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1 JOHDANTO 

Perusopetuksen roolit ovat sekä kasvatuksellisia että opetuksellisia. 
Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan 
jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja (Opetushallitus, 
n.d.a). Toisin sanoen perusopetuksen tarkoituksena on luoda perusta 
oppilaiden yleissivistykselle. Perusopetuksen järjestämisessä on 
velvoitteita, joita ohjaavat Suomen perustuslaki, Perusopetuslaki ja -
asetukset, valtioneuvoston asetukset sekä opetussuunnitelman 
perusteet. Lisäksi velvoitteita tulee muusta lainsäädännöstä ja 
kansainvälisistä sopimuksista, joihin Suomi on sitoutunut. (OPH, 2018) 
Koulussa opetuksella ja kasvatuksella on aina tavoite ja päämäärä eli 
perustehtävä. Opetuksen perustehtävänä on antaa 
opetussuunnitelman ja sen arvojen mukaisesti suunniteltua ja 
toteutettua opetusta sekä arvioida ja ohjata oppilaiden opiskelua ja 
oppimista. (Honkonen & Salovaara, 2013, s. 225) 
 
Suomalaisessa yhteiskunnassa koetaan, että tasa-arvoa rakentava 
peruskoulu on murentumassa. Oppimistulokset eri puolilla maata ovat 
huolestuttavia, yhä useampi putoaa kelkasta ja joka kymmenes nuori 
ei tavoita peruskoulun aikana lukutaidon minimitasoa. Suomen 
tulosten lasku on ollut OECD-maiden nopeimpia, mikä käy ilmi Pisa-
tutkimuksessa. (OPH, 2018) Oppilaiden käytösongelmat koulussa ovat 
myös lisääntyneet. Voidaan olettaa, että se kertoo enemmän 
auttamisjärjestelmän tehottomuudesta kuin lapsen ongelmien 
luonteesta. Olisi tärkeää panostaa käytösongelmien riskitekijöiden ja 
varhaisoireiden tunnistamiseen sekä hoitamiseen. (Greene, 2009, s. 6) 
 
Erityisopetuksen järjestelmä perusopetuksessa on pitkään ollut 
muutoksessa, kun siirryttiin oppimisen ja koulunkäynnin tuen 
järjestelmään. Tämä alkoi asteittain vuoden 1998 Perusopetuslaista 
jatkuen vuonna 2011 voimaan tulleisiin Perusopetuslain muutoksiin 
642/2010. (Valtion tutkimus- ja selvitystoiminta, 2018) Erityisluokkia 
on purettu nopealla tahdilla ja yleisopetukseen on integroitu oppilaita, 
jotka aikaisemmin ovat opiskelleet pienluokissa. Tarkoituksena oli 
tuoda pienluokilta vapautuneet resurssit yleisopetukseen, jolloin 
yleisopetukseen siirtyisi pienluokkien mittava henkilöstöresurssi, 
osaaminen ja yhteistyö. Tässä muutoksessa se kuitenkin jäi 
toteutumatta. (Kivisaari, 2017)  
 
Erityisopetus koskee monesti nepsy-piirteisiä lapsia, jotka tarvitsevat 
erityisopetuksen tarjoamia tukitoimenpiteitä oppimiseen. Lyhenne 
nepsy tulee sanasta neuropsykiatria. Nepsy-piirteisestä lapsesta 
puhuttaessa lapsella on diagnosoitu jokin neuropsykiatrinen 
oireyhtymä, joita ovat kehitykselliset neuropsykiatrisiset häiriöt eli 
tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriö (ADHD), tarkkaavaisuushäiriö 
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(ADD), autisminkirjon häiriöt, kielenkehityksen erityisvaikeudet 
(dysfasia) tai Touretten oireyhtymä. (Myllymäki, n.d)  Tukitoimenpiteet 
ovat tärkeitä, jotta nämä lapset eivät syrjäydy. Toimivimmiksi on 
koettu käyttäytymispsykologiseen lähestymistapaan perustuvat 
tukitoimet, esimerkiksi tiettyä käyttäytymistä ylläpitävien 
tilannetekijöiden selvittäminen. Tilannetekijöillä tarkoitetaan niitä 
ympäristön piirteitä, jotka ohjaavat lapsen toimintaa. Tällaisia ovat 
suulliset ja kirjalliset ohjeet, sovitut säännöt ja vaikkapa pulpetin paikka 
luokassa. Ei ole yleispätevää ohjetta, miten esimerkiksi ADHD-oireisen 
lapsen opiskeluympäristö tulisi järjestää. Pitäisi miettiä, mitkä tekijät 
auttaisivat oppimisessa. (Berggren & Hämäläinen, 2018, ss. 148-149) 
 
Koulussa nepsy-piirteisyydestä ADHD, johon tässä opinnäytetyössä 
erityisesti keskitytään, näyttäytyy motorisena levottomuutena, mikä 
häiritsee opettajia ja muita oppilaita. Impulsiivinen käyttäytyminen 
saattaa aiheuttaa ristiriitoja sekä aikuisten ja lapsen välillä että lasten 
keskinäisissä suhteissa. Nepsy-piirteisten lasten kehityksen kannalta 
olisi tärkeää löytää keinot, joiden avulla lieventää oireita, minimoida 
niistä aiheutuvat haitat ja turvata koulunkäynnin onnistuminen. 
Tyypillistä on myös opettajien kokema vaikeus tasapainoilla sallimisen 
ja vaatimisen välillä, mikä liittyy ADHD-diagnoosiin ja koulun 
tukitoimiin. (Berggren & Hämäläinen, 2018, s. 141)  
 
Olisi hyvä tiedostaa, että monesti kouluikäisen ADHD-oireisen lapsen 
elämänhallinnan tai arjen taidot ovat vasta kehittymässä. Koulun 
aloittava 7-vuotias lapsi voi olla taidoiltaan vasta 4—5-vuotiaan tasolla. 
Tämä voi näyttäytyä kouluun kulkemisen hankaluutena, aikatauluissa 
pysymisessä, oikeiden tarvikkeiden mukaan ottamisessa ja monessa 
ohjaustilanteessa koulupäivän aikana. Perusopetuksen 
ammattihenkilöstölle tuo haasteita näiden lasten mahdolliset 
oppimisvaikeudet, joihin tarvitaan kohdennettuja tukitoimia. ADHD-
oireisten lasten toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn ongelmat sekä 
lapsen oppimista hidastavat ympäristön häiriötekijät, joita ovat 
auditiiviset, visuaaliset ja kehon ärsykkeet, haastavat perusopetuksen 
ammattihenkilöstöä. (Sandberg, 2018, ss. 94-96) 
 
Tässä opinnäytetyössä selvitetään peruskoulun alakoulun 1.—6. 
luokkien perusopetuksen ammattihenkilöstön tietämystä nepsy-
piirteisyydestä, heidän saamansa tuen riittävyyttä sekä lisätiedon tai 
lisätuen tarpeita työskenneltäessä oppilaiden kanssa, joilla on nepsy-
piirteitä. Opinnäytetyöllä halutaan muuttaa asian tarkastelun 
näkökulmaa: Mikä koulussa estää tai heikentää opettajan tai muun 
ammattilaisen mahdollisuuksia tukea ja auttaa nepsy-piirteisen lapsen 
koulunkäyntiä? Miten edellä mainitut erityisopetuksen muutokset 
ovat vaikuttaneet esimerkiksi opettajien jaksamiseen? Olen nimittäin 
ADHD-oireisten lasten vanhempien vertaistukiryhmää ohjatessani 
monesti törmännyt vanhempien näkökulmaan: koulun voimattomuus 
tukea tällaisia oppilaita sekä opettajien ja opetuskulttuurin 
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syyllistäminen tästä voimattomuudesta. Olen myös itse ajatellut 
samoin: koulussa ei osata tukea oikein. Opinnäytetyön pyrkimys on 
vaihtaa näkökulmaa vanhempien näkökulmasta perusopetuksen 
ammattihenkilöstön näkökulmaan.  
 
Nepsy-piirteistä otetaan erityiseen tarkasteluun ADHD, sillä se on 
oppilailla yleisimmin esiintyvä neuropsykiatrinen häiriö. ADHD-
lyhenne tulee englannin kielen sanoista attention deficit ja 
hyperactivity disorder. Suomeksi se on aktiivisuuden ja tarkkaavuuden 
häiriö. ADHD-lapsilla esiintyvät vaikeudet voivat olla pitkäaikaisia ja 
haittaavat toimintakykyä. Myös keskittymisessä, aktiivisuuden 
säätelyssä ja impulssinen hillinnässä voi olla vaikeutta. Oireet 
vaihtelevat lievemmästä vaikeaan riippuen eri tilanteista, ja niitä 
voidaan pitää jossain tilanteessa jopa voimavarana. Ilmiönä 
aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö on ikivanha. Näitä oireita on 
kuvattu jo antiikin kirjallisuudessa sekä satu- ja kaunokirjallisuudessa. 
(Berggren & Hämäläinen, 2018, ss. 13-14) 
 
Opinnäytetyössä selvitetään myös, mitä tukea koulun ammattilaiset jo 
saavat sekä mitä tietoa ja menetelmiä heillä jo on käytössään. Vaikka 
opinnäytetyössä puhutaan nepsy-piirteisistä lapsista, niin syvempään 
tarkasteluun on kuitenkin otettu vain ADHD-oireiset lapset kuten 
edellä kerrottiin. Tästä huolimatta opinnäytetyössä käytetään termiä 
nepsy-piirteisyys pelkän ADHD-oireyhtymän sijaan. Berggrenin ja 
Hämäläisen (2018, s. 21) mukaan ADHD:ssa on harvoin kyse yksistään 
ADHD:sta, sillä jopa 75—80 prosentilla ADHD-oireisista on jokin muu 
kehityksellinen tai psykiatrinen häiriö. Samanaikaisesti voi esiintyä 
muita nepsy-piirteitä. 
 
Aiheeksi tämä valikoitui, kun ollessani ala-asteella koulunkäynnin 
ohjaajana huomasin, että nämä erityistä tukea tarvitsevat lapset 
työllistävät koulun ammattilaisia todella paljon. Minulla on ADHD-
oireinen poika ja olen monesti tuntenut voimattomuutta, kun 
koulumaailma ei ota tarpeeksi huomioon näiden erityisoppilaiden tuen 
tarvetta. Nyt olen ymmärtänyt, että perusopetuksen 
ammattihenkilöstöllä ei välttämättä ole resursseja – tietoa, 
ymmärrystä, keinoja, menetelmiä tai aikaa – eikä jaksamista perehtyä 
tämän oppilasryhmän vaikeuksiin. 
 
Opinnäytetyön työelämäyhteistyökumppanina toimii ADHD-liitto, jolta 
tuli tarve tällaiselle tutkimukselle. ADHD-liitto ry on paikallisten ADHD-
yhdistysten valtakunnallinen kattojärjestö. Liiton tehtävä on tukea 
liiton jäsenyhdistysten toimintaa eri tavoin. Liiton tarkoitus on tehdä 
ADHD-oireisten erityistarpeet tunnetuksi ja liiton tehtävänä on edistää 
ja tukea ADHD-oireisten henkilöiden ja heidän läheistensä hyvinvointia 
ja toimintakykyä. (ADHD-liitto, 2015, s. 1) Opinnäytetyössä toteutetun 
kyselytutkimuksen tulokset toimivat taustakartoituksena projektille, 
jossa voitaisiin luoda nepsy-koulutuspaketti opettajille ja muulle 
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kasvatushenkilöstölle. Se olisi ikään kuin perusopetukseen tarkoitettu 
strategia, jonka avulla koulun ammattihenkilöstölle tarjottaisiin 
nimenomaan ymmärrystä ja työvälineitä toimia ADHD-oireisten lasten 
ja nuorten kanssa. Tavoitteena onkin myös selvittää ADHD-liiton 
kouluille jo nyt tarjoamaa asiantuntijuutta. Mitä heillä on tarjota ja 
mitä he ovat jo tarjonneet? Ollaanko kouluissa tietoisia, että he 
voisivat käyttää liiton tarjoamaa asiantuntijuutta?  
 
Opinnäytetyön tutkimustehtävänä on siis selvittää, mitä tukea 
perusopetuksen ammattihenkilöstö yleisopetuksessa tällä hetkellä saa 
nepsy-piirteisten oppilaiden kanssa työskentelyyn, mitä tukea he 
tarvitsisivat sekä miten ADHD-liitto voi paremmin tukea 
perusopetuksen ammattihenkilöstöä. Tavoitteena on tuottaa tietoa ja 
ymmärrystä niin koulumaailmaan kuin ADHD-liitolle mahdollisen 
koulutuspaketin, esitteen tai oppaan luomista varten. Toivon, että 
tutkimus luo välillisesti ymmärrystä myös nepsy-piirteisten lasten 
vanhemmille koulumaailman arkipäivästä: Miten vanhempi voi tukea 
lapsensa koulunkäyntiä parhaiten ja keventää omaa voimattomuuden 
tunnettaan syyllistämättä opetushenkilökuntaa? 
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2 NEPSY = NEUROPSYKIATRISET ERITYISPIIRTEET 

Nepsy-lyhenne tarkoittaa neuropsykiatrisia erityispiirteitä. 
Neuropsykiatrisiksi erityispiirteiksi voidaan diagnosoida ADHD, 
Touretten tai Aspergerin syndroomaksi. Nepsy-piirteitä arvellaan 
olevan jopa 10–20 prosentilla väestöstä. Näiden piirteiden liitännäisinä 
voidaan pitää erilaisia oppimis- ja hahmottamishäiriöitä. Nepsy-
piirteisten oppilaiden ohjaaminen edellyttää sitä, että luokan 
opettajalla on valmiuksia havaita ja tunnistaa erilaiset oppijat luokassa 
ja käyttää monipuolisesti erilaisia opetusmenetelmiä ja hyödyntää eri 
aistikanavien käyttö opetuksessa. Erilainen oppija ei aina tarvitse 
erityisopetusta vaan oman oppimistyylinsä mukaista opetusta. Joku 
oppii tekemällä, joku kuuntelemalla, katselemalla tai lukemalla. Nepsy-
piirteiset lapset ja -nuoret tarvitsevat usein ohjausta ja tukea arjen 
sujumisessa kotona ja sosiaalisissa suhteissa kavereiden kanssa. 
(Mäkisalo-Ropponen, 2015) 

2.1 ADHD-oireyhtymä 

ADHD on aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö eli neuropsykiatrinen 
häiriö. Siinä esiintyy pitkäaikaisia ja toimintakykyä haittaavia vaikeuksia 
niin keskittymisessä kuin aktiivisuuden säätelyssä ja impulssien 
hillinnässä. ADHD:ssa aivoilla on vaikeuksia säädellä tarkkaavuutta, 
aktiivisuutta ja impulsiivisuutta. Oireet voivat painottua 
keskittymisvaikeuksiin, ylivilkkauteen ja impulsiivisuuteen. ADHD:ssa 
nämä oireet ovat pitkäaikaisia, niitä esiintyy eri tilanteissa ja niistä on 
selkeästi haittaa toimintakyvylle. Monesti oireet esiintyvät jossain 
muodossa jo ennen kouluikää. (Berggren & Hämäläinen, ADHD- 
käsikirja, 2018, ss. 13-14) ADHD:sta voidaan erottaa kolme muotoa, 
joissa kaikissa on kuitenkin kyse samasta häiriöstä (Kuva 1.). 

Kuva 1. ADHD:n ilmenemismuodot (Halonen-Malliarakis, Parikka & 
Puustjärvi, 2017, s. 34). 
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Samanaikaisesti ADHD:ssa esiintyy usein myös muita häiriöitä. Näitä 
ovat jokin muu psykiatrinen häiriö, oppimisvaikeudet ja kielen 
kehityksen ongelmat. ADHD-oireista johtuvat ongelmat saattavat 
altistaa masennukselle, kiusatuksi tulemiseksi tai kaltoin kohdelluksi 
tulemiselle. Muita häiriöitä voivat olla motoriikan erityisvaikeudet, 
toiminnanohjauksen tai aistitoiminnan säätelyn ongelmat. Myös 
nukkumiseen liittyvät ongelmat kuten nukahtaminen, heräily kesken 
unien, heräämisen vaikeudet aamulla ja poikkeava päiväväsymys ovat 
yleisiä ja vaikuttavat myös oireiden voimakkuuteen. (Halonen-
Malliarakis, ym., 2017, s. 36)  
 
ADHD:n hoidossa käytetään psykososiaalisia hoitomuotoja ja 
lääkehoitoa. Psykososiaaliset hoidot ovat lääkkeettömiä, ja ne voivat 
sisältää erilaisia toimintakykyä tukevia menetelmiä kuten ohjausta ja 
ympäristön muokkausta. Lääkehoito vähentää keskeisiä oireita ja 
parantaa toimintakykyä. Lääkkeistä on paljon tutkimustuloksia, joissa 
on näyttöä, että lääkkeet tehoavat useassa tapauksessa. Kuitenkin 
lääkkeistä voi tulla sivuvaikutuksia, ja siksi hoitotaho kontrolloi niitä 
tarkasti. Usein lääkkeen teho näkyy selvemmin koulussa ja 
haittavaikutukset kotona. (Halonen-Malliarakis, ym., 2017, ss. 38—40) 

2.2 Touretten oireyhtymä 

Touretten oireyhtymä on lapsuudessa alkava neuropsykiatrinen 
oireyhtymä, jonka tunnusomaisin piirre on tic-oireet eli nykimisoireet. 
Oirekuvassa ja niiden vaikeudessa on suurta vaihtelua. (Leivonen, 
Sourander, Voutilainen & Leppämäki, 2015) Touretten oireyhtymästä 
on kyse, jos henkilöllä on yli vuoden kestäviä motorisia ja äänellisiä tic-
oireita ja niistä on haittaa toimintakyvylle. Se on harvinaisempi kuin 
yksinkertaiset tic-oireet. Se altistaa myös masennukselle ja 
käytösoireille. Samaan aikaan voi esiintyä muitakin neuropsykiatrisia ja 
psykiatrisia oireita kuten ADHD, autisminkirjon häiriöitä ja pakko-
oireista häiriöitä. (Halonen-Malliarakis, ym., 2017, s. 53) 
 
Hoito suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisesti potilaan kokonaistilan-
teen mukaan, jossa samanaikaishäiriöiden tunnistaminen ja 
hoitaminen on keskeistä. Tic-oireiden aiheuttaessa toiminnallista tai 
sosiaalista haittaa, voidaan käyttää lääkehoitoa ja kognitiivista 
terapiaa. (Leivonen, Sourander, Voutilainen & Leppämäki, 2015)  

2.3 Aspergerin oireyhtymä 

Aspergerin oireyhtymä on autismikirjoon kuuluva neurobiologinen 
keskushermoston kehityshäiriö, joka aiheuttaa toimintarajoitteita. 
Autismikirjolla kuvataan sitä monimuotoisuutta ja yksilöllistä 
vaihtelua, jota tällä kirjolla esiintyy. Asperger-henkilöiden tiedetään 
näkevän, kuulevan ja tuntevan ympäröivän maailman eri tavoin kuin 
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muut, joilla ei ole tätä oireyhtymää. Heidän älykkyytensä on usein 
keskitasoa tai sen yläpuolella. (Autismi- ja aspergerliitto n.d.) 
Autisminkirjon häiriössä keskeisiä oireita ovat vaikeus toimia 
vastavuoroisessa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, sanattomassa 
kommunikaatiossa ja ihmissuhteiden luomisessa, niiden 
ylläpitämisessä ja ymmärtämisessä. Myös kaavamaisuus, toistuvat 
rutiinit ja intensiiviset kiinnostuksen kohteet ovat osa autisminkirjon 
häiriön oireita. Joillakin lapsilla voi myös liittyä kielen kehityksen ja 
älyllisen kehityksen viivettä. Häiriötä voidaan luokitella toimintakyvyn 
ja tuen tarpeen mukaan lievä/keskivaikeaksi ja vaikeaksi (Kuva 2.). 
(Halonen-Malliarakis, ym., 2017, ss. 42-43)  

Kuva 2. Keskeiset oireet autisminkirjon häiriössä (Halonen-
Malliarakis, ym., 2017, ss.42-43). 

