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Tutkielman tavoite on etsiä keinoja, joilla opettaja, muut koulun aikuiset sekä 

vanhemmat voisivat tukea ADHD-oireista lasta. Tutkielma on toteutettu 

narratiivisena kirjallisuuskatsauksena. Aineistoon kuuluu teoksia, artikkeleita ja 

webinaari. Aineiston tulkintaprosessi tapahtui osittain ennen kirjoitusvaihetta, sillä 

osaan aineistoja on tutustuttu jo ennen kirjoittamisen aloitusta. Osittain 

tulkintaprosessi tapahtui samaan aikaan kirjoitusprosessin kanssa. Aineisto 

valikoitui sen luotettavuuden, ajantasaisuuden ja tieteellisyyden mukaan. 

 

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) on jatkuvasti yleistyvä 

keskittymisen häiriö. ADHD:n keskeiset oireet ovat keskittymisvaikeudet, 

yliaktiivisuus ja impulsiivisuus. ADHD vaikeuttaa lapsen koulunkäyntiä 

huomattavasti. Teoreettisessa viitekehyksessä esitellään myös ADD (Attention 

Deficit Disorder), joka on ADHD:n alatyyppi. ADD:n ydinoireita ovat 

keskittymisvaikeudet ja suunnittelemattomuus. Yleisesti ADD-oireista henkilöä 

luonnehtii hitaus. Hitaus johtuu useasta osatekijästä: toiminnan aloittamisen 

vaikeus, toiminnan ylläpitämisen sekä ohjaamisen vaikeus. 

 

Tutkimuskysymys on “Miten ADHD-oireisia oppilaita voitaisiin tukea koulussa?”. 

ADHD-oireisten oppilaiden tukemisesta niin opettajan, koulun muiden aikuisten 

kuin kodinkin näkökulmasta on vastattu hyvin monipuolisesti konkreettisin vinkein 

ja esimerkein. Kohokohdat näistä ovat opetuksen struktuurisuus, rutiininomaisuus 

ja selkeys. Tutkielman johtopäätöksenä todetaan, että jokaisen aikuisen tärkein 

tehtävä on luoda hyvä vuorovaikutussuhde niin ADHD-oireisen lapsen kuin toisten 

aikuistenkin kanssa. Avoin ja positiivinen vuorovaikutus vie kehitystä eteenpäin. 

Jokaisen lapsen kohdalla tuen täytyy kuitenkin olla hieman erilaista, sillä ADHD:n 

oirekuva on hyvin moninainen ja yksilöllinen. 

 

Tutkielmaa voidaan pitää suhteellisen luotettavana. Luotettavuutta lisäisi se, että 

se toistettaisiin empiirisesti. Tutkielman lopuksi muistutetaan, että vaikka 

tutkielmassa on esitelty paljon opettajan velvollisuuksia ja kritiikkiäkin opettajia 

kohtaan, täytyy opettajien ja muidenkin alan ammattilaisten muistaa, että hekään 

eivät saa antaa työtaakkansa kasvaa liian suureksi. Myös aikuisten hyvinvointi on 

tärkeää. 

 

 

Asiasanat: ADHD, ADD, koulu, opettaja, koulunkäynninohjaaja, vanhemmat, 

huoltajat 
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1 JOHDANTO 

 

Tutkielma toteutetaan ADHD:seen liittyen, sillä se on yleistynyt huomattavasti 

viime vuosien ja vuosikymmenten aikana. Tämän kandidaatintutkielman kautta 

halutaan saada jokaiselle koulun aikuiselle ja huoltajille arvokasta tietoa siitä, 

kuinka tukea ADHD-oireisia oppilaita, kun heitä on tänä päivänä jo lähes 

jokaisessa koululuokassa. Tutkielma toteutetaan myös muita koulun aikuisia 

silmällä pitäen. Kuinka luokanopettajan lisäksi myös esimerkiksi 

koulunkäynninohjaajat voivat tukea ADHD-oireista oppilasta? Tutkielman 

tavoitteena on luoda tiivis paketti, josta on jokaiselle koulumaailmaan kuuluvalle 

hyötyä. 

 

On tehty tutkimuksia, joiden mukaan opettajilla saattaa olla melko vähän tietoa 

ADHD:sta. Tästä esimerkkinä tutkimus, jossa testattiin, kuinka paljon alakoulun 

opettajan tietävät ADHD:n oireista, hoidosta ja kuinka ADHD-oireiset pärjäisivät 

paremmin koulussa. Tutkimuksessa 45 % opettajista vastasi oikein tutkimuksen 

tiimoilta kysyttyihin kysymyksiin (Topkin, Rowan & Mwaba 2015). Tilanne on 

huolestuttava, sillä koulu on juuri se miljöö, jossa ADHD-oireisella oppilaalla on 

eniten haasteita. Opettajien tulisi olla tietoisia siitä, miten auttaa oppilasta. Tämän 

takia tutkielman toteuttaminen ei ole pelkästään henkilökohtaisen motivoinnin 

aikaansaamaa, tärkeämpää on tiedon levittäminen ADHD:n liittyen niin opettajille 

kuin muillekin aikuisille. 

 

Tutkimuskysymys tutkielmassa on “Miten ADHD-oireisia oppilaita voitaisiin 

tukea koulussa?”. Kysymykseen vastataan niin, että siitä hyötyvät kaikkein eniten 

ADHD-oireiset oppilaat. Tutkielma tarjoaa työkaluja aikuisille, ja aikuisten 

tehtävänä on käyttää työkaluja niin, että niiden avulla jokaisesta oppilaasta voi 

kehittyä paras mahdollinen versio itsestään. 

 

Kandidaatintutkielmassa kerrotaan ensimmäisenä tutkielman toteuttamisesta. Mitä 

aineistoa tutkielmassa on pääasiassa käytetty, miten ne on löydetty ja kuinka niitä 

on hyödynnetty. Tässä kohti esitellään myös narratiivisen kirjallisuuskatsauksen 

käsite, sillä sitä on käytetty tutkimusmetodina tutkielmassa. Tämän jälkeen 

esitellään tutkielman teoreettisen viitekehys. ADHD, eli Attention Decifit
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Hyperactivity Disorder on tarkkaavaisuuden häiriö. Sen pääoireisiin kuuluvat 

keskittymisvaikeudet,  yliaktiivisuus ja impulsiivisuus (Dufva & Koivunen, 2012, 

s. 35). ADD, eli Attention Deficit Disorder on yksi ADHD:n muoto. Kyseisessä 

muodossa ei esiinny yliaktiivisuutta. Vaikka ADD kuuluu ADHD:n alle, esitellään 

ne tutkielmassa erikseen. Tähän on päädytty, koska ADD on tuntemattomampi 

kuin ADHD, ja näin halutaan edistää tietoutta ADD:sta. Tulosteemassa etsitään 

vastausta tutkimuskysymykseen, eli esitellään niitä keinoja, joilla ADHD-oireista 

oppilasta voitaisiin tukea koulussa.  Johtopäätökset esitellään omassa osiossaan. 

Lopuksi Pohdinta-osiossa reflektoidaan tutkielman kirjoittamisprosessia sekä 

tutkielman luotettavuutta ja eettisyyttä. 
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2 TUTKIELMAN TOTEUTTAMINEN 

 

Tässä pääluvussa esitellään, kuinka tutkielma on toteutettu. Ensin hieman avataan 

sitä, miksi on päädytty laadulliseen tutkimukseen. Tämän jälkeen alaluvuissa 

kerrotaan tarkemmin tutkielman aineistosta ja käytetystä tutkimusmetodista. 

Ensimmäisessä alaluvussa “Tutkielman aineisto” kerrotaan siitä, kuinka 

tutkielmaan on etsitty aineistoa, mitä aineistoja on löydetty ja kuinka niitä on 

hyödynnetty. Toisessa alaluvussa “Narratiivinen kirjallisuuskatsaus” esitellään 

käytetty tutkimusmetodin, eli narratiivisen kirjallisuuskatsauksen luonnetta ja sitä, 

kuinka juuri tähän metodiin on päädytty. 

 

Tutkielma toteutetaan laadullisena tutkimuksena. Tuomi & Sarajärvi (2013, s. 17–

18) esittelevät teoksessaan Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi teorian 

merkitystä laadullisessa tutkimuksessa. He mainitsevat, että pohdittaessa mitä 

laadullinen tutkimus on, yhdeksi peruskysymykseksi muodostuu kysymys: 

tarvitaanko laadullisessa tutkimuksessa teoriaa. Heidän mukaansa teorian merkitys 

laadullisessa tutkimuksessa on ilmeinen. Teoriaa tarvitaan paitsi tutkimuksen 

viitekehykseen, mutta myös metodien, tutkimuksen etiikan ja luotettavuuden 

hahmottamiseen, ylipäätään tutkimuskokonaisuuden mieltämiseen. Kandidaatin 

tutkielmassani teorian osuus on valtava, minkä takia laadullinen tutkimuksen on 

todettu sopivaksi lähestymistavaksi. 

 

  2.1 Tutkielman aineisto 

 

ADHD:seen liittyen on olemassa suhteellisen paljon kirjallisuutta. Tämä oli toki 

hyödyksi aineistoa etsiessä, mutta haasteeksi osoittautuikin käytettävän aineiston 

rajaaminen. Mistä teoksista ja artikkeleista on eniten hyötyä juuri tälle 

tutkielmalle? Mitkä aineistot tuovat uutta näkökulmaa? Tutkielmaan on etsitty sekä 

sellaisia aineistoja, jotka esittelisivät monipuolisesti ADHD:ta niin lapsen kuin 

aikuisenkin näkökulmasta, että sellaisia aineistoja, joiden avulla voisin vastata 

tutkimuskysymykseen “Miten ADHD-oireisia oppilaita voitaisiin tukea 

koulussa?”. 
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Niitä aineistoja, jotka esittelivät ADHD:ta oli saatavilla monipuolisesti. 

Kirjallisuutta oli sekä aikuisten että lasten näkökulmasta. Näiden avulla  esitellään 

ADHD:ta tämän tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä. Tällaisista lähteistä 

peruslähteenä tutkielmassa on esimerkiksi  Katariina Berggrenin ja Jari Hämäläisen 

(2018) toimittama ADHD-käsikirja. Teoksessa esitellään monipuolisesti ADHD:n 

ilmeneminen, diagnosointi, hoito ja kuntoutus. Teoksessa kerrotaan myös, miten 

ADHD-oireista lasta, nuorta tai aikuista voi tukea eri elämäntilanteissa. Kirja on 

tehty yhteistyössä ADHD-liiton kanssa. Toinen hieman samantyyppinen 

erinomainen teos on Virpi Dufvan ja Mirjami Koivusen (2012) toimittama teos 

ADHD - diagnosointi, hoito ja hyvä arki. Tässäkin teoksessa kerrotaan, miten 

ADHD-oireista voitaisiin tukea, mutta lisäksi esitellään, mistä ADHD-oireinen 

löytää itse apua ja tukea. Lisäksi tässäkin teoksessa esitellään miten ADHD 

ilmenee, sen diagnosointi, sekä hoito ja kuntoutus. Tämäkin kirja on tehty 

yhteistyössä ADHD-liiton kanssa. Näitä teoksia käytetään päälähteinä, sillä niissä 

on kerrottu erittäin monipuolisesti ja kattavasti ADHD:sta. Molempia teoksia 

päätettiin hyödyntää, vaikka ne ovatkin melko samantyyppisiä, koska yhdessä ne 

antavat vielä laajempaa ja kattavampaa kuvaa ADHD:sta. Berggrenin ja 

Hämäläisen toimittama teos on julkaistu vuonna 2018 ollen näin uudempi Dufvan 

ja Koivusen toimittama teos, joka on julkaistu vuonna 2012. Tämä aikaväli lisää 

sitä, että teosten kollektiivinen tieto on monipuolista, sillä vuoden 2018 teoksessa 

tieto on päivitettyä, mutta varmasti vuoden 2012 teoksessa on vielä hyvinkin 

pätevää tietoa. 

