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1 Johdanto 
 

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) on yksi yleisimmistä lapsuuden psyki-

atrisista häiriöistä (Almqvist 2004, 240). Sen esiintyvyydeksi on arvioitu laajassa kan-

sainvälisessä tutkimuksessa 5,29 prosenttia (Polanzyk, de Lima, Horta, Biederman & 

Rohde 2007, 942). Inkluusion ja integraation tavoitteiden yleistyessä ADHD-diagnoosin 

saaneita lapsia löytyy nykyisin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sisältä niin erityis-

ryhmistä kuin tavallisista ryhmistä. Laskennallisesti jokaisesta n. 20 lapsen ryhmästä tai 

koululuokasta pitäisi löytyä noin yksi lapsi, jolla on diagnosoitava ADHD. ADHD-diag-

nosoitujen lasten kanssa työskentelee säännöllisesti esimerkiksi varhaiskasvatuksen opet-

tajia, varhaiskasvatuksen erityisopettajia, luokanopettajia, erityisluokanopettajia, laaja-

alaisia erityisopettajia ja aineenopettajia. 

Pro Gradu -tutkielmani tavoitteena on selvittää, miten ADHD ja ADHD-diagnosoidut 

lapset nähdään kasvatuksen ja koulutuksen kontekstissa. Tarkemmin kuvattuna aion tut-

kia minkälaisia merkityksiä ADHD-diagnoosi saa varhaiskasvatuksessa ja perusopetuk-

sessa ja minkälaista kuvaa ADHD-diagnosoiduista lapsista tuotetaan. Diagnoosin merki-

tys Suomessa ei ole niin yksiselitteinen kuin niissä maissa, jossa diagnoosi on edellytys 

erityisen tuen saamiseen. Suomessa diagnoosia ei vaadita erityisen tuen saamiseen var-

haiskasvatuksessa tai perusopetuksessa, vaan jokaisella lapsella on varhaiskasvatuslain 

(2018/540 § 7) ja perusopetuslain (2010/642 § 30 mom. 1) määräämä oikeus saada kas-

vuunsa ja oppimiseensa tukea heti tuen tarpeen ilmennettyä. On siis mielenkiintoista tut-

kia, että minkälaisia merkityksiä diagnoosi saa juuri suomalaisten opettajien keskuudessa. 

Tutkielmani aineiston olen hankkinut e-lomakkeen kautta, johon on vastannut päteviä 

varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa työskenteleviä opettajia. Lomakkeeseen sisäl-

tyi aiheeseen liittyviä avoimia kysymyksiä, joiden vastauksia analysoin diskurssianalyy-

sin keinoin. Vastauksista lähden analysoimaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen 

opettajien attribuutioita, eli tapoja selittää ja ymmärtää diagnoosin taustaa ja heidän diag-

noosille antamaa merkitystä. Tutkielmassani otan selvää, miten ADHD-diagnosoitua 

lasta kuvaillaan ja minkälaisiin asioihin ADHD-diagnoosi opettajien puheissa yhdiste-

tään. 
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Tutkielmani alkaa teoriaosuudella, jossa ensin kerron ADHD-diagnoosista yleisellä ta-

solla, sillä diagnoosi on tutkielmassani keskeinen käsite. Käsittelen diagnoosia ensin 

diagnosointikriteerien valossa ja sitten myös kriittisemmästä näkökulmasta. Tästä siirryn 

tutkimaan sitä, miten varhaiskasvatuksen ja peruskoulun opettajia ja ADHD-diagnosoi-

tuja lapsia on tutkittu aiemmin. Teoriaosuuden jälkeen esittelen tutkielmani toteutusta ja 

keräämääni aineistoa. Tästä siirryn käsittelemään tutkielmani tuloksia ja arvioimaan nii-

den luotettavuutta. Lopussa pohdin myös tutkielman merkitystä ja esittelen jatkotutki-

musaiheita. 
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2 ADHD 

 

ADHD on kehityksellinen neuropsykiatrinen häiriö (Pihlakoski & Rintahaka 2016, 243), 

joka ilmenee erityisesti keskittymiskyvyttömyytenä, impulsiivisuutena ja hyperaktiivisuu-

tena (Barkley 2013, 19). Tässä luvussa esittelen tarkemmin ADHD:n diagnosointikäy-

tänteitä, etiologiaa ja ilmenemismuotoja eri ikäkausissa. 

 

 Diagnoosi 

ADHD-diagnoosi tehdään Suomessa ICD-10-tautiluokituksen kriteerien perusteella 

(Moilanen 2012, 38). Diagnoosiin vaaditaan eri ympäristöissä (esimerkiksi kotona ja kou-

lussa) esiintyvää hyperaktiivisuutta, keskittymiskyvyttömyyttä ja impulsiivisuutta, joka on 

lapsen kehitystaso huomioiden poikkeavaa (Pihlakoski & Rintahaka 2016, 245; Almqvist 

2004, 246). Diagnoosin edellytyksenä on, että oireet ovat alkaneet jo 5 –7 vuoden iässä 

(Pihlakoski & Rintahaka 2016, 244). 

ADHD-diagnoosia varten lasta on tutkittava neurologisesti, psyykkisesti, somaattisesti ja 

psykologisesti (Almqvist 2004, 246). Arviota varten lääkäri myös haastattelee lasta ja 

hänen vanhempiaan ottaakseen selvää lapsen psyykkisestä ja fyysisestä kehityksestä 

raskausajasta lähtien. Haastattelun lisäksi havaintoja voidaan kerätä erilaisten kyselylo-

makkeiden kautta, kuten ADHD-RS-lomakkeella. (Pihlakoski & Rintahaka 2016, 246.) 

Ympäristö- ja motivaatiotekijät tulee ottaa huomioon tehtyjä havaintoja tarkastellessa, 

sillä ne saattavat vaikuttaa oireiden määrään ja lapsen toimintakykyyn (Moilanen 2012, 

138). 

Arvion kannalta tärkeää tietoa voidaan saada lapsen vanhempien lisäksi muilta lapselle 

läheisiltä aikuisilta (Almqvist 2004, 246). Esimerkiksi lapsen opettajan kuuleminen on 

tärkeää, koska opettaja viettää huomattavan suuren osan päivästä lapsen kanssa. Opet-

tajalla on tärkeää tietoa siitä, miten lapsi käyttäytyy ryhmätilanteissa ja mitkä asiat tai 

tilanteet ovat lapselle erityisen haastavia. (Barkley 2013, 146–147.) Opettajan kautta 

saadaan selville myös käytetyt tukitoimet ja niiden vaikutus lapsen oireiluun (Moilanen 

2012, 138). 

ADHD:n diagnosoimista vaikeuttaa se, että myös moniin muihin neuropsykologisten tai 

psykiatristen sairauksien oirekuviin kuuluu keskittymisvaikeuksia ja hyperaktiivisuutta. 

Esimerkiksi käytöshäiriö, epilepsia, oppimisvaikeudet, ahdistuneisuus ja 
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kehitysvammaisuus saattavat ilmetä samankaltaisesti kuin ADHD. (Pihlakoski & Rinta-

haka 2016, 248.) Toisaalta ADHD saattaa esiintyä myös samanaikaisesti joidenkin häi-

riöiden kanssa, kuten käytöshäiriön kanssa (Almqvist 2004, 246). Samanaikaissairastu-

vuus on itseasiassa todella yleistä: yli 80% ADHD-diagnoosin saaneilla lapsilla on myös 

toinen tai useampi, useimmin psyykkinen häiriö. Diagnosoidessa tuleekin pitää mielessä 

samanaikaissairauksien mahdollisuus ja pyrkiä tunnistamaan kaikki häiriöt huolellisesti. 

(Pihlakoski & Rintahaka 2016, 248–249.) 

 

 Etiologia 

Steinerin, Stemmlen, Hallin, Joshin ja Patelin (2011, 285) mukaan ADHD on vahvasti 

perinnöllinen psykiatrinen häiriö. Periytyvyyteen vaikuttaa erityisesti dopamiinin aineen-

vaihdunnasta vastaava geeni, mutta myös muilla geeneillä saattaa olla vaikutusta (Moi-

lanen 2012, 37). Almqvistin (2004, 244) mukaan kyse saattaa olla polygeneettisestä pe-

riytyvyydestä, joka altistaa ADHD:n lisäksi myös muillekin häiriöille. Joitakin näistä riski-

geenialueista voidaan yhdistää esimerkiksi lukemisvaikeuksiin (Moilanen 2012, 37). 

ADHD:n kehittymiseen vaikuttavia ulkoisia tekijöitä ovat esimerkiksi raskaudenaikainen 

stressi ja päihteidenkäyttö (Moilanen 2012, 38). Lisäksi synnytykseen liittyvät komplikaa-

tiot, kuten hapenpuute, matala verensokeri tai hyvin alhainen syntymäpaino lisäävät 

ADHD:n kehittymisen riskiä (Pihlakoski & Rintahaka 2016, 250). Myöhemmät lapsuuden 

ympäristötekijät eivät suoraan aiheuta ADHD:tä, mutta saattavat lisätä yliaktiivisuutta ja 

heikentävät sellaisten toimintakykyä, joilla on jo valmiiksi geneettinen alttius ADHD:lle 

(Moilanen 2012, 38). 

Henkilöillä, joilla on ADHD, on todettu aivotoiminnan poikkeavuuksia ja aivojen kypsy-

misprosessin viivettä. ADHD:n diagnosoinnissa ei kuitenkaan ainakaan toistaiseksi pys-

tytä hyödyntämään aivokuvantamista. (Pihlakoski & Rintahaka 2016, 250.) ADHD:n ke-

hittymisen ja alkuperän ymmärtäminen onkin Almqvistin (2004, 243) mukaan yhä jännit-

tävä lääketieteellinen haaste. 

 

 Ilmenemismuodot 

Tässä luvussa tarkastelen ja vertailen ADHD:n ilmenemismuotoja koulutuspolun eri vai-

heissa, varhaiskasvatuksesta yläkouluun. Olen päätynyt tähän ilmenemismuotojen 
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jaottelutapaan siitä syystä, että ADHD:n ilmenemismuodot saattavat luonnollisesti vai-

kuttaa siihen, miten kyseisen koulutusasteen opettajat kuvailevat ADHD-diagnosoituja 

lapsia. 

2.3.1 Ilmenemismuodot koulutuspolun eri vaiheissa 

Varhaiskasvatusikäiset lapset (0–6v). ADHD:tä ei voida ainakaan toistaiseksi diagno-

soida ensimmäisten ikävuosien (0–3v) aikana (Pihlakoski & Rintahaka 2016, 243). Kui-

tenkin jo pienillä lapsilla voi olla näkyviä hyperaktiivisuus- ja tarkkaamattomuusoireita 

(Moilanen 2012, 135). Lisäksi osalla myöhemmin diagnosoiduista lapsista on huomattu 

vauvaiästä lähtien esimerkiksi univaikeuksia, ikätasosta poikkeavaa ärtyisyyttä, puheen 

ja kielen kehityksen viivettä ja motorisen kehityksen viivettä (Pihlakoski & Rintahaka 

2016). Jotkut tulevista ADHD-diagnosoiduista lapsista loukkaavat itseään usein liiallisen 

rohkeuden seurauksena. Osalla lapsista saattaa olla myös kuullun ymmärtämisen vai-

keutta, jonka vuoksi ohjeita ja selityksiä voi joutua antamaan toistuvasti. (Almqvist 2004, 

245.) 

Varhaiskasvatuksessa isompien lasten ryhmissä (yli 3v) ADHD:n oireet alkavat erottua 

selvemmin: hyperaktiivisuutta, keskittymiskyvyttömyyttä ja impulsiivisuutta esiintyy sel-

keästi enemmän kuin muilla vertaisilla. Lapsella saattaa olla vaikeuksia keskittyä tehtä-

viin, jotka vaativat erityistä keskittymistä ja ponnistelua, kuten kynätehtäviin tai askarte-

luun. (Pihlakoski & Rintahaka 2016, 243–244.) Ylivilkkaus voi myös vaikeuttaa lapsen 

ryhmätilanteessa selviytymistä. Hänen voi olla vaikeaa keskittyä yhteisleikkeihin (Alm-

qvist 2004, 245) tai odottaa omaa vuoroaan. (Sandberg 2018, 39.) ADHD:n oireet ilme-

nevät suurelta osin myös motorisesti. Hienomotoriikkaa vaativat tehtävät, kuten kengän-

nauhojen solmiminen tai napittaminen saattavat tuottaa erityisiä vaikeuksia. Lapsi saat-

taa vaikuttaa yleisesti kömpelöltä. Selkein oire on kuitenkin yleensä fyysinen levotto-

muus, eli lapsi saattaa liikehtiä erityisen paljon. (Almqvist 2004, 245.) 

Alakouluikäiset lapset (7-12v). ADHD:n oireet saattavat vaikeuttaa lapsen koulussa 

suoriutumista ja selviytymistä, sillä koulussa usein vaaditaan pidempikestoista keskitty-

miskykyä, kuin varhaiskasvatuksen puolella (Sandberg 2018, 75). Opetustilanteessa 

lapsella voi olla huomattavia vaikeuksia seurata opetusta ja keskittyä yhteen asiaan ker-

ralla. Hän saattaa esimerkiksi vaihtaa tehtävää, vaikka edellinen olisi vielä kesken. 

(Michelsson, Saresma, Valkama & Virtanen 2004, 33.) 

Närhi (2012, 179) kuvaa juuri kouluympäristöä ADHD-diagnosoidulle lapselle erityisen 

haasteelliseksi ympäristöksi. Tarkkaavuuden säätelyn haasteiden lisäksi motorinen le-

vottomuus ja impulsiivisuus voi aiheuttaa haastavia tilanteita. Levottomuus ja 
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impulsiivisuus voi häiritä opetustilannetta ja tätä kautta ADHD-diagnosoitu lapsi saattaa 

joutua ristiriitatilanteisiin muiden oppilaiden ja koulun henkilökunnan kanssa. (Närhi 

2012, 179.) 