Autisminkirjon häiriöiden kuntoutus tapahtuu arjessa painottuen 
sosiaalisten ja tunnetaitojen opetteluun sekä kielelliseen ja ei-
kielelliseen viestinnän vahvistamiseen. Autisminkirjon häiriöihin ei ole 
lääkehoitoa, mutta samanaikaisia häiriöitä kuten ADHD voidaan hoitaa 
lääkkeillä. (Halonen-Malliarakis, ym., 2017, ss. 49-50) 

2.4 Koulussa näyttäytyvät haasteet 

ADHD-oireisten haasteet jatkuvat tyypillisesti läpi päiväkoti- ja 
kouluiän. Tukitoimet ja lapsen toimintakyvyn tukeminen on 
suunniteltava pitkäjänteisemmin. On myös huolehdittava 
tiedonkulusta, jotta tiedot vaikeuksista ja toimiviksi havaituista 
ratkaisuista siirtyvät esimerkiksi koulun vaihdosten tai opettajan 
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vaihtumisen yhteydessä. (Närhi & Pitkänen, 2016) Nämä lapset ovat 
usein koulussa levottomia, häiriöalttiita, impulsiivisesti ja häiritsevästi 
käyttäytyviä. Samalla he voivat kuitenkin olla myös luovia ja 
aikaansaavia ja uuteen tekemiseen lähtevä ja innostuva jos näille 
ominaisuuksille annetaan mahdollisuus. (Halonen-Malliarakis, ym., 
2017, ss. 36-37) 
 
Monesti ajatellaan, että haasteelliset lapset ovat kurittomia. 
Saatamme olettaa, että tämä on seurausta epäonnistuneesta 
vanhemmuudesta. Jos uskotaan kasvatuksen olleen näin, niin usein 
pyritään olemaan jämäkkä, luja ja johdonmukainen. Silloin pyritään 
käyttämään myös erilaisia seuraamuksia eli palkintoja ja rangaistuksia. 
Usein ne eivät vain toimi juuri sellaisten lasten kohdalla, joiden kanssa 
niitä eniten käytetään. Pitäisi tiedostaa, että heiltä vain puuttuu 
tärkeitä ajatteluun liittyviä taitoja, mikä osaltaan liittyy kehityksen 
viivästymään ja voidaan jopa tulkita eräänlaiseksi oppimisvaikeudeksi. 
Näitä tärkeitä taitoja ovat omien tunteiden sääteleminen, oman 
toiminnan seurauksien etukäteen harkitseminen, ymmärrys oman 
toiminnan vaikutuksesta toisiin, kyky kertoa mieltä askarruttavista 
asioista tai reagoida joustavasti suunnitelmien muuttumiseen. Näitä 
tarvitaan sosiaalisissa, emotionaalisissa sekä oman käyttäytymisen 
hallintaa edellyttävissä tilanteissa. (Greene, 2009, ss. 20-21) 
 
Touretteen kuuluvat tic-oireet voivat olla koulussa joko 
huomaamattomia tai häiritseviä. Lapsi voi pidätellä tic-oireitaan 
koulussa, jolloin ne voivat purkautua kotona. Tämä kuluttaa lapsen 
energiaa, jolloin se voi vaikuttaa myös läksyjen teossa. Tic-oireiden 
hoidon tarve riippuu siitä, kuinka voimakkaat oireet ovat. 
Yksinkertaiset ja lyhytkestoiset tic-oireet eivät välttämättä tarvitse 
erityistä hoitoa, kun taas pitkäaikaisia ja toimintakykyä heikentäviä tic-
oireita hoidetaan psykososiaalisin hoitomuodoin ja tarvittaessa 
lääkehoidolla. (Halonen-Malliarakis, ym., 2017, ss. 53-54)  
 
Aspergerin oireyhtymään ei kuulu samalla tavoin oppimisvaikeuksia 
kuten autismiin. Siitä huolimatta nämä henkilöt saattavat tarvita 
erityistä tukea arkeensa. Tämä korostuu etenkin silloin, jos henkilöllä 
on liitännäisiä diagnooseja. Autisminkirjo ei yleensä näy ulospäin ja 
henkilön käyttäytymistä voidaan monesti tulkita väärin. Autismikirjon 
omaavilla on havaittavissa joitain yhteisiä tunnistettavia piirteitä, 
mutta se miten autismi näyttäytyy, on hyvin yksilöllistä. (Autismi- ja 
aspergerliitto) Koulussa oireet voivat ilmetä tunnilla ja 
vapaamuotoisissa sosiaalisissa tilanteissa. Monesti nämä lapset 
haluavat olla omissa oloissaan välitunneilla, koska sosiaaliset tilanteet 
kuormittavat heitä. (Halonen-Malliarakis, ym., 2017, ss. 42-43) 
 
Kouluopetus on pedagogista toimintaa. Tukea tarvitsevan lapsen 
kouluun liittyviin asioihin psykologian tai lääketieteen ammattilaiset 
eivät voi puuttua, mutta he voivat antaa suosituksia parhaiksi 
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kokemistaan ratkaisuista. Perusopetuslaissa ei mainita 
diagnoosiperustaista tukemista. Tukea tulisi antaa niille oppilaille, 
jotka tukea tarvitsevat. Koulussa tukitoimia saadakseen ei tarvita 
lääketieteellistä diagnooseja. (Sandberg, 2018, ss. 77-78) Luvussa 3.1 
avataan perusopetuksen oppilaiden erilaisia tukimuotoja ja tuen 
tasoja. 

2.5 ADHD-oireisen lapsen koulunkäyntiä tukevat menetelmät 

Vaikka tässä esitetyt menetelmät on nimetty ADHD-oireisten lasten 
koulunkäyntiä tukeviksi menetelmiksi, niin näitä samoja menetelmiä 
voidaan hyödyntää ihan kaikille oppijoille (Sandberg, 2018, s. 93). 
ADHD-oireet voivat olla lievempinä, jos oppimisympäristöön, 
työskentelyyn ja tekemiseen, ohjeistukseen ja tunne- ja vireystilaan 
kiinnitetään huomiota kuvassa 3. esitellyin menetelmin (Berggren & 
Hämäläinen, 2018, s. 51). 

 

Kuva 3. ADHD-oireisen lapsen koulunkäyntiä tukevat menetelmät 
(Sandberg, 2018, ss. 99-136; Berggren & Hämäläinen, s. 51). 

 
Oppitunti tulee rakentaa selkeäksi, jolloin se auttaa opettajaa 
jäsentämään tunnin paremmin. Oppitunnin rakenne on selkeä ja ohjaa 
oppilaan toimintaa, kun sen kirjoittaa tai kuvittaa kaikille näkyviin 
taululle. Oppilaille on hyvä kertoa jokaisen oppitunnin tavoitteet ja 
päämäärä, niin että he tietävät, mitä heiltä odotetaan tunnin aikana ja 
sen päätyttyä. Oppituntiin on hyvä sisällyttää monenlaista toimintaa, 
niin että toiminta vaihtuu noin viidentoista minuutin välein. 
Jaksottaminen helpottaa keskittymistä ADHD-oireisilla oppijoilla. 
Motorinen toiminta auttaa vireystilaan, ja sitä olisi hyvä olla 
esimerkiksi niin, että on kiertopistetyöskentelyä tai taukoliikuntaa. Eri 
työskentelyasennot ja -paikat helpottavat keskittymistä ja niitä on 
syytä vaihtaa oppitunnin aikana. Myös aistiherkkyys tulee ottaa 
huomioon valittaessa oppilaan paikka luokassa. Oppimisympäristöä 



10 
 

 
 

olisi hyvä muokata niin, että se olisi kaikille viihtyisä ja toiminnallinen. 
Liian virikkeellinen luokka voi olla haitaksi keskittymiselle. 
Valaistukseen ja äänieristykseen on syytä kiinnittää huomiota 
aistiherkkien oppijoiden kanssa. (Sandberg, 2018, ss. 93-108) 
 
Oppilaan ohjeistamiseen on syytä kiinnittää huomiota, koska sillä on 
suuri vaikutus oppilaan toimintaan. Hyvä ohjeistus on selkeä, 
havainnollistava ja osallistava. Ohjeistus on hyvä antaa edestäpäin ja 
varmistaa katsekontakti oppilaaseen. Ohjeistus annetaan yksi 
kerrallaan selkeästi ja lyhyesti. Tässä voidaan käyttää kuvia, 
toiminnallisia ja kirjallisia ohjeita. Ennakointia kannattaa käyttää 
siirtymätilanteissa ja toiminnan muutoksissa ja käyttää siinä selkeää 
ohjeistusta ja toistoja. Muutokset kannattaa ilmoittaa ajoissa ja käydä 
niitä läpi päivittäin. Päivittäiset asiat ja tapahtumat kannattaa myös 
ennakoida, samoin niihin liittyvät siirtymiset ja tapahtumat. Tekemisen 
lopettamiseen on hyvä käyttää ennakointia. (Sandberg, 2018, ss. 109-
115) 
 
Opetuksen eriyttämisellä voidaan huomioida oppilaiden taitotason 
eroavaisuudet, niin että oppitunnit suunnitellaan erilaisten oppilaiden 
tarpeiden mukaan. Tätä voi olla esimerkiksi yksilöllisesti helpommat tai 
haasteellisemmat tehtävät, joihin lisänä on erilaisia opetuksen keinoja. 
Parhaimmillaan eriyttäminen voisi olla niin, että jokaisella oppilaalla 
olisi omat tehtävät, oma opettaja ja oma opiskeluaikataulu. ADHD-
oireisen lapsen vahvuudet, joita voivat olla taito, kyky tai jokin 
osaamisalue, olisi hyvä tunnistaa, kannustaa ja tukea niitä positiivisella 
asenteella. Monesti ADHD-oireiset lapset ovat erittäin taitavia monella 
osaamisalueella. Kun nämä taidot löydetään, niin ne auttavat myös 
paremman itsetunnon kehittymisessä. (Sandberg, 2018, ss. 116-127) 
 
Johdonmukaiset toimintatavat, rajat ja säännöt tukevat ADHD-oireista 
lasta niin kotona kuin koulussa. Koulussa olisi hyvä, että kaikilla 
toimijoilla olisi yhteneväiset toimintatavat. Jos oppilaalla on 
toiminnanohjausongelmaa, niin olisi syytä karsia vaihtoehtoja 
valintatilanteissa, koska nämä saattavat jumittaa oppilasta. Näissä 
tilanteissa johdonmukaisella toiminnalla ja esivalinnalla saadaan 
oppilas toimimaan. Monesti ADHD-oireisilla lapsilla sosiaaliset taidot 
ovat ikätasoa heikommat, tunnetaidoissa pulmaa ja oman toiminnan 
säätelyssä vaikeuksia. Olisi hyvä, jos koulussa opetettaisiin näitä 
taitoja. (Sandberg, 2018, ss. 128-133) 
 
Myös puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointi keinoja eli AAC-
keinoja (Augmentative and Alternative Communication) voidaan 
käyttää ADHD-oireisilla lapsilla koulunkäynnin tukemisessa. Näitä 
keinoja käytetään vuorovaikutustilanteiden, muistin, ymmärtämisen ja 
oman toiminnan ohjauksen tukena. Puhetta tukevia ja korvaavia 
kommunikointi keinoja ovat avusteinen kommunikointi eli graafiset ja 
kuvalliset keinot ja niiden kanssa käytettävät apuvälineet ja ei-
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avusteinen kommunikointi, joita ovat esimerkiksi eleet, viittomat ja 
äänen käyttö. Erityisesti kuvallista materiaalia käytetään autismin 
kirjon henkilöiden kanssa nykyään varsin laaja-alaisesti. (Eteva, 2015, 
s.11) Hyviä ACC-keinoja löytyy Papunetin verkkosivuilta (Papunet, 
2019a), josta myös löytyy lisää materiaalia kommunikoinnin 
tukemiseen esimerkiksi kuvia, joita käytetään nepsy-piirteisillä lapsilla 
helpottamaan kommunikointia (Papunet, 2019b). 

3 PERUSOPETUKSEN HENKILÖSTÖ JA TUKIMUODOT ERITYISTÄ TUKEA 
TARVITSEVILLE 

Tässä opinnäytetyössä tarkasteluun on otettu vuosiluokkien 1.—6. 
henkilöstö. Perusopetus mahdollistaa kaikille saman jatko-
opintokelpoisuuden. Oppivelvollisille lapsille ja nuorille perusopetusta 
annetaan yleensä peruskoulussa. Oppilaalla on myös oikeus saada 
maksuttoman opetukseen osallistumisen edellyttämän oppilashuolto. 
Erityistä tukea tarvitsevalla on oikeus saada maksutta opetukseen 
osallistumisen edellyttämät apuvälineet ja muun muassa tulkitsemis- 
ja avustajapalvelut. Peruskoulu käsittää vuosiluokat 1—9., ja se on 
tarkoitettu 7–16-vuotiaille. Kuuden ensimmäisen vuoden aikana 
opetusta antaa luokanopettaja, joka pääsääntöisesti opettaa kaikkia 
tai useimpia aineita. (Opetushallitus n.d.a)  
 
Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua, oppimista ja 
itsetuntoa sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. 
Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan koko koulun 
työntekijöiden yhteistyötä yhteisen päämäärän hyväksi. Tärkeää on 
myös opettajien ja vanhempien näkemysten yhteensovittaminen sekä 
yhteisymmärrys toimivista kasvatuskeinoista. Tärkeänä voi pitää myös 
koulujen toimintamallien kehittämistä niin, että ne vastaavat aiempaa 
paremmin haasteellisten oppilaiden tarpeita. Oppilaat kaipaavat 
ymmärrystä, opettajat tietoa toimivista auttamiskeinoista ja koulut 
tehokkaita menetelmiä syrjäytymisen ehkäisyyn. (Greene, 2009, ss. 7-
8) 
 
Nykyisin monia oppimisvaikeuksia aiheuttavia tekijöitä voidaan 
tunnistaa jo ennen koulunkäynnin alkua eli päivähoidon tai 
esiopetuksen aikana. Aikaisen tuen tarpeen havaitseminen ehkäisee 
vaikeuksien lisääntymistä ja kasautumista. Tärkeää olisi turvata tuen 
jatkuminen lapsen siirtyessä päivähoidosta esiopetukseen, 
esiopetuksesta kouluun ja koulunkäynnin eri vaiheissa. Oppimiseen tai 
koulunkäyntiin liittyviä vaikeuksia voi ilmetä myös vasta 
perusopetuksen aikana. (Opetushallitus n.d.b) 
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3.1 Oppilaiden tukimuodot, tuen tarve ja tuen tasot 

Oppilaalla on oikeus saada koko perusopetuksen ajan 
opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ohella oppilaanohjausta ja 
riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea, joka perustuu 
Perusopetuslakiin (628/1998 § 16, 16a, 17, 17a). Tukea olisi annettava 
välittömästi, kun tuen tarvetta ilmenee. Tuki voi olla tilapäistä tai 
pidempiaikaista riippuen oppilaan tarpeesta ja se on kohdistettava 
oppimiseen ja koulunkäyntiin. Tuen tarve voi olla vähäisestä 
vaativampaan, ja oppilas voi tarvita samaan aikaan monenlaista tukea. 
Koulun antama tuki määräytyy usein sen mukaan, minkä laatuisia tai 
laajuisia vaikeuksia oppilaalla on. 
 
