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1 JOHDANTO 
 
 

Tutkin pro gradu -tutkimuksessani ADHD-diagnosoitujen oppilaiden vanhempien 

käsityksiä opettajista. Valitsin aiheen, sillä koen tulevana erityisopettajana tarvetta 

ymmärtää paremmin vanhempien näkökulmaa koulun ja opettajien toiminnasta. 

Uskon, että tämä tutkimus antaa sekä minulle että muille opettajille uusia ajatuksia 

kodin ja koulun yhteistyöstä sekä opettajan toiminnan vaikutuksista vanhempien 

koulukokemuksiin. Vanhempien käsitykset ja kokemukset yhdessä tutkimustiedon 

kanssa tarjoavat tarpeellista tietoa opettajan ammattitaidon kehittämiselle.  

 Suomessa ja maailmalla on tehty paljon tutkimustyötä kodin ja koulun 

yhteistyöstä, sen erilaisista muodoista, vaikutuksista ja haasteista. Myös opettajuutta 

on tutkittu paljon siltä kannalta, miten opettajat kokevat oman työnsä tehostetun ja 

erityisen tuen piiriin kuuluvien oppilaiden opettajina. Kouluympäristöön keskittyvät 

ADHD-tutkimukset ovatkin painottuneet lähinnä opettajien näkökulmaan tai ADHD-

oppilaan vanhemmuuteen (Esimerkiksi Bell 2011, Kawabata, Tseng, Gau 2012). 

Erityispedagogisen tutkimuksen kentällä on kuitenkin kolo, johon pyrin tällä 

tutkimuksella vastaamaan – Suomessa kun ei ole juurikaan tutkittu tehostetun tai 

erityisen tuen tarpeessa olevan oppilaan opettajuutta vanhempien näkökulmasta ja 

perehdytty vanhempien opettajia koskeviin käsityksiin. 

 Tutkimusaineisto on kerätty teemahaastatteluina ja aineisto koostuu 

13:sta haastattelusta. Tutkimusjoukko koostuu vanhemmista, joiden lapsella on 

diagnosoitu ADHD. Tutkimusaineisto on analysoitu fenomenografisesti. Tutkimus ei 

ole puhtaasti fenomenografinen tutkimus, vaan se lainaa piirteitä fenomenografisesta 

tutkimusmenetelmästä. Fenomenografinen ote mahdollistaa vanhempien ajatuksista 
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ja kokemuksista muodostuneiden käsitysten tutkimisen. Vanhempien käsitykset 

opettajista ja opettajien kanssa tehtävästä yhteistyöstä ovat lähtökohtana 

tutkimukselle ja tutkimustuloksille. (Marton 1981, 189.) 

 Tutkimuksessani käsittelen aihetta seuraavasti: Ensimmäinen osio 

koostuu tarkkaavaisuus- ja yliaktiivisuushäiriön teoriasta. Teoria käsittelee 

tarkkaavaisuus- ja yliaktiivisuushäiriön määrittelyä ja piirteitä, diagnosointia ja 

kuntoutusta, ADHD:n ilmenemistä koulussa sekä koulun ja opettajien resursseja 

kohdata ADHD. Toisessa osiossa tarkastelen vanhempien käsityksiä opettajista 

aiemman teorian valossa sekä esittelen vanhempien opettajia kohtaan asettamia 

toiveita ja vaatimuksia. Kolmannessa osiossa perehdyn kodin ja koulun 

yhteistyöhön. Esittelen osiossa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 

näkökulman kodin ja koulun yhteistyölle sekä tarkastelen erilaisia yhteistyömuotoja 

ja -käytäntöjä. Lisäksi perehdytän lukijaa kodin ja koulun kasvatuskumppanuuteen 

erityislapsen näkökulmasta sekä esittelen vanhempien toiveita kodin ja koulun 

yhteistyölle. Neljännessä ja viidennessä osassa tarkennan sekä tutkimusongelman 

että perustelen tutkimuksentekovaiheessa tekemiäni metodologisia valintoja ja 

selvitän tutkimuksen kulkua ja etenemistä lukijalle. Kuudes osio koostuu 

tulosavaruuden esittelystä ja tutkimustulosten tarkastelusta. Lopuksi pohdin 

haastatteluissa ilmenneitä opettajakäsityksiä ja vertaan tutkimustuloksia aiempaan 

teoriaan. Tutkimukseni peruskäsitteitä ovat tarkkaavaisuus- ja yliaktiivisuushäiriö, 

ADHD, vanhempien opettajakäsitykset sekä kodin ja koulun yhteistyö. 
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2 TARKKAAVAISUUS- JA 
YLIAKTIIVISUUSHÄIRIÖ ELI ADHD 

 
 

2.1  ADHD:n määrittelyä 

Tarkkavaisuus- ja yliaktiivisuushäiriö on nykyään hyvin tavallinen käsite 

koulumaailmassa, sillä oppilaita, joilla esiintyy ADHD-oireita, on lähes jokaisessa 

yleisopetuksen luokassa. ADHD onkin yksi yleisimmistä lapsuuden psykiatrisista 

oireista ja pitkäaikaissairauksista. (Voutilainen, Sourander ja Lunström 2004; Pelham 

2003; Brown, Freeman, Perrin, Stein, Amler & Feldman 2001). Lehtokosken (2004, 

17) mukaan Suomessa ADHD:ta esiintyy noin 3–7 % väestöstä, riippuen lähteestä ja 

diagnoosikriteereistä. Diagnosointikriteeristö vaihtelee, sillä ylivilkkauden 

määrittäminen perustuu oirekuvaan eikä varsinaista diagnostista testiä ole (Aronen 

2000). Esimerkiksi Voutilaisen ym. (2004) mukaan 3–5 %:lla lapsista esiintyy DSM-

IV:n 1 kriteerit täyttävä häiriö. Näin ollen jokaisessa koululuokassa voidaan arvioida 

olevan ainakin yksi oppilas, jolla esiintyy joitain ADHD-piirteitä ikätasoon 

verrattuna voimakkaina (esim. Barkley 2008; Lehtokoski 2004).  

 ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), eli suomennettuna 

tarkkaavaisuus- tai yliaktiivisuushäiriö, on neurobiologinen oireyhtymä, jonka syyt 

johtuvat poikkeavuuksista aivojen välittäjäainejärjestelmässä (Lehtokoski 2004, 7–

8). ADHD:n syntyyn vaikuttavat niin ympäristölliset kuin perinnöllisetkin tekijät 

(Barkley 2008, 91–93.) ADHD-piirteet ovat vahvasti perinnöllisiä ja useissa 

                                                             
1  DSM-IV: American Psychiatric Associatonin (APA) luoma psykiatristen sairauksien luokitteluun 
tarkoitettu diagnoosiluokituskäsikirja (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4. 
versio). Diagnosointi DSM-IV -diagnoosiluokituksen mukaan tehdään käyttäytymisen arvioinnin ja 
havainnoinnin perusteella ja jaotellaan kolmeen ryhmään sen mukaan, painottuvatko häiriössä 
tarkkaavaisuuden häiriöt, yliaktiivisuus ja impulsiivisuus, vai onko kyse niiden yhdistelmästä (DSM-
IV 1997, 46–47; Lehtokoski 2004; Michelsson 2001a; Almqvist 1996).  
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tutkimuksissa periytyvyyden on arvioitu olevan jopa 60–80 % (Barkley 2008, 103; 

Voutilainen ym. 2004; Faraone & Biederman 2000). Voutilaisen ym. (2004) mukaan 

nykyisin kuitenkin tiedetään, että käyttäytymiseen vaikuttavat perinnölliset geenit 

ilmentyvät mahdollisesti vain tietynlaisessa ympäristössä. Perinnöllisiä syitä ADHD-

oireille ovat muun muassa aivokemikaalien muutokset ja aivojen rakenteelliset 

puutteet. Myös raskausajan ja synnytyksen aikana esiintyvät ongelmat, kuten 

virustaudit, aivovammat, keskosuus, äidin tupakoiminen tai alkoholin käyttö, voivat 

aiheuttaa muutoksia lapsen aivojen kehittymisessä, jolloin puhutaan 

ympäristötekijöiden vaikutuksesta syntyneestä ADHD:sta. (Barkley 2008, 101–102; 

Lehtokoski 2004, 15–16.) Voutilainen ym. (2004) ovat todenneet ADHD:n olevan 

taustaltaan heterogeeninen häiriö. Myös heidän mukaansa neurobiologinen osuus 

häiriön taustalla on huomattava, mutta myös sosiaalinen ympäristö ja 

kasvuolosuhteet vaikuttavat oireiden esiintymiseen ja hallittavuuteen. (Voutilainen 

ym. 2004.)                                                                                                                               

 ADHD-piirteet ovat yleisempiä pojilla kuin tytöillä. Onkin arvioitu, 

että ADHD olisi pojilla jopa 3–6 kertaa yleisempi kuin tytöillä (DuPaul 2007, 

Barkley 2006). Lehtokosken (2004, 17) mukaan on kuitenkin edelleen epäselvää, 

onko kyseessä todellinen ero sukupuolten välillä vai eri ilmenemismuotojen 

havaitsemisen vaikeus. Pojilla ylivilkkauspiirteet (HD) ovat yleisempiä kuin tytöillä, 

kun taas tyttöjen keskuudessa esiintyy enemmän tarkkaavuuden suuntaamisen 

vaikeuksia, alivilkkautta ja uneksimista (ADD). Tyttöjen oireet jäävätkin helpommin 

tunnistamatta kouluaikana (Korkeamäki 2010), sillä ne herättävät luokassa 

vähemmän huomiota kuin ylivilkkauspiirteet. 
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2.1.1 ADHD:n piirteet 

Tarkkaavaisuus- tai yliaktiivisuushäiriöön kuuluu heikko keskittymiskyky eli 

tarkkaamattomuus, korkea vireystaso eli ylivilkkaus sekä rajoittunut 

impulssikontrolli (Lehtokoski 2004). Tarkkaavaisuus- ja yliaktiivisuushäiriö voidaan 

jakaa erilaisiin tyyppeihin, joita on kolme: 1) tarkkaavaisuushäiriö (attention-deficit 

disorder, ADD), 2) ylivilkkaus ja impulsiivisuus (hyperactivity disorder, HD) ja 3) 

yhdistelmä tarkkavaisuuden häiriötä ja ylivilkkautta ja impulsiivisuutta (attention-

deficit hyperactivity disorder, ADHD). Toisinaan käytetään myös merkintää AD/HD 

(attention-deficit/ hyperactivity disorder), joka kertoo siitä, että oireet voivat siis 

esiintyä erikseen, kuten em. luokittelun tyypeissä 1 ja 2. (DSM-IV 1997, 7, 46–47.) 

Tarkkaamattomasta lapsesta (em. tyyppi 1: ADD), jolla ei esiinny ylivilkkautta, 

käytetään myös käsitteitä alivilkas, hypoaktiivinen, vetäytyvä ja inattentiivinen 

tarkkavaisuushäiriö.     

 Omassa tutkimuksessani oppilaat, joilla on diagnosoitu ADHD, 

omaavat erilaisia tarkkavaisuus- ja yliaktiivisuushäiriön diagnooseja. Koska itse 

diagnoosit eivät ole tutkimukseni kannalta olennaisia, käytän tutkimuksessani 

käsitettä tarkkaavaisuus- ja yliaktiivisuushäiriö ja ADHD käsittäen niillä kaikki 

erilaiset AD/HD-diagnoosin muodot.   

 Tarkkaamattomuuden, ylivilkkauden ja impulssikontrollin pulmien 

lisäksi ADHD:n oireisiin kuuluu Barkleyn (2008, 54, 74) mukaan kaksi 

lisäongelmaa, jotka ovat sääntöjen ja ohjeiden noudattamisen vaikeus ja tilanteisiin 

reagoimisen liiallinen vaihtelu. Edellä mainitut tekijät näkyvät usein lapsen tai 

nuoren toiminnassa vaikeuksina koulutöiden tekemisessä ja sosiaalisissa suhteissa. 

Näiden ominaisuuksien johdosta lapsen kyky sopeutua heikentyy ja hän joutuu usein 

konfliktitilanteisiin ympäristön kanssa, mikä puolestaan saattaa vaikuttaa lapsen 
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psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. (Barkley 2008, 7.) Henkilöillä, joilla on 

diagnosoitu ADHD, aivotoiminnan aktivaatiotaso on tavanomaista matalampi niillä 

alueilla, jotka säätelevät tarkkaavaisuutta, motivaatiota ja tunteiden hallitsemista. 

Tästä johtuen heillä esiintyy muuta väestöä enemmän ongelmia asioiden 

muistamisessa, ennakoinnissa ja keskittymiskyvyssä (Lehtokoski 2004, 7–8, 90–91).

 Lehtokoski (2004) myös toteaa, että ADHD-diagnoosiin liittyy usein 

niin kutsuttuja liitännäisoireita. Liitännäisoireilla tarkoitetaan varsinaisen diagnoosin 

kanssa päällekkäin esiintyviä muita kehityksellisiä häiriöitä. Tällöin puhutaan 

ongelmien tai vaikeuksien komorbiditeetistä eli kasautumisesta. Lehtokosken 

mukaan tyypillisimpiä liitännäisoireita lapsilla, joilla on diagnosoitu ADHD, ovat 

oppimisvaikeudet, hahmotushäiriöt, motoriikan säätelyn häiriöt, päihdeongelmat, 

masennus ja ahdistus, uhmakkuus, Touretten syndrooma sekä Asbergerin 

syndrooma. (Lehtokoski 2004, 22–24.) 

2.1.2 ADHD:n diagnosointi 

ADHD:n diagnosointi on kehittynyt lähivuosina huomattavasti ja etenkin 

Yhdysvalloissa puhutaan jo jopa ADHD:n ylidiagnosoinnista (Carlson 2003; Pelham 

2003). DSM-IV -diagnoosiluokituskäsikirja (Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders, 4. versio) on Amerikan Psykiatriyhdistyksen (APA) kehittämä 

luokittelu psykiatristen sairauksien määrittelyyn. DSM-IV diagnoosiluokituksen 

mukaan diagnoosia tehtäessä havainnoidaan ja arvioidaan henkilön käyttäytymistä ja 

pyritään tarkentamaan, painottuvatko häiriössä tarkkaavaisuuden häiriöt, 

yliaktiivisuus, impulsiivisuus vai näiden piirteiden yhdistelmä. (American 

Psychiatric Association 1997, 46–47.) DSM-IV:n diagnostiset kriteerit 

tarkkaavaisuushäiriölle löytyvät liitteestä 1. DSM-IV -luokituksen lisäksi on käytössä 
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myös toinen diagnosointikriteeristö, maailman terveysjärjestö WHO:n julkaisema 

ICD-10 (International Classification of Diseases). Suomessa virallinen tautiluokitus 

noudattaa ICD-10:ä. (Ahonen, Aro, Närhi & Räsänen 1996, 318.) Liitteestä 2 löytyy 

Aron ja Närhen (2003) Lapsen tarkkaavaisuuden arviointi -lomake, joka mukailee 

ICD-10 -luokitusta.     

 DSM-IV:llä ja ICD-10:llä on keskinäisiä eroja, kuten se, että ICD-

10:ssä tarkkaamattomuutta ei diagnosoida lainkaan, jos siihen ei liity yliaktiivisuutta. 

ICD-10:n kriteerit ovat muutenkin tiukemmat kuin DSM-IV:n - niiden perusteella 

ADHD:n yleisyys on vain 1-2 %, kun DSM-IV:n mukaan se on 4-10 %. Suomessa 

ADHD-diagnoosi tehdään siis ICD-10 -luokitusta käyttäen, mutta oireiden 

määrittelyssä saatetaan käyttää apuna myös DSM-IV -luokitusta. (Honkasilta 2011.) 

ADHD-diagnoosi pohjautuu Suomessa lääkärin, psykologin tai neurologin lisäksi 

myös vanhempien ja muiden lapsen kanssa yhteydessä olevien toimijoiden, kuten 

päiväkodin ja koulun, antamiin tietoihin lapsen käyttäytymisestä. Hoidon ja 

kuntoutuksen perustana ovat tarkat tutkimukset, joiden avulla selvitetään lapsen 

vaikeudet ja vahvuudet sekä arvioidaan, mitä hän osaa ja mitä häneltä voidaan vaatia 

(Michelsson, Saresma, Valkama & Virtanen 2004, 58–59).  

2.1.3 ADHD:n hoito 

ADHD:n hoito perustuu kognitiivis-behavioraaliseen teoriaan pohjautuviin 

psykososiaalisiin interventioihin sekä lääkehoitoon (Klaukka, Helin-Salmivaara, 

Huupponen & Idänpää-Heikkilä 2006.) Suomalaisen hoitosuosituksen (ADHD:n 

hoito lapsilla ja nuorilla: Käypä hoito- suositus 2007) keskeisiä huomionkohteita 

ovat tukitoimien kohdistaminen lapsen tai nuoren lisäksi hänen sosiaaliseen 

lähiympäristöönsä, riittävän tiedon jakaminen lapsen tai nuoren kanssa toimiville 
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tahoille sekä tukitoimien varhainen aloittaminen. Hoito- ja tukikeinoja on monia, 

joista Dinklagen ja Barkley (1992) nostavat esille mm. lääkehoidon, behavioraalisen 

kuntoutuksen, vanhempien ohjauksen palkitsemis- ja rangaistusmenetelmien 

käytöstä, opettajien ohjauksen luokkatilanteessa, kognitiivis-behavioraalisen 

kuntoutuksen sekä edellä mainittujen erilaiset yhdistelmät.  

Lääkehoito on yleistynyt viime vuosina ja lääkehoidon ohella 

yleisimpiä kuntoutusmenetelmiä ovat behavioraaliset interventiot, joilla pyritään 

lieventämään lapsen käytösongelmia. Behavioraaliset interventiot kohdistuvat lapsen 

käyttäytymiseen ja interventioissa ongelmiin suhtaudutaan lapsen ja ympäristön 

välisinä suhteina, ei lapsen sisäisinä ongelmina. (Närhi 1999, 190.) Greene (2008) 

kritisoi behavioraalisten interventioiden tapaa keskittyä ainoastaan oireisiin ja oireita 

ilmentävään käyttäytymiseen. Käyttäytymisen sijaan tulisi Greenen mukaan 

keskittyä oireiden taustalla olevien ongelmien löytämiseen ja niiden selvittämiseen 

yhdessä lapsen tai nuoren kanssa. Tällöin puhutaan kognitiivisesta kuntoutuksesta, 

jonka tavoitteena on kehittää lapsen itseohjaustaitoja ja harkintaa korostavia 

työskentelytottumuksia sekä opettaa lapselle aktiivista osallistumista 

oppimisprosessiin. (Luotoniemi 1999, 155–157.) 

ADHD:n hoidossa käytetään siis monia eri kuntoutusmuotoja. 

Parhaaseen tulokseen ADHD:n hoidossa päästään kuitenkin käyttämällä eri 

kuntoutusmuotoja yhdessä, tarvittaessa myös lääkehoidon kanssa (ks. Närhi 1999; 

DuPaul 2007).  Hoidon tuleekin olla aina yksilöllisesti räätälöityä. Lehtokosken 

(2004) mukaan lääkityksen yhdistäminen käyttäytymisen muokkaamisen opetteluun, 

valmennukseen ja terapiaan vaikuttaa tehokkaimmin lapsiin ja nuoriin, joilla on 

voimakkaita ADHD-piirteitä. Lievemmät aivotoiminnan muutokset puolestaan 

palautuvat monesti ympäristön vaikutusta muuttamalla, terveellisistä elintavoista 
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huolehtimalla sekä toimintaa ja ympäristön vaatimuksia muokkaamalla. (Lehtokoski 

2004, 82–114.)  

Voutilaisen ym. (2004) mukaan Suomessa tarkkaavaisuushäiriötä on 

hoidettu vielä 2000-luvun alussa hyvin vähän lääkityksen avulla. 

Tarkkaavaisuushäiriötä hoidetaan edelleen Suomessa lääkityksen avulla harvemmin 

kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa, missä lääkehoito aloitetaan Greenen (2008, 33) 

mukaan jossain määrin jopa huolestuttavan helposti. Lääkehoidossa käytetään 

pääasiassa keskushermostostimulantteja eli piriste- ja masennuslääkkeitä. Stimulantit 

vaikuttavat aivojen välittäjäaineiden toimintaan ja lieventävät tarkkaavaisuushäiriön 

oireiden ilmenemismuotoja ja edesauttavat suoriutumista kognitiivisissa tehtävissä ja 

tarkkaavuuden ylläpitämisessä. Näin ollen ne edistävät myös sosiaalisesti toivottua 

käyttäytymistä. (Lehtokoski 2004, 84–114.) Lääkityksestä puhuttaessa tulee 

huomioida, että lääkitys ei paranna ADHD:ta, vaan sen avulla voidaan vaikuttaa 

oireiden esiintymiseen. Lehtokosken (2004) mukaan lääkityksen on tarkoitus 

mahdollistaa yksilön parempi vuorovaikutus oman tahtonsa ja ympäristönsä kanssa. 

Lääke itsessään ei muuta käyttäytymistä, mutta se edesauttaa yksilön kykyä ottaa 

vastaan ympäristön tukea, ohjausta ja uudenlaisten toimintatapojen opettelua. 

(Lehtokoski 2004, 84–114.) 

On myös mahdollista, että lääkehoito aiheuttaa yksilökohtaisia 

haittavaikutuksia. Tosin Räisäsen (2010) mukaan psykostimulantteja on tutkittu 

lapsilla ja nuorilla enemmän kuin mitään muuta lääkeaineryhmää ja ne ovat hänen 

mukaansa turvallisia käyttää, vaikka annoksesta riippuvia lieviä ja ohimeneviä 

haittavaikutuksia saattaakin esiintyä. Yleisimpiä sivuvaikutuksia ovat mm. 

nukahtamisvaikeudet, näläntunteen katoaminen, tunneherkkyyden lisääntyminen, 
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itkuisuus sekä maha- ja päänsärky. Masennuslääkkeillä on samalla tavalla ilmeneviä 

haittavaikutuksia kuin stimulanteilla. (Räisänen 2010.) 

  

2.2 ADHD-oppilas koululuokassa 

 
Usein tarkkaavaisuus- ja yliaktiivisuushäiriön oireet havaitaan vasta kouluiässä, kun 

lapselta aletaan vaatia keskittymistä vaativaa toimintaa ja ADHD:lle ominaiset 

piirteet alkavat korostua lapsen toimiessa osana lapsiryhmää. Michelssonin (2002) 

mukaan tarkkavaisuushäiriöön liittyy usein oppimisvaikeuksia sekä käyttäytymisen 

haasteita. ADHD:n yhteydessä saattaa esiintyä myös kielellisiä ja motorisia 

vaikeuksia, hahmotushäiriötä, matemaattisia vaikeuksia sekä muistin ongelmia. 

(Michelsson 2002, 10–11; DuPaul 2007.)  

 Keskeistä ADHD-diagnosoidun oppilaan koulunkäynnille on se, että 

opettajalla on riittävästi tietoa ADHD-diagnoosiin liittyvistä mahdollisista oppimisen 

haasteista. Tällöin opettaja voi suunnitella lapsen opetuksen parhaalla mahdollisella 

tavalla. Opettajan tulee havainnoida ja arvioida lapsen oppimista ja edistymistä 

jatkuvasti ja käyttää tietotaitoaan arvioinnin tukena. Myös opettajan ja oppilaan 

välinen luottamuksellinen ja hyvä suhde sekä positiivinen vuorovaikutus 

edesauttavat oppilaan sopeutumista kouluyhteisöön. Oppilas, jolla on diagnosoitu 

tarkkaavaisuushäiriö, tarvitsee selkeät rajat ja ohjeet, joita noudatetaan 

johdonmukaisesti. Palautetta antaessaan opettajan tulee kiinnittää huomiota 

myönteisen ja kielteisen palautteen suhteeseen: liika negatiivinen palaute saattaa 

vaikuttaa lapsen osallistumiseen ja oppimiseen sekä heikentää koulumotivaatiota ja 

itseluottamusta. (Michelsson ym. 2004, 82–83.) Myös ohjeiden vastaanottaminen ja 

muistaminen saattavat tuottaa vaikeuksia ja opitun mieleen palauttaminen voi olla 
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vaikeaa. (Michelsson 2002, 10.) Etenkin yläkoulussa oppiaineiden sisällöt muuttuvat 

huomattavasti vaativammiksi ja käsitteellisemmiksi ja tehtävien ratkaiseminen vaatii 

analyyttistä ajattelua ja yksityiskohtaista tehtäviin perehtymistä. Vaatimusten ollessa 

korkeammat, ADHD:n oireet ilmenevät selkeämmin. (Michelsson 2002, 10–11.) 

Useissa tutkimuksissa (esim. Michelsson 2002; DuPaul 2004) onkin todettu, että 

ADHD voi vaikuttaa heikentävästi koulumenestykseen ja keskittymisen vaikeus 

saattaa heijastua esimerkiksi lukutaidon kehittymiseen. DuPaul (2004) on 

työryhmineen tutkinut ADHD-diagnosoitujen oppilaiden koulumenestystä ja 

todennut, että oppilaat, joilla on diagnosoitu ADHD, menestyivät verrokkiryhmää 

heikommin Woodcock-Johnsonin suoritustestissä (WJ-III) sekä luku- ja 

matemaattisia taitoja mittaavissa testeissä.   

 ADHD-oppilaat saavat usein koululuokassa paljon negatiivista 

huomiota osakseen. Ympäristön normeihin ja toimintatapoihin sopeutuminen on 

usein oppilaalle, jolla on diagnosoitu ADHD, haastavaa tai mahdotonta ja ongelmat 

käyttäytymisen säätelyssä ja impulssikontrollin hallinnassa aiheuttavat konflikteja 

ympäristön kanssa. Barkleyn (2008, 71) mukaan ADHD-doagnosoitujen lasten 

ongelmat eivät johdu taitojen puutteesta vaan taustalla olevasta itsehillinnän 

ongelmasta. Lapsi siis tietää, miten hänen tulisi toimia, mutta ei pysty toimimaan 

tietonsa mukaisesti. Koululuokassa ADHD-piirteet ilmenevätkin usein oman 

toiminnan ohjaamisen haasteina.  Myös Greene (2006) toteaa, että haasteellisesti 

käyttäytyviltä lapsilta puuttuu tärkeitä ajatteluun liittyviä taitoja, kuten kyky säädellä 

omia tunteita, kyky harkita oman toiminnan seurauksia ja oman toiminnan 

vaikutuksia muihin ihmisiin sekä kyky kertoa omista tunteista ja reagoida joustavasti 

suunnitelmien muutoksiin. Koululuokassa haasteellisen lapsen käyttäytyminen 

tulisikin nähdä tiettyjen toiminnan perusominaisuuksien kehitysviivästyminä. 
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Voidaan ajatella, että tällaisilla lapsilla on oppimisvaikeuksia sosiaalisten, 

emotionaalisten ja oman käyttäytymisen hallintaa edellyttävien taitojen saralla. 

(Greene 2008, 20–21.) Opettajien ja lasten kanssa työskentelevien onkin tärkeää 

tietää, mistä tarkkaavaisuushäiriössä on kyse, jotta törmäykset ympäristön kanssa 

voidaan välttää. (Lehtokoski 2004, 7.)     

 Lapsi tarvitsee koulussa paitsi tukea oppimisen ja onnistumisen 

kokemusten saamiseksi, myös yksilöllistä kohtaamista aikuisilta ja vertaisilta 

(Bender 2008, 1). Ilman tukea oppilaat, joilla on oppimishäiriöitä, turhautuvat 

tehtävien vaikeudesta ja omasta kyvyttömyydestään vastata ympäristön asettamiin 

odotuksiin. Turhautuminen taas usein laukaisee ongelmakäyttäytymisen. Bender 

(2008, 1) myös toteaa, että lapset, joilla on oppimishäiriöitä, saavat osakseen 

vertaisten ja jopa joidenkin opettajien väheksyntää. Tällöin lapsi saattaa itsekin alkaa 

väheksyä itseään, mikä puolestaan vaikuttaa hänen minäkuvansa rakentumiseen. 

Myös Tilus (2004) nostaa esiin ongelmallisen tilanteen, jossa opettajat voivat 

väheksyä joitain oppilaita. Opettajien keskuudesta löytyy edelleen yksilöitä, jotka 

tietoisesti tai tiedostamattaan käyttävät valtaansa väärin ja epäoikeudenmukaisesti. 

Tilus (2004, 68–69) nimittää tilannetta opettajan oppilaaseen kohdistamana 

kiusaamisena, joka voi ilmentyä esimerkiksi välinpitämättömyytenä, oppilaan 

kuuntelematta jättämisenä, oppilaan mitätöintinä tai oppilaan perusteettomana 

siirtämisenä pois opetustilanteesta. 

