esimerkiksi istumapaikkaa 

miettiessä, opettajan ei kannatta sijoittaa ADHD-oireista oppilasta ikkunan viereen, sillä 

oppilaan kiusaus päästää tarkkaavuus karkuun luokan ulkopuolelle on usein liian suuri. 

Opettajan kannattaa käyttää aikaa istumajärjestyksen suunnitteluun. Istumajärjestyksen 

ollessa toimiva helpottuu työskentely kaikilla. Usein ensimmäisenä ajatellaan, että ADHD-

oireinen oppilas kannattaa sijoittaa mahdollisimman eteen istumaan, jotta opettajan on 

helpompi kontrolloida oppilaan työskentelyä. Tämä on hyvä vaihtoehto, mikäli oppilas ei 

ole liian kiinnostunut ja utelias mitä hänen selän takanaan tapahtuu. Jos oppilas alkaa 

jatkuvasti kääntyilemään tuolissaan voi olla viisaampaa asettaa lapsi istumaan luokan 

taakse, jolloin koko luokan toiminta on oppilaan nähtävillä, eikä hänen tarvitse koko ajan 

kääntyillä ääniä kuullessaan (Jalanne, 2012, s.195; Serenius-Sirve, 2015). 

 

Parikan ja kollegoiden (2017) mukaan ympäristössä esiintyvien ärsykkeiden määrä voi 

vaikuttaa keskittymisen lisäksi vireystilan säätelyyn. Vireystila pysyy helpommin 

oppimiselle otollisena, mikäli ärsykkeiden määrä on sopiva. Erilaiset ärsykkeet vaikuttavat 

eritavoin eri ihmisissä. Toimintakykyä voivat häiritä liialliset tai vääränlaiset ärsykkeet. On 

myös mahdollista, että liian vähäinen ärsykkeiden määrä on haitaksi, sillä silloin 

vireystilan säätely ei onnistu. ADHD-oireisen oppilaan kohdalla voidaan kokeilla 

yksilöllistä sallittua ja hallittua liikkumista tunnin aikana, mikä auttaa vireystilan säätelyssä 

ja tarkkaavuuden ylläpitämisessä. Tämä voidaan toteuttaa kokeilemalla erilaisten pienten 

tehtävien suorittamista tunnilla. Oppilas voi esimerkiksi saada vastuutehtäväksi kynien 

teroittamisen tai naapuriluokasta pyyhekumien hakemisen. Kunniatehtävän lisäksi oppilas 

saa itselleen tarpeellista taukoliikuntaa. Luokassa voi lisäksi olla lasipurkki nimellä 

’’vitamiinipurkki’’, joka sisältää pieniä paperilappusia. Oppilaan kysyessä saako hän hakea 

yhden vitamiinin, voi hän hakea purkista yhden lapun ja suorittaa lapussa lukevan pienen 

liikuntatehtävän. Lapuissa olevat tehtävät ovat toiminnansäätelyä helpottavia tehtäviä, 

esimerkiksi ’’käy kymmenen kertaa kyykyssä’’ tai ’’ käy käytävällä kävelemässä’’. 

Liikuntatehtävät tauottavat ja rytmittävät oppilaan opiskelua sopivasti juuri silloin, kun hän 
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itse sitä eniten tarvitsee/haluaa (Parikka, Halonen-Malliarakis, Puustjärvi, 2017, s.112, 

179). Karhusen (2009) mukaan myös ohjeidenantotilanteessa on hyvä sallia oppilaan pieni 

liikehdintä. Mikäli oppilas pakotetaan pysymään paikoillaan, saattaa hänen koko 

energiansa mennä tämän tavoitteen saavuttamiseen, jolloin ohje jää kuulematta. Jo hyvin 

pienimuotoinen liikehdintä, kuten vaikka stressipallon, sinitarran tai pienen esineen 

sormeilu voi riittää aktivaatiotason säätelyyn. Joskus pelkkä purukumin pureskelu voi 

auttaa (Karhunen, 2009, s.66). 