Monella ADHD-diagnosoidulla lapsella esiintyy lisäksi erilaisia oppimisvaikeuksia, jotka 

tekevät koulussa selviytymisestä entistä haasteellisempaa. Toistuvat epäonnistumiset 

saattavat myös johtaa psyykkisiin sairauksiin, kuten masennukseen tai käytöshäiriöön. 

ADHD:n ja mahdollisten samanaikaissairauksien ja -häiriöiden sekä oppimisvaikeuksien 

tunnistaminen ja hoito ovat tärkeää tehdä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. (Pih-

lakoski & Rintahaka 2016, 244.) 

Yläkouluikäiset nuoret. Osa ADHD-diagnosoiduista lapsista on saanut diagnoosin 

vasta nuoruusiällä, mutta diagnoosiin silti edellytetään oireiden ilmenemistä 5–7 vuoden 

iässä (Pihlakoski & Rintahaka 2016). ADHD:n ydinoireet, eli tarkkaamattomuus, impul-

siivisuus ja yliaktiivisuus esiintyvät kaikki iästä riippumatta. Raevuoren (2012, 211) mu-

kaan oireet saattavat kuitenkin ilmetä nuorella eri tavoin, kuin pienellä lapsella. Esimer-

kiksi yliaktiivisuus ei välttämättä näy nuorilla niin selkeästi kuin lapsilla (Raevuori 2012, 

211). 

Myös nuorilla ADHD-diagnosoiduilla lapsilla koulu voi olla haastava toimintaympäristö. 

Yläkouluun siirtyminen tuo myös mukanaan lisähaasteita: vaatimustaso nousee, oppiai-

neiden määrä kasvaa ja toisaalta oman luokanopettajan tuki häviää. ADHD-diagnosoi-

dulle nuorelle on tyypillistä koulusta myöhästely, oppikirjojen ja koulutarvikkeiden huk-

kaaminen, läksyjen tekemättä jättäminen ja koepäivien unohtaminen. Osa ADHD-diag-

nosoiduista nuorista saattaa myös käyttäytyä häiritsevästi oppitunneilla. (Raevuori 2012, 

211.) 

2.3.2 Oireiden vaihtelu ikäluokittain 

Curchack-Lichtin, Chacko ja Halperin ovat tutkineet ADHD:n oireiden vaihtelua ikäryh-

mittäin pitkittäistutkimuksessaan (2014), johon osallistui 144 lasta. Tutkimukseen osal-

listui lapsia, joilla on diagnosoitu ADHD sekä lapsia, joilla ei ole ADHD:tä. DSM-IV oirei-

den esiintymistä tutkittiin kolmena ajankohtana: lasten ollessa 4–5-vuotiaita (T1), lasten 

ollessa 5–6-vuotiaita (T2) ja viimeisen kerran lasten ollessa 6–7-vuotiaita (T3). Aineisto 

kerättiin pääasiassa haastattelemalla lasten vanhempia, mutta sitä täydennettiin esimer-

kiksi opettajille annettujen kyselylomakkeiden avulla. 

Curchanck-Lichtin ym. (2014) tutkimuksessa esitetään DSM-IV oireiden ilmeneminen 

tutkimukseen osallistuneilla lapsilla eri mittauskerroilla taulukkomuodossa. 
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Hyperaktiivisuusoireita ja impulsiivisuusoireita oli alkuperäisessä taulukossa yhteensä 9 

kappaletta ja tarkkaamattomuusoireita myös 9 kappaletta. Alla olevissa taulukoissa 1 ja 

2 ovat listattuna vain ne oireet, jotka vähenivät tai lisääntyivät mittauskerran T1 ja T3 

välillä vähintään 15%.  

Taulukko 1. Curchack-Lichtin, Chacko & Halperin (2014): Hyperaktiivisuusoireet ja im-
pulsiivisuusoireet eri mittauskerroilla. 

Oire (DSM-IV) T1 

ADHD 

 

Ei 

ADHD:tä 

T2 

ADHD 

 

Ei 

ADHD:tä 

T3 

ADHD 

 

Ei 

ADHD:tä 

T3-T1 

ADHD 

 

Ei 

ADHD:tä 

Ei pysy istuma-

paikallaan 

88,6% 22,0% 79,6% 18,9% 69,6% 12,5% -19% -9,5% 

Vilkas/me-

nossa 

75,0% 14,0% 69,4% 9,5% 57,1% 5,7% -17,9% -8,3% 

Möläyttää vas-

tauksia 

72,7% 13,0% 71,4% 20,0% 57,1% 11,4% -15,6% -1,6% 

Vaikeuksia 

odottaa omaa 

vuoroa 

77,3% 16,0% 67,3% 11,6% 58,9% 8,0% -18,4% -8,0% 

 
 

Taulukko 2. Curchack-Lichtin, Chacko & Halperin (2014): Tarkkaamattomuusoireet eri 

mittauskerroilla. 

Oire (DSM-IV) T1 

ADHD 

 

Ei 

ADHD:tä 

T2 

ADHD 

 

Ei 

ADHD:tä 

T3 

ADHD 

 

Ei 

ADHD:tä 

T3-T1 

ADHD 

 

Ei 

ADHD:tä 

Ei keskity, huo-

limaton 

50,0% 12,0% 71,4% 13,7% 87,5% 18,2% 37,5% 6,2% 

Ei saata asioita 

loppuun 

61,4% 11,0% 69,4% 8,4% 80,4% 9,1% 19,0% -1,9% 

Vaikeuksia or-

ganisoida 

54,5% 10,0% 65,3% 13,7% 82,1% 18,2% 27,6% 8,2% 
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omaa toimin-

taa 

Välttelee kes-

kittymistä vaa-

tivia tehtäviä 

34,1% 13,0% 61,2% 12,6% 58,9% 13,6% 24,8% 0,6% 

Huonomuisti-

nen 

45,5% 3,0% 59,2% 9,5% 60,7% 3,4% 15,2% 0,4% 

 

Taulukoita tarkastelemalla voi huomata miten ADHD:n oireet vaihtelevat ikäluokittain. 

Tuloksien mukaan hyperaktiivisuuden ja impulsiivisuuden oireet vaikuttaisivat vähene-

vän iän myötä, mutta sen sijaan tarkkaamattomuusoireita ilmenee enemmän vanhem-

milla lapsilla. Suurimmat muutokset ensimmäisen ja viimeisen mittauskerran välillä ovat 

tarkkaamattomuusoireissa ”Ei keskity” ja ”Vaikeuksia organisoida omaa toimintaa”. Cur-

chanck-Lichtin ym. (2014) arvioivat, että yksi syy tarkkaamattomuusoireiden lisääntymi-

seen iän myötä saattaa olla ympäristön vaihtuminen: tarkkaamattomuusoireet tulevat 

vahvemmin ilmi kouluympäristössä, jossa lapselta jo vaaditaan keskittymistä erilaisiin 

akateemisiin tehtäviin.  

Almqvistin (2004, 246) mukaan ADHD:tä diagnosoidessa oireet tulee aina suhteuttaa 

lapsen ikään ja kehitystasoon. ADHD:n oireiden vaihtelevuus iän mukaan on siis myös 

tärkeä huomio Curchanck-Litchtin ym. (2014) tutkimuksessa, jota voisi hyödyntää erityi-

sesti nuorempia lapsia diagnosoidessa. Myös Moilasen (2012, 136) mukaan ADHD:lle 

on ominaista se, että sen oireet vaihtelevat tilanteittain. Eri ympäristöissä oireet ilmene-

vät eri tavoin. 

 

 Kriittinen katsaus 

ADHD-diagnoosi on saanut myös kritiikkiä. Suominen (2012, 65) kritisoi diagnoosia siitä, 

että raja terveen ja sairaaksi luokitellun lapsen välillä on häilyvä. Kyse on lopulta siitä, 

mihin raja on päätetty asettaa. Kaikki eivät näe diagnoosia kovin luotettavana, sillä se 

perustuu aina käyttäytymisestä tehtyyn kartoitukseen. Mitään suoranaista ADHD:n pal-

jastavaa testistöä ei ole olemassa. (Suominen 2012, 65.) ADHD-diagnoosin antamiseen 

vaaditaan kyllä tiettyjen diagnostisten kriteerien täyttymistä, mutta esimerkiksi 
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Bruchmüllerin, Margrafin ja Schneiderin (2012, 128) tutkimus paljastaa, ettei kriteereitä 

aina noudateta. Vaikka kriteerit eivät täyttyisikään, saattaa lapsi saada ADHD-diagnoo-

sin sen perusteella, että hän vaikuttaa diagnosoivan lääkärin silmin stereotyyppiseltä 

ADHD-diagnosoidulta lapselta (Bruchmüller ym. 2012, 128). 

Bruchmüllerin ym. (2012, 128) tutkimus paljasti myös, että lapsen sukupuolella on vai-

kutusta siihen, saako hän diagnoosin vai ei. Heidän tutkimuksessaan terveydenhuollon 

ammattilaisten tuli diagnosoida lapsia, joista toiseen ryhmään kuuluvat lapset täyttivät 

diagnostiset kriteerit, kun taas toinen ryhmä ei (heillä oli vain osa oireista, mutta ei riittä-

västi diagnoosiin). Tuloksissa ilmeni, että terveydenhoidon ammattilaiset antoivat 16,7% 

toiseen ryhmään kuuluvista lapsista diagnoosin, vaikka he eivät täyttäneet diagnostisia 

kriteereitä. Tästä ryhmästä poikalapset saivat diagnoosin kaksi kertaa todennäköisem-

min. Tätä selitettiin tutkimuksessa sillä, että ADHD on yleisempi pojilla ja siksi myös diag-

noosin antavat lääkärit yhdistävät sen herkemmin poikiin. (Bruchmüller ym. 2012, 128.) 

Diagnosointi on haasteellista myös siinä mielessä, että lapsella saattaa olla oireita, jotka 

sopisivat useampaan eri oireyhtymään (Suominen 2012, 65). Osalla lapsista saattaakin 

olla useampi diagnosoitava häiriö, joiden tunnistaminen ja erottaminen on tärkeää (Alm-

qvist 2004, 246; Pihlakoski & Rintahaka 2016, 248–249). Oman haasteensa tuo myös 

oireiden erilainen ilmeneminen esimerkiksi iän muuttuessa (Moilanen 2012, 36). Diag-

nosoiminen on Suomisen (2012, 66) sanoin ”yritys luokitella erilaisia poikkeavuuksia”, 

jolloin todellisuutta joudutaan yksinkertaistamaan, eikä lopullinen diagnoosi välttämättä 

osu oikeaan. 

Myös Timimi (2017) kritisoi ADHD-diagnoosia. Hänen mukaansa ADHD-diagnoosia ei 

voi edes diagnoosiksi kutsua, sillä kyseessä on psykiatrinen diagnoosi, eikä lääketieteel-

linen diagnoosi. Ongelma psykiatrisissa diagnooseissa on Timimin (2017, 2) mukaan se, 

että ne pystyvät vain kuvailemaan oireita, eikä oireiden syytä. Psykiatrisen ja lääketie-

teellisen diagnoosin eroa voidaan havainnollistaa esimerkiksi vertailemalla ADHD-diag-

noosia diabetesdiagnoosiin. Kun selitämme mitä ADHD tarkoittaa, voimme ainoastaan 

kuvata ADHD:n oireita, eli tarkkaamattomuutta, impulsiivisuutta ja ylivilkkautta. Sen si-

jaan diabetesta ei ole mielekästä selittää pelkkien oireiden (jano, virtsanerityksen lisään-

tyminen, väsymys) kautta, vaan heikentyneen tai kokonaan loppuneen insuliinituotannon 

kautta, joka selittää oireet. (Timimi 2017, 2.) 

Sandbergin (2018, 22) mukaan ADHD:tä on tärkeää tarkastella monipuolisesti. ADHD 

on monitahoinen ilmiö ja esimerkiksi diagnoosin sosiaaliset vaikutukset lapsen ja nuoren 

elämään täytyvät myös ottaa huomioon (Sandberg 2018, 22). Diagnoosin negatiiviset 
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sosiaaliset vaikutukset ovatkin viime vuosina kiinnittäneet tutkijoiden huomion (ks. Bel-

lanca & Pote 2013; Bussing & Mehta 2013; Mueller ym. 2012). ADHD-diagnosoitujen 

lasten on tutkittu kokevan diagnoosin leimaavana ja he kokevat diagnoosinsa vuoksi syr-

jintää ja ennakkoluuloja (Bussing & Mehta 2013, 15; Honkasilta 2016; Mueller ym. 2012, 

101). Negatiiviset asenteet ADHD-diagnosoitua kohtaan voivat vaikuttaa negatiivisesti 

lapsen tai nuoren itsetuntoon (Bussing & Mehta 2013, 24) sekä vertaissuhteisiin (Bel-

lanca & Pote 2013, 235). Diagnoosiin liittyvä leimautuminen ja negatiiviset asenteet vai-

kuttavat myös ADHD:n hoidon tehokkuuteen, henkiseen hyvinvointiin ja oireiden pahe-

nemiseen (Mueller ym. 2012, 101). 

Myös opettajat ovat huolissaan ADHD-diagnosoitujen lasten leimautumisesta ja sen seu-

rauksista lasten hyvinvointiin (Bell 2011). Bellin (2011, 192) tutkimuksen mukaan erityi-

sesti erityispedagogiikkaa opiskelleet opettajat ovat hyvin tietoisia diagnoosiin liittyvistä 

negatiivisista julkisista asenteista, jotka voivat johtaa negatiivisen minäkuvan muodostu-

miseen. 