2.2.1 Koulun tukitoimet 

Koulussa oppilaiden oppimisesta ja kehityksestä sekä psyykkisestä, fyysisestä ja 

sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtii opettajien ja muun henkilökunnan lisäksi myös 

oppilashuoltoryhmä. Suomen perusopetuslain (Laki 628/98) mukaan jokaisella 
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oppilaalla on oikeus oppilashuollon palveluihin. ADHD-diagnosoidun oppilaan 

koulunkäynnille voidaan tarjota parhaat mahdolliset edellytykset huolehtimalla 

varhaisesta koulupolun ja tukimuotojen suunnittelusta sekä reagoimalla mahdollisiin 

ongelmiin nopeasti. Koulutuksen järjestäjän tehtävä on taata riittävä tuki ja ohjaus 

oppilaan koulunkäynnille. (Henttonen, Kangas, Leimu & Palomäki 2006, 13–14.) 

 Koulu on velvoitettu järjestämään oppilaalle hänen tarvitsemansa tuki, 

joka mahdollistaa hyvän oppimisen ja kehityksen. Aiemmin oppilaiden tukeminen on 

järjestetty paljolti erityisopetuksen avulla (Kivirauma 2009,12). 2000-luvulla koulun 

tukitoimet on pyritty järjestämään inklusiivisen ajattelutavan mukaisesti oppilaan 

omassa luokassa, jolloin oppilas saa opiskella osana omaa luokkaansa. 

Perusopetuslakia muutettiinkin vuonna 2010 niiltä osin, jotka määrittävät oppimisen 

ja koulunkäynnin tukea (Opetushallitus 2011, 3). Samassa siirryttiin kolmiportaiseen 

tukimalliin. Tuen kolme porrasta ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Aiemmin 

käytössä olleiden yleisen ja erityisen tuen väliin lisättiin siis uusi tuen muoto, 

tehostettu tuki, jonka tavoitteena on syrjäytymisen sekä oppimisen haasteiden 

laajenemisen ja vaikeutumisen ehkäisy (Huhtanen 2011, 110).  

 Kaikki oppilaat, joilla on oppimisessaan ja koulunkäynnissään 

haasteita, ovat oikeutettuja saamaan yleistä tukea, joka pyritään antamaan oppilaalle 

kokonaan yleisopetuksessa. Yleisen tuen piiriin kuuluville oppilaille voidaan tarjota 

tukea mm. eriyttämällä opetusta sekä yksilöllistämällä opetusmateriaalia ja -

menetelmiä (Opetushallitus 2011, 9). Lisäksi yleisessä tuessa hyödynnetään 

koulunkäynninohjaajien tukea, joustavia opetusryhmiä ja tarjotaan oppilaalle 

apuvälineitä oppimiseen sekä annetaan tukiopetusta ja tarvittaessa osa-aikaista 

erityisopetusta. Yleisen tuen piirissä voidaan myös käyttää apuna koulun kerho- tai 

aamu- ja iltapäivätoimintaa. (Opetushallitus, 2011, 12–13.)   
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 Jos oppilaalle on annettu yleisen tuen piiriin kuuluvia palveluita 

jatkuvasti jo pidemmän aikaa ja tuen tarve ei häviä, tulee siirtyä seuraavalle tuen 

portaalle eli tehostetun tuen piiriin. Tehostettuun tukeen siirryttäessä tehdään 

pedagoginen arvio, jossa ilmaistaan oppilaan tuen tarpeet, jo toteutuneet tukimuodot 

sekä opettajien perustelut, miksi tehostettuun tuen saaminen on oppilaan kannalta 

tarpeellista.  (Takala 2010, 22.) Tehostetussa tuessa käytössä ovat samat tuen muodot 

kuin yleisessä tuessa, mutta tuki on yleiseen tukeen verrattuna säännöllisempää, 

vahvempaa ja intensiivisempää. (Opetushallitus 2011, 13). Tehostetussa tuessa 

oppilashuollollinen toiminta ja osa-aikainen erityisopetus korostuvat, jolloin 

tehostetun tuen tukitoimilla voidaan myös vähentää erityisen tuen tarvetta (Opetus- 

ja kulttuuriministeriö 2012, 25; Opetushallitus 2011, 13–14; Takala 2010, 22). 

Vaikka tuki onkin intensiivisempää, opiskelee oppilas edelleen kaikki kouluaineet 

yleisen oppimäärän mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että oppimäärien 

yksilöllistäminen ei ole mahdollista tehostetun tuen vaiheessa. (Opetushallitus 2011, 

13).     

 Mikäli tehostettu tuki ei riitä oppilaan oppimisen ja kehityksen 

turvaamiseksi, siirrytään erityisen tuen piiriin. Tällöin tehdään pedagoginen selvitys, 

jossa määritellään oppilaan tuen tarve, jo käytössä olevat tukimuodot sekä perustelut 

erityisen tuen tarpeelle. Samassa selvitetään, onko oppilaan mahdollista saavuttaa 

yleisopetuksen tavoitteet vai tuleeko opetus ja arviointi yksilöllistää yhden tai 

useamman oppiaineen osalta. (Takala 2010, 23.) Oppilas, jolla on diagnosoitu 

ADHD, on siis oikeutettu saamaan tukea kaikilla tuen portailla omien tarpeidensa 

mukaisesti. 

Edellä mainittujen koulun yleisimpien tukimuotojen lisäksi on 

mahdollista siirtää koulun aloittamista vuodella eteenpäin, mikäli ajatellaan, että 
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lapsen kouluvalmiudet voivat kehittyä huomattavasti lykkäysvuoden kuluessa. 

Monimuotoisessa tarkkaavaisuus ja -yliaktiivisuushäiriössä koululykkäys saattaa olla 

toimiva tukitoimi, mutta jos lapsella on selkeä ADHD ilman lisäoireita, ei 

koululykkäys aina toimi tarkoituksenmukaisella tavalla. Tämä johtuu siitä, että 

tarkkaamattomuus ja ylivilkkaushäiriön oireet eivät yleensä lievene vuoden aikana 

huomattavasti. (Michelsson 2002, 31.)     

 Mikäli lapsen tarkkaavuuden vaikeudet ovat tiedossa jo ennen 

koulunkäynnin aloittamista, tulee koulumuodon valintaan kiinnittää erityistä 

huomiota. Koulumuotoa pohditaan moniammatillisessa työryhmässä lapsen tarpeiden 

mukaisesti. (Michelsson 2002, 31.) Mikäli koulu päädytään aloittamaan 

pienryhmässä, harkitaan yleisopetuksen ryhmään integroimista aina HOJKS:n 

päivityksen yhteydessä (Michelsson ym. 2004, 80). Erityisluokan suurena etuna 

ADHD:n kannalta voidaan nähdä lakisääteisesti määritelty luokkakoko. Lisäksi 

erityisluokassa avustajaresurssit ovat paremmat. Oppilaan kykyjen ja valmiuksien 

kehittymisen myötä pyritään integraation määrää lisäämään. (Michelsson 2002, 33–

34.) Joissain tapauksissa ADHD-diagnosoidun oppilaan on mahdollista saada 

luokkakohtaisen koulunkäynninohjaajan tukea tai jopa henkilökohtainen avustaja 

luokkaan. (Michelsson ym. 2004, 126.)    

 Oppilaan tuen suunnittelussa tulisi huomioida aina eri tukimuotojen 

sosiaaliset vaikutukset oppilaalle ja tämän koulunkäynnille. Inklusiivinen ajattelu on 

yleistynyt suomalaisessa koulutusjärjestelmässä ja erityisesti lähivuosien 

syrjäytymiskeskustelut ovat nostaneet monenlaisia mielipiteitä siitä, miten 

erityisluokka vaikuttaa mm. oppilaan sosiaalisten taitojen kehittymiseen, 

koulukiusaamiseen ja ulkopuolisuuteen myös myöhemmin elämässä. Murto (2007) 

puolustaa koulutuksellista integraatiota, mutta myös myöntää, että yleisopetus ei ole 
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riittävän kuntouttavaa erityisopetukseen verrattuna. Murto kyllä kannattaa 

intergaatiota syrjäytymistä ehkäisevänä toimintatapana ja korostaa sitä, että yksilön 

tuen tarve ei saa ajaa ohi hänen subjektiudestaan ja yksilöllisyydestään. Integraatio 

kuitenkin tukee oppilaan autonomiaa sekä kykyä toimia itsenäisenä subjektina. 

(Murto 2007, 78.)    

 Integraatio- ja inkluusiokeskustelussa ei ole riittävästi huomioitu 

yleisopetuksen tukitoimien ja resurssien niukkuutta. Leikkauksia tehdään haastavassa 

taloustilanteessa jatkuvasti eikä kouluilla ole varoja esimerkiksi henkilökunnan 

kouluttautumiseen.  Jotta voidaan taata oppilaalle tarvittavat tukitoimet ja aidosti 

huomioida oppilaan yksilöllisyys opetuksen järjestämisessä, tarvitaan 

yleisopetukseen lisää varoja. Lähikouluperiaate on ehdottomasti tavoiteltava asia, 

mutta sen toteutuminen ilman tarvittavia investointeja ei saa olla poliittinen 

itseisarvo, joka toteutetaan oppilaiden oppimisen ja kehityksen kustannuksella.                

2.2.2 Opettajat ja ADHD 

Oppilas, jolla on diagnosoitu ADHD, tarvitsee arkipäivän tilanteista ja toiminnoista 

selviytyäkseen huomattavasti tavallista enemmän aikuisen tukea ja yksilöllistä 

ohjausta. Tällöin opettajan osaamisen ja ammattitaidon merkitys 

luokkatyöskentelyssä korostuu. (Aro & Närhi 2003.) Jos tuen tarpeessa olevan lapsen 

koulunkäynnissä esiintyy ongelmia, saattavat vanhemmat Greenen (2008) mukaan 

syyttää opettajia ja kyseenalaistaa opettajien ammattitaitoa. Toiset vanhemmat 

saattavatkin tuntea, etteivät he voi vaikuttaa koulun tapahtumiin ja asioihin, ja 

pidättäytyvät yhteistyöstä koulun kanssa. Opettajakin saattaa tuntea tarvetta asettua 

puolustuskannalle, kun tuntee ammattitaitonsa tulevan kyseenalaistetuksi. (ks. 

Greene 2008.)      
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 Koulujen huonot resurssit näkyvät joissain kunnissa esimerkiksi 

opetusryhmien suurina kokoina ja koulunkäynnin ohjaajien riittämättömänä määränä. 

Tällaisessa tilanteessa yhden opettajan aika jakaantuu kaikissa koulupäivän 

tilanteissa yhä useamman oppilaan kesken eikä yksittäisen oppilaan huomioimiselle 

ja tukemiselle välttämättä riitä sille tarvittavaa aikaa. Lisäksi isommassa 

opetusryhmässä on todennäköisemmin useampia tehostetun tai erityisen tuen 

oppilaita. Opettajat itse korostavat Piispasen (2008) mukaan kollegiaalisen tuen 

merkitystä oppilasaineksen moninaistuessa. Koulun tulisi antaa aikaa ja tilaa 

työntekijöiden keskinäiselle sosiaaliselle kanssakäymiselle ja tilanteiden 

purkamiselle. Opettajat myös kokevat merkittäväksi ilmapiirin, jossa yksilö saa ja 

uskaltaa jakaa myös epäonnistumisen tunteita ja kokemuksia. (Piispanen 2008.) 

 Piispasen väitöstutkimuksessa opettajat myös ilmaisivat 

turhautumistaan siitä, että eivät aina työssään pysty toteuttamaan teoriaan 

pohjautuvia ajatuksiaan siitä, mikä olisi jonkun oppilaan parhaaksi. Toisinaan tämä 

johtuu ajan, toisinaan resurssien puutteesta. Piispanen toteaakin 

tutkimusraportissaan, että voimme kutsua tulevaisuuden koulua ”kaikkien kouluksi” 

vain, jos hyväksyvän ilmapiirin lisäksi kouluihin saadaan tarvittava määrä resursseja, 

jotta voidaan vastata kaikkiin erilaisiin tarpeisiin. (Piispanen 2008.)   

 Aron ja Närhen (2003) mukaan opettajilla on keskeinen rooli 

oppilaiden tukitoimien tarpeen havainnoinnissa, mikä luonnollisesti edellyttää tietoa 

eri oireiden ilmenemisestä ja oppimisen tukemisesta. Kuitenkin esimerkiksi Adenius-

Jokivuoren (2001) mukaan esi- ja perusopetuksen opettajat kokivat, etteivät he saa 

työssään riittävästi tukea ja täydennyskoulutusta erityisen tuen tarpeessa olevan 

lapsen kohtaamiseen. Weintraub (2000) onkin todennut, että opettajilla on puutteita 

tiedollisissa valmiuksissa nimetä oppilaan oireet tarkkaavaisuushäiriöksi. Myös 
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Honkasilta (2011) toteaa ADHD-oppilaita käsittelevän pro gradu -tutkimuksensa 

tuloksissa, että kouluhenkilökunnalla on suhteellisen huono tietotaito ja ymmärrys 

ADHD:sta, sen piirteistä ja ilmenemismuodoista. Lisäksi Honkasilta toteaa 

aineistonsa perusteella opettajien suhtautumisen oppilaan yksilöllistä kohtaamista ja 

kotien kanssa jaettavaa kasvatuskumppanuutta kohtaan olevan heikkoa. Halvorsen ja 

Sailor (1990) nimeävätkin asenteelliset tekijät yhdeksi integraation kehittymisen 

esteeksi. Koulun henkilökunta tarvitsee siis lisää koulutusta, tietoa ja ymmärrystä 

erityisoppilaan kohtaamiseen. (Honkasilta 2011, 2.)                                                                                                                                  

 Opettajien kokemus siitä, että he tarvitsevat työelämässä ollessaan 

entistä enemmän täydennyskoulutusta tukea tarvitsevien oppilaiden kohtaamiseen, 

kertoo jotain opettajankoulutuksen puutteista. Honkasilta (2011) on selvittänyt 

seitsemän suomalaisen yliopistollisen opettajankoulutuslaitoksen 

luokanopettajakoulutuksen opintojen sisällöt ja toteaa luokanopettajien opiskelevan 

keskimäärin 5,5 opintopistettä opintoja, jotka liittyvät erityispedagogiikkaan, 

oppilashuoltoon ja erilaisuuden kohtaamiseen. Honkasilta toteaakin, että 

opettajankoulutuksessa kiinnitetään varsin vähän huomiota erityisen tuen tarpeessa 

olevan oppilaan kohtaamiseen, eri oireiden ilmenemismuotojen ymmärtämiseen sekä 

luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen muodostamiseen oppilaiden ja vanhempien 

kanssa. (Honkasilta 2011.) Gordon (2006) puolestaan kritisoi yhdysvaltalaista 

opettajankoulutusta. Gordonin mukaan opettajankoulutuksessa keskitytään liiaksi 

termien, ideoiden ja käsitteiden hallintaan ilman käytännön keinojen opetusta niiden 

toteuttamiseksi. (Gordon 2006, 27.) Vehmas (2005) suhtautuu kriittisesti myös 

Suomen erityispedagogiseen koulutukseen. Vehmaksen mukaan erityispedagoginen 

koulutus korostaa liiaksi erityisen tuen tarpeiden tunnistamista ja pedagogisten 

interventioiden rakentamista sen sijaan, että määriteltäisiin erityisopetukselle 
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keskeisiä käsitteitä niin, että kaikki koulun toimijat ymmärtäisivät käsitteet samalla 

tavalla. (Vehmas 2005, 133–136.) Lisäksi Launonen ja Pulkkinen (2004) ovat 

todenneet, että opettajien nykyinen palkkausjärjestelmä ei tue yhteistyömuotojen 

kehittämistä eikä opettajankoulutuksessa ole annettu riittävästi tietoa ja valmiuksia 

erilaisten perheiden kohtaamista varten.    

 Erityislasten vanhemmilla, kuten lasten vanhemmilla aina, on erityistä 

asiantuntijuutta eli tietoa ja käytännön kokemusta omasta lapsestaan ja tämän oireista 

ja he ovat usein halukkaita jakamaan tietoaan koulun kanssa (Sipari 2008). Lisäksi 

ns. kolmannet asiantuntijatahot konsultoivat opettajia lasten erityistarpeista ja tietoa 

löytyy myös koulun henkilökunnan keskuudesta erityisopettajilta, opettajakollegoilta 

ja koulunkäynninohjaajilta. Aro ja Närhi (2003) muistuttavatkin opettajien 

yhteistyötaitojen tärkeydestä: avoin suhtautuminen yhteistyötä ja itsensä ammatillista 

kehittämistä kohtaan ovat merkityksellisiä piirteitä opettajan työssä. Opettajan tulisi 

kyetä vastaanottamaan tietoa ja tekemään yhteistyötä vanhempien, kouluyhteisön ja 

kolmansien asiantuntijatahojen kanssa.   

 Siitä huolimatta, että opettajalta puuttuisi tietoa ja tälle tiedolle 

pohjautuvaa ymmärrystä, voi opettajalla olla erityislasta voimistava vaikutus, mikäli 

hän suhtautuu lapseen yksilöllisesti ja pyrkii ymmärtämään lasta ongelmineen (Aro 

& Adenius-Jokivuori 2003). Tämä ymmärrys yhdessä keskinäisen luottamuksen ja 

kunnioituksen kanssa luo pohjan lapsen luottamukselle ja näin myös oppimiselle 

(Beveridge 2005). Vastaavasti opettajan välinpitämättömyys sekä kontrolloiva ja 

oppilaan ulkoista olemusta arvioiva suhtautuminen saattavat vahingoittaa 

luottamussuhteen syntymistä, sillä silloin lapsi jää yksin 

ongelmanratkaisutilanteisiin, mikä puolestaan saattaa edesauttaa negatiivisen oppijan 

identiteetin muodostumista (ks. Illeris 2007). Kun lapsi ei saa tukea ympäristön 



24 
 
odotuksiin vastaamiseen, turhautuminen ja voimattomuuden tunne saattavat laukaista 

ADHD-lapsen haasteellisen käyttäytymisen (Esim. Bender 2008; Greene 2008). Jos 

lapsi saa koulussa usein ja paljon negatiivista palautetta ja palaute välittyy kotiin, 

saattaa riski negatiivisen vuorovaikutuskehän laajenemiselle kasvaa. Usein 

vanhemmat kokevatkin tarvetta saada myös positiivista palautetta lapsestaan (vrt. 

Lindström & Tanskanen 2001).  
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3 VANHEMPIEN KÄSITYKSET OPETTAJISTA 
 
 
 
Kodin ja koulun yhteistyö on hyvin tutkittu aihe niin suomalaisessa kuin 

kansainvälisessäkin kasvatustieteellisessä tutkimuksessa. Aihetta on tutkittu 

erityisesti opettajien ja koulun henkilökunnan näkökulmasta, mutta vanhempien 

näkökulman käyttäminen tutkimuksissa on tähän asti ollut vähäistä. Myös 

vanhempien osallisuutta kouluyhteisön toiminnassa ja sen kehittämisessä on 

Suomessa tutkittu hyvin vähän, joten tutkimustieto aiheesta olisi tarpeellista (ks. 

Rimpelä ym. 2008; Mäenpää 2008). 

3.1 Vanhempien käsitykset ja odotukset opettajia ja koulua kohtaan 

 
Koulun henkilökuntaan kuuluu ihmisiä useista eri ammattiryhmistä. Muunmuassa 

henkilökunnan riittävyys, joustavuus, ammattitaito, pysyvyys, motivaatio ja 

sitoutuminen raamittavat kaikkea koulussa tapahtuvaa toimintaa ja vaikuttavat 

suorasti oppilaiden kouluviihtyvyyteen, oppimiseen ja hyvinvointiin (Hastings 2005; 

Uusikylä 2007, 51). Oksanen (2001, 238) toteaakin, että koulun henkilökunnalla on 

suuri merkitys koulusta ulospäin välittyvälle kuvalle ja käytännössä opetuksen ja 

koko koulun laatu personoidaan usein juuri opettajiin ja heidän ammattitaitoonsa.

 Puro (2011) on tutkinut väitöskirjatutkimuksessaan erityisopetuksen 

laatua oppilaiden, huoltajien, koulunkäyntiavustajien, opettajien ja rehtorien 

arvioimana. Tutkimuksessa selvisi, että vanhemmat korostavat tärkeimpinä 

laatutekijöinä opettajien ammattitaitoisuutta, erilaisuuden hyväksymistä, oppilaan 

itseluottamuksen vahvistumista sekä oppilaan viihtyvyyttä omassa opetusryhmässä. 

Omaa koulua arvioidessaan vanhemmat olivat Puron mukaan tyytyväisimpiä 

henkilöstön ystävällisyyteen, opettajan helppoon lähestyttävyyteen, henkilöstön 
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palvelualttiuteen, koulun ja kodin toimivaan yhteistyöhön sekä oppilaan myönteiseen 

koulusuhtautumiseen. (Puro 2011, 31–32.)   Puron mukaan huoltajien käsitys 

koulusta muodostuukin lähinnä koulun kanssa tehtävän yhteistyön näkökulmasta, 

joka nousee oppilaan kouluviihtyvyyden kanssa merkittävämmäksi 

arviointikriteeriksi kuin oppilaan oppimistulokset (Puro 2011, 41, 68).  

 Toisaalta Honkasillan (2011) tutkimuksessa ilmeni, että ADHD -lapsen 

oppimisen ja kasvun tuen tarpeiden huomioon ottaminen sekä lapsen vanhempien 

kasvatusasiantuntijuuden kuuleminen peruskoulun kasvatustyössä on varsin 

sattumanvaraista. Lisäksi Honkasillan mukaan tuki siirtymävaiheessa 

alakouluasteelta yläkouluasteelle oli epäjatkuvaa. (Honkasilta 2011.) 

 Eriksenin (2001) mukaan vanhemmat ovat huolissaan koulun kiireestä. 

Yksi opettaja vastaa monesta oppilaasta ja jo alakoulussa oppisisällöt ovat 

opetussuunnitelmien mukaisesti melko laajoja ja opittavaa on paljon. Erityisesti 

tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kohdalla ollaan usein huolissaan 

siitä, pysyvätkö oppilaat mukana koulun oppimistahdissa. Eriyttämisellä pyritään 

vastaamaan oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin, mutta vanhemmat ovat usein 

huolissaan siitä, kuinka paljon opettajalla riittää aikaa juuri heidän lapsensa 

opettamiseen ja oppimisen tukemiseen. Lisäksi vanhemmat ovat huolissaan 

opetusryhmien koosta ja suurten ryhmäkokojen vaikutuksesta oppilaiden 

oppimiseen. (Eriksen 2001, 166–171, 175.)   

 Piispasen (2008) väitöstutkimuksen tulosten mukaan vanhemmat 

odottavat lastensa oppimisympäristöltä turvallisuutta, monipuolisuutta ja 

viihtyisyyttä. Kivijalka hyvälle oppimisympäristölle muodostuu hyvästä psyykkisestä 

ja sosiaalisesta ilmapiiristä sekä monipuolisesta psyykkisestä ja fyysisestä 
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turvallisuudesta niin vertaisten kesken kuin koulun aikuistenkin osalta. (Piispanen 

2008, 170.) 

3.2 Vanhempien vaatimukset opettajia kohtaan 

 

Opettajat kohtaavat työssään hyvin monenlaisia odotuksia ja vaatimuksia ja viime 

vuosikymmenten aikana erityisesti vanhemmat ovat alkaneet aktiivisemmin esittää 

vaatimuksia koulua ja opettajia kohtaan. Esimerkiksi Metso (2002) toteaa, että 

nykyään opettajan odotetaan valmiutta keskustella työstään ja perustella tekemiään 

ratkaisuja sekä päästää vanhempia ja opiskelijoita havainnoimaan luokan ja opettajan 

toimintaa. Edellä kuvatun kaltainen aktiivisuus saattaa kuitenkin tuntua opettajista 

jopa uhkaavalta (Metso 2002, 72–73). Myös Luukkainen (2004, 121) ja Syrjäläinen 

(1995, 19) toteavat vanhempien aktiivisuuden ja yhteydenpidon tiiviyden saattavan 

aiheuttaa opettajille ahdistusta, epävarmuutta ja kokemuksia siitä, että vanhemmat 

hankaloittavat heidän työtään. Eloranta (2000, 70) huomauttaa, että opettajat 

saattavat pelätä vanhempien tulevan kouluun arvioimaan ja arvostelemaan opettajien 

ammattitaitoa.    

 Vanhempien osallisuuden kuormittavuuden näkökulmasta onkin 

tärkeää, että yhteistyön säännöt ovat kaikkien osapuolten tiedossa ja niistä 

keskustellaan avoimesti. Syrjäläinen (2002, 82) toteaakin, että opettaja saattaa 

rasittua ja uupua, mikäli lapsen työ ja edistyminen ja vanhempien odotukset lasta 

kohtaan eivät kohtaa, vanhemmat käyttäytyvät opettajaa kohtaan epäasiallisesti tai 

pitävät opettajaan yhteyttä liian tiiviisti tai aktiivisesti. 

 Kauton ja Martikaisen (2012) tutkimuksen mukaan vanhemmat vaativat 

opettajilta ammattiroolin mukaista käyttäytymistä, mikä ilmenee työn hoitamisena 
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ammattitaitoisesti, esimerkillisenä käyttäytymisenä, mallikansalaisuutena, koulun 

tapahtumista ilmoittamisena, kiusaamiseen puuttumisena sekä oppilaiden 

kohtelemisena tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti. Ammattiroolin mukaisen 

käyttäytymisen lisäksi vanhemmat vaativat opettajilta yhteistyön tekemistä, erilaisten 

yhteydenpitokeinojen hyödyntämistä, sosiaalista kanssakäymistä, asiallisuutta 

yhteydenpidossa, tavoitettavuutta, aikaa keskustella sekä yhteydenottamista kotiin, 

mikäli koulussa tapahtuu jotakin odottamatonta. Lisäksi vanhemmat vaativat 

opettajia tekemään työtä sydämellä, tekemään töitä kesälomalla, olemaan hyviä 

asiakaspalvelijoita ja olemaan syyttämättä perhettä lapsen ongelmista. Myös kodin 

kasvatustehtävän tukeminen ja oppilaan yksilöllisen huomioinen nousivat esiin 

opettajia kohtaan esitetyissä vaatimuksissa. (Kautto & Martikainen 2012.) 

 Vaikka vanhemmilla on opettajia kohtaan paljon vaihtelevia 

vaatimuksia, ei kaikkia vaatimuksia tarvitse eikä voi täyttää (Metso 2002). Opettaja 

on asiantuntija ja hänellä on vastuu opetuksen suunnittelusta ja toteutuksesta. Haaste 

erityisesti yhteistyön näkökulmasta on myös se, että opettaja kohtaa niin monenlaisia 

vanhempia: aktiiviset ja valveutuneet vanhemmat asettavat mahdollisesti koululle 

laatuvaatimuksia ja suhtautuvat opettajan toimintaan kriittisesti, kun taas toiset 

vanhemmat ovat passiivisia tai jopa siirtävät kasvatusvastuun koululle ja opettajalle. 

(Launonen & Pulkkinen 2004, 33.)  
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4 KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ 
 
 
 
Kodin ja koulun yhteistyötä on määritelty eri tieteellisten tekstien yhteydessä 

runsaasti ja sitä kuvaillaan tutkimuskirjallisuudessa lukuisin käsittein. Erityisesti 

englantilaisessa ja amerikkalaisessa tutkimuskirjallisuudessa yhteistyöstä käytetään 

nimityksiä collaboration, partnership tai involvement (Ks. esim. Robinson & Fine 

1994; Lareau 1987; Griffith 1998.) Käsite involvement on näistä yleisimmin käytetty 

ja sillä tarkoitetaan nimenomaan vanhempien osallistumista (parent involvement, 

parental involvement) koulun ja kodin yhteistyöhön.    

 Garcia Collin ym. (2002, 304) mukaan vanhempien osallistumisella 

tarkoitetaan yleisesti vanhempien osallistumista koulun toimintaan, kuten opettaja-

vanhempikeskusteluihin, vanhempainiltoihin tai koulun järjestämiin tilaisuuksiin. 

Collins ja O’Brien (2003, 257) määrittelevät vanhempien osallistumisen (parent 

involvement) hieman laajemmin ja heidän mukaansa osallistumisella tarkoitetaan 

ylipäätään vanhempien tai huoltajien osallistumista lapsen koulutukseen ja hoivaan 

sekä lapsen tukemista. Siniharjun (2003, 5) mukaan kodin ja koulun yhteistyö 

perustuu jaetun vastuun näkemykselle, jossa koti, koulu ja yhteiskunta jakavat 

vastuun lasten kasvatuksesta.  

