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Koronapandemian aikana kouluissa siirryttiin etäopetukseen, jolloin oppilaat opiskelivat ko-

tona tietokoneen välityksellä. Siirtymä tapahtui nopeasti ja vaati opettajilta uudenlaista ope-

tuksen järjestämistä. Etäopetuksessa oppilaiden tuli olla aiempaa omatoimisempia ja lisäksi se 

vaati oppilailta esimerkiksi pitkäjänteisyyttä, vaikeutti keskittymistä ja aiheutti haasteita oppi-

laiden opetellessa käyttämään erilaisia tietoteknisiä ohjelmia. Myös huoltajat joutuivat otta-

maan enemmän vastuuta lasten opiskelusta, mikä lisäsi heidän paineitaan. Erityisen haastavaa 

etäopetus oli tuentarpeisille oppilaille. ADHD tarkoittaa neuropsykiatrista häiriötä, jolloin 

esiintyy pitkäaikaisia ja toimintakykyä haittaavia vaikeuksia keskittymisessä, aktiivisuuden 

säätelyssä ja impulssien hillinnässä. ADHD-oireisilla oppilailla on usein haasteita esimerkiksi 

pitkäjänteisyydessä ja keskittymisessä, mitä vaadittiin etäopetuksessa aiempaa enemmän. 

Aiemmin käytössä olleita tukimuotoja ei välttämättä voitu hyödyntää etäopetuksen aikana ja 

oppilas saattoi saada aiempaa vähemmän tukea. 

Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, millaisia kokemuksia luokanopettajilla on ADHD-

oireisten oppilaiden etäopetuksesta sekä millaisia tukimuotoja etäopetuksen aikana käytettiin. 

Tutkielma on toteutettu laadullisena fenomenologisena tutkimuksena. Aineisto on kerätty säh-

köisellä kyselylomakkeella, joka julkaistiin luokanopettajille suunnatussa suljetussa Face-

book-ryhmässä. Aineisto on kerätty tammikuun 2022 aikana ja se on analysoitu käyttämällä 

aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Tämän tutkimuksen aineisto koostuu 14 vastauksesta. 

Tutkielman tuloksista selvisi, että etäopetuksen aikana yleisimmin käytettyjä tukimuotoja oli-

vat yhteistyö kodin kanssa, luokanopettajan antama tuki, erityisopettajan tai ohjaajan antama 

tuki sekä eriytetyt tehtävät. Osa oppilaista ei saanut erillistä tukea. Lähiopetukseen verrattuna 

yhteistyö kodin kanssa kasvoi merkittävästi. Luokanopettajien kokemuksissa painottuivat etä-

opetuksen haitat. Haasteita oli esimerkiksi teknologian kanssa, kotona keskittyminen ja tehtä-

vien teko ajallaan oli haastavaa ja opettajien oli vaikea seurata oppilaiden edistymistä. Huolta-

jien vastuu oppilaiden tukemisessa korostui. Opettajat nostivat kuitenkin esiin myös positiivi-

sia puolia. Joillekin oppilaille etäopiskelu sopi hyvin, sillä se mahdollisti itsenäisemmän opis-

kelun ja keskittyminen kotona oli helpompaa häiriöiden puuttuessa. Yleisesti opettajat kuiten-

kin kokivat, ettei etäopetus ole toimiva opetusmuoto ADHD-oireisille oppilaille, jotka tarvit-

sevat tukea oppimiseen. 
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 1 Johdanto 

Koronapandemialla on ollut monia erilaisia vaikutuksia. Koulujen osalta suurin vaikutus oli, 

kun tartuntamäärien kasvaessa koulut suljettiin ja etäopetus alkoi. Alkoi ensimmäinen koko 

koulutusjärjestelmää koskeva etäopetuskokeilu. (Ahtiainen ym., 2020.) Moni oppilas ja opet-

taja oli täysin uudessa tilanteessa yrittäessään selviytyä etäopetukseen käytettävien ohjelmien 

viidakossa. Opetusalan Ammattijärjestön (OAJ) (2020) toteuttaman kyselyn mukaan suurin osa 

opettajista arvioi poikkeusolojen aikaisten etäopetusjärjestelyiden toimineen kokonaisuutena 

hyvin. Huolta herättivät kuitenkin etenkin yksittäisten oppijoiden oppiminen, sillä oppilaille, 

joilla oli haasteita esimerkiksi itseohjautuvuudessa, oli etäopetuksella kielteinen vaikutus. Etä-

opetus kasvatti opettajien työmäärää ja vähensi työssäjaksamista. Lisäksi haasteita aiheutti esi-

merkiksi tarvittavien välineiden puuttuminen tai oppilaiden puutteelliset digitaidot. (OAJ, 

2020.)  

Erityisiä haasteita etäopetus aiheutti tuentarpeisille oppilaille. Moilasen (2012a, 35–36) mukaan 

ADHD-oireet näkyvät esimerkiksi lyhytjänteisyytenä koulutehtävien tekemisessä, saatujen oh-

jeiden noudattamattomuutena, kyvyttömyytenä tehtävien ja toimintojen järjestämisessä, ärsyk-

keistä häiriintymisenä sekä vaikeutena pysyä paikallaan. Etäopetus vaati oppilailta suurta itse-

ohjautuvuutta ja omatoimisuutta. Kotona opiskelu vaikeutti keskittymistä eikä aiemmin saatuja 

tukimuotoja välttämättä ollut mahdollista käyttää samalla tavoin kuin aiemmin. Kuten monille 

muillekin tuentarpeisille oppilaille, aiheutti etäopetus erityisiä haasteita ADHD-oireisille oppi-

laille.  

Suomessa etäopetusjakson vaikutuksia ja opettajien kokemuksia ovat tutkineet esimerkiksi Ah-

tiainen ym. (2020), Sainio ym. (2020) ja Sergejeff (2020). Kansainvälistä tutkimusta erityisesti 

opettajien kokemuksista puolestaan ovat tehneet esimerkiksi Alea, Fabrea, Roldan ja Farooqi 

(2020), Dabrowski (2020), Garbe, Ogurlu, Logan ja Cook (2020) sekä See, Wardle ja Collie 

(2020). Vanhempien kokemuksia puolestaan ovat tutkineet esimerkiksi Lau ja Lee (2020) ja 

Griffith (2020). Kuitenkin varsinaista tutkimusta etäopetuksen vaikutuksista ADHD-oireisiin 

oppilaisiin ei juurikaan ole. Koska aihe on vielä melko tuore ja tutkimukselle selvästi on tar-

vetta, tartuin aiheeseen. Olen myös jo kandidaatintutkielmassani ADHD-oireisen oppilaan tu-

keminen koulun aloituksessa (Hakala, 2020) syventynyt ADHD-aiheeseen, ja vaikkakin silloin 

näkökulmana oli koulun aloituksessa tukeminen, oli aihe jo valmiiksi tuttu ja itseäni kiinnos-

tava.  
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Tässä tutkimuksessa päädyin selvittämään luokanopettajien kokemuksia ADHD-oireisten op-

pilaiden etäopetuksesta sekä siitä, millaisia tukimuotoja opettajat ovat etäopetuksen aikana hyö-

dyntäneet. Tutkimuksen tavoitteena on saada tarkempi käsitys siitä, millaisia tukimuotoja luo-

kanopettajat käyttivät etäopetuksen aikana ADHD-oppilaiden tukemiseen ja miten ne erosivat 

lähiopetuksen aikana käytetyistä tukimuodoista. Lisäksi opettajat saivat kertoa avoimesti koke-

muksistaan ADHD-oppilaiden etäopetuksesta, minkä tavoitteena oli saada selville, miten etä-

opetus oli sujunut ADHD-oireisilla oppilailla. Oletin vastausten olevan lähes täysin negatiivis-

sävytteisiä ja olikin iloinen yllätys, että opettajat olivat löytäneet myös positiivisia puolia.  

Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä määritellään lyhyesti etäopetus ja esitellään sen 

vaatimuksia. Määrittelen myös tarkasti ADHD:ta ja esittelen ADHD:n vaikutuksia koulunkäyn-

tiin sekä sitä, miten ADHD-oireista oppilasta voidaan koulussa tukea. Seuraavaksi esittelen tut-

kimuksen toteutusta ja metodologiaa. Tutkimus on toteutettu laadullisena tutkimuksena, jonka 

lähestymistapa on fenomenologinen, koska tutkin opettajien kokemuksia. Virtasen (2006, 152) 

mukaan fenomenologisten tutkimusten keskeisin tutkimuskohde onkin juuri ihmisen kokemus, 

joka voi antaa uuden tavan lähestyä jotain paljon tutkittua ilmiötä. Aineiston analysointi toteu-

tettiin aineistolähtöisenä sisällönanalyysinä, jota voidaan Tuomen ja Sarajärven (2018) mukaan 

käyttää lähes kaikissa laadullisen menetelmän tutkimuksissa. Tutkimusaineisto koottiin sähköi-

sellä kyselylomakkeella, joka julkaistiin suljetussa Facebook-ryhmässä. Tutkimuksen lopussa 

esittelen saamani tutkimustulokset, peilaan niitä teoriaan sekä pohdin yleisesti tutkimuksente-

kemistä.  
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2 Etäopetus poikkeusoloissa 

Suomen hallitus linjasi 16.3.2020, että Suomessa vallitsevat poikkeusolot koronatilanteen 

vuoksi. Muiden rajoitusten lisäksi määrättiin oppilaitoksia koskevia rajoituksia, jotka astuivat 

voimaan 18.3. Näiden poikkeusjärjestelyiden aikana kaikkien Suomen koulujen, oppilaitosten, 

yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, kansalaisopistojen ja muiden tilat suljettiin ja lähiopetus 

keskeytettiin. Kuitenkin perusopetuksen 1.–3. luokan oppilaista niille, joiden vanhemmat työs-

kentelivät yhteiskunnan kannalta kriittisillä aloilla, järjestettiin lähiopetusta. Myös erityisen 

tuen päätöksen saaneille lapsille järjestettiin tarvittaessa lähiopetusta. (Opetus- ja kulttuurimi-

nisteriön tiedote, 2020a.) 20.3. Opetus- ja kulttuuriministeriö (2020b) tarkensi kuitenkin ohjeis-

tusta ja jatkossa kaikilla 1.–3. luokan oppilailla oli tarvittaessa mahdollisuus osallistua lähiope-

tukseen, mutta myös heitä suositeltiin osallistumaan etäopetukseen, mikäli se on mahdollista. 

Vaikka 1.–3. luokan oppilailla olikin mahdollisuus osallistua lähiopetukseen, siirtyi suurin osa 

oppilaista kuitenkin etäopetukseen. Ahtiaisen ym. (2020) mukaan suurin osa Suomen perus-

kouluista siirtyi etäopetukseen hyvin lyhyellä varoitusajalla ilman siirtymän valmistelua. Ti-

lanne voidaankin nähdä koko koulutusjärjestelmää koskevana laajana etäopetuskokeiluna. (Ah-

tiainen, ym., 2020.) Esimerkiksi perusopetuksen opetussuunnitelmassa (Opetushallitus, 2014) 

termiä etäopetus ei mainita lainkaan, joten kyseessä todella oli täysin uudenlainen tilanne, johon 

ei ollut osattu varautua etukäteen. 29.4. järjestetyissä neuvotteluissa hallitus päätti purkaa var-

haiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoitteet terveysviranomaisten arvion pohjalta. Lähiopetus 

määrättiin alkavaksi 14.5. lähtien. (Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote, 2020c.) Näin ollen 

koronapandemian aikainen etäopetusjakson kesto Suomessa oli 18.3.-14.5.2020. 

2.1 Etäopetuksen toteutus 

Sergejeffin (2020) mukaan etäopetus voi olla reaaliaikaisesti kaksisuuntaista, mikä tarkoittaa 

sitä, että kaikilla on mahdollisuus kuvan ja puheen jakamiseen. Joillekin oppilaille kuvan tai 

puheen jakaminen saattaa kuitenkin tuntua vaikealta, jolloin reaaliaikainen verkkokeskustelu 

voi tarjota matalamman kynnyksen osallistua opetukseen. Etäopetus voi olla myös yksisuun-

taista, jolloin ainoastaan opettaja jakaa kuvaa tai ääntä. Lisäksi etäopetusta voidaan toteuttaa 

esimerkiksi aikaisemmin tehtyjen opetusvideoiden avulla, jolloin oppilailla on enemmän mah-

dollisuuksia seurata opetusta haluamanaan aikana. (Sergejeff, 2020.) Ahtiaisen ym. (2020) tut-

kimuksessa opettajat kertoivat käyttäneensä opetuksessa eniten erilaisia digitaalisia oppimis-

ympäristöjä. Lisäksi opetusta järjestettiin esimerkiksi erilaisten digitaalisten ohjelmistojen tai 
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välineistön avulla esimerkiksi Microsoft Office 365-ohjelmaa hyödyntäen tai lähettämällä op-

pilaille tehtäviä digitaalisesti. (Ahtiainen ym., 2020.) Revon, Herkaman, Poskiparran ja Salmi-

vallin (2020) tutkimuksen tulosten mukaan 4.–9. luokkalaisten kohdalla etäopetus oli suurim-

man osan kohdalla järjestetty lähettämällä tehtäviä tai materiaaleja sekä pitämällä video-oppi-

tunteja. Alean ym. (2020) mukaan etäopetuksessa hyödynnettiin myös esimerkiksi videopal-

velu Youtubea ja erilaisia digitaalisia kirjastoja. Lisäksi käytössä olivat ainakin videokokous-

palvelut Zoom ja Google Hangouts. Opettajia kehotettiin hyödyntämään myös esimerkiksi yh-

teisöpalvelu Facebookia ja pikaviestisovellus Whatsappia opetuksen tukena. Filippiineillä luo-

tiin etäopetusta varten erillinen opetussivusto, jota voitiin hyödyntää etäopetuksessa. (Alea ym., 

2020.) Sergejeffin (2020) mukaan etäopiskelussa korostuu säännöllisen päivästruktuurin mer-

kitys ja esimerkiksi yhteinen etätapaaminen aamuisin auttaa oppilaita pitämään säännöllisen 

päivärytmin sekä virittämään oppilaat päivän tehtäviin.  

2.2 Etäopetuksen vaatimukset ja seuraukset 

Etäopetus vaati oppilaan perheeltä entistä suurempaa osallistumista lapsen koulunkäyntiin. Ser-

gejeffin (2020) mukaan perheiden taidot auttaa oppilasta suurta itseohjautuvuutta vaativassa 

etäopetuksessa kuitenkin vaihtelevat suuresti. Repo ym. (2020) toteavat, että vaikeissa tehtä-

vissä huoltajilta on saanut apua 90 % vastaajista, joten huoltajien panostus etäopetukseen on 

ollut suurta. Huoltajien lisäksi apua on saatu koulun aikuiselta, mutta myös sisarukselta tai ka-

verilta. Bolin (2020) mukaan etäopetus voi lisätä koulutuksen sosioekonomista epätasa-arvoa, 

sillä huono-osaisemmissa perheissä lapsilla on vähemmän resursseja opiskeluun sekä vähem-

män mahdollisuuksia saada apua esimerkiksi vanhemmilta. Resurssien puute saattaa näkyä esi-

merkiksi niin, ettei koulunkäyntiin tarvittavaa tietokonetta ole käytettävissä tai perheessä saat-

taa olla vain yksi tietokone, jonka pitäisi riittää usean lapsen etäopiskeluun. Pienessä asunnossa 

ei myöskään välttämättä ole mahdollisuutta tarvittavaan työrauhaan. Vanhempien koulutus-

taustalla on suuri vaikutus siinä, miten hyvin he kokevat osaavansa auttaa lapsiaan koulutehtä-

vissä. Akateemisesti koulutetuista vanhemmista 75 % koki osaavansa auttaa lapsia koulutehtä-

vissä, kun taas alemmin koulutetuilla vanhemmilla vastaava luku oli ainoastaan 40 %. (Bol, 

2020.) 

Nopea siirtyminen etäopetukseen myös vaikutti suuresti opettajien työmäärään. Ahtiaisen ym. 

(2020) tutkimuksessa opettajat kokivat työmäärän olevan normaalitilanteeseen verrattaessa pal-
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jon suurempi. Myös stressin koettiin lisääntyneen ja työstä palautuminen oli aiempaa huonom-

paa. Filippiineillä tehdyssä tutkimuksessa Alea ym. (2020) raportoivat opettajien suurimmiksi 

haasteiksi etäopetuksen toteutuksessa puutteelliset taidot etäopetuksen järjestämisessä, vaikeu-

det opiskelijoiden kanssa kommunikoinnissa, puutteellisen internet-yhteyden sekä puutteelliset 

laitteet etäopetuksen toteuttamisessa. (Alea, 2020.) Sergejeffin (2020) mukaan koulujen ja opet-

tajien laitteiden saatavuus ja digiosaamiseen vaadittavat taidot eivät ole yhdenvertaiset.  

Maailmanlaajuinen pandemia ja etäopiskelu aiheuttivat myös oppilaissa huolta. Revon ym. 

(2020) mukaan oppilaat ovat olleet eniten huolissaan siitä, saako joku läheinen tartunnan, mutta 

myös esimerkiksi siitä, oppivatko he riittävästi kouluasioita. Suurin osa oppilaista myös ikävöi 

koulukavereita. Toisaalta oppilaat näkivät etäopiskelussa myös hyviä puolia kuten rennomman 

aikataulun ja paremman työrauhan. Myös kiusaamisen vähentyminen koettiin positiivisena. 

(Repo ym., 2020.) 

Sainion ym. (2020) tutkimuksessa opettajien suurimpia huolenaiheita olivat oppimisvaikeudet, 

oppilaiden huoltajien jaksaminen ja hyvinvoinnin ongelmat sekä oppilaiden yksinäisyys ja elä-

mänhallinnan ongelmat. Ahtiaisen ym. (2020) tutkimuksessa opettajat kokivat oppimisen ja 

koulunkäynnin tuen toteutuneen etäopetuksessa aiempaa heikommin. Oppilaista noin puolet 

koki saaneensa opiskeluun tukea saman verran kuin aikaisemminkin. Kuitenkin osa koki saa-

neensa tukea aiempaa vähemmän. (Ahtiainen ym., 2020.) Sainion ym. (2020) mukaan etäkou-

lun soveltuvuutta oli vaikeaa tietää etukäteen ja sellaiset oppilaat, joilla opiskelu ei sujunut lä-

hiopetuksessa, saattoivat etäopetuksessa yllättää positiivisesti ja vastaavasti jollain hyvin oma-

toimisella oppilaalla saattoikin olla etäopetuksessa haasteita. (Sainio ym., 2020.) 
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3 Aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö 

ADHD eli aktiivisuuden ja tarkkavaisuuden häiriö (englanniksi attention deficit, hyperactiva-

tion disorder) tarkoittaa neuropsykiatrista häiriötä, jolloin esiintyy pitkäaikaisia ja toimintaky-

kyä haittaavia vaikeuksia keskittymisessä, aktiivisuuden säätelyssä sekä impulssien hillinnässä. 

Oireiden vaikeusaste vaihtelee eri tilanteissa ja oireet saattavat näyttäytyä erilaisina eri ihmi-

sillä. (Puustjärvi, Voutilainen & Pihlakoski, 2018a.) Selvyyden vuoksi tulen jatkossa käyttä-

mään lyhennettä ADHD. Koska ei voida tietää varmasti, onko kaikilla tutkimieni opettajien 

oppilailla virallinen ADHD-diagnoosi, olen päätynyt siihen, että käytän koko tutkielman ajan 

termejä ADHD-oireinen tai ADHD-oppilas. Lisäksi, vaikka oppilaalla ei olisikaan virallista 

ADHD-diagnoosia, hänellä saattaa kuitenkin olla ADHD-oireita, joihin hän saa tukea koulussa.  

3.1 Mikä on ADHD? 

Moilasen (2012a, 35) mukaan lapsilla keskittymiskyvyn puute saattaa näkyä esimerkiksi leikin 

ja koulutehtävien teon lyhytjänteisyytenä, ohjeiden noudattamatta jättämisenä, kyvyttömyytenä 

järjestää tehtäviä ja toimintoja, tavaroiden kadottamisena sekä lapsi saattaa ärsyyntyä helposti 

ulkopuolisista ärsykkeistä. Aro ja Närhi (2003,10) toteavat tarkkaavaisuushäiriöisellä lapsella 

olevan puutteita tarkkavaisuuden osataidoissa ja lisäksi vaikeutta käyttää sisäistä puhetta tehok-

kaasti oman toiminnan säätelyn tukena, mistä seuraa vaikeus suunnitella ja arvioida omaa toi-

mintaa. Moilasen (2012a, 35–36) mukaan yliaktiivisuus puolestaan näkyy vaikeutena pysyä 

paikallaan, äänekkyytenä leikeissä sekä vaikeutena hillitä omaa aktiivisuutta silloin, kun sitä 

vaaditaan. Impulsiivisuus aiheuttaa esimerkiksi haasteita oman vuoron odottamisessa. (Moila-

nen, 2012a, 35–36.) Satunnaisia ja ohimeneviä haasteita keskittymisessä pidetään normaaleina, 

mutta ADHD:ssa kyse on pitkäaikaisista oireista, joita esiintyy eri tilanteissa ja niistä on selkeää 

haittaa toimintakyvylle. (Puustjärvi ym., 2018a.) 

Vaikka ADHD-diagnoosien ja hoidon piirissä olevien lasten ja nuorten määrä on kasvanut, ei 

ADHD-oireiden esiintyvyys kuitenkaan ole lisääntynyt. Hoidossa olevien määrän kasvun ar-

vellaankin liittyvän oireiden parempaan tunnistamiseen. Lapsilla ADHD:n esiintyvyys on noin 

3,6–7,2 %, kun taas aikuisilla vastaava luku on 2,5–3,4 %. (ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaa-

vuuden häiriö: Käypä hoito-suositus, 2019.) Moilanen (2012a, 35) toteaa, että ADHD on ylei-

sempää pojilla kuin tytöillä ja esiintyvyys myös vähenee iän karttuessa. Hänen mukaansa esiin-
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tyvyyteen vaikuttaa määrittely, sillä esimerkiksi Euroopassa ja Yhdysvalloissa on käytössä eri-

laiset tautiluokitukset. McCough (2014, 9) lisää, että ADHD:ta todetaan kaikissa etnisissä ja 

sosioekonomisissa ryhmissä eikä se liity esimerkiksi alhaiseen älykkyyteen. 

ADHD:n ajatellaan usein olevan melko uusi ilmiö. Chandler (2010, 1–2) kuitenkin toteaa, että 

ADHD:hin liitetystä käyttäytymisestä löytyy tietoja jo 1900-luvun alusta. 1940-luvulla oireiden 

uskottiin Puustjärven ym. (2018a) mukaan johtuvan aivovammasta ja häiriö sai nimekseen 

MBD (ensin minimal brain damage, myöhemmin minimal brain dysfunction). Määritelmään 

lukeutuivat ADHD-oireiden lisäksi myös motoriikan ja hahmotuksen vaikeudet. Ruotsissa on 

ollut käytössä hieman laajempi käsite DAMP (deficit in attention, motor control and percep-

tion). Yhtenäinen käsitys ADHD:n määrittelystä ja hoitolinjauksista on vakiintunut vasta 2000-

luvulla. Ensimmäinen Käypä hoito-suositus julkaistiin vasta vuonna 2007, minkä jälkeen sitä 

on päivitetty useampaan kertaan. (Puustjärvi ym., 2018a.)  

3.2 Etiologia ja riskitekijät 

Puustjärven ym. (2018a) mukaan ADHD:n kehittymiseen vaikuttavat perimä, biologiset ja psy-

kososiaaliset tekijät sekä näiden tekijöiden keskinäinen vuorovaikutus. Suurimpana pidetään 

perimän vaikuttavuutta, sen arvellaan olevan jopa 60–90 %. (Puustjärvi ym., 2018a.; Moilanen, 

2012a, 37.) Adler ja Florence (2009, 54–55) toteavat, että ADHD kulkee yleensä suvussa, jol-

loin sen kehitykseen vaikuttavat geenit kulkevat sukupolvelta toiselle.  Perinnöllisyyttä on tut-

kittu kaksostutkimuksilla, jolloin on todettu, että mikäli toisella identtisistä kaksosista on 

ADHD, on erittäin todennäköistä, että myös toisella on. (Reid & Johnson, 2012, 34; Barkley, 

2008, 103.) Barkleyn (2008, 123) mukaan ADHD:ta voidaan pitää yleismaailmallisena häi-

riönä, sillä sitä esiintyy kaikissa maissa ja etnisissä ryhmissä.  

Barkleyn (2008, 94–95) mukaan tietyt välittäjäaineet ovat puutteellisia ADHD-ihmisillä ja 

ADHD:hin onkin yhdistetty ainakin neljä tunnistettua geeniä, jotka säätelevät dopamiinia. 