Sosiaalisen konstruktionismin näkökulmasta on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, miten 

ADHD:stä ja ADHD-diagnosoiduista lapsista ja nuorista puhutaan. Käyttämämme kieli 

kuvaa ja samaan aikaan myös luo todellisuutta. (Mather 2012, 15–16.) Mather (2012, 

24) ehdottaakin ADHD-diagnosoitujen läheisille, terveydenhoidon ammattilaisille ja opet-

tajille uudenlaista lähestymistapaa ADHD:hen: ongelmakeskeinen puhetapa ja stigmati-

sointi tulisi korvata vahvuuksiin keskittymisellä. Myös Sandberg (2018, 24–25) painottaa 

ADHD:n vahvuutta. Hänen mukaansa ADHD-diagnosoidut lapset ja nuoret ovat usein 

tehokkaita, energisiä, luovia ja uteliaita. Vahvuusperustaisella lähestymistavalla voidaan 

tukea lapsen ja nuoren positiivista minäkuvaa ja itsetuntoa (Sandberg 2018, 24–25), kun 

taas ongelmakeskeinen lähestymistapa vaikuttaa näihin negatiivisesti (Bussing & Mehta 

2013, 24). 

Kaikesta kritiikistä huolimatta, diagnoosi ei kuitenkaan ole vain leima, vaan se voidaan 

kokea myös hyödyllisenä asiana. Sandbergin (2016, 122) väitöstutkimuksen mukaan 

suurin osa (88%) perheistä, joista löytyi ADHD-diagnoosin saanut henkilö, piti diagnoo-

sia hyödyllisenä. Myös Honkasillan (2016) väitöstutkimuksen mukaan ADHD-diagnosoi-

tujen nuorten äidit pitivät diagnoosia monella tapaa hyödyllisenä. Diagnoosin seurauk-

sena ADHD-diagnosoitu perheineen saa yleensä ymmärrystä ja tukea tuomitsemisen 

sijaan (Honkasilta 2016, 70). Auktorisoitu diagnoosi on myös edellytys joillekin tukitoi-

mille, kuten kuntoutukselle. Lisäksi todellisuudessa monet tahot edellyttävät ennen tuki-

toimien antamista diagnoosia, vaikka näin ei laissa edellytettäisi. Sen sijaan esimerkiksi 
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koulussa tuen antaminen voidaan aloittaa heti tarpeen ilmetessä, ilman diagnoosiakin. 

(Sandberg 2016, 243.) 
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3 Varhaiskasvatus, koulu ja ADHD 

 

Tässä luvussa esittelen miten opettajien ADHD:hen liittyviä asenteita, ymmärrystä ja tie-

tämystä on tutkittu aiemmin. Tarkastelen aiheita myös opettajankoulutuksen näkökul-

masta. 

 

 Opettajan merkitys 

Useimmat tutkijat, kuten Barkley (2013), Närhi (2012) ja Sandberg (2018) jakavat aja-

tuksen siitä, että koulu on ADHD-diagnosoidulle lapselle äärimmäisen haastava ympä-

ristö, jossa lapsi saattaa kohdata erilaisia vaikeuksia. Barkleyn (2013, 246–247) mukaan 

oppilaan kehityksen, kasvun ja oppimisen kannalta tärkeää onkin se, miten opettaja vas-

taa näihin haasteisiin ja ongelmiin. Monet opettajat saattavat esimerkiksi turhautua 

ADHD-diagnosoitujen oppilaiden käyttäytymiseen, joka saattaa johtaa siihen, että opet-

tajan ja oppilaan välisestä vuorovaikutuksesta tulee kireämpää tai jopa vihamielistä. 

Opettajan ja oppilaan väliset huonot välit voi johtaa oppilaan itsetunnon ja oppimismoti-

vaation heikentymiseen tai pahimmillaan jopa koulupudokkuuteen. (Barkley 2013, 246.) 

Opettajalla voi tietenkin vaihtoehtoisesti olla myös positiivinen vaikutus oppilaan hyvin-

vointiin ja menestymiseen koulussa. ADHD-diagnosoidut ovat itse raportoineet, että hei-

dän opettajillaan on ollut suuri rooli vaikeuksien voittamisessa. (Barkley 2013, 247.) Kär-

sivällisyys, positiivinen asenne ja tietämys ADHD:stä ovat Barkleyn (2013) lähteenä 

käyttämän kasvatustieteellisen tutkimuksen mukaan tärkeimmät ominaisuudet opetta-

jalla, joka opettaa ADHD-diagnosoitua lasta. 

 

 Opettajien asenteet 

Asenteet. Opettajien asenteita ADHD-diagnosoituja lapsia kohtaan ovat tutkineet muun 

muassa Anderson, Watt ja Shanley (2017), Liang ja Gao (2016) ja Youssef M., Hutchin-

son ja Youssef F. (2015). 

Andersonin työryhmän (2017) tutkimuksessa selvitettiin minkälaisia tunteita ADHD-diag-

nosoitujen oppilaiden opettaminen herättää opettajissa sekä minkälaisia uskomuksia ja 

asenteita opettajilla on ja miten opettajat käyttäytyvät opettaessaan ADHD-diagnosoituja 

lapsia. Tutkimukseensa osallistui opettajaopiskelijoita ja kentällä työskenteleviä 
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opettajia. Tutkimustuloksena oli, että sekä opettajaopiskelijoilla että opettajilla oli enem-

män negatiivisia kuin positiivisia uskomuksia, asenteita ja tunteita koskien ADHD-diag-

nosoitujen lasten opettamista. ADHD-diagnosoituja lapsia kuvailtiin esimerkiksi aggres-

siivisiksi, epäsosiaalisiksi ja kovaäänisiksi ja heidän koettiin häiritsevän opetusta. Opet-

tajaopiskelijat ja opettajat kuvasivat myös lasten aiheuttavan heissä paljon negatiivisia 

tunteita, kuten stressiä, ahdistusta ja jopa vihaa. Toisaalta myös positiivisia tunteita ku-

vailtiin jonkin verran, kuten huolta lapsesta, empatiaa ja halua auttaa. Opettajien käyt-

täytyminen kuitenkin sai enimmäkseen positiivisia vastauksia. Opettajat pyrkivät eriyttä-

mään opetusta ADHD-diagnosoidulle lapselle sopivaksi ja olemaan ymmärtäväisiä ja 

kärsivällisiä. Opettajat näkivät myös huomion ja tuen antamisen tärkeänä. Osa opetta-

jista kuvaili käyttäytyvänsä myös negatiivisesti ADHD-diagnosoituja lapsia kohtaan, ku-

ten huutamalla, mutta nämä negatiiviset käyttäytymismallit olivat harvinaisempia. (An-

derson ym. 2017.) 

Myös Liangin ja Gaon (2016) tutkimuksessa tutkittiin opettajien ADHD-diagnosoituihin 

lapsiin liittyviä asenteita. Tutkimustulokset olivat melko linjassa Andersonin työryhmän 

(2017) tutkimuksen kanssa, sillä opettajien suhtautuminen ADHD-diagnosoituihin lapsiin 

oli pääosin negatiivista. Kaikki tutkimukseen osallistuneet opettajat pitivät ADHD-diag-

nosoitua oppilasta taakkana. Toisaalta osa osallistujista oli valmiita ja halukkaita otta-

maan luokkaansa ADHD-diagnosoidun oppilaan ja osa tunsi pystyvänsä hallitsemaan 

ADHD-diagnosoidun lapsen opetusta. (Liang & Gao 2016.) Tutkimustulokset siis vasta-

sivat Andersonin tiimin (2017) tuloksia, jossa opettajien ADHD-diagnosoituihin liittyvät 

asenteet ja tunteet olivat negatiivisia, mutta kuvattu käyttäytyminen kuitenkin positiivista. 

Youssefin työryhmän (2015) tutkimuksessa myös tutkittiin opettajien ADHD-diagnosoi-

tuihin lapsiin kohdistuneita asenteita. Tämän tutkimuksen tulokset erosivat edeltävistä 

tutkimuksista, sillä tulosten mukaan opettajien asenteet olivat pääosin positiivisia. Toi-

saalta osa opettajista koki, että ADHD-diagnosoidut lapset vaatisivat erityisopettajan, 

josta voi päätellä, ettei ADHD-diagnosoituja lapsia kuitenkaan haluta yleisopetuksen 

luokkiin. (Youssef ym. 2015.) 

Asenteellinen ambivalenssi. Andersonin tutkimusryhmän (2017) tutkimuksessa tehtiin 

tärkeä havainto opettajien asenteellisesta ambivalenssista. Asenteellisella ambivalens-

silla tarkoitetaan sitä, että opettaja voi asennoitua samanaikaisesti positiivisesti ja nega-

tiivisesti ADHD-diagnosoidun lapsen opettamiseen. Opettaja saattaa tuntea esimerkiksi 

samaan aikaan ärtymystä ja empatiaa. Andersonin työryhmän mukaan näiden asenteel-

listen ambivalenssien tutkiminen ja tiedostaminen on hyvin tärkeää, sillä niiden perus-

teella voi paremmin suunnitella tietoisuutta edistävää koulutusta ja tukea, joka auttaisi 
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opettajia jaksamaan työssä ja toki myös edistäisi ADHD-diagnosoitujen lasten oppimista. 

(Anderson ym. 2017.) 

 

 Opettajien tietämys 

Opettajien tietämystä ADHD:stä ovat tutkineet muun muassa Youssef M. ym. (2015), 

Ghanizadeh, Bahredar ja Moeini (2006), Perold, Louw ja Kleynhans (2010) ja Liang ja 

Gao (2016). Tutkimukset ovat tehty Karibialla (Youssef ym. 2015), Iranissa (Ghanizelah 

ym. 2006), Kapkaupungissa (Perold ym. 2010) ja Kiinassa (Liang ja Gao 2016). Kaikissa 

näissä tutkimuksissa on havaittu, että opettajien tietämys ADHD:stä on heikkoa, eli tämä 

yhdisti kaikkia edellä lueteltuja alueita. Kiinan alueella tietämys on kuitenkin Liangin ja 

Gaon (2016) mukaan kenties vielä heikompaa, kuin muilla alueilla. Kiinassa opettajat 

yhdistivät ADHD:n usein kaoottiseen perhetaustaan ja yli puolet tutkimukseen osallistu-

neista ajattelivat, ettei ADHD-diagnosoidut vain yritä tarpeeksi kovaa. Kiinan opettajien 

erityisen heikkoa tietämystä selitettiin tutkimuksessa kulttuurieroilla. Kiinassa esimerkiksi 

perinteisesti ajatellaan niin, että vanhemmat ovat vastuussa kaikesta mitä lapset teke-

mät. Siksi lasten vaikeuksista syytetään vanhempia. (Liang & Gao 2016, 379.) 

Ghanizadeh ja muu tutkimusryhmä (2006) ja Rush ja Harrison (2008) ovat tutkineet opet-

tajien ADHD-tietämyksen ja asenteiden välistä yhteyttä. Ghanizadeh ja muu tutkimus-

ryhmä (2006) tuli tutkimuksessaan tulokseen, että tietämys ADHD:stä ja asenteet korre-

loivat positiivisesti, eli parempi tietämys tarkoittaa positiivisempaa asennoitumista. Rush 

ja Harrison (2008) päätyivät samanlaisiin johtopäätöksiin ja heidän mukaansa ADHD:n 

yleistiedon lisäämisellä pystytään parhaiten vaikuttamaan opettajien käsityksiin ADHD-

diagnosoiduista oppilaista. 

Tietämystä voidaan lisätä koulutuksella ja tutkitusti lyhyelläkin opettajille tarjotulla ope-

tuksella voidaan parantaa merkittävästi opettajien tietoisuutta ADHD:stä (Syed & Hus-

sein 2010). Koulutus ei kuitenkaan kaikissa tapauksissa lisää tietoa ja osaamista (Vereb 

& DiPerna 2004, 427). Verebin ja DiPernan (2004, 421) tutkimuksessa havaittiin, että 

koulutuksella oli vähemmän merkitystä kuin tutkijat alkuun olettivat. Tämä selittyy sillä, 

että koulutuksissa usein käsitellään ADHD:tä vain yleisellä tasolla ja se ei välttämättä 

tuo opettajille tarvittavia työkaluja käytännön työhön (Bussing, Gary, Leon & Garvan 

2002, 335). Tämän vuoksi opettajille tulisi tarjota mieluummin koulutusta, jossa käsitel-

täisiin opetukseen liittyviä interventioita (Vereb & DiPerna 2004, 427). 



15 
 

Myös erityispedagogiikan koulutusohjelmissa käytetty kirjallisuus on saanut kritiikkiä 

siitä, miten ADHD:tä kuvaillaan tuleville opettajille (Freedman 2016). Yhdysvalloissa to-

teutetun Freedmanin (2016, 1) tutkimuksen mukaan erityispedagogiikan kirjallisuudessa 

painottuu erityisesti ADHD:n lääketieteellinen näkökulma ja ADHD-diagnosoidut lapset 

esitetään negatiivisessa valossa. Tämän seurauksena opettajat oppivat näkemään lap-

sen ongelmana, vaikka inklusiivisen koulutuksen ja ajattelun mukaan lasten erilaisuus 

tulisi nähdä rikkautena. Lääketieteellinen näkökulma ei myöskään johda opettajia pohti-

maan oman pedagogiikkansa kehittämistä. (Freedman 2016, 16.) 
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4 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

 

Käsillä olevan tutkielman tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset muodostuivat halusta 

löytää uusi näkökulma ADHD:n tutkimiseen kasvatuksen ja koulutuksen kontekstissa. 

Teoriakatsaukseni mukaan esimerkiksi opettajien ADHD-diagnoosiin kohdistuneita 

asenteita, ymmärrystä ja tietämystä ollaan tutkittu jo aikaisemmin. Aiemmasta tutkimuk-

sesta ei kuitenkaan löytynyt tietoa siitä, minkälaisia merkityksiä ADHD-diagnoosi opetta-

jilta saa tai minkälaista kuvaa opettajat ADHD-diagnoosista ja ADHD-diagnosoiduista 

lapsista puheissaan tai kirjoituksissaan rakentavat. Tämän tutkielman tarkoituksena on 

siis lähemmin tarkastella sitä, mitä merkityksiä opettajat ADHD-diagnoosille antavat ja 

minkälaista kuvaa opettajat tuottavat ADHD-diagnosoidusta lapsesta. 