 

Tutkielman tulosteeman muodostamiseen päälähteinä on käytetty muun muassa 

Robert Reidin ja Joseph Johnsonin (2012) teosta Teacher’s guide to ADHD, tai 

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liiton (SOOL) ja ADHD-liiton yhteistyössä 

toteutettua ADHD-webinaaria, joka pidettiin 17.11.2021. Webinaarissa olivat 

puhumassa ADHD-liiton kehittämispäällikkö Katja Suni ja kokemusasiantuntija 

Jenny Barnett-Erlandson. Käytin webinaaria yhtenä päälähteistä, sillä sieltä saatu 

tieto on varmasti paikkansapitävää ja tuoretta. Puhujat olivat asiantuntijoita, joten 

luotan heidän tietotaitoonsa. On tärkeää, että tutkielmassa käytetään 

mahdollisimman tuoretta aineistoa, sillä usein painetut teokset voivat olla jo 

kymmeniäkin vuosia vanhoja. 
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Aineistoa on etsitty kirjastojen tietokannoista, Google- sekä Google Scholar-

hakukoneilla sekä tutustumalla aiheeseen liittyvien kirjoitelmien, artikkeleiden ja 

teosten lähdeluetteloon. Esimerkiksi ADHD-käsikirjan on löydetty erään 

opinnäytetyön lähdeluettelosta, kun taas Teacher’s guide to ADHD -teos löydettiin 

Oulun Yliopiston kirjaston tietokannasta hakusanalla ADHD AND teacher. 

 

Kansainvälistä aineistoa tutkielmassa käytetään jonkin verran. Kansainvälisissä 

aineistoissa on aina saatavuusongelmia. Kirjallisuutta on löydettävissä kiitettävästi, 

mutta artikkeleihin internetissä on maksullinen pääsy. Tämä on tutkielman 

kannalta sääli, sillä artikkelit ovat niitä ajankohtaisimpia aineistoja niiden 

tuoreuden vuoksi, ja kansainväliset aineistot tarjoaisivat laajemman lähtökohdan 

aiheelle, kuin vain suomalaiset aineistot. Viimeksi mainitun takia tutkielmassa on 

päätetty käyttää Teacher’s guide to ADHD -teosta yhtenä päälähteenä. Teos tarjoaa 

tutkimuksiin perustuvia käytännön vinkkejä ADHD-oireisten oppilaiden 

tukemiseen koululuokassa. Tutkielman kannalta on todella hyödyllistä, ja se on 

vieläpä erittäin mielenkiintoistakin hyödyntää näkökulmaa muualtakin kuin 

Suomen maaperältä. 

 

  2.2 Narratiivinen kirjallisuuskatsaus 

 

Kandidaatintutkielman tutkimusmenetelmäksi valikoitui kirjallisuuskatsaus.                

Salminen (2011, s. 5) viittaa opetusjulkaisussaan “Mikä on kirjallisuuskatsaus? 

Johdatus kirjallisuuskatsauksen tyyppeihin ja hallintotieteellisiin sovelluksiin” 

Finkin määritelmään kirjallisuuskatsauksesta, jonka mukaan kirjallisuuskatsaus on 

systemaattinen, täsmällinen ja toistettavissa oleva menetelmä, jolla tunnistettaan, 

arvioidaan ja tiivistetään tutkijoiden, tiedemiesten ja käytännön asiantuntijoiden 

valmiina oleva ja julkaistu tutkimusaineisto. 

 

Baumeister ja Leary (1997) esittelevät artikkelissaan Writing Narrative Literature 

Reviews kirjallisuuskatsauksen syitä. Syitä on heidän mukaansa viisi. Näistä 

ensimmäinen, toinen, kolmas ja neljäs ovat niitä syitä, joiden perusteella päädyin 

toteuttamaan tutkielmani kirjallisuuskatsauksena.  Ensimmäinen syy on, että 

“kirjallisuuskatsauksen kunnianhimoisena tavoitteena on kehittää olemassa olevaa 

teoriaa sekä rakentaa myös uutta teoriaa. Toiseksi, sen avulla voidaan arvioida 
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teoriaa. Kolmanneksi, kirjallisuuskatsaus rakentaa kokonaiskuvaa tietystä 

asiakokonaisuudesta ja neljänneksi, katsauksella pyritään tunnistamaan ongelmia”. 

 

Baumeister ja Leary (1997) esittelevät myös erään kirjallisuuskatsauksen tyypin, 

jossa tutkitaan jotain tiettyä aihetta. Tässä tyypissä ei ole tavoitteena tarjota uusia 

ideoita, vaan koota yhteen jo tutkittua. Piristävä lisäys oli se, että he mainitsevat 

tästä esimerkkinä opettajat, joille voidaan näin tuottaa materiaalia. Aivan kuin tässä 

tutkielmassa. 

 

Tutkielmassa halutaan kehittää ja arvioida jo olemassa olevaa tietoa ADHD:sta 

lapsilla ja siitä, miten se vaikuttaa heidän koulunkäyntiinsä. Näiden jo 

olemassaolevien tietojen pohjalta halutaan luoda uutta, päivitettyä tietoa siitä, 

miten näitä oppilaita voitaisiin tukea koulussa. Tutkielmassa pyritään myös 

rakentamaan kokonaiskuvaa lapsen ADHD-oireiden ja koulunkäynnin 

kausaalisuhteesta. Se, että ADHD-oireisuus usein yhdistetään häiritsevään 

käytökseen koulussa todistaa sen, että koulun toiminnassa on ongelmia, jotka 

estävät ADHD-oireisen lapsen sopetutumisen kouluun. Tutkielman kautta halutaan 

tuoda näitä ongelmia esiin ja antaa esimerkkejä siihen, kuinka näitä ongelmia 

voitaisiin ensin tunnistaa, ja siten myös korjata. 

 

Salmisen (2011, s. 6–7) mukaan kirjallisuuskatsaus jaetaan kolmeen tyyppiin, 

jotka ovat kuvaileva kirjallisuuskatsaus, systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja meta-

analyysi. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus jakautuu edelleen kahteen orientaatioon, 

jotka ovat narratiivinen ja integroiva katsaus. Tämä kandidaatintutkielma on 

kuvaileva kirjallisuuskatsaus orientoituen enemmän narratiivisesti.  Salminen 

kertoo myös, että narratiivista katsausta käytetään, kun halutaan antaa laaja kuva 

käsiteltävästä aiheesta. Narratiivisen yleiskatsauksen tavoitteena on tiivistää 

aiemmin tehtyjä tutkimuksia. Narratiivinen katsaus myös auttaa ajantasaistamaan 

tietoa. 

 

Narratiivisen ote valittiin tähän kirjallisuuskatsaukseen, sillä tutkielmassani 

halutaan kuvata mahdollisimman monipuolisesti miten ADHD-oireet vaikuttavat 

lapsen elämään ja koulunkäyntiin, sekä miten häntä voitaisiin tukea. 
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Tutkimuskysymykseen etsitään vastausta aiemmin tehdyistä tutkimuksista sekä 

muista toeksista ja artikkeleista tarkoituksena tiivistää vastaukset yhteen pakettiin. 

 

 

3 ADHD - TARKKAAVUUSHÄIRIÖ 

 

Seuraavissa alaluvuissa avataan teoreettista viitekehystä tutkielmaan liittyen. 

Alaluvut “Mikä on ADHD?” ja “Mikä on ADD?” avaavat kyseisten käsitteiden 

merkitystä. Näissä alaluvuissa esitellään ADHD:n ja ADD:n oireet, diagnosoinnin 

ja hoidon. ADHD ja ADD on tässä tutkielmassa eritelty toisistaan, koska ADD jää 

usein ADHD:n varjoon tiedonannossa. Vaikka ADD onkin lääketieteellisesti 

yhdistetty ADHD:n kanssa samaan nippuun, on tärkeää levittää tietoa myös 

ADHD:n hyperaktiivisuudettomasta versiosta. 

 

3.1 Mikä on ADHD?   

 

ADHD eli Attention Decifit Hyperactivity Disorder tarkoittaa Dufvan ja Koivusen 

(2012, s. 35) toimittaman ADHD – diagnosointi, hoito ja hyvä arki -teoksen 

mukaan aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriötä, jonka keskeiset oireet ovat 

keskittymisvaikeudet, yliaktiivisuus ja impulsiivisuus. Teoksessa muistutetaan, 

että jokaisella ihmisellä näitä oireita esiintyy joskus, mutta ADHD voidaan todeta 

heillä, joilla oireet yltävät arkielämän haitaksi asti. Berggrenin ja Hämäläisen 

(2018, s. 13) toimittamassa teoksessa ADHD-käsikirja lisätään, että oireet voivat 

olla vaikeampia joissakin tilanteissa ja lievempiä toisissa. Joskus taas oireet voivat 

olla henkilön voimavarana. 

 

Dufvan ja Koivusen (2012, s. 37) toimittamassa teoksessa kerrotaan syitä 

ADHD:lle. Perinnölliset tekijät selittävät lapsuus ja nuoruusiässä 60–90 prosenttia 

ADHD-alttiudesta. Muita selittäviä tekijöitä ovat äidin raskaudenaikainen 

alkoholin ja huumeiden käyttö sekä tupakointi, hyvin pieni syntymäpaino, 

synnytykseen liittyvät traumat sekä vastasyntyneen hapenpuute ja veren pieni 

glukoosipitoisuus. Hjern, Weitoft & Lindblad (2009) totesivat 

kohorttitutkimuksensa kautta, että myös sosioekonominen tausta voi vaikuttaa 

siihen, onko lapsi ADHD:n lääkityksen piirissä. Tutkimuksessa hyödynnettiin 
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ruotsalaisten rekisteritietoja sekä rekisteröityä tietoa lasten ADHD-lääkityksistä. 

Äidit, joilla on lyhyt koulutuksellinen tausta, sekä yksinhuoltajavanhemmat olivat 

tutkimuksen perusteella niitä tekijöitä, jotka vaikuttivat lapsen ADHD-

lääkitykseen positiivisesti. 

 

ADHD-webinaarissa (SOOL & ADHD-liitto 2021) muistutetaan, että koska 

ADHD on vahvasti perinnöllinen, on todennäköistä, että ADHD-lapsen 

vanhemmilla voi olla myös ADHD. Tämän muistaminen on tärkeää opettajalle, 

sillä opettaja on hyvin paljon tekemisissä lasten vanhempien kanssa. Erityisesti 

ADHD-oireisen lapsen vanhempien kanssa, jolloin vanhempien ADHD saattaa 

näkyä yhteistyössä. Se voi näkyä erilaisina vanhemmuustyyleinä ja voi olla, että 

yhteistyön varrella eteen tulee tilanteita, jolloin opettajalta vaaditaan ymmärrystä. 

 

ADHD:n oireiden tunnistaminen voi olla haastavaa, mutta sitäkin tärkeämpää. 

Dufvan ja Koivusen (2012, s. 35–36; 135) toimittamassaan teoksessa esitellään, 

miten oireet näkyvät lapsilla. Lapsilla keskittymiskyvyn puute tulee esiin muun 

muassa leikin ja koulutehtävien tekemisen lyhytjänteisyytenä, saatujen ohjeiden 

noudattamattomuutena, kyvyttömyytenä järjestää tehtäviä ja toimintoja, tavaroiden 

hukkaamisena sekä siinä, että lapsi häiriintyy helposti ulkopuolisista ärsykkeistä. 