4.1 Kodin ja koulun yhteistyö Perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteissa 

 
Vuonna 2003 hyväksytyssä perusopetuslain muutoksessa korostettiin kodin ja koulun 

yhteistyötä (laki perusopetuslain muuttamisesta 477/2003). Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2004) on selkeästi todettu huoltajien 

ja koulun yhteinen kasvatusvastuu. Opetussuunnitelman perusteissa todetaan, että 
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ensisijainen vastuu lapsen ja nuoren kasvatuksesta on huoltajilla ja koulun tehtävä on 

tukea huoltajien kasvatustehtävää vastaten samalla oppilaan kasvatuksesta ja 

opetuksesta kouluyhteisön jäsenenä.  Lisäksi opetussuunnitelman perusteissa 

todetaan, että koululla on velvollisuus tehdä yhteistyötä huoltajien kanssa niin, että 

he voivat osaltaan tukea lapsen oppimista ja koulunkäyntiä. Yhteistyössä 

toteutettavan kasvatuksen tavoitteena on edistää lasten ja nuorten oppimisen 

edellytyksiä, turvallisuutta ja hyvinvointia koulussa. (Opetushallitus 2004.) Vuonna 

2016 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet tulevat uudistumaan. Uuden 

asiakirjan luonnokset ovat jo luettavissa internetissä ja niissä kodin ja koulun 

yhteistyötä määritellään hyvin samaan tapaan kuin aiemmassakin asiakirjassa. 

Luonnoksen mukaan kodin ja koulun yhteistyön avulla tuetaan kasvatuksen ja 

opetuksen järjestämistä niin, että kaikki oppilaat saavat opetusta, ohjausta ja tukea 

omalla kehitystasollaan ja omien tarpeidensa mukaisesti. Asiakirjassa todetaan, 

opetuksen järjestäjällä on vastuu kodin ja koulun yhteistyön edellytysten 

kehittämisestä. Yhteistyön lähtökohdiksi nimetään luottamus, tasavertaisuus ja 

keskinäinen kunnioitus. Koulun henkilökunnalta vaaditaan aloitteellisuutta ja 

henkilökohtaista vuorovaikutusta huoltajien kanssa. Lisäksi perusteluonnoksessa 

korostetaan yhteistyön merkityksellisyyden lisääntymistä, kun oppilaalla on tuen 

tarvetta. (Opetushallitus 2014.)   

 Rimpelä ym. (2008, 7) tuovat lisäksi esille Hyvinvoinnin ja terveyden 

edistäminen peruskouluissa 2 -raportissaan, että Opetussuunnitelman perusteiden 

mukaan huoltajilla on myös oikeus osallistua perusopetuksen kehittämiseen ja saada 

tietoa opetussuunnitelmasta, opetuksen järjestämisestä, oppilashuollosta sekä 

mahdollisuudesta osallistua kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön. Rimpelän ym. 

mukaan tämä edellyttääkin opettajalta aktiivista aloitetta yhteistyössä sekä 
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keskustelua ja tiedottamista huoltajien, opettajan ja oppilaan oikeuksista ja 

velvollisuuksista. Rimpelä ym. myös korostavat vanhempien oikeutta osallistua ja 

tulla kuulluksi lapsen opetusta ja kasvatusta koskevien kysymysten yhteydessä. 

(Rimpelä ym. 2008, 7–8.) Kodin ja koulun välisessä yhteistyössä perhe tulisi nähdä 

asiantuntijaroolissa siinä missä ammattilaisetkin (Koivikko & Sipari 2006; Määttä 

1999; Ferguson & Ferguson 1994). Vaikka ammattilaisilta löytyy tietyn erityisalan 

tietoa ja osaamista, tulisi ammattilaisten myös myöntää vanhempien asiantuntijarooli 

omaa lastaan koskevissa asioissa.      

4.2 Erilaisia käytäntöjä kodin ja koulun yhteistyössä 

 
Määttä (1999, 101) käyttää käsitettä kumppanuusyhteistyö kuvaamaan hyvin 

toimivaa yhteistyötä kodin ja koulun välillä. Tällainen yhteistyö on aidosti 

vastavuoroista ja siinä osapuolet täydentävät toisiaan. Kodin ja koulun yhteistyö 

kuitenkin rajoittuu valitettavan usein vanhempien ja opettajien virallisiin tapaamisiin, 

joita on harvoin. Määttä liittääkin kumppanuusyhteistyön käsitteeseen 

ekokulttuurisen ajattelutavan: tällöin arjen ratkaisut ja lapsen ja perheen arkeen 

suunnitellut interventiot ovat tärkeämpiä kuin yksittäiset terapiat ja tapaamiset 

(Määttä 1999, 54). Jatkuva kuuntelu ja kyky vastata perheen muuttuviin tarpeisiin 

kuvaakin hyvän yhteistyön perusajatusta (ks. Ferguson & Ferguson 1994).  

Epstein ja Dauper (1991) ovat todenneet, että lasten ja vanhempien 

vuorovaikutussuhteita kotona voidaan tukea vahvistamalla vanhempien osallisuutta 

koulun ja opetuksen käytäntöihin. Näin voidaan lisätä vanhempien käsitystä omista 

kyvyistään, mikä puolestaan parantaa lasten koulusaavutuksia ja asennoitumista 

omaan koulunkäyntiinsä. (Epstein & Dauber 1991, 289.) Samaan yhtyvät monet 

muutkin tutkijat ja Robinsonin ja Finen (1994) mukaan näkemys siitä, että 
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vanhempien laajalla osallistumisella on positiivinen vaikutus lapsen 

koulusaavutuksiin, saa laajaa tukea eri tutkimuksissa. Vanhempien osallistaminen 

vaatii paljon yhteistyöhalua kaikilta osapuolilta, niin koulun henkilökunnalta, 

vanhemmilta kuin muilta yhteistyötahoiltakin. Yhteistyöhalukkuuden lisäksi 

edellytyksenä on molemminpuolinen arvostus ja kunnioitus ja erityisesti koulun tulee 

arvostaa vanhempien apua ja nähdä vanhemmat kykenevinä yhteistyöhön. (Robinson 

& Fine 1994, 13.)     

 Epstein ja Dauper (1991) ovat kuitenkin todenneet, ettei 

kumppanuuden ihanne käytännössä useinkaan toteudu. Hyvistä aikeista huolimatta 

yhteistyö usein jämähtää opettajien asenteisiin tai koulun käytäntöihin. (Epstein & 

Dauber 1991, 304.) Yhtenä esteenä aidon kasvatuskumppanuuden tiellä voidaan 

Garcia Collin (2002) mukaan nähdä se, että opettajat ovat hyvin tietoisia 

tutkimustuloksista, joissa raportoidaan vanhempien vähäisen koulutustaustan, 

matalan sosioekonomisen statuksen tai yksinhuoltajuuden vaikuttavan vanhempien 

yhteistyöhaluihin, -kykyihin tai mahdollisuuksiin. Myös Epstein ja Dauber (1991, 

209) toteavat, että opettajien yhteistyö niiden vanhempien, joilla on edellä kuvatun 

kaltainen tausta, on vähäisempää. Gordonin (2006) mukaan kodin ja koulun 

yhteistyön toteutuminen onkin paljolti riippuvainen opettajan aktiivisuudesta ja 

koulun ilmapiiristä (esim. Tilus 2004; Gordon 2006). Launonen ja Pulkkinen (2004) 

tuovat esiin kehitystarpeet kodin ja koulun yhteistyössä: heidän mukaansa 

yhteistyösuhteissa ja niiden ylläpidossa sekä siirtymävaiheiden tukimenetelmissä on 

Suomessa paljon kehittämistä.    

 Siniharjun mukaan suomalaisessa koulukulttuurissa kodin ja koulun 

yhteistyötavat ovat hyvin vakiintuneita perinteisiin muotoihinsa. Näihin kuuluvat 

vanhempien osallistuminen vanhempainiltoihin ja henkilökohtaisiin tapaamisiin 
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opettajien kanssa, esimerkiksi arviointikeskustelujen muodossa. Kouluissa on toki 

vaihtelevia toimintakulttuureja ja kukin opettaja luo omat toimintatapansa, mutta 

yhteydenpito kotien ja opettajien välillä tapahtuu pääosin puhelimitse tai koulusta 

jaettavien tiedotteiden kautta. (Siniharju 2003, 76.) Nykyään oman lisänsä 

yhteydenpitoon tuovat sähköiset reissuvihot ja tiedotusvälineet, kuten esimerkiksi 

Helmi- ja Wilma-järjestelmät, joita kouluilla on käytössään.  

 Vasalammen (2008, 36) tutkimuksessa kodin ja koulun yhteistyön 

toteutumistapoina nousivat esiin vanhempainillat, reissuvihon kautta viestiminen, 

arviointikeskustelut sekä muut keskustelut opettajan kanssa. Räisänen (1996, 75) 

lisää edelliseen listaan vielä vanhempainkokoukset, puhelinkeskustelut ja kotiin 

lähetettävät tiedotteet. Pikkuhiljaa kouluissa on alettu etsiä uudenlaisia tapoja 

toteuttaa yhteistyötä ja osallistaa vanhempia koulutyöhön. Metso (2002) toteaakin 

yhdessä tekemisen ja iloitsemisen lasten oppimisesta olevan hyödyllisiä ja tehokkaita 

yhteistyömuotoja. Yhteiset tapahtumat, vanhempien osallistuminen koulupäivään 

sekä yhteiset retket ja juhlat alkavat hiljalleen vakiintua koulujen 

toimintakalentereihin. Samalla vanhemmat ja opettajat tutustuvat toisiinsa ja 

rakentavat yhteistä pohjaa positiivisten kokemusten avulla, jolloin vaikeiden ja 

negatiivisten asioiden käsitteleminen helpottuu. (Metso 2002, 71–72.) 

4.3 Kodin ja koulun kasvatuskumppanuus erityislasten koulupolulla 

 
 
Yhteistyö eri toimijoiden kanssa korostuu etenkin silloin, kun on kyse erityislapsen 

ja hänen perheensä kanssa työskentelemisestä. Erityislasten kouluasioiden 

suunnittelussa, järjestämisessä ja seuraamisessa saattaa olla mukana suurikin 

moniammatillinen yhteistyöryhmä, jolloin yhteistyö kodin kanssa on hyvin 

merkityksellistä. Määtän ja Rantalan (2010) mukaan koti ja koulu asiantuntijoina 
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voivat muodostaa vahvan tukiverkoston niin erityislapselle kuin toisilleenkin, ja 

aidon ja hedelmällisen yhteistyön takaamiseksi tarvitaan kaikkien osapuolten 

asiantuntijuutta. Vaikka vanhempien ja eri ammattilaisten yhteistyö on paljon esillä 

puheissa ja virallisissa dokumenteissa, se ei kuitenkaan valitettavan usein aidosti 

toteudu käytännössä. Määtän ja Rantalan mukaan kasvatusjärjestelmän tärkein 

kysymys onkin se, kenen asiantuntijuuteen luotetaan, kun arvioidaan lapsen 

oppimisen ja kasvun edellytyksiä. Kun lapsi määritellään erityiseksi, voidaan vastuu 

lapsen oppimisesta ja kasvusta siirtää erityisasiantuntijoille. Erityisasiantuntijat 

puolestaan usein sivuuttavat vanhempien asiantuntijuuden omaa lastaan koskevissa 

asioissa. (Määttä & Rantala 2010.)  

4.4 Vanhempien toiveet yhteistyölle 

 

Aiemmin kodin ja koulun yhteistyö ymmärrettiin pääsääntöisesti opettajien ja 

vanhempien välisinä tapaamisina, joissa käsiteltiin lähinnä ongelmatilanteita ja 

koulusta otettiin yhteyttä kotiin silloin, kun oli tapahtunut jotain ikävää. Nykyään 

Seikkulan (2005, 15) mukaan kodin ja koulun yhteistyö nähdään 

vuorovaikutuksellisempana, vanhempien rooli aktiivisempana ja positiivisen 

palautteen antaminen merkityksellisenä osana yhteistyötä.  

 Kodin ja koulun yhteistyötä on tutkittu Suomessa paljon ja vanhemmat 

ovat useiden suomalaisten tutkimusten mukaan olleet melko tyytyväisiä kodin ja 

koulun väliseen yhteistyöhön (esim. Korpinen 1977; Aho 1980; Räty ym. 1995; 

Syrjälä ym. 1997). Tutkimukset ovat kuitenkin keskittyneet lähinnä yleisopetuksen 

oppilaiden vanhempiin ja tuen tarpeessa olevien oppilaiden vanhempien ääni on 

jäänyt vähemmälle huomiolle. Lisäksi, vanhempien tyytyväisyydestä huolimatta, 
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yhteistyössä on varmasti vielä paljon kehitettävää.    

 Vanhemmilla on hyvin yksilöllisiä toiveita kodin ja koulun välistä 

yhteistyötä kohtaan. Yksi vanhempi haluaa olla aktiivisesti mukana yhteistyössä ja 

pitää tiivisti yhteyttä opettajaan, kun taas toinen vanhempi saattaa kokea koulun 

yhteistyövaateet kuormittavina (Bager-Charleson 2003, 57; Seikkula 2000, 18). 

Vanhempien mielipiteiden huomioiminen yhteistyöstä ja sen toteuttamisesta onkin 

vanhempien kasvatustehtävän tukemisen kannalta merkityksellistä, jotta yhteistyö 

voi olla aidosti toimivaa ja tarkoituksenmukaista (Metso 2004, 116).  

 Seikkulan (2000) väitöskirjassaan viittamassa Wanatin (1997) 

tutkimuksessa vanhemmat toivat esille toiveitaan kodin ja koulun välisestä 

yhteistyöstä. Vanhempien toiveissa painottuivat lapsen arvostaminen omana itsenään 

sekä vanhempien halu tasavertaisesta ja avoimesta suhteesta opettajaan, jossa 

opettaja arvostaa vanhempien mielipiteitä ja vanhemmat voivat vaikuttaa 

opetussuunnitelmaan. (Seikkula 2000, 20)  

 Ajan kuluessa vanhemmista on tullut yhä aktiivisempia ja 

laatutietoisempia myös koulun suhteen. Opettajat kohtaavat nykyään aiempaa 

enemmän vaatimuksia ja yhteydenottoja vanhemmilta eivätkä vanhempien toiveet ja 

vaatimukset luonnollisesti ole keskenään aina ristiriidattomia. Korpinen (2008) 

toteaa huoltajien osallistumisella olevan myös haittapuolia: vaativat vanhemmat 

työllistävät ja kuormittavat opettajia ja koulun henkilökuntaa (Korpinen 2008, 94–

95).      

 Launosen ym. (2004) mukaan vanhemmat ovat kiinnostuneita lähinnä 

oman lapsensa asioista, luokan tai koulun asioiden sijaan.  Vanhempien toiveissa 

korostuu heidän mukaansa henkilökohtaiset keskustelut opettajien kanssa sekä 

yhteydenpito oppilashuoltotyöryhmän kanssa. (Launonen ym. 2004, 93.)   
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5 TUTKIMUSONGELMA 
 
 

5.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset 

 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on saada tietoa ADHD-diagnosoitujen oppilaiden 

vanhempien opettajakäsityksistä. Lisäksi selvitän, miten oppilaiden, joilla on 

diagnosoitu ADHD, vanhemmat kokevat yhteistyön opettajien kanssa. 

Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

1. Millaisia käsityksiä ADHD-diagnosoitujen oppilaiden vanhemmilla 
on opettajista? 

 
2. Millaisia käsityksiä ADHD-diagnosoitujen oppilaiden vanhemmilla 

on opettajien kanssa tehtävästä yhteistyöstä? 
 
 
Olen päätynyt valitsemani aiheen pariin henkilökohtaisen kiinnostuksen 

saattelemana: haluan saada tietoa ja ymmärrystä erityistä tukea tarvitsevien 

oppilaiden vanhempien opettajakäsityksistä, jotta voin tulevaisuudessa itse toimia 

mahdollisimman hyvin yhteistyössä oppilaiden vanhempien ja perheiden kanssa. 

Lisäksi koen, että vanhempien, joiden lapsella on jokin diagnoosi, opettajakäsitykset 

ovat suomalaisessa erityispedagogisessa tutkimuksessa vielä melko vähän tutkittu 

aihe ja monet opettajat hyötyisivät näitä käsityksiä ja kokemuksia käsittelevästä 

tutkimustiedosta.  

5.2 Tutkijan oma esiymmärrys tutkimuksen aihepiiristä 

 
Tutkimukseni ei käsittele tutkijan omia kokemuksia ja käsityksiä, mutta koen 

kuitenkin merkitykselliseksi avata lukijalle myös omia ajatuksiani ja samalla kuvaan 

myös omaa motivaatiotani ja kiinnostustani valitsemaani aihetta kohtaan. Moilanen 
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ja Räihä (2010) ovat todenneet, että tutkijan omat aavistukset, ennakkotiedot ja 

käsitykset tutkittavasta ilmiöstä vaikuttavat tutkimusprosessissa erityisesti 

tutkimuskysymysten muotoutumiseen ja tutkijan tekemiin tulkintoihin. On kuitenkin 

huomattava, että tutkijan tutustuessa aiheeseensa ja syventyessä aiempaan 

tutkimustietoon, tutkimusongelmat ja -kysymykset usein muuttuvat ja jäsentyvät 

uudelleen. (Moilanen & Räihä 2010, 51–52.) Koen, että tutkimukseni luotettavuuden 

kannalta on tarpeellista pohtia ja tunnistaa tutkijana omia asenteitani, 

ennakkotietojani ja -käsityksiäni tutkimusaiheestani. Toivon, että tämä kappale antaa 

lukijalle työkaluja tutkimustulosteni kriittiseen pohtimiseen ja tekemieni tulkintojen 

luotettavuuden arvioimiseen.     

 Olen saanut lukuisten erityisopettajan, erityisluokanopettajan ja 

luokanopettajan sijaisuuksien kautta paljon kokemusta erilaisten opettajien kanssa 

työskentelystä ja erilaisista tehostettua tai erityistä tukea tarvitseviin oppilaisiin 

kohdistetuista suhtautumistavoista. Olen myös päässyt kuulemaan monien eri 

opettajahuoneiden välituntikeskusteluissa pohdintaa opettajien ja vanhempien 

yhteistyöstä, sen edellytyksistä ja vaatimuksista. Lisäksi olen työskennellyt sekä 

Aivoliitto Ry:n ja Kehitysvammaisten Tukiliitto Ry:n perhekursseilla ohjaajana, ja 

olen päässyt tekemään tiivistä yhteistyötä sopeutumisvalmennuskursseilla olleiden 

perheiden kanssa. Näistä lähtökohdista käsin olen tehnyt omista 

ennakkokäsityksistäni alla olevan visuaalisen esityksen (KUVIO 1), josta käyvät ilmi 

omat ennakkokäsitykseni siitä, millaisia ajatuksia ja käsityksiä luulen vanhemmilla 

olevan opettajista ja heidän kanssaan tehtävästä yhteistyöstä. Kuvion sisällöt 

nousevat omista kokemuksistani, käsityksistäni ja ennakkoluuloistani ja ne onkin 

nähtävä vahvasti opettajanäkökulmasta muodostuneiksi yleistyksiksi. 
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KUVIO 1. Tutkijan oma esiymmärrys vanhempien opettajakäsityksistä 

Vanhempien positiiviset käsitykset 
opettajien toiminnasta ja yhteistyöstä: 

Vanhempien negatiiviset käsitykset 
opettajien toiminnasta ja yhteistyöstä:  

Ammattitaitoisuus 
Osaaminen 
Tietotaito 
Avoimuus 
Yhteistyöhalukkuus 
Yksilöllisyyden kunnioittaminen ja 
huomioiminen 
Inklusiivisuus opetuksessa 
Ymmärtäminen  
Kuuntelu 
Luottamus 
Yhteydenpito 
Tyytyväisyys 
Kiitollisuus 
Pätevyys 
Arvostus 
Kunnioitus 
Kiinnostus 
Pedagogisuus 
Positiivisuus 
Positiivinen palaute 
Kannustaminen, rohkaiseminen 
Tukeminen 
Välittäminen 

Ristiriidat, erimielisyys 
Mustavalkoisuus 
Epäkunnioitus, arvostuksen puute 
Kiusaaminen, syrjintä  
Huomiotta jättäminen 
Viitsimättömyys 
Saamattomuus  
Haluttomuus, passiivisuus 
Epäammattimaisuus 
Osaamattomuus, tietämättömyys  
Epäluottamus  
Salailu  
Yhteistyökyvyttömyys 
Vähättely, lyttääminen  
Syyttäminen, syyllistäminen  
Vihaisuus  
Katkeruus  
Epäkiitollisuus 
Epäoikeudenmukaisuus 
Sokeus ongelmille  
Ajan ja resurssien puute  
 

 

 

Jaoin kuviossa 1 omat ennakko-oletukseni vanhempien käsityksistä positiivisiin ja 

negatiivisiin käsityksiin kuvastaakseni ennakko-oletustani siitä, että vanhempien 

käsitykset opettajista ja opettajien kanssa tehtävästä yhteistyöstä jakaantuvat melko 

mustavalkoisesti positiivisiin ja negatiivisiin käsityksiin. Uskon, että vanhemmat 

tiedostamattaan näkevät opettajat usein joko ”hyvänä” tai ”huonona” opettajana sen 

sijaan, että vanhemmat kovin analyyttisesti erittelisivät omasta mielestään mieluisia 

tai epämieluisia piirteitä opettajissa ja heidän toiminnassaan. Luulen myös, että 
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opettajan persoonallisuus ja työskentelytavat vaikuttavat hyvin vahvasti vanhempien 

käsityksiin. Esimerkiksi opettajan sosiaaliset taidot, temperamenttipiirteet ja jopa 

ulkonäkö saattavat vaikuttaa vahvastikin siihen, millaisen käsityksen vanhemmat 

hänestä muodostavat.     

 Opintojen, erilaisten työkokemusten ja lukuisten keskustelujen 

innoittamana olen pohtinut omaa suhtautumistani erilaisiin oppilaisiin ja vanhempiin 

ja pohtinut myös sitä, miten oppilaat ja vanhemmat mahtavat suhtautua minuun 

opettajana. Koen, että tämänkaltainen itsetutkiskelu ja reflektointi on tärkeää 

opettajan ammatillisessa kehittymisessä ja uskon, että tämä tutkimus antaa minulle 

paljon aineksia oman toimintani tutkimiseen ja kehittämiseen. 
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6 METODOLOGIA 
 
 

6.1 Tutkimuksen metodologiset lähtökohdat ja valinnat 

 
Kvalitatiivisella tutkimuksella tarkoitetaan laajaa joukkoa erilaisia tulkinnallisia 

tutkimuskäytäntöjä. Denzinin ja Lincolnin (2000) mukaan kvalitatiivista tutkimusta 

onkin vaikea määritellä kovin tarkasti, sillä ei ole olemassa teoriaa tai paradigmaa, 

joka olisi vain laadullisen tutkimuksen omaa. Lisäksi kvalitatiivisella tutkimuksella 

ei myöskään ole täysin omia metodeja. (Denzin & Lincoln 2000.) Jokainen tutkimus 

kuitenkin tarvitsee aina taakseen vankat epistemologiset, ontologiset ja 

metodologiset taustasitoumukset, jotka ovat perusteltuja tutkimuskohteen suhteen. 

Guban ja Lincolnin (2000) mukaan ontologialla tarkoitetaan sitä, millainen on 

todellisuuden olemus, mitä siitä voidaan tietää ja millaisia asioita ylipäätään voidaan 

tutkia. Epistemologialla puolestaan viitataan tutkijan ja tutkittavan suhteeseen sekä 

siihen, mitä ylipäätään voidaan tietää. Epistemologiset valinnat määrittävät, millä 

metodologisella otteella tutkimuskohdetta voidaan lähestyä ja metodologialla siis 

viitataan siihen, kuinka voidaan saada tietoa siitä, minkä uskotaan olevan 

tiedettävissä. Ensin täytyy siis päättää metodologia, jonka avulla voidaan saavuttaa 

haluttua tietoa. Sitten valitaan erityinen metodi, joka sopii valittuun metodologiaan. 

(Guba & Lincoln 2000, 107–108.)    

 Laadullisen tutkimuksen luonteeseen kuuluu tiedon hankinnan 

kokonaisvaltaisuus ja tutkimuksen tavoitteena on saada uutta tietoa tutkittavasta 

ilmiöstä aineistolle suoritettavan induktiivisen analyysin avulla. Induktiivisellä 

analyysillä tarkoitetaan yleisesti aineiston monitahoista ja yksityiskohtaista 

analyysiä, jonka avulla tutkija paljastaa aineistosta uusia näkökulmia ja käsityksiä. 
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(Hirsjärvi ym. 2009, 164; Patton 2002, 41.)  

 Laadullisen tutkimuksen yhteydessä puhutaan usein myös tutkimuksen 

prosessiorientaatiosta. Tällä tarkoitetaan sitä, että tutkijan näkökulmat ja tietoisuus 

tutkittavasta asiasta kehittyvät ja muuttuvat tutkimuksen edetessä. Tutkija siis 

rakentaa ja kehittää omaa tietoisuuttaan ja ymmärrystään tutkimuksensa kohteena 

olevasta ilmiöstä ja tekee uuden tiedon ja ymmärryksen valossa tarvittaessa jopa 

muutoksia tutkimuksellisiin linjauksiinsa. Laadullista tutkimusta voidaankin kuvata 

”vähitellen tapahtuvaksi tutkittavan ilmiön käsitteellistämiseksi”. (Kiviniemi 2001, 

72.)     

 Kvalitatiivinen tutkimus pohjautuu inhimillisen toiminnan tarkastelulle, 

jolloin tutkimuksen kohteina ovat ihmisten uskomukset, kokemukset ja 

merkityksenannot (Järvinen 1999, 13.) Kakkorin ja Huttusen (2010, 1) mukaan 

fenomenologisessa metodissa panostetaan kokemuksen analysointiin, joten 

ihmistieteellisessä tutkimuksessa on ajateltu, että kokemuksen empiirisessä 

tutkimuksessa on luontevaa ottaa lähestymistavaksi fenomenologia. Metsämuurosen 

(2006, 212) mukaan fenomenologialla tarkoitetaan sekä filosofian haaraa, joka on 

kiinnostunut ilmiöistä ja ilmiöiden tulkitsemisesta, että tästä filosofisesta 

suuntauksesta kehitettyä metodologiaa. Bogdanin ja Biklenin (2007, 25–27) mukaan 

useimmissa kvalitatiivisissa tutkimuksissa fenomenologinen näkökulma tarkoittaa 

käytännössä sitä, että fenomenologia toimii kehyksenä, jonka kautta metodiset 

valinnat tulevat ymmärretyiksi. Näin on myös omassa tutkimuksessani, joka on 

kvalitatiivinen tutkimus, jonka metodologiset valinnat lainaavat piirteitä 

fenomenografisesta tutkimuksesta.     

 Marton on todennut, että fenomenografia on tutkimuksellinen 

lähestymistapa, joka tutkii erilaisia todellisuuden ymmärtämisen tapoja (Marton 
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1986). Kakkorin ja Huttusen (2010) mukaan fenomenografialla tarkoitetaan 

tutkimusmenetelmää, joka tutkii ihmisten kokemuksia, käsityksiä ja ajatuksia jostain 

ilmiöstä. Fenomenografinen tutkimusote sijoittuu filosofiselta taustaltaan 

fenomenologian ja hermeneutiikan välimaastoon, mutta on kuitenkin Kakkorin ja 

Huttusen (2010) mukaan erotettava fenomenologisesta ja hermeneuttisesta 

tutkimusmetodista. (Kakkori & Huttunen 2010, 1.) 

 Ahosen (1994) mukaan fenomenografia käsitteenä tarkoittaa ilmiön 

kuvaamista ja ilmiöstä kirjoittamista. Hän jatkaa, että fenomenografiassa tutkitaan 

sitä, miten maailma ilmenee ja rakentuu ihmisten tietoisuudessa ja erityisesti 

kiinnostuksen kohteena ovat ihmisten käsitykset asioista. (Ahonen 1994, 114.) 

Huuskon ja Paloniemen (2006) mukaan fenomenografisen tutkimuksen tavoitteena 

voidaan pitää jaettujen ja sosiaalisesti merkittävien ajattelutapojen löytämistä ja 

systematisointia. Heidän mukaansa lähtökohta fenomenografiselle tutkimukselle on 

systemaattinen kuvaus, jossa tarkoituksena on saada selville käsitysten eroja tietyssä 

ryhmässä. (Huusko & Paloniemi 2006, 4.) Myös Kakkorin ja Huttusen (2010) 

mukaan fenomenografisessa tutkimuksessa tutkimuksen kohteena ovat ihmisten 

käsitykset, kuvaukset, ymmärtämisen tavat ja ilmiön käsitteellistäminen. Heidän 

mukaansa fenomenografiassa pyritään kuvaamaan ”maailmaa niin kuin se 

havaitaan”, kun taas perinteisesti tieteessä on pyritty kuvaamaan ”maailmaa niin kuin 

se on”. (Kakkori & Huttunen 2010, 8, 10.) Marton itse käytti käsitteitä ensimmäisen 

asteen käsitys ja toisen asteen käsitys selvittäessään fenomenografian 

tutkimuskohdetta. Ensimmäisen asteen käsityksellä viitataan siihen, miten asia 

maailmassa makaa, esimerkiksi voidaan todeta, että ulkona paistaa aurinko. Kaikki 

voivat itse havaintomaailman kautta todeta, että ulkona paistaa aurinko. Näkökulma 

on tällöin noumenaalinen eli se koskee asiaa maailmassa. Toisen asteen käsityksellä 
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taas viitataan siihen, miten asiaa voidaan käsitteellistää, miten sitä on koettu ja 

havainnollistettu. Jos ihmisiltä kysytään, millainen sää ulkona on, he kertovat 

millaisena he itse kokevat ulkona vallitsevan sään. Tällöin näkökulma on 

fenomenaalinen eli se koskee sitä, miten asia ilmenee subjektille aistielinten ja 

ymmärryksen käsitteiden kautta. Fenomenografiassa tutkitaan fenomenaalista 

näkökulmaa eli sitä, miten maailman asiat ilmenevät ihmisten käsityksissä ja miten 

ihmisten käsitykset käsitteistävät ja rakentavat maailmaa ihmisille. 