 

Tutkimuskysymykset: 

1. Mitä merkityksiä opettajat antavat ADHD-diagnoosille? 

2. Minkälaista kuvaa opettajat tuottavat ADHD-diagnosoidusta lapsesta? 
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5 Tutkimuksen toteutus 

 

 Tutkimusaineisto 

Tutkimusaineisto kerättiin syksyn 2019 aikana e-lomakkeella, johon sai vastata kaikki 

muodollisesti pätevät varhaiskasvatuksessa tai perusopetuksessa työskentelevät opet-

tajat. Opettajilta ei vaadittu aiempaa kokemusta ADHD-diagnosoitujen lasten kanssa 

työskentelystä. 

Kohderyhmän tavoittamisessa käytin apuna sosiaalista mediaa ja pääasiassa Faceboo-

kia. Facebookissa jaoin lomakettani moniin eri opettajaryhmiin saatekirjeen kanssa (liite 

1), kuten alakoulun aarreaitta -ryhmään ja varhaiskasvatuksen opettajat -ryhmään. E-

lomake oli auki useamman viikon ja lopullisten vastausten määrä oli 70. Lomakkeeseen 

vastanneet opettajat työskentelivät varhaiskasvatuksen opettajan, varhaiskasvatuksen 

erityisopettajan, luokanopettajan, erityisluokanopettajan, laaja-alaisen erityisopettajan 

tai aineenopettajan tehtävissä. Selkeästi suurimpia vastaajaryhmiä olivat varhaiskasva-

tuksen opettajat (n=19, 27%) ja luokanopettajat (n=17, 25%). Tärkeänä pidin sitä, että 

vastauksia tuli reippaasti sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen puolelta. Vas-

taajista varhaiskasvatuksen puolella työskenteli yhteensä 34%, kun taas perusopetuk-

sen puolella (ala- ja yläkoulu) 66%. Perusopetuksessa työskentelevien opettajien suu-

rempi määrä selittyy sillä, että se on jo kohderyhmänä suurempi. 

Varhaiskasvatuksen opettaja
27 %

Varhaiskasvatuksen 
erityisopettaja

7 %

Luokanopettaja
25 %

Erityisluokanopettaja
19 %

Laaja-alainen erityisopettaja
10 %

Aineenopettaja
12 %

E-lomakkeeseen vastanneet opettajat

Varhaiskasvatuksen opettaja Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Luokanopettaja Erityisluokanopettaja

Laaja-alainen erityisopettaja Aineenopettaja

Kuva 1: E-lomakkeeseen vastanneet opettajat 



18 
 

E-lomake koostui muutamista taustatietokysymyksistä ja kolmesta avoimesta kysymyk-

sestä. Taustatiedoissa kysyttiin vastaajan ammattinimikettä, koulutusta, työkokemusta 

vuosina, paikkakuntaa ja sitä, minkä ikäisten lasten parissa vastaaja tällä hetkellä työs-

kentelee. Ensimmäisessä avoimessa kysymyksessä opettajia pyydettiin pohtimaan 

miksi lapset saavat ADHD-diagnoosin, eli mikä diagnoosin antamiseen on johtanut ja 

mikä merkitys sillä on. Tämä ensimmäinen kysymys oli jaettu kahdeksi eri kysymykseksi, 

jotta siihen pystyivät vastaamaan ne opettajat, joilla on kokemusta ADHD-diagnosoi-

duista lapsista sekä opettajat, joilla ei vastaavaa kokemusta ole. Vastata piti vain siihen, 

joka sopi vastaajan omaan tilanteeseen. Toisessa avoimessa kysymyksessä taas pyy-

dettiin kuvittelemaan tilanne, jossa ryhmään tai luokkaan on tulossa uusi ADHD-diagno-

soitu oppilas ja kertomaan minkälaisia ajatuksia tilanne herättää ja miten opettaja sellai-

sessa tilanteessa toimisi. Viimeisessä kysymyksessä pyydettiin kuvaamaan stereotyyp-

pistä kuvaa ADHD-diagnosoidusta lapsesta ja pohtimaan mistä kuva saattaisi johtua. 

Kysymyksessä pyydettiin myös pohtimaan omaa suhtautumista tähän stereotyyppiseen 

kuvaan. Jokaisessa kysymyksessä pyydettiin erikseen vastaamaan kokonaisin virkkein, 

jonka tarkoituksena oli saada mahdollisimman selkeitä ja tarpeeksi pitkiä vastauksia, jota 

olisi myöhemmin parempi analysoida. 

Lomakkeen avoimet kysymykset: 

1. A. Jos sinulla on kokemusta ADHD-diagnosoitujen lasten kanssa työskentelystä, pohdi 

minkä vuoksi kohtaamillasi lapsilla on ADHD diagnoosi. Vastaa kokonaisin virkkein. 

1. B. Mikäli sinulla on välillinen kosketuspinta aiheeseen tai ei lainkaan kosketuspintaa, 

pohdi minkä vuoksi ADHD diagnosoidaan lapsilla. Vastaa kokonaisin virkkein. 

2. Saat tiedon, että ryhmääsi/luokkaasi on tulossa uusi ADHD-diagnosoitu lapsi. Mitä ajat-

telet tilanteesta? Miten toimit? Kerro ja perustele kokonaisin virkkein. 

3. Kirjoita, minkälainen on stereotyyppinen kuva ADHD-diagnosoidusta lapsesta. Pohdi sit-

ten, mistä tämä kuva johtuu? Pohdi lopuksi omaa suhtautumistasi tähän stereotyyppi-

seen kuvaan? Vastaa kokonaisin virkkein. 

 

 Diskurssianalyysi 

Kielen käyttöä on mahdollista tarkastella kahdesta eri näkökulmasta. Ensimmäisessä, 

realistisessa näkökulmassa, kielen päätarkoituksena nähdään todellisuuden kuvaami-

nen. Kieli nähdään siis työkaluna jakaa ja vastaanottaa tietoa. (Jokinen, Juhila & Suoni-

nen 1993, 9.) Tätä näkökulmaa haastaa sosiaalinen konstruktionismi, jonka mukaan kieli 
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ei vain kuvaa, vaan myös aktiivisesti rakentaa todellisuutta (Jokinen ym. 1993, 9; Burr 

2015, 11). Sosiaalisen konstruktionismin viitekehyksessä kieli ymmärretään ”suhteel-

liseksi, käyttäjistään riippuvaiseksi, tilannesidonnaiseksi, seurauksia tuottavaksi ja sosi-

aalisen elämämme kannalta merkitykselliseksi tekijäksi” (Saaranen-Kauppinen & Puus-

niekka 2006). Sosiaalinen konstruktionismi ottaa huomioon käsitystemme historiallis-

kulttuurisuuden sekä tiedon ja sosiaalisen kanssakäymisen yhteenkuulumisen (Burr 

2015, 3–5). Sosiaaliseen konstruktionismiin kuuluu myös olennaisesti kriittisyys niin sa-

nottuja itsestäänselvyyksiä kohtaan (Burr 2015, 3). 

Tässä tutkielmassa käytän analyysimenetelmänä diskurssianalyysiä, jonka lähtökohtana 

on edellä esitelty sosiaalinen konstruktionismi (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 

2006). Diskurssianalyysi on tutkimusta, jossa analysoidaan, miten erilaisissa sosiaali-

sissa käytännöissä tuotetaan sosiaalista todellisuutta (Jokinen ym. 1993, 10). Tarkem-

min sanottuna diskurssianalyysissa ollaan erityisen kiinnostuneita siitä, miten asioita teh-

dään ymmärrettäväksi (Suoninen 1999, 18). Itse puheen tai tekstin tulkinnan lisäksi dis-

kurssianalyysissa kiinnitetään huomiota siihen, miten teksti linkittyy ympäröivään sosi-

aaliseen todellisuuteen ja minkälaisia välittömiä tai välillisiä seurauksia puhetavalla on 

(Fairclough 2001, 21). Diskurssianalyysissa pohditaan yleensä vastauksia seuraaviin ky-

symyksiin: mitä sanottiin, kuka sanoi, mitä tarkoitettiin ja miksi sanoi (Metsämuuronen 

2005, 239). 

Useimmiten tutkimuksissa analyysiyksiköksi valikoituu yksilö. Tämä on perusteltua, jos 

haluna on tutkia esimerkiksi asennoitumista tiettyyn asiaan ja siitä ollaan kiinnostuneita 

juurikin yksilötasolla (Suoninen 1993, 112). Diskurssianalyysissa otetaan kuitenkin huo-

mioon se, että saman ihmisen puheessa voi esiintyä runsaasti erilaisia näkökulmia, jotka 

voivat olla keskenään jopa ristiriidassa (Suoninen 1993, 112–113). Tämän vuoksi dis-

kurssianalyysissa keskitetään huomio yksilön sijasta kielen käyttöön ja sen säännönmu-

kaisuuksiin. Tällöin havaintoyksikkönä toimii diskurssianalyysissa ja siten myös omassa 

tutkielmassani merkityssysteemi, eli tulkintarepertuaari (Suoninen 1993, 113; Jokinen, 

Juhila & Suoninen 1993, 26). Tulkintarepertuaarit rakentuvat osana sosiaalisia käytän-

töjä ja samalla myös rakentavat sosiaalista todellisuutta. Tulkintarepertuaareja muodos-

tuu sekä sanallisen, että ei-sanallisen viestinnän kautta. (Jokinen ym. 1993, 27.) Tulkin-

tarepertuaari toimii käytännössä synonyymina diskurssille ja merkityssysteemille, mutta 

tässä tutkielmassa käytän käsitteenä juuri tulkintarepertuaaria, sillä se soveltuu Jokisen 

ym. (1993, 27–28) mukaan paremmin tutkimukseen, jossa tarkastellaan arkisten kielen-

käytön vaihtelevuutta. 
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Yksi diskurssianalyysin ja myös oman tutkielmani kiinnostuksen kohteista on se, minkä-

laisia subjektipositioita eli tilannekohtaisia identiteettejä ihmiset rakentavat kielenkäytöl-

lään itselleen tai toisilleen (Jokinen & Juhila 1999, 68; Burr 2015, 129). Subjektipositiolla 

viitataan tietylle ihmisryhmälle asetettuihin rooleihin, jotka omaksutaan tiedostamatto-

mastikin (Davies & Harré 1990, 52). Omaksuessaan tietyn roolin yhteiskunnassa, ihmi-

nen väistämättä näkee maailman kyseisen position kautta (Davies & Harré 1990, 46). 

Subjektipositiota voidaan tarkastella merkityssysteemin tai tulkintarepertuaarin osana: 

henkilölle rakentuvat subjektipositiot ovat aina riippuvaisia ympäröivistä systeemeistä. 

Subjektipositiot eivät ole siis pysyviä, vaan tilanteen mukaan vaihtelevia ja jatkuvasti ra-

kentuvia. (Jokinen & Juhila 1999, 68.) Diskurssianalyysissa voidaan tutkia esimerkiksi 

sitä, minkälaisia subjektipositioita ihmiset toisilleen kielenkäytössään tuottavat ja minkä-

laiset kielenkäytön keinot rakentavat tietynlaisia positioita (Luodonpää-Manni & Ojutkan-

gas 2020, 414). Omassa tutkielmassani selvitän, minkälaisia subjektipositioita opettajat 

kielenkäytöllään rakentavat ADHD-diagnosoiduille lapsille. 

 

 Aineiston analyysi 

Aineiston analysoinnin aloitin erittelemällä opettajien vastaukset ammattikunnittain ja ni-

meämällä ja numeroimalla kaikki opettajat (VO1 = varhaiskasvatuksen opettaja 1, VO2 

= varhaiskasvatuksen opettaja 2..) Erotin eri ammattiryhmät, koska halusin myös mah-

dollisuuden tarkastella, eroaako eri ammattiryhmien vastaukset toisistaan tai löytyykö 

tietyn ammattiryhmän sisäisistä vastauksista jotakin mielenkiintoista. 

Kun olin eritellyt vastaukset, luin ne ajatuksella moneen kertaan. Aineistoa kerääntyi yh-

teensä 29 sivua (Times New Roman 11, riviväli 1,5). Lähdin tarkastelemaan aineistoa 

aineistolähtöisesti, kiinnittäen huomiota teksteissä esiintyviin eroihin ja yhtäläisyyksiin. 

Etsin aineistosta sellaisia pätkiä, jotka liittyivät jotenkin diagnoosille annettuihin merkityk-

siin tai kuvauksiin diagnosoidusta lapsesta. Värikoodasin tekstit sen mukaan, minkälaisia 

merkityksenantoja tai kuvauksia lapsista ne sisälsivät. Tarkastelin ja kirjoitin ylös myös 

kirjoitusten kielenkäyttöä eli esimerkiksi sitä, minkälaista sanastoa, lausemuotoja, ilmai-

sutyylejä tai puhetyylejä näissä esiintyi. Lisäksi kiinnitin huomiota puheen funktioihin, eli 

siihen mitä opettajat yrittävät puheellaan saavuttaa. 

Tutkielman kannalta relevantit kirjoitukset muodostivat 8 sivun kokonaisuuden, eli suurin 

osa alkuperäisestä aineistosta karsiutui pois. Helpottaakseni aineiston käsittelyä sekä 

löytääkseni tekstien yhteisiä tekijöitä, muutin opettajien alkuperäiset ilmaukset pelkiste-

tyksi ilmauksiksi. (Ks. Kuvio 1.) Tämän jälkeen siirsin samankaltaiset pelkistetyt 
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ilmaukset ja niiden mukana alkuperäiset ilmaukset omiin tiedostoihin ja lähdin muodos-

tamaan yhtenäisistä merkityksistä merkityssysteemejä eli tulkintarepertuaareja ja sub-

jektipositioita. Kuviossa 2 näkyy esimerkki tulkintarepertuaarin muodostamisesta, mutta 

myös subjektipositiot ovat muodostettu samalla logiikalla. 