ADHD:n kannalta tärkeimpinä välittäjäaineina nähdään dopamiini ja noradrenaliini. Niiden 

määrän ja tasapainon poikkeavuus voikin liittyä ADHD:n lisäksi myös muihin neurologisiin ja 

psyykkisiin häiriöihin. (Moilanen, 2012a, 37.) Olemassa olevan todistusaineiston nähdäänkin 

viittaavan mahdollisiin ongelmiin dopamiinin tuotannossa ADHD-oireisten aivoissa, mutta to-

disteita tarvitaan lisää. (Barkley, 2008, 95.) Myös aivojen rakenteessa ja toiminnassa on ha-

vaittu eroja erityisesti niillä alueilla ja niissä toiminnallisissa verkostoissa, jotka osallistuvat 

tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen toimintoihin, mutta yksittäisten ihmisten kohdalla 
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ADHD:ta ei voida vielä diagnosoida näiden pohjalta eikä tutkimuksilla ole vielä täysin kyetty 

selvittämään ADHD:n patofysiologiaa. (ADHD, aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö: Käypä 

hoito-suositus, 2019.) 

Mikäli lapsi on geneettisesti altis tälle häiriölle, lisäävät äidin raskaudenaikainen alkoholin ja 

huumeiden käyttö sekä tupakointi ADHD:n riskiä. (Moilanen, 2012a, 38.) Sumia (2016) toteaa 

osan naisista olevan perimältään alttiimpia sille, että sikiön altistus alkoholille johtaisi lapselle 

kehittyviin ADHD-oireisiin. FASD (fetal alcohole syndrome) ja ADHD ovat eri häiriöitä, mutta 

sikiön altistuksella alkoholille nähdään olevan kausaalinen rooli ADHD:n syntymisessä. (Su-

mia, 2016.)  Myös äidin raskaudenaikainen stressi sekä pre- ja perinataalinen iskemiahypoksia, 

pieni syntymäpaino, synnytykseen liittyvät traumat sekä vastasyntyneen hapenpuute ja veren 

pieni glukoosipitoisuus suurentavat riskiä ADHD:hin. (ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden 

häiriö: Käypä hoito-suositus, 2019.) Synnytyksen aikaiset komplikaatiot altistavat myös mo-

nille muille riskitekijöille ADHD:n lisäksi eivätkä ne automaattisesti tarkoita, että lapsella olisi 

AHDH. (Chandler, 2010, 74–75.) ADHD on pojilla yleisempää kuin tytöillä, mutta se saattaa 

osaltaan johtua siitä, että pojilla oireet ovat usein näkyvämpiä kuten aggressiivisuutta ja tyttöjen 

oireet puolestaan saattavat helpommin jäädä huomaamatta. (Barkley, 2008, 124.) 

Vaikka varhaisten psykososiaalisten ympäristötekijöiden suorasta syy-yhteydestä ADHD:n ke-

hittymisessä on vähän näyttöä, on vaikeille varhaisille kaltoinkohtelukokemuksille altistuneilla 

lapsilla todettu myöhemmässä vaiheessa muita enemmän tarkkaamattomuus-ylivilkkausoireita. 

(ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö: Käypä hoito-suositus, 2019.) Psykososiaalisia 

riskitekijöitä ovat esimerkiksi vanhempien riitely, alhainen sosioekonominen asema, vanhem-

pien mielenterveydelliset ongelmat ja väkivalta. (McCough, 2014.) Perheeseen liittyvät riski-

tekijät saattavat vaikuttaa keskushermoston kehitykseen tai esimerkiksi vaikeuttaa turvallisen 

kiintymyssuhteen muodostumista, kun taas perheen sisäiset riskitekijät voivat lisätä samanai-

kaissairastavuutta. (ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö: Käypä hoito-suositus, 

2019.) ADHD:n syntyyn vaikuttavat monet eri tekijät ja usein onkin turhaa yrittää löytää yhtä 

selittävää tekijää, joka aiheuttaisi ADHD:n. (Chandler, 2010, 85.)  

3.3 Oireet ja diagnosointi 

Adhd:n ydinoireita ovat tarkkaavuuden säätelyn vaikeus, yliaktiivisuus sekä impulsiivisuus ja 

oireet saattavat ilmetä eri tavoin erilaisissa tilanteissa. (Puustjärvi ym., 2018a.) Vaikka Chan-

dlerin (2010, 1) mukaan nämä kolme ovat ADHD:n ydinoireita, kyseessä voi olla ADHD myös 
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esimerkiksi, vaikkei yliaktiivisuutta olisikaan tai vastaavasti näkyvin oire voi olla ainoastaan 

impulsiivisuus. Ydinoireiden lisäksi haasteita saattaa olla esimerkiksi tunteiden säätelyssä ja 

toiminnanohjauksessa (Puustjärvi ym., 2018a.) sekä sosiaalisissa taidoissa (ADHD aktiivisuu-

den ja tarkkaavuuden häiriö: Käypä hoito-suositus, 2019.) Sandberg (2018) lisää, että haasteita 

saattaa olla myös työmuistissa, minkä vuoksi oppimisen haasteet liitetään usein osaksi 

ADHD:ta. Juusolan (2012, 30) mukaan ADHD:hin saattaa liittyä myös kasvosokeutta. Hänen 

mukaansa on tärkeää, ettei unohtamisista moitittaisi vaan sen sijaan keskityttäisiin harjoittele-

maan muistamistekniikoita ja muistin apuvälineiden hyödyntämistä. 

Oireiden on täytynyt alkaa jo lapsuudessa ja oireet ovat pysyviä (Moilanen, 2012a, 35; Puust-

järvi ym., 2018a), vaikka niiden voimakkuuteen saattavatkin vaikuttaa monet eri tekijät. (Moi-

lanen, 2012a, 35.) Puustjärvi ym. (2018a) toteavat erilaisten ympäristötekijöiden kuten liiallisen 

hälyn, muiden ärsykkeiden tai suuren ryhmän voivan voimistaa oireita tai vastaavasti esimer-

kiksi rauhallisessa tilassa ja mielekkään tekemisen parissa oireet voivat olla melko huomaamat-

tomia.  

Puustjärven ym. (2018a) mukaan ADHD:sta voidaan erottaa kolme eri esiintymismuotoa, 

vaikka kaikissa onkin kyse samasta häiriöstä. Jos muoto painottuu tarkkaamattomuuteen, kes-

kittymisvaikeuksia esiintyy ilman impulsiivisuutta ja ylivilkkautta. Yliaktiivis-impulsiivisessa 

muodossa taas ei ole merkittäviä keskittymisvaikeuksia ja yhdistetyn muodon ADHD:ssa vai-

keuksia on kaikilla keskeisillä oirealueilla. (Puustjärvi ym., 2018a.) Yhdistynyt muoto on 

ADHD:n muodoista yleisin ja erityisesti aikuisten ADHD:sta jopa kolme neljästä on yleistä 

muotoa. Vaikka oirekuva onkin erilainen, uskotaan kaikilla muodoilla olevan olennaisin osin 

yhtenäinen neurobiologinen tausta. (Adler & Florence, 2009, 29.) Juusolan (2012, 31) mukaan, 

kun kyseessä on pääosin tarkkaavaisuushäiriö eikä ylivilkkautta juurikaan esiinny, käytetään 

nimitystä ADD.  

Moilasen (2012b, 135) mukaan pienillä lapsilla ADHD:n oireista selkeimmin näkyvät yliaktii-

visuus ja impulsiivisuus, kun taas kouluiässä tarkkaamattomuuteen liittyvät haasteet lisäänty-

vät. Pienillä lapsilla ADHD-oireet saattavat usein Puustjärven, Voutilaisen ja Pihlakosken 

(2018b) mukaan esiintyä yhtäaikaisesti esimerkiksi kielen kehityksen haasteiden ja ikätasoa 

heikompien oppimistaitojen kanssa Myös esimerkiksi motorisen kehityksen haasteet sekä ais-

titoiminnan säätelyn vaikeudet ovat tavallisempia lapsilla, joilla on ADHD. (Puustjärvi ym., 

2018b.)  Usein ainakin jotkut ADHD:n oireista ilmenevät jo alle seitsemän vuoden iässä ja ne 
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ovat saattaneet vaikeuttaa lapsen sopeutumista esimerkiksi kotona tai koulussa. (Adler & Flo-

rence, 2009, 38.) 

Puustjärven ym. (2018b) mukaan ADHD:n oirekuva näkyy eri tavoin eri ikäisillä lapsilla ja 

oireet saattavat samankin lapsen kohdalla vaihdella eri ikäkausina. Esimerkiksi aktiivisuuden 

säätelyn vaikeus saattaa näkyä pienillä lapsilla juoksenteluna ja kiipeilynä, kouluiässä jatku-

vana liikehdintänä, nuoruusiässä levottomana olona ja aikuisuudessa puolestaan tarpeena vält-

tää paikallaoloa. (Puustjärvi ym., 2018b.) Barkleyn (2008, 124) mukaan vanhemmat huomaavat 

ADHD-oireilun todennäköisimmin lapsen ollessa 3–4-vuotias tai nuorempi ja joillain oireita on 

saattanut olla jo vauvaiässä. Osalla lapsista ei kuitenkaan ilmene vaikeuksia ennen 4–5 vuoden 

ikää, mutta tällöin oireet eivät usein vain ole aiheuttaneet selviä ongelmia aiemmin. (Barkley, 

2008, 124.) 

Yiming (2015) toteaa tarkkaamattomuuden näkyvän esimerkiksi siten, että lapsi jättää yksityis-

kohdat huomiotta, häiriintyy helposti, unohtelee asioita, ei vaikuta kuuntelevan, tekee huoli-

mattomuusvirheitä esimerkiksi koulutehtävissä, ei noudata sääntöjä, hänellä on vaikeuksia vii-

meistellä koulutehtäviä, hänellä on haasteita organisoinnissa, hän välttelee esimerkiksi koulu-

tehtäviä sekä kadottaa helposti asioita. Välillä keskittyminen puolestaan voi olla hyvinkin in-

tensiivistä, jolloin tekemistä on vaikea lopettaa ja ajantaju katoaa. (Puustjärvi, 2017.) Puustjär-

ven ym. (2018b) mukaan kouluiässä oireet voivat ilmetä opiskeluvaikeuksina ja lyhytjänteisyy-

tenä, mutta myös poissaolevuutena, haaveiluna ja verkkaisena toimintatapana. Stressi saattaa 

vaikuttaa huomattavasti toimintakykyyn ja esimerkiksi kiirehtiminen voi lamaannuttaa lapsen 

toimintakyvyn kokonaan. (Puustjärvi, 2017.) Myös väsymys tai vuorokaudenaika saattavat vai-

kuttaa lapsen ADHD-oireisiin ja usein he esimerkiksi pärjäävät koulussa paremmin aamulla 

kuin esimerkiksi iltapäivällä. (Barkley, 2008, 132.) 

Hyperaktiivisuuteen ja impulsiivisuuteen puolestaan liittyy esimerkiksi, että lapsi liikehtii tai 

kiemurtelee paikallaan, ei jaksa pysyä paikallaan vaan lähtee liikkeelle, juoksentelee tai kiipei-

lee, hänen on haastavaa leikkiä tai tehdä tehtävää hiljaisesti, hän puhuu paljon, möläyttelee 

vastauksia ennen kuin kysymys on kysytty, hänellä on vaikeuksia odottaa omaa vuoroaan sekä 

hän usein keskeyttää muita. (Yiming, 2015.) Myös nopeat ja voimakkaat tunnereaktiot erityi-

sesti rajoittamistilanteissa ovat tavallisia ja lapsi saattaa joutua herkästi onnettomuuksiin, sillä 

toimii usein ennen kuin ajattelee. (Puustjärvi, 2017.)  Juusolan (2012, 30) mukaan oireyhty-

mään saattaa liittyä myös liiallinen voimankäyttö sekä motorinen kankeus, mikä saattaa vai-

keuttaa esimerkiksi liikunnan harrastamista ja kirjottamista. Erityisesti impulsiivisuus saattaa 
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näyttäytyä muille ihmisille hämmentävänä ja lapsen toiminta voidaan kokea arvaamattomana 

sekä konfliktitilanteita saattaa helposti aiheutua muiden lasten kanssa. (Puustjärvi ym., 2018b.) 

Koska työskentelyyn keskittyminen on Puustjärven ym. (2018b) mukaan vaikeaa eikä lapsi 

välttämättä saa positiivista palautetta, saattaa hän hakea hyväksyntää esimerkiksi pelleilemällä. 

Myös kiusaaminen ja kiusatuksi tuleminen ovat usein yleisiä ongelmia. Mikäli lapsi esimerkiksi 

suuttuu helposti, saattavat muut ärsyttää häntä tahallaan. ADHD-oireet lisäävätkin erilaisten 

käytösoireiden ja negatiivisen vuorovaikutuskierteen riskiä. (Puustjärvi ym., 2018b.) 

Barkleyn (2008, 127–130.) mukaan nuoruusiässä ilmenee usein epäsosiaalista käytöstä tai käy-

töshäiriöitä, päihteidenkäyttö on yleistä ja ADHD-nuorilla on suurempi riski jäädä luokalle tai 

jättää koulu kesken. ADHD voi myös altistaa mielenterveysongelmille, mille altistavat erityi-

sesti sosiaalisen hyväksynnän puute ja huono itsetunto, joihin vaikuttavat esimerkiksi alisuoriu-

tuminen. ADHD-oireet näkyvät myös aikuisuudessa esimerkiksi haasteina töissä ja opinnoissa, 

ihmissuhteissa ja jokapäiväisten asioiden hoitamisessa. (Barkley, 2008, 127–130.) Koska tut-

kimukseni käsittelee alakouluikäisten lasten ADHD:ta, keskityn myös teoriaosuudessa kuvai-

lemaan lasten ADHD:ta. On kuitenkin hyvä muistaa, että kyseessä on oireyhtymä, joka aiheut-

taa oireita koko ihmisen eliniän. Oireet tosin saattavat näyttäytyä hyvinkin erilaisina eri ikäkau-

sina.  

Koska ADHD:n oireet ovat samankaltaisia kuin monissa muissakin häiriöissä, ei tarkkaa diag-

noosia useinkaan voi antaa ennen 5–6 vuoden ikää. (Puustjärvi ym., 2018b.) Vaikkei diagnoosia 

usein voidakaan antaa tätä aiemmin, kannattaa lapsen ylivilkkautta kuitenkin alkaa hoitaa jo 

aiemmin, sillä tämä tukee perheen vuorovaikutusta ja lapsen minäkuvan rakentumista. (Juusola, 

2012, 31.) Neuvolan ikäkausitarkastuksissa tai kouluterveydenhuollossa olisikin tärkeää kiin-

nittää huomiota mahdollisiin ADHD-oireisiin, jotta tukitoimet voitaisiin käynnistää jo ennen 

tutkimusten aloittamista. Myös mikäli lapsi itse, vanhemmat tai muu lähipiiri huolestuvat lap-

sen toimintakyvystä, voidaan aloittaa selvittelyt. (Puustjärvi ym., 2018b.) 

Oireiden tulisi olla jatkuvia eli niitä tulisi olla vähintään kuuden kuukauden ajan, minkä lisäksi 

useampia oireita tulisi olla nähtävissä eri paikoissa, esimerkiksi koulussa ja kotona. (Ghuman 

& Ghuman, 2014, 15.) Jotta ADHD voidaan diagnosoida, tarvitaan mahdollisimman kattavasti 

tietoa oireiden esiintymisestä ja toimintakyvystä eri tilanteissa sekä myös psyykkisestä ja fyy-

sisestä terveydentilasta, kehityshistoriasta ja elämäntilanteesta. (ADHD, aktiivisuuden ja tark-

kaavuuden häiriö: Käypä hoito-suositus, 2019.) Usein selvittely aloitetaankin keräämällä tietoa 
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ADHD-oireiden esiintymisestä ja niiden aiheuttamasta haitasta eri tilanteissa, jolloin oireet on 

tärkeää suhteuttaa myös lapsen ikään ja kehitystasoon. (Puustjärvi ym., 2018b.) 

Lapsen aiempi kehitys, mahdolliset kehityksen viiveet, erilaiset toteutuneet kuntoutukset ja nii-

den teho, lapsen vahvuusalueet sekä se, onko lapsen elämässä tekijöitä, jotka voivat vaikeuttaa 

oireita, on tärkeä selvittää. (Puustjärvi ym., 2018b.) Nykyisiä oireita, joihin lukeutuvat myös 

esimerkiksi oireita voimistavat tai lievittävät tekijät ja tilanteet, mahdolliset muut ongelmat 

sekä oireita mahdollisesti selittävät seikat kuten univelka tai stressi, voidaan selvittää esimer-

kiksi kyselylomakkeilla. (Puustjärvi, 2016a.) Lasten kohdalla ADHD:n selvitykseen soveltuvia 

kyselyitä ja menetelmiä ovat esimerkiksi ADHD Rating Scale IV (ADHD-RS-IV), SNAP-IV-

kyselylomake ja Keskittymiskysely (Kesky). (ADHD, aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö: 

Käypä hoito-suositus, 2019.) Arviota ei kuitenkaan tehdä pelkän kyselylomakkeen pohjalta ja 

onkin tärkeää tehdä myös esimerkiksi perhetilanteen kartoitus sekä selvittää mahdolliset su-

vussa kulkevat häiriöt. (Puustjärvi ym., 2018b.) Lisäksi selvitetään tämänhetkinen ja aiempi 

toimintakyky, päivittäistoimien sujuvuus ja aiemmat tutkimukset ja hoidot perusterveydenhuol-

lossa. (Puustjärvi, 2016a.) 

Diagnostisen selvittelyn aikana kertyneen tiedon pohjalta arvioidaan, onko tarpeellista tehdä 

vielä muita lisätutkimuksia, esimerkiksi toimintaterapeutin tai psykologin tutkimuksia. (Puust-

järvi ym., 2018b.) Somaattisilla tutkimuksilla voidaan tarvittaessa selvittää, voiko taustalla 

mahdollisesti olla muita häiriöitä, esimerkiksi kilpirauhasen vajaatoimintaa. (Puustjärvi, 

2016b.) Joskus voidaan myös tarvita erotusdiagnostisia laboratorio- tai kuvantamistutkimuksia, 

jotka tehdään yleensä erikoissairaanhoidossa. (ADHD, aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö: 

Käypä hoito-suositus, 2019.) 

ADHD on monitahoinen sairaus, sillä sen oireet ovat samankaltaisia monien muiden sairauk-

sien ja häiriöiden kanssa, minkä lisäksi ADHD:n kanssa yhdessä saattaa olla monia muitakin 

häiriöitä, esimerkiksi lukivaikeus. (Reid & Johnson, 2012, 18.) Kouluiässä ADHD:n tunnista-

minen saattaa olla melko helppoa, mutta koska moniin muihinkin sairauksiin tai häiriöihin liit-

tyy samankaltaisia oireita, voi niitä olla vaikea erottaa toisistaan. Usein diagnooseja saattaakin 

olla enemmän kuin yksi. (Puustjärvi ym., 2018b.) Alla olevassa kuviossa 1 sekä liitteessä 1 

esitellään tarkemmin ADHD:n diagnosoimista. 
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Kuvio 1 ADHD:n diagnostinen kaavio (Kaavio: ADHD: Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö 

(Käypä hoito-suositus) 
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3.4 Samanaikaisia oireita ja häiriöitä 

Moilasen (2012a, 36) mukaan yhdessä ADHD:n kanssa saattaa usein esiintyä samanaikaisesti 

muita sairauksia tai häiriöitä, joista suurella osalla lienee samankaltainen neurobiologinen al-

kuperä kuin ADHD:lla. Lisäksi osa sairauksista voi kehittyä myös sekundaarisina kuten esi-

merkiksi masennus toistuvien epäonnistumisten seurauksena. (ADHD, aktiivisuuden ja tark-

kaavuuden häiriö: Käypä hoito-suositus, 2019.) Lähes puolella ADHD-lapsilla on ADHD:n li-

säksi jokin toinen psykiatrinen häiriö ja monilla saattaa olla kaksi tai useampiakin lisähäiriöitä. 

(Barkley, 2008, 139.) McCoughin (2014, 89) mukaan erilaiset käytöshäiriöt ovat yleisimpiä 

lisähäiriöitä. Uhmakkuus- ja käytösoireet voivat kuitenkin liittyä myös ADHD-oireisiin tai joh-

tua siitä kielteisen vuorovaikutuksen kehästä, mihin ADHD-oireinen lapsi saattaa helposti ajau-

tua. ADHD:n hoito saattaakin siis lievittää myös käytösoireita. (Puustjärvi ym., 2018b.) 

Yleisiä ovat myös erilaiset oppimisvaikeudet, joita on McCoughin (2008, 91) mukaan 10–50 

% lapsista, joilla on ADHD. Oppimisvaikeuksien lisäksi saattaa myös olla Puustjärven ym. 

(2018b) mukaan esimerkiksi kielellisen kehityksen tai motoriikan erityisvaikeuksia sekä toi-

minnanohjauksen tai aistitiedon käsittelyn vaikeuksia, mitkä saattavat voimistaa ADHD-oirei-

den aiheuttamaa haittaa. Mahdollisten oppimisvaikeuksien huomiointi oppilaan saamissa tuki-

toimissa on tärkeää. (ADHD, aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö: Käypä hoito-suositus, 

2019.) Myös sosiaalisten taitojen kehittymisessä saattaa Puustjärven ym. (2018b) mukaan olla 

viivettä ja joillain lapsilla saattaa myös olla esimerkiksi pakko-oireita tai tic-oireita, jolloin ero 

lievään autismikirjon häiriöön tai Touretten oireyhtymään voi olla hyvinkin vähäinen. ADHD, 

autismikirjon häiriö ja tic-oireet tai Touretten oireyhtymä saattavatkin esiintyä myös samanai-

kaisesti. (Puustjärvi ym., 2018b.) Barkley (2008, 136) toteaa, että yleisesti ADHD-lapsilla on 

enemmän yleisiä terveysongelmia kuin muilla lapsilla. Hänen mukaansa myös univaikeudet 

ovat yleisiä ja ADHD-lapset nukkuvat usein huonosti, heillä on vaikeuksia nukahtaa ja he saat-

tavat heräillä kesken unien. Unihäiriöiden syyt olisi tärkeää selvittää, sillä myös esimerkiksi 

ADHD-lääkitys voi heikentää unensaanti. (ADHD, aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö: 

Käypä hoito-suositus, 2019.) 

Mielenterveysongelmista vahva yhteys ADHD:n kanssa on erityisesti ahdistuneisuushäiriöllä 

ja masennuksella. (ADHD, aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö: Käypä hoito-suositus, 2019.) 

McCoughin (2014, 93) mukaan jopa puolilla aikuisista, joilla on ADHD, on myös merkittävää 

ahdistusta. Myös noin viidenneksellä ahdistuneisuushäiriöisistä lapsista voidaan todeta saman-

aikaisesti ADHD ADHD:n Käypä hoito-suosituksen (2019) mukaan. Kun ahdistuneisuushäiriö 
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ja ADHD esiintyvät yhdessä, heikentää se yleensä huomattavasti sosiaalista toimintakykyä ja 

siihen saattaa liittyä useammin heikkoa kognitiivista suoriutumista ja huonoa itsetuntoa kuin 

pelkkään ADHD:hin. (ADHD, aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö: Käypä hoito-suositus, 

2019.) McCoughin (2014, 95) mukaan masennus on jopa kaksi tai kolme kertaa yleisempää 

niillä nuorilla, joilla on ADHD. ADHD:n Käypä hoito-suosituksen (2019) mukaan masennus 

usein heikentää sosiaalisia taitoja sekä keskittymis- ja oppimiskykyä, minkä lisäksi se voi liittyä 

myös käytösoireisiin. Masennuksen ja ADHD:n välistä vahvaa yhteyttä on selitetty jaetulla ge-

neettisellä taustalla. (ADHD, aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö: Käypä hoito-suositus, 

2019.) 

3.5 Hoitomenetelmät 

Puustjärven ym. (2018b) mukaan hoidon keskeisenä tavoitteena on oireiden aiheuttaman haitan 

lievittäminen ja toimintakyvyn parantaminen. Sopiva hoitomuoto kuitenkin arvioidaan jokaisen 

kohdalla yksilöllisesti. Käypä hoito-suosituksen (2019) mukaan hoito on aina monimuotoista 

ja siihen kuuluu psykoedukaation eli potilas- ja omaisneuvonnan lisäksi erilaisia tarpeellisiksi 

arvioituja yksilöllisiä tukitoimia ja hoitomuotoja. Tärkeää on myös muistaa, että tukitoimien 

aloittamiseen ei vaadita diagnoosia vaan ne on tärkeää aloittaa heti, jos havaitaan tarkkaavuu-

teen tai ylivilkkauteen liittyviä ongelmia. (ADHD, aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö: 

Käypä hoito-suositus, 2019.) Tukitoimia voivat olla esimerkiksi päiväkoti- ja koulujärjestelyi-

hin tehtävät tarpeelliset pedagogiset toimet, ohjeistus vanhemmille, psykologin sekä puhe- toi-

minta ja fysioterapeutin ohjaus tai kuntoutus sekä erilaiset sosiaalitoimen tukimuodot. (Moila-

nen, 2012b, 144.) 