Yliaktiivisuus lapsilla ilmenee vaikeutena pysyä paikoillaan, leikkien 

äänekkyytenä ja kyvyttömyytenä hillitä aktiivisuuttaan tilanteissa, joissa 

edellytettäisiin  rauhallista käytöstä. Impulsiivisuus taas tulee lapsilla ilmi 

vaikeutena odottaa vuoroaan, taipumuksena vastata ennen kuin kysymys on 

valmiina ja paljona puhumisena ottamatta huomioon tilanteen vaatimaa 

pidättyväisyyttä. Jotkut ADHD-oireiset lapset taas voivat jäädä yksikseen 

unelmoimaan, heidän on vaikea keskittyä meneillään oleviin tapahtumiin. Reid ja 

Johnson (2012, s. 18) huomauttavat teoksessaan Teacher’s guide to ADHD, että on 

tärkeää muistaa se, että ADHD ilmenee jokaisella hieman eri tavalla. Ei ole 

olemassa tyypillistä ADHD-oireista lasta. 

 

On mielenkiintoista, että ADHD-diagnoosi on yleisempi pojilla kuin tytöillä, mutta 

ADHD-oireiden esiintymisessä ero ei ole yhtä suuri. Miksi useimmiten diagnoosi 

on pojilla, vaikka oireita esiintyy tytöillä ja pojilla saman verran? Syynä voi olla 

se, että tytöillä ADD on yleisempi, joka on huomaamattomampi häiriö kuin 
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ADHD. Kaikkinensa kuitenkin ADHD:n esiintyvyys kouluikäisillä on noin 4–7 % 

(Berggren & Hämäläinen, 2018, s. 43).  

  

Oireet myös muuttuvat iän myötä. Dufvan ja Koivusen (2012, s. 37) toimittamassa 

teoksessa havainnollistetaan kuviossa, mitkä oireet vallitsevat milläkin 

ikäkaudella. Lapsilla vallitsevat impulsiiviset ja hyperaktiiviset oireet, mikä näkyy 

käytännössä heikkona koulumenestyksenä, heikkona itsetuntona ja tapaturmina. 

Ihmissuhteiden kanssa voi olla ADHD-oireisella ongelmia läpi lapsuudesta 

aikuisuuteen. Jokisen & Ahtikarin (2004, s. 14) teoksessa AD/HD-opas 

koulunkäyntiavustajille mainitaan, että noin puolet lapsena diagnoosin saaneista 

oireilevat vielä aikuisenakin. 

 

Dufvan ja Koivusen (2012, s. 36) toimittamassa teoksessa kerrotaan, että ADHD-

oireita arvioitaessa on syytä verrata henkilöä hänen ikätovereihinsa. Tämä on 

varmasti helppoa opettajille ja muille luokassa työskenteleville aikuisille, sillä he 

näkevät yhden työpäivänsä aikana kymmeniä lapsia. Heidän on helppo verrata 

ADHD-oireista lasta ikätovereihin, sillä he toimivat näiden kanssa päivittäin, ja 

mahdollisesti omaavat vielä vankan kokemuksenkin lasten kehityksestä 

ikävuosittain. ADHD-webinaarissa (SOOL & ADHD-liitto 2021) muistutetaan, 

että kolmiportaisen tuen kautta ADHD-oireiselle lapselle tulee tarjota apua 

opiskeluun  heti oireiden ilmentyessä, vaikka diagnoosia ADHD:sta ei vielä 

olisikaan. Kun lapsi saa tukea mahdollisimman nopeasti, hän ei ehdi jäädä jälkeen 

opiskelussaan. 

 

ADHD:n ydinoireet ilmenevät monin erin tavoin, ja SOOL:in & ADHD-liiton 

(2021) ADHD-webinaarissa esiteltiin näitä ilmiöitä opettajan näkökulmasta. 

Opettaja voi tunnistaa ADHD-oireet oppilaassa esimerkiksi hukkaamisena ja 

unohteluna, epätasaisina taitoina sekä siitä, että oppilaalla on hyviä ja huonoja 

päiviä. Oppilaalle rutiinien omaksuminen on hankalaa, hänen on vaikea pitää useita 

asioita mielessä samanaikaisesti ja hänen on vaikea suunnitella ja toteuttaa tehtäviä 

useissa vaiheissa. ADHD on myös hyvin vahvasti riippuvainen motivaatiosta, eli 

oppilaan on helppo tehdä asioita jotka häntä kiinnostavat, mutta asiat, jotka häntä 

eivät kiinnosta, ovat todella vaikeita ja niiden aloittaminen tuottaa vaikeuksia 
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oppilaalle. Opettajien on tärkeää ymmärtää ADHD:n ydinongelmat, eli 

tarkkaamattomuus, yliaktiivisuus ja impulsiivisuus (Reid & Johnson, 2012, s. 35). 

 

Suomessa diagnosointiin käytössä olevaa tautiluokitusta kutsutaan ICD-10:ksi 

(International Classification of Diseases -10). Dufvan ja Koivusen (2012, s. 38–

39) toimittamassa teoksessa esitellään, että ICD-10:n mukaan aktiivisuuden ja 

tarkkaavuuden häiriön diagnoosikriteerit ovat seuraavat: 

- Vähintään kuusi yhdeksästä tarkkaamattomuusoireesta sekä vähintään kolme viidestä 

yliaktiivisuus- ja kolme neljästä impulsiivisuusoireesta on kestänyt ainakin kuusi 

kuukautta 

- Oireet ovat haitaksi ja lapsen kehitystasoon nähden poikkeavia 

- Häiriön on tullut alkaa viimeistään seitsemän vuoden iässä ja oireet aiheuttavat kliinisesti 

merkittävää ahdistusta tai sosiaalisten, opintoihin liittyvien tai ammatillisten toimintojen 

heikentymistä 

- Diagnostisten kriteerien tulee täyttyä useammassa kuin yhdessä tilanteessa, esimerkiksi 

tarkkaamattomuutta ja hyperaktiivisuutta tulee esiintyä sekä kotona että koulussa tai sekä 

kolussa että esimerkiksi vastaanotolla. Tietoa tarvitaan useammasta kuin yhdestä lähteestä. 

- Ei ole diagnosoitavissa seuraavia sairauksia: maaninen jakso, depressiivinen jakso, 

ahdistuneisuushäiriö tai laaja-alaiset kehityshäiriöt 

 

ADHD:n kanssa esiintyy usein samanaikaisesti muita häiriöitä, ja suurella osalla 

niistä on Dufvan ja Koivusen (2012, s. 36; 140–143) toimittaman teoksen mukaan 

samantyyppinen neurobiologinen alkuperä kuin ADHD:llakin. He huomauttavat, 

että osa niistä voi kehittyä sekundaarisina esimerkiksi toistuvien pettymyksien 

seurauksena. Liitännäishäiriöt kuitenkin riippuvat suuresti lapsen iästä ja 

kasvuolosuhteista. Teoksen mukaan lasten tavallisimpia liitännäishäiriöitä ovat 

epilepsia, aistitiedon käsittelyn sekä liikunnan ongelmat, aistimusten erottelun 

häiriöt, liikunnalliset puutteet (motoriikan häiriöt), aistipohjaiset motoriikan 

häiriöt, puheen ja kielen kehityksen häiriöt, erityiset oppimisvaikeudet, tic-oireet, 

unihäiriöt, yö- ja päiväkastelut, psyykkiset ongelmat, käytöshäiriöt, sosiaalisen 

vuorovaikutuksen poikkeavuudet ja ahdistuneisuushäiriöt. Mahdollisia 

liitännäishäiriöitä on enemmänkin, mutta ne ovat enemmän sekundaarisia. Tällöin 

kirjo on todella laaja. Tämän takia ADHD:ta voikin olla vaikea tunnistaa, sillä se 

on niin monimutkainen kokonaisuus kaikkine sivuoireineen (Reid & Johnson, 

2012, s. 18). 
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ADHD:n hoidossa Katja Sunin (SOOL & ADHD-liitto 2021) mukaan tärkeää on, 

että niin itse ADHD-oireinen kuin hänen omaisetkin saavat kattavasti tietoa 

ADHD:sta. Hoitomuodot ja tukitoimet ovat yksilöllisiä. Tukitoimet eivät vaadi 

diagnoosia, ja ne tulee aloittaa heti oireiden ilmentyessä. Kaiken muun tuen 

myöntäminen on riippuvaista diagnoosista, mutta koulun tuki ei ole  (Honkasilta 

2018). Suni esittelee myös, että diagnoosin varmistuttua hoitomuodot ovat 

psykososiaalisia ja lääkinnällisiä. Psykososiaalisia hoitoja voivat ADHD-oireisen 

tarpeen mukaan olla muun muassa käyttäytymishoidot, toimintaterapia ja 

psykoterapia. Hoitoa kohdistetaan eri ikävaiheissa eri tavalla, ja kouluikäisellä 

hoidot kohdistuvat lääkehoitoon ja psykososiaaliseen hoitoon sekä niiden 

yhdistelmään. 

 

Honkasillan (2018) artikkelissa viitataan Honkasillan ja Vehkakosken 

tutkimukseen, jossa kävi ilmi, että heidän tutkimukseensa osallistuneet nuoret 

kokivat voivansa lääkityksen avulla saavuttaa arvostamiaan tavoitteita, kuten 

menestyä koulussa tai onnistua kaverisuhteissaan. Honkasilta mainitsi 

artikkelissaan, että pedagogisella kentällä olisi hyvä ymmärtää, ettei ADHD:n 

lääkitsemispäätös ole vain lääketieteellinen vaan pohjimmiltaan kulttuurinen teko. 

Tällä hän tarkoittaa sitä, että ADHD-diagnoosin saanut lääkehoitoa käyttävä 

henkilö voi hoidon avulla sopeutua paremmin yhteiskuntaan. Honkasillan mukaan 

lääkehoito määrittyy kodin, koulun ja sairaan- ja terveydenhoidon sekä 

sosiaalihuollon moniammatillisessa ristipaineessa, johon omalta osaltaan 

vaikuttavat yhteiskunnalliset normaaliuden odotukset. Lääkityksellä on yksilö- ja 

yhteisötason seurauksia, parhaassa tapauksessa positiivisia sellaisia. 

 

Suni kertoo ADHD-webinaarissa (SOOL & ADHD-liitto 2021) yleisen 

suosituksen olevan, että lääkehoidon ei koskaan pitäisi olla ainoa hoitomuoto, vaan 

psykososiaalinen hoitomuoto tulee olla siinä rinnalla. Kouluikäiselle lapselle, 

vanhemmille ja kouluun tulee myös välittää tietoa ADHD:sta ja sen hoidosta. 

Vanhempien arjen keinojen tukeminen on tärkeää, sekä lapsen käyttäytymisen 

ohjaaminen. Lisäksi lapsi voi tarvita muita yksilöllisiä hoitoja. Hoidon tavoite on, 

että lapsi oppii elämään ADHD:n kanssa niin, että hän voi olla paras versio omasta 

itsestään. Tarkoitus ei ole, että lapsi yrittää piilottaa ADHD:nsa, vaan ADHD on 

osa häntä. 
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  3.2 Mikä on ADD? 

 

ADD on ADHD:n alatyyppi. Käytännössä ADD on kuten ADHD, mutta ilman 

ylivilkkautta. Kerolan (2001, s. 26) toimittamassa teoksessa Struktuuria 

opetukseen – Selkeys ja rakenteet oppimisen edistäjänä viitataan Ahosen ym. 

artikkeliin, jonka mukaan tarkkaamattomuuden (ADD) ja impulsiivisuus-

hyperaktiivisuuden (ADHD) erottaminen on perusteltua, koska 

tarkkaamattomuuteen on havaittu liittyvän usein oppimisen ongelmia, kun taas 

impulsiivisuus-hyperaktiivisuus näyttää liittyvän käytöshäiriöihin. Joskus voi 

kuulla puhuttavan ADD:sta myös ADHD:n asemesta, sillä ADD on alkuperäinen 

termi ADHD:sta. Sana “hyperaktiivisuus” lisättiin vuonna 1987, jolloin termi 

ADHD tuli käyttöön (Child Mind Institution 2022). 