Fenomenografisessa tutkimuksessa ollaan siis kiinnostuneita nimenomaan toisen 

asteen käsityksistä. (Kakkori & Huttunen 2010, 10–11.) Järvisen (1999, 16) mukaan 

on kuitenkin muistettava, että tutkimuksessa ei koskaan saada tuotettua tietoa siitä, 

mitä asiat todellisuudessa tutkittavalle merkitsevät, sillä tutkija rakentaa aina oman 

tulkintansa tutkimuskohteesta.	    

Tutkimusmetodina fenomenografia on jakanut tutkijoiden näkemyksiä. Esimerkiksi 

Martonin ja Boothin (1997, 111) mukaan fenomenografia itsessään ei ole metodi, 

vaikka siinä metodisia elementtejä onkin. Hasselgren (1996) taas korostaa 

fenomenografian metodiluonnetta. Yleisimmin fenomenografian kohdalla on puhuttu 

lähestymistavasta. Myös tässä tutkimuksessa fenomenografia toimii metodologisena 

lähestymistapana sen sijaan, että se olisi tiukasti noudatettava metodi. Tutkimukseni 

siis enemmänkin lainaa piirteitä fenomenografisesta tutkimussuuntauksesta.  

6.1.1 Aineistonkeruu 

Kakkorin ja Huttusen (2010) mukaan fenomenografiseen tutkimukseen ei liity 

mitään tiettyä yksittäistä laadullisen aineiston keräysmetodia. Yksilölliset 

teemahaastattelut tai avoimet haastattelut ovat yleisiä fenomenografisessa 

tutkimuksessa, mutta mm. observointia, koe-asetelmia, tekstien keräystä, 
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haastattelulomakkeita ja narratiivejakin käytetään. Kenties luontevinta tai 

alkuperäisintä fenomenografisen tutkimuksen historian kannalta on kuitenkin kerätä 

aineisto juuri teemahaastattelulla. Fenomenografiaa tutkimusmenetelmänä voidaan 

toki yhdistää muihinkin menetelmiin ja ilmiötä voidaan tutkia fenomenografisen 

tutkimustavan lisäksi myös määrällisillä tutkimusmenetelmillä (ns. mixed methods -

tutkimus). (Kakkori & Huttunen 2010, 8). Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2007, 200–

201) toteavat haastattelun olevan perusteltu valinta tiedonkeruumenetelmäksi silloin, 

kun 1) tutkimustilanteessa halutaan korostaa tiedonantajia subjekteina, jotka luovat 

tutkimuksessa merkityksiä, 2) kysymyksessä on entuudestaan vähän tutkittu aihe, 3) 

tulos halutaan sijoittaa laajempaan kontekstiin, 4) tiedetään ennalta, että tutkimuksen 

aihe tuottaa vastauksia monitahoisesti, 5) halutaan tarkentaa saatavia vastauksia, 6) 

halutaan syventää saatavia tietoja ja pyytää perusteluja sekä 7) tutkitaan arkoja tai 

vaikeita aiheita.     

 Tutkimukseni aineisto on kerätty teemahaastatteluina (engl. focused 

interview), jolla tarkoitetaan puolistrukturoitua haastattelua. Ruusuvuori ja Tiittula 

(2009) kuvailevat teemahaastattelua siten, että kaikkien haastateltavien kanssa 

käydään läpi samat teemat eli aihepiirit, mutta kysymysten muotoilu ja järjestys 

voivat vaihdella (Ruusuvuori & Tiittula 2009, 11; Patton 2002, 343.) Tuomen ja 

Sarajärven (2002, 77) mukaan teemahaastattelu kulkeekin tiettyjen etukäteen 

valittujen teemojen mukaan ja teemoja tarkentavien kysymysten kautta. 

Haastatteluissa on käytetty samaa haastattelurunkoa, joka on luettavissa 

tutkimusraporttini liitteessä 3.   

 Tutkimusmenetelmänä teemahaastattelu antaa tilaa haastateltavan 

omille merkityksenannoille, minkä vuoksi se myös sopii hyvin omaan tutkimukseeni. 

Metodologisesti teemahaastattelussa korostuvat ihmisten tulkinnat asioista ja heidän 
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asioille antamansa merkitykset (Hirsjärvi & Hurme 2001, 48). Teemahaastattelu 

sopii luonteeltaan hyvin fenomenografiseen tutkimukseen, sillä keskusteleva 

haastattelutapa on luonteva tapa lähestyä informanttien kokemuksia ja käsityksiä 

opettajista ja se sallii vastausten tarkentamisen ja syventämisen haastattelutilanteessa. 

Lisäksi teemahaastattelu sallii hyvin sen, että vastaukset ovat monitahoisia. 

Haastattelututkimuksen etuna voidaan pitää myös sitä, että haastattelemalla 

informaatio saadaan niiltä ihmisiltä, joita asia koskee.  

 Olen saanut tutkimusaineistoni Jyväskylän yliopiston 

erityispedagogiikan yksikön tohtorikoulutettava Juho Honkasillalta, joka tutkii 

omassa väitöskirjatutkimuksessaan sitä, miten ADHD otetaan vastaan 

peruskouluissa. Honkasilta on kerännyt aineiston kevään 2012 aikana 

haastattelemalla Etelä-Suomessa asuvia vanhempia, joiden lapsella on diagnosoitu 

ADHD. Aineiston valintaperusteena on ollut se, että oppilaalla on ADHD -diagnoosi. 

13 haastattelusta kuudessa olivat mukana molemmat vanhemmat ja seitsemässä 

haastattelussa paikalla oli vain äiti. Haastatteluihin on siis osallistunut 13 äitiä ja 

kuusi isää. Haastattelut on toteutettu perheiden kotona tai perheen toiveiden mukaan 

jossain muussa tilassa, kuten esimerkiksi toisen vanhemman työpaikalla.  

Haastatteluaineisto on litteroitu puhutun kielen konventioiden mukaan 

ja litteroitua tekstiä muodostui 467 sivua (fontti 12, riviväli 1).	   Tutkimuslupien 

hankinta ja haastateltavien valinta on tehty Juho Honkasillan toimesta. Kaikki 

tutkimukseen osallistuneet haastateltavat ovat allekirjoittaneet kirjallisen 

tutkimussuostumuksen. Juho Honkasilta luovutti aineiston käyttööni joulukuussa 

2013. Allekirjoitin luovutuksen yhteydessä sopimuksen, jossa määritellään 

haastateltavien anonymiteetti sekä tutkijan vaitiolovelvollisuus, aineiston säilyttämis- 

ja arkistointitapa sekä aineiston hävittäminen tutkimuksen päätyttyä. 
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 Haastateltavat on valittu nk. lumipallo-otantaa soveltaen eli kyseessä on 

harkinnanvarainen näyte. Metsämuurosen (2001, 40) mukaan lumipallo-otannassa 

(Snowball sample) on kyse siitä, että yhden avainhenkilön suositusten ja 

yhteydenottopyyntöjen kautta saadaan tutkimukseen mukaan henkilöitä, joita muuten 

olisi vaikeaa tai mahdotonta tavoittaa aiheen arkaluontoisuuden tai ryhmän vaikean 

tavoitettavuuden vuoksi. Avainhenkilö siis johdattaa tutkijan tiedonantajien pariin. 

ADHD-liitto ry:n jäsenyhdistys, Keski-Suomen ADHD-yhdistys onkin ollut apuna 

haastateltavien löytämisessä. Tutkittavien perheiden tavoittaminen tapahtui kahdella 

vaihtoehtoisella tavalla: ADHD-liiton lehteen jätetyn ilmoituksen kautta sekä 

pääkaupunkiseudun jäsenyhdistyksen koteihin kirjeitse lähetetyn tutkimuspyynnön 

avulla. Yhteensä näillä tavoilla tavoitetuista perheistä tutkimukseen ilmoittautui 13 

perhettä. Harkinnanvaraisen näytteen avulla on pyritty varmistamaan, että 

informantit tietäisivät mahdollisimman paljon tutkimusaiheesta. Harkinnanvarainen 

näyte onkin tyypillinen piirre laadullisessa tutkimuksessa ja se mahdollistaa 

Kiviniemen (2001, 68) mukaan tutkittavan ilmiön mielekkään ja syvällisen 

tarkastelun. Myös Patton (2002, 40, 235) toteaa harkinnanvaraisen näytteen tuottavan 

parasta mahdollista tietoa ilmiöstä, jota kulloinkin tutkitaan.  

6.2 Aineiston analysointi 

 
Aineiston analyysissä Grönforsin (1985, 145) mukaan kerätty aineisto ” -- hajotetaan 

käsitteellisiksi osiksi ja synteesin avulla näin saadut osat kootaan uudelleen 

tieteellisiksi johtopäätöksiksi”. Metsämuuronen (2006, 242) nimittää tällaista 

toimintaa abstrahoinniksi, jolloin tutkimusaineisto järjestetään sellaiseen muotoon, 

että aineistosta tehdyt tulkinnat voidaan irrottaa yksittäisistä henkilöistä, tapahtumista 

ja lausumista, ja siirtää teoreettiselle tasolle. Fenomenografisessa tutkimuksessa 
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aineiston lähestymistapa on Huuskon ja Paloniemen (2006, 5) mukaan aina 

aineistolähtöinen, joten teoriaa ei käytetä sen enempää luokittelurunkona kuin 

teoriasta johdettujen olettamusten testaamisen perustanakaan. Tutkijan tulkinta 

syntyy vuorovaikutuksessa aineiston kanssa, jolloin aineisto toimii kategorisoinnin 

pohjana.       

 Ahonen (1994, 123–125) toteaa teoreettisen perehtyneisyyden olevan 

välttämätön osa tutkimusta kaikissa sen vaiheissa ja se auttaa tutkijaa tiedostamaan 

hänen omat käsityksensä ja olettamuksensa, jotka vaikuttavat aineiston analysointiin. 

Ahonen (1994, 122) lisää, että tutkijan on mahdotonta käsitellä aineistoa täysin ilman 

ennakko-oletuksia, koska empiiristä tutkimusta ohjaa erityinen tiedonintressi. 

Tämänkaltaisesta ennakko-oletusten huomioimista kutsutaan myös hallituksi 

subjektiviteetiksi (Ahonen 1994, 122) ja kriitiiseksi itsereflektioksi (Koro-Ljungberg 

2005, 281). Fenomenografisessa tutkimuksessa on keskeistä se, että tutkija tiedostaa 

ja sulkee pois analyysin ajaksi omat ennakkokäsityksensä ja kokemuksensa 

tutkittavasta ilmiöstä (Niikko 2003, 25–35). Tämän vuoksi olen kappaleessa 5.2 

Tutkijan oma esiymmärrys tutkimuksen aihepiiristä tuonut lukijalle ilmi omia 

ennakkokäsityksiäni ja -oletuksiani tutkittavasta aiheesta. 

6.2.1 Fenomenografinen analyysi 

Kuten yllä todettiin, fenomenografinen tutkimus on aina aineistopohjaista eli siinä ei 

etukäteen teemoitella aineistoa tai tehdä teoriapohjaista analyysiä. Tulosavaruuden 

teemat ja ulottuvuudet ovat siis tutkijan löydettävissä aineistosta. Tulkinta on tutkijan 

vuorovaikutusta aineiston kanssa ja aineisto yksin toimii kategorisoinnin pohjana. 

(Huusko & Paloniemi 2006, 166.) Robsonin (2002) mukaan tutkimuksen tarkoitus ja 

tutkimuskysymys ohjaavat pitkälti sitä, millaisia sisältöjä aineistosta analysoidaan.	  
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Fenomenografista analyysiä tehtäessä ei myöskään kiinnitetä huomiota siihen, kuka 

on sanonut mitäkin, vaan siihen, millaisia ajatuksia koko haastateltavien ryhmällä 

tutkittavasta asiasta on (Kakkori & Huttunen 2010). Fenomenografisessa 

tutkimuksessa ei siis olla kiinnostuneita yksittäisen informantin ajatuksista ja 

mielipiteistä vaan koko haastateltavien joukon ajatuksista. Tulosavaruuteen 

sijoitetaan aineistosta poimittuja yksittäisiä ilmauksia, ajatuksia tai mielipiteitä, ei 

yksittäisen vastaajan ajatuksia. Onkin keskeistä huomata ero yksittäisen vastaajan 

ajatuksen ja yksittäisen proposition välillä: propositiolla tarkoitetaan yksittäistä 

väitettä ja yhdessä ajatusta ilmaisevassa lauseessa voi olla useita propositioita. 

Propositioita aineistosta eroteltaessa törmätäänkin usein siihen, että yhden ihmisen 

ajatukset voivat olla keskenään ristiriitaisia. Tämä ei muodosta ongelmaa 

fenomenografisessa tutkimuksessa, sillä tarkoitushan on tutkia kaikkia ajatuksia, 

käsityksiä ja kokemuksia, joita ihmisellä tutkittavasta ilmiöstä on ja käsitykset voivat 

olla keskenään ristiriitaisia. (Kakkori & Huttunen 2010.) Tässä tutkimuksessa 

analyysin havaintoyksikkö on siis yksittäinen propositio.  

Huuskon ja Paloniemen (2006) mukaan fenomenografisen 

tutkimussuuntauksen tavoite on kuvailla, analysoida ja ymmärtää tutkittavien 

käsityksiä ja näiden käsitysten keskinäisiä suhteita. Näin voidaan päästä käsiksi 

ajattelutapoihin, jotka ovat tutkittavien keskuudessa jaettuja ja sosiaalisesti 

merkittäviä. Tutkijan tulee aina huomioida, että tutkittavien käsitykset ovat aina 

luonteeltaan suhteellisia ja sosiaalisesti rakentuvia, ja tutkijan tulee aineistoa 

analysoidessaan huomioida tutkittavien vastausten ja kommenttien 

kontekstuaalisuus. (Huusko & Paloniemi 2006, 163, 165–166.)  

 Fenomenografisen analyysin tarkoitus on Häkkisen (1996, 41) mukaan 

löytää aineistosta rakenteellisia eroja, jotka selventävät käsitysten ja tutkittavan 
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ilmiön suhdetta. Tulosavaruuden kuvauskategoriat, jotka kuvaavat erilaisia tapoja 

käsittää ja käsitteellistää tutkimuksen kohteena olevaa ilmiötä, muodostetaan näiden 

erojen perusteella. Bodenin mukaan (1995) onkin keskeistä ymmärtää ero käsitysten 

ja kuvauskategorioiden välillä. 

Häkkisen (1996) mukaan fenomenografinen analyysi etenee erillisten 

vaiheiden kautta ja tulkinta ja merkitysten etsiminen tapahtuvat samanaikaisesti 

monella eri tasolla. Analyysissä ilmiön osista muodostetaan kokonaisuus ja 

fenomenografisen analyysin ensimmäinen vaihe onkin merkitysyksiköiden 

etsiminen. Analyysiyksikkönä pidetään yksittäistä ajatuskokonaisuutta eli 

propositiota, ei yksittäisiä sanoja tai lauseita. (Häkkinen 1996.) Oman tutkimukseni 

kohteena ovat vanhempien käsitykset opettajista ja opettajien kanssa tehdystä 

yhteistyöstä. Minua siis kiinnosti empiirisessä aineistossani se, millaisia käsityksiä 

aineistoni vanhemmilla on opettajista ja opettajien kanssa tehtävästä yhteistyöstä 

sekä se, mitä samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia aineistoni sisältämistä 

käsityksistä löytyy. Analyysissä etsin vanhempien opettajakäsityksiin liittyviä 

merkityssisältöjä ja tutkin niiden suhdetta toisiinsa.  

Aloittaessani aineiston analysointia luin aineiston ensin läpi useaan 

kertaan ja etsin aineistosta tutkimuskysymysteni kannalta oleellisia ilmauksia. 

Pelkistin alkuperäisilmaukset pelkistetyiksi ilmauksiksi, jotka jatkossa toimivat 

kategorisoinnin lähtökohtina ja analyysini eteni niistä yksityiskohtaisempaan 

suuntaan. (ks. Häkkinen 1996.)   

 Häkkisen (1996, 42) mukaan analyysin toinen vaihe koostuu 

merkitysyksiköiden etsimisestä, lajittelemisesta ja ryhmittelystä. Analyysin 

seuraavassa vaiheessa ryhmittelin aineistosta löytämäni propositiot kategorioiksi 

sekä rajasin kategorioita vertaamalla merkitysyksikköjä koko aineiston merkitysten 
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joukkoon. Häkkisen (1996, 42) mukaan analyysissä onkin keskeistä on löytää 

erottelevat kriteerit eri kategorioille. Analyysin tuloksena muodostui seitsemän 

kuvauskategoriaa, jotka esittelen tutkimusraporttini tulososiossa.  

Seuraavaksi kirjoitin auki kategorioiden sisällöt, mikä auttoi 

kategorioiden välisten suhteiden kuvaamista. Näin loin samalla pohjan 

kuvauskategoriajärjestelmän eli tulosavaruuden luomiselle. (Marton 1994.) Loin 

kuvauskategorioiden alle merkityskategorioita ja jokaiseen kuvauskategoriaan 

muodostui vaihteleva määrä (7–15 kappaletta) merkityskategorioita, joiden avulla 

pyrin kuvaamaan kuvauskategorioiden välisiä suhteita. (Huusko & Paloniemi 2006, 

168.)     

 Kategorioista muodostui erikokoisia eli niissä on eri määrä ilmauksia. 

Häkkinen (1996, 70) kuitenkin toteaa, ettei kategorioiden muodostamisessa ole 

tärkeää ilmausten määrä, vaan käsitysten laadulliset erot. Analyysin edetessä 

muodostin kuvauskategorioista horisontaalisen systeemin (esim. Niikko 2003, 38–

39). Horisontaalisessa tulosavaruudessa kuvauskategoriat ovat keskenään 

samanarvoisia, jolloin erot kategorioiden välillä ovat sisällöllisiä.  

 Fenomenografisen tutkimuksen päätuloksen muodostavat analyysin 

tuloksena muodostetut kuvauskategoriat ja niistä rakennettu tulosavaruus (Marton 

1984). Esittelen muodostamani tulosavaruuden tulososion taulukossa 1, jossa kuvaan 

muodostamiani kuvaus- ja merkityskategorioita. 

6.2.2 Fenomenografinen tulosavaruus 

Fenomenografisessa tutkimuksessa aineistosta poimittujen käsitysten väliset suhteet 

kuvataan yleensä sanallisen erittelyn lisäksi myös graafisessa muodossa (Manninen 

2004, 200), jota kutsutaan tulosavaruudeksi (outcome space). Tulosavaruus on 
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visuaalinen esitys tutkijan luomista kategorioista. Tulosavaruudessa ovat mukana 

pääkategoriat eli kuvauskategoriat sekä mahdolliset merkityskategoriat. Usein siinä 

esitellään myös yksittäisiä esimerkkejä alkuperäisilmauksista ja kuvaillaan näin 

kategorioita lukijalle tarkemmin. Tulosavaruuteen myös merkitään, kuinka monta 

ilmausta kustakin kategoriasta löytyy. Kategoriat voidaan myös asettaa hierarkkiseen 

järjestykseen esimerkiksi kategorioiden oikeellisuuden tai yleisyyden mukaan. 

Tutkimusavaruutta ei ole kuitenkaan välttämätöntä asettaa hierarkkiseen 

järjestykseen lainkaan. (Kakkori & Huttunen 2010, 16.) Oman tutkimukseni 

tulosavaruus ei ole hierarkkinen esitys sisällönanalyysin tuloksista, sillä vanhempien 

käsitykset ovat hyvin yksilöllisiä eikä niitä voida arvottaa suhteessa toisiinsa. Mikäli 

aineiston koko olisi suurempi, voitaisiin tulosavaruus muodostaa hierarkkiseksi 

käsitysten esiintymistiheyden suhteen.  
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7 TULOKSET 
 
 

7.1 Tulosavaruuden esittely 

 

Tässä luvussa esittelen aineistosta muodostamani tulosavaruuden (TAULUKKO 1) 

vastaten samalla tutkimuskysymyksiin. Vanhempien opettajakäsityksiä kuvailevia 

kuvauskategorioita muodostui yhteensä seitsemän: 1) Suhtautuminen ja asenne, 2) 

Pedagoginen osaaminen, 3) Tieto ja osaaminen ADHD-diagnoosiin ja -oireisiin 

liittyen, 4) Sitoutuminen työhön, 5) Persoonallisuus, 6) Syrjiminen ja syyllistäminen 

ja 7) Yhteistyö. Kuvauskategoriat ja niihin liittyvät merkityskategoriat esittelen 

taulukossa 1.     

 Kuvauskategorioihin liittyy kuhunkin 7–15 merkityskategoriaa, joita 

muodostui yhteensä 92 kappaletta. Merkityskategoriat on muodostettu aineistosta 

esille nostamistani ilmauksista, joista osan esittelen seuraavissa alaluvuissa. 

 

TAULUKKO 1 Kuvauskategoriat ja niihin sisältyvät merkityskategoriat 

Kuvauskategoriat Kuvauskategoriaan sisältyvät 
merkityskategoriat (alkuperäisilmausten 
lukumäärä) 

1) Suhtautuminen ja asenne a) Suhtautuu positiivisesti ADHD- 
diagnoosiin (2) 
b) Suhtautuu positiivisesti ADHD-
lääkitykseen (1) 
c) On positiivinen asenne (2) 
d) Suhtautuu oppilaaseen 
ennakkoluulottomasti (4) 
e) Kannustaa ja kehuu (8) 
f) Vahvistaa oppilaan itseluottamusta (3) 
g) Kunnioittaa ja arvostaa oppilasta (6) 
h) Kategorisoi ja luokittelee oppilaita (2) 
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i) Suhtautuu ADHD-lääkitykseen 
negatiivisesti (1) 
j) Suhtautuu oppilaaseen ennakkoluuloisesti 
diagnoosin perusteella (5) 
k) Antaa oppilaalle paljon negatiivista 
palautetta (3) 
l) Ei huomaa positiivisia asioita oppilaassa 
(2) 
m) Asettaa matalammat odotukset ja 
tavoitteet oppilaalle (5) 
n) Yhteydenpito vanhempiin on pelkästään 
negatiivista (2) 
o) Ei kannata integrointia yleisopetukseen tai 
lähikouluperiaatetta (4) 

2) Pedagoginen osaaminen a) On kokenut (4) 
b) Käyttää monipuolisia opetusmenetelmiä 
(5) 
c) Puuttuu kiusaamiseen (2) 
d) Luo erilaisuutta sallivan ilmapiirin (1)  
e) Hallitsee ryhmän (4) 
f) On turvallinen aikuinen (1) 
g) Kohtelee oppilaita oikeudenmukaisesti (3) 
h) On johdonmukainen (2) 
i) On epäpätevä (7) 
j) On vastavalmistunut (2) 
k) Ei hallitse ryhmää (4) 
l) Luo ahdistavan oppimisilmapiirin (2) 
m) Ei uudista tai muuta toimintatapojaan (7) 
n) Käyttää sopimattomia opetus- tai 
rangaistusmenetelmiä (2) 
o) Ei pedagogista osaamista (2) 

3) Tieto ja osaaminen ADHD-diagnoosiin ja             
-oireisiin liittyen 

a) On tietoa ADHD-diagnoosista ja -oireista 
(2) 
b) On näkemys oppilaan tilanteesta (1) 
c) On erityispedagogista osaamista (5) 
d) Huomioi oppilaan yksilölliset tarpeet (4) 
e) Eriyttää opetusmenetelmiä ja -materiaaleja 
(4) 
f) Ei tietoa ADHD-diagnoosista ja -oireista 
(9) 
g) Ei tunnista oppilaan tuen tarpeita (8) 
h) Ei ymmärrystä ADHD-oireista ja niiden 
ilmenemisestä (7) 
i) Vähättelee oppilaan tuen tarpeita (4) 
j) Ei huomioi oppilaan tuen tarpeita (3) 
k) Kieltää ADHD-diagnoosin (2) 
l) Ei erityispedagogista pätevyyttä (5) 
m) Ei keinoja tukea oppilasta (9) 

4) Sitoutuminen työhön a) Tekee paljon työtä oppilaan eteen (4) 
b) Pitää työstään (2) 
c) Pitää oppilaista (2) 
d) Haluaa löytää ratkaisuja (5) 
e) On yhteinen tavoite vanhempien kanssa 
(2) 
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f) On aidosti kiinnostunut oppilaasta (5) 
g) On hyvä oppilaantuntemus (4) 
h) Luo oppilaisiin luottamuksellisen suhteen 
(3)  
i) On kuormittunut, uupunut tai väsynyt (10) 
j) Haluaa päästä helpolla (2) 
k) Ei ole mielenkiintoa tai kiinnostusta 
oppilaan tukemiseen (1) 
l) Ei tue oppilasta ja vanhempia (2) 

5) Persoonallisuus a) On empaattinen (1) 
b) On joustava (2) 
c) On huumorintajuinen (2) 
d) On järjestelmällinen (1) 
e) On mukava (2) 
f) On hyväntahtoinen (2) 
g) Henkilökemia opettajan ja oppilaan välillä 
toimii (2) 

7) Syrjiminen ja syyllistäminen a) Kiusaa oppilasta (5) 
b) Mitätöi oppilasta (3) 
c) Kohdistaa oppilaaseen henkistä väkivaltaa 
(2) 
d) Provosoituu oppilaan toiminnasta (1) 
e) Loukkaa vanhempia lapsen kautta (2) 
f) Syyllistää vanhempia (9) 
g) Leimaa oppilasta (5) 
h) Liioittelee oppilaan toimintaa (2) 
i) Syyttää oppilasta ilman todisteita (2) 

6) Yhteistyö a) Yhteistyö vanhempien kanssa toimii (2) 
b) Haluaa tehdä yhteistyötä (1) 
c) On aktiivinen yhteistyössä (7) 
d) Yhteistyö on tiivistä (3) 
e) Tukee vanhempien kasvatustyötä (1) 
f) Arvostaa vanhempien asiantuntijuutta (6) 
g) Avoin suhde vanhempiin (3) 
h) Yhteistyö on tuloksetonta (5) 
i) Yhteistyö on vanhempien aktiivisuuden 
varassa (5)  
j) Ei keskustele vanhempien kanssa (3) 
k) Ei tee omaa osuuttaan yhteistyössä (2) 
l) Ei vastaa vanhempien yhteydenottoihin (2) 
m) Ei tapaa vanhempia (3) 
n) On epäluotettava (4) 
o) Ei arvosta vanhempien asiantuntijuutta 
(11) 
p) Ei pyydä anteeksi tai pahoittele 
toimintaansa (4) 
q) Vanhemmat eivät pysty vaikuttamaan 
opettajan toimintaan (2) 
r) Ristiriitatilanteissa menee 
henkilökohtaisuuksiin (2) 
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Tutkimuskysymykseni ovat 1) Millaisia käsityksiä ADHD-diagnosoitujen oppilaiden 

vanhemmilla on opettajista? ja 2) Millaisia käsityksiä ADHD-diagnosoitujen 

oppilaiden vanhemmilla on opettajien kanssa tehtävästä yhteistyöstä? Ensimmäiseen 

tutkimuskysymykseen vastaavat kuvauskategoriat 1, 2, 3, 4, 5 ja 6. Nämä 

kuvauskategoriat kuvaavat käsityksiä, joita tutkimukseen osallistuneet vanhemmat 

esittivät opettajista. Toiseen tutkimuskysymykseen vastaa erityisesti kuvauskategoria 

7, joissa vanhemmat kuvaavat positiivisia ja negatiivisia piirteitä opettajien kanssa 

tehtävästä yhteistyöstä ja opettajien yhteistyötaidoista. Seuraavissa luvuissa esittelen 

tarkemmin kuvauskategorioihin sisältyviä merkityskategorioita ja liitän tulkintani 

aineistoon alkuperäisilmausten avulla. Alkuperäisilmauksista olen alleviivannut osia, 

jotka tukevat tekemiäni tulkintoja. 