Avaan tässä luvussa perusopetuksen lainsäädäntöä oppimisen ja 
koulunkäynnin tuesta, koska tähän on hyvä peilata opettajilta saatuja 
vastauksia, että saako ADHD-oireiset lapset lain määräämän tuen ja 
miten opettajat sen kokevat toteutuvan. Oppilaalla, jolla on vaikeuksia 
oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada erilaisia 
tukimuotoja (Perusopetuslaki 642/2010). Tällaisia tuen muotoja ovat 
seuraavat: 

 
o Tukiopetusta on oikeus saada oppilaalla, joka on tilapäisesti 

jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee 
oppimisessaan lyhytaikaista tukea. (§ 16) 

 
o Osa-aikainen erityisopetus, jota oppilaalla, jolla on 

vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus 
saada muun opetuksen ohessa. (§ 16) 

 
o Tehostettua tukea on annettava oppilaalle, joka tarvitsee 

oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai 
samanaikaisesti useita tukimuotoja, hänelle tehdyn 
oppimissuunnitelman mukaisesti. (§ 16a) 

 
o Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta 

tämän lain mukaan annettavasta tuesta. Erityisopetus 
järjestetään oppilaan etu ja opetuksen 
järjestämisedellytykset huomioon ottaen muun opetuksen 
yhteydessä, tai osittain tai kokonaan erityisluokalla tai 
muussa soveltuvassa paikassa. (§ 17) 

 
o Erityistä tukea koskevan päätöksen toimeenpanemiseksi 

oppilaalle on laadittava henkilökohtainen opetuksen 
järjestämistä koskeva suunnitelma. (§ 17a) 

 
Tuen tarpeen varhaiseksi havaitsemiseksi oppilaan tilannetta tulee 
seurata ja aloittaa tuen antaminen heti, kun siihen ilmenee tarvetta. 
Yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa on tärkeää sekä tarpeiden 
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selvittämisen että tuen suunnittelun ja onnistuneen toteuttamisen 
kannalta. (Opetushallitus n.d.b) 
 
Oppilaan saaman tuen tulee olla joustavaa, pitkäjänteisesti 
suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Tukimuotoja 
käytetään sekä yksittäin että yhdessä toisiaan täydentävinä. Tukea 
annetaan niin kauan ja sen tasoisena kuin se on tarpeellista. Oppimisen 
ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen 
tuki. Näistä oppilas voi saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea. 
(Opetushallitus n.d.b) 

3.2 Erityistä tukea tarvitsevan haasteet perusopetuksessa 

Uudenlaisen auttamisen pitäisi kohdistua myös lasten ja nuorten 
kasvuympäristöön – perheisiin, kouluihin, päiväkoteihin sekä vapaa-
ajan toimintoihin. Paljon aikuisen tukea tarvitsevat lapset, joilla usein 
on ylivilkkautta, impulsiivisuutta, tarkkaavuuden ja 
toiminnanohjauksen ongelmia, kielellisiä vaikeuksia tai 
oppimisvaikeuksia. Ohjaavan aikuisen vuorovaikutuksella lapsi oppii 
hallitsemaan käytöstään ja impulsiivisuuttaan. (Greene, 2009, s. 6)  
 
Lapsen haastavalle käyttäytymiselle voi olla useita syitä. Näitä voivat 
olla fyysiset syyt, joita ovat erilaiset kiputilat, aistiyliherkkyydet, 
fyysiset sairaudet tai tilannekohtaiset tekijät. Myös psyykkiset syyt, 
joita ovat elämäntilanne, ympäristön tilanne, psyykkiset rajoitteet ja 
sairaudet tai tilannekohtaiset tekijät, voivat aiheuttaa haastavaa 
käyttäytymistä. Lisäsi erilaiset sosiaaliset syyt kuten taitojen puute tai 
rajoittuneisuus, ympäristön sopimattomuus, elämäntilanne kuten 
ongelmat perheessä tai tilannekohtaiset tekijät. Kommunikaatio-
ongelmia voivat olla väärinkäsitykset, kielelliset ongelmat, 
rajoittuneisuus ymmärtämisessä tai tuottamisessa tai korvaavien 
kommunikaatiokeinojen (ks. luku 2.5) käyttöön liittyvät ongelmat. 
(Törmälä, 2015, s. 2) 
 
Oppimisvaikeuksia ovat sellaisten akateemisten perustaitojen kuin 
lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan taitojen omaksumisen 
vaikeudet, jotka eivät johdu yleisen kognitiivisen tason heikkoudesta, 
puutteellisesta opetuksesta tai aistitoimintojen puutteesta. On 
tutkittu, että oppimisvaikeudet ovat tavallisempia ADHD-diagnoosin 
saaneilla lapsilla kuin muilla lapsilla. Oppimisvaikeudet voivat 
merkittävästi heikentää suoriutumista koulussa ja perusopetuksen 
jälkeisessä koulutuksessa, ja ovat osasyynä ADHD-oireisten vaikeuksiin 
selviytyä koulun vaatimuksista ja lisäävät tuen tarvetta. 
Oppimisvaikeuksia ja niistä aiheutuvista tuen tarpeita tulee arvioida 
pedagogisin ja/tai psykologisin menetelmin. (Närhi & Virta, 2016) 
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Oppimisvaikeudet, joihin lapsi ei saa riittävästi tukea, saattavat altistaa 
epäsosiaaliselle käytökselle. Oppimisen edistämiseksi ja 
käytösongelmien ehkäisemiseksi oppimisvaikeudet olisi hyvä tunnistaa 
varhain. Riittävän tuen puuttuessa lapsi alkaa kokea koulunkäynnin 
työlääksi ja saattaa saada jatkuvasti epäonnistumisen kokemuksia. Jos 
tilanne jatkuu, kielteiset ajatukset lisääntyvät, jolloin koulumotivaatio 
heikkenee. Tämä ilmenee koulun merkityksen vähättelynä, 
välinpitämättömänä tai kielteisenä suhtautumisena opettajaan, 
koetuloksiin ja läksyihin. (Greene, 2009, s. 7) 

3.3 ADHD-oireisen lapsen saamat tukitoimet perusopetuksessa 

Yleinen tuki, joka on tarkoitettu kaikille oppilaille, on tukimuoto, jota 
ensin tarjotaan ADHD-oireiselle oppilaalle ja sen lisäksi voidaan 
tarvittaessa tarjota yksilöllisempiä tukitoimia. Näitä voidaan toteuttaa 
sekä yleisen, tehostetun tai erityisen tuen kautta. Tukitoimien 
yksityiskohtien suunnittelussa avainasemassa on pedagoginen 
osaaminen ja moniammatillinen yhteistyö. (Närhi & Pitkänen, 2016) 
Perusopetuksen tukitoimet avattiin aiemmin luvussa 3.1. 
 
Esimerkiksi käyttäytymiseen liittyvässä yleisessä tuessa käytetään 
seuraavia keinoja:  
 
• tilanteet jäsennetään hyvin 
• asetetaan käyttäytymiselle selkeät odotukset 
• ohjataan positiivisella palautteella. 
 
Yksilöllisemmillä tukitoimilla voidaan lasta ohjata toivottuun 
käyttäytymiseen muuttamalla tilannetekijöitä. Tukitoimien 
suunnittelussa tulee tarkastella lapsen ja ympäristön välisenä 
vuorovaikutuksen ongelmia ja pyrkiä lieventämään ongelmia 
ympäristöä muuttamalla. Tilannetekijöihin, joita ovat ongelmallista 
käyttäytymistä laukaisevat tekijät ja tapa, jolla lapselle annetaan 
palautetta esimerkiksi hänen käyttäytymisestään, tulee kiinnittää 
huomiota. Tukitoimien yksityiskohdat vaihtelevat, ja ne suunnitellaan 
tapaus- ja tilannekohtaisesti. (Närhi & Pitkänen, 2016) 

3.4 Perusopetuksen henkilöstö ja roolit 

Luvussa avataan niiden perusopetuksen ammattihenkilöiden rooleja, 
joille opinnäytetyön kyselytutkimus osoitettiin. Näitä ovat opettaja, 
koulunkäynninohjaaja sekä oppilashuoltohenkilöstö eli 
koulukuraattori, koulupsykologi ja kouluterveydenhoitaja. Lisäksi 
luvussa kuvataan oppilashuoltoryhmän toiminta. 
 
Perusopetuslaissa on määritelty henkilöstön osalta, että jokaisella 
koululla, jossa järjestetään lain mukaista opetusta, tulee olla 
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toiminnasta vastaava rehtori ja riittävä määrä opettajan virkoja tai 
työsopimussuhteisia opettajia. Lisäksi voi olla tuntiopettajia, 
koulunkäynninavustajia ja muuta henkilöstöä. (Perusopetuslaki 
628/1998 § 37.) Suomen perustuslaissa on määritelty sivistyksellisten 
oikeuksien osalta, että jokaisella on oikeus maksuttomaan 
perusopetukseen. Samoin julkisen vallan on turvattava, lain tarkemmin 
säätelemänä, jokaiselle yhtäläinen mahdollisuus saada kykyjensä ja 
erityisten tarpeidensa mukaisesti myös muuta kuin perusopetusta sekä 
kehittää itseään varattomuuden sitä estämättä. (Suomen perustuslaki 
731/1999 § 16.) 

3.4.1 Opettaja  

Opettajalla on suurempi rooli nepsy-piirteistä lasta opettaessaan, kuin 
hän itse monesti tiedostaakaan. Luottamus lapsen ja opettajan välillä 
on tärkeintä, sekä opettaja ymmärrys lapsen haasteista. Myös tieto 
siitä, että haastavasti käyttäytyvällä lapsella on aina jokin 
ratkaisematon ongelma tai viivästynyt taito tai jopa molemmat samaan 
aikaan. (Greene, 2009, s. 39) 
 
Peruskoulun luokanopettajan tehtävänä on opetus- ja kasvatustyö. 
Opettajan työssä korostuu kasvattajan rooli ja hänen pitää suunnitella 
ja toteuttaa opetus huomioiden opetussuunnitelman tavoitteet. Hän 
opettaa peruskoulun alaluokkia 1—6, joiden oppilaat ovat yleensä 
iältään 6—12-vuotiaita. Koulun opetustilat toimivat työympäristönä, ja 
työyhteisöön kuuluvat koulun muut opettajat ja henkilökunta. Työssä 
tulee olla tekemisissä myös lasten vanhempien kanssa. (TE-palvelut, 
2019) 
 
Opettajalla on oman arvomaailmansa vapaus, mutta opetustyössä 
opettajalla on vastuita, jotka ovat sidoksissa perustehtävään ja sen 
normistoon, kuten lainsäädäntöön ja opetussuunnitelmiin (OAJ 
2019a). Opettajan ammattia säätelevät lait ovat muun muassa 
Perusopetuslaki, Suomen perustuslaki, Hallintolaki sekä Tietosuojalaki. 
Opettajat ovat virkasuhteessa, joka tarkoittaa sitä, että he käyttävät 
työssään julkista valtaa. Sen käyttö perustuu Perustuslakiin, ja kaikessa 
julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. (Suomen 
perustuslaki 731/1999 § 2) 
 
Hallintolaissa (434/2003 § 9) on säädetty viranomaisia koskeva hyvän 
hallinnon perusteet, joita sovelletaan myös opettajiin. Opettajan tulee 
kohdella opiskelijoita tasapuolisesti. Opettajan valtasuhdetta 
oppilaaseen nähden ei saa käyttää muihin kuin opiskelun vaatimiin 
tarkoituksiin. Opettajan tulee olla opiskelijan käytettävissä ja 
tavoitettavissa sekä tiedottaa opiskelijalle, miten ja mitä 
viestintäkanavia käyttäen häneen saa yhteyden. Opettaja on 
velvollinen auttamaan ja neuvomaan opiskelijaa. Opettaja ei voi 
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käyttää epäsopivaa kieltä. Hänen on hyvä tiedostaa, että oppilaat on 
tunnettava, jotta tietää, minkälaista kieltä ja viestintää voi käyttää.  
 
Opettaja työskentelee yhdessä oppijan huoltajien ja muiden 
koulutuksesta, kasvatuksesta ja hyvinvoinnista vastuussa olevien 
kanssa. Näitä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon eri asiantuntijaryhmät, 
viranomaiset sekä lukuisat muut yhteistyötahot. Yhteistyö tukee 
oppijan oppimista ja kehitystä. (OAJ 2019b) Tietosuojalaki (1050/2018) 
ohjaa opettajaa salassapitoasioissa. Oppilaitokset ovat julkisia laitoksia 
ja niiden toiminta on julkista. Salassapitosäädökset kuitenkin 
rajoittavat tätä julkisuusperiaatetta, ja opettajan onkin oltava hyvin 
perillä siitä, mitä tietoja hän voi käsitellä ja miten niitä tulee käsitellä. 
(Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999) 

3.4.2 Koulunkäynninohjaaja 

Myös koulunkäynninohjaajalla tulisi olla luottamukselliset välit lapseen 
ja ymmärrys lapsen haasteista. Hänen tulisi yhteisymmärryksessä 
opettajan kanssa tukea ja auttaa lasta hänen viivästyneissä taidoissaan 
ja ratkaisemattomissa ongelmissaan. (Greene, 2009, s. 39) 
 
Koulunkäynninohjaajan ja -avustajan rooli perusopetuksessa on 
Perusopetuslain mukaista kasvatuksen tukemista. Työ sisältää 
oppimisen ohjaamista, lapsen tai nuoren toimintakyvyn tukemista ja 
toiminnan suunnittelua työparityöskentelynä yhdessä opettajien 
kanssa. (JHL, n.d) Koulunkäynninohjaajan ja-avustajan tehtävänä on 
avustaa ja tukea oppilaita tehtävissä, joissa nämä eivät tilanteensa 
vuoksi selviydy itse. Tällaisia oppilaita voivat olla oppimisvaikeuksista 
kärsivät, kehitys-, liikunta- ja aistivammaiset sekä autistisesti 
käyttäytyvät. (TE-palvelut, 2019) 
 
Koulunkäynninohjaaja voidaan palkata koulua, erityisluokkaa tai yhtä 
tai useampaa oppilasta varten. Tehtäviin voi kuulua myös 
osallistumista oppilaan opetuksen ja koulutyön suunnitteluun, 
opetustilanteiden valmisteluun ja opetusmateriaalin valmistamiseen. 
Opetustyön tekee kuitenkin opettaja. Työhön kuuluu myös 
osallistumista välitunneilla ulko- ja sisävalvontaan. Tehtäviin voi kuulua 
myös yleisesti kyydityksistä huolehtiminen ja niiden valvominen. 
Koulunkäyntiavustajan työtä tehdään myös yhteistyönä perheiden, 
opettajien, koulukuraattorien ja psykologien kanssa. Työtä tehdään 
kouluympäristössä. (TE-palvelut, 2019) 

3.4.3 Oppilashuoltohenkilöstö 

Oppilashuoltohenkilöstön tulisi yhdessä tukea lapsen fyysistä ja 
psyykkistä kasvua sekä olla tukena nepsy-piirteisen lapsen 
vanhemmille ja lapselle itselleen. Monesti nepsy-piirteisillä lapsilla on 
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psyykkisiä oireita, jotka voivat näyttäytyä fyysisinä oireina —
esimerkiksi syömisongelmat tai pahoinvointi. 
 
Perusopetuksessa käytetään termiä oppilashuolto. Sen tarkoitus on 
edistää ja ylläpitää hyvää oppimista, hyvää psyykkistä ja fyysistä 
terveyttä sekä sosiaalista hyvinvointia. Oppilashuolto on ensisijaisesti 
koulussa tapahtuvaa oppimisen ja koulunkäynnin tukea. (Innokylä, 
2015, s. 7) Uusi oppilashuollon lainsäädäntö, joka tuli voimaan 
1.8.2014, toi muutoksia myös oppimisen ja koulunkäynnin tuen 
järjestämistä koskeviin säännöksiin (Perusopetuslaki 1288/2013 § 16a, 
17). 
 
Uusi lainsäädäntö erottaa toisistaan yksilökohtaisen oppilashuollon, 
joka on Oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa säädetty, sekä oppimisen ja 
koulunkäynnin tuen, joka on Perusopetuslaissa säädetty. Nämä 
eroavat oikeudellisesti toisistaan. Yksilökohtainen oppilashuolto on 
aina vapaaehtoista; kun taas oppimisen ja koulunkäynnin tuki ei 
edellytä oppilaan tai huoltajan suostumusta. Lähtökohtana 
molemmissa on kuitenkin pyrkimys yhteistyöhön ja 
vuorovaikututukseen oppilaan ja huoltajan kanssa. (OPH, n.d) 
Oppilashuoltolain mukaisesti esi- ja perusopetuksessa olevat oppilaat 
ovat oikeutettuja saamaan tasavertaisesti lain mukaista ja opiskelun 
edellyttämää oppilashuoltoa. (Innokylä, 2015, s. 7) Eri oppilashuollon 
käsitteet esitetään kuvassa 4. 
 

Kuva 4. Oppilashuollon käsitteet (Innokylä, 2015, s. 7). 