 

Koska ADHD-oireiselta lapselta voi joskus hävitä ylivilkkaus aikuistuessa, saattaa 

henkilön diagnoosi muuttua ADD:ksi (Dufva & Koivunen, 2012, s. 46). Joskus taas 

henkilöllä voi alunperinkin puuttua ylivilkkaus ADHD:staan. ADD:n diagnosointi 

kuitenkin viivästyy usein, sillä ADD-oireiset lapset eivät herätä huomiota 

esimerkiksi koululuokassa (Dufva & Koivunen, 2012, s. 47). He ovat harmittomia 

koululaisia, mutta kuitenkin heidän omaan elämäänsä ADD:lla on vaikutusta, 

minkä takia olisi hyvä, että hekin saisivat diagnoosin. 

 

Dufvan ja Koivusen (2012, s. 47) toimittamassa teoksessa esitellään ADD:n oireita. 

ADD:n ydinoireet tiivistettynä ovat teoksen mukaan seuraavat: Ei keskity, ei kuule, 

ei muista, ei suunnittele, ei tee. Yleisesti ADD-oireista henkilöä luonnehtii hitaus, 

joka johtuu useasta osatekijästä: toiminnan aloittamisen vaikeus, toiminnan 

ylläpitämisen sekä ohjaamisen vaikeus. Käytännön esimerkkinä tilanne, jossa 

ollaan lähdössä johonkin. ADD-oireinen lapsi joutuu toteamaan muiden olevan jo 

ulkona häntä odottamassa siinä vaiheessa kun ADD-oireinen etsii vaatteitaan, eikä 

hän itse ymmärrä, mihin aika on hävinnyt. 

 

Puustjärven (2011) saksankielisestä alkuperäistekstistä Suomeen mukauttamassa 

ADD-esitteessä kerrotaan ADD:n tunnistamisesta koulussa. ADD tunnistetaan 

usein vasta kouluiässä, kun opinnot eivät sujukaan odotusten mukaisesti. ADD-
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oireisilla lapsilla voi esiintyä hienomotoriikan kanssa ongelmia, joka on 

tunnistettavissa helposti esimerkiksi ongelmista kirjoittamisen kanssa. 

Matematiikassa tehtävätyypin vaihdos jää huomaamatta ja huolimattomuusvirheet 

ovat jokapäiväisiä. Kotitehtävät voivat jäädä tekemättä, kun ne merkitään 

huolimattomasti tai niitä ei merkitä ollenkaan. Sekä koulussa että kotona 

huomataan, että lapselle on työlästä tehdä tehtäviä, joita ei ymmärrä tai jotka 

tuntuvat liian vaikeilta tai tylsiltä. 

 

Dufvan ja Koivusen (2012, s. 48) toimittamassa teoksessa muistutetaan, että ADD 

ei tarkoita sitä, että ADD-oireinen henkilö ei pystyisi koskaan keskittymään 

mihinkään. Päinvastoin, henkilö voi uppoutua kokonaan asioihin, jotka häntä 

kiinnostavat. Ne asiat, jotka häntä eivät kiinnosta, tuottavat suuria vaikeuksia 

keskittymisen kanssa. Teoksessa lisätään, että tämä näkyy myös esimerkiksi 

henkilön sosiaalisessa elämässä. ADD-oireinen henkilö saattaa kahdenkeskisissä 

keskusteluissa olla hyvinkin intensiivisesti mukana, mutta isossa ryhmässä 

tarkkaavuuden ylläpitäminen ei onnistu. Keskustelun punainen lanka katoaa, ja 

henkilö saattaa vaikuttaa välinpitämättömältä. ADD-oireisella onkin usein 

ongelmia kaverisuhteissaan, varsinkin kouluiässä (Puustjärvi 2011). 

 

Kotona ADD voi ilmentyä esimerkiksi kotitehtäviä tehdessä. ADD-esitteessä 

(Puustjärvi 2011) kerrotaan, että mitä enemmän vanhemmat yrittävät selventää 

opittavia asioita, sitä vähemmän lapsi tuntuu muistavan. Lupauksista ja 

palkinnoistakaan ei tunnu olevan mitään apua. Jos vanhemmista tuntuukin, että 

lapsi on lopulta ymmärtänyt asian kotona harjoiteltaessa, niin kokeiden tulokset 

osoittavat jotakin muuta. Kotitehtävät on vaikeaa muistaa ja vielä vaikeampaa on 

niiden tekemisen aloittaminen. Dufvan ja Koivusen (2012, s. 48) toimittamassa 

teoksessa mainitaan, että ADD-oireisella henkilöllä on tavallisesti myös 

uniongelmia. Unirytmi voi olla siirtynyt eteenpäin, nukahtamisvaikeudet ovat 

tavallisia, sekä päiväaikaiset vireystilan vaihtelut voivat olla tavallista 

voimakkaampia, joskus jopa lamaannuttavia. 

 

Dufvan ja Koivusen (2012, s. 49) toimittamassa teoksessa kerrotaan ADD:n 

hoidosta. ADD:n lääkehoito helpottaa ADD:n ydinoireita, eikä se juurikaan eroa 

ADHD:n lääkehoidosta. Teoksessa kuitenkin mainitaan, että juuri ADD:n 
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lääkehoidosta ei tutkimuksia juurikaan ole, sillä useimmissa tutkimuksissa 

potilailla on ADHD:n yhdistynyt tyyppi. ADD:n lääkkeetön hoito, aivan kuten 

ADHD:nkin, on muodostettava yksilöllisesti. Psykososiaalisia vaihtoehtoja on 

samoja kuin ADHD-oireisillekin. Teoksessa muistutetaan, että niin ADHD:n kuin 

ADD:n diagnosointi on tärkeää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Vaikka 

ADD on ehkä vaikeampi tunnistaa, vaatii se kuitenkin aivan yhtä paljon hoitoa kuin 

ADHD:kin. 

 

 

4 TUKI ADHD-OIREISELLE OPPILAALLE KOULUSSA 

 

Tässä pääluvussa esittelen, miltä ADHD näyttää koulumaailmassa. Ensin 

tutustumme perusopetuksen opetussuunnitelmassa esiintyviin seikkoihin, minkä 

jälkeen alaotsikoissa käymme läpi, mitä haasteita ADHD-oireinen kohtaa koulussa, 

kuinka opettaja voisi tukea ADHD-oireista oppilasta, kuinka koulun muut aikuiset 

sekä kotijoukot voisivat tukea häntä. 

 

Opetushallituksen (2014) määrittämät perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteet (POPS) antavat raamit opettajien toteuttamalle opetukselle. Mitä 

koulussa tulee oppia, ja miten oppimista arvioidaan. ADHD:seen tai ADD:hen 

liittyen POPS:ssa ei ole mainintoja, mutta keskittymisvaikeuksiin liittyen 

POPS:ssa (2014, s. 74; 281) mainitaan apuvälineiden käytöstä ja siitä, että 

keskittymisen tueksi voidaan käyttää apuvälineitä. Ohjeistetaan käyttämään 

apuvälineitä suunnitelmallisesti, ja niiden käyttöä ja tarvetta tulee arvioida 

säännöllisesti. Vuosiluokkien 7–9 laaja-alaisen osaamisen tavoitteissa on otsikolla 

“Ajattelu ja oppimaan oppiminen” mainittu, että oppilaat tarvitsevat keinoja 

tarkkaavaisuutensa ja keskittymisensä ylläpitämiseen. Mielenkiintoista, että tätä ei 

mainita alempien vuosiluokkien kohdalla. 

 

  4.1 ADHD-oireisen oppilaan kohtaamat haasteet koulussa 

 

Koulun tehtävä on auttaa ihan jokaista oppilasta tämän kehityksessään. Sekä 

lahjakkaita oppilaita, että niitä, joilla on haasteita koulussa. Reid & Johnson (2012, 

s. 53) muistuttavat, että se käsittää tietenkin myös ADHD-oireiset oppilaat, vaikka 
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ADHD onkin lääketieteellinen käsite, eikä koulutuksellinen. He kertovat, että 

jokaisella ADHD-oireisella henkilöllä ei ole ongelmia koulun kanssa, mutta se on 

hyvin yleistä. ADHD-oireisilla oppilailla voi olla kouluun liittyen haasteita 

oppimisessa tai esimerkiksi sosiaalisissa kanssakäymisissä. Haasteet oppimisessa 

liittyvät tiivistettynä hyvin usein keskittymiseen, paikallaan pysymiseen ja 

mielenkiinnon ylläpitämiseen. Hyvin ylivilkkaiden lasten odotetaan jaksavan istua 

pitkään paikoillaan. Keskittymisvaikeuksia omaavien lasten odotetaan keskittyvän 

pitkiäkin aikoja samaan asiaan. Lasten, joilla on vaikeuksia panostaa huolella 

asioihin ja ylläpitää keskittymistään, odotetaan tekevän tehtäviä yhtäjaksoisesti 

herpaantumatta. Reid & Johnson (2012, s. 66) lisäksi muistuttavat, että vaikka 

koulua ei tietenkään ole suunniteltu niin, että se olisi ADHD-oireisille lapsille 

mahdollisimman haastavaa, mutta joka tapauksessa ei voisi olla olemassa yhtään 

haastavampaa ympäristöä kuin koulu ADHD-oireiselle lapselle. 

 

ADHD-webinaarissa (SOOL & ADHD-liitto 2021) esiteltiin ADHD-oireisen 

oppilaan kohtaamia haasteita opinnoissaan. ADHD-oireisella voi olla haasteita 

keskittyä lukemaan, seuraamaan opetusta tai keskustelua, vaikeuksia hahmottaa 

olennainen käsiteltävästä sisällöstä, hän voi olla häiriöherkkä, hänellä voi olla 

vaikeuksia suunnitella omaa toimintaa ja järjestää asioita, hänen opiskelunsa 

riippuu motivaatiosta, haasteita viimeistellä ja tehdä loppuun asiat, he voivat olla 

impulsiivisia ja levottomia, heillä voi olla ajan- ja arjenhallinnan ongelmia, 

unihäiriöitä, itsetunnon haasteita sekä ongelmia siirtymätilanteissa. Jokaisella 

ADHD-oireisella henkilöllä näitä kaikkia vaikeuksia ei ole, mutta vähintään osa 

niistä esiintyy.  

 

Kouluissa arvostetaan itseohjautuvuutta ja tutkivaa oppimista jatkuvasti yhä 

enemmän, mutta ADHD-oireisella oppilaalla on usein vaikeuksia oman 

oppimisensa kontrolloimisessa, mikä tekee itsenäisestä opiskelussa haastavaa 

(Kerola, 2001, s. 242). Jotta opiskelusta voi suoriutua itsenäisesti, vaatii se oman 

toiminnan ohjaamisen taitoja.  Quinn & Stern (2009, s. 56) esittelevät Jarruta! 

Lasten ja nuorten ADHD-opas -teoksessaan asioita, jotka monesti huolestuttavat 

koulunkäyntiin liittyen ADHD-oireisia lapsia ja nuoria. Näitä muun muassa ovat 

“Miten pystyisin noudattamaan ohjeita paremmin?”, “Miten oppisin 

järjestelmällisemmäksi, niin etten hävittäisi tavaroita?”, “Miten pystyisin 
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suunnittelemaan ajankäyttöni hyvin?” tai “Miten minun pitäisi valmistautua 

kokeisiin?”. Aikuisten tehtävä on tukea ADHD-oireisia lapsia ja nuoria näissä 

ongelmissa. 

 

ADHD-oireinen voi kokea suuriakin haasteita sosiaalisessa elämässään. 