Moilasen (2012b, 144) mukaan alle kouluikäisillä pyritään ensisijaisesti käyttämään psykososi-

aalisia hoitomuotoja, mutta kuusivuotiaalla tai sitä vanhemmalla voidaan aloittaa myös lääke-

hoito samanaikaisesti muun hoidon kanssa tai mikäli psykososiaalisista hoidoista ei ole ollut 

tarvittavaa apua. Jokaiselle lapselle tehdään työryhmässä yksilöllinen hoito- ja kuntoutussuun-

nitelma, johon tarvittavat tukitoimet ja kuntoutus sekä tavoitteet, menetelmät, aikataulu, seu-

ranta aikatauluineen ja vastuuhenkilöt kirjataan. (Moilanen, 2012b, 144–146.) Hoidon tehoa 

sekä ADHD-oireiden määrää ja haittaavuutta voidaan seurata esimerkiksi haastatteluilla, klii-

nisillä arvoilla sekä erilaisten kyselylomakkeiden avulla. (ADHD, aktiivisuuden ja tarkkaavuu-

den häiriö: Käypä hoito-suositus, 2019.). 
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3.5.1 Psykososiaaliset hoitomuodot 

Psykososiaaliset hoitomuodot ovat lääkkeettömiä hoitoja, joissa on tavoitteena vaikuttaa lapsen 

käytökseen ja reagointiin sekä muokata hänen toimintaympäristöään niin, että se tukee positii-

vista käytöstä. (Pihlakoski & Rintahaka, 2016.) Psykososiaalisista hoitomuodoista lasten ja 

nuorten osalta keskeisin on käyttäytymishoito, jossa sovelletaan käyttäytymisterapiassa kehi-

tettyjä menetelmiä niin kotona kuin koulussakin. (ADHD, aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häi-

riö: Käypä hoito-suositus, 2019.) Siinä toimintaa tarkastellaan usein ajattelun, tunteiden ja käyt-

täytymisen tasolla ja sen tavoitteena on käyttäytymisen muokkaaminen toivotumpaan suuntaan 

niin, että myönteinen käyttäytyminen lisääntyy ja haastava käytös puolestaan vähentyy. (Sere-

nius-Sirve & Kippola-Pääkkönen, 2012, 101.) Toivottua käytöstä pyritään vahvistamaan pal-

kitsemalla, minkä lisäksi käyttäytymiseen vaikuttavia ympäristötekijöitä muokataan niin, että 

epäonnistumisen mahdollisuus pienenee. (Puustjärvi ym., 2018b.) Koulussa toteutettavien 

käyttäytymishoitoihin perustuvien tukitoimien on tutkittu parantavan ADHD-oireisten lasten 

toimintakykyä ja myös varhaiskasvatuksessa ne saattavat lieventää käytösoireita. (ADHD, ak-

tiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö: Käypä hoito-suositus, 2019.) 

Mikäli lapsella on myös aistitoiminnan tai motoriikan käsittelyn ja säätelyn häiriöitä, saattaa 

toimintaterapiasta olla apua. (ADHD, aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö: Käypä hoito-suo-

situs, 2019.) Sen tavoitteena on tukea lapsen suoriutumista ja osallisuutta sekä toimintakyvyn 

vahvistaminen. (Serenius-Sirve & Kippola-Pääkkönen, 2012, 102.) Toimintaterapiaa voidaan 

toteuttaa sekä yksilö- että ryhmäterapiana ja lapsen lisäksi siihen kuuluu myös aikuisten kuten 

vanhempien ja opettajien ohjaus. (ADHD, aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö: Käypä hoito-

suositus, 2019.) Lasta voidaan tukea esimerkiksi auttamalla häntä tulemaan tietoisemmaksi 

omista käyttäytymismalleista, mikä tukee hänen valmiuksiaan säädellä omaa käytöstä sekä tun-

teiden käsittelyn hallinnan tukemisessa apuna voivat olla esimerkiksi erilaiset luovat menetel-

mät. (Serenius-Sirve & Kippola-Pääkkönen, 2012, 102–103.) Pihlakosken ja Rintahakan (2016) 

mukaan sen vaikuttavuudesta keskeisiin AHDH-oireisiin ei kuitenkaan ole tarpeeksi näyttöä.  

Neuropsykiatrisessa valmennuksessa (coaching) sovelletaan kognitiivisbehavioraalista ja rat-

kaisukeskeistä terapiaa sekä erilaisia käyttäytymisohjauksen menetelmiä arkiympäristössä ja 

sillä pyritään ADHD-oireiden aiheuttamien haittojen lievittymiseen sekä arjen sujuvuuden li-

sääntymiseen. (ADHD, aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö: Käypä hoito-suositus, 2019.) Se 

on ratkaisukeskeistä sekä usein lyhytkestoista ja valmennuksen lähtökohtana on se, että asiak-

kaalla on tarvittavat voimavarat, taidot ja kyvykkyys asioiden hoitamiseksi, mutta hän tarvitsee 
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ohjausta niiden käyttöönottoon ja soveltamiseen. (Serenius-Sirve & Kippola-Pääkkönen, 2012, 

105.) Tärkeä osa valmennusta on selviytymistä tukevien taitojen, strategioiden ja toimintamal-

lien opettelu. (ADHD, aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö: Käypä hoito-suositus, 2019.) Esi-

merkiksi lasta voidaan auttaa löytämään konkreettisia keinoja, joilla koulutyöskentely sujuu 

helpommin tai oppimaan tarvittavia rutiineja, kun taas vanhemmille annetaan selkeitä neuvoja 

ja ohjeita, miten he voivat lasta parhaiten auttaa. (Serenius-Sirve & Kippola-Pääkkönen, 2012, 

106.) Vaikka valmennus sopiikin parhaiten lapsille ja nuorille, voi siitä olla apua myös sellai-

sissa perheissä, joissa sekä lapsella, että vanhemmalla on ADHD. (Pihlakoski & Rintahaka, 

2016.) 

Psykoterapialla tarkoitetaan psykoterapeutin toteuttamaa kuntoutusta, jonka tarkoituksena on 

tukea asiakkaan psyykkisiä voimavaroja ja auttaa häntä ymmärtämään ja hyväksymään itsensä 

paremmin. (Serenius-Sirve & Kippola-Pääkkönen, 2012, 108.) ADHD:n hoidossa lapsilla ja 

nuorilla on todettu olevan hyötyä psykoterapiasta myös samanaikaisten tunne-elämän ja käyt-

täytymisen oireiden hoidossa. (ADHD, aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö: Käypä hoito-

suositus, 2019.) Vaikka muiden psykoterapiamuotojen, esimerkiksi perheterapian, vaikuttavuu-

desta ADHD:n hoidossa ei ole tieteellistä näyttöä, saattaa hyötyä kuitenkin olla ADHD:n sa-

manaikaissairauksien hoidossa. (Pihlakoski & Rintahaka, 2016.) 

Neuropsykologinen kuntoutus on usein tarpeellinen, mikäli osana ADHD:ta on esimerkiksi op-

pimisvaikeuksia tai suuria vaikeuksia toiminnanohjauksessa tai muistissa. (ADHD, aktiivisuu-

den ja tarkkaavuuden häiriö: Käypä hoito-suositus, 2019.)  Serenius-Sirven ja Kippola-Pääk-

kösen (2012, 103–104) mukaan kuntoutuksessa voi olla tavoitteena esimerkiksi tarkkaavuuden 

säätelyn, toiminnanohjauksen, muistin, kielellisten, matemaattisten, hahmottamisen ja hie-

nomotoriikan ongelmien helpottaminen, jolloin puutteellisia taitoja voidaan pyrkiä vahvista-

maan tai välillisesti vahvistamaan korvaavia taitoja. Neuropsykologisen kuntoutuksen vaiku-

tusta ADHD:n ydinoireisiin ei kuitenkaan ole vielä riittävästi tutkittu. (Pihlakoski & Rintahaka, 

2016.) Näiden lisäksi apuna voivat olla esimerkiksi puheterapeutti, mikäli ongelmia on pu-

heessa, kielenkehityksessä tai vuorovaikutuksessa tai fysioterapeutti, mikäli oireena on selvää 

liikunnallista kömpelyyttä. (Serenius-Sirve & Kippola-Pääkkönen, 2012, 109.) 

Strukturoidulla vanhempainohjauksella voidaan vähentää lapsen ADHD-oireita sekä parantaa 

vanhemman toimintakykyä. (ADHD, aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö: Käypä hoito-suo-

situs, 2019.) Erilaisten vanhempainohjausmenetelmien tarkoituksena on auttaa vanhempia pa-
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rantamaan keinojaan ohjata lasten käyttäytymistä. (Pihlakoski & Rintahaka, 2016.) Näin van-

hemmat saavat tietoa ja käytännönläheisiä ohjeita sellaisiin arjen tilanteisiin, jotka he kokevat 

haastaviksi sekä oppivat haastavan käytöksen taustamekanismeja. (Serenius-Sirve & Kippola-

Pääkkönen, 2012, 98.) Suomessa tunnettuja vanhempainohjausmenetelmiä ovat esimerkiksi 

Perhekoulu POP ja Ihmeelliset vuodet – Vanhemmuustaitojen ohjaus. (Pihlakoski & Rintahaka, 

2016.) Yleensä ohjelmat ovat lyhytkestoisia ja tapaamisia saattaa olla esimerkiksi 10–12 kerran 

viikossa. (Serenius-Sirve & Kippola-Pääkkönen, 2012, 98.) 

3.5.2 Lääkehoito 

Kun ADHD-diagnoosi on varmistunut, tulee lääkehoidon tarve arvioida, sillä se on tärkeä osa 

hoidon kokonaisuutta. (ADHD, aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö: Käypä hoito-suositus, 

2019.) Eri hoitomuodoista lääkehoidon on todettu vähentävän eniten ADHD:n keskeisiä oireita 

sekä parantavan toimintakykyä ja noin 80 % ADHD-oireisista hyötyykin merkittävästi lääke-

hoidosta. (Pihlakoski & Rintahaka, 2016.) Usein lääkehoitoa suositellaan, mikäli tukitoimet ei-

vät tuo tarvittavaa apua ja oireista aiheutuu merkittävää haittaa esimerkiksi koulussa, perheessä 

tai ihmissuhteissa. (Puustjärvi ym., 2018b.) Lääkehoitoa aloitetaan harvemmin alle kuusivuoti-

ailla lapsilla, sillä pienillä lapsilla lääkehoidon teho on ollut heikompi ja haittavaikutuksia on 

ollut enemmän. (Pihlakoski & Rintahaka, 2016.)  

Lääkehoidon tavoitteena on ADHD:n ydinoireiden lievittämisen lisäksi estää tai vähentää se-

kundääristen liitännäisoireiden kehittymistä. (Pihlakoski & Rintahaka, 2016.) Moilasen (2012c, 

90) mukaan lapsilla ja nuorilla lääkityksen voi aloittaa lastenlääkäri tai -neurologi, lasten- tai 

nuortenpsykiatri tai joku muu ADHD:n hoitoon perehtynyt lääkäri. Käypä hoito-suosituksen 

(2019) mukaan on tärkeää, että lääkehoito on johdonmukaista ja sitä seurataan systemaattisesti 

ja riittävän tiiviisti etenkin alussa. Kun lääkehoitoa aloitetaan, sovitaan, mitä oireita ja toimin-

takyvyn muutoksia keskitytään seuraamaan ja tehoa sekä haittavaikutuksia arvioidaan erilaisten 

kyselyiden ja lomakkeiden avulla. (ADHD, aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö: Käypä 

hoito-suositus, 2019.) 

Moilasen (2012c, 90) mukaan ADHD-lääkitys vaikuttaa aivojen soluvälitilassa välittäjäainei-

den eli dopamiinin ja noradrenaliinin määrään ja tasapainoon. Usein lääkitystä aloittaessa vali-

taan ensimmäiseksi käyttöön metyylifenidaatti (ADHD, aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö: 

Käypä hoito-suositus, 2019.), joka on Moilasen (2012c, 90) mukaan tavallisin ADHD:n hoitoon 

käytetty lääke, joka vähentää tarkkaamattomuus-, yliaktiivisuus- ja impulsiivisuusoireita. Tämä 
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kuuluu stimulantteihin, joista on käytettävissä lyhyt-, keskipitkä- tai pitkävaikutteisia valmis-

teita ja joiden teho on yleensä nopeasti havaittavissa. (ADHD, aktiivisuuden ja tarkkaavuuden 

häiriö: Käypä hoito-suositus, 2019.) Moilasen (2012c, 90) mukaan muita vähemmän käytettyjä 

stimulantteja ovat esimerkiksi dekstroamfetamiini ja lisdeksamfetamiini. Vaikka stimulantit 

ovat yleensä hyvin siedettyjä, voivat ne etenkin hoidon alussa aiheuttaa haittavaikutuksia, mutta 

ne ovat usein annosriippuvaisia ja annosta pienentämällä oireet helpottuvat. (Moilanen, 2012c, 

90–91.) Atomoksetiinin on todettu vähentävän ADHD:n ydinoireita ainakin lyhytkestoisessa 

käytössä ja usein myös sen haittavaikutukset ovat lieviä. (ADHD, aktiivisuuden ja tarkkaavuu-

den häiriö: Käypä hoito-suositus, 2019.) Se vähentää ADHD:n tarkkaamattomuus-, impulsiivi-

suus- ja yliaktiivisuusoireita ja vaikutus alkaa yleensä näkyä 2–6 viikon kuluessa. (Moilanen, 

2012c, 91.) Näiden lisäksi lääkehoitona voidaan joskus käyttää myös harvinaisempia lääkkeitä 

kuten guanfasiinia. (ADHD, aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö: Käypä hoito-suositus, 

2019; Puustjärvi ym., 2018a.) ADHD-lääkkeitä pidetään varsin turvallisina, sillä niiden haitta-

vaikutukset tunnetaan hyvin ja ohjeita niiden hallitsemiseksi on hyvin saatavilla. (Puustjärvi 

ym., 2018a.) 

3.5.3 Muut hoitomuodot 

Käypä hoito-suosituksen (2019) mukaan ravitsemushoitojen osalta on tutkittu niin tiettyjen ra-

vintoaineiden kuin myös rasvahappojen, vitamiinien ja mineraalien lisäämistä ruokavalioon 

sekä myös eliminaatioruokavalioita, jolloin ruokavaliosta jätetään pois oireita aiheuttaviksi 

epäiltyjä ruoka-aineita. Joidenkin lasten kohdalla ruoka-ainerajoitukset saattavatkin vähentää 

ADHD:n oireita, mutta tutkimusnäyttö on vielä puutteellista. (ADHD, aktiivisuuden ja tarkkaa-

vuuden häiriö: Käypä hoito-suositus, 2019.)  Lisäksi ADHD-oireiden hallinnassa tulisi huoleh-

tia yleisestä hyvinvoinnista kuten riittävästä unesta ja liikunnasta, sillä esimerkiksi unen tai lii-

kunnan puute saattaa voimistaa oireita. (Puustjärvi ym., 2018a.)  
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4 ADHD-oireisten oppilaiden tukeminen koulussa 

Reid ja Johnson (2012, 66) kuvaavat ADHD-oireisen koulupäivää melko osuvasti peliksi. Peli 

on hyvin tärkeä ja pelaaja haluaa suoriutua siitä hyvin, mutta hän vihaa koko peliä ja peli saa 

olon tuntumaan kiusalliselta. Peli on vaikea hyvinäkin päivinä ja vaikka yrittää parhaansa, epä-

onnistuu silti jatkuvasti. Pelissä on säännöt, mutta jostain syystä pelaaja ei ymmärrä niitä kun-

nolla ja ne vaihtelevatkin jatkuvasti, joten pelaaja tekee paljon virheitä eikä aina edes tiedä, 

miksi. Luultavasti olisi hauskempaa, jos joku auttaisi häntä, mutta kukaan ei oikein halua pelata 

hänen kanssaan. Peli on lisäksi todella pitkä, se kestää kuusi tuntia maanantaista perjantaihin 

yhdeksän kuukauden ajan. Lisäksi peli on pakollinen ja sitä on pakko pelata 12 vuoden ajan. 

Monille ADHD-oireisille lapsille koulu onkin kuten yllä kuvattu peli. (Reid & Johnson, 2012, 

66.) 

Koska koulussa vaatimukset esimerkiksi keskittymisen suhteen kasvavat, alkavat myös 

ADHD-oireet näkyä selkeämmin kuin ennen koulun aloitusta. Koulussa tämä saattaa näkyä 

esimerkiksi levottomuutena, opiskeluvaikeuksina, häiriöherkkyytenä, tavaroiden unohteluna 

sekä poissaolevuutena, haaveiluna, verkkaisena toimintatapana ja haasteina aloittaa ja saada 

tehtävät valmiiksi. (Puustjärvi ym., 2018b.) Usein oireista onkin lapselle eniten haittaa juuri 

koulussa ja koska se on lapselle keskeinen elämänpiiri, on tärkeää lieventää oireita koulussa, 

minimoida mahdolliset haitat ja kaikin tavoin turvata koulunkäynnin onnistuminen. (Närhi, 

2012, 179.) 

Reidin ja Johnsonin (2012, 67) mukaan monet muut ADHD-lapsen hoitoon osallistuvat kuten  

psykologi tai lääkäri viettävät lapsen kanssa huomattavasti vähemmän aikaa kuin koulun hen-

kilökunta. Opettajilla ja muulla koulun henkilökunnalla on siis valtava vaikutus lapsen elämään 

ja koulunkäynnin sujumiseen, minkä vuoksi on todella tärkeää, että jokaiselle löydetään toimi-

vat tukitoimet. (Reid & Johnson, 2012, 67.) Kun suunnitellaan sopivia tukitoimia, tulee aina 

tarkastella lapsen toimintaa kyseisessä ympäristössä ja etsiä käyttäytymiseen vaikuttavia tilan-

netekijöitä (ympäristön piirteitä, jotka ohjaavat lapsen toimintaa), mutta myös sellaisia käyttäy-

tymisestä seuraavia tekijöitä, jotka ylläpitävät käyttäytymistä. Usein tukitoimet ovat hyvinkin 

konkreettisia, esimerkiksi sopivan istumapaikan valinta. (Närhi, 2012, 188–189.) 
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4.1 Kolmiportainen tuki 

Närhen (2012, 191) mukaan koulussa ADHD-oireiselle sopivia tukitoimia voidaan soveltaa 

tuen eri portailla. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) esitellään tuen kolme 

tasoa, jotka ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Oppilas voi saada kerrallaan ainoastaan 

yhden tasoista tukea. Erilaisia tukimuotoja on kuitenkin mahdollista käyttää kaikilla kolmella 

eri tuen tasolla sekä yksittäin, että myös samanaikaisesti. Oppilaalle tarjottavan tuen tulisi olla 

joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua sekä tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. (Opetushallitus, 

2014.) Puustjärven ym. (2018b) mukaan ennen kuin päätetään sopivista tukimuodoista, on tär-

keää miettiä, mitkä ovat tavoitteet ja valita sopiva tukimuoto sen pohjalta. Kaikki eivät hyödy 

samanlaisista tukimuodoista ja vaikka yksi ADHD-oppilas hyötyisikin jostain tukimuodosta, ei 

se välttämättä auta toista. (Puustjärvi ym., 2018b.) Myös Sandberg (2018) korostaa sitä, että 

jokainen lapsi on oma yksilönsä, jolla on omat vahvuusalueet, kehittämiskohteet ja tarpeet, jo-

ten ei voi olla olemassa suoraa mallia siihen, millaiset tukimuodot sopivat jokaiselle ADHD-

lapselle. Puustjärven ym. (2018b) mukaan tuen portailla on mahdollista siirtyä niin ylös- kuin 

alaspäinkin ja tukimuotojen toteutumista ja tehoa arvioidaan aktiivisesti.  

4.1.1 Yleinen tuki 

Sarlinin ja Koivulan (2009, 28) mukaan mikäli oppilaalla huomataan tuen tarvetta, tarjotaan 

apua ensisijaisesti yleisen tuen toimintamuotojen avulla, jolloin tuki tapahtuu oppilaan omassa 

tutussa opetusryhmässä. Sandbergin (2018) mukaan yleinen tuki on paljon käytetty pohja, sillä 

siitä aloitetaan aina tukitoimien tarjoaminen yleisopetuksen oppilaille. Opetushallituksen 

(2014) mukaan yleistä tukea tullaan antamaan heti, kun tuen tarve on huomattu eikä se vaadi 

erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä. Useimmiten tämä tarkoittaa esimerkiksi erilaisia yksittäisiä 

pedagogisia ratkaisuja sekä ohjaus- ja tukitoimia, joiden avulla tilanteeseen pyritään vaikutta-

maan mahdollisimman varhain. (Opetushallitus, 2014.) Myös Puustjärvi ym. (2018b) korosta-

vat sitä, että yleisen tuen muodot kuuluvat kaikille oppilaille. Yleisen tuen aikana voidaan käyt-

tää kaikkia muita perusopetuksen tukimuotoja paitsi erityisen tuen päätöksen perusteella annet-

tavaa erityisopetusta tai oppimäärien yksilöllistämistä. Oppilas voi siis saada esimerkiksi tu-

kiopetusta tai osa-aikaista erityisopetusta. (Opetushallitus, 2014.) Yleiseen tukeen kuuluvat 

myös esimerkiksi ylös- tai alaspäin eriyttäminen tarpeen mukaan, tukiopetus, koulun kerhotoi-

minta, oppijan ohjaus ja oppilashuollon tuki sekä erilaiset oppilaiden koulussa ja oppimisessa 



 

26 

 

tarvitsevat apuvälineet. (Sandberg, 2018.) Mikäli oppilas saa riittävän varhain suunnattua yksi-

löllistä tukea, hän ei välttämättä tarvitse voimakkaampia tukitoimia koko perusopetuksen ai-

kana. (Sarlin & Koivula, 2009, 36.) 

4.1.2 Tehostettu tuki 

Mikäli kaikille oppilaille suunnattu tuki eli yleinen tuki on riittämätöntä, otetaan käyttöön te-

hostettu tuki, joka tarkoittaa voimakkaampaa ja yksilöllisempää tukemista eli tukitoimia tehos-

tetaan määrällisesti ja laadullisesti sekä tuen tarve on usein myös jatkuvampaa. (Sarlin & Koi-

vula, 2009, 28.) Sandbergin (2018) mukaan siihen kuuluvat samat osa-alueet kuin yleisessä 

tuessa, mutta tuen muodot ovat säännöllisempiä ja vahvempia. Opetushallituksen (2014) mu-

kaan tehostettu tuki järjestetään oppilaan tarpeiden mukaan ja se suunnitellaan kokonaisuutena. 

Usein oppilas myös tarvitsee useampia tukimuotoja. Tehostettu tuki annetaan kuitenkin muun 

opetuksen yhteydessä joustavien opetusjärjestelyiden avulla. (Opetushallitus, 2014.) Sandber-

gin (2018) mukaan tehostetun tuen porras on tullut lainsäädäntöön uutena vuonna 2010. Aiem-

massa jaottelussa olivat vain yleinen ja erityinen tuki ja tehostettu tuki tuli näiden väliin. Osa 

erityisen tuen oppilaista onkin tämän jälkeen siirretty tehostettuun tukeen. (Sandberg, 2018.) 

Sarlinin ja Koivulan (2009, 29) mukaan tehostetussa tuessa korostuu tukitoimien järjestämi-

sessä tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus, joten oppilaalle on tarpeen laatia oppimissuunni-

telma, joka pohjautuu pedagogiseen arvioon. Opetushallitus (2014) toteaa tehostetun tuen an-

tamisen perustuvan pedagogiseen arvioon. Tähän arvioon kirjataan esimerkiksi oppilaan oppi-

misen ja koulunkäynnin kokonaistilanne koulun, oppilaan sekä huoltajien näkökulmista, oppi-

laan saama yleinen tuki ja arvio eri tukimuotojen vaikutuksista, oppilaan vahvuudet ja kiinnos-

tuksenkohteet, oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet, ar-

vio siitä, millaisilla keinoilla oppilasta voidaan tukea sekä arvio tehostetun tuen tarpeesta. (Ope-

tushallitus, 2014.) Sandbergin (2018) mukaan pedagoginen arvio käsitellään moniammatilli-

sesti yhteistyössä oppilashuoltoon kuuluvien eri ammattilaisten kanssa. Nämä oppilashuollon 

toimijat myös päättävät, aloitetaanko tehostettu tuki oppilaalle sekä miten se järjestetään. 

(Sandberg, 2018.) Oppilaan tehostetun tuen aikana saamat tukitoimet kirjataan oppimissuunni-

telmaan, joka on opetussuunnitelmaan perustuva kirjallinen suunnitelma oppilaan oppimisen ja 

koulunkäynnin tavoitteista, tarvittavista opetusjärjestelyistä sekä oppilaan tarvitsemasta tuesta 

ja ohjauksesta. Tämän tarkoituksena on esimerkiksi tukea opettajan oman työn suunnittelua. 