Hyvinkään kaupungin järjestelmässä oppilashuoltohenkilöstöllä on 
yhteisiä tehtäviä, joita ovat oppilaan, huoltajien tai muiden 
työtekijöiden neuvonta ja ohjaus kehitykseen, psyykkiseen terveyteen 
ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Myös tukitoimenpiteiden 
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suunnittelu, suosittelu ja toteuttaminen kuin kriisivalmiuden 
suunnittelu ja kriisityön toteuttaminen kuuluvat 
oppilashuoltohenkilöstölle. Oppilashuoltohenkilöstö ovat 
oppilashuoltoryhmän jäseniä. He välittävät koulun ja oppilashuollon 
tuntemuksen yhteistyötahoille. Oppilashuoltohenkilöstöä ovat 
kuraattori, psykologi ja terveydenhoitaja. He voivat ohjata oppilaan 
tarvittaessa toiselle oppilashuoltohenkilölle, mikäli tämä on oppilaan 
edun mukaista. (Hyvinkään kaupunki, 2018, s. 9) 
 
Koulukuraattori 
 
Koulukuraattori on ehkäisevään lastensuojelutyöhön erikoistunut 
koulun sosiaalialan asiantuntija. Hän auttaa oppilaita, joilla on 
vaikeuksia koulunkäynnissä, ihmissuhteissaan tai omaan kasvuunsa ja 
kehitykseensä liittyviä ongelmia. Kuraattorin tehtäviin kuuluu koko 
kouluyhteisön hyvinvoinnin ja toiminnan sekä kotien ja koulun 
yhteistyön tukeminen. Kuraattorin työn tarkoituksena on järjestää 
oppilaille riittävä tuki, ohjaus sekä muita tarpeellisia toimia, joiden 
avulla poistaa koulunkäyntiin ja oppilaiden kehitykseen liittyviä 
sosiaalisia ja psyykkisiä vaikeuksia sekä kehittää koulun ja kotien välistä 
yhteistyötä. (TE-palvelut, 2019) 
 
Tyypillisiä tilanteita, joihin kuraattorin toimia tarvitaan, ovat luokan 
työilmapiiri ja työrauhan ylläpitäminen, opettajan ja oppilaan väliset 
ristiriitatilanteet, luvattomat poissaolot, kiusaaminen, kotiongelmat 
sekä erilaiset koulun tai luokan vaihtumisesta johtuvat siirtymävaiheet. 
Koulukuraattorin ja oppilaan väliset keskustelut ovat luottamuksellisia. 
Hän tekee tarpeen mukaan yhteistyötä opettajien, perheen, 
viranomaisten ja muiden oppilaan elämään vaikuttavien tahojen 
kanssa. Kuraattori kuuluu koulun oppilashuoltoryhmään, jossa 
selvitellään niin yksittäisten oppilaiden kuin koko kouluyhteisön 
asioita. Hän osallistuu myös opettajainkokouksiin ja 
vanhempainiltoihin sekä tekee selvityksiä ja antaa lausuntoja. (TE-
palvelut, 2019) 
 
Koulupsykologi 
 
Koulupsykologin tehtävä on keskustelukäyntien ja psykologisten 
tutkimusten avulla tarjota tukea oppimiseen, keskittymiseen, tunne-
elämään ja käyttäytymiseen liittyvissä kysymyksissä (Peda.net, n.d). 
Koulupsykologi selvittää oppimisvaikeuksia ja koululaisten 
mielenterveysongelmia. Hän arvioi erityisopetuksen ja 
tukitoimenpiteiden tarpeellisuutta ja osallistuu opetuksen 
suunnitteluun opettajien kanssa. Psykologi työskentelee yhteistyössä 
eri tahojen kanssa: psykiatrien, lääkäreiden, sosiaalityöntekijöiden, 
puheterapeuttien, opettajien, koulukuraattorien, terveydenhoitajien, 
vanhempien, viranomaisten jne. (TE-palvelut, 2019)  
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Kouluterveydenhoitaja 
 
Koko ikäluokan kattavat määräaikaiset terveystarkastukset 
muodostavat kouluterveydenhuollon toiminnan rungon ja 
mahdollistavat jokaisen oppilaan ja hänen perheensä tapaamisen. 
Tarkastuksissa arvioidaan oppilaan fyysistä ja psykososiaalista 
terveydentilaa suhteessa ikään ja kehitysvaiheeseen. Niissä pyritään 
löytämään mahdolliset sairaudet sekä terveyttä ja hyvinvointia 
uhkaavat tekijät. Kouluterveydenhoitajat yhdessä lääkäreiden kanssa 
ovat avainasemassa ongelmien varhaisessa havaitsemisessa ja tuen 
tarjoamisessa. Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat vuosittaiset 
terveystarkastukset, joihin sisältyy aina yksilöllinen terveysneuvonta. 
Tarkastusten lisäksi kouluterveydenhuollossa tavataan asiakkaita 
yksilöllisen tarpeen mukaisesti. (THL, 2014) 
 
Kouluterveydenhuolto on osa koulujen moniammatillista 
oppilashuoltoa. Se tekee kiinteää yhteistyötä opettajien, 
koulukuraattorien ja koulupsykologien kanssa yhteisön hyvinvoinnin 
edistämisen, ennaltaehkäisyn, terveystarkastusten että yksilöllisen 
tuen järjestämisen osa-alueilla. Kunnan kansanterveystyöstä vastaava 
viranomainen hyväksyy yhtenäisen sosiaali- ja opetustoimen kanssa 
yhteistyössä laaditun toimintaohjelman kouluterveydenhuollolle. 
Toiminnan suunnittelu, kohdentaminen ja järjestäminen perustuvat 
tietoon oman kunnan ja toimipisteen lasten, nuorten ja perheiden 
terveydestä ja hyvinvoinnista. Kouluterveyskysely tuottaa tietoa 
suunnittelun tueksi. (THL, 2014) 

3.4.4 Oppilashuoltoryhmä 

Opetuksen järjestäjä määrittää oppilashuollon ohjausryhmän ja 
koulukohtaiset oppilashuoltoryhmät. Yksittäisen oppilaan asiat 
käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa asiantuntijaryhmässä. 
Jokaisella näillä kolmella ryhmällä on omat tehtävänsä ja niiden 
perusteella määräytyvät kokoonpanot. Kaikki nämä 
oppilashuoltoryhmät ovat monialaisia, mikä tarkoittaa sitä, että 
ryhmässä on opetushenkilöstön lisäksi oppilashuoltohenkilöstöä. 
Oppilashuoltosuunnitelman mukaiseen koulukohtaiseen 
oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtori, koulupsykologi, 
koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja, opettajien edustajia ja 
turvallisuusvastaava. (Hyvinkään kaupunki, 2018) 
 
Oppilashuoltoryhmän toiminnan kannalta opettajien edustajissa tulee 
olla erityisopettaja. Rehtori johtaa koulunsa/alueensa 
oppilashuoltoryhmää. Koulun oppilashuoltoryhmän tehtäviä ovat 
oppilashuoltosuunnitelman sekä muiden mahdollisten lakisääteisten 
hyvinvointiin liittyvien suunnitelmien laadinta, yhteisöllisen 
hyvinvoinnin kehittäminen, koordinointi ja seuranta sekä yhteistyön 
koordinointi koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. 
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Oppilashuoltoryhmässä ei käsitellä yksittäisten oppilaiden asioita. 
(Hyvinkään kaupunki, 2018) 

3.4.5 Muu henkilöstö 

Muita koulunhenkilökuntaan kuuluvia voivat olla kouluisäntä, 
keittiöhenkilökunta tai siistijät. Heidän roolejaan ei tässä 
opinnäytetyössä lähdetä avaamaan, koska he eivät osallistu 
päivittäisiin opetustilanteisiin. He saattavat joutua kohtaamaan nepsy-
piirteisiä esimerkiksi ruokailutilanteissa tai siistiessään koulun tiloja. 
(Hyvinkään kaupunki, 2018) 

3.5 Perusopetuksen ammattihenkilöstön työssä jaksaminen 

Perusopetuksen ammattihenkilöstön työssä jaksaminen haluttiin ottaa 
osaksi tutkimustehtävää, koska ollessani itse koulunkäynninohjaajana 
oivalsin, miten isossa roolissa työssä jaksaminen on, varsinkin 
työskennellessä nepsy-piirteisten lasten kanssa. Hyvä työhyvinvointi 
on perusta sille, että jaksaa työskennellä haastavissakin tilanteissa. 
Tällä myös luotiin tutkimukseen luottamuksen tunnetta siitä, että 
myös perusopetuksen ammattihenkilöstön hyvinvoinnista ollaan 
kiinnostuneita. 

3.5.1 Työhyvinvointi käsitteenä 

Työhyvinvoinnilla tarkoitetaan sitä, että työ on mielekästä 
turvallisessa, terveyttä ylläpitävässä ja edistävässä sekä työuraa 
tukevassa työympäristössä ja -yhteisössä. Se voidaan jakaa fyysiseen, 
henkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin sekä asenteeseen omaa työtä 
kohtaan. Fyysinen hyvinvointi sisältää fyysisen ja psyykkisen 
terveyden. Henkinen hyvinvointi koostuu itsetuntemuksesta, siihen 
liittyvistä vahvuuksien ja heikkouksien tuntemisesta, omien 
voimavarojen tuntemisesta sekä omista tavoitteista ja odotuksista. 
Siihen kuuluu myös työn, elämän ja arjen tasapaino. Sosiaalinen 
hyvinvointi muodostuu suhteista perheeseen, ystäviin, esimieheen, 
työkavereihin, kouluympäristössä oppilaisiin ja yhteistyöverkostoihin. 
Asenne työhön sisältää arjen hallinnan, ammatillisen osaamisen, 
ammattitaidon ylläpitämisen ja uuden oppimiskyvyn, läsnäolon sekä 
perustehtäväajattelun tunnistamisen. (Honkonen & Salovaara, 2013, 
ss. 18-19) Työhyvinvointia edistävät tekijät on esitetty kuvassa 5. 
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Kuva 5. Työhyvinvointia edistävät tekijät (Honkonen & Salovaara, 
2013, s. 19). 

Työhyvinvointiin vaikuttaa lisäksi fyysinen työympäristö, kuten 
lämpötila ja ilmastointi, veto, valaistus, home ja muut sisätilaongelmat. 
Myös työaika, työn kuormittavuus sekä työn ja vapaa-ajan 
yhteensovittamiseen ovat osa työhyvinvointia. Työorganisaatio, sen 
muutokset pysyvyys vaikuttavat hyvinvointiin. (Honkonen & Salovaara, 
2013, s. 19) Työhyvinvointia heikentävät tekijät on esitetty kuvassa 6. 

Kuva 6. Työhyvinvointia heikentävät tekijät (Honkonen & Salovaara, 
2013, s. 19). 

3.5.2 Koulun henkilöstön työhyvinvointi 

Työhyvinvointia voi lisätä monenlaisilla toimintatavoilla, joita voivat 
olla koulun yhteisöllinen ja henkilöjohtaminen, opettajien tiimit ja 
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yhteistyö, kokoukset, palaverit, koulutukset ja koulun hankkeet sekä 
kehityskeskustelut. Pedagogiset kahvilat, työnohjaus ja 
vertaismentorointi ovat hyvä lisä työhyvinvointiin, samoin koulun 
yhteistyö muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. (Honkonen & 
Salovaara, 2013, s. 260)  
 
Kukilan ja Vihavaisen (2012, s. 104) kasvatustieteen pro gradu -
tutkielmassa selvitettiin luokanopettajien kokemuksia 
työhyvinvoinnista ja sen edistämisestä. Tutkimuksen mukaan 
työhyvinvointiin todettiin vaikuttavan 1) työn imu, joka tarkoittaa 
mielenkiintoista ja sopivasti haastavaa työtä, 2) työssä viihtyminen, 
joka syntyy hyvästä työyhteisöstä, ilmapiiristä ja mukaan ottamisesta 
päätöksentekoon, 3) pedagoginen hyvinvointi, johon kuuluvat toimivat 
vuorovaikutussuhteet, oppilasryhmän koko ja luonne sekä työn 
itsemääräämisoikeus, 4) työssä jaksaminen, jota luo työstä saatu 
arvostus ja esimiehen tuki, riittävät resurssit, kohtuullinen työmäärä ja 
palautuminen työstä. Kaikki nämä ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa. 
(Kukila & Vihavainen, 2018, s. 104) Palaan opinnäytetyön tulosluvussa 
6.2.3 niihin kyselyn vastauksiin, jotka liittyvät perusopetuksen 
ammattihenkilöstön työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. 
 
Johtaminen  
 
Johtaminen vaikuttaa merkittävästi yksittäisen opettajan ja koko 
työyhteisön hyvinvointiin. Johtamisen tehtävänä on viedä koulun 
toimintaa valitulla etenemistaktiikalla kohti päämäärää. Koulun johtaja 
eli rehtori osoittaa koulun henkilökunnalle suunnan ja tavoitteet sekä 
johdattaa heidät noihin tavoitteisiin. Johtajan tulee antaa tukea ja 
auttaa työntekijöitä näiden työssä sekä ratkaista eteen tulevia 
haasteita ja ristiriitoja. Yhteisöllisessä koulussa rehtori ja opettajat 
tekevät tätä työtä yhdessä. (Honkonen & Salovaara, 2013, s. 261) 
 
Tiimit ja yhteistyö  
 
Tekemällä tiiminä yhteistyötä eli opetuksen yhteissuunnittelua sekä 
yhteisopetusta opettajat saavat tukea toisiltaan. Tiimityö mahdollistaa 
pienien tai isojen projektien toteuttamista, joissa valittua teemaa 
käsitellään monella tavalla. (Honkonen & Salovaara, 2013, s. 268) 
 
Täydennyskoulutus 
 
Kasvatus- ja opetusalalla ollaan jatkuvassa murroksessa. Ala saa 
vaikutteita uusista opetuksen, kasvatuksen ja pedagogiikan 
suuntauksista, ajankohtaisista teemoista ja uusimmista tutkimuksista. 
Opettajille ja muille ohjaus- ja kasvatustehtävissä toimiville 
ammattilaisille järjestetään täydennyskoulutusta. Opettajien työ 
muuttuu aiempaa nopeammin, ja opettajan pitää kestää aiempaa 
enemmän painetta ja ristiriitoja. Opettajan työnkuvaan ovat tulleet 
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nykyaikaiset haasteet, joihin opettajan peruskoulutus ei välttämättä 
valmista. Tällaisia haasteita ovat kodin ja koulun välinen yhteistyö, 
moniammatillinen yhteistyö, työrauhakysymykset, 
monikulttuurisuuden huomioiminen opetustyössä, kurinpito 
opetustyössä ja erityistukea tarvitsevien ja haastavien lasten 
kohtaaminen. Täydennyskoulutuksessa oppii hyviä käytäntöjä vastata 
näihin haasteisiin. Tyytyväinen opettaja saa työyhteisöltään tukea, ja 
hänellä on mahdollisuuksia kehittää itseään koulutuksissa. (Koulutus.fi, 
n.d.a)  
 
Tähän on poimittu tiedot koulutuksesta, joka auttaa perusopetuksen 
ammattihenkilöstöä toimiessaan nepsy-piirteisten lasten kanssa. Näitä 
ovat neuropsykiatrinen valmentajan koulutus, joka on kestoltaan 25—
30 op riippuen koulutuksen tuottajasta. Näissä koulutuksissa 
neuropsykiatrisia häiriöitä tarkastellaan tuoreimpien tutkimusten 
valossa, perehdytään toimiviin ohjauskäytäntöihin sekä yhteiskunnan 
tarjoamiin palveluihin. Koulutuksen käyneet toimivat ohjaajina 
henkilöille, joilla on neuropsykiatriseen oireyhtymään liittyviä tuen 
tarpeita. Koulutuksen tavoitteena on oppia uusia ajattelutapoja ja 
keinoja ymmärtää ohjattavan kokemusmaailmaa. Näitä 
ohjauskäytäntöjä voidaan soveltaa myös muiden oppilaiden kanssa, 
joilla on muista syistä johtuvia itsesäätelyn ja tunne-elämän häiriöitä. 
(Koulutus.fi, n.d.b)  

3.5.3 Työhyvinvoinnin haasteet 

Nyky-yhteiskunnan ja työelämän muuttuessa monimutkaisemmiksi 
ongelmatkin monimutkaistuvat. Jotkut ongelmat ovat sellaisia, että ne 
voidaan määritellä tarkasti ja laatia tarkat ratkaisusuunnitelmat. Joskus 
ollaan oireiden, syiden ja seurausten kehässä, mikä tuottaa jatkuvasti 
uusia ongelmia, ahdistusta, epävarmuutta ja pelkoa. Tälle kehälle ei ole 
yhtä ratkaisua ja ratkaisijaa. (Honkonen & Salovaara, 2013, s. 162) 
 
Oppilaiden haastavuus kuormittaa koulua ja opettajia. Opettaja joutuu 
monesti kohtaamaan työssään hetkessä ilmeneviä tilanteita, joihin on 
reagoitava ja ratkottava nopeasti. Oppilaiden käytöshäiriöt ja avun 
tarve ovat lisääntyneet. (Honkonen & Salovaara, 2013, s. 184) Suurelle 
osalle oppilaista ei riitä pelkkä kouluopetus, vaan he tarvitsevat 
kasvatuksellista tukea eli aikuisen tukea, ohjausta, kannustusta ja 
turvallisia rajoja. Monesti he tarvitsevatkin ainakin alussa enemmän 
kasvatusta kuin opetusta. Opettajan perustehtävä on kasvattaa ja 
ohjata oppilasta oppimaan. Hän ei kuitenkaan voi ottaa terapeutin 
roolia. Oppilashuoltoryhmän tehtävä on löytää oppilaalle oikea tuki, 
mikäli terapiaan on tarvetta. (Honkonen & Salovaara, 2013, s. 186)  
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Koulun työntekijät kaipaavat tukea pystyäkseen vastaamaan 
haasteellisesti käyttäytyvien lastan erityistarpeisiin. Opettajat 
tarvitsisivat ajankohtaista tietoa lasten käytösongelmien luonteesta, 
riskitekijöistä sekä soveltuvista työskentelytavoista haasteellisiin 
tilanteisiin. (Greene, 2009, s. 7) 

4 AIEMMAT TUTKIMUKSET 

Opinnäytetyön aiheeseen liittyvät aikaisemmat tutkimuksen ovat 
tärkeä osa opinnäytetyössä toteutetun tutkimuksen tietoperustaa. 
Perusopetuksen ammattihenkilöstön tuen tarvetta työskennellessä 
nepsy-piirteisten tai ADHD-oireisten lasten selvittänyttä aikaisempaa 
tutkimusta en löytänyt. Elina Lahtinen (2014) on tehnyt 
erityispedagogiikan pro gradu -tutkielman ADHD-diagnosoitujen 
oppilaiden vanhempien opettajakäsityksestä, jolloin näkökulma on niin 
sanotusti päinvastainen kuin omassa tutkimuksessani. Lahtinen tutki 
ADHD-diagnosoitujen oppilaiden vanhempien opettajakäsityksiä, kun 
taas omassani selvitetään opettajien tuen tarvetta ADHD-oireisten 
lasten kanssa.  
 
Lahtisen (2014) tutkimuksessa on kuitenkin samoja ilmiöitä kuin 
omassani, mutta Lahtisen tutkimuksessa tarkoituksena oli selvittää, 
millaisia käsityksiä vanhemmilla, joiden lapsella on diagnosoitu ADHD, 
on opettajista ja heidän kanssaan tehtävästä yhteistyöstä. 
Vanhempien kokemuksia ja käsityksiä opettajista voidaan pitää 
merkityksellisinä, koska ne tuovat ymmärrystä vanhempien 
suhtautumisesta koulua, opettajia ja yhteistyötä kohtaan sekä 
opettajien suhtautumisesta tukea tarvitseviin oppilaisiin ja 
yhteistyöhön vanhempien kanssa.  
 