 

 
Kuvio 1: Alkuperäisten ilmausten pelkistäminen 

 
 
 
 
 
Kuvio 2: Tulkintarepertuaarien muodostaminen 
 

 
 

ALKUPERÄINEN ILMAUS

VO13: "Diagnoosi auttaa oikeiden 
tukimenetelmien saamiseksi. Mitä 
aikaisemmin diagnoosi saadaan, 
sitä nopeammin lapselle saadaan 

oikeanlainen tuki ja lapsi tulee 
paremmin ymmärretyksi."

PELKISTETTY ILMAUS

Opettajan mukaan diagnosoidut 
lapset saavat tukea helpommin 

kuin lapset, joilla ei ole diagnoosia

Pelkistetyt 
ilmaukset

Muodostettu 
tulkintarepertuaari

Diagnoosi tuen 
mahdollistajana

Opettajan mukaan 
diagnosoidut lapset saavat 

tukea helpommin kuin 
lapset, joilla ei ole 

diagnoosia

Opettajan mukaan 
diagnoosi tarvitaan 

varhaiskasvatuksen ja 
koulun tukitoimia varten

Opettajan mukaan 
diagnoosi mahdollistaa 

tuen lapselle ja perheelle 
sekä koululle ja opettajille
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Muodostin aineistosta lopulta kuusi tulkintarepertuaaria ja kuusi subjektipositioita. Tul-

kintarepertuaarien ja subjektipositioiden nimeämisen jälkeen pyrin vielä tarkastelemaan 

niille tyypillisiä kielenkäytön tapoja ja kielenkäytön funktioita. Näistä muodostin taulukon 

(Ks. Taulukko 3), jota sisältöä avaan tutkielmani tulososiossa. 
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6 Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa 

 

Tässä luvussa tarkastelen ADHD-diagnoosille muodostuneita tulkintarepertuaareja ja 

diagnosoiduille lapsille tuotettuja subjektipositioita, jotka paikansin aineistosta. Tulkinta-

repertuaareja ja niihin liittyviä subjektipositioita paikansin yhteensä kuusi. Tulkintareper-

tuaareiksi muodostuivat diagnoosi todisteena lääketieteellisestä taustasta, diagnoosi 

ymmärryksen tarjoajana, diagnoosi käyttäytymisen selittäjänä, diagnoosi tuen tarjo-

ajana, diagnoosi mahdollisena leimana ja diagnoosi kyseenalaisena ilmiönä. Subjekti-

positioiksi muodostui potilas, erilainen lapsi, häirikkö, tukea tarvitseva lapsi, leimattu ja 

tavallinen lapsi/väärinymmärretty lapsi. Alla olevassa taulukossa (taulukko 3) on esitetty 

paikannetut tulkintarepertuaarit ja subjektipositiot sekä niiden kielelliset tunnusmerkit ja 

kielenkäytön funktiot. 

 

Taulukko 3. Aineistosta löydetyt tulkintarepertuaarit ja subjektipositiot 

Tulkintarepertuaari Subjektipositio Tunnusmerkit Funktiot 

Diagnoosi todisteena 

lääketieteellisestä 

taustasta 

Potilas Lääketieteen sa-

nasto 

Ytimekkäät ja asiapi-

toiset lausemuodot 

 

Diagnoosin puolus-

taminen 

Diagnoosi ymmärryk-

sen tarjoajana 

Erilainen lapsi Ääri-ilmaukset Lapsen puolesta 

puhuminen 

Diagnoosin puolus-

taminen 

Diagnoosi käyttäytymi-

sen selittäjänä 

Häirikkö Liioittelu ja kärjistys 

Negatiiviset kuvauk-

set lapsesta 

Työrauhan saavut-

taminen 

Ymmärryksen ha-

keminen 
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Diagnoosi tuen mah-

dollistajana 

Tukea tarvitseva lapsi Syy-seuraussuhteen 

kuvaaminen 

Ytimekkäät, toteavat 

ilmaisutavat 

Vertailu 

Huolen herättämi-

nen lapsen hyvin-

voinnista 

Diagnoosi mahdolli-

sena leimana 

Leimattu Uhkakuvat 

Kokemuspuhe 

Myötätunnon hake-

minen 

Diagnoosi kyseenalai-

sena ilmiönä 

Tavallinen lapsi, vää-

rinymmärretty lapsi 

Skeptinen puhetyyli ADHD:n vaihtoeh-

toisten selitysmal-

lien esittely 

 

 

 Diagnoosi todisteena lääketieteellisestä taustasta 

Tässä tulkintarepertuaarissa ADHD-diagnoosia tuotetaan lääketieteellisenä ilmiönä. 

ADHD selitetään lääketieteen kautta ja ensisijaisena hoitokeinona nähdään lääkitys. 

Opettajat käyttivät kirjoituksissaan huomattavan paljon lääketieteellistä sanastoa ja 

ADHD:n etiologiaa, periytyvyyttä sekä diagnosointikäytänteitä kuvailtiin. Seuraavat ai-

neistokatkelmat toimivat esimerkkinä siitä, miten opettajat lähtivät selittämään ADHD-

diagnoosia lääketieteen kautta: 

 
Diagnoosi tulee neurologisesta erityisvaikeudesta johtuen. (VEO3) 
 
Pääosin kehitykselliset, neurobiologiset tekijät, joihin myös vanhempien ADHD-ominai-
suudet vaikuttavat eli mielestäni perinnöllisyys on vaikuttava tekijä. (LO17) 
 
Ei johdu kotikasvatuksesta. (VO6) 
 

 

Edeltävissä aineistoesimerkeissä opettajat olivat käyttäneet runsaasti lääketieteellistä 

käsitteitä, kuten ”neurologinen erityisvaikeus”, ”kehitykselliset ja neurobiologiset tekijät” 

ja ”perinnöllisyys”. Lausemuodot ovat tehokkaita, eli ytimekkäitä ja asiapitoisia. Lääke-

tieteellistä selitysmallia on haluttu tehostaa mainitsemalla erikseen, että ADHD-diag-

noosi ei ole seurausta kotikasvatuksesta. Oletuksena on siis ehkä ollut, että lukija on 

aikaisemmin varmasti törmännyt väitteeseen siitä, että ADHD olisi seurausta huonosta 

kotikasvatuksesta ja tätä väittämää vastaan on haluttu puolustautua jo etukäteen. Tällöin 
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kielenkäytön funktiona voidaan pitää kasvattajien ja erityisesti lapsen vanhempien vas-

tuusta ja mahdollisesta syyllisyydestä vapauttamista.  

Seuraavissa aineistoesimerkeissä opettajat kuvailevat ADHD:n diagnosointikäytänteitä: 

Lapsi saa diagnoosin, jos diagnoosin kriteerit täyttyvät koulupsykologin teettämän sel-
vityksen perusteella. Lisäksi se vaatii lääkärinlausunnon. Suuri merkitys on sillä, mitä 
huoltajat vastaavat kyselyyn ja mitä opettaja vastaa kyselyyn lapsen koulunkäynnin 
osalta. Lisäksi selvitetään vanhempien tausta - jos esimerkiksi isällä on diagnosoitu 
ADHD, periytyminen on mahdollista. (ELO6) 

Diagnoosi on lääkärin antama. Lääketiede pyrkii löytämään ihmisen mielen ja kehon 
tueksi diagnoosin, että hoito voidaan yhdenmukaistaa ohjeistuksin. Perhe kerää kirjalli-
sia havaintoja. Havainnot pyydetään vanhemmilta, lapsen varhaiskasvatuksen asian-
tuntijoilta ja muilta lasta tuntevilta kirjallisina valmiiden kysymyspatteristojen avulla. 
(VO19) 

Erityisopettaja kirjoittaa, että diagnoosin saa ”jos diagnoosin kriteerit täyttyvät” ja että 

”lisäksi se vaatii lääkärinlausunnon”. ADHD:n diagnosointia siis kuvataan kuin minkä ta-

hansa muun lääketieteellisen häiriön tai sairauden diagnosointia. Varhaiskasvatuksen 

opettaja taas toteaa heti alkuun diagnoosin olevan lääkärin antama, joka luo diagnoosille 

uskottavuutta. Sekä erityisopettaja että varhaiskasvatuksen opettaja menevät melko sy-

välle diagnosointikäytänteisiin kuvaillessaan miten diagnoosi vaatii myös perhetaustojen 

selvittelyä ja vanhempien ja lapsen opettajien kuulemista. Esimerkeistä tulee kuva, että 

opettajat ovat halunneet kuvailemalla diagnosointikäytänteitä vakuutella sitä, että diag-

noosi on luotettava. 

Seuraavissa aineistoesimerkeissä opettajat esittävät lääkitystä ADHD:n hoitokeinona: 

Diagnoosi ja sen tuoma lääkitys helpottaa usein lapsen elämää, kun lääke auttaa keskit-
tymään esim. koulussa tai kotona. (LO4) 

Osaa nuorista keskittymisen vaikeudet ovat häirinneet myös vuosia heitä itseään ja nuo-
ret kertovat välillä esimerkiksi lääkkeiden auttavan heitä keskittymään. Eräs nuori kertoi 
kerran esimerkiksi ruotsin opiskelun alkaneen samaan aikaan kuin hän aloitti ADHD- lää-
kityksen. Hän ajatteli lääkityksen auttaneen siinä, että ruotsin opiskelu sai hyvän alun. 
(EO4) 

Edeltävissä aineistoesimerkeissä lääkehoitoa kuvataan hyvänä ja tarpeellisena hoitokei-

nona ADHD:n oireisiin. Lapsi asemoidaan lääkitystä tarvitsevaksi potilaaksi ja diagnoosi 

esitetään annettavan siksi, että se mahdollistaa lääkityksen saamisen. Toisin sanoen 

diagnoosi on välttämättömyys, sillä sitä ilman ei ole mahdollista saada oikeanlaista hoi-

toa, eli lääkehoitoa. Lääkehoidon esitetään auttavan keskittymisvaikeuksiin ja koulussa 

selviytymiseen. Lääkkeiden hyödyllisyyttä puolustetaan vetoamalla esimerkkinuoreen, 

jota lääkehoito on auttanut. 
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 Diagnoosi ymmärryksen tarjoajana 

Tässä tulkintarepertuaarissa diagnoosi esiintyy välttämättömyytenä, sillä ADHD-diagno-

soidun lapsen erilaisuutta täytyy selittää jotenkin. ADHD-diagnosoitu lapsi on niin oleel-

lisesti erilainen kuin muut lapset, että erilaisuudelle ja siitä seuraavalle poikkeavalle käyt-

täytymiselle täytyy löytää jonkin selitys ja diagnoosi. Diagnoosi auttaa sekä lasta itseään, 

että muita ihmisiä ymmärtämään mistä erilaisuus johtuu. 

Diagnoosi on hyväksi lapsen/nuoren itsetuntemuksen vuoksi. (AO8) 
 
Diagnoosi auttaa muita ymmärtämään lapsen poikkeavia käytösmalleja. (ELO6) 
 
Diagnoosi mielestäni tarvitaan myös siinä vaiheessa, kun lapsi alkaa vertaamaan itse-
änsä muihin lapsiin ja tarvitsee selityksiä näille selkeille eroille. (ELO10) 
 
Uskon, että jos diagnooseja tehdään, ne tehdään lapsen ja perheen parhaaksi. Lapsi ja 
hänen elämänpiirissään olevat aikuiset saavat syyn lapsen käytökselle ja voivat auttaa 
sekä ymmärtää paremmin lasta. (VO8) 

Edeltävissä aineistoesimerkeissä opettajat painottavat diagnoosin positiivisia seurauk-

sia. Diagnoosi ”on hyväksi”, ”auttaa muita ymmärtämään” ja se tehdään ”lapsen ja per-

heen parhaaksi”. Diagnoosin lopputulemana aikuiset ”voivat auttaa sekä ymmärtää pa-

remmin lasta”. Diagnoosin tarpeellisuutta perustellaan myös yleisesti tavoiteltavan asian 

– itsetuntemuksen - lisäämisen kautta. Viimeisimmässä aineistoesimerkissä toistetaan 

sanaa ”lapsi”, jonka funktiona on vakuuttaa lukija siitä, että keskiössä on lapsi. Diagnoosi 

on ennen kaikkea lapsen etu ja oikeus. 

Seuraavissa aineistoesimerkeissä opettajat kuvaavat mihin diagnoosi tarjoaa ymmär-

rystä: 

Helpottaa ymmärtää, miksi "häslää". (AO8) 
 
Diagnoosi on oleellinen ymmärryksen takia: lapsi ei ole hankala tahallaan. (EO7) 

Edeltävät aineistoesimerkit sisältävät oletuksen siitä, että ADHD-diagnosoitu lapsi on 

hankala ja ”häsläri”. Hankaluus ei kuitenkaan ole lapsen syy, vaan se esitetään välttä-

mättömänä seurauksena ADHD:stä. Tulkintarepertuaarin funktiona voidaan esittää lap-

sen vapauttaminen syyllisyydestä. Lapsi ei voi mitään erilaisuudelleen, vaan erilaisuu-

delle on oikea syy, johon lapsella ei ole vaikutusvaltaa. 
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 Diagnoosi käyttäytymisen selittäjänä  

Tässä tulkintarepertuaarissa ADHD-diagnoosia selitetään poikkeavalla käytöksellä. 