(Opetushallitus, 2014.) 
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4.1.3 Erityinen tuki 

Mikäli tehostettu tuki ei ole oppilaalle riittävä, voidaan ottaa käyttöön erityinen tuki, joka tode-

taan aina moniammatillisesti laaditussa pedagogisessa selvityksessä, jossa annetaan perustelut 

erityisen tuen päätökselle. (Sarlin & Koivula, 2009, 29.) Pedagogisessa selvityksessä kuvataan 

oppilaan oppimisen eteneminen, oppimisen ja koulunkäynnin kokonaistilanne oppilaan itsensä, 

koulun sekä huoltajan näkökulmista, oppilaan saama tehostettu tai erityinen tuki ja arvio tuki-

muotojen vaikutuksesta, oppilaan vahvuudet ja kiinnostuksenkohteet, oppimisvalmiudet sekä 

muut koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet, arvio oppilaalle sopivista tukimuodoista, arvio eri-

tyisen tuen tarpeesta sekä arvio ja perustelut siitä, tarvitseeko oppilas yksilöllisen oppimäärän 

joissain oppiaineissa. (Opetushallitus, 2014.) Sandbergin (2018) mukaan erityisen tuen aloitta-

minen, jatkaminen tai päättäminen vaatii aina hallintolain mukaisen erityisen tuen kirjallisen 

päätöksen. Tästä päätöksestä vastaa virkamies, joka voi olla esimerkiksi sivistystoimenjohtaja 

tai opetuspäällikkö. (Sandberg, 2018.) Erityisen tuen päätöksessä ilmoitetaan esimerkiksi oppi-

laan pääsääntöinen opetusryhmä, mahdolliset tulkitsemis- ja avustuspalvelut sekä muut tarvit-

tavat palvelut. (Opetushallitus, 2014.) 

Erityisen tuen päätöksen teon jälkeen oppilaalle laaditaan henkilökohtainen oppimisen järjes-

tämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS, joka laaditaan pedagogisen selvityksen perusteella 

yhteistyössä oppilaan ja huoltajan sekä tarvittaessa muiden tahojen kanssa. (Sandberg, 2018.) 

Se on kirjallinen suunnitelma, johon on merkitty oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tavoit-

teet, sisällöt, käytetyt opetusjärjestelyt, pedagogiset menetelmät sekä oppilaan tarvitsema tuki 

ja ohjaus. HOJKS tarkistetaan vähintään kerran lukuvuoden aikana ja mikäli esimerkiksi oppi-

laan tuen tarve muuttuu, tehdään siihen muutoksia. (Opetushallitus, 2014.) 

 Erityisen tuen tehtävänä on antaa oppilaalle kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista tukea, jonka 

avulla hän voi suorittaa oppivelvollisuutensa. Se muodostuu esimerkiksi erityisopetuksesta 

sekä muusta oppilaan tarvitsemasta tuesta, jotka yhdessä muodostavat järjestelmällisen koko-

naisuuden. Oppilas voi opiskella joko oppiaineittain tai toiminta-alueittain. (Opetushallitus, 

2014.) Sandbergin (2018) mukaan erityinen tuki sisältää samat oppimisen ja koulunkäynnin 

tukimuodot kuin yleinen ja tehostettu tuki, mutta näiden lisänä on kokoaikainen erityisopetus 

eli oppilaalla on mahdollisuus paikkaan erityisluokassa. Jotta oppilas voi olla erityisluokalla, 

tulee hänellä siis olla voimassa oleva erityisen tuen päätös. Oppilas voi kuitenkin olla myös 

yleisopetuksen ryhmässä integroituneena erityisen tuen oppilaana, jolloin hän saa erityisope-
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tusta yleisopetuksen ryhmässä tai osittain pienemmässä erityisopetuksen ryhmässä oppilaan yk-

silöllisen tarpeen mukaan. (Sandberg, 2018.) Mikäli se on oppilaan kohdalla tarpeen, voidaan 

oppiaineita myös yksilöllistää, jolloin oppilaan oppimiselle määritelty tavoitetaso määritellään 

hänen edellytystensä mukaisesti. (Opetushallitus, 2014.) 

 

4.2 Tukimuodot lähiopetuksessa 

Sandbergin (2018) mukaan on tärkeää muistaa, että tukea tulisi tarjota jokaiselle oppilaalle hä-

nen tarpeidensa mukaan eikä ole olemassa tiettyä mallia, jolla voitaisiin esimerkiksi tukea kaik-

kia ADHD-oppilaita. Seuraavaksi esittelen kuitenkin joitakin yleisimpiä käytössä olevia tuki-

muotoja, joilla tuetaan usein nimenomaan ADHD-oireisia oppilaita. Näiden lisäksi käytössä 

saattavat olla esimerkiksi aiemmin mainitut tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus. Karhusen 

(2009, 64) mukaan myös avoin yhteistyö kodin kanssa on ensiarvoisen tärkeää etenkin tuentar-

peisilla lapsilla. Opettajien kannattaakin ottaa huoltajilta vastaan vinkkejä siitä, miten oppilasta 

kannattaa tukea eri tilanteissa, sillä loppupeleissä vanhemmat ovat lapsensa parhaita asiantun-

tijoita. (Sandberg, 2018.) Mikkonen (2001a, 207) toteaa avoimuuden kodin ja koulun välisessä 

vuorovaikutuksessa sekä säännöllisen yhteydenpidon ennaltaehkäisevän ongelmia.  

4.2.1 Ympäristöön liittyvät tukitoimet 

Sandbergin (2018) mukaan ympäristöllä on iso vaikutus ADHD-oireisen oppilaan keskittymi-

seen ja siksi onkin tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että luokkatilassa olisi mahdollisimman 

vähän keskittymistä hankaloittavia häiriötekijöitä. ADHD-oireinen oppija hyötyy rauhallisesta, 

mahdollisimman vähävirikkeisestä työympäristöstä, jossa pieni liikehdintä ei häiritse muita. 

(Jalanne, 2012, 195.) Lapsen keskittyminen helpottuu, kun ympärillä ei ole liikaa muita huo-

mion kiinnittäviä ärsykkeitä ja mitä enemmän jokin poikkeaa muusta ympäristöstä, sitä hel-

pommin huomio kiinnittyy siihen. (Serenius-Sirve & Berggren, 2018.) On hyvä muistaa, että 

vaikka perinteinen pulpettiluokka sopii osalle ainakin osa-aikaisesti, kaikille oppilaille se ei 

sovi. Luokan sisustaminen muillakin kuin pulpeteilla, esimerkiksi sohvaryhmillä, jumppapal-

loilla tai puolapuilla helpottavat oppilaan vireystilaa ja tukevat keskittymistä. (Sandberg, 2018.) 

Mikkosen (2001b, 138) mukaan luokassa oleville tavaroille tulisi olla määrättynä pysyvät pai-

kat ja pulpetilla kannattaa olla vain työskentelyyn tarvittavat tavarat, jolloin ylimääräiset tavarat 

eivät heikennä keskittymistä.  



 

29 

 

Närhi (2012, 189) nostaa esille istumapaikan valinnan merkityksen. Jos istumapaikka on ikku-

nan vieressä, kiinnittyy huomio helposti ulkona tapahtuvaan. Istumapaikka luokan edessä hel-

pottaa opettajaan keskittymistä, mutta voi toisaalta lisätä häiritsevää kääntyilyä, kun muut op-

pilaat ovat selän takana. Luokan takana oleva istumapaikka puolestaan voi tarjota liikaa häiriö-

tekijöitä, mutta myös helpottaa keskittymistä, kun oppilaan on mahdollista seurata sekä ope-

tusta, että luokan tapahtumia. (Närhi, 2012, 189.) Jalanne (2012, 195) toteaa parhaiksi istuma-

paikoiksi luokan takanurkan tai paikan aivan luokan etuosasta oppilaasta riippuen. Motorisesti 

levottoman oppilaan paikallaan istumista voivat helpottaa erilaiset aktiivityynyt tai pulpetin jal-

koihin saatavilla olevat jalkatuet ja erilaiset kuminauhat. (Sandberg, 2018.) Oppilaan työsken-

telytilaa voidaan tarvittaessa selkeyttää ja rajata esimerkiksi sermillä keskittymisen helpottu-

miseksi. Oppilas voi myös tarvittaessa käyttää kuulosuojaimia häiritsevien äänten vaimentami-

seen. (ADHD-liitto, 2020, 36.) Mikäli käytetään sermiä, on tärkeää, että oppilas kokee myös 

itse sen käyttämisen myönteisenä eikä rangaistuksena. (Mikkonen, 2001b, 139.) Oksanen ja 

Sollasvaara (2019, 186) huomauttavat myös erilaisten aistiärsykkeiden kuten kaikumisen, häi-

ritsevän valaistuksen, kirkkaiden värien tai melun voivan häiritä keskittymistä. Keskittymistä 

voivat helpottaa myös esimerkiksi stressipallo tai jokin muu hypisteltävä materiaali. 

Sandberg (2018) toteaa, että oppilaan työskentelyasennon valintaa ei tulisi turhaan rajoittaa. 

Oppilas osaa usein itse valita sellaisen työskentelyasennon, missä keskittyminen onnistuu hel-

poiten. Tämän lisäksi oppilaan työskentelytapaa ja -paikkaa tulisi vaihdella säännöllisesti ja 

mahdollistaa liikkuminen, sillä usein oppilaat, joiden on hankalaa keskittyä, hyötyvät toimin-

nallisuudesta. (Sandberg, 2018.) Opiskelun rytmitykseen on tärkeää kiinnittää huomiota. Joi-

denkin oppilaiden kohdalla voi olla järkevää pitää paljon lyhyitä taukoja, kun taas toisen koh-

dalla voi olla kannattavampaa opiskella putkeen pidempi aika. (Oksanen & Sollasvaara, 2019, 

188–189.) 

4.2.2 Strukturointi  

Sandbergin (2018) mukaan oppitunnin rakenteen tulisi olla todella selkeä, jolloin se tukee sel-

laisten oppilaiden oppimista, joilla on keskittymisen pulmia. Jotta oppilas hahmottaa tunnin 

kulun, kannattaa tunnin ohjelma kirjoittaa näkyville taululle ja käydä se yhteisesti läpi tunnin 

alussa. Kannattaa kertoa oppilaille myös tunnin tavoitteet, jotta he tietävät, mitä heiltä odote-

taan. (Sandberg, 2018.) Etenkin oppitunnin alun ja lopun tulisi olla kiireettömiä ja lopun olisi 
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hyvä olla rauhallinen kokoava hetki, jotta jokainen oppilas saa merkittyä kotitehtävät sekä siir-

ryttyä rauhallisesti esimerkiksi välitunnille. (Jalanne, 2012, 201.) 

Jalanteen (2012, 197) mukaan ADHD-oireiselle oppilaalle on paljon hyötyä siitä, että ohjeistus 

tehtävien tekoon annetaan joko yksi ohje kerrallaan tai niin, että ohje on esimerkiksi taululla 

luettavissa jäsenneltynä. Ylipäänsä ohjeiden kirjoittaminen ylös esimerkiksi taululle helpottaa 

työskentelyä. (Jalanne, 2012, 197.) Suullinen tai kirjallinen ohjeistus ei aina riitä ja oh-

jeidenannossa tukena voidaankin käyttää myös kuvia tai havainnollistaa esimerkiksi toiminnan 

avulla. (Sandberg, 2018.) ADHD-liiton (2020, 36) mukaan ohjeet tulisi pitää mahdollisimman 

lyhyinä ja selkeinä ja pyrkiä antamaan ne yksi osio tai alue kerrallaan. Lisäksi kannattaa kes-

kittyä vain oleellisiin asioihin ja kieltojen sijaan käyttää ennemmin suoria käskyjä. Ennen oh-

jeidenantoa on myös tärkeää varmistaa, että oppilas todella kuuntelee. (ADHD-liitto, 2020, 36.) 

Jalanne (2012, 198) korostaa luokan yhteisten työskentelysääntöjen merkitystä, sillä niiden 

opettelu rauhoittaa luokkatyöskentelyä ja luo struktuuria koko luokan työskentelyyn. Sandber-

gin (2018) mukaan onkin tärkeää, että koulun ja vanhempien toimintatavat ovat johdonmukai-

sia ja etenkin koulussa koko henkilökunta noudattaa samoja käytänteitä. Mikkonen (2001a, 

207) muistuttaa, että koululla ja kodilla tulisi olla yhteisesti sovitut toimintatavat ja ne kannattaa 

kirjata ylös.  

Sandbergin (2018) mukaan ADHD-oireisille lapsille tuottavat usein haasteita muutokset ja eri-

laiset siirtymätilanteet, minkä vuoksi niitä tulisikin pyrkiä ennakoimaan, jotta ne eivät tule yl-

lätyksenä, sillä se saattaa aiheuttaa oppilaan hermostumisen. Jos tuttuun rutiiniin tulee pienikin 

muutos, kannattaa siitä mainita oppilaalle etukäteen. (Sandberg, 2018.) Oksasen ja Sollasvaaran 

(2019, 70) mukaan lapsella ei välttämättä ole tarpeeksi kokemusta uudesta asiasta, jolloin hän 

ei osaa kuvitella, mitä asia tarkoittaa. Siksi lapselle onkin usein avuksi saada mahdollisimman 

konkreettista tietoa siitä, mitä muutos tarkoittaa. (Oksanen & Sollasvaara, 2019, 70.) Mikkonen 

(2001c, 120) neuvoo, että muutoksia voidaan käydä oppilaan kanssa läpi esimerkiksi mieliku-

vaoppimisen kautta ja kertoa, millaisia odotuksia oppilaaseen kohdistuu kyseisessä tilanteessa. 

Serenius-Sirve ja Berggren (2018) toteavat suorien ja tilannekohtaisten ohjeiden sekä palaut-

teen helpottavan myös siirtymätilanteissa.  

Koska ADHD-oireisilla on usein vaikeuksia päästä työn alkuun ja saattaa se päätökseen tai 

yksityiskohdat saattavat unohtua, on tärkeää, että ennen tehtävän aloittamista varmistetaan, että 

kaikki ovat todella ymmärtäneet ohjeistuksen. (Jalanne, 2012, 199.) Lisäksi ADHD-liiton 
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(2020, 34) mukaan tehtävien tulisi olla vaihtelevia ja välillä olisi hyvä hyödyntää erilaisia toi-

minnallisia tehtäviä. Odotusaika pitäisi pyrkiä minimoimaan, sillä silloin levottomuus usein li-

sääntyy. (ADHD-liitto, 2020, 34.) 

 

4.2.3 Eriyttäminen  

Jalanteen (2012, 199–200) mukaan on tärkeää kannustaa oppilasta tehtävien suorittamiseen 

sekä tarjota oppilaalle hänen omia kykyjään vastaavia haasteita. Lisäksi eriyttää voidaan esi-

merkiksi muuttamalla ryhmän kokoonpanoa, vaihtelemalla tehtävien raportointitapaa sekä sa-

manaikaisopetuksella. (Jalanne, 2012, 199–200.) Alaspäin eriyttämisessä apuna voivat olla 

myös helpotettu kirja, vain olennaisimpien tehtävien tekeminen sekä erilaiset apuvälineet ha-

vainnollistamisessa. Ylöspäin eriyttäessä voidaan puolestaan hyödyntää esimerkiksi ylemmän 

vuosiluokan kirjaa tai erilaisia lisämateriaaleja tai oppilas voi edetä asioissa muita nopeammin 

tai esimerkiksi tehdä omatoimisen projektin. (Sandberg, 2018.) 

Sandberg (2018) korostaa sitä, että eriyttämisestä puhuttaessa tulisi muistaa myös ylöspäin 

eriyttäminen. Tukea tarvitsevien oppilaiden ajatellaan usein automaattisesti tarvitsevan alas-

päin eriyttämistä, vaikka he saattavat suoriutua oppiaineista erittäin hyvin. Vaikka haasteita 

olisi muilla osa-alueilla, voi oppilas olla kognitiivisesti hyvin taitava ja turhautua liian helppo-

jen tehtävien edessä, jolloin hän tarvitsisi enemmän haastetta. (Sandberg, 2018.) 

4.2.4 Välitön, positiivinen palaute ja vahvuuksiin keskittyminen 

Koska tukea tarvitsevat nuoret kuulevat usein muita useammin negatiivissävytteisiä komment-

teja, alkavat he Sandbergin (2018) mukaan helposti uskoa olevansa huonoja koulussa ja itse-

tunto laskee. Tämän vuoksi erityisesti heidän kohdallaan olisi tärkeää saada myös positiivista 

palautetta onnistumisista ja heikkouksien sijaan tulisi kiinnittää huomiota myös oppilaan vah-

vuuksiin. (Sandberg, 2018.) Vuorinen (2019, 181–182) toteaa ympäröivien aikuisten negatiivi-

sen palautteen lapsen toiminnasta ja alhaisten odotusten lapsen toiminnasta laukaisevan hel-

posti negatiivisen kehityskulun, josta poispääseminen on haastavaa. Mikäli lapsia katsotaan ai-

noastaan riskien näkökulmasta, jäävät huiput, edistymisen askeleet ja erilaiset voimavaroja li-

säävät hetket helposti huomaamatta. Onkin ensiarvoisen tärkeää nostaa esiin lasten onnistumi-

sia, sillä se vahvistaa käsitystä omasta pystyvyydestä. (Vuorinen, 2019, 181–182.) 
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Jalanne (2012, 206) nostaa esiin oppilaantuntemuksen merkityksen, sillä opettaja voi esimer-

kiksi tukea oppilasta tehtävän teossa antamalla hänelle pieniä vinkkejä. On tärkeää huomata 

pienikin onnistuminen ja tukea oppilasta tehtävän loppuun tekemisessä. (Jalanne, 2012, 206.) 

Myös Närhi (2012, 191) korostaa sitä, että toivottu käyttäytyminen tulisi aina huomioida, sillä 

tällöin toivottu käyttäytyminen alkaa lisääntyä. ADHD-liiton (2020, 34) mukaan onnistumisen 

kokemukset on tärkeää mahdollistaa aloittamalla helpoista tehtävistä ja kehumalla lasta jo pel-

kästä yrittämisestä. Apuna voidaan käyttää myös jonkinlaista palkkiojärjestelmää, mutta on tär-

keää pyrkiä siihen, että ulkoisen palkkion tavoittelu muuttuu onnistumisen kokemusten myötä 

vähitellen sisäiseksi motivaatioksi. (ADHD-liitto, 2020, 34.) Oksasen ja Sollasvaaran (2019, 

42) mukaan neurokirjon lapselle jo tavallinenkin arkitoimi voi tuottaa haasteita, jolloin jo pel-

kästä yrittämisestä on tärkeää palkita.  

Kouluissa voitaisiin hyödyntää enemmän positiivista pedagogiikkaa, jolla Leskisenojan ja 

Sandbergin (2019) mukaan tarkoitetaan sitä, että pyritään lisäämään hyvää ja tuomaan jokai-

sesta esille hänen hyvät puolensa ja opetetaan myös hyvinvoinnin ja hyvän luonteen taitojen 

edistämistä. Hyvinvointitaitojen opettamisella voidaan esimerkiksi vahvistaa oppilaiden omaa 

aktiivista toimijuutta hyvinvoinnin edistämisessä. Koska koulussa vietetään paljon aikaa, on 

juuri koulu se paikka, jolla voi olla hyvin myönteiset ja kauaskantoiset vaikutukset oppilaan 

elämään, jos asiat tehdään oikein. (Leskisenoja & Sandberg, 2019.) Jalanne (2012, 205–206) 

muistuttaa, että myös Wilmaa voidaan käyttää positiivisen palautteen antoon ja etenkin niiden 

oppilaiden kohdalla, joilla on haasteita koulunkäynnin kanssa, positiivinen palaute varmasti in-

nostaa sekä oppilasta itseään, että myös kotiväkeä. Hän huomauttaa kuitenkin myös, ettei Wil-

man palautesysteemiä tulisi pitää itsetarkoituksena vaan enemmänkin kannustimena jatkaa hy-

vin sujunutta koulutyöskentelyä. (Jalanne, 2012, 205–206.) 

Jalanne (2012, 208) nostaa esiin myös sen, että oppilaan tulisi saada palautetta tekemisestään 

eikä itsestään. Oppilaan persoonaa ei tulisi koskaan arvostella tai haukkua, mutta tietenkään 

myös huonoa käytöstä ei saa hyväksyä. (Jalanne, 2012, 208.) Jos lasta moititaan, tulisi lapsen 

käytös ja lapsi itse pitää erillään, ettei lapselle pääse syntymään käsitystä, että hän olisi jollain 

lailla paha tai huono, koska käyttäytyy tietyllä tavalla. (Mikkonen, 2001a, 207.) Jalanne (2012, 

204) korostaa välittömän palautteen merkitystä, jotta oppilas saa heti palautetta työskentelys-

tään, mikä lisää motivaatiota. Närhen (2012, 190) mukaan nopeasti oppimiseen johtava palaute 

on johdonmukaista, välitöntä, säännöllistä ja sopivan voimakasta. Itsearvioinnin merkitystä ei 

myöskään pitäisi unohtaa, sillä se auttaa oppilasta näkemään omat vahvuutensa ja heikkoutensa 
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sekä huomaamaan, miten hän voi vaikuttaa omaan käytökseen ja työskentelyyn. (Jalanne, 2012, 

209.) 

4.3 Tukimuodot etäopetuksessa 

Tutkimusta nimenomaan ADHD-oireisille oppilaille sopivista tukimuodoista etäopetuksen ai-

kana on toistaiseksi tehty todella vähän. Heihin kuitenkin pätevät monet ohjeet, jotka koskevat 

yleisesti tuen tarpeisia oppilaita. Lisäksi useita lähiopetuksessa käytettyjä tukimuotoja voidaan 

siirtää ja soveltaa myös etäopetukseen. Myös etäopetuksessa oppilas on oikeutettu esimerkiksi 

tehostettuun tai erityiseen tukeen liittyviin tukitoimiin, vaikkakin niiden järjestäminen saattaa 

erota lähiopetukseen verrattuna.  

Sergejeffin (2020) mukaan tuen tarpeisia oppilaita ei tulisi jättää ainoastaan annettujen tehtä-

väpakettien varaan, sillä se toimii todella harvoin ja asettaa vanhemmille todella suuren vastuun 

opintojen etenemisestä. Kotona opiskellessa korostuu perheeltä saatava tuki ja ohjaus, joten on 

tärkeää, että myös huoltajilla on mahdollisuus seurata opintojen etenemistä. (Sergejeff, 2020.) 

Myös Sainion ym. (2020) tutkimuksessa kodin tuen ja huoltajien merkitys osoittautui suureksi 

opiskelun sujumisessa. Garben ym. (2020) tutkimuksessa vanhemmilla oli vaikeuksia tasapai-

noilla oman työnantajan vaatimusten ja lasten opintojen tukemisen välillä. Erityisen haastavaksi 

vanhemmat kokivat auttaa opiskelussa lapsiaan, joilla oli oppimisvaikeuksia kuten dysleksia 

tai ADHD. He eivät kokeneet oman osaamisensa riittävän lasten opettamiseen ja aikaa tehtävien 

tekoon kului huomattavan paljon. (Garbe ym., 2020.) Myös Sandberg (2018) korostaa kodin ja 

koulun yhteistyön merkitystä ADHD-oireisilla lapsilla. Tämänkin tutkimuksen kyselyssä vas-

taajat korostivat yhteistyötä vanhempien kanssa, sillä opiskelu tapahtuu kotona, missä huoltajat 

ovat tukemassa lasta.  

Sandberg (2018) korostaa ADHD-oireisilla oppilailla struktuurin merkitystä, sillä se tukee kes-

kittymistä. Sergejeffin (2020) mukaan kuvallinen päivästruktuuri on hyvä tapa aikatauluttaa 

työskentelyä etäopetuksessa ja siihen voidaan aikatauluttaa työskentely, lepo ja ruokailu sopi-

viin osiin. Sainio ym. (2020) ehdottavat, että lukujärjestykseen kannattaa merkitä erikseen 

myös liikunta- ja rentoutumishetket ja oppilaita on myös hyvä muistuttaa niistä. Ennakointi 

helpottaa ADHD-lapsen päiviä ja oppilas hyötyykin usein esimerkiksi selkeästä kuvallisesta 

päiväjärjestyksestä, joka auttaa hahmottamaan toimintaa. (Sandbeg, 2018.) Mikäli lähiopetuk-

sessakin on käyty esimerkiksi aina päivän alussa läpi päivän lukujärjestys, kannattaa sama tapa 

siirtää myös etäopetukseen.  
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Sergejeff (2020) painottaa sitä, että tehtävät kannattaa toimittaa oppilaille yhtenäisellä systee-

millä, sillä oppilaiden on usein haastava hahmottaa kokonaistilannetta, jos tehtäviä tulee usean 

eri alustan kautta. Myös sähköisistä tehtävälistoista voi olla apua, jolloin oppilas näkee selke-

ästi, milloin hänen pitää tehdä tietyt tehtävät. (Sergejeff, 2020.) Sainio ym. (2020) toteavat, että 

erilaisia digitaalisia alustoja ja ohjelmia kannattaisi yhdenmukaistaa, jotta tehtävänannot ovat 

oppilaille selkeät ja heidän on helppo siirtyä alustalta toiselle. Sandbergin (2018) mukaan 

ADHD-oppilasta helpottavat yksi kerrallaan annetut sekä kuvitetut toimintaohjeet, jotka hel-

pottavat ohjeiden noudattamista. Tämä kannattaa huomioida myös etäopetuksen aikana tehtä-

vänannossa. 