 

Serenius-Sirven (2015) ja Kippola-Pääkkösen (2012) mukaan tarkkaavaisuuden 

kohdistamiseen ja ylläpitämiseen on olemassa erilaisia apuvälineitä, joita kannattaa 

ehdottomasti kokeilla. Oppilas voi esimerkiksi istua ilmatyynyllä, jumppapallon päällä, 

keinutuolissa tai säkkituolissa, jolloin hän voi liikutella itseään opiskellessaan. 

Jumppapatjan päällä mahallaan maaten voi myös opiskella. Oppilaalle voi antaa vapauden 

vaihdella säännöllisin väliajoin opiskeluasentoaan (välillä seisten ja välillä maaten). 

Käsissään oppilas voi hypistellä helmiä, muovailu- tai aistivahaa tai vaikkapa hiuslenkkiä. 

Jaloissaan lapsi voi pyöritellä palloa, joogarullaa tai venytellä twist-kuminauhaa. Lisäksi 

luokkatasolla pidettävät taukojumpat ovat kaikille hyödyksi ja pitävät vireyttä yllä. 

Liikunta auttaa ADHD-oireista oppilasta kanavoimaan energiaa myönteisellä tavalla, jonka 

jälkeen keskittyminen rauhallisiin tehtäviin sekä leikkeihin onnistuu helpommin (Serenius-

Sirve & Kippola-Pääkkönen, 2012, s.169). Parikan ja kollegoiden (2017) mukaan 

ympäristön ollessa hälyisä voi kuulosuojainten tai korvatulppien käyttäminen auttaa 

ADHD-oireista oppilasta keskittymään. Oppilaan ajankäytön jäsentämisessä voidaan 

käyttää hälyttimiä tai time timeria. Erilaisten painotuotteiden, kuten painoliivien, 

painotyynyjen tai sylissä pidettävän painokäärmeen/koiran käyttö voivat helpottaa 

oleellisesti joidenkin oppilaiden kehon hallintaa ja keskittymistä. Painotuotteiden käytössä 

kannattaa kuitenkin ottaa yhteys ensin oppilaan huoltajiin ja esimerkiksi 

toimintaterapeuttiin (Parikka, Halonen-Malliarakis, Puustjärvi, 2017, s.128, 180-182).  

 

Parikan ja kollegoiden (2017) mukaan vireystilaa nostavan ärsykkeen ja häiriöärsykkeen 

välille tehtävä rajanveto ei aina ole yksinkertaista. Apuvälineitä, oppimistapoja ja 

toimintamalleja on valtavasti, kuten on myös oppilaitakin. Opettajalta vaaditaan 

hienovaraista kokeilua ja etsimistä sopivien säätelykeinojen löytämiseen. Usein oppilas itse 

on paras asiantuntija ja siksi kannattaakin keskustella oppilaan kanssa ja kysyä ja 
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kuunnella myös hänen mielipiteitään ja toiveitaan (Parikka, Halonen-Malliarakis, 

Puustjärvi, 2017, s.179). 

4.4 Strukturointi ja ennakointi 

Serenius-Sirven (2015) ja Kippola-Pääkkösen (2012) mukaan ADHD-oireinen oppilas 

hyötyy usein siitä, että hänellä itsellään tai luokan seinällä on sanallinen tai kuvallinen 

päiväohjelma. Näin oppilas pystyy ennakoimaan tulevia tapahtumia ja ohjaamaan tätä 

kautta omaa toimintaansa mahdollisimman tarkoituksenmukaiseksi. Etenkin 

siirtymätilanteet, kuten tunneilta välitunneille siirtymiset ja päinvastoin sekä ruokailuun 

lähteminen, aiheuttavat usein hämmennystä ADHD-oireiselle lapselle. Tämä voi näkyä 

esimerkiksi jumiutumisena parhaillaan tapahtuvaan toimintaan tai vastusteluna uutta 

toimintaa kohtaan. Näkyvillä olevan päiväohjelman/lukujärjestyksen lisäksi 

siirtymätilanteita helpottavat päivärytmien säännöllisyys ja tiettyjen toimintojen toistuvuus 

päivittäin. Opettajankin tulisi ennakoida ja ilmoittaa lapselle mahdolliset muutokset 