Johanna Kauton ja Nilla Martikaisen (2012) pro gradu -tutkielma 
käsittelee kokemuksia ja käsityksiä opettajan ja vanhemman 
kuormittumisesta opetus- ja kasvatustyössä. Tutkielmassa ei ole kyse 
nepsy-piirteisistä tai ADHD-oireisista lapsista, mutta tutkimuksessa 
käsitellään opettajan ja vanhemman kasvatuskumppanuutta, joka on 
yksi tärkeimmistä kumppanuuksista nepsy-piirteisten lasten kanssa. 
Kautto ja Martikainen korostavat opettajan ja vanhempien vastuuta 
lapsen kasvattamisesta ja opettamisesta — kuitenkin niin, että heillä 
on erilaiset vastuualueet. Koulu ja koti ovat erillisiä kasvattajatahoja, 
mutta lapsen kasvatuksen ja kehityksen jatkuvuuden kannalta 
vaaditaan koulun ja kodin kasvatuskumppanuutta. 
Kasvatuskumppanuus on avointa tiedon välittämistä, yhteisten 
päätösten tekemistä ja yhteisen asiantuntijuuden muodostamista. 
Kasvatuskumppanuuden onnistumisen kannalta on tärkeää, että koulu 
kuuntelee ja tukee vanhempien mielipiteitä ja vanhemmat arvostavat 
ja tukevat opettajan työtä.  
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Opettajan päätehtävä koulussa on opettaminen, mutta opettaminen 
on myös kasvattamista. Opettajan työhön kuuluu opettamisen lisäksi 
myös kasvatusta ja yhteistyötä eri tahojen kanssa. Koulu on kodin 
tärkeä kasvatuskumppani, joten opettajan tulisi olla yhteydessä 
kiinteästi lasten vanhempiin, kasvattaa lasta yhdessä heidän kanssaan 
ja tukea vanhempia vahvaan ja vastuulliseen vanhemmuuteen. 
Opettajan tulisi pitää vanhempia asiantuntijoina lapseensa liittyvissä 
asioissa. Opettajan oman jaksamisen kannalta olisi kuitenkin tärkeää, 
että opettaja määrittelisi selkeästi rajansa ja työnkuvansa. Opettajan ei 
tarvitse olla apuna kaikissa perheen ongelmissa, vaan opettajan tulee 
voida keskittyä opettamiseen ja kotien kasvatustyön tukemiseen. 
(Kautto & Martikainen, 2012, ss. 19-20)  
 
Opetusalan ammattijärjestö OAJ selvittää joka toinen vuosi 
työolobarometrillä kattavasti ja luotettavasti opettajien ja opetusalan 
esimiesten työhyvinvointia, työoloja ja turvallisuutta. Kyselyn vastaajat 
ovat opettajia ja opetusalan esimiehiä koko Suomesta 
varhaiskasvatuksesta yliopistoihin. Viimeisin opetusalan 
työolobarometri toteutettiin vuonna 2017. Barometrin tulokset 
heijastavat yhteiskunnan muutosta ja resursointia koulutus-, kasvatus- 
ja tutkimusalaan. Tulokset ovat heikommat kuin vuonna 2015. OAJ:n 
selvityksessä vastaajina olivat perusopetuksen ammattihenkilöstöstä 
vain opettajat ja opetusalan esimiehet, kun tässä opinnäytetyössä 
toteutetussa kyselytutkimuksessa tavoitteena oli saada 
tutkimuskohteena olleen koulun koko perusopetuksen 
ammattihenkilöstö vastaamaan. (OAJ, 2017) 
 
OAJ:n (2017, ss. 2, 11) työolobarometri ei myöskään suoranaisesti 
sivua nepsy-piirteisiä tai ADHD-oireisia oppilaita, mutta barometrin 
tuloksista käy ilmi kuormittavina tekijöinä lisääntynyt oppilaiden ja 
erityisoppilaiden määrä sekä erityisopetuksen hyvin toimivien ja 
oppilaita tukevien rakenteiden purkaminen. Vastaajat kokivat, ettei 
kolmiportainen tuki toteudu, joiden tuen piirissä monet nepsy-
piirteiset ja ADHD-oireiset lapset ja nuoret ovat. (Ks. luku 3.1) 
 
Opettajien arviot työoloistaan ja työkyvystään ovat siis heikentyneet. 
Terveydelle vaarallista työstressiä on opettajilla enemmän kuin muun 
alan työntekijöillä keskimäärin. Myös työssä jaksamisessa on 
tapahtunut käänne huonompaan. Se on heikointa niissä 
oppilaitoksissa, joissa on tehty leikkauksia ja merkittäviä muutoksia 
työn sisältöön. Koetaan, ettei opetusalan työt jakaudu tasapuolisesti 
siten, että stressi ja haitallinen kuormitus vähentyisi. Myös lasten ja 
nuorten ongelmatilanteet on kyettävä hoitamaan nykyistä 
tehokkaammin. Opettajien ja esimiesten työ on muuttunut niin, ettei 
työajan koeta riittävän työn tekemiseen. (OAJ, 2017) 
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Perusopetuksen opettajien osaamista ja ammatinhallintaa tulisi 
kehittää niin, että he pystyvät vastaamaan arjen työssä oleviin 
haasteellisiin ja vaikeisiin tilanteisiin. Opettajien täydennyskoulutus on 
tällä hetkellä hajanaista ja irrallaan peruskoulutuksesta, joten 
täydennyskoulutuksen vaikuttavuutta tulisi arvioida. 
Täydennyskoulutusta tulee kehittää niin, että se on johdonmukaista ja 
erillistä opettaja- ja esimiesryhmillä. Sen pitää olla suunnitelmallista, 
tukea työn muutoksissa selviytymistä sekä kestää koko työuran ajan. 
Koulutuksien sisältöihin pitää saada pysyvät turvallisuutta ja 
hyvinvointia koskevat kokonaisuudet. Suomeen tulisi myös perustaa 
opettajarekisteri, johon kootaan yhtenä kohtana 
täydennyskoulutustiedot. (OAJ, 2017) 
 
Työolobarometrissa kävi ilmi, että työtä kuormittavien tekijöiden 
selvittäminen ja arviointi eivät toteudu työturvallisuuslain 
tarkoittamalla tavalla. Näin ollen esimiesten ja opettajien riittävistä 
resursseista on huolehdittava, työaikakuormitusta on seurattava ja 
työn määrää on tarvittaessa rajattava. Esimiehille on varattava 
riittävästi työaikaa henkilöstöjohtamiseen ja läsnäoloon. Tällä on 
positiivinen vaikutus opettajien ja yhteisöjen hyvinvointiin ja kykyyn 
tehdä työtä. Esimiesten koulutukseen pitää myös järjestää riittävästi 
aikaa. (OAJ, 2017, s. 32) Nämä kaikki liittyvät myös nepsy-piirteisten 
lasten tarvitsemaan ja saamaan erityistukeen ja ohjaukseen.  

5 TUTKIMUKSEN TAVOITE JA TOTEUTTAMINEN 

Opinnäytetyön tutkimustehtävänä on selvittää, minkälainen tietämys 
perusopetuksen ammattihenkilöstöllä on nepsy-piirteisyydestä, mitä 
tietoa perusopetuksen ammattihenkilöstö kokee tarvitsevansa 
työskennellessään nepsy-piirteisten oppilaiden kanssa sekä miten 
ADHD-liitto voisi paremmin tukea perusopetuksen 
ammattihenkilöstöä. Tavoitteena on tuottaa tietoa ja ymmärrystä niin 
koulumaailmaan kuin ADHD-liitolle mahdollisen koulutuspaketin, 
esitteen tai oppaan luomista varten. Toivon, että tutkimus luo 
välillisesti ymmärrystä myös nepsy-piiteisten lasten vanhemmille 
koulumaailman arkipäivästä: Miten vanhempi voi tukea lapsensa 
koulunkäyntiä parhaiten ja keventää voimattomuuden tunnetta 
syyllistämättä opetushenkilökuntaa? 

5.1 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Tavoitteenani on tehdä opinnäytetyö, joka tuo tietoa peruskoulun 
henkilöstön tuen tarpeista nepsy-piirteisten lasten kanssa 
työskennellessä. Aikaisemmissa opinnäytetöissä ja lopputöissä on 
käsitelty lähestulkoon vain vanhempien, lasten tai ammattilaisten 
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näkökulmaa. Omassa opinnäytetyössäni on tavoitteena saada 
perusopetuksen ammattihenkilöstön näkökulmaa esille.  
 
Opinnäytetyöni tuottaa perusopetuksen ammattilaisten näkökulmaa 
aiheeseen ADHD-liitolle ja täten mahdollisesti avaa yhteyttä liiton ja 
koulun ammattihenkilöiden välille. Tällöin voidaan luoda mahdollisia 
työvälineitä koulumaailmaan ja madaltaa kynnystä hyödyntää ADHD-
liiton tuottamia palveluja ja asiantuntijuutta. Kouluhenkilöstöllä on 
lupa ja oikeus tulla kuulluksi ja ymmärretyksi. Tutkimustulosten 
pohjalta ADHD-liitolla on mahdollisuus tuottaa opettajille ja muulle 
kasvatushenkilöstölle juuri sellaista materiaalia, mitä kouluissa 
tarvitaan, esimerkiksi julisteen, oppaan tai laajemman koulutuspaketin 
muodossa. 
 
Opinnäytetyön päätutkimuskysymykseksi muotoutui seuraava: 
 

• Minkälainen tietämys perusopetuksen ammattihenkilöstöllä 
on nepsy-piirteisyydestä ja minkälaista tukea perusopetuksen 
ammattihenkilöstö jo saa tällä hetkellä? 

 
Tätä tukevat seuraavat alakysymykset:  
 

• Miten hyvin koulun ammattihenkilöstö tietää nepsy-
piirteisyydestä sekä nepsy-piirteisen lapsen tuen tarpeista? 

• Miten hyvin ja mistä koulun ammattihenkilöstö mielestään saa 
tietoa ja ymmärrystä nepsy-piirteisyydestä ja nepsy-piirteisen 
lapsen koulunkäynnin tukemisesta? 

• Mikä vaikuttaa tiedon ja ymmärryksen mahdolliseen 
vähäisyyteen ja/tai puutteisiin? 

 
Tuella tarkoitetaan tässä perusopetuksen ammattihenkilöstön oman 
tuen tarvetta, esimerkiksi tukea hoitotaholta, huoltajilta, 
erityisammattilaisilta tai kollegoilta. Tuki voisi olla myös vertaistukea, 
jossa voisi olla luentoja ja kokemusosaajia puhumassa aiheesta. 
Menetelmillä tarkoitetaan tässä esimerkiksi sitä, miten 
oppimisympäristöä voitaisiin muokata niin, että se edesauttaisi 
opettamista ja oppimista. Apukeinoilla ja työvälineillä tarkoitetaan 
esimerkiksi kuvakorttien käytön ja sanattoman viestinnän käyttämistä 
tavoitteellisesti.  
 
Selvittämällä perusopetuksen ammattihenkilöstön kokemia tuen 
tarpeita voidaan auttaa heitä työskentelemään nepsy-piirteisten 
oppilaiden kanssa, kun näihin voisi esimerkiksi ADHD-liitolta saada 
tietoa siitä, mistä ja millaisia tukea, menetelmiä ja työvälineitä on 
tarjolla perusopetuksen ammattihenkilöstölle ja jopa luoda heille 
joitain uusia tuen muotoja. Mahdollisessa oppaassa voisi olla vinkkejä 
oppimisympäristön muokkaamiseen, kuvakorttien käyttämiseen ja 
esimerkiksi siihen, miten käyttää sanatonta viestintää. 
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5.2 Opinnäytetyön työelämäyhteyskumppanina ADHD-liitto 

ADHD-liitto ry jäsenyhdistyksineen tukee ADHD-oireisia henkilöitä sekä 
heidän läheisiään antamalla ohjausta, tukea ja neuvontaa sekä 
järjestämällä koulutuksia ja sopeutumisvalmennusta. Liitto on osaltaan 
pyrkinyt edunvalvonnan ja ajantasaisen tiedon levityksellä lisäämään 
yhteiskunnan ja päättäjien ymmärrystä ADHD-oireisten henkilöiden 
tukemisen tärkeydestä. ADHD-liitolla on 20 vapaaehtoisvoimin 
toimivaa jäsenyhdistystä, jotka tarjoavat muun muassa vertaistukea 
vertaisryhmien muodossa niin aikuisille, puolisoille kuin vanhemmille 
ja läheisille. Jäsenyhdistykset järjestävät myös tapahtumia ja 
koulutusta. Kaiken toiminnan ohella ja tukena liitto julkaisee omaa 
ADHD-lehteä, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Ammattilaisille ― 
soveltunee myös peruskoulun henkilöstölle ― löytyy ADHD-liiton 
sivuilta pieni tietopaketti liittyen arvostavaan kohtaamiseen ADHD-
oireisen kanssa (ADHD-liitto, n.d)  

5.3 Tutkimusmenetelmät – laadullinen ja määrällinen tutkimus 

Tutkimukseni on otteeltaan sekä määrällinen eli kvantitatiivinen että 
laadullinen eli kvalitatiivinen. Heikkilän (2014) mukaan määrällisen 
tutkimuksesta tekee se, että tutkimuksella saadaan kartoitettua 
olemassa oleva tilanne mutta ei pystytä riittävästi selvittämään 
asioiden syitä. Laadullisen tutkimuksesta tekee se, että tutkimus auttaa 
ymmärtämään tutkimuskohdetta. Tyypillisiä kvantitatiivisen aineiston 
keruumenetelmiä ovat lomakekyselyt, henkilökohtaiset haastattelut, 
puhelinhaastattelut ja internet-kyselyt. On hyvä miettiä sopiva 
tiedonkeruumenetelmä tutkimuksen perusjoukon, tutkimusongelman 
sekä lomakkeen pituuden ja kysymysten sisällön mukaan. Samaan 
tutkimukseen voidaan käyttää useampaakin 
aineistonkeruumenetelmää. (Heikkilä, 2014)  
 
Alasuutarin (2011, s. 32) mukaan kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen 
tutkimus eivät ole toistensa vastakohtia tai toisiaan pois sulkevia 
menetelmiä. Ei pidä myöskään unohtaa tieteellistä ajattelua, jossa 
tutkija kriittisesti tutkii ja muodostaa oman näköisensä 
tutkimusaineiston. Laadullisessa tutkimuksessa ei tule pyrkiä 
tilastollisiin yleistyksiin, vaan sen tarkoitus on kuvata jotain ilmiötä tai 
tapahtumaa ja ymmärtää tiettyä toimintaa tai antaa teoreettisesti 
mielekäs tulkinta ilmiöille. (Sarajärvi & Tuomi, 2018, ss. 18,74) 
 
Tässä tutkimuksessa käytettiin aineistonkeruumenetelmänä internet-
kyselyä, joka toteutettiin Webropol-kyselytyökalulla, ja 
sähköpostikyselyä asiantuntijalle. Molemmat voivat olla sekä 
määrällisen että laadullisen tutkimuksen menetelmiä. Määrällistä 
tutkimusta täydennettiin hakemalla valmiista aineistoista taustatietoa 
tietoperustaan. Heikkilän (2014) mukaan laadullisen tutkimuksen 
tavoite on tuoda tutkittava asia ymmärrettäväksi eikä niinkään 
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määrien selvittäminen. Laadullista tutkimusta voidaan käyttää jonkin 
toiminnan kehittämiseen, eri vaihtoehtojen etsimiseen ja sosiaalisten 
ongelmien tutkimiseen. Tässä opinnäytetyössä toteutetun Webropol-
kyselyn avoimet vastaukset analysoitiin laadullisin menetelmin, ja osa 
avoimista vastauksista myös määrällisin menetelmin. Samassa 
tutkimuksessa voidaan käyttää molempia menetelmiä. (Heikkilä, 2014) 

5.3.1 Aineistonkeruu Webropol-kyselylomakkeella 

Tieteellisen kyselyn onnistumisen edellytys on se, että kyselyn laatija 
osaa ottaa huomioon vastaajien aikataulun, halukkuuden ja tietotaidot 
vastata kyselyyn. Lomakesuunnittelussa on otettava huomioon monia 
asioita, muun muassa lomakkeen sisältöön ja ulkoasuun on 
kiinnitettävä huomiota. Lomakkeen tulee olla kohtuullisen pituinen ja 
ulkoasun selkeä. Nämä seikat ovat tärkeitä kyselylomakkeen 
suunnittelussa. Vastaamispäätökseen voi vaikuttaa ensivaikutelma 
kyselyn pituudesta ja selkeydestä. (KvantiMOTV n.d) 
 
Internetkysely soveltuu sellaisiin kyselyihin, joissa vastaajilla on 
mahdollisuus internetin käyttöön. Tarvittaessa aineistonkeruuta 
voidaan täydentää rinnakkaisilla tiedonkeruumenetelmillä esim. 
lomakekyselynä tai puhelinhaastatteluna ja kuin myös päinvastoin, eli 
lomakekyselyn saatekirjeessä voi olla linkki internetkyselyyn tai 
puhelinhaastatteluilla kerättyä aineistoa voidaan täydentää internet-
kyselyllä. Internetkyselyjen toteuttamiseksi on julkaistu 
internetpohjaisia tutkimus- ja tiedonkeruuohjelmia, esimerkiksi 
Webropol. Internetpohjaisten tutkimus- ja tiedonkeruuohjelmien 
hyötyjä ovat, että ne eivät vaadi kalliita investointeja tai asennuksia, 
palvelu toimii verkon välityksellä, keräävät tietoa sähköpostin, 
tekstiviestien, mobiilipäätelaitteiden, verkkolomakkeiden, intranetin, 
paperilomakkeiden sekä puhelinhaastatteluiden avulla. Ne ovat 
helppokäyttöisiä ohjelmistoja tiedonkeruuseen, kerätyn tiedon 
analysointiin ja raportointiin. Myös se, että tulokset ovat käytettävissä 
reaaliajassa ja kaikki tieto ja tulokset ovat helposti siirrettävissä 
Exceliin, PowerPointiin, Wordiin sekä moniin tilasto-ohjelmiin lisäävät 
aineistokeruun helppoutta. (Heikkilä, 2014) 
 
Aineistonkeruun menetelmäksi valikoitui siis internetkysely. Tällöin 
tavoitetaan enemmän vastaajia ja vastausten analysointi on 
helpompaa kuin jos haastattelisin jokaista yksitellen. Kyselyyn 
vastaajien kanssa ei myöskään tarvitse sopia haastatteluaikoja, vaan he 
voivat vastata oman aikataulunsa mukaan. Internet-kysely lähetettiin 
usealle ala-asteen peruskoululle 1.—6. vuosiluokkia vastaaville 
henkilökunnalle Internet-kysely lähetettiin sattumanvaraisesti eräille 
alakouluille, jotka sijaitsevat samassa kaupungissa ja joka sijoittuu 
Uudenmaan maakunta-alueelle. 
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Internetkysely suunnattiin opettajille, koulunkäynninohjaajille, 
koulukuraattorille, koulupsykologille ja terveydenhoitajille. Käytin 
kyselyn luomisessa hyödykseni olemassa olevia tietolähteitä ja 
tutkimuksia. Työskentelin koulunkäynninohjaajana 3 kuukautta 
tutkimuksen aikana, jolloin sain myös omakohtaista kokemusta tästä 
aiheesta. Tavoitteena oli saada vastaukset tutkimuskysymyksiin 
jokaiselta kouluhenkilökunnan ammattilaiselta, joita on n. 10—20 
henkilöä per koulu. Internetkyselyyn on helppo vastata, kun 
kysymyksiä ei ole määrällisesti paljon. Kyselyn linkki lähetettiin 
sähköpostilla saatekirjelmän kanssa, jossa oli ohjeet vastaamiseen ja 
kuvaus tutkimuksesta. 
 