Sergejeffin (2020) mukaan etäopiskelussa korostuu säännöllisen päivästruktuurin merkitys ja 

esimerkiksi yhteinen etätapaaminen aamuisin auttaa oppilaita pitämään säännöllisen päiväryt-

min sekä virittämään oppilaat päivän tehtäviin. Sandberg (2018) muistuttaakin rutiinien merki-

tyksestä ADHD-oireisilla. Sergejeffin (2020) mukaan etäopiskelussa tärkeintä on selkeä, yhte-

näinen tehtävänanto, päivittäiset etäopetustunnit, tehtävien pilkkominen osiin sekä työn alkuun 

auttaminen. Sandbergin (2018) mukaan erityisesti ADHD-oireisilla juuri tehtävän aloittaminen 

voi olla haastavaa ja siinä tukeminen on tärkeää.  

Sergejeffin (2020) mukaan tukena voidaan käyttää ohjaajia, jotka työskentelevät joko livenä tai 

etänä tiettyjen oppilaiden kanssa sovittuina aikoina. Esimerkiksi etänä työskennellessä ohjaaja 

on koko ajan linjoilla ja ohjeistaa työskentelyn alkuun sekä huolehtii, että tehtävät tulevat teh-

dyiksi. Lopuksi tehdyt tehtävät voidaan tarkistaa yhdessä ja sopia, mitä oppilaan tulee tehdä 

ennen seuraavaa tapaamista. Tällainen malli on ollut käytössä esimerkiksi Valteri-kouluissa. 

(Sergejeff, 2020.) Myös tämän tutkimuksen kyselyssä opettajat mainitsivat ohjaajien merkityk-

sen oppilaiden tukemisessa. Lisäksi tukea saatiin esimerkiksi erityisopettajalta myös etänä.  

Sandberg (2018) muistuttaa, että ADHD-oppilaat tarvitsevat usein motorista toimintaa kyetäk-

seen keskittymään. Liike parantaa oppilaan vireystilaa ja usein myös toiminnallinen opiskelu 

auttaa keskittymistä. Lisäksi esimerkiksi erilaiset stressilelut voivat parantaa keskittymistä. 

(Sandberg, 2018.) Koska etäopetuksessa oppilaat istuvat tavallista enemmän ruudun ääressä, 

on opettajan tärkeä huomioida, että oppilaat pääsevät välillä liikkumaan, jotta keskittyminen 

säilyy. Myös etäopetuksessa voidaan hyödyntää välillä toiminnallista opiskelua. Sandberg 

(2018) huomauttaa myös työskentelyasennon merkityksestä. Pulpettityöskentely ei sovi kai-

kille ja myös etäopetuksessa oppilasta voidaan kannustaa vaihtelemaan työskentelyasentoa. 
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Myös etäopetuksessa opetusta voidaan eriyttää oppilaan taitotason ja esimerkiksi keskittymis-

kyvyn mukaan. Sandbergin (2018) mukaan eriyttäminen voi tarkoittaa jopa jokaiselle oppilaalle 

omia tehtäviä, omaa opettajaa ja omaa opiskeluaikataulua. Yleensä eriyttäminen kuitenkin to-

teutetaan esimerkiksi eri tasoisilla tehtävillä ja erilaisin opetuksen keinoin. (Sandberg, 2018.) 

Myös tämän tutkimuksen kyselyssä opettajat mainitsivat eriyttämisen yhtenä tukikeinona.  
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 5 Tutkimuksen metodologia ja toteutus 

Tämä tutkielma on laadullinen tutkimus, jossa lähestymistavaksi on valikoitunut fenomenolo-

gia. Aineisto on kerätty sähköisellä kyselylomakkeella, joka on julkaistu Facebookin suljetussa 

ryhmässä, josta vastaukset kerättiin kokoon viikon aikana. Vastaajia oli yhteensä 15, joista yksi 

vastaus poistettiin, jolloin tutkielmassa on käytetty yhteensä 14 vastausta. Aineiston analyysi 

on tehty aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Seuraavaksi esitellään tarkemmin tutkimusky-

symyksiä, tutkielman toteutusta, aineistonkeruumenetelmää ja tutkimuksen vastaajia sekä ai-

neiston analyysiä.  

5.1 Tutkimuskysymykset ja tutkielman tavoite 

Poikkeusolojen aikaisesta etäopetusjaksosta on jo tehty jonkin verran tutkimusta, mikä on vielä 

hyvin tuoretta. Etäopetuksen vaikutuksesta ADHD-oppilaisiin tai opettajien kokemuksista 

ADHD-oppilaiden etäopetuksesta on kuitenkin tehty hyvin vähän tutkimusta. Tämän tutkiel-

man tavoitteena onkin selvittää, millaisia kokemuksia luokanopettajilla on ADHD-oppilaiden 

etäopetuksesta. On mielenkiintoista tietää, ovatko kokemukset negatiivissävytteisiä vai löy-

tyykö myös positiivisia puolia. Alun perin tutkimuskysymyksiä oli vain yksi (Millaisia koke-

muksia luokanopettajilla on ADHD-oppilaiden etäopetuksesta?), mutta tutkimuksen edetessä 

ilmaantui tarve myös toiselle tutkimuskysymykselle. Toisen tutkimuskysymyksen avulla tuo-

daan ilmi, millaisia tukikeinoja luokanopettajat ovat käyttäneet ADHD-oppilailla lähi- ja etä-

opetuksen aikana. Lähiopetuksen aikaisten tukikeinojen esittely on myös tärkeää, jotta etäope-

tuksen aikana käytettyjä tukikeinoja voidaan verrata normaalitilanteeseen. Hyödynnetyt tuki-

keinot liittyvät myös oleellisesti siihen, millaisia kokemuksia opettajilla on etäopetuksen on-

nistumisesta. Kysely kohdennettiin alakoulussa toimiville luokanopettajille ja vastaajina ovat 

eri luokka-asteiden opettajat. Tutkielman edetessä tutkimuskysymyksiksi muotoituivat: 

1. Millaisia tukimuotoja ADHD-oppilaat saivat etäopetuksessa lähiopetukseen verrattuna? 

2. Millaisia kokemuksia luokanopettajilla on ADHD-oppilaiden etäopetuksesta? 

5.2 Metodologiset lähtökohdat 

Laadullisesta ja määrällisestä tutkimuksesta puhuttaessa yleistä on vastakkainasettelu, jota Ala-

suutari (2011) kuitenkin kritisoi, sillä molemmissa on paljon myös yhteisiä periaatteita ja niitä 

voidaan soveltaa samassakin tutkimuksessa. Hänen mukaansa niitä ei siis tulisi pitää toisensa 
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poissulkevina vaan enemmänkin jatkumona sen sijaan, että ihmistieteellisten tutkimusten 

kenttä jaettaisiin karusti kahtia kvantitatiivisiin ja kvalitatiivisiin menetelmiin. (Alasuutari, 

2011.) Myös Puusa ja Juuti (2020a) toteavat, ettei laadullista ja määrällistä tutkimusta tulisi 

pitää toisiaan poissulkevina. Heidän mukaansa tärkeimpänä erona voidaan pitää sitä, että mää-

rällisessä tutkimuksessa oletetaan kohteen olevan teoriasta ja tutkijasta riippumaton. Myös tut-

kimusten aineistot ovat pääsääntöisesti erilaisia, sillä määrällisessä tutkimuksessa aineistot esi-

tetään numeerisessa muodossa, kun taas laadullisessa tutkimuksessa aineisto on pääosin eri-

laista tekstiä. (Puusa & Juuti, 2020a.) Eskola ja Suoranta (1998) nostavat esiin sen, että laadul-

lista tutkimusta on pidetty subjektiivisena tapana tuottaa tietoa ja määrällistä tutkimusta puo-

lestaan objektiivisena tapana. Tällainen jako on tarpeettoman jyrkkä eikä voida sanoa, että esi-

merkiksi kvantitatiivinen kyselytutkimus olisi tarkempi menetelmä kuin esimerkiksi eläytymis-

menetelmä, jota voidaan käyttää laadullisessa tutkimuksessa. Ennen kaikkea kyseessä on eri-

lainen näkökulma. (Eskola & Suoranta, 1998.) 

Kiviniemi (2018) kuvaa laadullista tutkimusta prosessiksi, sillä aineistonkeruun välineen ol-

lessa inhimillinen eli tutkija itse, aineistoon liittyvät näkökulmat ja tulkinnat kehittyvät tutkijan 

tietoisuudessa vähitellen tutkimuksen edetessä, jolloin tutkimusta voidaan kuvata myös op-

pimistapahtumana. Usein myöskään tutkimuksen etenemisen eri vaiheet eivät ole etukäteen jä-

senneltävissä selkeiksi vaiheiksi vaan erilaiset ratkaisut esimerkiksi aineistonkeruuseen liittyen 

saatavat jäsentyä tutkimuksen edetessä. (Kiviniemi, 2018.) Puusan ja Juutin (2020a) mukaan 

laadullisessa tutkimuksessa tavoitteena on ymmärtää tutkimuksessa tarkasteltavaa ilmiötä tut-

kimuksen kohteena olevien henkilöiden näkökulmasta, jolloin ollaan kiinnostuneita esimer-

kiksi tutkittavien henkilöiden kokemuksista. Vilkka (2020) toteaa laadullisen tutkimuksen eri-

tyispiirteen olevan se, ettei tutkittavasta asiasta pyritä löytämään totuutta vaan enemmänkin 

tutkimuksen aikana muodostuneiden tulkintojen avulla näyttää tutkittavasta asiasta jotain sel-

laista, joka on välittömän havainnon tavoittamattomissa. Kiviniemen (2018) mukaan tutkimus-

ongelma ei useinkaan ole vielä tutkimuksen alussa tarkasti muotoiltu vaan se täsmentyy hitaasti 

tutkimuksen edetessä. Tärkeää onkin tutkimuksen edetessä poimia sellaiset johtavat ideat, joi-

den pohjalta tutkimuksellisia ratkaisuja tullaan tekemään. (Kiviniemi, 2018.) 

Laadullisessa tutkimuksessa keskitytään yksittäisten tapausten tarkasteluun ja olennaista on 

osallistuvien ihmisten näkökulma sekä tutkijan vuorovaikutus yksittäisen havainnon kanssa, 

jolloin etäisyys tutkijan, aineiston ja tutkijan välillä on useimmiten pieni. (Puusa & Juuti, 

2020a.) Eskolan ja Suorannan (1998) mukaan laadullisessa tutkimuksessa tutkijan asema onkin 
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varsin erilainen määrälliseen tutkimukseen verrattuna, sillä tutkijalla on toiminnassaan tietyn-

laista vapautta, mutta häneltä myös vaaditaan paljon tutkimuksellista mielikuvitusta.  Kivinie-

men (2018) mukaan laadulliselle tutkimukselle luontaista on aineistonkeruun ja teorian kehit-

tämisen vuorovaikutuksellisuus. 

Laadullinen tutkimus on ottanut vaikutteita esimerkiksi hermeneutiikasta, fenomenologiasta ja 

analyyttisestä kielifilosofiasta. (Eskola & Suoranta, 1998.) Puusa ja Juuti (2020b) toteavat laa-

dullisen tutkimuksen menetelmien nojaavan usein fenomenologiaan. Fenomenologia valikoi-

tuikin tähän tutkimukseen sopivaksi tutkimusotteeksi, koska tarkoituksena on tutkia nimen-

omaan ihmisten kokemuksia. Virtasen (2006, 152) mukaan fenomenologisten tutkimusten kes-

keisin tutkimuskohde on ihmisen kokemus, joka voi antaa uuden tavan lähestyä jotain paljon 

tutkittua ilmiötä. Laineen (2018) mukaan kokemuksia tutkittaessa tutkitaan niiden merkityssi-

sältöä ja sen rakennetta. Huhtinen ja Tuominen (2020) toteavat, että fenomenologisessa tutki-

muksessa yritetään päästä tutkimuksen kohteina olevien henkilöiden maailmaan ja ymmärtää 

tutkittava ilmiö sellaisena kuin se ilmenee tutkittavien elämismaailmassa. Virtasen (2006, 157) 

mukaan tutkimuksen lähtökohtana voidaan pitää ihmisen mielessä rakentuneita merkityksiä, 

jotka koostuvat erilaisista kokemuksista eli esimerkiksi havainnoista, tunne-elämyksistä, mie-

likuvista, kuvitelmista, uskomuksista, mielipiteistä, käsityksistä ja arvostuksista.  

Virtasen (2006, 170) mukaan aineisto tulisi hankkia siten, että tutkija ei pääse vaikuttamaan 

kokemuksiin, joita tutkittavat tuovat esiin. Tutkittavien tulisi siis saada vapaasti ilmaista koke-

muksiaan. Lisäksi kysymysten tulisi olla strukturoimattomia ja mahdollisimman avoimia, jol-

loin tutkittava saa itse liittää vastaukseen kokemiaan mielikuvia ja elämyksiä aiheeseen liittyen. 

Aineisto voidaan joko kerätä haastattelemalla tai avoimen haastattelulomakkeen avulla. Myös 

Laine (2018) toteaa, että haastattelukysymysten tulisi ohjailla vastausta mahdollisimman vähän. 

5.3 Digitaalinen kyselylomake aineistonkeruumenetelmänä 

Tuomen ja Sarajärven (2018) mukaan laadullisessa tutkimuksessa yleisimpiä aineistonkeruu-

menetelmiä ovat haastattelu, kysely, havainnointi sekä erilaisista dokumenteista koottu tieto. 

Näitä erilaisia menetelmiä voidaan käyttää myös yhdessä tai eri tavoilla yhdistettynä tutkimus-

kysymyksestä ja resursseista riippuen. (Tuomi & Sarajärvi, 2018.) Laadullisella aineistolla voi-

daan tarkoittaa yksinkertaisimmillaan aineistoa, joka on ilmiasultaan tekstiä ja se voi olla syn-

tynyt joko tutkijasta riippumatta tai tutkijasta riippuen. (Eskola & Suoranta, 1998.)  
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Tuomen ja Sarajärven (2018) mukaan haastatteluiden ja kyselyiden idea on yksinkertainen, sillä 

jos halutaan tietää, mitä joku ihminen ajattelee tai miksi hän toimii tietyllä tavalla, on järkevintä 

kysyä ihmiseltä itseltään. Vilkka (2021) käyttää käsitettä tutkimushaastattelu, jonka muodoiksi 

hän esittää lomakehaastattelun, teemahaastattelun ja avoimen haastattelun. Hänen mukaansa 

tutkimushaastattelu tehdään yleensä yksilöhaastatteluna, mutta se voidaan tehdä myös esimer-

kiksi ryhmälle. Tässä tutkimuksessa vastaukset on koottu yksilöhaastatteluina. Tuomen ja Sa-

rajärven (2018) mukaan kyselyä ja haastattelua käytetään osin päällekkäisinä termeinä, mutta 

niiden ero voidaan määritellä vastaajan toiminnalla tiedonkeruuvaiheessa, sillä kyselyn vastaa-

jat voivat täyttää itsenäisesti esimerkiksi kotona, kun taas haastattelussa haastattelija usein esit-

tää kysymykset henkilökohtaisesti. Kuitenkin eroa ei useinkaan voida määritellä näin selvästi, 

sillä voidaan puhua myös internetin välityksellä tapahtuvasta haastattelusta, esimerkiksi sähkö-

postihaastattelusta. (Tuomi & Sarajärvi, 2018.) Tässä tutkimuksessa vastaukset on koottu digi-

taalisen kyselylomakkeen avulla, joka esitellään liitteessä 2, joten tämän määrittelyn mukaan 

käyttämäni tiedonkeruumenetelmä on kysely, vaikkakin sillä on paljon yhteisiä piirteitä esimer-

kiksi teemahaastattelun kanssa. Vilkka (2021) toteaa, että teemahaastattelussa tutkimusongel-

masta poimitaan keskeiset aiheet tai teemat eikä niiden käsittelyjärjestyksellä tutkimushaastat-

telun aikana ole väliä. Haastattelun aihepiiri on määrätty etukäteen, mutta menetelmässä ei käy-

tetä strukturoidulle haastattelulle tyypillisiä kysymysten tarkkaa muotoa ja järjestystä. (Eskola 

& Suoranta, 1998.) Tutkimuskyselyssä kysymykset ovat teemahaastattelun tapaan pääosin 

avoimia. Avointen kysymysten hyviksi puoliksi Valli (2018) mainitsee esimerkiksi sen, että 

vastaajan mielipide on helpompi saada perusteellisesti selville.  

Vallin ja Perkkilän (2018) mukaan sähköisten kyselylomakkeiden suosio on kasvanut esimer-

kiksi niiden visuaalisuuden vuoksi, sillä ne on helppo rakentaa ulkoasultaan monipuolisiksi. 

Tämän lisäksi verkkokyselyiden etuna voidaan nähdä niiden nopeus vastausten keräämisessä 

sekä taloudellisuus, sillä aineistonkeräämisestä ei aiheudu kuluja. (Valli & Perkkilä, 2018.) Di-

gitaalisen kyselylomakkeen eduiksi Valli (2018) mainitsee aineiston syötön poisjäämisen sekä 

sen varmistamisen, että vastaaja vastaa kaikkiin kysymyksiin. Tällä voi kuitenkin olla myös 

huonot puolensa, sillä vastaaja saattaa lopettaa vastaamisen kesken, mikäli kokee, ettei osaa-

kaan vastata johonkin kysymykseen. Lisäksi digitaalinen kyselylomake ei sovi kaikille kohde-

ryhmille, sillä osalle se voi tuottaa liikaa haasteita. (Valli, 2018.) Tässä tutkimuksessa voitiin 

kuitenkin olettaa, että kaikki vastaajat osaavat vastata digitaaliseen kyselylomakkeeseen, sillä 
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luokanopettajat käyttävät työssään päivittäin erilaisia digitaalisia välineitä ja erityisesti etäope-

tusjakson aikana ne ovat varmasti tulleet tutuiksi. Näin ollen se tuskin on vaikuttanut vastaus-

prosenttiin. 

Laadullisessa tutkimuksessa on usein perusteltua keskittyä vain pieneen määrään tapauksia ja 

pyrkiä analysoimaan niitä mahdollisimman perusteellisesti, jolloin laatu on määrää tärkeämpi 

tieteellisyyden kriteeri. (Eskola & Suoranta, 1998.) Laadullisessa tutkimuksessa voidaan tilas-

tollisen yleistettävyyden sijaan pitää tavoitteena esimerkiksi vanhojen ajatusmallien kyseen-

alaistamista ja ilmiön selittämistä ymmärrettäväksi, mihin päästään pienelläkin tutkimusaineis-

tolla, mikäli analyysi on tehty riittävän huolellisesti. (Vilkka, 2021.) Tuomen ja Sarajärven 

(2018) mukaan etenkin laadullisessa tutkimuksessa ei useinkaan voida antaa tarkkaa vastausta 

siitä, mikä on aineistolle sopiva koko. Siihen vaikuttavat esimerkiksi käytettävissä olevat tutki-

musresurssit. (Tuomi & Sarajärvi, 2018.) Myös Eskola ja Suoranta (1998) toteavat, että laadul-

lisessa tutkimuksessa aineiston koolla ei voida sanoa olevan välitöntä merkitystä tutkimuksen 

onnistumiseen ja aineiston kokoa miettiessä vastaus riippuu juuri kyseisestä tapauksesta.  

Eskolan ja Suorannan (1998) mukaan yleisimmin aineiston sanotaan olevan riittävä, kun uudet 

tapaukset eivät enää tuota tutkimusongelman kannalta uutta tietoa. Tällöin voidaan puhua ai-

neiston kyllääntymisestä eli saturaatiosta. (Eskola & Suoranta, 1998; Vilkka, 2021; Kananen, 

2015, 128.) Aineisto siis alkaa toistaa itseään eikä uutta tietoa tutkimusongelmaan liittyen enää 

saada. Oleellista on kuitenkin tietää, minkälaista tietoa aineistosta etsitään, sillä muutoin kyl-

lääntymistä ei ole mahdollista saavuttaa.  (Tuomi & Sarajärvi, 2018.) Vilkan (2021) mukaan 

kyllääntymispisteen määrittely on erityisen haastavaa, kun tutkitaan ihmisten kokemuksia, sillä 

jokaisen kokemus on aina ainutkertainen. Eskola ja Suoranta (1998) esittävät, että 15 vastausta 

on usein suhteellisen toimiva määrä, mutta tätä ei voida kuitenkaan pitää yleispätevänä sään-

tönä, sillä sopiva vastausten määrä riippuu aina kyseessä olevasta tutkimuksesta. Tässä tutki-

muksessa 14 vastausta osoittautui sopivaksi määräksi. Koska laadullisessa tutkimuksessa ei py-

ritä tilastolliseen yleistettävyyteen vaan esimerkiksi kuvaamaan tiettyä tapahtumaa tai ymmär-

tämään tiettyä toimintaa, on Tuomen ja Sarajärven (2018) mukaan tärkeää, että tutkittavat tie-

tävät aiheesta mahdollisimman paljon tai heillä on omaa kokemusta. Sen vuoksi osallistujia ei 

ole valittu satunnaisesti vaan harkiten ja tarkoitukseen sopien. (Tuomi & Sarajärvi, 2018.) Myös 

tässä tutkimuksessa osallistujat on valittu sen perusteella, että heillä on henkilökohtaista koke-

musta tutkittavasta aiheesta.  
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5.4 Aineistonkeruu 

Tämän tutkimuksen aineisto on kerätty tammikuussa 2022 digitaalisen kyselylomakkeen 

avulla, joka esitellään liitteessä 2. Kyselylomakkeen alussa kerrottiin yleisesti tutkimuksesta ja 

sen toteuttamisesta sekä esimerkiksi, kuinka kauan aikaa kyselylomakkeeseen vastaaminen vie. 

Valli (2018) toteaa, että lomakkeen pituutta on tarpeen pohtia huolella, sillä liian pitkä lomake 

voi vähentää vastaajien määrää. Tutkimukseni kannalta on oleellista, että osallistujat ovat toi-

mineet etäopetusjakson aikana luokanopettajina, sillä keskityn tutkimuksessani nimenomaan 

luokanopettajien kokemuksiin alakoulun kontekstissa. Olennaisen tärkeää on myös se, että hei-

dän luokallaan on etäopetusjakson aikana ollut ainakin yksi oppilas, jolla on ADHD sekä se, 

että kyseinen oppilas on osallistunut etäopetukseen. Näiden lisäksi toin esille tutkimusetiikan 

ja luotettavuuden kertomalla, että tutkimuksessa noudatetaan anonymiteettiä ja tuloksia käyte-

tään ainoastaan tähän tutkimukseen, minkä jälkeen vastaukset hävitetään asianmukaisella ta-

valla.  

Lähetin digitaalisen kyselylomakkeen kahteen luokanopettajien suosimaan Facebook-ryhmään 

(Alakoulun aarreaitta- Ideoita ja oivalluksia opetuksen tueksi ja Suomen opettajien ja kasvat-

tajien foorumi #SOKF), sillä uskoin näin tavoittavani mahdollisimman laajan vastaajajoukon. 

Koska kyseisiin ryhmiin julkaistaan päivittäin valtava määrä uusia julkaisuja, oli suuri vaara, 

että oma tutkimuskyselyni hukkuu viestitulvaan. Onnekseni tutkimuskysely kuitenkin tavoitti 

melko nopeasti riittävän laajan vastaajajoukon. Suurimman osan vastauksista sain jo ensimmäi-

sen vuorokauden aikana. Loppujen lopuksi pidin kyselyä auki viikon verran, sillä uusia vas-

tauksia ei enää tullut. Viikon aikana sain myös tutkimukseni kannalta riittävän suuren (15) vas-

taajamäärän. Vallin ja Perkkilän (2018) mukaan yksi tapa tehdä verkkokysely on julkaista se 

jollain sosiaalisen median alustalla kuten Facebookissa, jolloin kyselyyn saa vastata kuka ha-

luaa eikä tutkija voi rajata vastaajia. Tällaisen aineiston etuna on suuri vastaajamäärä, mutta on 

tärkeää huomioida, onko aineisto jollain tavoin valikoitunut ja ketkä ovat saattaneet jäädä sen 

ulkopuolelle. (Valli & Perkkilä, 2018.) 