ajoissa, jotta lapsi ehtisi etukäteen valmistautua muuttuviin tilanteisiin. Siirtymätilanteissa 

auttavat suorat sekä tilannekohtaiset palautteet. Opettaja voi kannustamalla, ohjaamalla, 

yhdessä tekemällä ja myönteistä huomiota antamalla vahvistaa ja mahdollistaa oppilaan 

onnistumisenkokemuksia myös siirtymätilanteissa. Onnistumisen kokemusten myötä lapsi 

voi tulevaisuudessa olla valmiimpi kokeilemaan samaa uudestaan (Serenius-Sirve & 

Kippola-Pääkkönen, 2012, s.170, 174). 

 

Parikan ja kollegoiden (2017) sekä Kerolan ja Sipilän (2017) mukaan opettajan huolellinen 

ennakointi voi vähentää myös ADHD-oireisen oppilaan impulsiivisuuden aiheuttamaa 

haittaa. Opettajan luodessa säännöllisen struktuurin kuvitetulla tai kirjoitetulla viikko- tai 

päiväkalenterilla, selkiytyy ja rauhoittuu toiminta luokassa usein myös muidenkin (kuin 

ADHD-oireisten) oppilaiden osalta. Mikäli kalenteri on käytössä, on sen oltava selkeä ja 

ytimekäs. Kalenterissa olisi hyvä olla näkyvissä kellonaika ja paikka, toiminta/oppiaine ja 

vastuuaikuinen. Myös oheistoiminnat merkitään kalenteriin, kuten esimerkiksi ruokailu, 

välitunnit ja ulkoilu. Päiväkalenterissa voivat lisäksi näkyä tarvittavat työvälineet ja 

materiaalit. Opettajan on hyvä pohjustaa tulevat tehtäväkokonaisuudet ajoissa, jolloin 

oppilailla on etukäteistieto siitä, mitä heiltä odotetaan. Aamuisin opettajan on hyvä käydä 

oppilaiden kanssa päiväsuunnitelma läpi tarkasti ja tarkistaa vielä lopuksi ymmärsivätkö 
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oppilaat kaiken ja onko heillä kysyttävää (Parikka, Halonen-Malliarakis, Puustjärvi, 2017, 

s.166-167, 169-170; Kerola & Sipilä, 2017, s.80-81). 

 

Parikan ja kollegoiden (2017) mukaan neuropsykiatriset oireet (esimerkiksi impulsiivisuus) 

voivat joskus ilmetä vahvuutena, kuten ulospäinsuuntautuneisuutena sekä rohkeutena 

puhua ja olla esillä. Puhumisen lahja on toki toivottu taito, mutta sosiaaliseen 

kanssakäymiseen kuuluu aina myös vastavuoroisuus. Toisen huomioiminen ja 

kuunteleminen eivät aina ole helppoa ADHD-oireiselle oppilaalle. Tämän vuoksi erilaiset 

keskusteluharjoitukset kannattaa aloittaa jo alkuopetuksessa, jotta oppilas saisi harjoitusta 

sosiaalisissa tilanteissa toimimisesta. Harjoituksissa on hyvä välillä pyrkiä ratkomaan myös 

kuviteltuja ristiriitatilanteita ja ongelmia, jolloin lapsi saa pienimuotoista harjoitusta myös 

tunteiden säätelystä. On tärkeää, että lapsi pystyisi riittävissä määrin tunnistamaan ja 

säätelemään omia tunteitansa sekä tunnistamaan ainakin jonkin verran toisten 

tunneilmaisuja, sillä usein tilanteeseen nähden liian voimakkaat tai vähäiset tunnereaktiot 

voivat olla ongelmallisia. Liian voimakkaasti reagoivat oppilaat altistuvat tavanomaista 

helpommin kiusaamiselle. Opettaja voi ennakoida vaikeita tilanteita ja laatia luokkaan 

esimerkiksi rauhoittumissäännöt, joista oppilas voi aina tunnereaktion aikana tai ennen sen 

tuloa tarkistaa mitä hän voi tehdä tilanteessa rauhoittuakseen (Parikka, Halonen-

Malliarakis, Puustjärvi, 2017, s.156, 161). Alla esimerkki rauhoittumissäännöistä. 