Sosiaalinen elämä on suuressa roolissa koulumaailmassa, sillä suurin osa lapsen 

ystäväsuhteista on solmittu koulussa. Penttilän, Rintahakan ja Kaltiala-Heinon 

(2011) katsauksessa viitataan  Nijmeijerin & ym. tutkimukseen, jonka mukaan 

ADHD-oireisilla on todettu olevan ikätovereita vähemmän läheisiä 

ystävyyssuhteita ja enemmän kokemuksia hyljeksityksi tulemisesta. Quinn & Stern 

(2009, s. 44) kertovat ADHD-oireisen lapsen ja nuoren haasteista ystävien 

saamisessa. Ystävien saaminen voi olla haastavaa, kun ADHD-oireinen lapsi ei 

jaksa odottaa vuoroaan, tai jos hän aina haluaa, että kaikki asiat menevät hänen 

mielensä mukaan. ADHD-oireisella voi olla myös haasteita kuunnella toisia, tai 

miettiä sanojaan tai tekojaan ennen niiden sanomista/tekemistä. Joidenkin ADHD-

oireisten on vaikea tietää mitä sanoa tai miten toimia ryhmässä. Oppaassa kuitenkin 

myös kannustetaan, että useimmat ADHD-oireiset lapset ja nuoret voivat pienellä 

lisävaivalla oppia, mitä on olla hyvä ystävä. 

 

  4.2 Opettajan tarjoama tuki 

 

Luokanopettaja oppii tuntemaan oppilaansa hyvin, sillä hän on lähes joka päivä 

tekemisissä heidän kanssaan. Parhaimmillaan opettaja voi olla jopa useita vuosia 

saman luokan kanssa. Toki on yksilöllistä, millaiset intressit opettajalla on todella 

oppia tuntemaan kaikki oppilaansa. Olisi kuitenkin hyödyllistä, että opettaja tuntisi 

oppilaansa mahdollisimman hyvin. Se helpottaisi opettajan työtä, kun hän voi 

hyödyntää oppilaantuntemustaan mahdollisimman monipuolisesti. Oppilaat taas 

saavat parasta mahdollista tukea, kun heidän vahvuutensa ja kehityksen kohteensa 

tiedetään. Opettajan kannattaa panostaa oppilaantuntemukseen ja suhteeseensa 

oppilaisiin. Myönteinen emotionaalinen ilmapiiri luo perustan ADHD-oppilaan 

kasvatukselle ja opetukselle (Kerola, 2001, s. 225). Opettajalla on erittäin tärkeä 

rooli oppilaidensa tukemisessa juurikin heidän kanssaan vietetyn ajan takia, ja 

myös oppilaiden akateemisen polun tukijana. ADHD-oireet tuovat paljon haasteita 

opiskeluun, minkä takia opettajien tulee tuntea kyseinen häiriö hyvin (Child Mind 
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Institution 2022). Opettajan tulee tukea jokaista oppilastaan mahdollisimman 

monipuolisesti. 

 

Sandberg & Harju-Luukkainen (2017) toteuttivat tutkimuksen ADHD-oireisten 

lasten vanhempien kokemuksista koulussa tapahtuvista tukitoimista. Heidän 

artikkelissaan ”Opettajan asenne heijastui suoraan oppilaan koulumenestykseen” 

Riittävät ja riittämättömät tukitoimet koulussa ADHD-perheiden näkökulmasta 

viime vuosien aikana kerrotaan, että tutkimuksen mukaan perheistä 51 % koki tuen 

riittäväksi ja 49 % ei kokenut tukea riittäväksi. Tutkimuksen kyselyyn vastanneiden 

mukaan tuen saamiseen vaikuttivat opettajien ennakkoasenteet ja oppilaan 

ymmärtäminen, ajanmukainen tietotaito ADHD:sta, vahvuusajattelu, 

moniammatillinen sektoreiden välinen yhteistyö sekä kodin ja koulun välinen 

yhteistyö. POPS:in (2014, s. 61) mukaan koulujen tehtäviin kuuluu riittävän tuen 

takaaminen kaikille, joten on melko hälyttävää, jos noin puolet ADHD-oireisten 

lasten vanhemmista kokevat, ettei heidän lapsensa ole saanut riittävää tukea 

koulussa. 

 

Topkin, Rowan & Mwaba (2015) teettivät tutkimuksen siitä, kuinka paljon 

alakoulun opettajat tietävät ADHD:n oireista, hoidosta ja kuinka ADHD-oireiset 

pärjäisivät paremmin koulussa. Tutkimuksessa 45 % opettajista vastasi oikein 

tutkimuksen tiimoilta kysyttyihin kysymyksiin. Aihealuekohtaisesti tutkimuksessa 

36 % opettajista tunnisti oikein ADHD:n oireet, 65 % tunnisti yleisesti ADHD:n 

kanssa esiintyvät liitännäishäiriöt, ja 40 % vastasi oikein kysymyksiin ADHD:n 

hoidosta. Tutkimukseen osallistui noin 200 opettajaa Etelä-Afrikasta. Vaikka 

Etelä-Afrikka onkin monella tapaa melko erilainen valtio Suomeen verrattuna, 

antavat nämä tulokset kuitenkin jonkinlaista suuntaa opettajien tiedosta 

ADHD:seen liittyen kansainvälisesti. Jos oikein on vastannut noin puolet, 

kuulostaa se melko pieneltä määrältä. 200:sta opettajasta noin 100 opettajalla jää 

tunnistamatta ADHD-oireinen lapsi luokassaan. Onko tilanne tämä vain Etelä-

Afrikassa? Vai koko maailmassa? Voiko Suomessa olla niin edistynyt koululaitos, 

että ero olisi suuri? Valitettavasti ei ole toteutettu vastaavaa tutkimusta Suomesta, 

mutta kansainvälisesti tilanne on huolestuttava. Dufvan ja Koivusen (2018, s. 180) 

toimittamassa teoksessa muistutetaan, että koulussa ilmenevät ongelmat ovat 

pedagogisia ja kasvatuksellisia ongelmia, ja niiden ratkaisut ovat myös pedagogisia 
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ja kasvatuksellisia. Vaikka ADHD onkin osittain biologinen häiriö, koulu ei silti 

voi nostaa käsiään pystyyn sen hoidossa. 

 

Opettajalla on erittäin suuri rooli oppilaan koulukokemuksessa. Opettaja on kuin 

laumanjohtaja luokassa, joka pitää huolen, että jokainen lauman jäsen on tasa-

arvoinen jäsen laumassa ja että lauma pysyy koossa hyvän yhteishengen voimin. 

Jokaisella täytyy olla hyvä olla laumassa. Honkasilta (2018) puhuu artikkelissaan 

identiteetin merkityksestä näkökulmana oppilas- ja tilannekohtaiseen 

suhtautumiseen ADHD:n hoidossa. Identiteetin näkökulmasta tarkastellessa 

voitaisiin vahvistaa  lapsen tai nuoren minäpystyvyyden tunnetta ja autonomisuutta 

omien arvojensa mukaisena päätöksentekijänä sekä edistää hänen uskoaan 

mahdollisuuksiinsa vaikuttaa ajatuksiinsa, tunteisiinsa ja käyttäytymiseensä sen 

sijaan, että hän asemoisi itsensä ainoastaan neurobiologisen oireyhtymän 

ilmentäjäksi. On tärkeää, että ADHD-oireinen lapsi ei näe itseään vain ADHD-

oireisena ja ongelmien aiheuttajana. Berggrenin ja Hämäläisen (2018, s. 140) 

toimittamassa teoksessa muistutetaan, että lapset, jotka täyttävät ADHD-

diagnoosin kriteerit, ovat koululuokassa niitä kaikkein tarkkaamattomampia, 

motorisesti levottovompia ja impulsiivisimpia. Ei niin, että ADHD-diagnoosin 

saaneet lapset ovat tarkkaamattomia ja rauhattomia ja muut lapset eivät ole. 

 

Paju (2021) viittaa Pajun, Kajamaan, Pirttimaan ja Kontun kirjoittamaan 

tieteelliseen artikkeliin, jonka mukaan opettajan kokemat ristiriidat omaan 

ammatillisen  osaamiseen,   opetuskäytänteisiin   ja   koko   luokkayhteisön  

toimintaan  liittyen  herättävät tunteita ja epävarmuutta siitä, miten opettaja 

kykenee opettamaan erityisen tuen oppilaita. Opettaja tarvitsee tietoa ja tukea, jotta 

osaa antaa tukea oppilailleen. Opetuksellisten tavoitteiden ja toiminnan 

suunnittelun lähtökohtana ovat lapsen ikä ja oppimisedellytykset, ja sen 

tarkoituksena on kehittää niitä toimintoja, jotka vaikeuttavat eniten lapsen arkista 

elämää, sosiaalista vuorovaikutusta ja koulussa selviytymistä (Kerola, 2001, s. 74). 

 

ADHD-oireisiin vaikuttavat merkittävästi myös ympäristötekijät. Katja Suni 

kertoo ADHD-webinaarissa (SOOL & ADHD-liitto 2021) ADHD-oireisiin 

vaikuttavista ympäristötekijöistä. Se, että ympäristössä on paljon häiriötekijöitä 

kuten ääniä tai liikettä, voivat vahvistaa ADHD-oireita. Oirehtimista voidaan 
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lieventää rauhallisella ympäristöllä ja matalalla ärsyketasolla. Oireita voivat 

voimistaa myös suuri ryhmäkoko, monimutkaiset ohjeet ja vapaamuotoiset 

tilanteet. Näitä voidaan lievittää pienellä ryhmällä, suosimalla kahdenkeskisiä 

tilanteita sekä lyhyillä ja yksi vaihe kerrallaan annetuilla ohjeilla. Myös 

pitkäkestoinen, ponnistelua vaativa työskentely ja toistuva, vaikeaksi tai tylsäksi 

koettu työskentely voivat lisätä oirehtimista. Näitä voidaan lievittää sillä, että 

tekeminen jaetaan lyhyiin jaksoihin ja palautetta annetaan aina välittömästi 

onnistumisten yhteydessä tekemisen lomassa. Child Mind Institution -nettisivuilla 

(2022) kerrotaan vinkkinä opettajalle, että ADHD-oireiselle lapselle kannattaa 

antaa lappu, johon on kirjattu lapselle haastavia kouluun liittyviä asioita, 

esimerkiksi vastaaminen vain viittaamalla tai omalla paikalla istuminen. Aina, kun 

tehtävässä onnistuu, siitä saa pisteen. Lappu on myös vanhempien nähtävissä, jotta 

hekin näkevät lapsen edistymisen. Näin keskityttäisiin lapsen kehittymiseen hänen 

tekemiensä virheiden sijaan, ja lapsi saisi palautetta onnistumisistaan 

konkreettisesti. 

 

Opettajan kannattaa tarkkailla omaa palautettaan ADHD-oireiselle oppilaalle ja 

tiedostaen estää oppilasta joutumasta negatiivisten palautteiden kierteeseen 

(Kerola, 2001, s. 207). Klenbergin (2018) artikkelissa “ADHD-oireisten oppilaiden 

vahvuudet opettajien arvioimina” mainitaan, että vahvuuksien arviointi on 

erityisen tärkeää ADHD-oireisille oppilaille, ja sen tulisi sisältyä koulun 

arviointityöhön. Kyseisen tutkimukseen perustuvan artikkelin mukaan ADHD-

oireisten vahvuudet ovat hieman erilaisia kuin muiden, mutta niitä ei ole yhtään 

sen vähempää kuin muilla. 