 

Vallin ja Perkkilän (2018) mukaan digitaalisten kyselylomakkeiden kohdalla on tärkeää huo-

mioida, että lomake toimii eri laitteissa ja siihen on helppo vastata laitteesta riippumatta. Koin-

kin tärkeäksi ennen kyselylomakkeen julkaisemista, että testasin sen toimivuutta pilottiky-

selyllä, jossa vastaajana toimi luokanopettaja. Pilottikyselyn jälkeen kysyin palautetta ja kor-
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jausehdotuksia kyselylomakkeeseen sekä varmistin, vastaako se hänen mielestään tutkimusky-

symykseen. Saamani palautteen pohjalta tein kyselyyn vielä muutaman korjausehdotuksen en-

nen sen julkaisemista. Pilottihaastattelun vastaukset eivät ole osana tutkimukseni aineistoa. 

Tutkimuskyselyyni kertyi vastauksia yhteensä viisitoista (15). Vastauksista yhden jouduin kui-

tenkin jättämään aineistosta pois, sillä vastaaja oli erityisluokanopettaja, jonka luokalla oli suuri 

määrä erityistä tukea saavia ADHD-oppilaita useammalta luokka-asteelta. Koska tarkoitukseni 

on tutkia nimenomaan luokanopettajien kokemuksia, päädyin jättämään kyseisen vastaajan pois 

varsinaisesta aineistostani, jotta se ei vaikuttaisi tuloksiin. Näin ollen lopullinen aineistoni koos-

tui neljästätoista (14) vastauksesta. Koska aineistoni on melko pieni, ei tarkoitukseni ole sen 

pohjalta tehdä laajoja yleistyksiä vaan ainoastaan kertoa näiden muutamien luokanopettajien 

kokemuksista. 

5.5 Vastaajien kuvaus 

Koska vastauksia kerättiin ainoastaan sellaisilta henkilöiltä, jotka toimivat luokanopettajina etä-

opetusjakson aikana sekä, joiden luokalla oli ainakin yksi etäopetuksessa ollut ADHD-oppilas, 

voidaan olettaa kaikkien vastaajien olevan (tai ainakin etäopetusjakson aikaan olivat) luokan-

opettajia. Lisäksi jokainen heistä opetti tuolloin ainakin yhtä ADHD-oppilasta. Näiden lisäksi 

kerättiin myös muutamia muita taustatietoja. Kyselyssä kysyttiin vastaajien sukupuolta ja 

kaikki kyselyyn vastanneet ovat naisia. Olisi ollut mielenkiintoista saada vastauksia myös mie-

hiltä ja selvittää, näkyykö sukupuoli vastauksissa jollain tavalla. Kuitenkin aineisto on niin 

pieni, ettei laajoja yleistyksiä joka tapauksessa olisi voitu tehdä. Vallin (2018) mukaan kyselyn 

alussa olevat taustatietokysymykset toimivat usein myös eräänlaisina lämmittelykysymyksinä 

varsinaiseen aiheeseen. Usein taustakysymykset ovat selittäviä muuttujia, mikä tarkoittaa sitä, 

että tutkittavaa ominaisuutta tarkastellaan niiden suhteen. (Valli, 2018.) 

Lisäksi kysyttiin, kuinka monta vuotta vastaajat ovat toimineet luokanopettajina. Jätin kysy-

myksen tarkoituksella avoimeksi enkä esimerkiksi luonut valmiiksi tiettyjä luokkia (esim. 0–5, 

6–10 jne.) saadakseni mahdollisimman tarkat vastaukset. Työkokemus vaihteli 3–37 vuoden 

välillä, joten hajonta oli suurta. Alle 5 vuotta (3) työkokemusta oli vain yhdellä ja alle 10 vuotta  

myös yhdellä. Suurimmalla osalla työkokemusta oli kertynyt 11–15 vuotta (11,12,13,14,14,15).   

Yhdeltä vastaajalta työkokemusta löytyi 20 vuotta ja kahden työkokemus osui välille 21–30 

(21, 22). Kolmella työkokemusta oli yli 31 vuotta (34, 35, 37). Alla olevassa kuviossa 2 on 

havainnollistettu opetuskokemuksen määrää. 
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Kuvio 2: Opetuskokemuksen määrä 

Seuraavaksi selvitettiin, mitä luokka-astetta vastaajat opettivat etäopetusjakson aikana. Vaihte-

lua oli paljon, sillä vastaajat olivat opettaneet kaikkia luokka-asteita (1–6). Eniten vastaajissa 

oli alkuopetuksen (1–2) opettajia, yhteensä viisi (5). 3. luokan opettajia oli yksi (1), kun taas 4. 

luokan opettajia kolme (3). 5. luokan opettajia oli kaksi (2) ja 6. luokan opettajia kolme (3). 

Alla olevassa kuviossa 3 on havainnollistettu tätä. 

 

Kuvio 3: Opetusluokka 

Seuraavaksi kysyttiin, kuinka monta ADHD-oppilasta luokanopettajan opettamalla luokalla oli. 

Suurimmalla osalla vastaajista eli yhdeksällä (9) ADHD-oppilaita oli luokalla vain yksi (1). 

Neljällä (4) vastaajilla oli luokallaan kaksi (2) ADHD-oppilasta ja yhdellä (1) vastaajista kolme 

(3) oppilasta. Alla oleva kuvio 4 havainnollistaa tätä. 
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Kuvio 4: ADHD-oppilaiden määrä luokassa 

5.6 Aineistolähtöinen sisällönanalyysi analyysimenetelmänä 

Sisällönanalyysiä voidaan pitää perusanalyysimenetelmänä, jota voidaan käyttää lähes kaikissa 

laadullisen tutkimuksen menetelmissä. Yksittäisen metodin lisäksi se on myös väljä teoreetti-

nen viitekehys, joka on mahdollista liittää erilaisiin analyysikokonaisuuksiin. Monet laadullisen 

tutkimuksen analyysimenetelmät itse asiassa perustuvat jollain tavalla sisällönanalyysiin. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2018.) Pelkistetyimmillään aineistolähtöisessä analyysissä aletaan raken-

taa teoriaa empiirisestä aineistosta lähtien, alhaalta ylöspäin. (Eskola & Suoranta, 1998.) Tut-

kimusaineistosta siis pyritään luomaan teoreettinen kokonaisuus, jolloin analyysiyksiköt on tär-

keää valita aineistosta tutkimuksen tarkoituksen ja tehtävänasettelun mukaan. (Tuomi & Sara-

järvi, 2018.) Kun aineistoa analysoidaan aineistolähtöisesti ilman teoreettisia etukäteisoletta-

muksia, ei etukäteisoletusten anneta häiritä aineistosta nousevia teemoja. (Eskola & Suoranta, 

1998.) 

Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2010, 221–222) toteavat, että usein ennen aineiston analyysin 

aloittamista pitää tehdä esitöitä. Ensimmäiseksi vaiheeksi hän mainitsee tietojen tarkistuksen, 

jolloin tarkistetaan, sisältyykö aineistoon selviä virheellisyyksiä tai puuttuuko sieltä tietoja. 

Tässä vaiheessa voidaan esimerkiksi hylätä jokin puutteellisesti täytetty vastaus. Toisessa vai-

heessa tietoja voidaan täydentää esimerkiksi ottamalla yhteyttä haastateltaviin annettujen tieto-

jen täydentämiseksi tai yrittää kerätä enemmän vastauksia. Kolmannessa vaiheessa aineisto jär-

jestetään tiedon tallennusta ja analyysejä varten. (Hirsjärvi ym., 2010, 221–222.) Tässä tutki-

muksessa aineisto käytiin läpi ja tarkistettiin, olivatko vastaukset tarpeeksi kattavia sekä sopi-

vatko ne muuten tutkimukseen. Yksi vastauksista rajautui tässä vaiheessa pois aineistosta. Tie-

tojen täydentämiseen ei ollut tarvetta, mutta lomaketta mainostettiin uudelleen, jotta vastauksia 

ADHD-oppilaiden määrä

Yksi (1) Kaksi (2) Kolme (3)
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saataisiin kokoon riittävä määrä. Näiden jälkeen aineisto järjesteltiin useampiin tiedostoihin 

analysoinnin helpottamiseksi. Koska aineisto oli jo valmiiksi kirjallisessa muodossa, litteroin-

tiin ei ollut tarvetta. Eskola ja Suoranta (1998) muistuttavat, että ennen varsinaista analysointia 

on tärkeää lukea aineisto läpi useaan kertaan, jotta se tulee tutuksi.  

Usein ensimmäisiä lähestymistapoja aineistoon on teemoittelu, jolloin aineistosta pyritään nos-

tamaan esiin tutkimusongelmaa valaisevia teemoja. (Eskola & Suoranta, 1998.) Tuomi ja Sara-

järvi (2018) toteavat teemoittelun olevan laadullisen aineiston pilkkomista ja ryhmittelyä eri-

laisten aihepiirien mukaan, jolloin voidaan vertailla tiettyjen teemojen esiintymistä aineistossa. 

Aineisto voidaan myös ryhmitellä erilaisiksi tyypeiksi samankaltaisuuksia etsimällä. Tällöin 

aineisto ryhmitellään selkeiksi ryhmiksi. (Eskola & Suoranta, 1998.) Tiettyjen teemojen sisältä 

saatetaan etsiä näkemyksille yhteisiä ominaisuuksia, joista sitten muodostetaan tietynlainen 

yleistys eli tyyppiesimerkki. (Tuomi & Sarajärvi, 2018.) 

Aineistolähtöinen sisällönanalyysi voidaan jakaa kolmeen eri vaiheeseen, jotka ovat: aineiston 

redusointi eli pelkistäminen, aineiston klusterointi eli ryhmittely ja abstrahointi eli teoreettisten 

käsitteiden luominen. (Miles & Huberman, 1994, 10–11; Tuomi & Sarajärvi, 2018.)  

Tuomen ja Sarajärven (2018) mukaan ensimmäisessä vaiheessa alkuperäisdataa pelkistetään 

karsimalla tutkimukselle epäolennaiset asiat pois aineistosta. Dataa voidaan joko tiivistää tai 

pilkkoa osiin. Esimerkiksi samaa kuvaavia ilmauksia voidaan erotella merkitsemällä ne tietyillä 

väreillä. Tämän jälkeen pelkistetyt ilmaukset listataan allekkain. (Tuomi & Sarajärvi, 2018.) 

Aineiston redusointia tapahtuu koko tutkimuksen ajan, jo aineistoa kerätessä eikä sitä tule pitää 

aineiston analysoinnista erillisenä vaiheena vaan analyysin osana. (Miles & Huberman, 1994, 

10–11). Aineistoa lukiessa esiin nousi useita tutkimuskysymyksiin liittyviä teemoja. Aloitin 

värikoodaamalla samankaltaisia asioita samoilla väreillä. Seuraavaksi pelkistin aineiston il-

mauksia. Ilmaukset olivat jo valmiiksi melko lyhyitä, joten pelkistäminen oli nopeaa. Alla ole-

vassa taulukossa 1 näkyy esimerkki ilmausten pelkistämisestä. 

Taulukko 1. Esimerkki aineiston redusoinnista 

Alkuperäinen ilmaus  Pelkistetty ilmaus  

V4: Erityisopettajaa oli mahdollisuus pyytää 

apuun, hänellä tunti kerran viikossa, kyseinen 

oppilas ei osallistunut. Opettaja seurasi, että 

tehtävät tuli tehtyä ja palautettua. Jonkin ver-

ran tehtiin yhdessä Teamsin puhelun kautta 

yhdessä tehtäviä.  

Mahdollisuus erityisopetukseen 1h/vk  

  

Opettajan tehostetumpi tuki  
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Tuomi ja Sarajärvi (2018) toteavat pelkistämistä seuraavan vaiheen olevan aineiston kluste-

rointi eli ryhmittely. Tässä vaiheessa käydään tarkkaan läpi aineistosta koodatut alkuperäisil-

maukset ja etsitään aineistosta samankaltaisuuksia tai eroavaisuuksia kuvaavia käsitteitä. Tä-

män jälkeen samaa ilmiötä kuvaavat käsitteet ryhmitellään ja yhdistetään eri luokiksi, jotka 

muodostavat alaluokat. Luokittelua jatketaan yhdistelemällä alaluokkia ja muodostamalla niistä 

yläluokkia sekä yläluokkia yhdistämällä pääluokkia. Pääluokat nimetään aineistosta nousevan 

ilmiötä kuvaavan aiheen mukaan ja lopuksi luodaan yhdistävä luokka, joka on yhteydessä tut-

kimustehtävään. (Tuomi & Sarajärvi, 2018.) 

Kolmas eli viimeinen vaihe on Tuomen ja Sarajärven (2018) mukaan aineiston abstrahointi eli 

käsitteellistäminen. Siinä erotetaan tutkimuksen kannalta olennainen tieto ja muodostetaan sen 

pohjalta erilaisia teoreettisia käsitteitä. Tavoitteena on edetä alkuperäisen aineiston käyttämistä 

kielellisistä ilmauksista erilaisiin teoreettisiin käsitteisiin ja johtopäätöksiin. Abstrahointia tulisi 

jatkaa luokituksien yhdistelyllä niin kauan, kunnes se ei enää aineiston sisällön näkökulmasta 

ole mahdollista. (Tuomi & Sarajärvi, 2018.) 

Aineiston pelkistämisen ja värikoodaamisen jälkeen aloin koota aineistoa allekkain ja erilaisiin 

taulukoihin hahmottamisen helpottumiseksi. Samankaltaisia asioita nousi esiin ja erilaisia ala-

luokkia alkoi muodostua. Tässä vaiheessa myös hahmottui kahden erillisen tutkimuskysymyk-

sen mielekkyys yhden sijaan, sillä aineisto jakautui niin, että se jo sinällään vastaa kahteen eri 

kysymykseen. Tutkimuskysymyksiksi muotoutuivatkin tässä vaiheessa: Millaisia tukimuotoja 

ADHD-oppilaat saivat etäopetuksessa lähiopetukseen verrattuna? sekä jo aiemmin päätetty 

Millaisia kokemuksia luokanopettajilla on ADHD-oireisten oppilaiden etäopetuksesta? Näihin 

kahteen kysymykseen vastaavan aineiston analysointi ja käsittely erillisinä osoittautui myös 

järkeväksi, sillä niiden vastatessa hyvin eri asioihin, ei ollut järkevää muodostaa esimerkiksi 

yhteisiä luokkia.  

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen liittyen kokosin taulukoihin erilaisia oppilaiden saamia 

tukimuotoja ja aloin ryhmittelemään niitä. Alaluokat muodostuivat helposti. Koska jo tutkimus-

kyselyssä kysyttiin tukimuodoista etä- ja lähiopetuksessa, olivat ne luonnollinen valinta pää-

luokiksi. Myös kolmiportaisen tuen muodot (yleinen, tehostettu ja erityinen tuki) olivat osana 

tutkimuskyselyä ja tuen muodot olivat aineistossa siis jo valmiiksi jakautuneet näiden katego-

rioiden alle. Eri tuen muodot ovat kuitenkin vahvasti päällekkäisiä ja limittäisiä, joten tässä 

luokittelussa ne on jätetty pois. Seuraavassa luvussa tulosten esittelyn yhteydessä myös ne tuo-

daan esille. Alla olevassa taulukossa 2 on esitetty ensimmäistä tutkimuskysymystä varten tehty 
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luokittelu tuen muodoista. Taulukossa 3 on esitetty toista tutkimuskysymystä varten tehty luo-

kittelu luokanopettajien kokemuksista ADHD-oppilaiden etäopetuksesta. 

Taulukko 2: Tuen muotojen luokittelu tutkimuskysymyksessä 1 

  

Alaluokka  Yläluokka  Pääluokka  

Osa-aikainen erityisopetus, 

opiskelu pienemmässä ryh-

mässä, ohjaajan tuki, erityis-

opettajan tuki  

Erityisopettajan ja ohjaajan an-

tama tuki  

Lähiopetuksen tukimuodot  

Tukiopetus, luokanopettajan te-

hostettu tuki  

Luokanopettajan antama tuki  

Istumapaikan valinta, apuväli-

neet (tasapainotyyny, kuulosuo-

jaimet, stressilelut)  

Fyysinen oppimisympäristö  

Eriytetyt ja pilkotut tehtävät, 

toiminnallinen harjoittelu, 

struktuuri  

Eriytetyt tehtävät  

Tehostettu yhteistyö kodin 

kanssa, koulun ulkopuolinen 

tuki (toimintaterapia, perheneu-

vola)  

Muut  

Tiheämpi yhteys kotiin, soitot, 

kannustus  

Yhteistyö kodin kanssa  Etäopetuksen tukimuodot  

  
  

Tukiopetus, henkilökohtainen 

ohjaus  

Luokanopettajan antama tuki  

Osa-aikainen erityisopetus, soi-

tot kotiin, ohjaajan tuki  

Erityisopettajan ja ohjaajan an-

tama tuki  

Pilkotut ohjeet, eriyttäminen  Eriytetyt tehtävät  

Ei tarvetta  Ei tukea  
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Taulukko 3: Tutkimuskysymyksen 2 luokittelu 

Alaluokka  Yläluokka  Pääluokka  

Poissaolojen vähentyminen/li-

sääntyminen  

Oppilaiden tavoittaminen  

Muutokset poissaoloissa  Luokanopettajien kokemuksia 

ADHD-oppilaiden etäopetuk-

sesta  

Aktiivisuuden muutos lähiope-

tukseen verrattuna  

Vaikutus tehtävien tekoon  

Toimimaton laitteisto  

Aktiivisuus opetukseen osal-

listumisessa  

Ongelmat aikataulutuksessa  

Koulun panostamisen kasva-

minen  

Vaikeudet tehtävissä  

Haasteet teknologian kanssa  

Kodin roolin kasvaminen  

Alisuoriutuminen ja passivoi-

tuminen  

Vaikeudet keskittyä  

Etäopetuksen haasteet  

Rauhallinen työympäristö  

Mahdollisuus itsenäiseen opis-

keluun  

It-taitojen karttuminen  

Teamsin mahdollisuudet  

Sopi joillekin hyvin  

  

Etäopetuksen positiiviset puo-

let  

Ei selvää vaikutusta  

Kaikissa tuen muodoissa näh-

tävissä niin haasteita kuin po-

sitiivisia puolia  

Kolmiportaisen tuen muodon 

vaikutus  
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6 Tutkimustulokset 

Tässä luvussa kuvataan tutkimuksen tuloksia, jotka on saatu edellä kuvatun aineistolähtöisen 

analyysin keinoin. Vastaukset on jaoteltu alalukuihin tutkimuskysymysten pohjalta. Ensimmäi-

sessä alaluvussa esitellään, millaisia tukimuotoja ADHD-oppilaat saivat lähi- ja etäopetuksessa. 

Tuen muodot on jaettu eri luokkiin ja lisäksi vastauksissa on huomioitu tuen eri asteet (yleinen, 

tehostettu, erityinen). Toisessa alaluvussa esitetään luokanopettajien kokemuksia ADHD-oppi-

laiden etäopetuksesta. Tämä tehdään pilkkomalla tutkimuskysymys pienempiin kysymyksiin, 

jolloin saadaan laajempi vastaus. Vastausten havainnollistamisen apuna on käytetty sitaatteja 

aineistosta. Sitaatit on merkitty tunnisteilla V1-V14 vastaajien kuvaamiseksi. 

6.1 ADHD-oireisten oppilaiden saamat tukimuodot lähi- ja etäopetuksessa 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia tukimuotoja ADHD-

oppilaat saivat etäopetuksessa. Jotta näitä voidaan kunnolla ymmärtää ja saadaan vertailukohde, 

on tutkimuksessa selvitetty myös, millaisia tukimuotoja oppilaat saivat lähiopetuksen aikana. 

Koska oppilaan saamiin tukimuotoihin liittyy oleellisesti se, saako hän yleistä, tehostettua vai 

erityistä tukea, on myös se huomioitu tuloksissa. 

6.1.1 Tuen muodot lähiopetuksessa 

Oman opettajan (luokanopettaja) antama tuki mainittiin kahdeksassa (8) vastauksessa. Yleisen 

tuen piiriin kuuluvien oppilaiden kohdalla tämä tarkoitti tukiopetusta tai kasvatuskeskusteluja. 

Tehostettuun tukeen kuuluvilla oppilailla luokanopettajan tuki sai myös paljon mainintoja ja 

tähän kuuluivat tukiopetus, luokanopettajan tehostetumpi tuki jokaisella tunnilla sekä luokan-

opettajan pitämä resurssitunti. Luokanopettajan antamalla tuella nähtiin olevan suuri merkitys. 

Erityiseen tukeen kuuluvien kohdalla tätä ei mainittu.  

V9: Osa oppitunneista pienemmässä ryhmässä, opettajan vahva tuki (tehostettu tuki) 

Erityisopettajan ja ohjaajan antama tuki sai neljätoista (14) mainintaa. Yleisen tuen piiriin kuu-

luvilla oppilailla mainittiin laaja-alaisen erityisopettajan pienryhmätunnit sekä laaja-alaisen eri-

tyisopettajan tuki. Ohjaajan tuki mainittiin kahdessa vastauksessa. Tehostettuun tukeen kuulu-

villa erityisopettaja mainittiin kahdeksassa (8) vastauksessa. Tämä tarkoitti laaja-alaisen eri-

tyisopettajan tukea, osa-aikaista erityisopetusta esimerkiksi yksi tai kaksi tuntia viikossa tarvit-
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taessa pienemmässä ryhmässä. Myös erityiseen tukeen kuuluvan kohdalla mainittiin erityisope-

tus. Ohjaajan tuki oli yleisesti käytössä kaikissa tuen muodoissa. Yleisessä tuessa se oli käy-

tössä kahdella oppilaalla, tehostetussa tuessa viidellä oppilaalla ja erityisessä tuessa kahdella 

oppilaalla. Ohjaaja auttoi luokassa tai teki oppilaan kanssa tehtäviä rauhallisessa tilassa kah-

destaan. 

V14: mahdollisuus työskennellä yksin tai ohjaajan kanssa erillisessä tilassa (tehostettu tuki) 

Fyysiseen oppimisympäristöön liittyen mainittiin kaikissa tuen muodoissa rauhallisen istuma-

paikan merkitys. Erilaisia apuvälineitä käytettiin myös kaikissa tuen muodoissa. Tasapaino-

tyyny ja kuulosuojaimet mainittiin kolmella (3) yleisen tai tehostetun tuen oppilaalla. Tehoste-

tun tuen oppilailla mainintoja saivat myös kuminauha pulpetin jaloissa, hypistelylelu sekä stres-

silelut. Lisäksi erityisen tuen kohdalla mainittiin yleisesti apuvälineet. 

V3: motoriseen levottomuuteen apuna hypistelylelu ja kuminauha pulpetin jaloissa (tehostettu 

tuki) 

Eriytetyt tehtävät mainittiin sekä tehostetun, että erityisen tuen oppilaiden kohdalla. Tähän kuu-

luivat yleisesti eriyttäminen, pilkotut ja kuvitetut tehtäväohjeet, painoalue englannissa sekä toi-

minnallinen harjoittelu. Myös struktuuri mainittiin. Tällä tarkoitettiin kuvin strukturoitua päivä- 

ja tuntiohjelmaa, strukturoituja päiviä ja rutiineja ja kuvastrukturointia. Lisäksi yhdessä vas-

tauksessa mainittiin palkkiojärjestelmät. 

Tehostettu yhteistyö kodin kanssa mainittiin yhdessä vastauksessa. Lisäksi yhden erityistä tu-

kea saavan oppilaan kohdalla mainittiin muu koulun ulkopuolinen tuki, johon lukeutuivat toi-

mintaterapia ja perheneuvolan palvelut. Myös lääkehoito sai yhden maininnan. 

V10: Apuvälineet, istumapaikka, pilkotut tehtävät, toiminnallista harjoittelua, toimintaterapia, 

kuraattori, perheneuvolan palvelut (erityinen tuki) 

6.1.2 Tuen muodot etäopetuksessa 

Vaikka yhteistyö kodin kanssa mainittiin lähiopetukseen liittyvissä tukimuodoissa ainoastaan 

kerran, koettiin se etäopetuksessa tärkeäksi kaikissa tuen muodoissa. Vastauksissa mainittiin 

tiheämpi yhteys kotiin, kodille tukea, tehostettu yhteistyö kodin kanssa sekä kannustus.  

V10: Paljon kannustusta niin lapselle kuin äidille (erityinen tuki) 
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Luokanopettajan antama tuki korostui etäopetuksessa ja se mainittiinkin kymmenessä (10) vas-

tauksessa. Tukea oli esimerkiksi henkilökohtainen ohjaus puhelimitse, kahdenkeskiset video-

puhelut, tukiopetus Teamsin välityksellä, opettajan tehostetumpi tuki ja yksityistunnit. Yhdelle 

oppilaalle tarjottiin myös mahdollisuutta tukiopetukseen koululla, mutta se ei kuitenkaan toteu-

tunut. 