Lapsi on käyttäytynyt huolta aiheuttavalla tavalla koulussa, varhaiskasvatuksessa tai ko-

tona ja käyttäytymiseen on lähdetty etsimään selitystä. Tämän tulkintarepertuaarin tyy-

pillisiä kielellisiä piirteitä ovat liioittelu ja kärjistys ja kokemukseen vetoaminen. Seuraa-

vissa aineistoesimerkeissä opettajat kuvailevat mikä käytöksessä on herättänyt huolta: 

Lapsen käytös luokassa ja ryhmässä erottuu muista lapsista. Lapsi vaeltelee äänekkäästi 
luokassa, höpöttää jatkuvasti muille, ei pysty keskittymään tehtäviin, ei aloita oma-aloit-
teisesti useinkaan tehtäviä eli tarvitsee lähes jatkuvaa aikuisen tukea koulunkäyntiin. Täl-
lainen käytös herättää väistämättä aikaisessa huolta. Lapsi itse ei pysty oppimaan ja luok-
katovereiden opiskelu häiriintyy. Diagnoosi selittää käytöstä. (LO11) 
 
ADHD oppilaan käytös on ollut todella "villiä" ja vienyt paljon tilassa työskentelevien ai-
kuisten resursseista. Omat kokemukseni ovat pienen koulun esikoulu+alkuopetus yhteis-
työstä. Lapsi ei pysty keskittymään tai työskentelemään muiden lasten tavoin ja diagnoo-
sia on luultavasti lähdetty hakemaan poikkeavan käytöksen vuoksi. Uskon että adhd:tä 
lähdetään diagnosoimaan koska toivotaan selitystä lapsen poikkeavalle käytökselle. 
Tämä yksi lapsi vaikutti kuitenkin paljon koko pienen ryhmän tekemiseen ja yhden aikui-
sen pitää koko ajan irrottautua hänen tuekseen, jotta lapsi ylipäätään pysyi samassa ti-
lassa muiden kanssa. (LO12) 
 
Lapsilla on diagnoosi, koska käyttäytyminen on muuten hyvin haastavaa, kun omat aja-
tukset lentelee niin on vaikea keskittyä mihinkään. Diagnoosi helpottaa esimerkiksi per-
heen tilannetta, kun saa lapsen käytökseen tukea ammattilaisilta eri tahoilta… Diagnoosi 
on sen vuoksi, että lapsi on todella vilkas, käyttäytyminen ja meno on välillä päätöntä ja 
keskittyminen asiaan olematonta. (LO4) 
 
He ovat impulsiivisia, heidän on mahdotonta hallita liikehdintään. He ovat levottomia. 
(AO2) 
 

Edeltävissä aineistoesimerkeissä lapsen käyttäytyminen kuvataan haasteena lapselle it-

selleen ja hänen ympäristölleen. Käytös on sellaista, joka ”herättää väistämättä aikui-

sessa huolta”. Aikuinen on huolissaan ja tarvitsee selityksen haastavalle käytökselle. 

Käyttäytymisen kuvailuun sisältyy paljon liioittelua ja kärjistystä, kuten ”höpöttää jatku-

vasti muille”, ”ei pysty keskittymään”, ”ei pysty oppimaan”, ”keskittyminen asiaan olema-

tonta” ja ”heidän on mahdotonta hallita liikehdintään”. Lasta kuvataan jopa osittain täysin 

kyvyttömänä ja avuttomana. Lapsi ei kirjoitusten mukaan pysty kontrolloimaan käytös-

tään. 

Joistakin vastauksista välittyi myös kuva, että diagnoosi on hankittu, koska käyttäytymi-

nen on ollut jopa vaaraksi muille:  

Keskittymiskyky on lapsella huono, oman toiminnan ohjaamisessa ja ärsykkeen sietämi-
sessä (äänet, hajut, kosketus ja/tai liike) haasteissa. Lapsi ääntelee esim. paukuttaa pöy-
tää, huutaa, kiroilee, toistaa toisen puhetta. Lapsi käyttäytyy toista lasta tai aikuista koh-
taan ennalta arvaamattomasti (töniminen, nipistäminen, lyöminen, raapiminen, 
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pureminen) ja jopa aggressiivisesti. Hän tulistui nopeasti eikä ymmärrä sosiaalisissa ti-
lanteissa yhteisiä sääntöjä. (LO2) 
 
Lapsen käytös oli haasteellista. Aistit ovat hyvin herkät. Äänet, valot ja kosketus ärsyttä-
vät. Toisten ihmisten kosketus voi laukaista väkivaltaisen käytöksen. (LO8) 

Edeltävissä aineistoesimerkeissä opettajat kuvailemat melko yksityiskohtaisesti lasten 

epäsosiaalista ja aggressiivista käytöstä. Lapsi asemoidaan häiriköksi. Opettajien koke-

musten mukaan pienikin asia, kuten kosketus voi laukaista väkivaltaisen käytöksen ja 

välillä tilanteita voi olla jopa mahdotonta ennakoida. Lapsi kuitenkin vapautetaan vas-

tuusta, koska lapsi ”ei ymmärrä sosiaalisissa tilanteissa yhteisiä sääntöjä”. Käytös ul-

koistetaan ADHD:n syyksi. Kokemuksiin vetoamisen funktiona on herättää mielenkiinto 

ja vakuuttaa lukija haasteiden todellisuudesta ja vakavuudesta. 

 

 Diagnoosi tuen mahdollistajana 

Tässä tulkintarepertuaarissa diagnoosi esiintyy positiivisessa valossa, lasten ja perhei-

den hyvinvointia tukevana asiana. Lapsi asemoidaan tuen tarvitsijaksi, jolle eri instituuti-

oiden, kuten koulun, on velvollisuus tarjota tukea. Tulkintarepertuaaria toteuttavien kir-

joitusten mukaan diagnoosi vaaditaan tuen saamiseen tai se vähintäänkin edesauttaa 

sen saamista. Tukitoimiksi esitettiin esimerkiksi koko perheelle tarkoitettuja sosiaalihuol-

lon tukitoimia ja lapsen varhaiskasvatuksessa tai koulussa tarvitsevia tukitoimia. Seuraa-

vissa aineistoesimerkeissä opettajat selittävät tukitoimien ja diagnoosin välistä yhteyttä: 

Diagnoosi auttaa oikeiden tukimenetelmien saamiseksi. Mitä aikaisemmin diagnoosi saa-
daan, sitä nopeammin lapselle saadaan oikeanlainen tuki ja lapsi tulee paremmin ym-
märretyksi.  (VO13) 
 
Usein myös perheen saamat tukitoimet ovat diagnoosiin sidoksissa. (EO7) 
 
Jotta he saisivat sen avun ja tuen, jolla he saavat paremman koulupolun ja elämän. (LO1) 

Edeltävissä aineistoesimerkeissä diagnoosia perustellaan lapsen ja perheen tuen tar-

peilla. Diagnoosi olisi tästä syystä myös hyvä saada mahdollisimman pian, sillä vain sen 

kautta voidaan saada ”oikeanlaista tukea”. Tämä ensimmäisessä aineistolainauksessa 

toistuva ”oikeanlainen tuki” todennäköisesti viittaa siihen, että ilman diagnoosia tukea ei 

joko saa lainkaan tukea tai sitten tuki ei ole joltain osin riittävää tai oikeanlaista. Viimeisen 

aineistolainauksen mukaan diagnoosin kautta saa myös ”paremman koulupolun ja elä-

män” kuin ilman diagnoosia. Lapsi nähdään vahvasti tukea ja apua tarvitsevana, joka 

vaatii diagnoosin välttyäkseen muutoin ikävältä kohtalolta. 
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Monissa kirjoituksissa diagnoosi nähtiin myös varhaiskasvatuksen ja koulun tukitoimien 

mahdollistajana: 

ADHD diagnosoidaan lapsilla, jotta he saisivat oikeanlaista apua ja tukea päivähoidossa 
ja koulussa. (EO2) 

 
Haetaan tukea erityisesti lapselle (varhaiskasvatuksen ja koulun tuki esim. paikka pien-
ryhmä, oma ohjaaja, IP ja AP paikka ennen koulun alkua ja loppua, erityisopettajan tuki, 
erilaiset terapiat: toimintaterapia, puheterapia, vammaistuki). Samalla tukea myös van-
hemmille (vertaistuki, sopeutumisvalmennus, perhekuntoutus). Koululle ja opettajalle tu-
kea luokkaan (ohjaaja luokkaan tai oppilaalle, pienempi oppilasryhmiä, jakotunnit, yhteis-
opettajuus erityisopettajan kanssa.) (LO2) 

Edeltävissä aineistoesimerkeissä diagnoosin merkitykseksi rakentui varhaiskasvatuksen 

ja koulun tukitoimien mahdollistaminen. Diagnoosi näyttäytyy erityisesti välineenä saada 

lisää resursseja, eli tässä yhteydessä rakenteellisia tukitoimia. Diagnoosin kuvataan aut-

tavan myös tunnistamaan ja kohdentamaan tuen oikein. Aineistoesimerkeissä kirjoitettiin 

”oikeanlaisesta” avusta ja tuesta, joita ei ilmeisesti myöskään varhaiskasvatuksessa tai 

koulussa pystytä tarjoamaan ilman diagnoosia. Varhaiskasvatuksen opettaja perusteli 

diagnoosia myös ei-rakenteellisten tukitoimien mahdollistajana: 

Lapset tarvitsevat tukea monella osa-alueella. Enemmän ennakointia, kannustusta, hy-
vän huomaamista sekä näiden taitojen systemaattista harjoittamista. Ympäristön muuttu-
vat tilanteet, epäjohdonmukaisuus, liiallinen meteli, oman toiminnan ohjaus tällaisessa 
ympäristössä vaikeaa. (VO6) 

 

 Diagnoosi mahdollisena leimana 

Tässä tulkintarepertuaarissa diagnoosiin liitetään uhkakuvia. Lapsi nähdään diagnoosin 

saamisen myötä altistuvan erilaisille ennakkokäsityksille ja -oletuksille, joista voi olla hä-

nelle haittaa. Tätä tulkintarepertuaaria tuotetaan erityisesti kokemuspuheen kautta. 

Jotkut vanhemmat haluavat mielellään diagnoosin ja helpottuvat sen saadessaan. Toiset 
eivät halua diagnoosia ja pelkäävät leimautumista ja varsinkin lääkehoitoa. (EO6) 

Edeltävässä aineistoesimerkissä erityisopettaja kuvaa sitä, miten diagnoosi voi toisaalta 

olla hyödyllinen, mutta ei kuitenkaan täysin vaaraton. Vaikka vanhemmat voivat helpot-

tua saadessaan diagnoosin, eli selityksen, herättää se samaan aikaan huolen lapsesta. 

Vanhemmat pelkäävät diagnoosista mahdollisesti seuraavaa sosiaalista stigmaa, joka 

voi aiheuttaa lapselle ongelmia. 

ADHD:n sosiaalinen stigma liitettiin opettajien puheessa pääasiassa koulumaailmaan: 

Toisaalta diagnoosi voi leimata lapsen esim. lapsen siirtyessä koulumaailmaan. (VO13) 
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Joskus oppilaat ja aikuiset käyttävät adhd termiä "väärissä" konteksteissa tai haukkuma 
sanoina, kun eivät tiedä sen todellista sisältöä. Sen avulla rakennetaan leimaa tietynlai-
sesta henkilöstä. (VO5) 

Edeltävien aineistoesimerkkien kirjoittajat ovat molemmat ammatiltaan varhaiskasvatuk-

sen opettajia. Heidän huolensa ADHD-diagnoosin aiheuttamasta leimasta kohdistui kui-

tenkin koulumaailmaan ja sen sisällä diagnoosia ymmärtämättömiin oppilaisiin ja aikui-

siin. Diagnoosin aiheuttamasta mahdollisesta leimasta varhaiskasvatuksessa ei sen si-

jaan puhuttu. 

Toisen varhaiskasvatuksen opettajan mukaan ADHD ymmärretään välillä väärin ja sitä 

saatetaan käyttää jopa haukkumasanana ”oppilaiden ja aikuisten” toimesta. Tästä puhe-

tavasta lähtee hänen mukaansa rakentumaan leima ”tietynlaisesta ihmisestä”, joka on 

tässä yhteydessä selvästi negatiivissävytteinen ilmaisu. Varhaiskasvatuksen opettaja 

pohti negatiivisen puhetavan johtuvan ihmisten tietämättömyydestä. Koska vastaavaa 

huolta ei liitetty varhaiskasvatukseen, herää kysymys, onko hänen mielestään juuri kou-

lumaailmassa vähemmän tietoa ja ymmärrystä ADHD:stä. Ymmärretäänkö lasta parem-

min varhaiskasvatuksessa, mutta koulun puolella on uhkana ymmärtämättömyys ja lei-

mautuminen? 

 

 Diagnoosi kyseenalaisena ilmiönä 

Tässä tulkintarepertuaarissa diagnoosin luotettavuus kyseenalaistetaan. Opettajat pu-

heissaan kritisoivat ADHD:n diagnosointimenetelmiä ja tarkoitusperiä sekä tarjosivat oi-

reille vaihtoehtoisia selitysmalleja. Diagnosoitu lapsi asemoidaan tavalliseksi lapseksi, 

joka ei vain ole mahtunut turhan ahtaaseen normaaliuden lokeroon. Tämä tulkintareper-

tuaari asettui jokseenkin vastakohdaksi ensimmäiselle tulkintarepertuaarilleni, jossa 

ADHD:tä tuotettiin lääketieteellisenä ilmiönä. 