Webropol-kyselyn on hyvä suunnitella vain sellaiseen tutkimukseen, 
jossa internetkyselyllä on mahdollista saada edustava otos, 
tarvittaessa voidaan käyttää rinnakkaista tiedonkeruumenetelmää. 
Ennen Webropol-kyselyn julkaisemista tutkittaville, on hyvä ensin 
testata lomakkeen toimivuus julkaisemalla kysely ja lähettämällä se 
itsellesi ja muutamalle koevastaajalle. On hyvä myös testata tulosten 
raportointi ja vastausten vienti Exceliin tai muuhun tilasto-ohjelmaan. 
Testauksen jälkeen tulee tarvittaessa muokata kysymyksiä ja tehdä 
lopullinen julkaisu oikeille vastaajille vasta testauksen ja lomakkeen 
muokkauksen jälkeen. (Heikkilä, 2014) 
 
Hyvä tutkimuslomake on selkeä ja houkuttelevan näköinen. Teksti ja 
kysymykset tulevat olla hyvin aseteltuja eikä liian täyteen ahdettuja. 
Vastausohjeiden tulee olla selkeät ja yksiselitteiset. Kysymyksissä 
kysytään yhtä asiaa kerrallaan, ne etenevät loogisesti ja on numeroitu 
juoksevasti. Kysymykset ovat ryhmitelty niin että samaa aihetta 
koskevat kysymykset ovat kokonaisuuksia. Alkuun on syytä laittaa 
helppoja kysymyksiä. Lomakkeen tulee olla sellainen, että vastaaja 
tuntee, että juuri hänen vastauksensa on tärkeä kyselyssä. lomake ei 
saa olla liian pitkä ja kysymykset tulee olla esitestattuja ja vastauksien 
tulee olla helppoja syöttää ja käsitellä. (Heikkilä, 2014) 
 
Hyödynsin kyselyn luomisessa sovelluksen valmiita kysymystyyppejä, 
joita ovat muun muassa avoin tekstikenttä, valinta- ja 
monivalintakentät. Webpropol-ohjelma on suhteellisen 
helppokäyttöinen, ja siinä voi ajastaa kyselyn aukiolon. Siitä saa 
helposti myös erilaisia raportteja, joita hyödynsin tässä tutkimuksessa. 
Webpropol-kyselyssä käytin pääteemoja, jotka esitelty alla. Näiden 
pohjalta loin kysymykset, jotta saataisiin aineistoa ja vastauksia 
parhaalla mahdollisella tavalla tutkimuskysymyksiin.  
 
Kyselyyn muodostui kolme pääteemaa: 
 

1. Tukimuodot 
2. Oma jaksaminen ja yhteistyö 
3. Tuen ja tiedon saamista heikentävät tekijät 
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Kysely testattiin opinnäytetyöryhmäni jäsenillä, johon kuuluu 
sosionomi (AMK) -opiskelijoita sekä työtäni ohjaava opettaja. Lisäksi se 
testattiin opettajalla siinä peruskoulussa, jossa olin 
koulunkäynninohjaajana. Myös ADHD-liitolle laitoin kommentoitavaksi 
kyselyn kysymykset, ja muutamiin kohtiin sainkin rakentavaa 
palautetta. Näiden palautteiden perusteella kyselyä muokattiin. 
Tämän jälkeen lähetin sähköpostin saatekirjeineen, joissa oli linkki 
kyselyyn, usealle peruskoulun ala-asteen rehtorille edelleen 
lähetettäväksi perusopetuksen ammattihenkilöstölle. Vastausaikaa oli 
2 viikkoa. Vastauksia tuli vain 4, mutta niissä oli laadukkaita ja 
runsassisältöisiä vastauksia. Mielestäni tämä oli riittävä määrä 
opinnäytetyön tutkimustehtävän kannalta. Lähetin kuitenkin 
opinnäytetyöni ohjaajani kehotuksesta kyselyn pienin muutoksin 
uudelleen, tällä kertaa muutaman perusopetuksen alakoulun 
ammattihenkilöstölle suoraan. Muutoksia tein saatekirjeeseen ja 
lihavoin tärkeimmät sanat herättääkseni vastaajan mielenkiinnon. 
Vastausaikaa oli edelleen 2 viikkoa, ja nyt vastauksia tuli 6 lisää. Kaiken 
kaikkiaan vastauksia saatiin siis 10 kappaletta, mikä edustaa riittävää 
otosta ajatellen koko vastaajajoukkoa.  
 
Avaan seuraavassa kyselylomakkeen (Liite 2) kysymykset ja perustelen 
jokaisen kysymysvalinnan. 

5.3.2 Kyselylomakkeen kysymykset 

1. Ammatti. Valitse seuraavista oma roolisi koululla. 
Ensimmäinen kysymys oli taustakysymys, joka kertoi vastaajan 
ammatin ja roolin perusopetuksessa. Mielestäni tämä oli ainoa 
oleellinen taustatieto, koska kyselyyn vastattiin anonyyminä. Kyseessä 
oli valintakysymys eli valmiista vaihtoehdoista vastaaja valitsi yhden 
valinnan. Näitä olivat opettaja/erityisopettaja, koulunkäynninohjaaja, 
koulukuraattori, koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja ja Joku muu, 
mikä? Lisäksi oli avoin tekstikenttä, johon pystyi määrittelemään muun 
ammatin, jos sitä ei löytynyt valmiista vastauksista. 
 

2. Miten hyvin arvioit tietäväsi, mistä Nepsy-piirteissä on kyse? 
Kysymyksellä selvitettiin vastaajan tietämystä nepsy-piirteisyydestä. 
Sitä alustettiin tekstillä, jossa lyhyesti avattiin, mitä nepsy-piirteisyys 
tarkoittaa. Kysymysasettelu oli matriisi- eli asteikkomuodossa. 
Vastaajan tuli arvioida tietämyksensä asteikolla 1—4. (1=huonosti, 
4=hyvin) Mihin arviosi perustuu? -lisäkysymyksessä oli avoin 
tekstikenttä.  

 
3. Tiedätkö mistä tietoa saa? 

Valintakysymys, jossa vastaaja voi valita vain vaihtoehdoista kyllä tai 
en. Kyllä- vastauksen lisäkysymys oli seuraava: Jos olet, niin mistä olet 
hankkinut tietoa tai tiedät voivasi hankkia? Vastaaja pystyi 
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valitsemaan vain yhden vaihtoehdon seuraavista: Internetistä, 
Koulutuksesta (erityisesti ADHD tai muun erityistä tukea tarvitsevan 
oppilaan tukemiseen tarkoitetusta), Muista ammatillista opinnoista, 
Painetuista kirjoista ja oppaista, Muualta, mistä? Tarkenna, kenen tai 
minkä tahon antamaa tietoa tai koulutusta olet saanut / tiedät 
saavasi? ja Koetko tarvitsevasi lisää tietoa? Jos kyllä, niin mistä ja 
miten haluaisit tietoa saada? olivat tarkentavia kysymyksiä, joissa oli 
avoin tekstikenttä. Näillä kysymyksillä haluttiin selvittää, mistä eri 
tahoilta vastaaja on saanut tietoa tai koulutusta sekä tiedon ja 
koulutuksen tarvetta. 
 

4. Missä määrin koulullanne on huomioitu nepsy-piirteiset lapset? 
Kysymystä alustettiin tekstillä, jossa kerrottiin lyhyesti perusopetuksen 
tukimuodot. Valintakysymys, johon pystyi vastaamaan vain yhden 
vaihtoehdon seuraavista: erinomaisesti, jonkin verran ja ei tarpeeksi. 
Tarkentava kysymys, jos vastaaja vastasi erinomaisesti tai jonkin 
verran: Jos vastasit erinomaisesti tai jonkin verran niin millä tavalla 
on huomioitu? Vastaus annettiin avoimessa tekstikentässä. Tässä 
selvitettiin, miten eri tuenmuodot toteutuvat vastaajan koulussa. Jos 
vastasit ei tarpeeksi, niin kuvaile miksi? -kysymyksessä oli avoin 
tekstikenttä, ja tällä haluttiin selvittää, miksi nepsy-piirteisten lasten 
tukimuodot eivät toteudu. Mikä parhaiten auttaisi sinua nepsy-
piirteisen lapsen/nuoren tukemisessa? -kysymyksessä pystyi 
valitsemaan vain yhden vastausvaihtoehdon seuraavista: tieto, 
menetelmät ja muu, mikä?, jossa oli avoin tekstikenttä.   
 

5. Koetko saavasi itse riittävästi erityisammattilaisten tai lapsen 
huoltajien tukea nepsy-piirteisen lapsen kohtaamisessa ja 
koulunkäynnin tukemisessa? 
Kysymyksellä haluttiin kartoittaa perusopetus ammattihenkilöstön 
omaa jaksamista, työyhteisön tukea ja yhteistyötä huoltajien ja lasta 
hoitavien tahojen kanssa. Hoitotaholla tarkoitetaan tässä mm. 
sairaalaa ja terapiaa. Valintakysymykseen voi vastata vain: Kyllä, En ja 
En osaa sanoa. Tarkentava kysymys Kyllä-vastaukseen oli: Jos kyllä, 
niin mistä saat tukea? Vastausvaihtoehtoja olivat seuraavat: 
Työyhteisöltä, Kollegiaalinen tuki, Erityisopettajalta, 
Koulupsykologilta, Koulukuraattorilta, Koulunkäynninohjaajalta, 
Koulun terveydenhoitajalta, Lapsen huoltajilta, Lapsen hoitotaholta, 
Perheneuvolasta ja Muualta, mistä? Jos et saa tukea, niin keneltä sitä 
toivoisit ja millaista tukea? Vastaus annettiin avoimeen 
tekstikenttään. Tällä kysymyksellä haluttiin tietää toiveita, keneltä 
halutaan ja millaista tukea halutaan saada. 
 

6. Jos et koe saavasi riittävästi tukea, tietoa, työvälineitä tai 
ymmärrystä, niin minkä koet eniten vaikuttavan mahdolliseen 
riittämättömyyden tai osaamattomuuden tunteeseen nepsy- 
piirteisen lapsen kanssa koulun arkipäivässä? Monivalintakysymys, 
johon vastaaja pystyi valitsemaan useamman vastauksen. 
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Vaihtoehdot: Oma tiedon ja ymmärryksen puute, Saatavan 
koulutuksen tai tiedon vähäisyys, Ajan puute, Ei ole riittävästi aikaa 
koulupäivän aikana eriyttää opetusta tai tukea erityisoppilasta, Ei ole 
riittävästi aikaa perehtyä tietoon tai osallistua koulutukseen, vaikka 
sitä olisi tarjolla, Erityisammattilaisten puute tai vähäinen määrä 
(esim. erityisopettaja, koulupsykologi, terveydenhoitaja, 
kouluavustaja), Suuret luokkakoot, Työyhteisön johtamisen ja 
organisoinnin puutteet, oma yleinen työhyvinvointi ja jaksaminen, 
Vähäinen tai toimimaton yhteistyö lapsen vanhempien kanssa, 
Opetuksen taloudellisten resurssien puute (koulutusmahdollisuudet 
ym.) ja Toimimattomat tilat koulussa. Valmiit vastaukset helpottivat 
vastaajaan vastaamista. Tässä kartoitettiin, mitkä vaikuttavat 
vastaajan mahdollisen riittämättömyyden ja osaamattomuuden 
tunteeseen nepsy-piirteisen lapsen kanssa koulun arkipäivänä. 

5.3.3 ADHD-liiton asiantuntijan sähköpostihaastattelu 

Tutkimukseni tueksi laitoin suunnittelija Tuuli Korhoselle ADHD-liittoon 
kyselyn sähköpostilla 10.01.19 ADHD-liiton tarjoamista palveluista. 
Halusin saada seuraaviin asioihin vastauksia: 
 
1. ADHD-liiton tarjoamat palvelut ja asiantuntijuus kouluille. 
2. Mitä yhteistyötä koulun henkilönkunnan kanssa on ollut ja 
onko tulevaisuudessa tulossa jotain? 
 
Tuuli Korhonen ADHD-liitosta vastasi seuraavasti: 
 

ADHD-liiton materiaalit, oppaat, esitteet, kotisivut ovat niin 
oireisten, kuin opetustoimen työntekijöiden käytettävissä ja 
hyödynnettävissä. Neuvontapalveluistamme 
(neuvontapuhelin ja muut yhteydenottokanavat) tietoa ja 
tukea koulun henkilökunnalle. Järjestämme koulutuksia ja 
tilaisuuksia, jotka ovat myös ammattilaisille suunnattuja. 
Käymme luennoimassa mahdollisuuksien mukaan kouluilla, 
myös kokemusosaajamme voivat vierailla kouluilla. 
Jäsenyhdistystemme joukossa on ammattilaisten yhdistys 
NAM-Neurokirjon Ammattilaiset ry, mutta myös muiden 
paikallisyhdistysten toimintaan voivat osallistua koulujen 
henkilökuntaa. ADHD-liitto osallistuu vuosittain Educa-
messuille, joissa tavoitetaan tuhansia kasvatusalan 
edustajia. 
 

Educa on johtava opetus- ja kasvatusalan tapahtuma, joka koostuu 
Suomen suurimmasta alan näyttelystä ja Opetusalan ammattijärjestön 
OAJ:n järjestämästä korkeatasoisesta, opetus- ja kasvatusalan 
kävijöille veloituksettomasta luento-ohjelmasta. Laaja näyttely 
esittelee opetusalan uusimmat välineet ja tekniset ratkaisut. 
(Messukeskus, 2019)  
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5.3.4 Aineiston analyysi  

Laadullista aineistoa analysoidessa käytetään eri näkökulmia ja 
tarkastelutapoja, joiden avulla aineistoa käydään läpi. Analyysin 
tekemiseen on useita vaihtoehtoja. Yhtenä vaihtoehtona voi olla 
aineiston tiivistäminen, joka antaa ymmärrystä ja tulkintaa siitä mitä 
olennaista vastaukset tuovat tutkimuskysymyksiin. Pelkkä aineiston 
kuvaus ei ole riittävä, vaan analyysissä pitäisi aineisto hallitusti 
käsitellä, jäsentämällä kokonaisuus pienempiin osiin ja tarkastelemalla 
näitä osia. Osista pitäisi löytää yleistyksiä yksittäisten vastausten sijaan. 
Tutkimuksessa tulisi kiteyttää aineiston keskeinen tulos 
tutkimustehtävän kannalta. Tulosta täytyisi tarkastella kriittisesti 
omaan ajatteluun, muihin tutkimuksiin ja eri näkökulmiin peilaten. 
Aineistoa tulisi ajatella kokonaisuutena, mutta myös niin että sitä tulisi 
pilkkoa ja tiivistää. Aineistosta tulisi voida päätellä tutkittava asia tai 
ilmiö ja se miten ne liittyvät aiempiin samasta aiheesta tehtyihin 
tutkimuksiin. Löytää ristiriidat ja miten ne tukevat muita tutkimuksia. 
(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006b). 
 
Analyysivaiheessa on suositeltavaa ottaa huomioon se, kenelle 
osoittaa opinnäytetyönsä. Opinnäytetyössä tulisi dokumentoida 
muuttujien tarkka sisältö, niin ettei se rasittaisi lukijaa liikaa. Tekstiin 
olisi hyvä sisällyttää olennainen, niin ettei toistaisi liikaa taulukkojen tai 
kuvioiden tuloksia. Olisi hyvä kuvailla tiivistetysti ja liitteitä 
käyttämällä. Myös numeroiden ja tekstien sijoittelu pitäisi miettiä 
harkitusti. Sanavalintoja on hyvä miettiä ja miten tarkasti tuloksia eri 
aineistotyyleissä tuo esiin. Tuloksia olisi hyvä kuvailla riittävästi, ennen 
analyysia. Eri analyysimenetelmiä olisi hyvä miettiä ja käyttää luovasti 
niitä menetelmiä, joita hallitsee. Tulosten epävarmuustekijät tulisi 
esittää johdonmukaisesti ja kattavasti. (Heikkilä, 2014) 
 
Aineistolähtöisesti tutkimusta tehtäessä tutkimuksen pääpaino on 
aineistossa (KvantiMOTV, n.d). Analysoin kyselyn vastauksilla saadun 
aineiston peilaten sitä tietoperustaan, vaikka käytin aineistolähtöistä 
menetelmää. Samalla reflektoin ja arvioin tutkimuksen luotettavuutta 
ja pätevyyttä, jolloin lukija saa tietoa tutkimuksen taustoista ja 
prosessin aikana tehdyistä valinnoista. Käytin laadullista analyysiä 
aineiston analyysinä, koska analyysin tavoitteena oli jäsentää 
tutkimuskohteen laatua, ominaisuuksia ja merkityksiä 
kokonaisvaltaisesti (ks. Jyväskylän yliopiston Koppa, 2015). 
 
Käytin avoimilla vastauksilla saadun aineiston analyysimenetelmänä 
teemoittelua, joka on laadullisen analyysin perusmenetelmä. Pyrin 
hahmottamaan tutkimusaineistosta keskeisiä aihepiirejä eli teemoja 
(ks. Jyväskylän yliopiston Koppa, 2015). Päädyin teemoitteluun 
analyysimenetelmänä, koska kyselyn kysymykset oli luotu teemojen 
mukaan helpottamaan vastaajan vastaamista. Analysoinnin edetessä 
havaitsin, että kaikki teemat, jotka olivat kyselyssä, antoivat 
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vastauksen päätutkimuskysymykseen ”Minkälainen tietämys 
perusopetuksen ammattihenkilöstöllä on nepsy-piirteisyydestä ja 
minkälaista tukea perusopetuksen ammattihenkilöstö jo saa tällä 
hetkellä?”. 
 