V12: Tarjottiin tukiopetusta kahdestaan koululla oman luokanopen pitämänä; lupasi tulla, mutta 

ei koskaan tullut koululle näihin. Äidin mukaan ei halunnut tulla. (tehostettu tuki) 

Erityisopettajan ja ohjaajan antama tuki oli käytettävissä myös etäopetuksessa tehostetun ja eri-

tyisen tuen oppilailla. Tätä tukea olivat erityisopettajan soitot kotiin, osa-aikainen erityisopetus, 

laaja-alaisen erityisopettajan puhelu kerran viikossa sekä yleisesti laaja-alaisen erityisopettajan 

antama tuki. Lisäksi yhdelle oppilaalle tarjottiin mahdollisuutta erityisopettajan tukeen, mutta 

hän ei osallistunut. Yksi tehostetun tuen oppilas myös siirtyi loppujakson aikana lähiopetuk-

seen. 

V4: Erityisopettajaa oli mahdollisuus pyytää apuun, hänellä tunti kerran viikossa, kyseinen op-

pilas ei osallistunut. (tehostettu tuki) 

V7: Luokan yhteisten videoyhteystuntien lisäksi erityisopettaja hänen kanssaan yhteydessä ja lop-

pujakso lähiopetuksessa erityisopettajan johdolla. (tehostettu tuki) 

Ohjaajan tuki oli käytössä neljässä vastauksessa, mutta aina sille ei ollut tarvetta. Yksi vastaa-

jista korosti ohjaajien merkitystä ADHD-oppilaiden tukemisessa ja nosti esille sen, että kunta 

lomautti ohjaajia. 

V14: Osa kunnista lomautti koulunkäynninohjaajat etäopetuksen alussa ja se oli huono ratkaisu. 

Ohjaajien tuki on tärkeä apu monille ADHD-oppilaille. 

Eriytetyt tehtävät mainittiin kolmessa tehostetun tai erityisen tuen vastauksessa. Tällä tarkoi-

tettiin yleisesti eriyttämistä tai pilkottuja ohjeita.  

Lisäksi vastauksista nousi esille, että kaikkien kohdalla tuelle ei ollut tarvetta. Yksi yleisen tuen 

oppilas ei saanut tukea. Tehostetun tuen oppilaista kolme ei saanut erillistä tukea. Oppilaan 

suoriutuminen jopa parani yhden vastauksen mukaan. 

V6: Ei tarvinnut tukea. Suoriutui kaikesta erinomaisesti, kun luokkahuoneen ärsykkeet puuttuivat. 

(tehostettu tuki) 

V13: meni muun luokan mukana enimmäkseen (tehostettu tuki) 
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6.2 Luokanopettajien kokemuksia ADHD-oppilaiden etäopiskelusta 

Toisella tutkimuskysymyksellä selvitettiin luokanopettajien kokemuksia ADHD-oireisten op-

pilaiden etäopetuksesta. Vastaajat saivat kertoa kokemuksistaan omin sanoin. Vastaukset on 

koottu eri luokkien alle, jolloin niitä on helpompi tulkita. Myös tässä tutkimuskysymyksessä on 

huomioitu kolmiportaisen tuen muotojen vaikutus ja se esitellään viimeisenä.  

Muutokset poissaoloissa 

Suurin osa vastaajista (11/14) ei huomannut poissaoloissa minkäänlaista muutosta tai vain hy-

vin pienen muutoksen lähiopetukseen verrattaessa. Kaksi vastaajista kertoi poissaolojen vähen-

tyneen. Lisäksi yksi vastaajista mainitsi, että oppilasta oli ajoittain vaikea tavoittaa. 

Aktiivisuus opetukseen osallistumisessa 

Suurin osa vastaajista koki, ettei muutosta ollut juurikaan lähiopetukseen verrattaessa. Kesti 

kuitenkin jonkin aikaa, että etäopetuksen rutiinit tulivat tutuiksi ja opetus alkoi sujua. Lisäksi 

vaikka oppilas olikin läsnä, saattoi osallistuminen olla passiivisempaa. 

V14: Kun oppilaat oppivat etäopetuksen rutiinit, aktiivisuus oli yhtä hyvää kuin lähiopetuksessa. 

V7: Hyvin he olivat läsnä videoyhteyksissä. Suullinen osallistuminen videoyhteyksissä väheni sel-

västi verrattuna lähiopetukseen. 

 

Oppilaiden koettiin myös olevan aiempaa passiivisempia ja etäopetus tuotti haasteita esimer-

kiksi aikuisen läsnäolon puuttuessa. Tehtäviin saattoi myös kulua enemmän aikaa ja keskitty-

misen koettiin olevan aiempaa työläämpää.  

V3: Tehtävissä eteneminen oli haastavampaa, kun aikuisen välitön läsnäolo puuttui. Tehtävät 

veivät paljon enemmän aikaa.  

V11: Oppilaat eivät olleet aktiivisia, ennemmin vetäytyviä. 

Lisäksi yhden vastaajan kohdalla toimimaton laitteisto aiheutti haasteita etäopetuksen sujumi-

sessa, jolloin esimerkiksi säännöllinen videoyhteys ei ollut mahdollinen. 

V12: Oppilaiden taidot ja koulun laitteisto evakkokoulutiloissa ei mahdollistanut toimivaa yh-

teyttä koko ajalle. Iso osa tehtävistä tehtiin niin, että opettaja lähetti edellisenä iltana sekä oppi-

laan että huoltajan Wilmaan tehtävät ja ohjeet tehtävistä. 
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Tämänkaltainen opiskelutapa aiheutti haasteita erityisesti osalle oppilaista. 

V12: Suurin osa teki tehtävät, mutta osalle itseohjautuminen oli haaste. osa tarvitsi paljon aikui-

sen apua. Osalla tehtävät kasautuivat ja he palauttivat niitä vasta, kun opettaja ilmoitti tekemät-

tömistä tehtävistä kotiin. Oppimisvaikeuksisille oppilaille ohjeiden mukaan toimiminen oli vaike-

ampaa. 

Vaikka suurin osa vastaajista kokikin aktiivisuuden vähentyneen ja etäopetuksen tuoneen lä-

hinnä haasteita, oli kahdella vastaajista myös päinvastaisia kokemuksia. He kokivat aktiivisuu-

den parantuneen ja tehtävienteon olleen sujuvampaa. 

V9: Olivat jopa aktiivisempia. Teamsin keskustelutoiminto oli kovassa käytössä ja oppilaiden 

kanssa tuli viestiteltyä paljon, oppilailla oli selkeästi matalampi kynnys ottaa yhteyttä / kommen-

toida jotain. 

V3: Tehtävissä eteneminen huomattavasti sujuvampaa. 

Etäopetuksen haasteet 

Vastaajat saivat kertoa omin sanoin etäopetuksen sujumisesta. Suurimmassa osassa vastauk-

sista nostettiin esiin etäopetukseen liittyneitä haasteita. Haasteiksi mainittiin ongelmat aikatau-

lutuksessa, vastaukset saattoivat myös olla suurpiirteisiä tai hutaisten tehtyjä. Joidenkin tehtä-

vien neuvominen etäyhteyden kautta oli haastavampaa kuin aiemmin. Etäopetuksen alussa ai-

kaa kului uusien rutiinien omaksumiseen, mutta sen jälkeen opiskelu helpottui. Koululta vaa-

dittiin aiempaa enemmän panostamista. Yksi vastaajista myös mainitsi, että oppilaille tarjottiin 

tukiopetusta, mutta oppilaista vain muutama hyödynsi tarjottua apua. 

V2: Ajoittain tehtävät tekemättä, apu pyytämättä, sovitut tarkistettavaksi palautettavat lähettä-

mättä, ei vastanneet puheluihin. Tarvittiin erityistä panostamista koululta päin. 

Haasteita oli myös teknologian kanssa, sillä kaikki oppilaat eivät osanneet käyttää itsenäisesti 

Teams-yhteyttä. Kaikilla perheistä ei myöskään ollut tarpeeksi laitteita kaikkien lasten käyttöön 

eikä koulu pystynyt lainata niitä oppilaille. Yksi vastaaja mainitsi koulun alueen sosioekono-

misen tason olleen heikompi, jolloin käytössä oli huonommin tarvittavia laitteita.  

V14: Alku oli hankala, koska kaikilla perheillä ei ollut laitteita (tietokoneita, tabletteja, puheli-

mia) tarpeeksi perheen lapsille, eikä koulullakaan ollut lainata niitä kaikkiin perheisiin. Opiske-

lua helpotti, että koulullamme on käytössä melkein kaikissa aineissa oppikirjat. Kun sopivat ru-

tiinit löytyivät opiskelu sujui ihan tyydyttävästi. 
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Etäopetuksessa kodin rooli opiskelun tukemisessa korostui. Erityisesti tuentarpeiset oppilaat 

tarvitsivat vanhemmilta paljon tukea ja apua, jotta kotona opiskelu sujui. Mikäli kotona oli 

haasteita, oli tehtävien tekemisessä ajallaan vaikeuksia. Yksi vastaajista myös mainitsi vanhem-

man ja lapsen suhteen kiristyneen, sillä vanhemman apua tarvittiin paljon. Yleisesti etäopetus 

korosti entisestään sitä, että kodeilla on hyvin erilaiset mahdollisuudet lastensa tukemiseen. 

Töissä käyvien vanhempien oli käytännössä mahdoton kontrolloida oppilaan opiskelua töistä 

käsin, mikä aiheutti vanhemmille huolta. Yksi vastaaja myös koki ADHD-oppilaiden vanhem-

pien kuormittuvan etäopetuksesta muita vanhempia enemmän, sillä tukea tarvittiin enemmän. 

Lisäksi vanhemman pinna oli yhtä lyhyt kuin lapsella, jolloin myös vanhemmalle piti suunnata 

enemmän tukea.  

V11: Kotona opiskelu sujui erittäin huonosti, koska vanhemmat eivät osanneet tukea omaa lasta 

ja tehtävät venyivät tai jäivät osaksi tekemättä. Kun oppilaat siirtyivät koululle lähiopetukseen, 

työskentely muuttui ja opiskelumotivaatio, osallistuminen ja oppiminen tehostui sekä parani. 

Vastaajista kahdeksan (8) koki etäopiskelun vaikuttaneen opiskeluun negatiivisesti. Sosiaalis-

ten taitojen harjoittelua olisi tarvittu ja etäopetuksessa vuorovaikutus ja sosiaaliset kohtaamiset 

toteutuivat lähiopetusta heikommin. Kaveritaitojen osalta vaikutus oli negatiivinen. Oppilaat 

passivoituivat ja moni alisuoriutui. Etäopetusjakson alussa oppilaat saattoivat vielä olla innois-

saan, mutta etäopetuksen jatkuessa suhtautuminen muuttui ja moni kaipasi kouluun. Uusien 

asioiden käsittely ei myöskään ollut yhtä monipuolista kuin lähiopetuksessa. Kotona keskitty-

minen saattoi olla haastavaa, jos kotona oli myös sisaruksia. Lisäksi oppimisen seuraaminen 

koettiin etäopetuksessa haastavaksi. Yleisesti etäopetus nähtiin huonoksi vaihtoehdoksi etenkin 

sellaisille lapsille, joilla on haasteita keskittymisessä ja toiminnanohjauksessa. Tällaisille lap-

sille aikuisen aito läsnäolo on korvaamattoman tärkeää. 

Etäopetuksen positiiviset puolet 

Vaikka vastauksissa nousikin enemmän esille haasteita ja negatiivisia puolia, mainitsivat vas-

taajat myös positiivisia asioita. Jotkut oppilaat ylittivät itsensä ja etäopiskelu saattoi sujua jopa 

lähiopetusta paremmin. Joidenkin oppilaiden kohdalla opiskelu sujui todella itsenäisesti. Yksi 

vastaaja myös näki etuna rauhallisemman työympäristön. Positiivisiksi puoliksi nähtiin esimer-

kiksi it-taitojen karttuminen ja joidenkin oppilaiden kohdalla suoriutuminen saattoi parantua, 

sillä opiskelu oli itsenäisempää. Teamsin käytössä nähtiin myös mahdollisuuksia esimerkiksi 

oman huoneen esittelyyn tai lemmikin mukanaoloon, mikä ei ole lähiopetuksessa mahdollista. 
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V3: Ympäristön kuormitus helpottui, jolloin tehtävistä selviytymiseen vapautui energiaa. 

V8: Monien oppilaiden suoriutuminen nousi, kun ajan saattoi käyttää tuottavaan melko itsenäi-

seen opiskeluun. It-taidot karttuivat paljon. Monet innostuivat tekemään paljon lisätehtäviä, kun 

tekemisestä oli pulaa, kun minnekään ei voinut mennä 

V9: Teamsin kautta myös jokainen pääsi esiin ja sai esitellä huonettasi, jos halusi. Useampi lem-

mikki oli aina oppitunneilla mukana. 

Erityisesti yksi vastaajista avasi laajemmin positiivisia kokemuksia ADHD-oppilaan etäkou-

lusta. Kyseiselle oppilaalle etäkoulu oli sopinut hyvin ja oppilas oli nauttinut siitä. Vähäisempi 

melutaso helpotti oppimista ja oppilas oppi paljon uutta. Vastaaja totesikin näkevänsä etäkou-

lussa mahdollisuuksia lahjakkaiden, mutta neurologisista ongelmista kärsivien oppilaiden ope-

tukseen ja heidän kokemansa kuormituksen vähentämiseen.  

V8: Adhd-oppilaani nautti etäkoulusta. Hänellä on myös si-taustaa, joten kotona kuormitus, esim. 

melutaso pysyi matalana kouluun verrattuna. Hän ylitti itsenä useasti, teki tapansa mukaan kaikki 

tehtävät oikein ja nopeasti, mutta otti samalla haltuun suuren määrän tietokonesovelluksia ja 

käytti niitä varsin luovasti. Oppilas on usein etäkoulun uhatessa toivonut, että kumpa hän pääsi 

uudelleen etäkouluun. 

Kolmiportaisen tuen muodon vaikutus etäopiskeluun 

Vastauksista ei ollut havaittavissa sitä, että yleistä tukea saavilla oppilailla olisi ollut vähemmän 

haasteita kuin tehostettua tai erityistä tukea saavilla. Yleistä tukea saavista kahdella (2/3) oli 

haasteita etäopetuksessa ja vastaajat kuvasivat etäopetuksen sopineen heille huonosti. Oppilasta 

saattoi olla vaikea tavoittaa ja toisella oppilaalla haasteet kotona lisäsivät etäopetuksen haasta-

vuutta. Tehostetun tuen oppilaista etäopetus tuotti haasteita viidelle (5) oppilaista ja yksi oppilas 

siirtyikin lopulta lähiopetukseen. Keskittyminen kotona oli vaikeaa ja etäopiskelu raskasta. 

Vanhempien tukea olisi tarvittu paljon ja etenkin yhden oppilaan kohdalla vanhemmat eivät 

osanneet tukea oppilasta riittävästi. Toisaalta tehostetun tuen oppilaista kahdella (2) vaikutus 

oli melko neutraali ja neljän (4) oppilaan kohdalla etäopetuksen kuvattiin sujuneen hyvin, 

vaikka alku olikin haastava. Yhden oppilaan kohdalla poissaolot jopa vähenivät. Erityisen tuen 

oppilaista yhdelle (1) etäopetus ei sopinut ja tuotti haasteita ja yhdelle (1) vaikutuksen kuvattiin 

olleen melko neutraali. Kenties melko yllättäen kahdelle (2) erityisen tuen oppilaalle etäope-

tuksen kuvattiin sopineen hyvin, toiselle jopa lähiopetusta paremmin.  
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6.3 Tulosten yhteenveto 

Lopuksi kokoan tuloksia yhteen tiivistetysti ja peilaan niitä teoriaan ja aiempien tutkimusten 

tuloksiin. Tulosten ja tutkielman tarkempi pohdinta on esitetty seuraavassa pääluvussa. Ensim-

mäisellä tutkimuskysymyksellä selvitettiin ADHD-oppilaiden saamia tukitoimia niin lähi- kuin 

etäopetuksessakin. Tukitoimet koulussa ovat tärkeitä, sillä niiden avulla voidaan Närhen (2012, 

179) mukaan lieventää oireita, minimoida koulussa ilmenevät haitat ja turvata koulunkäynnin 

onnistuminen. Tässä tutkimuksessa vastaajat kertoivat lähiopetuksessa käytettävien tukimuoto-

jen olevan esimerkiksi opettajan suurempi tuki, johon kuului tukiopetus. Opettajan antamalla 

tuella koettiin olevan suuri merkitys. Vastaajat kertoivat, että tukea saadaan lisäksi erityisopet-

tajalta, jolloin erityisopetusta on esimerkiksi muutama tunti viikossa tai erityisopettaja voi olla 

luokassa yhdessä luokanopettajan kanssa. Pihkalan (2009, 22) mukaan varhain käynnistyvä ja 

ennaltaehkäisevä tuki voi olla oppilaalle annettavaa osa-aikaista erityisopetusta, tukiopetusta 

tai joustavia yksilölliset tarpeet huomioivia oppimisjärjestelyjä. Erityisopettajan lisäksi vastaa-

jat kertoivat ADHD-oppilaiden saaneen tukea myös ohjaajalta, mikä mahdollisti esimerkiksi 

erillisessä tilassa opiskelun. Fyysiseen oppimisympäristöön liittyen vastaajat korostivat rauhal-

lisen istumapaikan merkitystä. Jalanne (2012, 195) toteaakin ADHD-oireisen oppilaan hyöty-

vän mahdollisimman rauhallisesta ja vähävirikkeisestä työympäristöstä, jossa pieni liikehdintä 

ei häiritse muita oppilaita. Vastaajat kertoivat erilaisista apuvälineistä olevan hyötyä keskitty-

misessä. Tähän lukeutuivat esimerkiksi kuulosuojaimet ja erilaiset stressilelut. Sandberg (2018) 

toteaakin hienomotoristen liikkeiden kuten stressilelujen hypistelyn usein tukevan oppilaiden 

keskittymistä. Lisäksi vastaajat kertoivat eriyttävänsä tehtäviä ja hyödyntävänsä pilkottuja oh-

jeita. Sandbergin (2018) mukaan ohjeet tulisikin aina jaotella osiin, jolloin oppilaan on hel-

pompi keskittyä niihin. Vastaajat korostivat struktuurin merkitystä ja he hyödynsivät esimer-

kiksi kuvallista päiväjärjestystä. Jalanteen (2012, 198) mukaan tutut rutiinit luovat struktuuria 

koko luokan työskentelyyn. Lisäksi vastaajat mainitsivat yhteistyön kodin kanssa olevan tär-

keää ja joissain tapauksessa myös muiden tahojen, kuten toimintaterapeutin kanssa. 

Kysyttäessä etäopetuksen aikana käytetyistä tukitoimista, erosivat vastaukset osin melko suu-

restikin lähiopetuksen aikana käytössä olleista tukitoimista. Koska etäopetuksen aikana oppi-

laat olivat kotonaan ja opetus tapahtui laitteiden välityksellä, ei kaikkia samoja tukitoimia voitu 

hyödyntää. Sen sijaan joidenkin sellaisten tukitoimien merkitys, joita ei lähiopetuksessa ollut 

juurikaan käytetty, korostui etäopetuksessa. Lähiopetuksesta kysyttäessä vastaajat eivät koke-

neet yhteistyötä kodin kanssa kovin tärkeäksi tukitoimeksi, mutta etäopetuksessa sen merkitys 

korostui. Yhteys kotiin oli usein tiheämpi ja yhteistyö tehostettua. Myös Ahtiaisen ym. (2020) 
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tutkimuksessa opettajat kertoivat etäopetuksen aikana pitäneensä huoltajiin yhteyttä lähes päi-

vittäin. Sainion ym. (2020) tutkimuksessa vanhempien tuki ja yhteistyö kodin kanssa nähtiin 

tärkeänä etäopetuksen onnistumiseksi. Suurin osa huoltajista sitoutuikin etäkouluun ja tuki op-

pilasta esimerkiksi tietoteknisissä asioissa. Kodin ja koulun yhteistyön kuvattiin jopa kehitty-

neen. (Sainio ym., 2020.) 

 Vastaajat kertoivat opettajan antaman henkilökohtaisen tuen olevan tärkeää ja se mainittiinkin 

lähes kaikissa vastauksissa. Tähän kuuluivat esimerkiksi tukiopetus ja henkilökohtaiset Teams-

puhelut. Vastaajat kertoivat myös etäopetuksen aikana käytössä olevan erityisopettajien antama 

tuki, mihin kuuluivat esimerkiksi erityisopettajan soitot kotiin ja osa-aikainen tukiopetus. Vas-

taajat kokivat myös ohjaajista olleen hyötyä ADHD-oppilaiden tukemisessa ja yksi vastaajista 

kokikin todella negatiiviseksi asiaksi sen, että kunta oli lomauttanut ohjaajia. Sergejeffin (2020) 

mukaan ohjaajien tuesta etäopetuksen aikana on saatu hyviä kokemuksia esimerkiksi Valteri-

kouluissa. Osa vastaajista mainitsi eriytetyt tehtävät ja ohjeiden pilkkomisen olleen käytössä 

myös etäopetuksessa. Sergejeff (2020) toteaakin tehtäväkuorman pilkkomisen pienempiin osiin 

ja yhtenäisen tehtävänannon helpottavan oppilaiden työskentelyä etäopetuksessa. Osa vastaa-

jista myös mainitsi, ettei oppilailla ollut etäopetuksen aikana tarvetta erilliselle tuelle. Yleisesti 

etäopetuksen aikana tuen koettiin toteutuvan aiempaa heikommin esimerkiksi Ahtiaisen ym. 

(2020) tutkimuksessa.  

Toisella tutkimuskysymyksellä selvitettiin vastaajien kokemuksia ADHD-oppilaiden etäope-

tuksesta useampien kysymysten avulla. Vastaajista suurin osa ei ollut huomannut poissaoloissa 

vaikutusta, mutta yksi vastaaja mainitsi, että oppilasta oli ajoittain vaikea tavoittaa. Ahtiaisen 

ym. (2020) tutkimuksessa peräti 63 % vastaajista kertoi, että luokassa oli yksittäisiä oppilaita, 

joiden tavoittaminen ei etäopetuksen aikana toisinaan onnistunut. Myös Sainion ym. (2020) 

tutkimuksessa todetaan, että yhteydenpito oppilaisiin saattoi etäkoulun aikana olla hankalaa, 

sillä joihinkin oppilaisiin oli ajoittain vaikea saada yhteyttä. Omassa tutkimuksessani vastaajat 

kokivat oppilaiden aktiivisuuden opetukseen osallistumisessa pysyneen pääosin samana, 

vaikka etäopetuksen alussa uusiin rutiineihin totuttelu veikin aikaa. Toisaalta vastaajat kuiten-

kin kokivat, että vaikka oppilas olikin läsnä, oli osallistuminen passiivista ja keskittyminen 

saattoi olla vaikeaa.  

Vastaajat saivat kertoa omin sanoin etäopetuksen sujumisesta ja suurin osa nostikin esiin eri-

laisia haasteita. Oppilailla oli ongelmia aikataulutuksessa ja tehtävät saattoivat olla melko suur-

piirteisesti tehtyjä. Etäyhteyden kautta oppilaita oli myös haastavampi auttaa. Vastaajat kokivat 
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haasteeksi myös teknologian, sillä kaikki oppilaat eivät osanneet käyttää itsenäisesti esimer-

kiksi Teams-yhteyttä. Myös Ahtiaisen ym. (2020) tutkimuksessa opettajat kokivat opetuksessa 

haasteeksi oppilaiden laitteiden ja verkkoyhteyksien toimimisen. See ym. (2020) toteavat tut-

kimuksessaan, että opettajat kokivat haasteeksi sen, ettei kaikilla lapsilla ollut tarpeeksi hyvää 

Internet-yhteyttä, pääsyä laitteille tai vanhempien apua laitteiden käytössä. Omassa tutkimuk-

sessani kaikilla oppilailla ei myöskään ollut käytössään riittävästi laitteita, jos kotona opiskeli 

useampi lapsi, tai alue oli sosioekonomiselta tasoltaan heikompi. Sainion ym. (2020) tutkimuk-

sessa nousi myös esiin se, ettei kaikilla oppilailla ollut käytössä tarvittavia välineitä tai riittävää 

tukea niiden käyttöön. Dominan, Renzullin, Murrayn, Garzan ja Perezin (2021) Yhdysvalloissa 

toteutetussa tutkimuksessa havaittiin tarvittavien laitteiden sekä riittävän Internet-yhteyden 

merkitys etäopetuksen onnistumisessa, sillä oppilaat, joilla ei ollut tarvittavaa pääsyä laitteille, 

eivät pystyneet osallistuman opetukseen yhtä hyvin. Lanckerin ja Parolin (2020) mukaan niiden 

perheiden lapsilla, joilla on alempi sosioekonominen asema, on kotona usein huonommat opis-

keluolosuhteet esimerkiksi tarvittavien laitteiden saatavuuden osalta. Tämä on omiaan kasvat-

tamaan sosioekonomisen aseman vaikutusta oppimistuloksiin. (Lancker & Parolin, 2020.) 