 
Omanlaisia persooniansa, jotka eivät ole menneet muuhunkaan diagnoosiin kuin ADHD 
tai ADD. (ELO2) 

Edellisessä aineistoesimerkissä erityisluokanopettaja kuvaa ADHD-diagnosoituja lapsia 

”omanlaisina persoonina”, joille on ikään kuin pakolla keksitty diagnoosi, koska he poik-

keavat normaalista. ADHD siis diagnosoidaan, koska muutakaan selitystä poikkeavuu-

delle ei ole keksitty. Kritiikin kohteena vaikuttaisi siis olevan kulttuurimme liian kapeat 

normaaliuden rajat, joita kritisoidaan myös seuraavassa aineistoesimerkissä: 

Uskon myös, että meidän kulttuurissamme diagnosoidaan oppilaita helposti, koska nor-
maaliuden rajat tänä päivänä ovat melko kapeat. (EO3) 
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ADHD-oireille ja ADHD-diagnoosille esitettiin myös vaihtoehtoisia selitysmalleja: 

Epäilen itse ylikuormittavaa ympäristöä ja liian hektistä elämää, myös ruokavalio ja tek-
niikka varmasti vaikuttavat omalta osaltaan. Jos nämä kuitenkin kunnossa, eiköhän diag-
noosi ole ihan oikein perustein tehty. (VO2) 

Edeltävässä aineistoesimerkissä varhaiskasvatuksen opettaja lähti etsimään ADHD-oi-

reille selitystä ruokavaliosta, tekniikasta, ylikuormittavasta ympäristöstä ja liian hekti-

sestä elämästä. Hänen mukaansa diagnoosi voi kuitenkin olla oikein perustein tehty, jos 

nämä asiat ovat kunnossa. Sanavalinnat ”epäilen” ja ”eiköhän” kertovat diagnoosiin koh-

distuvasta epävarmuudesta. Kyseinen varhaiskasvatuksen opettaja vaikuttaa suhtautu-

van diagnoosiin lähtökohtaisesti epäillen, mutta näkee myös mahdollisuuden siihen, että 

diagnoosi voi joissain tapauksissa olla ihan perusteltu.   
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7 Luotettavuus 

 

Tutkielman luotettavuutta voidaan arvioida tarkastelemalla koko tutkimusprosessia huo-

lellisesti (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Tutkielman kaikkien vaiheiden 

tarkka kuvaaminen on siis avainasemassa luotettavuuden lisäämiseksi (Hirsjärvi 2009, 

232). Tutkielmassani olen pyrkinyt avaamaan huolellisesti aineistonhankinnan periaat-

teitani ja käyttämäni analyysimenetelmän perusteet. Olen myös pyrkinyt argumentoi-

maan selkeästi tutkimustulokseni ja havainnollistanut niitä useilla aineistoesimerkeillä. 

Tutkimuksen luotettavuutta pyrin parantamaan tutkimusaiheen selkeällä rajauksella. Tut-

kimusaihetta ja -kysymyksiä vasta rajatessani pohdin paljon sitä, että kohdistuuko tutki-

mus ADHD-diagnosoituihin lapsiin vai yleisesti lapsiin, joilla on ADHD:lle tyypillisiä oi-

reita. Näin tutkittaville, itselleni sekä tutkielman lukijalle selkeimmäksi vaihtoehdoksi sen, 

että tämä tutkielma keskittyy nimenomaan ADHD-diagnosoituihin lapsiin. Jos olisin tut-

kinut yleisemmällä tasolla ADHD-oireisia lapsia, olisi rajaus olisi mielestäni ollut turhan 

epäselvä. Tässä tapauksessa olisin myös asettanut tutkittavat opettajat asemaan, jossa 

he joutuvat arvioimaan minkälaiset oireet liittyvät mahdollisesti juuri ADHD:hen. Lisäksi 

kun ottaa huomioon, että moniin muihinkin häiriöihin ja sairauksiin liittyy hyvin samankal-

taisia oireita, laajenisi tutkimuksen aihe välittömästi koskemaan ADHD:n lisäksi myös 

näitä häiriöitä ja sairauksia. Tämän vuoksi tutkielman kiinnostuksen kohteeksi siis vali-

koitu se, miten ADHD-diagnoosista ja ADHD-diagnosoiduista lapsista puhutaan sekä 

minkälaista kuvaa diagnosoiduista lapsista tuotetaan. 

Tutkimuksen aineiston luotettavuutta pyrin parantamaan myös vastaajien anonymitee-

tilla. Nimettömänä vastaaminen varmasti vaikutti kirjoitustyyliin ja kirjoitusten sisältöön. 

Omalla nimellään vastatessa opettajat saattaisivat kertoa kokemuksistaan ja ajatuksis-

taan varovaisemmin, kuin nimettömänä. Aineiston luotettavuutta lisäävä tekijä oli myös 

se, että vastaajille ei selkeästi kerrottu, että tarkoituksena on analysoida nimenomaan 

heidän tapaansa puhua ADHD-diagnoosista ja ADHD-diagnosoiduista lapsista. Mikäli 

tämän olisi paljastanut vastaajille, olisin todennäköisesti saanut hyvin erilaisia vastauk-

sia. Vastaajat olisivat todennäköisesti muotoilleet sanansa tarkemmin ja ehkä kaunistel-

leet ajatuksiaan. Kun tutkittaville ei kerrottu suoraan tutkimusaihetta, päästiin ehkä lä-

hemmäs sitä, miten opettajat muutenkin puhuisivat ADHD-diagnoosista ja ADHD-diag-

nosoiduista lapsista. Tutkimuksen tarkoituksen paljastamatta jättäminen täytyy tietysti 

huomioida tutkielman eettisen puolen arvioinnissa. Tutkielman onnistumisen kannalta 
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tarkan tutkimustehtävän kertomatta jättäminen vastaajille oli kuitenkin oikeastaan välttä-

mätöntä.  

Käydessäni keräämääni aineistoa läpi ja kirjoittaessani aineistosta tekemiäni havaintoja, 

pyrin olemaan mahdollisimman huolellinen ja totuudenmukainen. Pyrkimyksenä oli an-

taa aineiston puhua ja tarkastella, minkälaisia tulkintarepertuaareja ja subjektipositioita 

tutkittavien kirjoituksissa luodaan. Pyrin myös aina tarkistamaan kirjoitusten asiayhtey-

den: mistä kirjoittaja tosiasiassa puhuu ja mihin lomakkeen kysymykseen hän vastaa. 

Kontekstista irrotettu teksti voisi aiheuttaa väärän tulkinnan. 

Tutkimustulosten luotettavuuden arvioidessa tulee huomioida, että tulokset eivät ole 

yleistettävissä niin, että kaikki opettajat puhuisivat siten, miten tuloksissa on esitetty. Tut-

kimustulokset kertovat ainoastaan sen, että näin ilmiötä tuotetaan joidenkin, tutkimuk-

seen osallistuneiden opettajien puheessa. Diskurssianalyyttisessa tutkimuksessa kiin-

nostuksen kohteena ei toisaalta edes ole se, että kuka puhuu, vaan se, että mitä puhu-

taan. Täytyy myös huomioida, että samankin ihmisen puheeseen voi sisältyä erilaisia 

näkemyksiä, jotka voivat olla myös keskenään ristiriidassa (Suoninen 1993, 112–113). 

Luotettavuutta arvioidessa on olennaista tarkastella muita mahdollisia tulkintoja (Eskola 

& Suoranta 1998, 157).  Kuten jo edellä mainitsin, tavoitteena oli antaa aineiston puhua 

ja tutkijana tarkastella aineistoa mahdollisimman objektiivisesti. Tutkijan täysi objektiivi-

suus ja aineiston ulkopuolelle asettuminen on kuitenkin täysi mahdottomuus (Juhila & 

Suoninen 1999, 251). Tutkimustulokset ovat aina tutkijan omaa tulkintaa ja vain yksi 

mahdollinen tuotos tutkittavasta aiheesta (Juhila & Suoninen 1999, 251; Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka 2006). Joku muu olisi voinut tästä samasta aineistosta saada 

erilaiset tutkimustulokset. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tutkimustulokset olisivat 

epäluotettavia tai yhdentekeviä (Juhila & Suoninen 1999, 251). Kun tulokset on perus-

teltu hyvin ja lukija pystyy seuraamaan, miten tutkija on päätynyt tekemiinsä johtopää-

töksiin, saadaan luotettavampia tutkimustuloksia (Eskola & Suoranta 1998, 157; Juhila 

& Suoninen 1999, 251). Tutkielmassani olen pyrkinyt mahdollisimman selkeästi ja yti-

mekkäästi avaamaan, miten olen tutkimustuloksiin päätynyt. Täytyy kuitenkin hyväksyä 

se, että tästä huolimatta päätelmäni saattavat olla joiltakin osin puutteellisia tai jopa vir-

heellisiä. 

Diskurssianalyyttisessa tutkimuksessa on tärkeää tutkijan reflektiivisyys, eli oman kie-

lenkäytön kriittinen tarkastelu ja sen seurausten tiedostaminen (Juhila & Suoninen 1999, 

251; Pynnönen 2013, 36). Tutkielma lopulta sijoittuu vain aihealueen yhdeksi puheen-

vuoroksi ja sen tehtävänä on erityisesti uuden keskustelun synnyttäminen (Pynnönen 
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2013, 36). Nämä seikat olen pyrkinyt huomioimaan käyttämällä tutkielmassani mahdolli-

simman neutraalia kieltä ja perustelemaan tekemäni johtopäätökset hyvin. Lopulta kui-

tenkin jokainen lukija tekee omat päätelmänsä siitä, mitä käsissä oleva tutkielma, eli pu-

heenvuoro kertoo. 
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8 Pohdinta 

 

Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia merkityksiä opettajat antavat 

puheissaan ADHD-diagnoosille ja minkälaista kuvaa opettajat tuottavat ADHD-diagno-

soidusta lapsesta. Tässä luvussa pohdin tämän tutkielman merkitystä ja peilaan tutkiel-

mani tuloksia aikaisempiin tutkimuksiin aiheesta. Rakentuneiden tulkintarepertuaarien ja 

subjektipositioiden lisäksi tarkastelen myös opettajien kielenkäytön funktioita, eli sitä, 

mitä opettajat pyrkivät puheenvuoroissaan saavuttamaan. Lopussa tarkastelen myös tut-

kielman eettisiä ratkaisuja ja esittelen jatkotutkimusaiheita. 

 

 Tulkintarepertuaarien tarkastelu 

Tutkielman tuloksista kävi ilmi, että opettajat rakensivat kirjoituksissaan useita merkityk-

siä ADHD-diagnoosille. Tulkintarepertuaareja paikansin yhteensä kuusi: diagnoosi todis-

teena lääketieteellisestä taustasta, diagnoosi ymmärryksen tarjoajana, diagnoosi käyt-

täytymisen selittäjänä, diagnoosi tuen tarjoajana, diagnoosi mahdollisena leimana ja 

diagnoosi kyseenalaisena ilmiönä. 

Neljässä ensimmäisessä tulkintarepertuaarissa (diagnoosi todisteena lääketieteellisestä 

taustasta, diagnoosi ymmärryksen tarjoajana, diagnoosi käyttäytymisen selittäjänä, diag-

noosi tuen tarjoajana) diagnoosi näyttäytyi pääasiassa tarpeellisena ja hyvänä asiana. 

Diagnoosia kuvattiin lapsen etuna ja oikeutena. Näiden tulkintarepertuaarien puheen-

vuoroissa opettajat puolustivat diagnoosia ja perustelivat sen tarpeellisuutta monista eri 

näkökulmista. Diagnoosin esitettiin auttavan lasta itseään ja muita ihmisiä ymmärtämään 

mistä erilaisuus johtuu. Diagnoosin tehtäväksi muodostui myös selittää ympäristölle lap-

sen häiritsevää ja epäsosiaalista käytöstä. Diagnoosi nähtiin myös välineenä saada tu-

kitoimia varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen. Lisäksi diagnoosi mahdollistaa lää-

kehoidon, jonka opettajat näkivät kokemustensa perusteella parantavan lapsen elämän-

laatua. 

Tulosten mukaan opettajat näkivät siis ADHD-diagnoosin enimmäkseen hyödyllisenä 

asiana. Aikaisempien tutkimusten (ks. Honkasilta 2016; Sandberg 2016) mukaan myös 

ADHD-diagnosoitujen lasten ja nuorten vanhemmat näkevät diagnoosin hyödyllisenä 

niin lapselle kuin myös vanhemmille. Vaikuttaisi siis siltä, että ADHD-diagnosoitujen las-

ten ja nuorten lähipiirissä olevat aikuiset pitävät diagnoosia yleensä positiivisena asiana. 

Aiempi tutkimus (ks. Bussing & Mehta 2013; Honkasilta 2016; Mueller ym. 2012) 
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kuitenkin lisäksi kertoo, että ADHD-diagnosoidut lapset ja nuoret eivät itse pidä diagnoo-

sia niin positiivisena asiana, vaan ovat huolissaan sen negatiivisista vaikutuksista. Diag-

nosoitujen lasten ja nuorten on tutkittu kokevan esimerkiksi syrjintää ja ennakkoluuloja. 

(Bussing & Mehta 2013; Honkasilta 2016; Mueller ym. 2012.) Diagnoosi saa siis erilaisia 

merkityksiä läheisten aikuisten ja ADHD-diagnosoitujen lasten puheissa. 

Kahdessa viimeisessä tulkintarepertuaarissa (diagnoosi mahdollisena leimana, diag-

noosi kyseenalaisena ilmiönä) diagnoosi näyttäytyi negatiivisemmin. Näissä tulkintare-

pertuaareissa opettajat esittivät diagnoosin haittapuolia lapsen elämään. Opettajien mu-

kaan ADHD-diagnosoitu lapsi saattaa kokea leimautuvansa diagnoosin myötä, koska 

ADHD-diagnoosin kautta lapsi altistuu erilaisille ennakko-oletuksille. Diagnoosi kyseen-

alaisena ilmiönä -tulkintarepertuaarissa pohdittiin myös kriittisesti sitä, mitä ADHD:n 

diagnosointi kertoo yhteiskunnastamme. Opettajat pohtivat, onko normaaliuden rajat yh-

teiskunnassamme turhan suppeat ja onko diagnoosi ylipäätään tarpeellinen. 

Yhteistä monessa tulkintarepertuaarissa oli se, että ADHD-diagnoosi sai usein merkityk-

sen varhaiskasvatuksen ja koulun kautta. Opettajat nostivat esiin monia syitä, miksi diag-

noosi on varhaiskasvatuksessa ja etenkin koulussa tarpeellinen ja hyödyllinen. Myös 

pelko lapsen leimaantumisesta liitettiin koulumaailmaan. Erityisen mielenkiintoista oli 

huomata, että itseasiassa varhaiskasvatuksen opettajat liittivät tämän leimaantumisen 

pelon kouluun, eikä varhaiskasvatukseen, jossa itse työskentelevät. Jostain syystä ym-

märtämättömyys ja leimautuminen nähdään koulun puolella suurempana uhkana, kuin 

varhaiskasvatuksessa. 