7.1.1 Suhtautuminen ja asenne 

Ensimmäinen kuvauskategoria Suhtautuminen ja asenne vastaa 

tutkimuskysymykseen yksi ja kuvaa vanhempien käsityksiä siitä, millä tavalla 

opettajan toiminnassa ilmenee tämän myönteinen suhtautuminen oppilaaseen. 

Vanhempien käsityksissä opettajan positiivinen suhtautuminen ilmenee positiivisena 

suhtautumisena oppilaan ADHD-diagnoosiin ja -lääkitykseen sekä opettajan 

ennakkoluulottomuutena oppilaan diagnoosin suhteen. 

” -- opettaja joka ei ota ADHD:ta niinkun rasitteena vaan haasteena. Mä 
muistan sen ihan hyvin sen keskustelun niin sitten siellä sitten yks opettaja, 
just se (opettaja) josta tuli sitten (oppilaan) opettaja niin hän sano suoraan et 
hän ottaa (oppilaan diagnoosin) haasteena --” (H6, 612)   

” -- et tuolla (opettajan tunneilla) niinku se semmonen jotenki positiivinen  
asenne lapsiin ja se halu ja se et ei niinku säikähdetä sitä mitä sielt niinku  
papereissa lukee jase et jotenki suhtaudutaan myönteisesti -- ” (H11, 24) 
 
H: ”Mikä tuota on ollu koulun suhtautuminen tohon lääkitykseen?” 
Ä: ”Mun mielest ihan positiivinen.” (H2, 849) 
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Myös oppilaan kehuminen ja kannustaminen, oppilaan itseluottamuksen 

vahvistaminen sekä oppilaan kunnioittaminen ja arvostaminen koettiin 

haastateltavien keskuudessa keskeisiksi opettajan positiivista asennetta ja 

suhtautumista osoittaviksi tekijöiksi. 

 

”Ja hän (oppilas) on saanu hyvää palautetta opettajilta. -- Et kun hän on  
tehny oikeen ni hyvin nii sillon hän on saanu hyvän palautteenki kaikkien  
kuullen siellä.” (H4, 717) 

 
”Et hän (opettaja) on kannustava.” (H4, 1033) 
 
” -- sen opettajan puheessaki ja sanoissa ja esimerkeis kuuluu se et miten hän 
(opettaja) on niinku osannut tai löytänyt (oppilaasta) nää vahvuudet ja miten 
hän niinku saa tuettua niitä siellä koulupäivän ja kouluviikkojen aikana -- ” 
(H5, 974) 
 
”Ja sit sitä (oppilasta) kunnioitetaan (opettajan toimesta) niinku että se kokee 
että se on arvostettu.” (H3, 687) 
 
 

Toisaalta haastateltavilla oli myös negatiivisia käsityksiä opettajan suhtautumisesta 

ja asenteesta. Negatiivinen suhtautuminen ilmeni haastatteluista poimimissani 

alkuperäisilmauksissa oppilaiden kategorisointina ja luokitteluna, kielteisenä 

suhtautumisena ADHD-lääkitykseen sekä ADHD-diagnoosin tuottamina 

ennakkoluuloina oppilasta kohtaan.  

 

”Et ei se, et opettajat ois niinku oppinu ymmärtämään tavallaan (oppilaan)  
käytöstä, nii enemmänkin musta tuntu että ne (opettajat) yritti niinku  
kategorisoida (oppilaita) jotenki. Ja niinku siirtää tavallaan, niinku niil oli  
omat tilat ja ne on vään kauempana muista ja ne ei saa syödä samassa  
pöydässä kun muut syö. Et tavallaa niille (oppilaille) tehtiin niinku alusta  
lähtien selväks et te ootte erilaisia ja niinku.” (H3, 242) 

 
Ä: ” -- Toisaalta se opettaja oli, mä muistan me käytiin monia keskusteluja ku  
hän niinku tykkäs että tää lääke ehkä muuttaa (oppilaan) persoonaa liikaa ja  
hän oli niinku.” 



57 
 

H: ”Niin. Opettaja oli lääkevastainen?” 
Ä: ”Vastainen. Et me jouduttii niinku sanoo et kyl se (lääkitys) nyt ois hyvä.”  
(H4, 1277) 
 
” -- tuntuu että niitä kaikkia eväitä (ei) ees oo käytetty kun vaan heti vaan  
teilattiin et kun (oppilas) on ADHD et ei se voi onnistua tässä -- ” (H6, 578) 
 

 
Opettajan negatiivinen suhtautuminen ilmenee vanhempien käsityksissä myös 

opettajan negatiivisena palautteena oppilaalle, positiivisten asioiden huomaamatta 

jäämisenä, matalampina odotuksina ja tavoitteina sekä integraation tai 

lähikouluperiaatteen vastustamisena.  

 

” -- opettajalta tuli koko ajan niinku negatiivista palautetta (oppilaalle).” 
(H2, 450) 
 
” -- ekalla ja tokalla luokalla se oli hyvin pitkälti et puututtiin vaan niihin 
negatiivisiin asioihin eikä kannustettu ja niitä hyviä asioita -- ” (H12, 7) 
 
” -- sillä tavalla (opettajan toimesta) niinku vähän niinku tavallaan niinku 
etukäteen ilmeisesti ihan toivottiin ettei (oppilas) jaksas niinku käyttäytyä.” 
(H3, 863) 
 
” -- se (opettaja) oli semmonen vähän vanhanaikanen et se (opettaja) oli sitä 
mieltä et nää (oppilaat, joilla diagnosoitu ADHD) ei kuulu tavalliseen 
peruskouluun tällaset oppilaat et ne pitää laittaa erityiskouluun ja 
erityisluokalle et hänen näkemyksensä ei ollut niinku (oppilaan) paikka ei 
ollut niinku normaaliluokassa ollenkaan.” (H7, 383) 
 
 

Lisäksi haastateltavat toivat aineistoissa esiin opettajan negatiivisen suhtautumisen 

ilmenemisen  vanhempien ja opettajan välisessä yhteistyössä opettajan negatiivisena 

palautteena vanhemmille. 

 

” -- ja sit mun mielestä se oli hirveen huono tän niinku eka-tokaluokan 
opettajan kanssa että meille (vanhemmille) tuli ihan järkyttävästi niinkun 
paskaa niskaan sielt (opettajalta) suomeks sanottuna. Et (oppilas) tekee sitä, 
(oppilas) tekee tätä. Ei mitään niinku positiivista --” (H2, 188) 
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7.1.2 Pedagoginen osaaminen 

Toinen kuvauskategoria Pedagoginen osaaminen vastaa myös ensimmäiseen 

tutkimuskysymykseen ja ilmentää vanhempien käsityksiä opettajan pedagogisesta 

osaamisesta. Haastateltavat yhdistivät pedagogiseen osaamiseen sekä positiivisia 

sekä negatiivisia käsityksiä. Vanhemmat kokivat pedagogisen osaamisen ilmenevän 

positiivisesti mm. opettajan kokeneisuutena, monipuolisina opetusmenetelminä, 

kiusaamiseen puuttumisena, ryhmän hallintana ja kykynä luoda luokkaan erilaisuutta 

salliva ilmapiiri. 

 ” -- täs opettajas oli hyviä puolia, hän oli kokenu -- ” (H4, 330) 

” -- hän (opettaja) antaa ilmeisesti aika luovia ja mielenkiintosia tehtäviä.”  
(H4,1028) 
 
” -- Et no on sitä (oppilasta) jonkin verran mollattu jossain joukkuelajeissa  
kun se ei sitä omaa jengiä vie eteenpäin mut se (opettaja) on ottanu siihen  
aivan heti tosi tiukan linjan et se on lopettanu ne aivan heti ja et se on pitäny  
puhuttelut ja kaikki se on niinku (oppilas) on sanonu et mua servas siinä kun  
ne oli et mää oon huono ni (opettaja) pysäytti koko pelin ja sano et nyt tätä ei  
jatketa ennen ku on käyty tää keskustelu. -- ” (H11, 20) 
 
” -- se opettaja oli erittäin taitava ja sitte siellä (luokassa) sallittiin  
erilaisuutta.” (H4, 1242) 
 
” -- et se on ollu hyvä opettaja, kuka on saanu sen homman hanskaan. Ja sen  
luokan hanskaan.” (H3, 373) 
 

 
Lisäksi vanhemmilla oli kokemuksia opettajasta turvallisena aikuisena sekä 

oikeudenmukaisena ja johdonmukaisena opettajana, mikä ilmeni oppilaan kohteluna 

tasa-arvoisena ryhmän jäsenenä ja oletuksena ja vaatimuksena sääntöjen 

noudattamisesta. 

 
”Mut mull on sellanen kuva et hän on turvallinen opettaja ja pitää sen  
homman hanskassa.” (H4, 1024) 
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” -- mut et kyllä se (opettaja) myöskin jättää (oppilasta) jälki-istuntoon ja 
antaa varotuksia, ja kohtelee sitä (oppilasta) ihan niinku muitakin -- ” (H8, 
17) 
 
” -- siel (opettajan tunneilla) on niinkun oletusarvo että täällä viitataan ja et  
ei niinkun hilluta et eihän hän (oppilas) kehtais käyttäytyy huonosti -- ” (H11,  
24) 
 

 
Vanhemmilla oli myös negatiivisia käsityksiä opettajien pedagogisesta osaamisesta. 

Haastatteluaineistossa nämä käsitykset liittyvät opettajan epäpätevyyteen ja 

kokemattomuuteen, heikkoihin ryhmänhallintataitoihin sekä opettajan käyttämien 

menetelmien kokemiseen ahdistavina, vanhanaikaisina tai sopimattomina. Nämä osa-

alueet ilmenivät haastatteluissa mm. avustajien palkkaamisena opettajan sijaiseksi, 

vastavalmistuneen opettajan vähäisenä kokemuksena tukea tarvitsevista oppilaista 

sekä opettajan kyvyttömyytenä luoda luokkaan työrauha ja työskentelyä edistävä 

ilmapiiri. Lisäksi vanhemmat kertoivat haastatteluissa opettajien tukeutuvan usein 

yksilöllisyyttä tukevien toimintatapojen sijaan tuttuihin toimintatapoihin, joita he 

ovat käyttäneet vuosikymmenten ajan sekä käyttävän opetusmenetelmiä, jotka 

tuottavat oppilaille ahdistusta ja pelkoa tai turvautuvan jopa sopimattomiin 

rangaistusmenetelmiin, kuten nöyryyttämiseen ja eristämiseen.  

 

”No sit tuli syksy ja luokalla oli uus opettaja ja se oliki tuttu kasvo,  
naapuriluokan avustaja. No sit ei mennykkään kauaa kun kävi ilmi et eihän  
hänellä oo ees koulunkäyntiavustajan tutkintoo, ja sit kävi ilmi et hänellä ei  
oo mitään pedagogisii opintoja et hän on elokuva-alalta.” (H11, 12) 

 
”Et ei ehkä ny sitte ymmärtäny vielä, niin (opettaja) oli vastavalmistunu, nii 
sitte erityisoppilaita ihan ihan loppuun asti.” (H4, 1329) 
 
” -- hän ei pysty niinkun hallitsemaan (luokkaa) --” (H2, 491) 
 
”Se oli fiasko se opettaja oli niinkun voiks toisest ihmisest sanoo et on piru 
mut siis se oli semmonen kiero kun korkkiruuvi ja mun mielest se ei lapsii 
ottanu niinku sellaisenaan mun mielest sen (opettajan) niinku asenne 
opettamiseen oli niinku pelolla ja semmosella jos mä sanon sotilaskuri mut 
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semmonen et siellä oli kaikilla oli pelko persuuksissa siellä tunnilla -- ” (H6, 
684) 
 
” -- ja se (opettaja) ei suostunut muuttamaan näitä (toimintatapojaan) se oli  
sitä mieltä että kun tämä on 45 vuotta toiminut hyvin tällainen systeemi ja hän  
on kasvattanut näin ja näin monta sukupolvee tässä koulussa -- ” (H7, 1010) 
 
” -- no sit rupes tulee semmosest asiasta paljon ongelmia et siin luokassa oli  
tämmönen soppi mist oli niinku ikkuna ja pöytä ja tuoli ja se on tämmönen  
eristetty koppi, ja sit siin on ovi. Ja alun perin me oltiin tosi ilosia et voiku  
kiva et täällä on tällainen soppi ja et ku (oppilaalla) on ollu ongelmii et sinne  
voi mennä sit rauhottuu. Mut sit ne (opettajat) rupes käyttään sitä niin että  
sinne laitettiin lapsi ja sit ne ei päästänyt sitä ulos sieltä. Ja tota (oppilaalla)  
on jonkin verran klaustrofobiaa niinku mullaki et lukuisia kertoja se soitti  
aivan hysteerisenä et ne ei päästä mua ulos täältet jotenki must on aivan  
nöyryytyksen huippu ku siinä on se ikkuna ja toiset näkee kun sä oot ihan  
hysteerisenä siellä et tästä me sanottiin niinku lukuisia kertoja, sanottiin  
rehtorille että me ei hyväksytä tällästä -- ” (H11, 13) 
 

 

7.1.3 Tieto ja osaaminen ADHD-diagnoosiin ja -oireisiin liittyen 

Vanhempien vastauksissa korostui opettajan ADHD-diagnoosiin, -oireisiin ja niiden 

ilmenemiseen liittyvän tiedon ja käytännön osaamisen tärkeys. Vanhempien 

käsityksissä opettajilla sekä oli että ei ollut kyseistä tietoa ja osaamista, mutta 

haastatteluissa ilmeni määrällisesti enemmän (11 ilmausta) kokemuksia opettajista, 

joilla tätä tietämystä ja osaamista ei vanhempien käsitysten mukaan ollut tai se oli 

heikkoa tai puutteellista.  

” -- mut et kyllähän täytyy sanoo et ala-asteella on koko ajan yhtä  
luokanopettajaa lukuun ottamatta niin ne (opettajat) on suhtautunu  
positiivisesti ja niillä on ollut siellä muitakin ADHD-lapsia ja ne (opettajat)  
niinku tietää mitä se on kun sellanen (oppilas) on luokassa niin ne tuntuivat  
tietävän asioista aika paljon -- ” (H7, 461) 
 
”Mut tota ei kukaan (opettaja) oikeesti osannu käsitellä (oppilasta). Ei  
kukaan, ei kellään ollu opettajalla mitään niinku tietoa siitä (ADHD:sta).”  
(H3, 559) 
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Vanhempien vastauksista poimin tähän kuvauskategoriaan myös erityispedagogisen 

osaamisen, näkemyksen oppilaan tilanteesta, yksilöllisten tarpeiden huomioimisen 

opetuksessa sekä opetusmenetelmien ja -materiaalien eriyttämisen, sillä nämä osa-

alueet kuvaavat opettajan kykyä tunnistaa ja huomioida oppilaan yksilölliset tarpeet 

sekä kykyä vastata oppilaan tarpeisiin.  

 

” -- et sil (opettajalla) oli jotenki semmost näkemyst siit hommast -- ” (H11, 
8) 
 
” -- meil sattu hyvä tuuri, et sai, tota tämmösen (opettajan) joka oli  
erityisopettaja. Tämmösen ku, ammatti, hyvin koulut käyneenä tämmösenä  
niinku oikeen. Mun mielestä se oli perehtyny näihin kaikkiin (ADHD-oireisiin  
ja niiden ilmenemiseen) -- ” (H3, 339) 
 
” -- mut et kyllähän (oppilas) sai sielläkin niinkun erityisopetusta ja siellä 
(opettajan toimesta) kokeiltiin kans kaikenlaisii juttuja siellä luokkahuoneessa 
et läksyjen kirjaamista niillä lapuilla ja (oppilaan) istumapaikkaa vaihdeltiin 
et mikä ois hyvä et se (opettaja) otti hirveen hyvin huomioon nää jutut.” (H7, 
299) 
 
” -- kyllä mun mielestä tollasessa (opetuksessa ja oppimateriaaleissa) otettiin  
(opettajan toimesta) hirveen hyvin sitä yksilöllistä tarvetta huomioon.” (H7, 
1223) 
 

 
Vanhempien käsityksissä ilmeni myös negaatioita edellä mainituista 

merkityskategorioista, kuten se, että opettaja ei tunnista oppilaan tuen tarpeita sekä 

se, että opettajalla ei ole ymmärrystä ADHD-oireista ja niiden ilmenemisestä.  

Lisäksi aineistosta oli havaittavissa kokemuksia siitä, että opettaja vähättelee 

oppilaan tuen tarpeita, opettaja ei huomioi oppilaan tuen tarpeita, opettaja kieltää 

ADHD-diagnoosin, opettajalla ei ole erityispedagogista pätevyyttä ja opettajalla ei 

ole keinoja tukea oppilasta.  

 

” -- no se (oppilas) osaa lukee ja laskee et sillei ei (opettajan mielestä) oo 
oppimisvaikeutta mut et ei nähty taas metsää puilta.” (H12, 13) 



62 
 

 
”Ei mitään ymmärryst (opettajilla ADHD:sta). ADHD ym ne ne ymmärtää 
varmaan ton keskittymisen ongelmana, niinku et ei pysty keskittyy, mut se 
kaikki muu, sitä ne ei ymmärrä. Et mitä kaikkee siihen (ADHD-diagnoosiin) 
liittyy -- ” (H9, 43) 
 
” -- opettaja sano että ei minun mielestäni (oppilaalla) ole mitään  
aistiyliherkkyyksiä ihan niinkun se ois mielipidekysymys -- ” (H5, 325) 
 
” -- et hänen (opettajan) mielestään (oppilan) ei tarvi saada mitään  
erityistukee -- ” (H6, 994) 
 
” -- no kyl se (opettaja) ties mikä on ADHD mut ei hän niinku omassa  
opetuksessa eikä missään ottanu huomioon (oppilaan tuen tarpeita) ei ottanut 
-- ” (H6, 791) 
 
” -- ne (opettajat) oli niinku sitä mieltä ettei tämmöst oo olemassakaa. Ei, ei 
ole olemassa ADHD:ta. On vain huonosti käyttäytyviä lapsia, joilla on 
käytöshäiriö.” (H3, 127) 
 
”Et sillä opettajalla ei ole erityisopetukseen niinkun tommosta (pätevyyttä).” 
(H2, 1038) 
 
” -- toi opettajaki jotenki silleen jännästi sivulauseessa sano että mä en nyt 
tiedä mitä täs et mulla (opettajalla) ei oo niinkun keinoja et mä en tiedä mitä 
täs voi tehdä -- ” (H13, 590) 

 

7.1.4 Sitoutuminen työhön  

Sitoutuminen työhön -kuvauskategoriaan sisältyy merkityskategorioita, jotka 

kuvaavat opettajan sitoutumista ja suhtautumista omaan työhönsä. Haastatteluista 

poimimissani ilmauksissa tämä sitoutuneisuus ilmenee mm. siten, että opettaja tekee 

paljon työtä oppilaan eteen, opettaja pitää työstään ja opettaja pitää oppilaistaan.  

” -- (opettaja) haluaa yrittää ja tää (opettaja on hirveen hyvin ottanu 
(oppilaan) huomioon ja emmä tiiä onks sillä nyt niin kauheesti tietoa mutta 
mun mielestä aina se jotenki niinku oikeesti yrittäää.” (H8, 15) 

” -- se (opettaja) tykkäs työstään et se niinku välitty siinä kaikessa mitä se 
teki.” (H7, 1183) 

” -- se (opettaja) tykkäs (oppilaasta) se tykkäs kaikista oppilaista -- ” (H7,  
1182) 
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Lisäksi vanhempien käsitykset ilmensivät opettajien halua löytää ratkaisuja ja sitä, 

että vanhemmilla ja opettajalla on yhteinen tavoite. Haastatteluissa mainittiin myös 

opettajan aito kiinnostus oppilasta kohtaan, hyvä oppilaantuntemus sekä 

luottamuksellisen suhteen luominen oppilaisiin.  

 
”Nii siis sillä tavalla että niinkun oli se teema mikä vaan niin (vanhemmat)  
koki tulevansa ymmärretyks (opettajan toimesta) että me ollaan niinkun  
samalla asialla tai yhteisellä asialla.” (H13, 709) 

 
” -- sen näki niinku heti sen (opettajan) ilmeestä et se oli semmonen aidosti 
eikä teennäisesti lapsista kiinnostunut ja huolestunut -- ” (H6, 231) 

  
” -- mun mielestä niinku semmosta psykologista silmää tavallaan mitä tällä 
opettajalla on, et se pystyy näkemään ja havaitsemaan, et millon sen on turha 
sanoo asioista ku se ei johda mihinkään ja tota miten sä saat kannustettua, 
sen lapsen ja nuoren, se et sä pystyt kannustamaan tavallaan hyvillä 
asioilla.” (H3, 1547)  
 
” -- se sijaisopettaja sai (oppilaaseen) kyllä jonkuntyyppisen 
luottamuksellisen suhteen rakennettua -- ” (H1, 250) 
 

 
Vanhemmat myös kuvasivat kokemuksiaan kuormittuneista, väsyneistä ja uupuneista 

opettajista. Opettajien kuormittuneisuus, väsymys ja uupumus ilmeni vanhempien 

käsityksissä mm. opettajien suurena työmääränä, oppilaiden kokemisena 

kuormittaviksi sekä opettajan väsymyksenä ja pahanolon tunteena. 

  
” -- Et se opettaja varmaa oli ite tosi väsyny. Ni se ei oikein handlannu.” (H9, 
29) 

 
”Ehkä se (opettaja) koki hirveen rankkana sen (oppilaan olemisen  
luokassa).” (H2, 490) 

 
”Varmasti ehkä oli hyvä tarkotusperä, mutta ei se, ei se sitte, ei kyllä 
toteutunu, kun monesti oli ilmeisesti opettajaltaki loppu ne resurssit siinä 
koulupäivän aikana -- ” (H3, 361) 
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Väsymystä ja uupumusta opettajille aiheutti vastausten perusteella paitsi opetustyö ja 

työn vaativuus myös vanhempien läsnäolo koulussa ja vanhempien kanssa tehtävä 

yhteistyö. 

 
Ä: ”Ja tota sit mua kiellettiin et mä en saa enää tulla sinne kouluun.” 
H: ”Kuka kielsi?” 
Ä: ”Opettaja oli niinku koki sen jotenki liian raskaaks ja rehtori sitten kielsi. - 
- ” (H13, 371) 

 
”Ja (palaverin) lopputulos oli sitten se että mä kuulemma kuormitan häntä  
(opettajaa) liikaa.” (H13, 446) 
 

 
Toisinaan tilanne on vanhempien kokemuksissa jopa kääntynyt niin päin että 

vanhemmat ovat tukeneet opettajaa tämän työssä sen sijaan että olisivat itse saaneet 

opettajalta tukea kasvatustyössään.  

 
”-- ei me (oppilas ja vanhemmat) oikeestaan saatu (opettajalta) mitään tukee  
missään vaiheessa.” (H3, 205) 

  
” -- ja sit lopuks meniki siihen et hei, me (vanhemmat) ollaan töissä, te  
(opettajat) ootte koulussa. Me ei voida samaan aikaan olla hoitamassa  
tavallaa siellä koulussa, et teiän pitää hoitaa se asia koulussa ja myös miettii  
sielt sitte että mitä se on suurin piirtein että. -- Et tavallaan me tuettiin me  
vanhemmat sitä opettajaa siellä. Niinku luurin toisessa päässä.” (H3, 499) 

  
 
Myös tämän kuvauskategorian sisältä löytyy sekä positiivisia että negatiivisia 

käsityksiä. Selkeästi negatiivisena opettajan sitoutuminen ilmenee opettajan haluna 

päästä helpolla sekä opettajan mielenkiinnon ja kiinnostuksen puutteena.  

 

”Ja sit se on sitä, et ku se (oppilaan yksilöllinen tukeminen) teettää heille 
enemmän työtä nii ei se sillei kiinnosta.” (H9, 16) 

 
” -- että musta jossakin vaiheessa tuntu, et ihan oikeesti, et välttämättä onko 
opettajilla riittävästi ees mielenkiintoo (oppilaan tukemiseen). Ja kiinnostaako 
niitä loppukädessä sitte -- ” (H3, 701) 

 



65 
 
7.1.5 Persoonallisuus 

Viides kuvauskategoria sisältää opettajan persoonallisuuteen liittyviä käsityksiä. 

Haastatteluissa esiintyneet opettajien persoonallisuuteen liittyvät käsitykset olivat 

kaikki positiivisia ja niissä korostuvat opettajien luonteenpiirteet sekä opettajan ja 

oppilaan henkilökemioiden kohtaaminen. Haastatteluiden perusteella vanhemmille 

oli tärkeää, että opettaja ja oppilas tulevat hyvin toimeen ja että oppilas pitää 

opettajastaan.  

” -- se toimi se henkilökemia (oppilaan ja opettajan välillä) ja se oli ehkä 
tärkein sillä hetkellä, et se niinku henkilökemia toimii.” (H3, 652) 

 

Luonteenpiirteitä, joita vanhemmat nostivat haastattelussa esiin, olivat opettajan 

empaattisuus, joustavuus, huumorintajuisuus, järjestelmällisyys, mukavuus ja 

hyväntahtoisuus. 

”Mut tää yläasteen erityisopettaja on myös hyvin hyvin niinku empaattinen -- 
” (H4, 665) 

 ” -- (opettaja on) ollu niinku joustava” (H7, 6) 

” -- semmonen huumorintaju (opettajalla)  -- myös osaa nauraa niille vähän 
hölmöille hommille -- ” (H6, 1150) 

” -- Mut se järjestelmällisyys oli hyvä siinä (opettajassa) -- ” (H4, 1330) 
 

”No mun mielest (oppilaalla) on ollu niinkun tosi hyvät nää luokanopettajat. 
Ja ne (opettajat) on ollu semmosia hyväntahtosia, must se on erittäin tärkee 
asia -- ” (H8, 15) 
 

7.1.6 Syrjiminen ja syyllistäminen 

Kuudes kuvauskategoria koostuu vanhempien kokemuksista, joissa opettajan 

toiminta on ollut oppilasta tai vanhempia kohtaan syrjivää tai syyllistävää. Myös 



66 
 
tämä kuvauskategoria vastaa ensimmäiseen tutkimuskysymykseen ja ilmentää siis 

vanhempien käsityksiä opettajista. Haastatteluissa ilmeni käsityksiä, joissa opettaja 

on vanhempien kokemusten mukaan kiusannut oppilasta esimerkiksi alistamalla, 

nolaamalla, haukkumalla tai nimittelemällä, mitätöinyt oppilasta tai kohdistanut 

oppilaaseen henkistä väkivaltaa.  

” -- poika joutus sit siitä varmaan antaa aihetta suuttumiseen mut se ei 
oikeuta niinku nolaamiseen tai tällaseen taitojen mitätöintiin ja 
väheksymiseen (opettajan toimesta) -- ” (H5, 854) 

” -- ja sen opettajan hyvin ikävä tapa mitätöidä niitä (oppilaan) niinku  
pieniäki saavutuksia.” (H1, 160) 
 
Ä: ”Et aika paljo mun mielest niinku semmost niinku henkistä väkivaltaa  
jotenki -- ” (H3,298) 
H: ”Millä taval, niinku henkinen väkivalta opettajien taholta?” 
Ä: ”No tota. Esimerkiks kaikki, vararehtori ni, se ei hirveesti (oppilaasta)  
pitäny ni se oli sitte haukkunu, että sähän oot, tiiätsä (oppilas) ku se  
Manaaja-leffa, et sähän oot niinku se Manaaja siitä leffasta. Ja niinku paljon  
sellasi juttui et ihan suoraan nauraa päin naamaa, et tota. Et tavallaa, ei  
osata niinku käsitellä niinku millään tavalla, et sitte niinku, just tää niinku sä 
oot joku häirikkö.” (H3, 298) 
 

 
Lisäksi vanhempien haastatteluista ilmeni kokemuksia, joissa opettaja loukkaa 

vanhempia lapsen kautta, syyllistää vanhempia, leimaa oppilasta, liioittelee oppilaan 

toimintaa ja syyttää oppilasta ilman todisteita. 