 

Toistuva, tylsäksi tai vaikeaksi koettu tekeminen saattaa myös Sunin (SOOL & 

ADHD-liitto 2021) mukaan lisätä ADHD-oireita. Tätä voidaan lieventää 

mielenkiintoisella tekemisellä ja luomalla motivoivia tilanteita. Useat, yhtäaikaiset 

huomiota vaativat asiat ja yleisesti koko ryhmälle annetut ohjeet ovat myös 

tekijöitä, jotka voivat voimistuttavat oireita. Näitä voidaan lieventää jaksottamalla 

työskentely niin, että asioita tehdään vain yksi kerrallaan ja suuntaamalla ohjeistus 

yksilölle. Tilanteet, joissa oppilaan odotetaan pysyvän paikallaan pitkiä aikoja 

voimistuttavat oireita, ja tästä johtuvaa oireilua voidaan lieventää mahdollistamalla 

oppilaalle liikehtiä häiritsemättä muita. Esimerkiksi jumppapallolla istuminen tai 
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jokin sormeiltava esine voivat olla suuri apu. Lisäksi psyykkinen ja fyysinen 

epämukavuus, kuten jännittäminen tai odottaminen, sekä kylmyys, kuumuus, 

väsymys, nälkäisyys tai kipu voivat olla oireita lisääviä tekijöitä. 

 

Suni mainitsee ADHD-webinaarissa (SOOL & ADHD-liitto 2021), että yksi 

erittäin tärkeä seikka, jonka opettaja voi tehdä tukeakseen ADHD-oireista oppilasta 

koulussa, on tehdä yhteistyötä tämän huoltajien kanssa. Lapsen huoltajat tuntevat 

lapsensa kaikkein parhaiten, ja he voivat muun muassa kertoa, mitkä he ovat 

havainneet toimiviksi toimintamalleiksi lapsen kanssa. Vuorovaikutussuhde toimii 

myös toisinpäin, sillä opettaja voi ammattitaidollaan tuoda lisää työkaluja lapsen 

huoltajille. Yhteistyössä kodin ja koulun välillä kaikki lähtee luottamuksesta. 

Jokaisen oppilaan kohdalla, mutta erityisesti nepsy-lasten tukemiseksi kannattaa 

yhteistyöhön kodin kanssa panostaa. Ole aidosti läsnä, muista yhteinen päämäärä. 

On myös hyvä muistaa, että lapsi saattaa käyttäytyä eri tavalla kotona ja koulussa. 

Tämä saattaa hämmentää huoltajia ja opettajaakin. Avoimuus on tärkeää. 

 

Jenny Barnett-Erlandsson (SOOL & ADHD-liitto 2021) huomauttaa, että 

poikkeavista päivistä kannattaa kertoa ajoissa ja päivän sisältö eritellä tarkasti. 

Muutokset arjessa voivat olla ADHD-oireiselle erittäin merkittäviä ja haastavia 

asioita. Mutta kannattaa huomata, että poikkeavasta päivästä ei kannata kertoa 

kuitenkaan liian aikaisin, jotta siitä ei aiheudu turhaa jännitystä liian pitkälle ajalle. 

Mitä paremmin lapsella on tiedossa päivän kulku, sitä helpompi hänen on toimia. 

Opettajan tulee strukturoida päivät hyvin, sekä rutiinien ja sääntöjen luominen 

tuovat lapselle niin sanotusti maamerkkejä päivän kulkuun. Säännöt kannattaa 

luoda yhdessä lasten kanssa, ja ne tulee asettaa jokaiselle lapselle näkyville. Näin 

lapsi tietää mitä häneltä odotetaan. Joka asiassa tilanteiden ennakointi on tärkeää. 

 

Opettajan kannattaa antaa ohjeet selkeästi, kuvalliset ohjeet tukevat tätä. Keskeinen 

sisältö niin ohjeistuksessa kuin opetuksessakin kannattaa nostaa selkeästi esille. 

Barnett-Erlandsson (SOOL & ADHD-liitto 2021) huomauttaa, että ADHD-

oireiselle lapselle ei välttämättä kerro mitään se, että opettaja kertoo kohta tai pian 

tapahtuvan jotain, sillä ADHD-oireiselle voi olla haastavaa hahmottaa ajankulua. 

Konkreettinen ajankohdan kertominen on paljon selkeämpää, esimerkiksi 

kellonajan kertominen tai tiimalasista ajan katsominen. Barnett-Erlandsson lisää, 
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että opettajan kannattaa myös vältellä pitkiä monologeja. Jokaista tilannetta 

kannattaa tauottaa, ja luoda tekemiselle vaihtelua. Tämä nostaa ADHD-oireisen 

vireystilaa ja täten jaksamista keskittymiseen. 

 

Blicha ja Belfiore (2013) tutkivat ADHD-oireisen oppilaan kotitehtävistä 

suoriutumista itsenäisen ja ulkopuolelta tulevan tauottamisen avulla. 

Tutkimuksessa eräs ADHD-diagnoosin saanut oppilas (10-vuotias) teki 

kotitehtävänsä niin, että hänen rannekelloonsa oli asetettu ajastin tauottamaan 

työskentelyä. Blicha ja Belfiore saivat tutkimuksensa kautta huomata, että tällainen 

itsenäinen, mutta ulkopuolelta tuleva tauotus paransi oppilaan suoriutumista 

kotitehtävistään. Lisäksi oppilas käytti apunaan tarkistuslistaa, jossa oli lueteltu, 

mitä kaikkea reppuun tulee koulun päätteeksi pakata. Rannekello muistutti myös 

tarkistuslistan käytöstä. Tämänkin huomattiin vaikuttavan positiivisesti 

kotitehtävistä suoriutumiseen, sillä näin hän hoksasi ottaa oikeat kirjat koulusta 

mukaan kotiin. 

 

ADHD-webinaarissa (2021) kerrotaan, että kiellot kannattaa muuttaa siihen 

muotoon, että siitä ilmenee se lapselta toivottu käytös, esimerkiksi Älä juokse! → 

Nyt kävellään. Ohjeet, esimerkiksi kokeissa tehtävänannot, kannattaa harkita 

tarkkaan. Tehtävänannoista kannattaa jättää ylimääräiset asiat pois, ja kertoa 

lyhyesti ja tiivistytetysti olennaiset asiat. Tai vaihtoehtoisesti alleviivata ohjeista 

olennaiset asiat. Paikallaan olemisen vaikeuteen voi tuoda helpotusta esimerkiksi 

sillä, että antaa oppilaalle pieniä liikkumisen hetkiä. Oppilas voi esimerkiksi hakea 

opettajalle sakset, tai jakaa luokkatovereille vihkot. Motivaatiota voi ylläpitää 

myös esimerkiksi muotoilemalla asiat motivoivammiksi. Esimerkiksi sana “Testi” 

voi olla aiheellista jättää pois, ja esittää testi sen sijaan sanomalla “Kokeile mitä 

osaat!”. ADHD-oireinen lapsi voi olla kokenut koulutaipaleellaan niin paljon 

epäonnistumisia, että jo testi-sana voi viedä motivaation mennessään. Kerolan 

(2001, s. 96) toimittamassa teoksessa viitataan Sandra Riefin ajatuksiin siitä, että 

koska ADHD-oireisen oppilaat eivät välttämättä selviydy yhteisistä kaikille 

tarkoitetuista testeistä ryhmätilanteen vuoksi, olisi tärkeää luoda tällaiselle 

oppilaalle yksilölliset testit. 
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Minkälaista erityiskohtelua ADHD-oireiset sitten tarvitsevat? Tuleeko opettajan 

kohdella kaikkia oppilaita samalla tavalla, onko se tasa-arvoa? Jenny Barnett-

Erlandsson kertoo ADHD-webinaarissa (2021) toivovansa, että koulussa 

varmistetaan se, että kaikilla on samat lähtökohdat kaikkiin tehtäviin. Mikäli joku 

tarvitsee enemmän tukea saavuttaakseen saman lähtötason muiden kanssa, hän sen 

myös saakoon. POPS:issa (2014, s. 69) ohjeistetaan, että “Opetus järjestetään 

ottaen huomioon oppilaiden edellytykset ja se voi perustua erilaajuisiin 

oppimääriin. Ensisijaisena tavoitteena on tukea oppilaan opiskelua siten, että 

yleisen oppimäärän mukaiset tavoitteet on mahdollista saavuttaa kaikissa 

oppiaineissa.” 

 

Barnett-Erlandsson avasi ADHD-webinaarissa vertauskuvan avulla ajatuksiaan 

ADHD-oireisten tuen tarpeesta. Vertauskuvassa on laatikko, jonka kannessa on 

pyöreä reikä. Laatikon vieressä on eri muotoisia paloja, jotka saattaisivat ehkä 

tunkemalla mahtua laatikon reiästä, tai eivät välttämättä ollenkaan. Miksi 

kuitenkaan paloja tulisi tunkea, kun reikää voidaan vain suurentaa niin, että kaikki 

palat mahtuvat siitä vaivatta? Vertauskuvalla hahmotetaan sitä, jokainen ihminen 

on erilainen ja ADHD-oireiset voivat tarvita lisätukea pärjätäkseen koulussa. 

Vaatimuksia löysennetään niin, että hekin suoriutuvat hyvin. Inklusiivisen  

opetuksen tavoitteena on tuottaa laadukasta opetusta lähikoulussa,  jossa  jokainen  

oppii  omista  lähtökohdistaan   lähtien (Paju 2021). 

 

Reid & Johnson (2012, s. 68–69) esittelevät teoksessaan moniulotteisen tukimallin 

(The Multimodal Treatment Model). Heidän mukaansa ADHD:n hoidon tulee 

toimia kognitiivisella, käyttäytymisen ja emotionaalisella tasolla, sillä ADHD 

vaikuttaa näihin kaikkiin. Lyhyesti sanottuna tämä hoitomalli on yksilöllinen, 

intensiivinen ja pitkäkestoinen. Tukimalli sisältää neljä pääosa-aluetta: lääkehoito, 

käyttäytymisen hoidon, ohjaava hoito ja psykologinen tuki (sekä ADHD-oireisen 

lapsen että tämän huoltajien). Näytön mukaan olisi tärkeää integroida hoito niin, 

että se sisältää kaikki neljä osa-aluetta. Tällaisten hoidon mallien on todettu olevan 

tehokkaampia ja mielekkäämpiä sekä ADHD-oireisen lapsen, tämän huoltajien että 

koulunkin mielestä. Huomionarvoista on, että moniulotteinen tukimalli vaatii 

vakavaa ja pitkäaikaista työskentelyä ja sitoutumista ajallisesti jokaiselta prosessiin 
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kuuluvalta henkilöltä. Prosessiin kuuluu useita henkilöitä, joiden yhteistyön on 

oltava toimivaa. Varsinkin koulun ja kodin yhteistyö on erittäin tärkeä. 

 

Reid & Johnson (2012, s. 71) kertovat, että moniulotteisessa tukimallissa on neljä 

vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa oppilas arvioidaan systemaattisesti monesta eri 

näkökulmasta. Toisessa vaiheessa hoitosuunnitelma muovataan vastaamaan 

oppilaan tarpeita. Kolmanneksi suunnitelma sijoitetaan kouluun, ja neljänneksi 

prosessia seurataan jatkuvasti. He myös huomauttavat, että mallin toimivuuden 

takaamiseksi on tärkeää, että opettajat ja muu koulun henkilökunta saavat tietoa 

ADHD:sta, sillä heillä on suuri rooli mallin toimivuuden takaamiseksi. 

 

Hoidossa keskitytään oppilaan tiettyihin käytösmalleihin, ja se on hyvin 

pitkäkestoinen. Tämä vaatii opettajalta sitoutumista ja paneutumista aiheeseen. 

Reid & Johnson (2012, s. 72) lisäävät myös, että on hyvä ymmärtää ja muistaa, että 

myös opettajat tarvitsevat tukea. Opettajan työmäärä ei saa kasvaa liian suureksi. 

 

  4.3 Koulun muiden aikuisten tarjoama tuki 

 

Lapsen oman luokanopettajan lisäksi koulussa on paljon muitakin aikuisia, jotka 

ovat tekemisissä oppilaiden kanssa. Merkittävin näistä lienee 

koulunkäynninohjaaja, sillä hän saattaa olla ADHD-oireisen lapsen tukena myös 

niillä tunneilla, joilla lapsen oma luokanopettaja ei ole.  