Vastaajat kokivat kodin roolin opetuksen onnistumisessa kasvaneen suuresti. Esimerkiksi Laun 

ja Leen (2020) Hong Kongissa tekemän tutkimuksen mukaan peruskoulun oppilaista vain 14 

% kykeni selviytymään etäopetuksen aikaisista koulutehtävistä täysin ilman vanhempien apua. 

Vanhemmat toivoivatkin saavansa enemmän tukea kouluilta. (Lau & Lee, 2020.) Parczewska 

(2021) havaitsi Puolassa tehdyssä tutkimuksessa, että merkittävä osa vastanneista vanhemmista 

koki vallitsevan tilanteen vaikeaksi ja ettei heillä ollut riittäviä kykyjä auttaa lapsiaan etäopis-

kelussa.  Erityisesti tuentarpeiset lapset tarvitsivat vanhemmilta paljon apua ja vanhemmat 

kuormittuivat. Garben ym. (2020) tutkimuksessa vanhemmat kokivat suureksi haasteeksi auttaa 

lapsiaan opiskelussa, mikäli lapsilla oli esimerkiksi jokin oppimisvaikeus tai esimerkiksi 

ADHD. Vanhemmat eivät kokeneet oman osaamisensa riittävän ja aikaa tehtävien tekoon kului 

huomattavan paljon. (Garbe ym., 2020.) Vastaajien mukaan myös vanhemmat tarvitsivat enem-

män tukea ja lapsen ja vanhemman suhde saattoi jopa kärsiä. Lisäksi vanhemmilla oli haasteita 

valvoa lasten opiskelua ollessaan itse töissä. Myös Garben ym. (2020) tutkimuksessa vanhem-

mat kokivat haastavaksi tasapainotella työnantajan vaatimusten ja lapsen etäopiskelun tukemi-

seen liittyvien haasteiden välillä. Griffithin (2020) mukaan koronapandemian aikainen tilanne 

muutti vanhempien tilanteita, sillä vanhemmat joutuivatkin yllättäen ottamaan enemmän vas-
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tuuta lapsensa koulunkäynnistä oman työssäkäynnin ohessa muutenkin stressaavassa maail-

mantilanteessa. Tämä aiheutti vanhemmille suurta stressiä ja saattoi pahimmillaan johtaa jopa 

uupumukseen. (Griffith, 2020.) 

Vastaajat kokivat etäopiskelun huonoiksi puoliksi myös esimerkiksi negatiivisen vaikutuksen 

kaveritaitoihin vuorovaikutuksen puuttuessa. Sainion ym. (2020) tutkimuksessa opettajat oli-

vatkin huolissaan siitä, että etänä vuorovaikutus oli yksipuolisempaa ja puutteellisempaa kas-

vokkaiseen kommunikointiin verrattuna. Opettajien oli vaikeampi seurata oppilaiden osaamista 

ja osa oppilaista alisuoriutui. Vastaajat kokivat, että oppilaiden oli haastava keskittyä kotona ja 

yleisesti etäopetuksen ei koettu sopivan tuentarpeisille. Mælen, Gustavsen, Stranger-Johanssen 

ja Nordahl (2021) havaitsivatkin Norjassa toteutetussa tutkimuksessa, että erityisesti heikom-

min menestyvien oppilaiden kohdalla etäopetus johti vähäisempään yrittämiseen ja huonom-

paan minäpystyvyyteen. 

Vaikka vastaajien vastauksissa korostuivatkin etäopetuksen huonot puolet, nousi vastauksista 

esiin myös positiivisia puolia. Joillekin oppilaille etäopiskelu sopi ja rauhallisempi ympäristö 

helpotti keskittymistä. Myös Sainion ym. (2020) tutkimuksessa nousi esiin se, että keskittymi-

nen oli kotona helpompaa, kun työrauha oli parempi. Myös omatoimisuuden, vastuunoton ja 

itseohjautuvuuden nähtiin kehittyneen. (Sainio ym., 2020.) Itsenäisempi opiskelu sopi joillekin 

paremmin ja suoriutuminen saattoi parantua. Positiiviseksi puoleksi nähtiin myös it-taitojen 

karttuminen. Sainio ym. (2020) saivat tutkimuksessaan opettajilta paljon myönteisiä mainintoja 

juuri tietoteknisten taitojen parantumisesta. Yksi tutkimukseni vastaajista pohti etäkoulussa ole-

van mahdollisuuksia lahjakkaiden, mutta neurologisista ongelmista kärsivien oppilaiden kuor-

mituksen vähentämiseen. Myös Sainion ym. (2020) tutkimuksessa opettajat totesivat, että joil-

lekin oppilaista etäkoulu sopi jopa paremmin kuin lähiopetus.  
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7 Pohdinta  

Tutkielman tavoitteena oli jakaa lisää tietoa siitä, miten etäopetusjakso sujui ADHD-oireisilla 

oppilailla. Tässä tutkimuksessa äänensä saivat kuuluviin nimenomaan luokanopettajat, jotka 

pääsivät kertomaan omista kokemuksistaan ADHD-oireisten oppilaiden etäopetuksesta. Opet-

tajat saivat avoimesti kertoa kokemuksistaan ja he toivatkin esille niin etäopetuksen haittoja 

kuin myös hyötyjäkin. Lisäksi selvitettiin, millaisia tukikeinoja opettajat hyödynsivät etäope-

tuksen aikana ADHD-oireisten oppilaiden oppimisen tueksi. Näistä aiheista ei ole saatavilla 

vielä paljoakaan tutkimusta, joten tutkimus tarjosi uutta tietoa, vaikkakin vastaajajoukko oli 

pieni, joten tutkimustuloksia ei voida yleistää koskemaan laajempaa joukkoa. Koen kuitenkin 

tavoitteiden täyttyneen, sillä kyselyyni vastanneet opettajat saivat äänensä kuuluviin.  

Wendel ym. (2020) selvittivät Kanadassa tehdyssä tutkimuksessa sitä, vaikuttiko koronapande-

mian aikainen etäopetus 4–5-vuotiaiden lasten ADHD-oireiden lisääntymiseen. Tutkimuksessa 

havaittiin tarkkaamattomuuden ja hyperaktiivisuuden olevan korkeampia koronapandemian ai-

kaisen etäopetuksen jälkeen. Tutkijat uskoivat rutiinien muuttumisen ja fyysisen aktiivisuuden 

vähentymisen vaikuttaneen ADHD-oireiden pahentumiseen. Lisäksi, koska vanhemmat vietti-

vät lastensa kanssa aiempaa enemmän aikaa, saattoivat he nyt helpommin kiinnittää huomiota 

ADHD-oireisiin. (Wendel ym., 2020.) Tässä tutkimuksessa ei haastateltu vanhempia eivätkä 

opettajat maininneet ADHD-oireiden lisääntymisestä, vaikkakin ne aiheuttivat haasteita etä-

opiskelussa. Kuitenkin, mikäli ADHD-oireet ovat pahentuneet kotona opiskellessa, ei ole mi-

kään ihme, jos etäopiskelu on aiheuttanut haasteita. Rutiinien muuttuminen on usein ADHD-

oireisille lapsille vaikeaa ja ei olekaan mikään ihme, että etenkin etäopetuksen alussa oppilaiden 

oli vaikea sopeutua uusiin rutiineihin.  

Becker ym. (2020) havaitsivat tutkimuksessaan, että ADHD-oireisilla nuorilla oli vähemmän 

rutiineja ja enemmän haasteita etäopetuksessa muihin nuoriin verrattuna. Myös heidän vanhem-

millaan oli enemmän haasteita auttaa lapsiaan etäopetuksessa muihin vanhempiin verrattuna. 

(Becker ym., 2020.) ADHD-oireiset lapset tarvitsivatkin varmasti paljon tukea onnistuakseen 

muodostamaan uudet etäopetuksessa toimivat rutiinit. Lasten vanhemmilla ei välttämättä ollut 

tarvittavaa tietoa ja osaamista auttaa lapsiaan etäopiskelussa ja lapset saattoivat joutua pärjää-

mään yksin, vaikka he olisivat tarjonneet paljon tukea opiskelun onnistumiseen. Mikäli van-

hemmat olivat töissä ja lapsi yksin kotona, ei tukea ollut mahdollista saada päivän aikana eikä 
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kukaan ehkä kyennyt valvomaan, opiskeliko lapsi todella. Kotona saattoi olla useita häiriöteki-

jöitä esimerkiksi omat lelut ja pelit ja jos kukaan ei ollut valvomassa, saattoivat nämä helposti 

viedä huomion opiskelusta.  

Vastaajat mainitsivat etäopetukseen liittyen useita haittoja. Kuitenkin yksi vastaajista pohti 

myös etäopetuksen mahdollisuuksia ja laajemminkin sitä, että etäopetus voisi jatkossa tarjota 

mahdollisuuden lahjakkaiden, mutta neurologisista ongelmista kärsivien oppilaiden kuormituk-

sen vähentämiseen. Onkin kiinnostavaa pohtia, miksi kyseiselle oppilaalle etäopetus tuntui so-

pivan. Mikäli kotona ei ollut häiriötekijöitä, oli työrauha luultavasti parempi kuin koulussa eikä 

häiriönä ollut ylimääräisiä ärsykkeitä vaan oppilas saattoi paremmin keskittyä olennaiseen. Ko-

tona opiskelu luultavasti tarjosi myös mahdollisuuden esimerkiksi valita itselle sopivan opiske-

luasennon ja pitää jaloittelutaukoja silloin, kun oppilas itse koki ne tarpeellisiksi. Lisäksi mikäli 

oppilas on koulussa kokenut kiusaamista tai hänellä on muuten usein haasteita muiden oppilai-

den kanssa, eivät nämä ole kotona opiskellessa häiriöksi. Toisaalta etäopiskelu vaatii paljon 

omatoimisuutta ja itseohjautuvuutta, mikä saattaa olla ADHD-oppilaalle haastavaa. Joidenkin 

kohdalla oppilasta voi kuitenkin myös helpottaa se, että hän voi vapaammin esimerkiksi valita, 

mitä opiskelee milloinkin tai vaikuttaa itse taukoihin. Myös Sainion ym. (2020) tutkimuksessa 

opettajat kertoivat, että joillekin oppilaista etäopetus sopi jopa lähiopetusta paremmin. Koenkin 

tärkeäksi sen, että tämän etäopetusjakson jälkeen kaikkea opittua ei heitetä romukoppaan ja 

palata vanhaan lähiopetukseen. On totta, että etäopetuksessa oli paljon haittoja eikä se sopinut 

kaikille oppilaille. Siitä voidaan kuitenkin poimia myös lähiopetukseen hyvin toimineita osia. 

Lisäksi olisi kiinnostavaa alkaa tutkia, voitaisiinko etäopetusta hyödyntää jatkossa laajemmin-

kin esimerkiksi neurologisista ongelmista kärsivien tai muulla tavoin sairaiden oppilaiden koh-

dalla.  

Tutkimustuloksista kiinnostavana ja osin yllättävänäkin asiana nousi esiin se, ettei etäopetuksen 

nähty toimineen paremmin yleisen tuen oppilailla verrattuna tehostettua tai erityistä tukea saa-

viin. Olisi voitu ajatella, että erityistä tukea saaville etäopetus olisi ollut erityisen haastavaa, 

sillä he tarvitsevat opiskeluun paljon tukea. Toki tässä tutkimuksessa on kyse vain yksittäisistä 

oppilaista eikä tuloksista voida vetää laajoja johtopäätöksiä. Olisi kuitenkin kiinnostavaa sel-

vittää, olisiko vastaavia tuloksia havaittavissa laajemmissa tutkimuksessa vai oliko tässä tutki-

muksessa kyse lähinnä muutamasta yksittäisestä poikkeustapauksesta. Tämä kuitenkin herättää 

pohtimaan omia ennakko-oletuksia siitä, että erityisen tuen oppilaat tarvitsisivat automaattisesti 

jatkuvaa ohjausta ja tukea eikä etäopiskelu voisi sujua. Varmasti jotkut heistä tarvitsevatkin, 

mutta on myös tärkeä muistaa, että jokainen oppilas on oma yksilönsä.  
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Kuten aiemmin on jo mainittu, tätä aihetta ei ole vielä tutkittu kovinkaan paljon. Siksi jatkotut-

kimusaiheita onkin useita. Tässä tutkimuksessa tutkittiin luokanopettajien kokemuksia etäopis-

kelun onnistumisesta. Olisi kuitenkin kiinnostavaa tutkia myös oppilaiden itsensä sekä oppilai-

den vanhempien kokemuksia ja verrata niitä luokanopettajien kokemuksiin. Ne voisivat poiketa 

toisistaan paljonkin. Tässä tutkimuksessa tutkittavien määrä oli hyvin rajallinen ja olisikin kiin-

nostavaa tutkia suurempaa kohdejoukkoa ja selvittää, eroavatko opettajien kokemukset esimer-

kiksi asuinpaikan, sukupuolen tai työkokemuksen mukaan. Tässäkin tutkimuksessa mainittiin 

koulunkäynninohjaajat tärkeänä tukimuotona. Myös koulunkäynninohjaajien kokemuksia olisi 

kiinnostavaa selvittää, sillä ne saattavat erota hyvinkin paljon luokanopettajien kokemuksista. 

Julkisuudessa etäopiskelusta puhuttaessa ovat painottuneet erilaiset haitat ja negatiiviset puolet, 

joita toki tämänkin tutkimuksen perusteella oli. Esiin nousi kuitenkin myös positiivisia puolia 

ja niitä olisi kiinnostava tutkia enemmän, jotta myös etäopetuksen positiiviset puolet nousisivat 

esiin. Useat opettajat olivat huolissaan siitä, että etäopiskelun aikana oppilaiden oppiminen on 

huonontunut. Olisikin mielenkiintoista tehdä seurantatutkimusta nyt etäopetuksen ollessa ohi 

ja selvittää, näkyykö etäopetuksen vaikutus edelleen oppilaiden oppimistuloksissa.  

7.1 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (2012) mainitsee hyvän tieteellisen käytännön keskeisiksi 

lähtökohdiksi esimerkiksi rehellisyyden, yleisen huolellisuuden ja tarkkuuden tutkimuksen kai-

kissa vaiheissa, tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaiset ja eettisesti kestävät tiedonhan-

kinta- tutkimus ja arviointimenetelmät, asianmukainen viittaaminen muiden töihin sekä tarvit-

tavat tutkimusluvat. Nämä ovatkin toimineet hyvinä lähtökohtina myös tässä työssä koko tut-

kimuksen ajan. Barbourin (2014) mukaan eettisyys tulisi huomioida tutkimuksen suunnittelun 

lisäksi koko tutkimuksen ajan. Hän huomauttaa tutkittavien anonymiteetin säilyttämisen tär-

keydestä. Anonymiteetti saattaa kuitenkin vaarantua, mikäli tutkittava kertoo esimerkiksi jos-

tain harvinaisesta tapahtumasta, jonka perusteella hänet voidaan tunnistaa. Tutkittava voidaan 

tunnistaa myös tekstissä käytetyn lainauksen perusteella, minkä vuoksi joskus voi olla perus-

teltua muuttaa joitain tietoja lainauksessa. (Barbour, 2014.) Tutkimuksessani on käytetty lai-

nauksia tulosten esittelyn yhteydessä, mutta niistä ei tule ilmi esimerkiksi tutkittavan ikä tai 

asuinpaikka, joten tutkittavia on melko mahdotonta tunnistaa.  



 

63 

 

Jo lähteiden valinnassa on oltava tarkkana, sillä lähdekirjallisuus vaikuttaa suuresti luotettavuu-

teen. Metsämuuronen (2006, 29) muistuttaa, että viittaus tulisi aina tehdä alkuperäiseen lähtee-

seen toisen käden lähteen sijaan. On myös hyvä muistaa, ettei vanha lähde automaattisesti tar-

koita tiedon olevan vanhentunutta, mutta tietoa tulee toki pystyä arvioida nykytiedon valossa. 

(Metsämuuronen, 2006, 29.) Olen pyrkinyt löytämään alkuperäislähteet ja tarvittaessa varmis-

tamaan tiedon useammasta eri lähteestä. Olen myös pyrkinyt käyttämään mahdollisimman tuo-

reita lähteitä ja jokaisen lähteen kohdalla arvioimaan kriittisesti sen luotettavuutta. Koska tässä 

tutkimuksessa tutkittu aihe on vielä hyvin tuore, ei siitä ole vielä saatavilla esimerkiksi laajoja 

pitkittäistutkimuksia eikä vielä voida arvioida etäopetuksen vaikutuksia laajemmin. Saatavilla 

olevat lähteet ovat myös hyvin tuoreita ja voidaankin miettiä, onko tällä hetkellä vielä mahdol-

lista saada kaikkea tietoa aiheesta. Tulevaisuudessa toteutettavat laajemmat pitkittäistutkimuk-

set tulevat varmasti tarjoamaan lisää tietoa etäopetuksen pitkäaikaisemmista vaikutuksista.  

Valli ja Perkkilä (2018) huomauttavat, että kun aineisto on kerätty laittamalla kysely jollekin 

sosiaalisen median alustalle (tässä tapauksessa Facebookiin), tulee huomioida, onko aineisto 

valikoitunut jollain tavalla tai millaiset ihmisryhmät ovat voineet jäädä vastaajajoukon ulko-

puolelle. Julkaisin oman kyselyni luokanopettajille suunnatussa Facebook-ryhmässä, joten se 

saavutti hyvin kohdejoukon. Kuitenkin on paljon opettajia, jotka eivät käytä Facebookia ja jäi-

vät näin automaattisesti näytteen ulkopuolelle. Lisäksi ryhmään tulee paljon uusia julkaisuja 

joka päivä, joten julkaisu saattoi helposti hukkua muiden joukkoon. Luultavasti ryhmän jäse-

nistä sen siis näki vain osa. Näin ollen kyselyyn siis pystyivät vastaamaan vain ne luokanopet-

tajat, jotka käyttävät Facebookia, ovat kyseisessä ryhmässä ja sattuivat näkemään julkaisun. 

Vastaajat ovat siis luultavasti sellaisia henkilöitä, jotka ehkä muutenkin osallistuvat aktiivisesti 

erilaisiin keskusteluihin.  

Tuomen ja Sarajärven (2018) mukaan osallistujien suostumus on vapaaehtoinen ja heillä on 

oikeus keskeyttää osallistuminen milloin vain. Myös tutkittavien anonymiteetti tulee pystyä ta-

kaamaan koko tutkimuksen ajan. (Tuomi & Sarajärvi, 2018.) Tutkimuskyselyn alussa on ker-

rottu tutkimukseen osallistujille tarkasti, mihin tutkimukseen he ovat osallistumassa ja selvi-

tetty, miten tuloksia tullaan käyttämään. Tutkittavien anonymiteetti on pysynyt koko tutkimuk-

sen ajan, sillä kyselyyn vastattiin alunperinkin anonyymisti. Tiedot myös tullaan hävittämään 

asianmukaisesti tutkimuksen valmistuttua.  

Aaltion ja Puusan (2020) mukaan tutkimuksen uskottavuutta lisää, jos tutkija pyrkii tunnista-

maan omaa subjektiivisuuttaan ja sellaisia arvoja, jotka voivat vaikuttaa tutkimuksen kulkuun 
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ja lopputulokseen. He kuitenkin huomauttavat, että tietojen keräämiseen ja tulkintaan vaikutta-

vat aina erilaiset taustalla olevat esioletukset. Myös Puusa ja Julkunen (2020) toteavat, että tut-

kijan on tärkeää tuoda esiin oletuksensa tutkittavasta ilmiöstä jo tutkimuksen alussa ja toisaalta 

myös kuvata oletusten muuttumista tutkimuksen edetessä. Vaikka olen pyrkinyt siihen, että 

omat ennakko-oletukseni vaikuttaisivat mahdollisimman vähän esimerkiksi aineiston analy-

sointiin, on niitä lähes mahdotonta täysin hävittää. On siis hyvä huomioida näiden ennakko-

oletusten vaikutus ja olenkin tietoisesti pyrkinyt siihen, että ne vaikuttaisivat mahdollisimman 

vähän.  

Aaltion ja Puusan (2020) mukaan kun arvioidaan luotettavuutta, tulee myös pohtia sopivatko 

valitut metodit tutkimuksen kohdeilmiöön ja tavoitteisiin. Myös Puusa ja Julkunen (2020) ko-

rostavat luotettavuuden arvioinnissa sitä, miten hyvin tutkimusaineisto ja analyysimenetelmä 

sopivat teoriaan ja kerättyyn aineistoon. Uskon valitsemieni metodien sopineen tähän tutkimuk-

seen parhaiten. Toki esimerkiksi teemahaastattelulla olisi mahdollisesti voitu saada laajempi ja 

parempi aineisto. Koen kuitenkin käyttämäni tutkimuskyselyn tarjonneen riittävän aineiston 

tätä tutkimusta varten. Tuomi ja Sarajärvi (2018) korostavat sitä, että tutkimuksen teosta on 

annettava riittävästi tietoa, jotta tuloksia voidaan arvioida. Birksin (2014) mukaan laadullisen 

tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttavat tutkijan asiantuntemus, metodologinen yhdenmukai-

suus ja menettelytapojen tarkkuus. Koska kyseessä on pro gradu – tutkimus, on tutkijan asian-

tuntemuksella varmasti ollut vaikutusta tutkimuksen luotettavuuteen. Mikäli vastaava tutkimus 

toteutettaisiin laajemmin ja tekijöinä olisivat asiantuntijat, voitaisiin tutkimusta pitää luotetta-

vana. Tämä tutkimus kuitenkin antaa äänen tutkimukseen osallistuneiden opettajien kokemuk-

sille ja toivottavasti avaa laajempaa keskustelua aiheesta antaen aiheita jatkotutkimukseen.  
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Liite 1  

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden (ADHD:n) häiriön kriteerit ICD-10:n mukaan: 

 

ADHD-diagnoosiin tarvitaan poikkeavaa keskittymiskyvyttömyyttä, hyperaktiivisuutta 
ja levottomuutta, jotka ovat laaja-alaisia, useissa tilanteissa esiintyviä ja pitkäkestoisia 
ja jotka eivät johdu muista häiriöistä, kuten autismista tai mielialahäiriöistä. 

G1. Keskittymiskyvyttömyys. Vähintään 6 seuraavista 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 teh-
tävissä. 

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 teke-

minen epäonnistuvat usein (ei johdu uhmakkaasta käytöksestä tai kyvyt-
tömyydestä 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 esimerkiksi läk-
syt. 

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 3 seuraavista oireista on kestänyt vähintään 6 kuu-
kautta 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 edelly-
tetään 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. 

G3. Impulsiivisuus. Vähintään 3 seuraavista oireista on kestänyt vähintään 6 kuukautta 
ja oireet ovat haitaksi ja lapsen kehitystasoon nähden poikkeavia: 
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1. Potilas vastaa usein jo ennen kuin kysymykset ovat valmiita ja estää vas-
tauksellaan toisten tekemiä kysymyksiä. 

2. Potilas ei usein jaksa seistä jonossa tai odottaa vuoroaan peleissä tai ryh-
missä. 

3. Potilas keskeyttää usein toiset tai on tunkeileva (esimerkiksi tunkeutuu 
toisten keskusteluihin ja peleihin). 

4. Potilas puhuu usein liian paljon ottamatta huomioon tilanteen vaatimaa 
pidättyväisyyttä. 

G4. Häiriö alkaa viimeistään 7 vuoden iässä. 

G5. Laaja-alaisuus. 
• Diagnostisten kriteerien tulee täyttyä useammassa kuin yhdessä tilanteessa, 

esimerkiksi tarkkaamattomuutta ja hyperaktiivisuutta tulee esiintyä sekä ko-
tona että koulussa tai sekä koulussa että esimerkiksi vastaanotolla. Tavalli-
sesti tarvitaan tietoa useammasta kuin yhdestä lähteestä. Esimerkiksi opet-
tajan kertomus lapsen käytöksestä on yleensä välttämätön lisä vanhempien 
kertomuksiin. 

G6. Kohtien G1–G3 oireet aiheuttavat kliinisesti merkittävää ahdistusta tai sosiaalis-
ten, opintoihin liittyvien tai ammatillisten toimintojen heikkenemistä. 

G7. Ei ole diagnosoitavissa seuraavia sairauksia: 
• Maaninen jakso (F30) 
• Depressiivinen jakso (F32) 
• Ahdistuneisuushäiriöt (F41) 
• Laaja-alaiset kehityshäiriöt (F84) 

Lähde: Puustjärvi, A. (2016). Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden (ADHD:n) häiriön kriteerit ICD-

10:n mukaan. Helsinki: Suomalainen lääkäriseura Duodecim. Haettu 14.3.2022 osoitteesta: 

https://www.kaypahoito.fi/nix00916 
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Liite 2  
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