 

”Että se (opettaja) kyllä tosi hienosti niinku pysty lapsen kautta loukkaamaan  
niinku esimerkiksi mua vanhempana ja mähän olin niinku jo itteki ihan  
hukassa et mä oon huono äiti ja. Elikkä se oli niinku tällastä sen ja se  
oikeestaan henkilöity häneen.” (H2, 1046) 
 
” -- (opettaja) arvostelee meitä vanhempia siitä että että viiään niinku 
lääkäriin ja halutaan hankkii kaikille lapsille niinku diagnoosit.” (H5, 781) 
 
”Et tavallas hän (oppilas) on saanu sit, kantanu sitä niinku semmosen 
kurittoman levottoman pojan leimaa mikä ain. Vaikkei hän välttämättä ollu 
aina ees syypää mut kun hän on.” (H9, 26) 
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”Et totta kai (oppilaalla) on se et kun on ADHD et se käpälöi ja tuuppii ja 
tönii ja muuta mut et se ei oo niinkun tappelunujakointia mut et se haluttiin 
tulkita (opettajan toimesta) tällaseks niin siitä tuli sitä raporttia mut sitte 
koulukuraattori selvitti asiaa ja niinku se ikään kuin lopahti siihen hyvin 
nopeasti et kenenkään henki ja terveys ei ole vaarassa siellä luokassa vaikka 
tää opettaja esittää asian hyvin dramaattisin sanakääntein -- ” (H7, 1053) 
 
” -- että häntä (oppilasta) syytettiin tietyistä, tehny, sanotaan jostain  
ilkivallasta tai jostain muusta. Sit kun näitä asioita ruvettiin selvittelemään --  
todettiin ettei (oppilas) oo ollu edes tapahtuma, tapahtumas.” (H3, 578) 
 

7.1.7 Yhteistyö 

Toiseen tutkimuskysymykseen Millaisia käsityksiä ADHD-diagnosoitujen oppilaiden 

vanhemmilla on opettajien kanssa tehtävästä yhteistyöstä? vastauksia löytyi 

Yhteistyö-kuvauskategoriasta. Tämän kuvauskategorian alle muodostui yhteensä 17 

merkityskategoriaa (ks. TAULUKKO 1), joista selviää sekä positiivisia että 

negatiivisia käsityksiä opettajien kanssa tehtävästä yhteistyöstä sekä opettajien 

yhteistyötaidoista.     

 Vanhempien käsityksissä yhteistyö näyttäytyy sekä positiivisten että 

negatiivisten käsitysten kautta. Selkeästi positiivisessa sävyssä opettajien ja 

vanhempien yhteistyötä kuvattiin yhteistyön toimivuuden ja tiiviyden kautta. Lisäksi 

vanhemmilla oli kokemuksia opettajien yhteistyöhalukkuudesta ja aktiivisuudesta 

yhteistyössä. 

”Ja tota tavallaan niinkun se yhteistyö (opettajan ja vanhempien välillä)  
toimii -- ” (H3, 1533) 
 
”Mut et sitte se opettaja halus olla yhteistyössä.” (H4, 198) 
 
”Kauheen aktiivisesti sitä (oppilaan) koulunkäyntiä puitiin. Opettajan kanssa  
ja koulun muun henkilökunnan elikkä siell oli jossain vaihees sitte  
koulupsykologi mukana ja kuraattoriki oli loppuvaiheessa mukana. Kotona  
mietittiin ja erilaisii ja erityisopettajat oli vahvasti mukana.” (H1, 135) 
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” -- meil oli hirveen tiivis yhteistyö (opettajan kanssa) et melkeen päivittäin 
soiteltiin ja yhessä mietittiin et miten me saatais näitä hommia eteenpäin ja  
miten voitais auttaa (oppilasta) niis tilanteis -- ” (H11, 8) 
 

 
Vanhemmat myös kuvaavat haastatteluissa omaa yhteistyösuhdettaan opettajiin 

avoimuuden ja vanhempien asiantuntijuuden arvostamisen kautta. Vanhempien 

asiantuntijuuden arvostaminen näyttäytyy vanhempien käsityksissä vanhempien 

kuuntelemisena, ymmärtämisenä, tiedon vastaanottamisena vanhemmilta sekä 

vanhempien mukaan ottamisena tuen suunnitteluun.   

 

” -- mun mielest se et se niinku meiän (vanhempien ja opettajan) välit toimii. 
Ja niinku se (yhteistyö opettajan kanssa) on avointa. Mä tiedän mitä siellä 
koulussa tapahtuu, se tietää mitä täällä (kotona) tapahtuu jos jotain 
tapahtuu.” (H2, 627) 
 
” -- (opettaja on) antanu painoarvoo sille mitä mä sanon vanhempana.” (H2, 
1088) 

 
” -- kyllä mä nyt poikani tunnen niin et ne (opettajat) on ottanu mut mukaan  
siihen (oppilaan tuen suunnitteluun ja toteuttamiseen)” (H2, 1081) 
 
 

Toisaalta vanhemmilla on myös negatiivisia kokemuksia vanhempien 

asiantuntijuuden arvostamisesta, jolloin vanhemmat ovat kokeneet, että opettaja ei 

halua tai kykene vastaanottamaan tietoa tai käytännön vinkkejä  vanhemmilta, 

opettaja ei kuuntele tai ymmärrä vanhempia ja opettaja ei ota vanhempien huolta 

tosissaan. Osa haastatteluista myös koki, että opettajat eivät ota vanhempia mukaan 

tukitoimien suunnitteluun ja toteuttamiseen. 

 
” -- hirveen vähän vanhemmilt yleensä kysytään  mitään aina mennään sen 
mikä se on parempi tietämys -- mut aika vähän on niinku et vanhempia yleens 
otetaan yhtään mihinkään mukaan -- ” (H5, 260)  

 
” -- mikä nyt eniten riepoo ja mitä nyt sit ite haluu omassa työssään et se 
vanhemman huoli on oikeesti otettava tosissaan että mistä se on pois se huoli 
jos minä en sitä ammattilaisena nääkkään et siitähän vois olla jotain apuakin 
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tulevaisuudessa sit siihen työhönkin et se on niinku ollu hyvinkin. Et sitä 
(vanhemman huolta) on yleensä ylenkatsottu et pyh ei täs mitään.” (H12, 17) 
 
 

Vanhempien negatiiviset käsitykset opettajien kanssa tehtävästä yhteistyöstä 

keskittyivät aineistossa käsittelemään yhteistyön tuloksettomuutta, opettajan 

passiivisuutta yhteistyössä, yhteydenpidon vaikeutta opettajan tavoitettavuuden 

kannalta sekä opettajan toimintaa ristiriitatilanteissa. Yhteistyön tuloksettomuus 

näkyi vanhempien käsityksissä konkreettisten tukitoimien puuttumisena, palaverien 

turhuutena sekä tukitoimien näennäisenä järjestämisenä.  

 

”(Yhteistyö opettajien kanssa oli) Kaikkien varmaan mielen pahotukseks  
valitettavan tuloksetonta kuitenkin.” (H1, 333) 

 
”Mut se, että minkäänlaista konkreettista ajatusta, ideaa (oppilaan 
tukemisesta) ei tullu esimerkiksi opettajilta.” (H3, 494) 

 
” -- loppuvaihees me ilmotettii et me ei tulla palaveriin palaverin ilosta. Et et, 
tarvis sillä palaverilla täytyy olla joku tarkotus. Mikä johtaa johonkin.” (H3, 
483) 
 
H: ”Minkälaista tuo on ollu toi kodin ja koulun yhteistyö?” 
Ä: ”Se on ollu aika paljon klisee, se on, sanotaan että on siel varmaan  
tarkotettu hyvää, mutta tota. Ei niist oikee mitään hyötyy oo ollu, koska ei  
niitä oo otettu sillä tavalla, ei niitä niinku ajateltu yksilön tasolla. Se oli vaan  
se kun oli pakko tehä kaikki HOJKS:t ja muut systeemit ni.” (H3, 333) 
  

 

Vanhemmilla oli myös kokemuksia tilanteista, joissa yhteistyö jää vanhempien 

aktiivisuuden varaan, opettaja ei keskustele vanhempien kanssa oppilaan asioista 

eikä tapaa vanhempia tai vastaa vanhempien yhteydenottoihin.  

 
” -- siis emmä oo ees keskustellu ees koskaan hänen (opettajan) kanssaan.” 
(H2, 594) 
 
” -- et se ensimmäinen integraatiopäätös meni kiville ku se ihan ensimmäinen  
opettaja ei niinku suostunu tekee siihen (hakemukseen) sitä omaa osuuttaan ja  
jollonka se anto niin huonon lausunnon että että se integraatiopäätös  
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hylättiin.” (H7, 316) 
 
”Joo tää jotenki must tuntu et yläkoulu ku tuli niin joutui te niinkun et me  
jouduimme hämmästymään, kun mä jouduin niinku puolitoista kuukautta  
lähetin opettajalle sähköpostiviestejä ja lähetin soittopyyntöjä ja se jäi  
äitiyslomalle. Se on palannut nyt mut se (opettaja) ei niinku vastannu mulle  
mitään -- ” (H4, 1371) 
 
” -- minkäänlaista niinku vanhempainiltaa tai tapaamista tän opettajan kans  
ei ollu -- ” (H2, 597) 
 

 
Lisäksi vanhemmat kuvasivat käsityksissään opettajien epäluotettavuutta ja 

yhteistyösuhteen avoimuutta. Opettajien epäluotettavuus ilmeni vanhempien 

käsityksissä valehteluna, vanhempien luottamuksen pettämisenä ja salassa 

pidettävien asioiden levittämisenä. 

 
” -- et se niinku suhde (vanhempien ja opettajan välinen) sen eka-tokaluokan  
opettajaan ni se ei ollu avoin.” (H2, 247) 

 
” -- me sanottiin ihan suoraan et mun mielestä et me ollaan tässä niinku 
yritetty niinku tätä koulun ja kodin välistä yhteistyötä tehdä aika paljon ja et 
lähetään siitä et tää luottamus pitäis olla olemassa ja sanottiin suoraan et te 
(opettajat) ootte meidän mielestä niinku pettäneet meidän luottamuksen et tää 
(vanhempien luottamus opettajiin) on niinku täs pahemman kerran kärsiny -- 
” (H7, 788) 

 
” -- me oltiin myös vähän varovaisia kertomaan hänelle (luokanopettajalle)  
kauheen tämmösiä merkittäviä asioita koska meillä oli sellanen käsitys ettei  
hän aina osaa pitää asioita niinku luottamuksellisina -- ” (H7, 1946) 

 
” -- ja (opettaja) valehteli päin naamaa -- ” 

 
 
 
Vanhemmat myös kokivat etteivät he pysty vaikuttamaan opettajan toimintaan,  

opettajat eivät pyydä anteeksi  tai pahoittele toimintaansa vaikka siihen olisi syytä ja  

että ristiriitatilanteissa opettaja menee henkilökohtaisuuksiin.  
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” -- niin kyllähän me varmaan tajuttiinkin et ei tän (opettajan) kanssa tuu 
yhtään mitään et tämä rouva ei enää niinku pysty muuttumaan eikä 
muuttamaan omaa toimintaansa -- ” (H7, 1012) 
 
” -- lojaalius kollegoita kohtaan, vaikka kollegat toimi väärin, ni sitä ei 
asiakkaalle myönnetä -- ” (H3, 1431) 
 
Ä: ”No tää on aika paljon levitettii pahaa verta sillo ja me annettiin  
semmosta aika avointakin palautetta sillon tolle, eikö annettuki? Sille kuka  
sano, tää vararehtori. Nii nii sille ilmotettii myöskin niistä mitä mielt me oltii  
niist toimintatavoista, mitä siel oli ni. Se ei varmaan niistä hirveeti pitäny sitte  
että.” 
I: ”Ei se meno jo, se meni niinku henkilökohtaisuuksiin sitte. Molemmin 
puolin.” (H3, 310) 
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8 OPETTAJUUS JA YHTEISTYÖ VANHEMPIEN 
KÄSITYKSISSÄ 

 
 

Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, millaisia käsityksiä vanhemmilla, joiden lapsella 

on diagnosoitu ADHD, on opettajista ja opettajien kanssa tehtävästä yhteistyöstä. 

Vanhempien kokemukset ja käsitykset opettajista ovat merkityksellisiä, sillä niiden 

kautta voidaan paremmin ymmärtää vanhempien suhtautumista koulua, opettajia ja 

yhteistyötä kohtaan sekä opettajien suhtautumista tukea tarvitseviin oppilaisiin ja 

yhteistyöhön vanhempien kanssa. Tutkimukseen osallistuneiden vanhempien 

opettajakäsityksissä näkyy kokemusten jakautuminen positiivisiin ja negatiivisiin 

kokemuksiin ja näistä kokemuksista syntyvät vanhempien käsitykset opettajista ja 

opettajien kanssa tehtävästä yhteistyöstä.  

 Kappaleessa 5.2 esittelen tutkimusaineistoon tutustumista ja 

analysointia edeltävää omaa esiymmärrystäni tutkimusaiheesta. Jaoin kuviossa 

(KUVIO 1) oman esiymmärrykseni mukaiset opettajakäsitykset positiivisiin ja 

negatiivisiin käsityksiin, mikä vastaa melko hyvin aineistossa esiintyneiden 

käsitysten jakautumista. Esiymmärrystäni kuvaavassa kuviossa esittelin käsityksiä, 

joita odotin vanhempien haastatteluista löytäväni. Nyt verratessani aineistosta 

muodostamiani kategorioita esiymmärrystäni ilmentävään kuvioon, löydän sieltä 

monia vastaavuuksia: ammattitaitoisuus, osaaminen, tietotaito, avoimuus, 

yhteistyöhalukkuus, yksilöllisyyden huomioiminen, luottamus, yhteydenpito, pätevyys, 

pedagogisuus, positiivinen palaute, kannustaminen ja rohkaiseminen, kiusaaminen ja 

syrjintä, haluttomuus, passiivisuus, osaamattomuus, tietämättömyys, epäluottamus, 

vähättely, lyttääminen, syyttäminen ja syyllistäminen sekä sokeus ongelmille.   

 Tässä osassa pohdin, millaisia käsityksiä tutkimukseen osallistuneilla 
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vanhemmilla on opettajista ja opettajien yhteistyötaidoista ja miten ne vaikuttavat 

oppilaan kasvuun ja oppimiseen sekä kodin ja koulun yhteistyöhön. Pohdin lisäksi 

tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä sekä arvioin niiden toteutumista 

tutkimuksessa. Lopuksi esittelen jatkotutkimusmahdollisuuksia.  

8.1 Positiivisuus ja negatiivisuus opettajakäsityksissä – opettajan 
persoonallisuus, sosiaaliset taidot ja yhteistyötaidot selittävinä 
tekijöinä 

 
Vanhempien käsitykset opettajista näyttävät merkityskategorioiden perusteella 

jakautuvan usein selkeästi positiivisiin ja selkeästi negatiivisiin käsityksiin. Selkeä 

jako kuvaa eroja opettajien välillä: osa opettajista on vanhempien käsitysten mukaan 

onnistunut jossakin asiassa, jossa toiset opettajat ovat epäonnistuneet. Vaihtelu 

opettajien välillä ilmenee myös haastatteluissa: 

 ” -- siinähän (hyvien ja huonojen opettajien välillä) on hirmu suuri ero.”  
 

” -- tietenkin se (yhteistyön onnistuminen) riippuu opettajasta. Tosi paljon.” 
 

Syy vanhempien käsitysten mustavalkoisuuteen ja suurten erojen ilmenemiseen 

aineistossa saattaa olla aineiston valikoitumisessa, minkä vuoksi onkin syytä 

tarkastella asiaa siitä näkökulmasta, millaisia vanhempia tutkimuksessa on 

haastateltu ja miksi vanhemmat ovat halunneet osallistua tutkimukseen. Monessa 

haastattelussa ilmeni, että vanhemmilla oli kielteisiä kokemuksia koulun ja opettajien 

toiminnasta ja he halusivat osallistua tutkimukseen ja kuvata kokemuksiaan, jotta 

joku toinen voisi tulevaisuudessa välttyä vastaavanlaiseen tilanteeseen joutumiselta. 

Vanhemmat siis halusivat korostaa kokemuksiaan sekä hyvistä että epäonnistuneista 

kohtaamisista opettajien kanssa.   

 Siihen, miten vanhempi kokee opettajan toiminnan tai käyttäytymisen 
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vaikuttaa moni asia, kuten esimerkiksi vanhemman aiemmat kokemukset opettajista 

ja yhteistyöstä, opettajan persoona, vuorovaikutustaidot ja yhteistyötaidot. Blomberg 

(2008, 114–115) toteaakin opettajan persoonan olevan tämän tärkein työväline. 

Wihersaari (2010, 61) puolestaan korostaa sosiaalisuutta ja yhteistyötaitoja osana 

opettajan ammattiosaamista. Opettaja kohtaa työssään hyvin erilaisia 

yhteistyökumppaneita: ihmisiä eri ikäryhmistä, erilaisista yhteiskunnista kotoisin 

olevia ihmisiä sekä erilaisista instituutioista ja valta-asemista tulevia ihmisiä. 

Opettajan tuleekin huomioida kasvatusvuorovaikutuksessa kasvatuksen 

kulttuurisidonnaisuus ja muokata omaa vuorovaikutustaan ja käyttäytymistään 

kulloisenkin yhteistyökumppanin mukaan. (Karila, Alasuutari, Hännikäinen, 

Nummenmaa & Rasku-Puttonen 2006, 8). 

8.2 Opettajan tieto, osaaminen ja ammattitaito suhteessa erilaisiin 
suhtautumistapoihin 

 
Haastatteluaineistossa ilmeni käsityksiä opettajien tiedosta ja osaamisesta ADHD-

diagnoosiin ja -oireisiin liittyen. Toisaalta vanhempien käsityksissä ilmeni opettajien 

tietämys ja osaaminen, toisaalta taas tiedon puute tai tiedon virheellisyys sekä 

osaamattomuus havaita ADHD-diagnosoidun oppilaan oireita ja tuen tarpeita sekä 

kykenemättömyys vastata oppilaan tuen tarpeisiin. Hautamäen ym. (1996) mukaan 

tieto tarkkaavaisuus- ja yliaktiivisuushäiriön syistä ja diagnoosin kriteereistä kuuluu 

erityisopettajan ammattiosaamiseen ja erityisopettajan työnkuvaan kuuluu myös 

luokanopettajien tukeminen ja konsultoiminen erityispedagogista osaamista 

vaativissa tilanteissa. Näin ollen yhteistyön merkitys työyhteisössä korostuu 

erityisesti tiedon ja osaamisen jakamisen suhteen. Aina opettajilla ei kuitenkaan ole 

tarpeeksi tietoa diagnoosista ja siihen liittyvistä oireista tai olemassa olevaa tietoa ei 
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pystytä hyödyntämään käytännössä. Diagnoosin tuntemuksen ja tiedon siihen 

perustuvista interventiomenetelmistä on tarkoitus mahdollistaa parhaan mahdollisen 

opetuksen suunnittelu ja toteuttaminen sekä antaa opettajille välineitä oppilaan 

opettamiseen ja arvioimiseen (Hautamäki ym. 1996, 99–120, 157–174).  

 Tiedon ja osaamisen hankkiminen on paljolti opettajan oman 

aktiivisuuden varassa ja erityisesti täydennyskoulutuksella pyritään vastaamaan tähän 

tarpeeseen. Reid, Vasa, Maag ja Wright (1994) toteavat tutkimuksessaan, että 

opettajat, jotka ovat saaneet koulutusta tarkkaavaisuushäiriöön liittyvästä tiedosta, 

luottivat eniten omiin taitoihinsa eriyttää ja mukauttaa omaa opetustaan. Koulutusta 

saaneet opettajat myös luottivat kykyihinsä mukauttaa oppimateriaalia 

tarkkaavaisuushäiriöisen oppilaan tarpeita vastaaviksi, toisin kuin vähemmän 

kokemusta ja koulutusta saaneet opettajat. (Reid ym. 1994, 195–201.) 

 Opettajien kouluttautumisella ei kuitenkaan tutkimusten mukaan ole 

pelkästään positiivisia vaikutuksia ADHD-diagnosoidun oppilaan opettamiseen. 

Anderson, Watt ja Noble (2012, 523) totesivat tutkimuksessaan opettajien ADHD-

diagnoosiin liittyvän tiedon vaikuttavan myös negatiivisten mielikuvien 

kehittymiseen. Myös Vereb ja DiPerna (2004, 421) ovat havainneet, että opettajille 

kohdennetuilla ADHD-diagnoosiin liittyvillä koulutuksilla oli vähemmän positiivisia 

vaikutuksia kuin oli aiemmin luultu. Tutkimuksen mukaan lisääntynyt tiedon määrä 

ei ollut yhteydessä tarkkaavaisuus- ja yliaktiivisuushäiriön huomioimiseen koulussa 

ja opetuksessa tai myönteisempään suhtautumiseen interventioihin. Ainoastaan 

lääkkeiden hyväksyminen hoitomuotona korreloi tutkimuksessa positiivisesti 

opettajien lisääntyneen tiedon kanssa. (Vereb & DiPerna 2004, 425–426.)   

 Syy siihen, miksi ADHD-diagnoosiin liittyvä koulutus ei hyödytä 

opettajia ja oppilaita käytännön tasolla, on joidenkin tutkijoiden mukaan se, että 
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koulutuksissa painotetaan vääränlaista tietoa ja koulutusten luonne on 

ymmärtämiseen pyrkimisen sijasta informatiivinen (esim. Bussing, Gary, Leon & 

Garvan 2002; Vereb & DiPerna 2004.) Koulutukset painottuvat usein yleiseen 

tietoon ADHD-diagnoosista sen sijaan, että niissä käsiteltäisiin sellaista välitöntä 

tietoa, jota yksittäiset opettajat tarvitsisivat käytännön työssään. Koulutukset eivät 

myöskään vahvista opettajien luottamusta omiin kykyihinsä ADHD-diagnosoitujen 

oppilaiden opettamisessa. (Bussing ym. 2002, 335.) Verebin ja DiPernan mukaan 

(2004, 427) koulutuksissa keskitytään liialti ADHD:n ominaispiirteisiin sen sijaan, 

että käsiteltäisiin erilaisia kouluun ja opetukseen soveltuvia interventiokeinoja. 

 Toisaalta osa opettajista taas kokee, ettei saa tarvittavaa koulutusta 

riittävästi. Esimerkiksi Rush ja Harrison (2008, 219) ovat tutkimuksensa pohjalta 

todenneet, että opettajat, jotka kokivat ADHD-diagnosoitujen oppilaiden kanssa 

työskentelyn haastavaksi tai kuormittavaksi, eivät olleet omasta mielestään saaneet 

riittävästi koulutusta tarkkaavaisuus- ja yliaktiivisuushäiriöön liittyen. Ei voida 

kuitenkaan todeta, että yksin koulutuksen laatu tai sen puute olisi syynä opettajien 

negatiivisiin käsityksiin oppilaista, joilla on diagnosoitu ADHD. Moberg ja 

Savolainen (2003, 29) toteavatkin, että opettajan aiemmalla kokemuksella on 

keskeinen merkitys sille, kuinka hän suhtautuu inklusiiviseen opetukseen. Opettajan 

positiiviset kokemukset ruokkivat myönteisyyttä inklusiivisuudelle myös omassa 

työssä, kun taas negatiiviset kokemukset altistavat opettajan vastaanottamaan 

sellaista tietoa, joka tukee aiemmin muodostuneita negatiivisia kokemuksia ja 

asenteita.     

 Täydennyskoulutus on kuitenkin tärkeää ADHD-diagnosoitujen 

oppilaiden opetuksen suunnittelun ja toteutuksen sekä tarvittavien interventioiden 

käyttöönoton kannalta. Rushin ym. (2008, 219) mukaan yleistieto ADHD:sta ja 
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vuorovaikutus alan asiantuntijoiden kanssa ovat keskeisimmät tekijät, jotka 

vaikuttavat opettajien käsityksiin oppilaista, joilla on diagnosoitu ADHD sekä 

opettajien kykyyn suunnitella ja toteuttaa interventioita koulussa. Myös Syed ja 

Hussein (2010, 421–422) ovat tutkimuksensa perusteella todenneet, että lyhyelläkin 

koulutuksella oli myönteinen vaikutus opettajiin ja heidän tietoisuuteensa ADHD:sta. 

Lisäksi täydennyskoulutuksen positiivisia vaikutuksia tuetaan tutkimuksissa, joissa 

on osoitettu opettajien osaavaan hyödyntää saamaansa ADHD-diagnoosiin liittyvää 

tietoa myönteisesti omassa työssään. Ohan, Cormier, Hepp, Visser ja Strain (2008, 

447) toteavat, että opettajan tietomäärä ADHD-diagnoosista vaikuttaa positiivisesti 

tämän halukkuuteen etsiä ja kehittää erilaisia tukimuotoja oppilaalle. 

 Koulutuksen ja tiedon lisäksi opettajien suhtautumiseen vaikuttaa 

esimerkiksi se, miten opettaja kokee oppilaan, jolla on diagnosoitu ADHD, 

opettamisen. Greene ym. (2002, 85) toteavat tutkimuksessaan, että opettajat kokevat 

ADHD-diagnosoitujen oppilaiden opettamisen kuormittavammaksi ja 

stressaavammaksi kuin sellaisten oppilaiden, joilla ei ole diagnoosia (ks. myös 

Bussing 2002). Tämä saattaa vaikuttaa myös opettajan oppilaaseen kohdistamiin 

odotuksiin ja tavoitteisiin, jotka olivat tutkimukseeni osallistuneiden vanhempien 

mukaan matalampia kuin muihin oppilaisiin kohdistuvat odotukset. Ohanin ym. 

(2011, 81) mukaan oppilaan leimautuminen ADHD-diagnosoiduksi tuotti opettajalle 

negatiivisia odotuksia oppilaan opettamiseen haasteellisuudesta. Opettajan tieto 

oppilaan diagnoosista siis vaikuttaa tämän käsityksiin siitä, kuinka hän selviää 

oppilaan opettamisesta (Ohan ym. 2008, 444).    

 Einasdottir (2008, 375) puolestaan korostaa opettajan sosiaalisen, 

historiallisen ja kulttuurisen taustan vaikuttavan opettajan suhtautumiseen oppilasta 

kohtaan. Henkilökohtaisen taustan lisäksi myös ammattitaustan on todettu 
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vaikuttavan siihen, miten opettaja ymmärtää, luokittelee ja näkee oppilaat, joilla on 

diagnosoitu ADHD. Esimerkiksi luokanopettaja, erityisopettaja ja koulupsykologi 

lähestyvät diagnoosia tutkimusten mukaan hyvin eri näkökulmista, mikä vaikuttaa 

heidän suhtautumiseensa oppilaaseen, jolla on diagnosoitu ADHD. (Fairbanks & 

Stinnett 1997; Snider, Busch and Arrowood 2003). Buchanan, St. Charlesin, 

Righlerin ja Harttin (2010) mukaan myös opettajan työkokemuksella on vaikutusta 

siihen, miten opettaja suhtautuu ADHD-diagnosoituun oppilaaseen, mikä ilmenee 

kokeneiden ja pitkään työskennelleiden opettajien parempana sopeutumisena 

oppilaan ADHD-oireisiin. (Buchanan ym. 2010.) Reidin ym. (1994) mukaan 

luokanopettajat kokevat suurimmiksi esteiksi oppilaan, jolla on diagnosoitu ADHD, 

opettamisessa koulutuksen puutteen, ajan puutteen erityishuomiolle, luokkakoon ja 

oppilaan ongelmien vakavuuden. Heidän mukaansa opettajan aiemmalla 

kokemuksella ADHD-lapsen opettamisesta on merkitystä sille, kuinka tärkeiksi 

opettajat kokevat nämä esteet. Opettajan kokemuksella on merkitystä myös siihen, 

miten hyvin hän luottaa omiin taitoihinsa huomata, missä vaiheessa 

tarkkaavaisuushäiriöisen oppilaan käytökseen tulee puuttua ja taitoonsa havaita 

tarkkaavaisuushäiriöisen lapsen käytöksen edistyminen. Täydennyskoulutusta 

saaneet opettajat taas luottivat koulutusta saamattomia opettajia enemmän omiin 

taitoihinsa mukauttaa omaa opetustaan ja muokata tai eriyttää oppimateriaaleja 

oppilaan tarpeita vastaaviksi. (Reid ym. 1994.) 

8.3 Syrjiminen ja syyllistäminen – opettaja kiusaajana 

 
Opettajan negatiivinen suhtautuminen ADHD-diagnosoitua oppilasta kohtaan saattaa 

ilmetä oppilaan syrjimisenä tai syyllistämisenä. Haastatteluaineistossa vanhemmat 

toivat esiin kokemuksia siitä, miten opettaja oli kiusannut ja mitätöinyt oppilasta, 
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kohdistanut oppilaaseen henkistä väkivaltaa, provosoitunut oppilaan toiminnasta, 

loukannut vanhempia oppilaan kautta, syyllistänyt vanhempia, leimannut oppilasta ja 

syyttänyt oppilasta ilman todisteita. ADHD-diagnosoiduilla oppilailla esiintyy muita 

enemmän häiriökäyttäytymistä ja uhmakkuutta, mikä saattaa joissain tapauksissa 

aiheuttaa opettajassa tuntemuksia, joita hän ei kykenekään käsittelemään sopivalla 

tavalla vaan kohdistaa ärsyyntymisensä suoraan oppilaaseen tai tämän vanhempiin. 

Green ja Chee (1997, 183) ovatkin todenneet, että häiriökäyttäytymisestä huolimatta 

oppilaat, joilla on diagnosoitu ADHD, ovat yhtä haavoittuvaisia kuin muutkin lapset 

ja opettajan ammattilaisena tulee kyetä ilmentämään oppilaalle se, ettei hän paheksu 

tai halveksu lasta itseään vaan oppilaan sen hetkistä käyttäytymistä.  