Näin ollen otin analysoinnin jälkeen tuloksiin mukaan kaikki kyselyyn 
nojanneet teemat, joita oli neljä:  
 

1. tietämys nepsy-piirteisyydestä 
2. tukimuodot 
3. oma jaksaminen ja yhteistyö 
4. sekä tuen ja tiedon saamista heikentävät tekijät.  

 
Teemoittelusta jätettiin pois kyselyssä ollut ammattia koskeva kohta, 
koska tieto ei tuo merkittävästi lisäarvoa tutkimustuloksiin eikä 
tutkimustehtävässä ollut tavoitteena selvittää perusopetuksen eri 
ammattihenkilöiden tietämystä ja esimerkiksi vertailla eroja näiden 
kesken. Tieto vastaajien ammattitaustasta esitellään kuitenkin raportin 
tulosluvussa.  
 
Käytin aineiston analyysissä Webpropolin valmista raportointityö-
kalua, joka luo raportin halutuista tiedoista Exceliin, Wordiin, 
Powerpointiin ja pdf-tiedostona. Käytin Exceliin ja Wordiin tuotettua 
raporttia, jossa oli kyselyn kaikki kysymykset ja vastaukset. Näistä 
koostin vielä oman Word-tiedoston, johon teemoittain laitoin 
kysymykset lisäkysymyksineen ja kirjoitin kunkin kysymyksen viereen, 
miten tulisin sen kysymyksen vastauksen esittämään, joko pelkkänä 
tekstinä tai diagrammeina ja tekstinä. Näin sain rungon tutkimuksen 
tulosten esittämiselle. Exceliä käytin diagrammien luomiseen, koska 
mielestäni Webropol ei tuottanut havainnollisia diagrammeja, lähinnä 
esteettisyyden puutteen vuoksi.  

6 TULOKSET: HENKILÖSTÖN TIETÄMYS JA TUEN TARVE  

Tutkimustulokset tulee Heikkilän (2014) mukaan esittää selkeästi 
ryhmiteltyinä asiakokonaisuuksina. Vastaamattomatkin 
tutkimustehtävät on käsiteltävä ja toteuttamattomat tulokset 
esitellään. Keskeiset tulokset havainnollistetaan taulukoin, kuvioin ja 
aineistosta nostetuin suorin lainauksin sopivasti ja näitä tulee käsitellä 
myös tekstissä. Keskeisistä tuloksista tehdään yhteenveto, joka voi olla 
taulukko tai kuvio. 
 
Kysely osoitettiin koko perusopetuksen 1—6. luokkien 
ammattihenkilöstölle kunkin koulun rehtorin kautta meneväksi. Kysely 
haluttiin rajata alakoulun henkilökunnalle, koska oletettiin, että siellä 
haasteet ovat suuremmat kuin yläkoulussa. Berggrenin ja Hämäläisen 
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(2018, s. 188) mukaan monesti nämä alakoulussa oireilleet lapset ovat 
yläkouluun mennessä päässeet tukien piiriin, niin että pystyvät 
suoriutumaan yläasteella. Tukitoimet voivat olla oikea lääkitys, 
toimintaterapia ja muut terapian muodot. ADHD:n oireet myös usein 
lievittyvät siirryttäessä lapsuudesta nuoruuteen.  
 
Tässä opinnäytetyössä ei pystytä todentamaan, kuinka monelle kysely 
alun perin lähetettiin, koska ensimmäisellä kerralla saatekirje 
osoitettiin perusopetuksen alakoulun rehtoreille edelleen 
lähetettäväksi. Tällöin vastauksia tuli vain 4 kappaletta. Toisella kerralla 
kysely osoitettiin suoraan perusopetuksen alakoulun eli opettajille, 
avustajille, koulukuraattorille, koulupsykologille, 
kouluterveydenhoitajalle ja muille perusopetuksessa työskenteleville.  
 
Vastauksia kyselyyn tuli 10 kappaletta yhteensä molemmilta 
kyselykerroilta. Vastaajina olivat opettajia/erityisopettajia ja 
kouluterveydenhoitajia, koulunkäynninohjaajia, koulupsykologi. Kysely 
ei tavoittanut koulukuraattoria eikä muuta henkilökuntaa, joita voisi 
olla siistijä, keittiöhenkilökunta tai kouluisäntä. Tulokset esitellään 
analysoinnin avulla saatujen teemojen mukaisesti. Näitä teemoja ovat 
tietämys nepsy-piirteistä, tukimuodot, oma jaksaminen ja yhteistyö, 
tuen ja tiedon saamista heikentävät tekijät. Vastauksia kuvataan 
diagrammein ja sanallisesti. 

6.1 Kyselyn vastaajien taustatiedot 

Ensimmäinen kyselykierros aloitettiin 20.11.2018 lähettämällä kolmen 
perusopetuksen alakoulun rehtorille saatekirjelmä, jossa oli linkki 
kyselyyn, edelleen lähetettäväksi heidän perusopetuksen 
ammattihenkilöstölleen. Vastausaikaa annettiin 2 viikkoa. Kyselyn 
lähettäminen toistettiin vielä 26.11.2018, koska vastauksia oli tullut 
vain 2 kappaletta, jolloin lähetettiin vielä kahdelle perusopetuksen 
rehtorille kysely edelleen lähetettäväksi heidän koulunsa henkilöstölle 
samoin ehdoin. Näiden perusteella vastauksia tuli määräajassa 
yhteensä 4 kappaletta.  
 
Kysely toistettiin vielä kolmannen kerran 18.3.2019, 
opinnäytetyöohjaajan ehdotuksesta. Muokkasin saatekirjelmää 
opinnäytetyönohjaajan ehdottamin muutoksin, joita olivat nepsy-
piirteisyyden kuvaus ja päätutkimuskysymyksen lisääminen. Omia 
muokkauksia olivat pääkohtien lihavoiminen ja alleviivauksen käyttö. 
Tästä viimeisestä kerrasta vastauksia tuli 6 kappaletta lisää ja näin ollen 
kyselyyn saatiin yhteensä 10 kappaletta vastauksia. Kuvassa 7. on 
esitetty vastausten jakautuminen näille kahdelle kuukaudelle. 
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Kuva 7. Vastausten jakautuminen kyselyn lähettämiskuukausina. 

Yhtenä taustakysymyksinä oli vastaajan ammattirooli. Kyselyyn vastasi 
6 opettajaa/erityisopettajaa, 2 koulunkäynninohjaajaa, 1 
koulupsykologi ja 1 terveydenhoitaja (Kuva 8.). Vastaajissa oli opettajia 
määrällisesti enemmän, koska perusopetuksessa heitä on enemmän 
kuin oppilashuoltohenkilöstöä ja koulunkäynninohjaajia. Siksi tätä 
kysymystä ei analysoida määrällisesti. Kyselyyn eivät vastanneet 
koulukuraattorin ja muun henkilönkunnan roolissa olevat 
perusopetuksen ammattihenkilöstö. 
 

 

Kuva 8. Ammatti. Valitse seuraavista oma roolisi koululla. 

6.2 Teemoitellut tulokset 

6.2.1 Tietämys nepsy-piirteisyydestä 

Miten hyvin arvioit tietäväsi, mistä nepsy-piirteissä on kyse? -kysymys 
aloitti varsinaisen kysely osion. Kysymystä tarkennettiin seuraavin 
lausein: ”Nepsy on lyhennys termistä neuropsykiatrisia erityispiirteitä 
omaava henkilö. Neuropsykiatriset erityispiirteet voidaan diagnosoida 
ADHD, Touretten tai Aspergerin syndroomaksi.” Tällä kysymyksellä 
haluttiin selvittää henkilökunnan tietämystä nepsy-piirteisyydestä. 
Keskiarvoltaan vastaajilla oli hyvin tietämystä nepsy-piirteistä jo 
ennestään, mikä auttoi kyselyyn vastaamisessa (Kuva 9.). 
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Kuva 9. Miten hyvin arvioit tietäväsi, mistä nepsy-piirteissä on kyse? 
(1 = Erittäin huonosti, 4 = Hyvin) 

Mihin arviosi perustuu? -lisäkysymyksellä haluttiin selvittää, mihin 
vastaajan arvio perustuu. Avoimista vastauksista koottiin vastausten 
perusteella yhteen samankaltaiset vastaukset (Kuva 10.). Vastauksista 
kävi ilmi, että työkokemus ja lisäkoulutus olivat eniten antaneet 
tietämystä nepsy-piirteisyydestä. Myös Nepsy-koulutus, jota avattiin 
luvussa 3.4.2, oli antanut tietämystä. Vain yksi suoraan vastasi, että oli 
käynyt Nepsy-koulutuksen. Loput tähän luokitellut vastaukset 
viittasivat siihen, että vastaajat olivat hiljattain opiskelleet ja käyneet 
koulutuksen, jossa käsiteltiin ADHD-oireisten lasten kanssa 
toimimisesta. 
 
Tietämystä oli saatu tai hankittu myös ammattikirjallisuudesta, 
kollegiaalinen vertaistuen avulla tai omakohtaisella kokemuksella. Oli 
myös sellaisia, jotka eivät olleet saaneet tietoa tai eivät olleet kokeneet 
tarvitsevansa tietoa. 
 

 

Kuva 10. Mihin arviosi perustuu? 

Tiedätkö mistä tietoa saa? -kysymyksellä haluttiin selvittää, miten 
hyvin henkilökunta on tietoisia siitä, mistä nepsy-tietoa on saatavissa. 
Suurin osa vastaajista tiesi, mistä tietoa saa. Lisäkysymyksellä ”Jos olet, 
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niin mistä olet hankkinut tietoa tai tiedät voivasi hankkia?” haluttiin 
selvittää tiedonhankintakanavia. Tämän kysymyksen vastauksien 
analysointi jaettiin niin, että valmiit vastaukset koottiin omaan 
diagrammiin (Kuva 11.) ja vastaus kysymykseen Tarkenna, kenen tai 
minkä tahon antamaa tietoa tai koulutusta olet saanut / tiedät 
saavasi?”, liitettiin samaan diagrammiin (Kuva 10.), koska vastaus oli 
Nepsy-koulutukseen liittyvä. Osoittautui, että vastaajat olivat 
hankkineet tai tiesivät, mistä voivat hankkia tietoa tai koulutusta, joka 
on suunnattu ADHD- tai muun erityistä tukea tarvitsevan oppilaan 
tukemiseen. Osa oli saanut tai tiesi saavansa tietoa internetistä. 
 

 

Kuva 11.  Jos olet, niin mistä olet hankkinut tietoa tai tiedät 
hankkivasi? 

Seuraava kysymys oli: Koetko tarvitsevasi lisää tietoa? Jos kyllä, niin 
mistä ja miten haluaisit tietoa saada? Vastaaja haluaisi lisää tietoa 
koulutuksista ja saada koulutusta aiheesta, joka tapahtuisi työajalla 
eikä vapaa-ajalla. Muualta, mistä? -kysymykseen vastanneet vastaajat 
olivat joko hankkineet tai tiesivät mistä hankkia tietoa, internetistä tai 
nepsy-valmentajakoulutuksesta tai ammattikirjallisuudesta tai oli 
omakohtaista kokemustietoa tai kollegoilta. Vastaaja myös ajatteli, 
että on tarve koko ajan päivittää tietoa asiasta. 

6.2.2 Tukimuodot 

Tukimuodot avattiin pääpiirteittäin seuraavalla kuvauksella: koulun 
tuen muodot ovat yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki. 
Kysymyksellä Missä määrin teidän koululla on huomioitu nepsy-
piirteiset lapset? haluttiin kartoittaa, missä määrin näitä lapsia 
tuetaan. Osalla kyselyyn vastanneiden koulussa oli nepsy-piirteiset 
lapset otettu huomioon jonkin verran ja osa vastaajista koki, että oli 
otettu huomioon erinomaisesti. Yksi vastaajista koki, ettei tarpeeksi 
ollut otettu huomioon. Enemmistö vastaajista oli sitä mieltä, että 
nepsy-piirteisiä lapsia otetaan jonkin verran huomioon heidän 
koulussa (Kuva 12.). 
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Kuva 12. Missä määrin teidän koululla on huomioitu nepsy-piirteiset 
lapset? 

Jos vastasit erinomaisesti tai jonkin verran, niin millä tavalla on 
huomioitu? -kysymyksen vastauksissa tuli ilmi, että niissä kouluissa, 
joissa nepsy-piirteiset lapset ovat huomioitu erinomaisesti tai jonkin 
verran on mahdollisuuksien mukaan järjestetty tukea, 
pienryhmäpaikka, eriytettyä opetusta resurssien puitteissa, sopivia 
luokkamuotoja ja opiskelutapoja. Autisminkirjon oppilailla on oma 
luokka. Yhdessä vastauksessa tuli ilmi, että heidän koulussa oppilas saa 
tuen, johon on oikeutettu, vasta kun on virallinen diagnoosi ja siitäkin 
huolimatta oppilas voidaan integroida isoon luokkaan ilman 
erityisopettajan tukea. 
 
Jos vastasit ei tarpeeksi, niin kuvaile miksi? -kysymykseen vastannut 
koki, että tuki- ja avustajaresurssit eivät riitä/niitä ei ole ja oppilaan 
integroiminen isoon luokkaan ilman erityisopettajan tukea. 
 
Mikä parhaiten auttaisi sinua nepsy-piirteisen lapsen/nuoren 
tukemisessa? -kysymykseen vastaajat pitivät tiedon saannin 
tärkeämpänä. Seuraavaksi tärkeänä koettiin menetelmien tärkeys ja 
muu, mikä? -kysymykseen tulleet avoimet vastaukset kertoivat 
lisähenkilökunnan, pienempien ryhmien, avustajan ja 
tukiopetusresurssien tarpeesta (Kuva 13.). 
 

 

Kuva 13. Mikä parhaiten auttaisi sinua nepsy-piirteisen lapsen/nuoren 
tukemisessa? 
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6.2.3 Oma jaksaminen ja yhteistyö 

Myös oma jaksaminen, työyhteisön tuki ja yhteistyö huoltajien ja lasta 
hoitavien tahojen kanssa on tärkeää. Hoitotaholla tarkoitetaan tässä 
mm. sairaalaa ja terapiaa. Koetko saavasi itse riittävästi 
erityisammattilaisten tai lapsen huoltajien tukea nepsy-piirteisen 
lapsen kohtaamisessa ja koulunkäynnin tukemisessa? Suurin osa 
vastaajista kokivat, etteivät saaneet riittävästi erityisammattilaisten tai 
lapsen huoltajien tukea nepsy-piirteisen lapsen kohtaamisessa ja 
koulunkäynnin tukemisessa. Osa vastaajista koki, että saavat tukea ja 
yksi ei osannut kertoa saako tukea (Kuva 14.). 
 

 

Kuva 14. Koetko saavasi itse riittävästi erityisammattilaisten tai lapsen 
huoltajien tukea nepsy-piirteisen lapsen kohtaamisessa ja 
koulunkäynnin tukemisessa? 

Jos kyllä, niin mistä saat tukea? Vastaajat kokivat eniten saavansa 
tukea työyhteisöltä ja seuraavaksi eniten erityisopettajalta ja lapsen 
huoltajilta (Kuva 15). 
 

 

Kuva 15. Jos kyllä, niin mistä saat tukea? 

Vastausvaihtoehdot ”koulupsykologi, koulukuraattori, 
koulunkäynninohjaaja, koulun terveydenhoitaja, lapsen hoitotaho, 
perheneuvola, muualta, mistä?” jäivät vaille vastausta.  
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Tarkentavaan kysymykseen ”Jos et saa tukea, niin keneltä sitä toivoisit 
ja millaista tukea?” Vastaajat toivat vastauksissaan ilmi lisäresurssien 
tarpeesta, opettajien välisessä tiedonkulussa puutteita, hoitotaholta 
toivottiin tukea ja lasten hoitoon liittyvistä asioista ei oltu tietoisia. 
Kollegoilta koettiin saatavan tukea mutta ei tarpeeksi.  

6.2.4 Tuen ja tiedon saamista heikentävät tekijät 

Jos et koe saavasi riittävästi tukea, tietoa, työvälineitä tai ymmärrystä, 
niin minkä koet eniten vaikuttavan mahdolliseen riittämättömyyden 
tai osaamattomuuden tunteeseen nepsy-piirteisen lapsen kanssa 
koulun arkipäivässä? Tähän kysymykseen vastaajat kokivat, että suurin 
ongelma on ajan puute. Ei ole riittävästi aikaa koulupäivän aikana 
eriyttää opetusta tai tukea erityisoppilasta ja toimimattomat tilat 
koulussa vaikuttivat eniten riittämättömyyden tai osaamattomuuden 
tunteeseen. Toiseksi eniten vaikuttivat opetuksen taloudellisten 
resurssien puute sekä vähäinen tai toimimaton yhteistyö lapsen 
vanhempien kanssa (Kuva 16.). 
 

 

Kuva 16. Tuen ja tiedon saamista heikentävät tekijät. 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET  

Tässä tutkimuksessa käy ilmi, että perusopetuksen 
ammattihenkilöstöllä on hyvä tietämys nepsy-piirteisyydestä, mutta he 
kokevat, etteivät saa tarpeeksi tukea ja tietoa työskennellessään 
nepsy-piirteisten oppilaiden kanssa. Perusopetuksen 
ammattihenkilöstön saama tuki lapsen huoltajilta tai 
erityisammattilaisilta, joita ovat sairaala tai lapsen hoitotaho, ei 
vastaajien mukaan ole riittävää. Suurin osa kuitenkin kokee saavansa 
työyhteisöltään ns. kollegiaalista tukea. Perusopetuksen 
ammattihenkilöstö kokee, että tieto sekä menetelmäosaaminen 
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auttaisi parhaiten nepsy-piirteisen lapsen/nuoren tukemisessa tieto ja 
menetelmät. 