Tulkintarepertuaarit limittyvät osittain toisiinsa, mutta myös toisilleen vastakkaisia tulkin-

tarepertuaareja oli havaittavissa. Selkeästi vastakkaisiksi tulkintarepertuaareiksi muo-

dostui diagnoosi todisteena lääketieteellisestä taustasta ja diagnoosi kyseenalaisena il-

miönä. Diagnoosi todisteena lääketieteellisestä taustasta -tulkintarepertuaarissa ADHD-

diagnoosia tuotettiin lääketieteellisenä ilmiönä ja ADHD:n diagnosointikäytänteitä kuvat-

tiin kuin minkä tahansa muun lääketieteellisen häiriön tai sairauden diagnosointia. Diag-

noosi nähtiin välttämättömyytenä, koska se mahdollistaa lääkityksen. Freemanin (2015, 

1) mukaan erityispedagogiikan kirjallisuudessa painottuu erityisesti tämä ADHD:n lääke-

tieteellinen näkökulma, joka voi selittää osittain sitä, miksi myös tässä tutkielmassa opet-

tajat tarkastelivat ADHD:tä hyvin paljon lääketieteellisenä ilmiönä. Lääketieteellinen nä-

kökulma on saattanut iskostua opettajien mieliin jo opettajankoulutuksen aikana. Lääke-

tieteellisen näkökulman liiallinen painottuminen voi olla ongelmallista, koska se ei johda 

opettajia pohtimaan oman pedagogiikkansa kehittämistä (Freedman 2016, 16). 
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Diagnoosi kyseenalaisena ilmiönä -tulkintarepertuaarissa sen sijaan koko diagnoosi ky-

seenalaistettiin. Diagnosointikäytänteitä kritisoitiin ja diagnoosi itsessään nähtiin niin sa-

nottuna jämädiagnoosina, joka annetaan lapsille, jotka eivät sovi minkään muunkaan 

diagnoosin alle. Diagnoosin syiksi nähtiin yhteiskuntamme rakenteet, jotka eivät hyväksy 

erilaisuutta, vaan haluavat löytää sille jonkin selityksen – diagnoosin. Raja tavallisen ja 

diagnosoidun lapsen välillä on häilyvä ja kyse on lopulta siitä, mihin raja on päätetty 

asettaa (Suominen 2012, 65). 

Tuloksissa esiintynyt kritiikki ADHD-diagnoosia kohtaan ei ollut sinänsä yllättävää, sillä 

alan tutkijat ovat havainneet merkittäviä puutteita diagnosointikäytänteissä. Bruchmülle-

rin ym. (2012) tutkimus esimerkiksi paljasti, että diagnostisia kriteereitä ei aina välttä-

mättä noudateta ja diagnoosi saatetaan antaa sen perusteella, että lapsi vaikuttaa lää-

kärin silmin stereotyyppiseltä ADHD-diagnosoidulta lapselta. ADHD-diagnoosi herätti 

myös kriittistä keskustelua pro gradu -seminaariryhmässäni, kun esittelin tutkimussuun-

nitelmaani. Koska seminaariin osallistuvat olivat kaikki opettajaopiskelijoita, osasin jo ku-

vitella, että vastaavaa kritiikkiä saattaa myös tulla tutkielmaani osallistuneilta opettajilta. 

 

 Subjektipositioiden tarkastelu 

Opettajat rakensivat kirjoituksissaan useita subjektipositioita ADHD-diagnosoiduille lap-

sille. Subjektipositioita muodostui yhteensä kuusi: potilas, erilainen lapsi, häirikkö, tukea 

tarvitseva lapsi, leimattu ja tavallinen lapsi/väärinymmärretty lapsi. 

Kaikki ADHD-diagnosoiduille lapsille tuotetut subjektipositiot eivät olleet yksiselitteisesti 

negatiivissävytteisiä, mutta opettajat kuvasivat lasta pääasiassa haasteiden ja ongel-

mien kautta. Lapsen ja lapsen käyttäytymisen kuvattiin olevan haaste niin lapselle itsel-

leen kuin hänen ympäristölleen. Diagnosoitu lapsi eroaa opettajien mukaan selkeästi 

muista lapsista ja eron tekee lapsen kokemat erilaiset haasteet. Lapsen nähtiin tarvitse-

van vahvasti sekä pedagogista että rakenteellista tukea varhaiskasvatuksessa ja kou-

lussa. ADHD-diagnosoidun lapsen mahdollisia vahvuuksia ei tuotu kirjoituksissa esille. 

Nämä tulokset ovat linjassa aiemman tutkimuksen kanssa. Andersonin ym. (2017) ja 

Liang ja Gaon (2016) tutkimusten mukaan opettajien asenteet ADHD-diagnosoituja lap-

sia ja heidän opettamista kohtaan ovat pääasiassa negatiivisia. 

Youssefin työryhmän (2015) tutkimustulokset erosivat edeltävistä tutkimustuloksista, 

koska heidän tutkimuksessaan havaittiin, että opettajien asenteet koskien ADHD-diag-

nosoituja lapsia olivat pääasiassa positiivisia. Kuten aiemmin kirjoitin, ei tässäkään 
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tutkielmassa opettajien tuottamat subjektipositiot olleet ainoastaan negatiivisia. Kirjoituk-

sista on havaittavissa myös empatiaa ADHD-diagnosoituja lapsia kohtaan. Opettajat ha-

luavat, että lapset saavat kaiken mahdollisen tuen varhaiskasvatukseen ja kouluun sekä 

esittävät huolta siitä, leimautuuko lapsi diagnoosin myötä. Osa opettajista näkivät ADHD-

diagnosoitujen lasten olevan väärinymmärrettyjä, tavallisia lapsia, jotka eivät vain mahdu 

turhan kapeaan normaaliuden lokeroon.  

Opettajien tuottamia subjektipositioita tarkastelemalla voidaan havaita asenteellista am-

bivalenssia. Asenteellisella ambivalenssilla tarkoitetaan sitä, että opettaja voi asennoitua 

samanaikaisesti positiivisesti ja negatiivisesti ADHD-diagnosoituun lapseen ja lapsen 

opettamiseen. Opettaja saattaa tuntea esimerkiksi samaan aikaan ärtymystä ja empa-

tiaa. (Anderson ym. 2017.) Tutkielmassani opettajat rakensivat ADHD-diagnosoiduista 

lapsista hyvin pitkälti negatiivista kuvaa, mutta toisaalta suhtautuivat ymmärtävästi ja 

empaattisesti lapseen ja hänen kokemiin haasteisiin. 

 

 Eettiset ratkaisut 

Tutkielman eettisyyttä tarkastellessa tulee ensinäkin huomioida se, mitä tutkitaan. Tut-

kielman aihe on nimittäin jo itsessään eettinen kannanotto (Tuomi & Sarajärvi 2018, 114–

115). Tutkielmaani ja sen aihevalintaa ovat ohjanneet kasvatustieteelliselle tutkimukselle 

tyypilliset arvot, ihmiskäsitykset ja tavoitteet. Kasvatustieteilijänä näen tutkielmani aihe-

valinnan eettisesti kestävänä ja hyödyllisenä kasvatustieteelliselle yhteisölle ja etenkin 

opettajille. Tarkemmin tämän tutkielman merkitystä käsittelen viimeisessä luvussa. 

Tutkielmani eettisyydestä olen pitänyt huolta noudattamalla tutkimuseettisen neuvotte-

lukunnan (2019) yleisiä eettisiä periaatteita. Tutkittavia on informoitu tutkimuksesta ja 

mahdollisuudesta osallistua siihen kirjallisesti sosiaalisen median kautta. Osallistuminen 

on ollut täysin vapaaehtoista. Tutkielman tuloksien raportoinnissa on pidetty huolta tut-

kittavien anonymiteetistä. Tutkielmasta ei löydy mitään henkilötietoja, joista tutkittavat 

pystyttäisiin tunnistamaan. 

Tutkielmani tarkkoja tutkimuskysymyksiä en voinut paljastaa tutkittaville, koska tarkoi-

tuksena oli tutkia miten opettajat puhuvat ADHD-diagnosoiduista lapsista. Jos olisin pal-

jastanut, että tutkin juuri puhetapoja, olisi se varmasti vaikuttanut siihen, miten opettajat 

lapsista puhuvat. Tästä syystä tutkittaville informoitiin hieman yleisemmällä tasolla, mitä 

tutkimus koskee. Tieteellisen tutkimuksen tärkeitä arvoja, tutkimusprosessin läpinäky-

vyyttä ja avoimuutta edistääkseni, tuon kuitenkin myös tämän puolen esille. 
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 Tutkielman merkitys ja jatkotutkimusaiheet 

ADHD:tä on tutkittu paljon, mutta aiemmasta tutkimuksesta ei löytynyt tietoa siitä, min-

kälaisia merkityksiä ADHD-diagnoosi opettajilta saa tai minkälaista kuvaa opettajat tuot-

tavat ADHD-diagnosoiduista lapsista. Tässä tutkielmassa pyrin siis löytämään uuden nä-

kökulman ADHD-tutkimukseen ja selvittämään, miten ADHD-diagnoosi ja ADHD-diag-

nosoitu lapsi nykyhetkellä nähdään ja ymmärretään varhaiskasvatuksen ja perusopetuk-

sen kontekstissa. Opettajien antamat merkitykset ja kuvaukset antoivat myös tietoa siitä, 

miten opettajat ovat asennoituneet ADHD-diagnoosiin ja diagnosoituihin lapsiin. Puhe-

tavat kertoivat myös osaltaan opettajien tietämyksen tasosta. 

Opettajien käyttämä kieli ei ainoastaan kuvaa todellisuutta, vaan sillä on myös todelli-

suutta tuottava piirre. Opettajien puhetavat vaikuttavat siis myös tulevaisuuteen, eli sii-

hen, miten ADHD-diagnoosi ja diagnosoidut lapset jatkossa ymmärretään ja nähdään. 

Opettajien puhetapojen tutkiminen on tärkeää, koska opettajilla ja heidän puhetavoillaan 

voi olla joko positiivinen tai negatiivinen vaikutus diagnosoitujen oppilaiden hyvinvointiin 

ja oppimiseen. Toivon tämän tutkielman herättävän opettajia pohtimaan omia puhetapo-

jaan ja diagnoosille annettujen merkitysten alkuperää ja seurauksia.  

Tutkimustulokset ja erityisesti diagnoosille muodostuneet merkitykset herättivät myös ky-

symyksiä. Koska hankin aineistoni kyselytutkimuksen avulla, en valitettavasti pysty pyy-

tämään opettajilta tarkennuksia tai perusteluita heidän antamiin vastauksiin, jotka jäivät 

itseäni mietityttämään. Jos olisin käyttänyt aineistonhankintamenetelmänä haastattelua, 

olisi tähän ollut paremmat mahdollisuudet. Jatkossa olisi kuitenkin mielenkiintoista tutkia 

esimerkiksi sitä, miksi opettajat näkivät diagnoosin välttämättömyytenä tukitoimien saa-

miselle, vaikka tuen saaminen ei Suomessa pitäisi olla diagnoosin vaativa asia. Olisi 

myös mielenkiintoista selvittää, mitä opettajat tarkalleen tarkoittavat sillä, että ADHD-

diagnosoitu lapsi saattaisi leimautua koulussa ja miksi tämä leimautumisuhka liitetään 

juuri koulumaailmaan eikä esimerkiksi varhaiskasvatukseen. 

Edellä mainittujen lisäksi esitän jatkotutkimusaiheeksi myös vertailevaa tutkimusta siitä, 

minkälaisia merkityksiä ADHD-diagnosoidut lapset ja nuoret, opettajat ja lasten vanhem-

mat diagnoosille antavat ja minkälaista kuvaa he tuottavat ADHD-diagnosoidusta lap-

sesta. Ilmiön tutkiminen eri näkökulmista antaisi monipuolisemman kuvan siitä, minkä-

laisia merkityksiä ADHD-diagnoosi voi saada sekä miten ADHD-diagnosoidut lapset ase-

moidaan. ADHD:n ymmärtäminen vaatii ilmiön monitahoisuuden käsittämistä. Ilmiön 

laaja ymmärtäminen ja esimerkiksi diagnoosin sosiaalisten vaikutusten havaitseminen 
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auttaa meitä huomioimaan ja tukemaan ADHD-diagnosoituja lapsia ja nuoria paremmin 

heidän koulutuspolullaan. 
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Liitteet 

LIITE 1 

 

Hei opettajat! 
 
Opiskelen Helsingin yliopistossa varhaiskasvatuksen maisteriohjelmassa ja teen parhaillaan pro 
gradu -tutkielmaani liittyen ADHD-diagnosoituihin lapsiin varhaiskasvatuksessa ja perusope-
tuksessa. Etsin vastaajia aiheeseen liittyvään verkkokyselyyn, johon voivat vastata kaikki var-
haiskasvatuksessa tai perusopetuksessa toimivat pätevät opettajat ja erityisopettajat. Vastaami-
nen ei edellytä kokemusta ADHD-diagnosoitujen lasten kanssa työskentelystä. 
 
Kysely koostuu muutamasta taustatietokysymyksestä sekä kolmesta avoimesta kysymyksestä 
ja aikaa vastaamiseen menee 10-15 minuuttia. Kyselyn tarkoituksena on kuulla teidän opetta-
jien ajatuksia aiheesta ja kysymykset ovat luonteeltaan pohtivia. Jos aihe tuntuu kiinnostavalta, 
niin vastaa rohkeasti! Kysely on anonyymi. 
 
Suuri kiitos jokaiselle vastaajalle jo etukäteen! 
 

 