 Harjunkosken ja Harjunkosken (1994) mukaan opettajan oppilaaseen 

kohdistama kiusaaminen on yleensä luonteeltaan henkistä väkivaltaa, jota esiintyi 

myös tutkimusaineistoni vanhempien käsityksissä. Harjunkosket jatkavat, että 

kiusaaminen ilmenee yleensä uhkailuna, valehteluna, painostamisena, 

simputtamisena, oppilaan nolaamisena tai oppilaan arvostelemisena. (Harjunkoski & 

Harjunkoski 1994, 70.) Opettaja ja oppilas asettuvat koulujärjestelmässä toisiinsa 

nähden vallankäytön suhteen epäsymmetrisessä asetelmassa, jolloin opettajan 

oppilaaseen kohdistama kiusaaminen on aina vallan väärinkäyttöä. Myös Mäki-

Tikkalan (2011, 26–27) mukaan opettajan toiminnassa kiusaaminen saattaa ilmentyä 

eri tavoin, mm. avoimena syrjintänä, oppilaan huomiotta jättämisenä, positiivisten 

asioiden huomiotta jättämisenä ja negatiivisten asioiden ja piirteiden korostamisena 

sekä virheiden etsimisenä ja epäonnistumisen odottamisena.   

 Opettaja saattaa oman toimintansa kautta leimata oppilasta. Danforth & 

Kim (2012, 60–61) korostavatkin inklusiivista puhetapaa, jolla opettaja viittaa 

oppilaisiin ja niihin vuorovaikutuksen käytänteisiin, joita koulussa tuetaan. Myös 
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Meece & Kurtz-Costes (2001, 1–7) ovat kiinnittäneet huomiota opettajien 

käyttämään puhetapaan ja esittävät ratkaisuksi Person first -kieltä, joka pyrkii 

korostamaan yksilöä diagnoosin takana. Tällöin ei puhuta esimerkiksi ADHD-

diagnosoidusta oppilaasta vaan oppilaasta, jolla on diagnosoitu ADHD. 

Tämänkaltainen puhetapa korostaa yksilöä diagnoosin sijaan ja on vähemmän 

leimaava.     

 Aineistossa esiintyi myös kokemuksia siitä, että opettaja on syyllistänyt 

vanhempia joko oppilaan käyttäytymisestä tai oppilaan diagnoosista. Alasuutari 

(2003) on havainnut, että opettajan ja vanhempien yhteistyötä saattavat estää 

opettajan valta-aseman ja vanhemman ajatusten aliarvostamisen lisäksi myös 

vanhemman ja perheen kohdentaminen yhteistyön kohteeksi oppilaan sijasta. Tämä 

ilmenee siten, että opettaja etsii syitä oppilaan ongelmiin vanhemmuudesta ja 

perheestä, minkä vanhemmat puolestaan kokevat syyllistävänä. Alasuutarin mukaan 

syyllistäminen ei tue opettajan ja vanhempien suhteen avoimuutta ja 

vastavuoroisuutta, jolloin yhteistyö ei tue oppilaan oppimista ja kasvua. (Alasuutari 

2003, 112.)  

8.4 Opettajan suhtautuminen oppilaaseen – opettajan jaksaminen ja 
kuormittuneisuus sekä aiempien kokemusten vaikutus 

 
Koulun ja kodin kasvatuskumppanuuteen liittyen opettajan tulee olla yhteydessä 

oppilaiden huoltajiin ja kasvattaa oppilaita yhdessä huoltajien kanssa. Hiillos, 

Kyllönen ja Vahtera (2000) toteavat, että opettajan tulee tukea vahvaa ja vastuullista 

vanhemmuutta. Vanhempien käsityksissä opettaja ei aina kyennyt tukemaan 

vanhempia joko ADHD-diagnoosiin liittyvän tiedon ja osaamisen puutteen takia tai 

opettajan oman kuormittuneisuuden vuoksi. Opettajan tulee arvostaa vanhempien 
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asiantuntijuutta ja toimia yhteistyössä vanhempien kanssa, mutta opettajan tulee 

myös määritellä selkeästi omat rajansa ja työnkuvansa. Hiillos ym. (2000, 51) 

muistuttavatkin, että opettajan tulee ammattinsa puolesta keskittyä opettamiseen ja 

kotien kasvatustyön tukemiseen, mutta muiden ongelmien osalta opettajan tulee 

ohjata perheet muiden ammattilaisten avun ja tuen piiriin.  

 Haastatteluaineistosta ilmeni, että vanhempien käsityksissä opettajilla 

oli sekä positiivisia että negatiivisia suhtautumistapoja ADHD-diagnosoituja 

oppilaita kohtaan.  Opettajan suhtautuminen oppilaaseen saattaa aiheuttaa 

kauaskantoisiakin vaikutuksia ja opettajan positiivisen suhtautumisen 

tarkkaavaisuushäiriöistä oppilasta kohtaan on huomattu olevan merkityksellistä ja 

tuloksekasta kuntoutuksen näkökulmasta (Cooper & Ideus 1996, 54). Kuitenkin 

tutkimuksissa, joissa on tutkittu opettajien asennoitumista oppilaisiin, joilla on 

diagnositu ADHD, on havaittu, että opettajat suhtautuvat näihin oppilaisiin 

negatiivisemmin kuin muihin oppilaisiin (Eisenberg & Schneider 2007, 393).  

Suhtautumisen myönteisyys ei joidenkin tutkimusten mukaan ole 

sidoksissa opettajan tietoon ADHD-diagnoosista tai opettajan aiempiin kokemuksiin. 

Esimerkiksi Anderson, Watt ja Noble (2012, 523) ovat havainneet tutkimuksessaan, 

että mitä enemmän opettajilla oli tietoa tarkkaavaisuus- ja yliaktiivisuushäiriöstä, sitä 

enemmän heille saattoi kehittyä negatiivisia mielikuvia. Ohan, Visser, Strain ja Allen 

(2010, 94) taas ovat todenneet, että oppilaan leimatuminen 

tarkkaavaisuushäiriöiseksi aiheuttaa opettajissa kielteisiä mielikuvia. On myös 

havaittu, että opettajat kokevat oppilaat, joilla on diagnosoitu tarkkaavaisuus- ja 

yliaktiivisuushäiriö, haasteellisiksi opetettaviksi ja suhtautuvat heihin 

negatiivisemmin verrattuna muihin oppilaisiin (Eisenberg & Schneider 2007, 393; 

Greene, Beszterczey, Katzenstein, Park ja Goring 2002, 85). Negatiiviset 
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kokemukset vaikuttavat opettajan suhtautumistapaan ja esimerkiksi Anderson, Watt, 

Noble ja Shanley (2012) ovat todenneet, että opiskeluvaiheessa kokemukset 

tarkkaavaisuus- ja yliaktiivisuushäiriöstä oppilaista saattoivat olla myönteisiä, mutta 

opetuskokemuksen myötä ne muuttuivat negatiivisemmiksi.  

 Opettajan negatiivinen suhtautuminen oppilaisiin ilmeni vanhempien 

käsityksissä mm. negatiivisena palautteena, ennakkoluuloina, positiivisten asioiden 

huomiotta jättämisenä sekä opettajan matalampina tavoitteina ja odotuksina oppilaan 

suhteen. Alisuoriutuminen koulussa on tyypillistä ADHD-diagnosoiduille oppilaille 

(Raevuori 2012, 211; Del’Homme, Tae, Loo, Yang & Smalley 2007, 55; Kent, 

Pelham, Molina, Sibley, Waschbusch, Yu, Gnagy, Biswas & Babinski 2011, 451). 

Syy heikkoon akateemiseen suoriutumiseen saattaa olla opettajan asettamissa 

alhaisemmissa tavoitteissa ja odotuksissa. Esimerkiksi Kuriyan ym. (2013, 36) ovat 

tutkimuksessaan todenneet, ettei ADHD-diagnoosi sinällään tuottanut eroa 

akateemisessa suoriutumisessa verrokkiryhmään nähden vaan suoriutuminen oli 

sidottu koulun akateemisiin toimintatapoihin ja käyttäytymisvaatimuksiin. (Kuriyan, 

Pelham, Molina, Waschbusch, Gnagy, Sibley, Babinski, Walther, Cheong, Yu & 

Kent 2013, 36–38). 	  

8.5 Yhteistyö monitahoisena ilmiönä 

 
Kodin ja koulun yhteistyö tukee tutkimusten mukaan lapsen kasvua ja kehitystä 

vaikuttamalla positiivisesti oppilaiden koulumenestykseen, kotitehtävien tekemiseen, 

opiskeluasenteeseen ja motivaatioon (Beveridge 2005, 61; de Carvalho 2001, 2; 

Hornby 2000, 2) sekä myönteisen ilmapiirin muodostumiseen koululuokkaan 

(Johansson & Wahlberg Orving 1993, 167–168). Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa (2004, 20) todetaan, että keskeistä kodin ja koulun 
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yhteistyössä on keskustelu, tasa-arvo ja kunnioitus sekä yhdenvertaisuus. Yhteistyön 

päämääränä pidetään oppilaan kasvun ja kehityksen tukemista. (Opetushallitus 2008, 

11.) Siniharju (2003, 175) myös nimeää yhteistyön lähtökohdaksi vanhempien 

erilaisuuden tunnistamisen ja hyväksymisen sekä opettajan ja vanhempien yhteiset 

keskustelutilaisuudet. Opettajan ja vanhempien keskinäinen arvostus on edellytys 

onnistuneelle yhteistyölle.     

 Haastatteluissa vanhemmat ilmaisivat kokemuksia ja käsityksiä sekä 

opettajan aktiivisuudesta että passiivisuudesta kodin ja koulun yhteistyössä. Kettunen 

(2007, 125) on todennut vastuun kodin ja koulun yhteistyön toteutumisesta olevan 

suurelta osin yksittäisellä opettajalla ja rehtorilla. Vaikka yhteistyö edellyttääkin 

vastavuoroisuutta, on opettaja ammattilaisena vastuussa yhteistyön aloittamisesta 

sekä erilaisten yhteistyömuotojen ja käytänteiden suunnittelusta ja toteuttamisesta. 

Suomessa vanhempien osallistuminen yhteistyöhön perustuu vapaaehtoisuudelle, 

eikä vanhempia velvoiteta esimerkiksi yhteydenpitoon opettajan kanssa (Laaksola 

2008, 5; Stacey 1991, 18–19). Kuitenkin myös vanhempien aktiivisuus vaikuttaa 

vahvasti yhteistyön toimivuuteen ja tehokkuuteen. Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa todetaankin, että vaikka opettajan tulee toimia 

aktiivisesti yhteistyön alittamisvaiheessa, jatkossa vastuu yhteistyön ylläpitämisestä 

ja toimivuudesta ei ole ainoastaan opettajalla, vaan myös vanhempien tulisi olla 

aktiivisesti yhteydessä opettajaan (Opetushallitus 2008, 11, 18).  

 Siniharun (2003) tutkimuksessa opettajat nimesivät yhteistyötä 

merkittävästi haittaavaksi tekijäksi sen, että kodin ja koulun yhteistoiminta ei kuulu 

opettajan opetusvelvollisuuteen eikä siitä makseta opettajalla erillistä palkkaa, mikä 

vähensi opettajien motivaatiota yhteistyön tekemiseen. Tämä saattaa selittää myös 

tähän tutkimukseen osallistuneiden vanhempien käsityksiä opettajien 
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passiivisuudesta ja haluttomuudesta viestitellä vanhempien kanssa tai tavata 

vanhempia. Suurin osa Siniharjun tutkimukseen osallistuneista opettajista pyrkikin 

hoitamaan yhteydenpitoa vanhempiin ns. palkallisella työajalla eli koulupäivien 

aikana, mikä taas rajoitti yhteydenpitoa työssäkäyvien vanhempien kanssa ja vähensi 

vanhempaintapaamisten määrää. Muina yhteistyötä haittaavina tekijöinä 

tutkimukseen osallistuneet opettajat pitivät opettajan voimavarojen puutetta, 

koulutuksen riittämättömyyttä sekä yhteistyön kokemista hyödyttömäksi. (Siniharju 

2003, 107.) Närhi (2003) toteaakin, että tukitoimien ja yhteistyön tehokkuuteen 

vaikuttaa yhteistyökumppaneiden työnjaon selkeys: mitä selkeämmin ja tarkemmin 

saavutettavat tavoitteet ja kunkin osapuolen rooli määritellään, sitä tehokkaampia 

yhteistyö ja tukitoimet ovat.   

 Vanhempien opettajakäsityksissä otettiin kantaa myös opettajan 

luotettavuuteen ja yhteistyön avoimuuteen. Luotettavuus ja avoimuus ovat yhteistyön 

peruskiviä ja epäluotettavuudella opettaja tai vanhemmat saattavat hyvin nopeastikin 

viedä pohjan yhteistyön toimivuudelta ja tavoitteellisuudelta. Avoimuuden puute 

estää yhteistyön onnistumisen ja keskeinen kasvatuskumppanuutta estävä tekijä on 

Vasalammen (2008, 39) mukaan vanhemman ja lapsen epäluottamus opettajaa 

kohtaan sekä opettajan vallankäyttö ja eriarvoinen suhtautuminen vanhempiin.  

 Haastatteluissa vanhemmat korostivat opettajien tietoa ja osaamista, tai 

niiden puutetta, liittyen ADHD-diagnoosiin ja oireiden ilmenemiseen. Vasalampi 

(2008, 39) toteaakin, että opettajan kokema riittämättömyys tai osaamattomuus 

saattaa myös estää kasvatuskumppanuuden muodostumista. Jos opettaja kokee 

vanhempien odottavan tai vaativan häneltä sellaista tietotaitoa ja osaamista, jota 

hänellä ei ole, saattaa yhteistyö vanhempien kanssa tuntua liian kuormittavalta. 

Toisaalta, sama ilmiö saattaa esiintyä toisinpäin, jos vanhemmat kokevat, etteivät voi 
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tai uskalla esittää opettajalle kysymyksiä tai ottaa yhteyttä. Metson (2000) mukaan 

yhteistyön onnistumiseksi onkin keskeistä huomioida yhteydenpidon kynnyksen 

madaltaminen, jotta osapuolten välille voi syntyä avoin vuorovaikutussuhde. Mikäli 

vanhemmat eivät uskalla kysyä epäselvistä asioista tai he kokevat, ettei opettaja 

arvosta heidän yhteydenottojaan, he passivoituvat yhteistyössä. Koulun ja opettajien 

tuleekin kannustaa yhteydenottoihin ja tiedottaa vanhemmille, miten ja milloin 

opettaja ja rehtori ovat tavoitettavissa. (Metso 2000, 135.)   

 Lehtolainen (2008, 396) toteaa yhteistyön toisinaan olevan koulun 

taholta hyvin yksipuolista, jolloin vanhemmat luultavasti kokevat yhteistyön 

merkityksettömänä eivätkä osallistu siihen aktiivisesti. Toisinaan opettajat 

suhtautuvat vanhempien osallisuuteen jopa torjuvasti ja estävät näin vanhempien 

aktiivisuutta koulussa (Korpinen 2008, 94). Myös opettajien lyhyet sijaisuudet ja 

määräaikaiset työsopimukset haittaavat pysyvän vastavuoroisen 

vuorovaikutussuhteen muodostumista (Lehtolainen 2008, 396).   

 Vanhempien asiantuntijuuden arvostaminen on keskeinen tekijä 

kasvatuskumppanuuden ja yhteistyön onnistumisessa, mikä ilmenee myös 

vanhempien käsityksissä. Kokkonen (2012) käsittelee asiaa ekokulttuurisen teorian 

kautta: opettajien tulee ammattilaisina ottaa vanhempien kokemukset huomioon ja 

pitää niitä todellisina ja arvokkaina. Koska pedagoginen osaaminen on opettajalla, 

tulee hänen luottaa omiin havaintoihinsa, mutta myös arvostaa vanhempien 

tuottamaa tietoa osana oppilaantuntemusta. (Kokkonen 2012, 170–175.)  

Vanhempien mielipiteillä ja kokemuksilla on perinteisesti ollut hyvin vähän 

merkitystä koulun toiminnan kannalta ja vanhempien asiantuntijuutta ei ole osattu 

hyödyntää, mikä on heikentänyt vanhempien osallisuutta. Vanhempien 

osallistuminen lapsen oppimiseen onkin ilmennyt enemmän sivusta seuraamisena  
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kuin toiminnallisena osallisuutena. (Korpinen 2008, 94; Launonen ym. 2004, 93–94; 

Torkkeli 2002, 38.)      

 Kyllösen (2008, 44) mukaan kasvatuskumppanuus rakentuu avoimesta 

tiedonvälityksestä, päätösten tekemisestä yhdessä sekä yhteisen asiantuntijuuden 

muodostamisesta.  Kasvatuskumppanuuden näkökulmasta on tärkeää, että opettaja ja 

koulu kuuntelevat vanhempien mielipiteitä ja vanhemmat puolestaan arvostavat 

opettajan työtä. Opettajan ja vanhempien tulisikin löytää yhteiset kasvatukselliset 

arvot, tavoitteet ja toimintatavat. (Metso 2002, 69–70; Kyllönen 2008, 44.)  

 Vanhempien käsityksissä esiintyi myös kokemuksia opettajan 

negatiivisuudesta yhteistyössä. Launosen (2004) mukaan yhä nykyäänkin kodin ja 

koulun yhteistyössä korostetaan liikaa ongelmakeskeisyyttä. Mikäli yhteistyö 

keskittyy ainoastaan kielteisten asioiden käsittelemiseen, aiheuttaa se helposti 

negatiivisia tunteita sekä opettajassa että vanhemmissa. Vanhemmat kokevat 

tärkeänä sen, että saavat kuulla myös positiivista palautetta ja tietoa lapsensa 

vahvuuksista ja onnistumisista. Positiivinen palaute tukee vanhemmuutta ja helpottaa 

myös negatiivisen palautteen vastaanottamista. Ekebomin ym. (2000, 23) mukaan 

positiivisten asioiden huomioiminen ja niistä tiedottaminen oppilaan kotiin tukee 

avoimen ja hyvän vuorovaikutussuhteen muodostumista.  

Opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutussuhde on merkityksellinen 

koulun kasvatustehtävän onnistumisen kannalta ja se heijastuu myös siihen, 

millainen vuorovaikutussuhde vanhempien ja opettajan välille muodostuu. Opettajan 

vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä kyky kommunikoida oppilaan ja vanhempien 

kanssa tehokkaasti ovat keskeisiä opettajan ammattiosaamisen osa-alueita. 

Kielellisten kommunikaatiotaitojen lisäksi hyvään vuorovaikutussuhteeseen kuuluu 

rehellisyys ja avoimuus, toisen ihmisen huomioiminen ja tukeminen, yksilöllisyyden 
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arvostaminen sekä pyrkimys tuottaa molemmille osapuolille tyytyväisyyttä. (Gordon 

2006, 22–23, 25, 46–47; Kauppinen 2007, 79.)  Turnbullien (2000) mukaan toimiva 

yhteistyö edellyttää molemminpuolista ymmärrystä. He korostavat opettajan roolia 

kasvatusalan ammattilaisena, jonka tulee huomioida koko perheen kehitysvaihe 

pelkän lapsen huomioimisen sijaan. (Turnbull & Turnbull 2000, 53, 57.)  

 Opettajalta vaaditaan vuorovaikutustaitoja ja kykyä mukauttaa omaa 

vuorovaikutusta ja käyttäytymistä eri yhteistyökumppanien mukaan.  Sajaniemi 

(2008, 78) korostaa opettajan tärkeimpänä osaamisalueena vuorovaikutustaitoja, kun 

taas Blomberg (2008, 114–115) pitää opettajan persoonaa tämän tärkeimpänä 

työvälineenä. Wihersaari (2010, 61) puolestaan pitää sosiaalisuutta keskeisenä osana 

opettajan työtä. Opettajan työ on vahvasti vuorovaikutustyötä ja yhteistyö- ja 

vuorovaikutustaitojen merkitys korostuvat opettajan työssä tulevaisuudessa yhä 

enemmän. Kuitenkin nykyinen opettajankoulutus tarjoaa tuleville opettajille hyvin 

niukasti valmiuksia esimerkiksi vanhempien kohtaamiseen. Esimerkiksi Korpisen 

(2000) tutkimukseen osallistuneista luokanopettajista vain 10 prosenttia koki 

saaneensa riittävästi valmiuksia vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön 

koulutuksensa aikana. Siniharju (2003, 157) toteaakin, että ideoita yhteistyöhön 

saadaan parhaiten oman työkokemuksen kautta. 

8.6 Tutkimuksen luotettavuuden tarkastelua 

 

8.6.1 Tutkimuksen ja tulkintojen luotettavuus 

 
Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta tarkasteltaessa kiinnitetään usein huomiota 

tutkimuksen objektiivisuuteen ja kriittisyyteen (Niiniluoto 2002, 30–37).  Toisaalta, 

Tynjälä (1991, 388) toteaa kvalitatiivisen ihmistieteellisen tutkimuksen erottautuvan 
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usein objektiivisuudesta ja korostavan todellisuuden subjektiivista luonnetta. Tutkija 

ei koskaan kykene tavoittamaan samaa kokemusta tutkittavien kanssa, vaan pyrkii 

käsittämään tutkittavien konstruoimia kokemuksia.	   (Puuronen 2002, 298; Vanttaja 

2002, 77–78). Kvantitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan perinteisesti 

validiteetin, reliabiliteetin ja objektiivisuuden kautta, mutta nämä käsitteet eivät 

sovellu kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden arviointiin (esim. Vanttaja 2002, 

78). Guban ja Lincolnin (1988, 84–85) mukaan laadullisen tutkimuksen yhteydessä 

tulisi pohtia tutkimuksen uskottavuutta (trustworthiness). Uskottavuus rakentuu 

tulosten vastaavuudesta (credibility) ja siirrettävyydestä (transferability) sekä 

tutkimustilanteen arvioinnista (debendability) ja vahvistettavuudesta (confirmability) 

(myös Tynjälä 1991, 390–391; Vanttaja 2002, 78).     

 Vastaavuus merkitsee sitä, että tutkijan tekemät tulkinnat vastaavat 

informanttien alkuperäisiä konstruktioita (Guba & Lincoln 1988, 84; Tynjälä 1991, 

390). Haastattelututkimuksessa tulee aina ottaa huomioon tutkijan vaikutus: tutkija 

itse toimii tutkimusinstrumenttina ja hänen omat käsityksensä vaikuttavat väistämättä 

tutkimuksen toteutukseen ja aineiston analysointiin (Hirsjärvi ym. 2007; Patton 

2002; Kiviniemi 2001). Sandberg (1997) korostaakin fenomenografisessa 

tutkimuksessa tulosten tulkinnanvaraisuutta: tulokset ovat tällöin aina yksittäisen 

tutkijan tulkintoja tutkimusaineistosta. Tulososiossa olen pyrkinyt lisäämään 

tulkintojeni läpinäkyvyyttä ja välittämään lukijalle tulkintojeni yhteyttä aineistoon 

esittämällä runsaasti haastatteluissa esiintyneitä alkuperäisilmauksia.  

 Siirrettävyys puolestaan tarkoittaa tulosten sovellettavuutta vastaavaan 

kontekstiin.  (Guba & Lincoln 1988, 84–85). Jotta lukija voisi tehdä päätelmiä 

tulosten siirrettävyydestä, tulee aineiston ja tutkimuksen kuvailun olla 

yksityiskohtaista (Alasuutari 1994, 219–222). Myös Hirsjärven, Remeksen ja 



89 
 
Sajavaaran (2007) mukaan tutkimuksen luotettavuutta voidaan lisätä selostamalla 

tutkimusprosessin kulkua tarkasti ja vaiheittaisesti (2007, 217). Olen pyrkinyt 

kuvaamaan tutkimusmenetelmää ja fenomenografista analyysiä mahdollisimman 

tarkasti. Tulosten siirrettävyyttä pohdittaessa on syytä tarkastella myös tutkittavien 

valikoitumista tutkimukseen. Haastateltavat on kerätty ns. lumipallo-otantaa 

hyödyntäen, mikä varmistaa tiedon kattavuuden ja sen, että haastateltavilla on 

tietämystä tutkittavasta aiheesta. Kiviniemen (2001, 68) mukaan harkinnanvarainen 

näyte mahdollistaa tutkittavan ilmiön mielekkään ja syvällisen tarkastelun. Myös 

Patton (2002, 40, 235) toteaa harkinnanvaraisen näytteen tuottavan parasta 

mahdollista tietoa ilmiöstä, jota kulloinkin tutkitaan.   

 Haastatteluihin osallistuneiden vanhempien suhtautuminen koulua ja 

opettajien toimintaa kohtaan oli monin paikoin negatiivisesti sävyttynyttä. Useimmat 

haastateltavat myös mainitsivat haastattelussa osallistuvansa tutkimukseen, jotta 

voisivat jakaa kokemuksiaan ja mahdollisesti vaikuttaa siihen, ettei kaikkien 

oppilaiden ja vanhempien tarvitse kokea samoja negatiivisia asioita koulun ja 

opettajien suhteen. Tässä tutkimuksessa ilmeneviä vanhempien opettajakäsityksiä ei 

siis voida suoraan siirtää tai yleistää koskemaan laajempaa vanhempien joukkoa, 

vaan se antaa tietoa tutkimukseen osallistuneiden vanhempien käsitysten 

samankaltaisuuksista ja eroavaisuuksista.    

 Haastattelututkimuksen luotettavuutta pohdittaessa tulee kiinnittää 

huomiota myös siihen, että informanttien tarjoama tieto on jälkeenpäin muisteltua. 

Tutkimuksessa informantit ovat kertoneet haastatteluissa lapsensa koulupolusta sekä 

haasteista, joita koulunkäynnissä on kohdattu. Haastateltavien lapset olivat lähes 

kaikki haastatteluhetkellä jo yläkouluikäisiä eli muisteluaika vaihtelee 

haastateltavasta riippuen 6–9 vuotta taaksepäin.  
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8.6.2 Tutkimuksen eettisyys 

Laadullisen tutkimuksen eettisyyttä tarkasteltaessa tulee Kuulan ja Tiitisen (2010) 

mukaan ottaa huomioon tutkimustilanteen arvioiminen ja vallan jakautuminen, 

tutkijan oma toiminta ja sen eettisyys, tutkimusluvat ja haastateltavien oikeudet sekä 

aineiston kunnioittaminen analyysiä tehtäessä. (Kuula & Tiitinen 2010). Määrällisen 

tutkimuksen yhteydessä pohditaan usein myös tutkimuksen objektiivisuutta. 

Laadullista tutkimusta ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista tarkastella kovin 

mustavalkoisesti objektiivisuuden kannalta, sillä siinä on aina kyse tutkijan tekemistä 

tulkinnoista ja merkityksenannoista (Nikander 2010). Toki haastatteluaineiston 

analysoinnissa olen pyrkinyt tarkastelemaan aineistoa mahdollisimman 

objektiivisesti ja aineistopohjaisesti, jottei aiempi tutkimustieto ohjailisi tekemiäni 

tulkintoja.       

 Olen saanut aineiston valmiina Jyväskylän yliopiston 

erityispedagogiikan yksikön tohtorikoulutettava Juho Honkasillalta ja aineisto on osa 

hänen omaa väitöskirjatutkimuksensa aineistoa. Aineiston keräämisen yhteydessä 

kaikilta haastateltavilta on pyydetty kirjallinen suostumus tutkimukseen 

osallistumiseen sekä aineiston jatkokäyttöön Jyväskylän yliopiston opinnäytetöissä. 

Suostumuslomakkeessa on myös määritelty aineiston käyttötarkoitukset, 

haastateltavien anonymiteetti sekä aineiston arkistointitavat. Saadessani aineiston 

omaan tutkimuskäyttööni, allekirjoitin haastatteluaineiston käyttö- ja 

vaitiolosopimuksen, jossa sitoudun suojaamaan haastateltavien anonymiteettiä, 

hävittämään aineiston omista tiedostoistani tutkimukseni valmistuttua sekä 

käsittelemään aineistoa tieteellisen tutkimuksen eettisiä normeja kunnioittaen ja 

noudattaen.      

 Hyvä tutkimuskäytäntö vaatii kunnioittamaan tutkimukseen 
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osallistuvien itsemääräämisoikeutta ja ihmisarvoa ehdoitta. Näin ollen 

tutkimustietojen käsittelyssä korostuvatkin luottamuksellisuus ja infomanttien 

anonymiteetti. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) Haastatteluihin 

osallistuneilta on kysytty kirjallinen suostumus tutkimukseen osallistumiseen ja 

haastatteluaineiston jatkokäyttöön liittyen. Lisäksi haastattelutilanteen alkaessa 

haastateltavilta on kysytty suullinen lupa haastattelujen äänittämiseen. Kaikilla 

haastateltavilla oli myös oikeus kieltäytyä haastattelusta. Tosin, voidaan pohtia, 

miten haastattelutilanteen valta-asemat vaikuttavat kieltäytymisen todelliseen 

mahdollisuuteen. Aineiston analysoinnissa ja tulosten tulkinnassa olen pyrkinyt 

kunnioittamaan aineistoa mahdollisimman hyvin: tulosavaruuden kategoriat 

perustuvat aineistossa esiintyviin alkuperäisilmauksiin, joita tuodaan esiin myös 

tutkimusraportin tulososiossa sekä liitteessä 4. Tulkinnat perustuvat haastateltavien 

sanallisesti kuvaamiin kokemuksiin ja käsityksiin, enkä ole tehnyt tulkintoja niin 

sanotusti rivien välistä. 