 

LUOKKAMME RAUHOITTUMISSÄÄNNÖT 

Kun olen suuttunut, hermostunut, pahalla tuulella tai kiukkuinen, saan… 

- Mennä luokkamme rauhoittumistilaan 

- Poistua hetkeksi tilanteesta käytävälle tai vessaan 

- Piirtää hetken omaan vihkoon 

- Repiä ja rypistellä käytävällä sanomalehteä 

- Puristella stressipalloa 

- Ottaa purukumin 

- Käydä juomassa vettä 

(Ohje: Parikka, J. Halonen-Malliarakis, N. Puustjärvi, A. (2017) s.162. Vaikeudesta 

voimaksi, Neuropsykiatriset häiriöt ja niiden huomioiminen koulussa. Helsinki: Oy Finn 

Lectura Ab) 
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Parikka ja kollegat (2017) esittävät, että mitä pienemmästä lapsesta on kyse, sitä enemmän 

lapsi tarvitsee aikuisen ohjausta ja jäsentämistä työskentelynsä tueksi. Oppilaan taitojen 

sekä toivotun toiminnan tukeminen vaativat vaivannäköä, suunnitelmallisuutta ja 

ajankäyttöä. Opettajan on hyvä muistaa, että huolellinen etukäteistyö ja onnistumisia 

tukevien menetelmien miettiminen sekä vankan struktuurin rakentaminen vähentävät 

turhaa sähläystä ja häiriökäyttäytymistä jatkossa. Myös oppiminen tehostuu (Parikka, 

Halonen-Malliarakis, Puustjärvi, 2017, s.115, 146-147). Alkuopetuksen opettaja on 

erityisen tärkeässä asemassa ja hänellä suuri vastuu pienten oppilaidensa oppimisesta.  
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5 Yhteenveto ja pohdinta 

Tutkielmani tavoitteena oli kirjallisuuskatsauksen avulla tutkia kuinka opettaja voi tukea 

ADHD-oireisen oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä alkuopetuksessa sekä selvittää mitä 

ADHD tarkoittaa. Tutkielmaa tehdessäni koen saaneeni perusteellisen vastauksen 

tutkimuskysymykseeni: ’’mikä on ADHD?’’. ADHD käsitteenä pitää sisällään paljon 

informaatiota, minkä vuoksi tutkimuskysymykseeni on vaikeaa antaa lyhyttä ja ytimekästä 

vastausta. ADHD:ta koskevaa informaatiota ei mielestäni voi eritellä tärkeisiin ja 

vähemmän tärkeisiin seikkoihin, sillä häiriössä kaikki tekijät vaikuttavat kaikkeen, joten on 

tärkeää ymmärtää ADHD ja siihen vaikuttavat tekijät kokonaisuutena. Valikoin kuitenkin 

tähän yhteenveto osioon muutamia oleellisia seikkoja tutkimuskysymykseni kannalta. Jotta 

tutkimuskysymykseeni saisi perusteellisemman vastauksen suosittelen lukemaan aiemmin 

työssäni esiintyneet ADHD:ta käsittelevat luvut. Perehdyin siis varsin perusteellisesti 

aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön kliiniseen oirekuvaan lapsilla, etiologiaan ja 

riskitekijöihin, diagnosointiin Suomessa sekä hoitoon ja kuntoutukseen lapsilla. 

Tiivistetysti ADHD:lla tarkoitetaan yhtä yleisintä kehityksellistä neuropsykiatrista häiriötä 

(Pihlakoski & Rintahaka, 2016, s.243). ADHD:n oireet voivat näyttäytyä eri tavoin 

yksilöstä riippuen, mutta yleisimpiä oireita ovat muun muassa impulsiivisuus, ylivilkkaus 

ja tarkkaamattomuus (ADHD-liitto, 2017). ADHD:n oirekuvan kehittymisessä perimän ja 

ympäristötekijöiden yhteisvaikutus on merkittävä (ADHD: Käypä hoito-suositus, 2017). 