7.1 Tietämys nepsy-piirteisyydestä ja tuen tarpeesta 

Lisäkoulutus — Nepsy-koulustus tai muu ADHD-oireisen lapsen 
koulunkäynnin tukemiseen liittyvä koulutus — on tulosten mukaan 
parhaiten tuottanut perusopetuksen ammattihenkilöstölle tietämystä 
nepsy-piirteisyydestä. Näitä koulutuksia esiteltiin raportin luvussa 
3.4.2. Suurin osa perusopetuksen ammattihenkilöstöstä tietää, että 
tietoa voi hankkia koulutuksista, jotka on tarkoitettu nepsy-piirteisten 
lasten tukemiseen, tai internetistä. Vastaajilla on myös tarve päivittää 
koko ajan tietoa. Tietoutta on lisännyt myös työkokemus, 
omakohtainen kokemus ja ammattikirjallisuus. Perusopetuksen 
ammattihenkilöstö kokee, että heitä auttaisi nepsy-piirteisen lapsen ja 
nuoren tukemisessa parhaiten tieto siitä, miten tukea näitä lapsia ja 
nuoria. Koettiin myös, että erilaisten työskentelyä helpottavien 
menetelmien osaaminen auttaisi parhaiten. Luvussa 2.5 avattiin niitä 
menetelmiä, jotka tukevat ADHD-oireisten lasten koulunkäyntiä.  
 
Tulosten mukaan tutkimuskohteena olleilla nepsy-piirteisten lasten 
tuen tarve on huomioitu kohtuullisen hyvin. Tapoja tukea nepsy-lapsia 
ovat muun muassa sopivat luokkamuodot, opiskelutavat kuten 
pienryhmäpaikka ja eriytetty opetus. Tutkimuksessa kävi ilmi, että 
joissain kouluissa tuen saa vasta, kun lapsi on tutkittu yhdessä 
koulupsykologin kanssa ja tieto on konkreettisesti paperilla, vaikka 
säädösten mukaan lapsella on oikeus tukeen ilman diagnoosia (ks. luku 
6.2.). Ainakin yhdessä koulussa autisminkirjon oppilailla on oma 
luokka, jossa tuki toteutuu. Riittämättömään tukeen vaikuttavat tuki- 
ja avustajaresurssien puute tai vähyys. Tuki ei toteudu, jos oppilas 
integroidaan isoon luokkaan ilman erityisopettajan tukea. Luvussa 3.1 
kuvattiin perusopetuksen tukimuotoja.  

7.2 Henkilöstön oma tuen tarve ja jaksaminen 

Perusopetuksen ammattihenkilöstön oma jaksaminen, työyhteisön 
tuki sekä yhteistyö huoltajien ja lasta hoitavien tahojen kanssa on 
tärkeää. Työhyvinvointia käsiteltiin luvussa 3.4.1. Suurin osa 
perusopetuksen ammattihenkilöstöstä koki, ettei saa riittävästi 
erityisammattilaisten tai lapsen huoltajien tukea nepsy-piirteisen 
lapsen kohtaamisessa ja koulunkäynnin tukemisessa. Koulun 
ammattilaiset eivät välttämättä ole tietoisia lapsen hoitoon liittyvistä 
asioista eivätkä näin ollen voi tietää, miten nepsy- piirteinen lapsi 
pitäisi ottaa huomioon. Myös tiedonkulku opettajien kesken ei ollut 
ongelmatonta.  Toisaalta koetaan, että saadaan kollegiaalista tukea 
muttei riittävästi. Henkilöstön ja ajan lisäresurssit olisivat tarpeen.  
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Johanna Kauton ja Nilla Martikaisen (2012, s. 69) tutkimuksessa ilmeni 
myös tämä sama riittämätön tuki lapsen huoltajilta. Opettajaa 
kuormittavat vanhempien taholta tulevat paineet: asiattomat 
yhteydenotot, yhteistyökyvyttömyys, tavoittamattomuus, 
osaamattomuuden paikkaaminen, käytös- ja kasvatusperiaatteiden 
ristiriidat, erityistoiveiden toteuttamisen epärealistiset vaateet sekä 
virheelliset käsitykset opettajan työajasta ja palkasta. Kauton ja 
Martikaisen (2012) tutkimuksessa lasten huoltajien tuki on avattu 
yksityiskohtaisemmin kuin tässä tutkimuksessa. Kuitenkin voidaan 
tulkita samat yhteneväisyydet. 
 
Perusopetuksen ammattihenkilöstön omaan jaksamiseen vaikuttaa 
työn stressaavuus. Kauton ja Martikaisen (2012, s. 70) tutkimuksessa 
tulee ilmi samankaltaista tietoa opettajan jaksamiseen vaikuttavista 
tekijöistä kuin tässä opinnäytetyössä. Näitä ovat muun muassa 
ajanpuute, työn vaativuus, työmäärän lisääntyminen ja muille 
asiantuntijoille kuuluvien tehtävien hoitaminen. Myös suuret 
luokkakoot, yleisopetukseen integroidut erityisoppilaat ja 
yhteydenpito vanhempiin kuormittavat opettajia. 

7.3 Tuen ja tiedon saamista heikentävät tekijät 

Enemmistö perusopetuksen ammattihenkilöstöstä haluaa, että heillä 
olisi aikaa eriyttää opetusta koulupäivän aikana ja tukea 
erityisoppilasta oikealla tavalla. Luvussa 3.1 avattiin perusopetuksen 
tukimuodot tarkemmin. Toimimattomat tilat koulussa tuovat haasteita 
perusopetuksen ammattihenkilöstölle. Koulun taloudelliset resurssit 
heikentävät mahdollisuuksia lisäkouluttautumiseen. Vähäinen tai 
toimimaton yhteistyö lapsen vanhempien kanssa tuo haasteita 
perusopetuksen ammattihenkilöstölle. Osa vastaajista koki ongelmiksi 
oman tiedon ja ymmärryksen puutteen, erityisammattilaisten 
puutteen tai vähäisen määrä, suuret luokkakoot sekä puutteet 
työyhteisön johtamisessa ja organisoinnissa. 
 
OAJ:n (2017) teettämän työolobarometrin mukaan opettajien työaika 
ei riitä työn tekemiseen. Opettajien osaamista ja ammatinhallintaa 
tulisi kehittää, jotta he pystyisivät vastaamaan arjen työssä oleviin 
haasteellisiin ja vaikeisiin tilanteisiin. Työolobarometrissa tuli ilmi, että 
opettajien täydennyskoulutus on hajanaista ja irrallaan 
peruskoulutuksesta näin ollen opettajat tarvitsisivat suunnitelmallista 
ja koko työuran kestävää koulutusta ja täydennyskoulutusta tulisi 
kehittää niin, että se olisi opettajaryhmillä johdonmukainen 
kokonaisuus ja tukisi työn muutoksissa selviytymistä. 
Opettajankoulutuksen sisältöön pitäisi saada pysyvät turvallisuutta ja 
hyvinvointia koskevat kokonaisuudet. 



45 
 

 
 

8 POHDINTA 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa siitä, mitä 
perusopetuksen ammattihenkilöstö tarvitsee toimiessaan nepsy-
piirteisten oppilaiden kanssa. Tutkimustulosten ja johtopäätösten 
toivottiin auttavan ADHD-liittoa luomaan perusopetukseen 
mahdollinen opas tai koulutuskokonaisuus. Nepsy-piirteisyys käsittää 
monia neuropsykiatrisia oireyhtymiä. Tässä opinnäytetyössä 
keskityttiin tarkemmin ADHD-oireisuuteen, koska tilaajana oli ADHD-
liitto ry. Opinnäytetyössä etsittiin vastauksia 
päätutkimuskysymykseen: Minkälainen tietämys perusopetuksen 
ammattihenkilöstöllä on nepsy-piirteisyydestä ja minkälaista tukea 
perusopetuksen ammattihenkilöstö jo saa tällä hetkellä? 
Lisäkysymyksiä olivat: Miten hyvin koulun ammattihenkilöstö tietää 
nepsy-piirteisyydestä sekä nepsy-piirteisen lapsen tuen tarpeista?, 
Miten hyvin ja mistä koulun ammattihenkilöstö mielestään saa tietoa 
ja ymmärrystä nepsy-piirteisyydestä ja nepsy-piirteisen lapsen 
koulunkäynnin tukemisesta? Mikä vaikuttaa tiedon ja ymmärryksen 
mahdolliseen vähäisyyteen ja/tai puutteisiin? 
 
Opinnäytetyöstä tuli laajempi kuin osasin aluksi kuvitella. Tavoite 
täyttyi mielestäni hyvin, ja tässä opinnäytetyössä saavutettiin se, mitä 
lähdettiin hakemaan eli tietoa siitä, mitä perusopetuksen 
ammattihenkilöstö tarvitsee toimiessaan nepsy-piirteisten oppilaiden 
kanssa, tuen, tiedon ja menetelmien tarpeista. Tulokset antavat 
kyselyyn, aineiston laajuuden ja huolellisen analysoinnin ansiosta 
luotettavan kuvan perusopetuksen ammattihenkilöstön tarpeista 
toimiessaan nepsy-piirteisten ja erityisesti ADHD-oireisten oppilaiden 
kanssa.  
 
Käytetyt tutkimusmenetelmät sekä laaja tietoperusta auttoivat 
löytämään tutkimuskysymyksiin vastaukset. Tutkimuksen edetessä 
aineisto ja tutkimusongelma tuottivat laajasti tietoa. Tutkimusongelma 
ja aineiston määrä olisi kannattanut rajata tarkemmin. Myös kyselyn 
kysymykset olisivat voineet olla tarkemmat ja rajatummat, jolloin 
vastauksia olisi ollut helpompi analysoida. Tässä opinnäytetyössä 
kuitenkin haluttiin monipuolinen ja kattava aineisto analysoitavaksi. 
Kyselyn vastaajat tuntuivat vastaavan avoimesti ja tarkentavasti 
kaikkiin kysymyksiin.  
 
Aluksi kyselyyn vastaajia oli neljä. Kun kysely tarkemmaksi muokattuna 
toistettiin, saatiin vastaajia kuusi lisää. Vastaajia oli lähes kaikista 
perusopetuksen ammattihenkilöstön ryhmästä. Vain koulukuraattorin 
ja muun henkilöstön roolissa olevan henkilöstön vastaukset jäivät 
saamatta. Voi olla, ettei kysely saavuttanut heitä lainkaan. Jos vastaajia 
olisi ollut vain nuo alkuperäiset neljä, tutkimuksen tulokset eivät olisi 
yhtä luotettavia. Jos vastaajien ammattiroolia olisi rajattu vain 
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opettajiin, perusopetuksen koko ammattihenkilöstön sijaan, joihin 
kuuluu muitakin kuin opettajat, olisi paljon oleellista tietoa jäänyt 
saamatta.  
 
Jotta tutkimus on luotettava, täytyy tutkimusongelman olla selkeä ja 
tarkkaan rajattu. Luotettavuutta lisää hyvä tutkimussuunnitelma ja 
kyselylomake sekä tarkkaan valittu otantamenetelmä. Myös tarpeeksi 
suurella ja edustavalla otoksella ja sopivalla tiedonkeruumenetelmällä 
on suuri merkitys luotettavuuteen. Tutkimuksessa tulisi 
mahdollisuuksien mukaan olla korkea vastausprosentti 
luotettavuuden kannalta. Luotettavuutta tuo myös eri tilastollisten 
menetelmien hallinta sekä selkeä ja objektiivinen raportointi. 
Tutkimuksen luotettavuutta arvioidessa tutkijan olisi tärkeää 
kriittisesti arvioida oman tutkimuksensa luotettavuutta ja sitä 
alentavia seikkoja, joita voivat olla alhainen vastausprosentti ja 
väärinymmärretyt tai liian moniselitteiset kysymykset. 
Tutkimustuloksia esittelevät kaaviot ja kuviot pitäisi olla 
todenmukaisia. (Heikkilä, 2014) Tutkimusmenetelmät ovat myös yksi 
eettinen näkökulma eli onko aineistokeruumenetelmä oikea, niin että 
saadaan tavoiteltava tieto (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 
2006b).  
 
Tutkimusaihetta valitessa pohdin tutkimuksen merkityksellisyyttä ja 
tarpeellisuutta. Koin aiheen ajankohtaiseksi ja merkittäväksi. Aiheesta 
löytyy tuoretta tutkimustietoa, mutta ei perusopetuksen 
ammattihenkilöstön näkökulmasta tuotettua, joten koin aiheen 
tutkimisen tarpeelliseksi. Aikaisemmat tutkimukset ovat joko 
huoltajien, erityisammattilaisten tai opettajien näkökulmista, mutta 
eivät koko perusopetuksen ammattihenkilöstön näkökulmasta. 
Tutkimusprosessissa eettisiä näkökulmia ovat tutkimusaiheen eettinen 
oikeutus eli tulee perustella kyseisen ilmiön tutkiminen (Saaranen-
Kauppinen & Puusniekka, 2006b). Lähtökohta tutkimuksen 
toteuttamiselle oli jokseenkin helppo, vaikka aikaisempia tutkimuksia 
ei ollut. Koin tutkimuksen toteuttamisen mahdolliseksi ja mielekkääksi, 
koska halusin tuoda uudenlaisesta näkökulmasta tuotettua 
tutkimustietoa. 
 
Aiheen valinnan ja rajaamisen jälkeen tutustuin mahdollisimman 
laajasti tutkimusaiheeseen liittyvään aikaisempaan tutkimukseen, 
jotka käsittelivät jollain tasolla samoja aiheita kuin oma tutkimukseni.   
Pyrin löytämään tutkimuksen kannalta olennaisia ja luotettavia 
lähteitä. Aineistonkeruumenetelmäksi valitsin tässä tutkimuksessa 
Webropol-kyselylomakkeen ja tietoperustaan hain tietoa ADHD:ta, 
oppimisesta ja opettajien jaksamista koskevista kirjoista ja oppaista. 
Käytin myös internetin tarjoamia sähköisiä oppaita, väitöskirjoja ja 
nettisivuja.). 
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Tutkimustietojen käsittelyssä ja julkistamisessa tulee huomioida 
luottamuksellisuus ja anonymiteetti. Analyysivaiheessa on tutkijan 
huolehdittava siitä, ettei tutkittavien henkilöllisyys paljastuisi. 
(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006b) Tässä tutkimuksessa se 
toteutui, koska kyselyssä ainoa rajaava kysymys oli ammatti, joka 
kertoo vastaajan ammatin perusopetuksessa. Sitä tietoa ei kuitenkaan 
käytetty kuin vastaajien taustatietona, josta maininta ja diagrammi 
luvussa 6.1. Kysely lähetettiin sähköpostilla muutamille 
perusopetuksen alakoulujen rehtoreille edelleen lähetettäväksi 
henkilöstölle saatekirjeellä, jossa kerrottiin, kenelle kysely on 
osoitettu, kuka on kyselijä, mihin tarkoitukseen kysely on ja kerrottiin 
kyselyn vapaaehtoisuudesta ja luottamuksellisuudesta ja että kyselyyn 
on saatu asianmukainen lupa ja kerrottiin, että tuloksia käsitellään 
anonyymisti ja luottamuksellisesti. Erillistä suostumusta vastaajilta ei 
vaadittu kyselyyn osallistumiseksi. 
 
Alun perin tarkoituksena oli tutkia vain perusopetuksen 
ammattihenkilöstön tuen, tiedon ja menetelmien tarvetta toimiessaan 
nepsy-piirteisten lasten kanssa. Minua kuitenkin kiinnosti myös 
perusopetuksen ammattihenkilöstön oma jaksaminen sekä yhteistyö 
erityisammattilaisten ja huoltajien kanssa. Olin 
koulunkäynninohjaajana aloittaessani tämän tutkimuksen tekoa. 
Koulussa tekemieni havaintojeni perusteella oli tarpeellista selvittää 
henkilöstön jaksamista sekä yhteistyötä lapsen huoltajien ja 
hoitotahon kanssa. 
 
Aineiston analyysissa pyrin objektiiviseen tulkintaan. Vaikka olin tämän 
tutkimuksen aloitusvaiheessa itse myös perusopetuksen 
ammattihenkilön roolissa ja myös huoltajan roolissa, koska itselläni on 
ADHD-oireinen lapsi, joka tosin käy perusopetuksen yläkoulua. Pyrin 
kuitenkin tietoisesti analysoimaan aineistoa neutraalisti ja pitämään 
tutkijan roolin suhtautumisessani. Mielestäni en antanut kokemusteni 
vaikuttaa aineiston analyysissä. 
 
Tutkimusaineistonanalyysi ja raportointi ovat myös osa eettistä 
näkökulmaa. Eettinen velvollisuus koskee tutkijaa ja hänen tulee 
raportoida tutkimustulokset mahdollisimman rehellisesti ja tarkasti. 
Laadullisessa ja määrällisessä tutkimuksessa on tuotava 
analyysiprosessin eteneminen ja esitettyjen tulosten hankintatapa. 
(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006b) Raportoin 
tutkimustulokset niitä muuttamatta ja osoitin tutkimustuloksista 
yhtymäkohtia aikaisempiin tutkimuksiin.  Pelkkää tulosten esittämistä 
ilman kuvausta ei ole riittävää. Lukijalle tulee tuoda näkemys tutkijan 
prosessin etenemisestä. Tutkimusprosessissa lukijalle pitää 
mahdollistaa eettisten kysymysten arviointi. (Saaranen-Kauppinen & 
Puusniekka, 2006b) Tutkimus on mielestäni toistettavissa, sillä olen 
kuvaillut tarkasti tutkimusprosessin ja tutkimusmenetelmät. 
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Jatkotutkimuksena olisi kiinnostavaa selvittää, miten edistää ja 
kehittää perusopetuksen ammattihenkilöstön, huoltajien ja 
erityisammattilaisten välistä yhteistyötä – yhteisen sävelen löytymistä. 
Kiinnostavaa ja hyödyllistä olisi myös selvittää, millaisia uusia 
menetelmiä ja toimintatapoja voitaisiin käyttää, jotta ne palvelisivat 
perusopetuksen ammattihenkilöstöä, huoltajia ja erityisammattilaisia.  
Erityisammattilaisten tarjoamat tuet ja palvelut perusopetuksen 
ammattihenkilöstölle olisi myös kiinnostava tutkimusaihe. Tämän 
opinnäytetyössäni toteutetun tutkimuksen aiheita olisi hyödyllistä 
selvittää aika ajoin uudelleen, koska lainsäädäntö ja perusopetus 
muuttuvat vuosien saatossa.  
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Asiantuntijahaastattelu: ADHD-liiton tarjoama palvelu 

 
1. ADHD-liiton tarjoamat palvelut ja asiantuntijuus kouluille. 
 
2. Mitä yhteistyötä koulun henkilönkunnan kanssa on ollut ja onko 
tulevaisuudessa tulossa jotain? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