8.7 Jatkotutkimusaiheet 

 

Valitsin tutkielmani näkökulmaksi kodin ja vanhempien näkökulman, sillä oman 

kokemukseni mukaan koulun henkilökunta ja opetushenkilöstö tarvitsevat enemmän 

tietoa vanhempien kokemuksista ja käsityksistä oppilaiden yksilöllisyyden 

huomioimiseksi sekä hyvän yhteistyösuhteen muodostamiseksi ja ylläpitämiseksi. 

Tarkkaavuus- ja yliaktiivisuushäiriö on yksi yleisimmin esiintyvistä lapsuuden ajan 

psykiatrisista oireista (Pelham 2003; Brown ym. 2001). Tämän vuoksi opettajien ja 

kouluhenkilökunnan olisi tarpeellista saada tietoa paitsi ADHD-diagnoosista ja 

ADHD:n ilmenemisestä, myös siitä, miten vanhemmat kokevat, että ADHD otetaan 
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koulussa vastaan ja miten opettajat vanhempien käsitysten mukaan onnistuvat 

ADHD-diagnosoitujen oppilaiden huomioimisessa ja opettamisessa (ks. Honkasilta 

2011). Vaikka tarkkavaisuus- ja yliaktiivisuushäiriö itsessään on jo hyvin tutkittu 

aihe, ei sitä ole juurikaan käytetty viitekehyksenä vanhempien kokemusten ja 

käsitysten tutkimuksessa. Suurin osa tutkimuksesta on keskittynyt koulun ja 

opettajien näkökulman tarkasteluun.    

 Jatkossa tutkimuksessa tulisi kiinnittää huomiota erityisesti 

vanhempien opettajakäsitysten jakautumiseen selvästi positiivisiin ja negatiivisiin 

käsityksiin ja käsitysten mustavalkoisen jakautumisen taustalla oleviin syihin. 

Erityispedagogisesta näkökulmasta katsottuna tulisi myös tutkia laajemmin 

tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden vanhempien opettajakäsityksiä, 

jotta saataisiin arvokasta tietoa esimerkiksi integrointia ja inklusiivista opetusta 

varten ja voitaisiin kehittää koulun yhteistyöhön liittyviä toimintatapoja ja 

vuorovaikutusta oppilaiden huoltajien kanssa.  
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LIITTEET 

 

Liite 1: DSM-IV diagnostiset kriteerit tarkkaavaisuushäiriölle (ADHD) selityksineen 
(DSM-IV 1997, 46–47).  

A. Joko	  (1)	  tai	  (2):	  
	  

1.	  Vähintään	  kuusi	  seuraavista	  tarkkaamattomuuden oireista	  on	  jatkunut	  vähintään	  kuuden	  
kuukauden	  ajan	  kehitystasoon	  nähden	  epäsopivina:	  	  

Tarkkaamattomuus  

a)	  	  Jättää	  usein	  huomiotta	  yksityiskohtia	  tai	  tekee	  huolimattomuusvirheitä	  kou-‐	  lussa,	  
työssä	  tai	  muussa	  toiminnassa	   

b)	  	  Usein	  toistuvia	  vaikeuksia	  keskittyä	  tehtäviin	  tai	  leikkeihin.	   

c)	  	  Usein	  ei	  näytä	  kuuntelevan	  suoraan	  puhuteltaessa	   

d)	  	  Jättää	  usein	  seuraamatta	  ohjeita	  eikä	  saa	  koulu-‐	  tai	  työtehtäviään	  suoritetuksi	  (ei	  
johdu	  vastustuksesta	  tai	  siitä,	  ettei	  ymmärrä	  ohjeita)	   

e)	  	  Usein	  toistuvia	  vaikeuksia	  tehtävien	  ja	  toimien	  järjestämisessä	   

f)	  	  Usein	  välttelee,	  inhoaa	  tai	  on	  haluton	  suorittamaan	  tehtäviä,	  jotka	  vaativat	  
pitkäkestoista	  henkistä	  ponnistelua	  (kuten	  koulu-‐	  tai	  kotitehtävät)	   

g)	  	  Kadottaa	  usein	  tehtävissä	  tai	  toimissa	  tarvittavia	  esineitä	  (esim.	  leluja,	  kyniä,	  kirjoja,	  
työkaluja)	   

h)	  	  Häiriintyy	  helposti	  ulkopuolisista	  ärsykkeistä	   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  i)	  	  Unohtaa	  usein	  asioita	  päivittäisissä	  toiminnoissa	  
	  

Vähintään	  kuusi	  seuraavista	  yliaktiivisuuden/impulsiivisuuden oireista	  on	  jatkunut	  vähintään	  
kuuden	  kuukauden	  ajan	  kehitystasoon	  epäsopivina:	   

Yliaktiivisuus  

a)	  	  Liikuttelee	  usein	  hermostuneesti	  käsiä	  tai	  jalkoja	  tai	  kiemurtelee	  istuessaan	   

b)	  	  Poistuu	  usein	  paikaltaan	  luokassa	  tai	  muissa	  tilanteissa,	  joissa	  edellytetään	  
paikallaan	  oloa	   

c)	  	  Juoksentelee	  tai	  kiipeilee	  usein	  ylettömästi	  sopimattomissa	  tilanteissa	  (nuorilla	  tai	  
aikuisilla	  voi	  rajoittua	  levottomuuden	  tunteisiin)	   
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d)	  	  Usein	  toistuvia	  vaikeuksia	  leikkiä	  tai	  harrastaa	  mitään	  rauhallisesti	   

e)	  	  On	  usein	  ”jatkuvasti	  menossa”	  tai	  ”käy	  kuin	  kone”	   

f)	  	  Puhuu	  usein	  ylettömästi	   

Impulsiivisuus  

g)	  	  Vastailee	  usein	  kysymyksiin	  ennen	  kuin	  ne	  on	  kunnolla	  esitetty	   

h)	  	  Usein	  toistuvia	  vaikeuksia	  odottaa	  vuoroaan	   

i)	  	  Usein	  keskeyttää	  toiset	  tai	  on	  tunkeileva	  toisia	  kohtaan	  (esim.	  tuppautuu	  toisten	  
seuraan)	   

B. Joitain	  oireita	  on	  ollut	  havaittavissa	  ennen	  alle	  7	  vuoden	  ikää	   
C. Jotkin	  oireet	  on	  havaittavissa	  useammassa	  kuin	  yhdessä	  tilanteessa	  (esim.	  koulussa	  ja	  
kotona).	   
D. Suoriutuminen	  koulussa,	  työssä	  tai	  sosiaalisissa	  tilanteissa	  on	  selvästi	  heikentynyt.	   
E. Oireet	  eivät	  ole	  seurausta	  psykoottisesta	  häiriöstä	  tai	  paremmin	  selitettävissä	  jollain	  toisella	  
häiriöllä	  (esim.	  mielialahäiriöt,	  ahdistuneisuushäiriöt	  tai	  persoonallisuushäiriöt).	   
Häiriön jaottelut eri tyyppeihin  

Tarkkaavuus-‐	  ja	  yliaktiivisuushäiriö,	  yhdistynyt	  tyyppi:	  molemmat	  kriteerit	  (1)	  ja	  (2)	  ovat	  
täyttyneet	  viimeisten	  kuuden	  kuukauden	  aikana.	   

Tarkkaavuus-‐	  ja	  yliaktiivisuushäiriö,	  pääasiallisesti	  tarkkaamaton	  tyyppi:	  kriteeri	  (1)	  on	  
täyttynyt,	  kriteeri	  (2)	  ei	  ole	  täytynyt	  viimeisten	  kuuden	  kuukauden	  aikana.	   

Tarkkaavuus-‐	  ja	  yliaktiivisuushäiriö,	  pääasiallisesti	  yliaktiivinen/impulsiivinen	  tyyppi:	  kriteeri	  
(2)	  on	  täyttynyt,	  kriteeri	  (1)	  ei	  ole	  täyttynyt	  viimeisten	  kuuden	  kuukauden	  aikana.	   
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Liite 2: Lapsen tarkkaavaisuuden arviointi -lomake (Aro & Närhi 2003)  
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Liite 3:Haastattelurunko  

 

Taustakysymykset (lapsi/nuori):  

1. Sukupuoli  
2. Ikä  
3. Diagnoosi  
4. Koululuokka/Opetusmuoto  

Tutkimuskysymykset:  

1. Peruskoulu ja ADHD  
1. Kuinka koulussa otettu huomioon lapsen erityistarpeet?  
2. Millaisin toimenpitein koti on vastannut koulun haasteisiin?  
3. Koulun ja kodin yhteistoiminnan sujuvuus?  

2. Koulunkäynti ja kouluoppiminen  
1. Edesauttavia tekijöitä a) koulussa b) kotona  
2. Häiritseviä tekijöitä a) koulussa b) kotona  

3. Näkemyksiä siitä, kuinka ADHD-lapsen kouluoppimista, -menestystä ja -
viihtyisyyttä voisi parantaa  

Apukysymykset:  

1. Kuinka lapsesi peruskoulun käynti on sujunut aikaisemmin ja sujuu tällä hetkellä? a) 
Alakoulu b) Yläkoulu  

2. Miten mielestäsi lapsesi suhtautuu koulunkäyntiin? Miksi? Minkälaisen merkityksen 
mielestäsi hän antaa koulunkäynnille?  

3. Millaisia onnistumisen kokemuksia lapsesi on saanut koulusta? Mitkä asiat niihin 
ovat vaikuttaneet?  

4. Millaisia ongelmia on esiintynyt? Mikä näihin tilanteisiin johti?  
5. Kuinka esiintyneet ongelmat on pyritty ratkaisemaan? /on ratkaistu?  
6. Onko diagnoosin saaminen muuttanut koulun/opettajien/oppilaiden suhtautumista 

lapseesi? Kuinka? Miksi?  
7. Onko lapsesi osaamista ja minän vahvistamista osattu tuoda esille koulussa? 

Minkälaiset toimet ovat tähän auttaneet?  
8. Kuinka koet koulun/opettajien/koulukavereiden ottaneen huomioon lapsesi 

erityistarpeet? Miksi?  
9. Kuinka kodin ja koulun välinen yhteistyö on sujunut? /sujuu? Mitkä ovat 

vaikuttaneet tähän? Mihin tuloksiin on johtanut?  
10. Minkä näet suurimmaksi voimavaraksi lapsesi koulunkäynnissä?  
11. Minkä näet suurimmaksi ongelmaksi lapsesi koulunkäynnissä?  
12. Minkälaista on lapsesi kouluoppiminen? Kuinka koet hänen oppivan? Mitä asioita? 

Mitkä tekijät edesauttavat oppimista?  
13. Kuinka perheessä on valmistauduttu koulun esittämiin haasteisiin?  
14. Mitkä ovat koulun keinot ratkaista esiintyviä ongelmia? Mitkä ovat perheen keinot? 

Mitkä ovat lapsen itsensä keinot?  
15. Onko ADHD-lapsen ja koulun välisessä vuorovaikutuksessa parannettavaa? Miksi? 

Mitä? Miten?  
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Liite 4: Esimerkki tulosavaruuden kategorioihin liittyvistä alkuperäisilmauksista 

 

Kuvauskategoria 1: Suhtautuminen ja asenne 
 
 

a) Suhtautuu positiivisesti ADHD-diagnoosiin  ” -- opettaja joka ei ota ADHD:ta 
niinkun rasitteena vaan 
haasteena. Mä muistan sen ihan 
hyvin sen keskustelun niin sitten 
siellä sitten yks opettaja, just se 
(opettaja) joka josta tuli sitten 
(oppilaan) opettaja niin hän sano 
suoraan et hän ottaa (oppilaan 
diagnoosin) haasteena --” (H6, 
612) 

 
 

b) Suhtautuu positiivisesti ADHD-lääkitykseen H: ”Mikä tuota on ollu koulun 
suhtautuminen tohon 
lääkitykseen?” 

 Ä: ”Mun mielest ihan 
positiivinen.” (H2, 849) 

 
 

c) On positiivinen asenne ”Et silleen mun mielestä hän 
(opettaja) on ollu erittäin niinku 
positiivinen tossa --” (H2, 446) 

 
 ” -- on vaan niin uskomatonta 

miten se opettajan (positiivinen) 
asenne siihen vaikuttaa -- ” (H12, 
15) 

 
 

d) Suhtautuu oppilaaseen ennakkoluulottomasti ” -- et ei mun mielest oo tullu 
(opettajilta) mitään 
ennakkoluuloa tai semmosta.” 
(H8, 20) 

 
    H: ”Tuota mites toi ku sanoit sitte 
 sen diagnoosin jälkeen niinku 

alko se elämä niin välittykö se, 
miten se koulussa välitty? 
Muuttuko koulussa sitte joku?” 

 Ä: ”Varmaan sillon ku se lääkitys 
saatiin niin (oppilas) omal 
laillaan rauhottu mut en sanois et 
ekalla ja tokalla niinku sen 
opettajan suhtautuminen ei 
muuttunu sen (diagnoosin 
saamisen) jälkeen mihinkään.” 
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 ” -- No sit tää koulu mihin me 

päädyttiin niin se ei oo lähikoulu 
et (oppilas) kulkee sinne bussilla 
mut me maksetaan ite matkat mut 
et siel on niinku yläastekin ja se 
jotenki tuntu et ehkä tätä nyt 
uskaltais yrittää ni siel meil oli 
niinku neuvottelu ennen ku 
(oppilas) sinne siirty ja siel oli 
jotenki semmonen hyvä fiilis et 
ne ei ollu heti että ei tänne enää 
yhtään (oppilasta, jolla on 
ADHD-diagnoosi) lisää -- ” 
(H11, 18) 

 
 ” -- et tuolla (opettajan tunneilla) 

niinku se semmonen jotenki 
positiivinen asenne lapsiin ja se 
halu ja se et ei niinku säikähdetä 
sitä mitä sielt niinku papereissa 
lukee ja se et jotenki 
suhtaudutaan myönteisesti -- ” 
(H11, 24) 

 
 ” -- tää (opettaja) ei ees 

oikeestaan niinku halunnu tietää 
(oppilaasta ja tämän vaikeuksista 
etukäteen) -- ” (H2, 577) 

 
 

e) Kannustaa ja kehuu ” -- ku sieltä (opettajalta) on tullu 
hyvää palautetta niin mä oon aina 
(oppilaalle) sit lukenu et opettaja 
laitto taas hyvää palautetta -- ” 
(H2, 696) 

 
 ” -- Wilmaanki ruvettiin kirjottaa 

kaikki ne hyvätkin asiat.” (H3, 
532) 

 
 ”Ja hän (oppilas) on saanu hyvää 

palautetta opettajilta. -- Et kun 
hän on tehny oikeen ni hyvin nii 
sillon hän on saanu hyvän 
palautteenki kaikkien kuullen 
siellä.” (H4, 717) 

 
 ”Et hän (opettaja) on 

kannustava.” (H4, 1033) 
 
 ” -- se (opettaja) niinku oikeesti 

valo ensimmäisen kerran 
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semmosta uskoo, et kyl me tästä 
selvitään niinku.” (H9, 33) 

 
 ” -- se (opettaja) on niin 

kannustava -- ” (H11, 19) 
 
 ” -- Ja se (opettaja) on tosi 

kannustava -- ” (H11, 20) 
  
 H: ”Tuota miten se, te mainitsitte 

tos vähän aikaa sitte et et oliks 
siinä kaks kieltenopettajaa ketkä 
on hyviä ja keltä tulee sitä niinku 
oliks se hyvää palautetta mitä 
saadaan? Millasia he sitten ovat?” 

 I: ”Mun mielest se tulee sillä 
tavalla et (oppilas) on onnistunu 
asiassa ni ne (opettajat) niinkun  
siellä ihan luokan edessä 
(kehuvat oppilasta) -- ” (H4, 
1005) 

 
 

f) Vahvistaa oppilaan itseluottamusta  ” -- sen opettajan puheessaki ja 
sanoissa ja esimerkeis kuuluu se 
et miten hän (opettaja) on niinku 
osannut tai löytänyt (oppilaasta) 
nää vahvuudet ja miten hän 
niinku saa tuettua niitä siellä 
koulupäivän ja kouluviikkojen 
aikana -- ” (H5, 974) 

 
H: ”Sitä et onks hänen (oppilaan) 
itseluottamustaan siellä 
(koulussa) pystytty 
vahvistamaan?” 
Ä: ”No varmaan näillä 
tukiopetuksilla voi olla koska 
sitten ne taas ne tulokset sen 
myötä niinku paranee et ja 
niinkun ja kyllä mä luulen ku toi 
opettajaki laitto se laitto niin 
kivasti yks kerta semmosen 
viestin et niinku miten se jotenki 
-- että ei nyt ihan hirveen hyviä 
nää numerot oo joukutodistukses 
tai jotain tällast -- se laitto mutta 
onneksi niinkun nämä numerot 
eivät kerro sitä lopullista totuutta 
ihmisestä.” (H2, 686) 
 
”Se (oppilas) on saanu (uudessa 
koulussa opettajilta) kaikista 
eniten tukea, sitä ymmärrystä ja 
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sitä ollaan niinku tosi paljon 
tuettu tuolla ni.” (H3, 572) 

 
 

g) Kunnioittaa ja arvostaa oppilasta ”Ja sit sitä (oppilasta) 
kunnioitetaan niinku että se 
kokee että se on arvostettu.” (H3, 
687) 

 
 ”Ja sit hän (opettaja) niinku 

arvosti ja näki (oppilaassa) niit 
vahvuuksia.” (H4, 330) 

 
 ” -- se (opettaja) jotenki arvosti 

(oppilasta) ja kunnioitti ja mun 
mielestä semmonen asenne sillä 
opettajalla oli tosi hyvä -- ” (H5, 
336) 

 
 ”No okei me ihmiset ollaan 

erilaisia ja toiset on semmosia 
niinku ei semmosta joka hakee 
semmosella päällepäsmäryydellä 
sitä auktoriteettii vaan 
nimenomaan semmosella et mä 
kunnioitan sua ja sä kunnioitat 
mua ja mulki voi olla vaikeeta et 
sulki voi olla vaikeeta. Et 
semmosta niinku se 
vuorovaikutus niissä tilanteissa 
kyl heti ties ku (oppilas) joskus 
sanoi jotain hyvästä opettajasta et 
sen kans menee hyvin nii ei 
tarvinnu kauaa jutella niin ties 
miks menee hyvin.” (H6, 599) 

 
 ” -- tiukka täti (opettaja) mut et 

jokaisella (oppilaalla) oli oma 
arvo et se oli kyl tärkee.” (H6, 
670) 

 
 ” -- Ja tuntuu et (oppilas) on 

arvostettu, se on tosi iso asia. -- ” 
(H11, 24) 

 
 

h) Kategorisoi ja luokittelee oppilaita ” -- ja niinku tää eka-toka (-
luokanopettaja) niinku (sanoi) 
että se ei ole kyllä normaali 
lapsi.” (H2, 456) 

 
 ”Et ei se, et opettajat ois niinku 

oppinu ymmärtämään tavallaan 
(oppilaan) käytöstä, nii 
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enemmänkin musta tuntu että ne 
(opettajat) yritti niinku 
kategorisoida jotenki. Ja niinku 
siirtää tavallaan, niinku niil oli 
omat tilat ja ne on vään 
kauempana muista ja ne ei saa 
syödä samassa pöydässä kun 
muut syö. Et tavallaa niille 
(oppilaille) tehtiin niinku alusta 
lähtien selväks et te ootte erilaisia 
ja niinku.” (H3, 242) 

 
 

i) Suhtautuu ADHD-lääkitykseen negatiivisesti Ä: ” -- Toisaalta se opettaja oli, 
mä muistan me käytiin monia 
keskusteluja ku hän niinku tykkäs 
että tää lääke ehkä muuttaa 
(oppilaan) persoonaa liikaa ja hän 
oli niinku.” 

 H: ”Niin. Opettaja oli 
lääkevastainen?” 
Ä: ”Vastainen. Et me jouduttii 
niinku sanoo et kyl se (lääkitys) 
nyt ois hyvä.” (H4, 1277) 

 
 

j) Suhtautuu oppilaaseen ennakkoluuloisesti  ” -- en mä kyllä haluais et 
(oppilas) menee tonne 
diagnoosin perusteella uuteenkaan kouluun silleen et se 

on siel sit sen tulevien opettajien 
tiedos et se et sillä on se ADHD 
ja siel on sellanen negatiivinen 
ennakkokäsitys ja mie pelkään et 
ne opettajat alkaa etukäteen 
suhtautumaan 
ennakkoluuloisesti.” (H5, 1002) 

 
 ” -- hyvin nopeesti se sai koko 

koulun silmissä varsinki 
henkilökunnan semmosen 
maineen et se on ihan hullu. -- ” 
(H11, 11) 

 
 ” -- niin sit me käytiin (oppilaan) 

isän kanssa tutustumassa uuteen 
yhteen toiseen kouluun niin sit 
siel erityisopettaja käveli meitä 
vastaan koulussa ja sano et ette 
kai te tuo teiän lasta tänne, et 
älkää tuoko tänne et ei enää 
yhtään tää on ihan katastrofi -- ” 
(H11, 18) 
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 ” -- hänen (opettajan) 

suhtautumistapansa (oppilasan 
diagnoosia kohtaan) oli 
suorastaan ynseä -- ” (H12, 14) 

 
 ” -- tuntuu että niitä kaikkia 

eväitä (ei) ees oo käytetty kun 
vaan heti vaan teilattiin et kun 
(oppilas) on ADHD et ei se voi 
onnistua tässä -- ” (H6, 578) 

 
 

k) Antaa oppilaalle paljon negatiivista palautetta  ” -- opettajalta tuli koko ajan 
niinku negatiivista palautetta 
(oppilaalle).” (H2, 450) 

 
 ”Ja sit se (oppilas) sai jatkuvasti 

sitä negatiivista palautetta 
(opettajalta) -- ” (H3, 187) 

 
 ” -- ku se jatkuva negatiivisuus. 

Ni sit mä jouduin laittaa jo viestii, 
et hei, nyt ihan oikeesti, mä en 
ota yhtä ainutta viestiä vastaan, 
jos ei teillä oo mitään positiivista 
enää sanottavaa.” (H3, 515) 

 
 

l) Ei huomaa positiivisia asioita oppilaassa ”Enkä mä tiedä kehuko se (huono 
opettaja) koskaan (oppilasta). En 
mä muista kyllä ja kyl mä tiedän 
varmasti tiedän et joskus ois 
voinut olla aiheellista sanoo 
jotain positiivista -- ” (H6, 733) 

 
 ” -- ekalla ja tokalla luokalla se 

oli hyvin pitkälti et puututtiin 
vaan niihin negatiivisiin asioihin 
eikä kannustettu ja niitä hyviä 
asioita -- ” (H12, 7) 

 
 

m) Asettaa matalammat odotukset tavoitteet oppilaalle ” -- semmonen minkä mä tulin 
törmäämään jo 
 ala-asteella oli se että. Kun nää 

meiän pojat luki kokeeseen ja mä 
kysyin opettajalt miks 
(oppilaalla) ei ollu kokeita. No ku 
ei voida odottaa että kaikki 
lukevat kokeisiin, nii ei sill. Ei 
katota yksilöllisesti, tavallaa sitte. 
Sille ei järjestetä (kokeita).” (H3, 
258) 
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 I: ”Ei sillä (opettajalla) niinku 

opetuksellisia suuria tavoitteita 
ole. Se on vähän niinku mikä on 
lais, laissa määrätty, piste.” 

 
 Ä: ”Joo ja mun mielestä se on 

aika pelottava ajatus, et näihin 
suhtaudutaan näihin lapsiin 
samalla lailla kun, kun tuota 
tosissaan että niitä säilytetään ja 
sit samalla lailla, et ihan niinku 
niillä ei ois tavoitteita niillä 
lapsilla. Et nää on pakko vaan 
pitää lapset jossaki kun ne ei voi 
olla isossa luokassa. Mut ihan ku 
niillä (opetajilla) puuttuis täysin 
semmonen tavotteellis, et ihan 
oikeasti, näistäki tulee niinku 
työntekijöitä ja nääki etenee ja 
niinku tavallaan, et ne pitäs ottaa 
vaa eritaval huomioon.” (H3, 
440) 

 
 ”Et se opettaja se oli ihan kiva 

tyyppi ja parhaansa se varmasti 
yritti mut sil oli jotenki tosi 
hukassa tää et miten näiden 
erityislasten kanssa ollaan et sit 
se (opettaja) esimerkiks yritti et 
(oppilaalle) koko kolmannen 
luokan aikana et hän ei antanu 
läksyjä eikä pitäny kokeita eikä 
käytännös opettanu englantia 
koska (oppilas) sit suuttuu kun se 
ei osaa englantia ja no siis elikkä 
käytännössä (oppilas) oli koko 
kolmannen luokan ilman 
englanninopetusta.” (H11, 11) 

 
 ”Siis nelosluokalla must tuntu et 

sillon luovuttiin niinkun kaikest 
opetuksesta et sillon niinku niin 
et sillon kolmosluokalta ku sillon 
(opettaja) yritti pitää niit enkun 
tunteja ja ku se huomas et 
(oppilaan) on vaikee oppii ni sillä 
oli tämmönen 
kannustusmenetelmä. Mut kyl se 
yritti niin muita aineita jotenki sil 
oli (oppilaan) lisäks yks toinenki 
hyvin fiksu poika tämönen 
tiedemies ni niiden kans käytiin 
sit käytiin tämmösii 
tiedekeskusteluja ja näin mut et 
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sit nelosella ni siel oli niin 
levotonta siel luokas et sillonhan 
siel sit katottiin videoita ja 
leikittiin legoilla ja sillon ei ollu 
läksyjä ei kokeita ei mitään ja 
hyvin vähän niit oli sit 
kolmosellakaan ja täähän oli sit 
mun yks huolenaihe ku (oppilas) 
meni yleisopetuksen luokalle et 
sen pitää niinku opetella tekee 
läksyjä -- ” (H11, 16) 

 
 ” -- sillä tavalla (opettajan 

toimesta) niinku vähän niinku 
tavallaan niinku etukäteen 
ilmeisesti ihan toivottiin ettei 
(oppilas) jaksas niinku 
käyttäytyä.” (H3, 863) 

 
 

n) Yhteydenpito vanhempiin on pelkästään negatiivista ” -- ja sit mun mielestä se oli 
hirveen huono tän 

niinku eka-tokaluokan opettajan 
kanssa että meille tuli ihan 
järkyttävästi niinkun paskaa 
niskaan sielt suomeks sanottuna. 
Et (oppilas) tekee sitä, (oppilas) 
tekee tätä. Ei mitään niinku 
positiivista --” (H2, 188) 

 
 ” -- siel (palavereissa) oli neljä eri 

ihmistä ja jokainen vyörytti sen 
kolme niin kakstoista negatiivist 
nii kyl siinä niinku vanhempanaki 
-- niinku alkaa tuntee että ei me 
mitään osata.” (H4, 1156) 

 
 

o) Ei kannata integrointia yleisopetukseen tai ”Et se luokanopettaja ei pelannut 
sitä omaa 

lähikouluperiaatetta peliään ku se itse halus (oppilaan) 
pois sieltä niinkun erityisluokalle 
niin tuota se vastusti henkeen ja 
vereen tätä integraatiopäätöstä 
kun se tarkotti että (oppilas) olis 
jääny hänen luokalleen -- ” (H7, 
349) 

 
 ” -- se (opettaja) oli semmonen 

vähän vanhanaikanen et se 
(opettaja) oli sitä mieltä et nää 
(oppilaat, joilla diagnosoitu 
ADHD) ei kuulu tavalliseen 
peruskouluun tällaset oppilaat et 
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ne pitää laittaa erityiskouluun ja 
erityisluokalle et hänen 
näkemyksensä ei ollut niinku 
(oppilaan) paikka ei ollut niinku 
normaaliluokassa ollenkaan.” 
(H7, 383) 

 
 ” -- se (opettaja) ei halunnu tehdä 

yhteistyötä koulukuraattoreiden 
kanssa eikä mitään niinku 
erityisopetuksen vaan se 
(opettaja) oli niinku sitä mieltä et 
niiden (oppilaiden, joilla on 
ADHD-diagnoosi) paikka ei ole 
tämmöses (yleisopetuksen) 
koulussa.” (H7, 1273) 

 
 ” -- Et tää rehtori sitte sano että 

ku ei ne ota, et ei ne opettajat 
suostu ottaa näit integroitavia 
(oppilaita). -- ” (H11, 10)  