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön diagnosointi Suomessa on hyvin perusteellinen ja 

pitkä prosessi, jonka tekee aina lääkäri (Pihlakoski & Rintahaka, 2016, s.243). Hoito on 

monimuotoista, oireita voidaan vähentää sekä lääkehoidolla, että psykososiaalisilla 

hoidoilla (Pihlakoski & Rintahaka, 2016, s.243). Etenkin koulunkäynti voi asettaa omat 

haasteensa ADHD-oireiselle lapselle, jolloin lapsen saama hoito ja tuki ovat erityisen 

tärkeässä asemassa (Viljamaa, 2009, s.81).  

 

Kandidaatin työssäni vastasin lisäksi kysymykseen: ’’kuinka opettaja voi tukea ADHD-

oireisen oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä alkuopetuksessa?’’. Kävi ilmi, että ADHD-

oireisten lasten koulumaailmassa toteuttavista tukitoimista on tehty huomattavasti 

tutkimusta (Närhi, 2012, 182). Työtä tehdessäni koen saaneeni monipuolisen vastauksen 

tutkimuskysymykseeni. Jälleen lyhyen ja ytimekkään vastauksen antaminen on kuitenkin 

haastavaa, sillä tukitoimia on niin paljon erilaisia ja riippuu täysin oppilaasta, minkälaisia 
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tukitoimia juuri hän tarvitsee. Tästä huolimatta esittelen seuraavaksi muutamia työssäni 

esiin tulleita, tutkimuskysymykseni kannalta oleellisia seikkoja tukitoimiin liittyen. Suurin 

osa opettajan toteutettavissa olevista tukitoimista ovat hyvin konkreettisia asioita 

(esimerkiksi kuvallisten ohjeiden tekeminen tai tilanteeseen sopivien apuvälineiden kuten 

jumppapallon antaminen oppilaalle). Lähdekirjallisuudessa painotettiin suuressa määrin 

myös oppimisympäristöjen muokkaamista oppimista tukeviksi kokonaisuuksiksi. 

Kirjallisuuteen perehtyessäni oli mukava huomata, että osa tukitoimista ovat helposti 

toteutettavissa, mikäli opettaja vain jaksaa käyttää hieman aikaa ja vaivaa tukitoimien 

suunnitteluun. Aina suunnittelua ei edes tarvita, sillä pelkkä kannustus ja positiivisen 

palautteen antaminen voivat edesauttaa oppilaan oppimista ja tukea toivottua 

käyttäytymistä. Lähes kaikessa lukemassani lähdekirjallisuudessa nousi esille positiivisen 

palautteen sekä onnistumisten huomioimisen tärkeys. Tärkeintä tukitoimia suunniteltaessa 

on kuitenkin muistaa, että jokainen oppilas on yksilöllinen ja tarvitsee yksilöityjä 

tukitoimia. ADHD voi esiintyä hyvin eri lailla eri oppilailla, joten kaikki tukitoimet eivät 

sovi kaikille oppilaille. Opettajalle ei voida siis antaa valmista listaa tukitoimista, jossa 

luvattaisiin, että nämä tukitoimet toimivat kaikissa tapauksissa. Opettajan täytyy kokeilla ja 

testata useita erilaisia tukitoimia ja löytää juuri kulloisellekin oppilaalle sopivat 

menettelytavat. Lisäksi opettajan oppilaantuntemus olisi tärkeää olla hyvä, jotta tukitoimet 

ja niiden suunnitteleminen olisi helpompaa ja tehokkaampaa. Ennen kaikkea opettajan 

täytyy ymmärtää mikä on ADHD ja mitä kaikkea siihen liittyy.  

 

Työtä tehdessäni löysin paljon erilaista neuropsykiatristen häiriöiden kuntoutukseen 

keskittynyttä kirjallisuutta sekä internetlähteitä, mitkä helpottivat kirjoitustyötäni. 

Kirjallisuuteen ja tutkimuksiin perehtyessäni huomasin melko paljon eroja ja ristiriitoja 

tiettyjen toimintamallien ja ohjeistuksien välillä riippuen kirjallisuuden julkaisuvuodesta. 