 

Koulunkäynninohjaajan tuki tarkkaavuushäiriöiselle lapselle on hyvin merkittävä, 

sillä hän huolehtii siitä, että oppilas pysyy opetuksessa mukana (Kerola, 2001, s. 

53). Jokinen & Ahtikari (2004, s. 24) kertovat käytännön vinkkejä 

koulunkäynninohjaajille ADHD-oireisen oppilaan kanssa toimimiseen. Näistä 

vinkeistä on varmasti hyötyä ihan jokaiselle ADHD-oireisen lapsen lähipiiriin 

kuuluvalle aikuiselle.  Heidän mukaansa ensimmäinen tehtävä on myönteisen 

vuorovaikutussuhteen luominen oppilaaseen. Oppilaan kanssa kannattaa pitää 

hauskaa aina kun se on mahdollista. On hyvä pyrkiä myös ymmärtämään, mistä 

ongelmat johtuvat. Koulunkäynninohjaajan hyvä saada lapsesta tietoa 

vanhemmilta, opettajalta ja hänelle tehtyjen tutkimusten pohjalta. Tieto auttaa 

ymmärtämään lapsen käytöstä ja näkemään epätoivotun käytöksen taakse. Kun 
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lapsen oppii tuntemaan, aikuinen voi pyrkiä ennaltaehkäisemään ongelmien 

syntymistä olemalla niin sanotusti “askeleen edellä”. Jokinen & Ahtikari (2004, s. 

25) huomauttavat, että lapsen kannattaa antaa erehtyä ja tehdä virheitä. Sellaiset 

tilanteet ovat oppimiskokemuksia, ja niistä keskustelemalla lapsi oppii itse 

reflektoimaan käytöstään. He myös vinkkaavat, että mikäli lapsella on 

henkilökohtainen avustaja luokassa, on hyvä antaa välillä lapsen hengähtää 

ohjauksesta ja työskennellä omassa vauhdissaan. 

 

Konkreettinen vinkki aivan jokaiselle aikuiselle ADHD-oireisen lapsen elämässä 

on, että lasta tulee auttaa tuntemaan itsensä, tunnistamaan omat vahvuutensa ja 

heikkoutensa, ymmärtämään itseään ja auttamaan itse itseään (Jokinen & Ahtikari, 

2004, s. 26). Lapsen kanssa tulee keskustella hänen vaikeuksistaan ja miten niistä 

selvitään yhdessä. Lapsen kanssa kannattaa myös konkreettisesti keskustella hänen 

vahvuuksistaan, hänen omista näkemyksistään niistä sekä aikuisten näkemyksistä. 

Vahvuuksien korostaminen ei tarkoita ongelmien kieltämistä, vaan myönteisten 

asioiden korostaminen antaa pohjan hyvälle itsetunnolle. 

 

Jokinen & Ahtikari (2004, s. 28) esittelevät teoksessaan kolmion, joka auttaa 

koulunkäynninohjaajia hahmottamaan sitä, mihin asioihin hän voi vaikuttaa 

työskennellessään nepsy-lasten kanssa. Kolmiossa on jokaisella sivulla yksi asia, 

johon koulunkäynninohjaaja voi vaikuttaa. Ne ovat oppimisympäristön 

rakentaminen, toiminnanohjauksen tukeminen ja käyttäytymiseen vaikuttaminen. 

Jokinen & Ahtikari kehottavat miettimään, mihin seikkaan/seikkoihin 

toiminnallaan pyrkii vaikuttamaan. Oppimisympäristö pitää sisällään fyysisen 

ympäristön sekä ihmissuhteet. Lapsen kanssa kannattaa keskustella siitä, millainen 

ympäristö on hyvä ja millainen ympäristö tukee oppimista. Pääsääntöisesti ADHD-

oireiselle sopivassa ympäristössä on rutiineja ja säännöllisyyttä niin visuaalisesti 

(esimerkiksi luokkahuoneen järjestys ei muutu) kuin auditiivisestikin (esimerkiksi 

yhtäkkiset äänet vievät ADHD-oireisen huomion). 

 

Lapsen työskentelypaikkaa luokassa kannattaa välillä vaihtaa, jotta löydetään 

toimivin paikka hänelle. Kerolan (2001, s. 138) toimittamassa teoksessa 

huomautetaan, että ADHD-oireiselle oppilaalle paras paikka ei välttämättä olekaan 

luokan edessä, niin kuin voisi äkkiä kuvitella. Oppilaan huomio kiinnittyy tällöin 
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tahtomattaankin takana tapahtuviin asioihin, mistä aiheutuva kääntyily ja 

pyöriminen häiritsee niin oppilasta itseäänkin kuin muitakin luokassa. Opettajan 

kannattaa miettiä ADHD-oireisen oppilaan sijoitus luokassa tarkkaan, sillä oppilas 

todennäköisesti kiinnittää huomionsa juuri siihen, mikä hänen ulottuvillaan on 

(Dufva & Koivunen, 2012, s. 189). Paras tässä tilanteessa tietenkin olisi, että se 

olisi opettaja joka oppilaan on ulottuvilla. 

 

Toiminnanohjauksen tukeminen pitää sisällään ADHD-oireisen lapsen toiminnan, 

käyttäytymisen ja oppimisen ohjaamisen, esittelevät Jokinen & Ahtikari (2004, s. 

39). ADHD-oireisella lapsella voi olla ongelmia näiden säätelyssä. Lapsen 

toiminnanohjaamisen taitoja kehitetään etenemällä ulkoisesta kontrollista sisäiseen 

kontrolliin. Ulkoisella kontrollilla tarkoitetaan ulkoapäin lapselle tulevia ohjeita, ja 

sisäisellä kontrollilla lapsen omatoimisesti itselleen antamia ohjeita. Ulkoista 

kontrollia on esimerkiksi se, että aikuinen kehottaa lasta hakemaan sakset, kun taas 

sisäistä kontrollia on se, että lapsi hakee sakset oma-aloitteisesti ilman kehoitusta, 

kun hän tietää, että niitä tarvitaan. Siirtyminen ulkoisesta sisäiseen kontrolliin 

tapahtuu neljän vaiheen kautta. Ensimmäinen vaihe on se, kun lapsi on täysin 

ulkoisen kontrollin hallinnassa. Toisessa vaiheessa lapsi muistaa ohjeita ja oppii 

mallista. Kolmannessa vaiheessa lapsi ymmärtää syy-seuraus-suhteita. Neljäs 

vaihe on sisäisen kontrollin vaihe, lapsella on sisäinen ääni ja omatunto, joka tietää 

miten toimia. Lapsi tarvitsee harjoitusta ja kannustusta edetäkseen ulkoisesta 

kontrollista sisäiseen. Harjoitusta lapsi saa esimerkiksi jäsentelemällä työskentelyn 

vaiheet selkeästi esimerkiksi ääneenajattelutekniikalla.  

 

Käyttäytymiseen vaikuttaminen on tarpeen varsinkin ylivilkkailla lapsilla. Jokinen 

& Ahtikari (2004, s. 44) muistuttavat, että ADHD-oireinen koheltava lapsi ei 

yleensä käyttäydy huonosti tahallaan. Käyttäytymiseen vaikutetaan parhaiten 

antamalla palautetta välittömästi tilanteessa. Tämä vaatii ohjaajan ja opettajan 

yhteistyötä, jotta oppilaalle on selvää, mitä häneltä odotetaan. Tilannetta, jossa 

opettaja ja ohjaaja odottavat oppilaalta erilaista käytöstä, tulee välttää. Jokisen & 

Närhin (2008) atrtikkelissa ”Koulussa toteutettavat tukitoimet ADHD-oireisille 

lapsille ovat kasvattajien yhteistyötä: Johdanto tapauskuvauksiin“ sanotaan 

aiheesta kokoavasti, että keskeistä ADHD-oireisen lapsen tukemisessa ovat 

yhdenmukaisten ja johdonmukaisten toimintatapojen lisäksi aikuisten selkeät roolit 
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sekä toiminnan ja tukitoimien muokkaaminen tilanteiden muuttuessa ja lapsen 

taitojen karttuessa. He lisäävät, että tukitoimien tehokas toteuttaminen vaatii hyvää 

yhteistyötä opettajan ja avustajan välillä. 

 

  4.4 Kodin tarjoama tuki 

 

Aikaisemmin tutkielmassa onkin jo mainittu, että koulun kannattaa tehdä tiivistä 

yhteistyötä ADHD-oireisen lapsen huoltajien kanssa. He tuntevat lapsen parhaiten 

ja osaavat todennäköisesti antaa vinkkiä siitä, mikä toimii lapsen kanssa parhaiten. 

Yhteistyön kautta myös huoltajat voivat saada uutta tietoa koulun kasvatuksellisen  

asiantuntijuuden avulla. Vanhempien tulee kuitenkin muistaa, että vastuu niin 

koulun kuin kaikkien lapseen liittyvien muidenkin asiantuntijoiden 

suunnittelemien palveluiden koordinoinnista on vanhempien harteilla (Kerola, 

2001, s. 53). 

 

SOOL:in ja ADHD-liiton (2021) webinaarissa Jenny Barnett-Erlandsson nosti 

esille vinkkejä arjesta nepsy-lapsen kanssa. Ensimmäinen vinkki, joka on varmasti 

hyödyllinen jokaiselle ADHD-oireisen lapsen elämässä olevalle aikuiselle on, että 

itsestäänselvyyksiä ei ole olemassakaan. Nepsy-lapsen kanssa ei ole 

itsestäänselvää, että lapsi osaa pyöräillä ennen kouluikää. Ei ole itsestäänselvää, 

että lapsi muistaa reitin kouluun. Barnett-Erlandsson myös vinkkaa, että kannattaa 

muodostaa rutiineja lapsen päiviin, ja pitää niistä kiinni. 

 

Berggrenin & Hämäläisen (2018, s. 159) toimittamassa teoksessa ohjeistetaan 

myös huoltajia luomaan hyvä vuorovaikutus- ja kiintymyssuhde lapsen kanssa. 

Huoltajien ja lapsen välinen luottamus on tärkeää, jotta heidän välillään on 

sellainen ilmapiiri, että kaikista asioista voi keskustella. Teoksessa kerrotaan, että 

koettu turvallisuus heijastuu parhaimmillaan koko lapsen loppuelämään ja hänen 

omiin kykyihinsä rakentaa vuorovaikutussuhteita ja säädellä tunteita ja 

käyttäytymistä. Suhde lapsen kanssa lujittuu joka kerta, kun hänen kanssaan 

rakentuu yhteys, vaikka se kestäisi vain lyhyen hetken (Berggren & Hämäläinen, 

2018, s. 167). 
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Vanhempien kannattaa muistaa, että jokaisella ihmisellä on erilaiset 

luonteenpiirteet, myös ADHD-oireisilla. Berggrenin ja Hämäläisen (2018, s. 92) 

toimittamassa teoksessa nostetaan esille, että ihmisten yksilöllisyys ja erot 

temperamentissa kannattaa tiedostaa. Hyväntuulinen ja iloinen ADHD-oireinen 

lapsi voi olla huomaamattomampi, ja siten aikuisille helpompi, kuin negatiivisesti 

asioihin suhtautuva ja helposti suuttuva ADHD-oireinen lapsi. Lapsen 

käyttäytymistä kehittäessä tämä tulee tiedostaa, sillä myös negatiivinen lapsi 

tarvitsee positiivista palautetta. Ihmisten temperamenttierot tulevat näkyviin myös 

vanhempien kohdalla siinä, kuinka herkästi ja millä tavalla lapsen käytöstä 

ohjataan tai rangaistaan. Ei ole oikein lasta kohtaan, että häntä rangaistaan liian 

kovasti vain sen takia, että vanhemmalla on temperamenttinen luonne. 