Muutamissa ennen 2000-lukua julkaistuissa/julkaisuihin perustuvissa materiaaleissa, joita 

tarkastelin (esim. Jones, C. 1991, Sourcebook for children with Attention Deficit Disorder) 

suosittiin esimerkiksi erilaisia jäähykäytäntöjä, joissa häiritsevästi toiminut lapsi poistetaan 

tilanteesta/paikalta ’’häpeämään’’ käytöstään. Uudemmissa materiaaleissa (esim. Parikka, 

Halonen-Malliarakis, Puustjärvi, 2017, Vaikeudesta voimaksi, Neuropsykiatriset häiriöt ja 

niiden huomioiminen koulussa.) sen sijaan korostetaan täysin päinvastaisia pedagogisia 

ratkaisuja ja toimintamalleja, jotka tähtäävät enemmän häiriökäyttäytymisen 

ennaltaehkäisyyn kuin siitä rankaisemiseen. Pyrin käyttämään työssäni mahdollisimman 
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luotettavia sekä uusia ja ainoastaan 2000-luvun jälkeen ilmestyneitä materiaaleja, joita 

ilokseni löytyi melko kattavasti. 

 

Kirjallisuuteen perehtyessäni oli mielenkiintoista huomata kuinka paljon asenteet, 

ymmärrys ja tietoisuus koulumaailmassa neuropsykiatrisista häiriöistä ja ADHD-oireisista 

oppilaista ovat muuttuneet viimeisten vuosikymmenien aikana. Kehitys on ehdottomasti 

kulkenut parempaan päin, sillä enää harvemmin (onneksi) kuulee, että oppilaita leimataan 

tyhmiksi tai huonosti kasvatetuiksi, mikäli koulunkäynti tuottaa heille vaikeuksia. Olisi 

mielenkiintoista tutkia, kuinka käsitteet ja toimintamallit koulussa ovat muuttuneet 

erityisopetuksen ja –oppilaiden suhteen esimerkiksi 1960-luvun jälkeen. Veikkaan, että 

erot nykypäivään ovat huikeita jo pelkästään lääketieteen kehittymisen myötä, mikä 

oleellisesti on lisännyt tietoutta ja syitä erilaisten käyttäytymishäiriöiden taustalla.  

 

ADHD:ta koskevan lääketieteellisen tiedon ja erilaisten tutkimusten määrän lisääntyminen 

näkyivät selvästi tutkiessani aihetta koskevaa kirjallisuutta. ADHD:sta löytyi hyvin paljon 

aivan viime vuosina julkaistua materiaalia ja etenkin internet tuntui olevan pullollaan 

erilaisia lääkärinlausuntoja ja tutkimuksia aiheesta. Olin varsin positiivisesti yllättynyt, 

kuinka paljon internetissä on eri seurojen ja liittojen (esim. lääkäriseura Duodecim, 

ADHD-liitto, ADHDtutuksi.fi) sivustoja, joiden tavoitteina on jakaa tietoa ja ymmärrystä 

ADHD:sta sekä neuvoja vanhemmille ja opettajille ADHD-oireisen lapsen kanssa 

toimimisesta. Koen ja uskon, että tieto on juuri se, mitä tarvitsemme pystyäksemme todella 

ymmärtämään ADHD-oireista lasta. Tämän takia halusin perehtyä kandidaatin työssäni 

perusteellisesti ADHD:hen, enkä jättää käsitteen määrittelyä pintapuoliseksi. Opettajan on 

tärkeää ymmärtää oppilaan käytöksen takana olevia syitä, jotta hän pystyisi ymmärtämään 

ja tukemaan oppilasta mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Ei riitä, että opettaja tietää 

’’ADHD-lasten olevan vilkkaita’’. Etenkin inkluusion myötä koen, että opettajien tulisi 

ehdottomasti saada lisäkoulutusta ja tietoa erityispedagogiikasta sekä erilaisista 

koulumaailmassa ilmenevistä käyttäytymisen häiriöistä ja niiden huomioimisesta 

opetuksessa. Inkluusio on herättänyt viime aikoina paljon keskustelua ja hyvä niin, sillä 

ilman keskustelua menetelmien arviointi ja kehittäminen eivät onnistu. Uskon, että ilman 

opettajien koulutuksen lisäämistä ei inkluusio voi toimia joka puolella Suomea tasa-

arvoisesti. Mielestäni inkluusio tuo mukanaan paljon hyvää, mutta myös paljon riskejä ja 

ongelmia ilman oikeaoppista ja huolellista toteutusta. Mieleeni herääkin kysymys, onko 

inkluusio kenties uhka vai mahdollisuus? 
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Olisin kiinnostunut jatkamaan aiheen tutkimista pro-gradussani inkluusion näkökulmasta. 

Haluaisin selvittää opettajien mielipiteitä, käsityksiä ja kokemuksia inkluusiosta. Minua 

myös kiinnostaa tietää, minkä verran tietotaitoa opettajilla on ADHD-oireisia oppilaita 

koskien. Hallitsevatko opettajat tukitoimien antamisen ja jos hallitsevat, niin mistä he ovat 

saaneet tiedon tarkoitustenmukaisten tukitoimien käyttämiseen? Kenties koulutuksestaan 

vai itsenäisesti tietoa etsimällä? Voisin rajata tutkimuksen koskemaan jälleen alkuopetusta 

muun muassa siksi, että alkuopetuksessa korostuu tuen tärkeys ja oikea-aikaisuus, mikä on 

ymmärrettävää, sillä ensimmäisillä luokilla opitaan paljon tulevaisuuden kannalta tärkeitä 

taitoja, esimerkkinä luku- ja kirjoitustaito. 
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Liite 1  

ICD-10:n mukaiset aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön (F90.0) diagnoosikriteerit 

 

Keskittymiskyvyttöm
yys 
Vähintään 6 oireista on 
kestänyt vähintään 6 
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. - Potilas ei usein 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. - Potilas usein välttää tai kokee voimakkaan 
vastenmielisiksi tehtävät, jotka vaativat psyykkisen 
ponnistelun ylläpitämistä, kuten 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.  

Yliaktiivisuus 
Vähintään 3 oireista on 
kestänyt vähintään 6 
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, joissa edellytetään paikalla pysymistä.  

3. - Potilas juoksentelee tai kiipeilee usein tilanteissa, 
joissa 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 hänen aktiivisuutensa oleellisesti muutu 
sosiaalisen ympäristön mukaan tai ulkoisista 
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vaatimuksista.  

Impulsiivisuus 
Vähintään kolme 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 
tekemiä 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. 

Häiriö alkaa viimeistään 
7 vuoden iässä. 

Diagnostisten kriteerien tulee täyttyä useammassa 
kuin yhdessä tilanteessa. Esimerkiksi 
tarkkaamattomuutta ja yliaktiivisuutta tulee esiintyä 
sekä kotona että koulussa tai sekä koulussa että 
esimerkiksi vastaanotolla. Tavallisesti tarvitaan 
tietoa useammasta kuin yhdestä lähteestä. 
Esimerkiksi opettajan kertomus lapsen käytöksestä 
on yleensä välttämätön lisä vanhempien 
kertomuksiin. 

 Oireet aiheuttavat kliinisesti merkittävää ahdistusta 
tai sosiaalisten, opintoihin liittyvien tai 
ammatillisten toimintojen heikkenemistä. 

 Ei ole diagnosoitavissa seuraavia tiloja: maaninen 
jakso, depressiivinen jakso, ahdistuneisuushäiriö tai 
laaja-alaiset kehityshäiriöt.  
Huom.! Nykykäsityksen mukaan kaikki mainitut 
häiriöt voivat kuitenkin esiintyä samanaikaisesti 
ADHD:n kanssa. Diagnoosin kannalta olennaista on, 
etteivät oireet selity toisella sairaudella. 

 

Taulukko: ADHD (Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö): Käypä hoito –suositus. 

Helsinki: Suomalainen lääkäriseura Duodecim. Haettu 29.10.2017 osoitteesta 

http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50061#T1.  
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