 

Vanhempien on tärkeää pitää huolta omasta jaksamisestaan. Vanhemmat ovat 

hyvin tärkeässä roolissa lapsen kasvussa ja kehityksessä, ja vanhempien 

hyvinvointi vaikuttaa myös lasten hyvinvointiin (Berggren & Hämäläinen, 2018, s. 

108). Terveelliset elämäntavat vaikuttavat yleiskuntoon, vähentävät väsymystä, 

kohentavat mielialaa ja lisäävät stressinsietoa. Vanhemman huolehtiessa omista 

elämäntavoistaan myös lapsi saa hyvä mallin omiin elintapoihinsa. Van der Oord, 

Bögels & Pejnenburg (2012) toteuttivat tutkimuksen siitä, että minkälaisia 

vaikutuksia hoidolla, jossa tehdään mindfullness-harjoituksia, on ADHD-oireisille 

lapsille sekä heidän vanhemmilleen. Heidän artikkelissaan “The Effectiveness of 

Mindfulness Training for Children with ADHD and Mindful Parenting for their 

Parents” kerrotaan, että vanhempien mukaan lasten ADHD-oireet vähenivät 

merkittävästi hoidon myötä. Tutkimuksessa huomattiin myös, että hoidon myötä 

vanhempien yliaktiivinen holhous sekä stressi vähenivät merkittävästi. 

Vanhemmuus, ja varsinkin erityislapsen vanhemmuus voi olla hyvinkin 

stressaavaa, ja on hyvin tärkeää, että vanhempi pitää huolta omasta jaksamisestaan. 

On tärkeää myös osata pyytää apua. 

 

 

5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

ADHD:n ja ADD:n tunnistaminen voi olla hankalaa, sillä usein henkilöllä on 

samanaikaisesti myös muita häiriöitä, ja ADHD sekä ADD ilmenevät jokaisella 



31 
 

henkilöllä hieman eri tavalla. On tärkeää opetella kuitenkin tunnistamaan ne, jotta 

ADHD-oireinen saa tukea opintoihinsa välittömästi ongelmien ilmennyttyä. Koska 

diagnoosia ei tarvita oppilaan opintojen tuen tehostamiseen, tulee tuki aloittaa 

välittömästi, kun oireet ilmenevät. ADHD-oireisella oppilaalla voi olla ongelmia 

opinnoissa tai sosiaalisissa kanssakäymisissä, tai molemmissa. 

 

Tutkielman tavoitteena oli esitellä keinoja, joilla ADHD-oireista oppilasta voidaan 

tukea koulussa. Tärkeimpänä näistä keinosta ovat aikuisten selkeys sekä arjen 

rutiininomaisuus. ADHD-oireiselle lapselle ohjeiden tulee olla selkeät, mielellään 

visuaaliset. Hän ei myöskään välttämättä kykene käsittelemään kaikkea, jos asiaa 

tulee liian paljon kerralla. Arkea niin koulussa kuin kotonakin helpottaa, jos se on 

rutiininomaista. Näin lapsi tietää, mitä häneltä odotetaan ja hän voi kehittää 

toiminnanohjaustaan, kun hän tietää, mitä seuraavaksi tapahtuu. Opettajan tulee 

suunnitella opetuksensa strukturoiduksi. Opettajan kannattaa muistaa kehua 

oppilasta kaikista onnistumisista, niistä kaikkein pienimmistäkin. Onnistumisista 

kannattaa myös välittää tieto kotiin, sillä koulun ja kodin välinen yhteistyö on 

ensiarvoisen tärkeää. Yhteistyössä hyötysuhde on molemminpuolinen, sillä 

huoltajat tuntevat lapsensa parhaiten, mikä on hyödyksi koululle. Huoltajat taas 

saavat ammatillista näkemystä koulun puolesta. 

 

Niin opettajien, kuin jokaisen koulun aikuisenkin on hyvä muodostaa myönteinen 

vuorovaikutussuhde ADHD-oireiseen oppilaaseen. Näin molemminpuolinen 

keskustelu voi olla avointa ja positiivista. Koulunkäynninohjaajan tulee auttaa lasta 

tuntemaan omat vahvuutensa ja kehityksen kohteensa, sekä tukea lasta tämän 

toiminnanohjauksen harjaannuttamisessa. Myös koulunkäynninohjaajan kannattaa 

muistaa ylläpitää yhteyksiä kodin kanssa mahdollisuuksien mukaan. 

 

ADHD-oireisen lapsen huoltajien tulee muistaa, että he ovat vastuussa lapsen 

hoidossa ja siinä, että tieto lapsesta kulkee eri tahojen välillä. Ensiarvoisen tärkeää 

lapsen tukemisessa on se, että lapsen ja huoltajien välillä on hyvä kiintymys- ja 

vuorovaikutussuhde. Vanhempien tulee tuntea lapsensa hyvin, jotta he voivat 

tarjota hänelle parhaan mahdollisen avun. 

 



32 
 

Johtopäätöksenä edellä mainituista voimme todeta, että jokaisen lapsen kanssa 

toimivan aikuisen tulee olla hyvässä vuorovaikutussuhteessa niin lapsen kuin 

muiden hänen kanssaan tekemisissä olevien aikuisten kanssa. ADHD:n oirekuva 

on niin moninainen, että toimintamallit jokaisen ADHD-oireisen lapsen 

tukemiseen ovat yksilöllisiä. Paras mahdollinen tuki saadaan, kun lapsen sekä 

muiden aikuisten kanssa keskustellaan hyväksi havaituista tavoista. 

 

 

6 POHDINTA 

 

Olemme nyt käyneet hyvin monipuolisesti läpi asioita liittyen ADHD:n oireisiin, 

hoitoon ja siihen, mitä aikuiset voivat tehdä tukeakseen lasta. Aihe oli todella 

mielenkiintoinen, sitä oli hyvin mielekästä kirjoittaa ja tutustua lähteisiin. 

Materiaalia joutui sivuuttamaan tutkielmaa laatiessa jonkin verran, sillä sitä oli 

tarjolla niin paljon. Esimerkiksi hakukoneella haettaessa internetistä hakusanalla 

“ADHD”  tuloksia löytyy tuhansia, ellei kymmeniätuhansia. Hyödynnettävät 

aineistot valittiin niiden luotettavuuden, tieteellisyyden ja ajankohtaisuuden 

mukaan. Koen, että sain valittua toimivaa aineistoa tutkielmaani. 

 

Tuomi & Sarajärvi (2013, s. 140) esittelevät teoksessaan laadullisen tutkimuksen 

luotettavuuden arviointiin tarkoitettua listaa. Listassa esiintyy muun muassa kohta 

“Omat sitoumuksesi tutkijana tässä tutkimuksessa”. Sillä tarkoitetaan niitä 

seikkoja, joiden takia tutkimus on mielestäni tärkeä, mitä olen olettanut tutkimusta 

aloittaessani ja ovatko ajatukseni muuttuneet. Tutkielmani on mielestäni tärkeä sen 

ajankohtaisuuden ja kohteen vuoksi. Kohteena ovat ADHD-oireiset oppilaat, jotka 

tarvitsevat tukea selvitäkseen heille vaikeasta ympäristöstä. Oletin tutkimusta 

aloittaessani, että mitään kovin spesifejä tukikeinoja en tule löytämään, mutta 

olinkin osittain väärässä. Löysin paljon hyvinkin spesifejä tukikeinoja, mutta 

haaste on siinä, että jokaiselle yksilölle löydetään juuri se oikea toimiva tapa. 

 

Tuomen & Sarajärven listalla on myös kohdat “Aineiston keruu” ja “Tutkimuksen 

kesto”. Aineiston keruulla tarkoitetaan sen menetelmiä ja tekniikkaa. Aineiston 

keruu on tässä tutkielmassa tapahtunut analysoimalla valmiita tutkimuksia ja 

muuta kirjallisuutta. Koen, että aineiston keruu on ollut luotettavaa, sillä olen myös 
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kirjoittanut aineistosta muistiinpanoja. Tämä varmistaa sen, ettei muistin varaan 

jääneistä asioista tapahdu sekaannuksia. Tutkimuksen kesto oli noin neljä 

kuukautta, minkä olen kokenut tämän laajuisessa tutkielmassa hyväksi kestoksi. Se 

on mahdollistanut asian todellisen sisäistämisen. Edellä mainittujen seikkojen 

perusteella totean, että tutkielmaani voidaan pitää melko luotettavana. Täysin 

luotettavana sitä voitaisiin pitää, jos se toistettaisiin empiirisesti.  

 

Koen, että tutkielmassani ei ole eettisesti kyseenalaisia asioita. Tutkimusaihetta 

valittaessa on harkittu, kenen ehdoilla tutkimusaihe on valittu ja miksi 

tutkimukseen ryhdytään, mikä on osa eettistä pohdintaa (Tuomi & Sarajärvi, 2013, 

s. 129). Tutkielmasta hyötyvät eniten sen kohteena olijat, eli ADHD-oireiset 

oppilaat. Tutkielman toteutuksessa on noudatettu hyvää tieteellistä käytäntöä, 

johon kuuluvat muun muassa tiedeyhteisön tunnustamien toimintatapojen 

noudattaminen (rehellisyys, yleinen huolellisuus ja tarkkuus), tieteellisen 

tutkimuksen kriteerien mukaiset ja eettisesti kestävät tiedonhankinta, tutkimus- ja 

arviointimenetelmät, tieteellisen tiedon luonteeseen kuuluva avoimuus 

tutkimuksen työn tuloksia julkaistaessa, muiden tutkijoiden työn ja saavutusten 

huomioonottaminen asianmukaisella tavalla (Tuomi & Sarajärvi, 2013, s. 132). 

Muiden tutkijoiden osuutta ei ole vähätelty, aikaisempiin tutkimustuloksiin on aina 

viitattu ja tutkimustulosten tai käytettyjä menetelmiä ei ole raportoitu 

huolimattomasti, eikä harhaanjohtavasti. 

 

Haluan lisätä tutkielmaani liittyen vielä, että tutkielmassani on eritelty hyvin paljon 

asioita, joita opettajien ja koulun aikuisten tulee ottaa huomioon. Välillä on jopa 

kritisoitu opettajien toimintaa. Vaikka esittämäni asiat ovatkin faktoja ja 

parannettavaa on, haluan, että jokainen kasvattaja muistaa tekevänsä tärkeää työtä. 

Itseään voi ja pitääkin aina kehittää, mutta täytyy myös muistaa pitää huolta omasta 

jaksamisestaan, sillä muuten tätä tärkeää työtä ei jaksa tehdä. Ammattilaisten 

täytyy pitää huoli, ettei heidän työtaakkansa kasva liian suureksi. Kollegoiden 

kehuminen, avun antaminen ja taakan jakaminen keventävät yhdelle ihmiselle 

kohdistuvaa painetta. Täytyy myös aina olla valmis itse pyytämään apua, jos taakka 

on kasvamassa liian suureksi. Opettajien ja muiden aikuisten täytyy pitää itsestään 

huolta, jos he haluavat pitää lapsista huolta. 
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Työskentely tutkielman parissa oli paitsi mielenkiintoista, myös hyvin opettavaista. 

Olen tyytyväinen valitsemaani aiheeseen, sillä koen saavani tutkielman 

toteuttamisen kautta paljon uutta ja arvokasta tietoa. Tosin olisi voinut olla viisasta 

hieman tarkentaa aihetta, mutta koen kyllä saaneeni toimivan paketin 

tällaisenaankin. Aiheen laajuuden ansiosta samasta aiheesta voisikin olla hyvin 

mielekästä jatkaa pro gradu -tutkielmassa. Voisin esimerkiksi tutkia, kuinka paljon 

ADD-diagnosoidut oppilaat kokevat saaneensa tukea koulussa. Tai heidän 

vanhempansa. 
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