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Tarkkaavaisuushäiriöisillä lapsilla on todettu olevan vaikeuksia monilla tarkkaavaisuuden ja 
toiminnanohjauksen osa-alueilla: he toimivat impulsiivisesti ja heillä on muun muassa vai-
keuksia päästä alkuun tehtävissä, ylläpitää tarkkaavaisuuttaan ja edetä suunnitelmallisesti. Tut-
kimuksessa selvitettiin, millaisia muutoksia neuropsykologiseen TOTAKU-ryhmäkuntoutuk-
seen osallistuvien lasten toiminnanohjaus- ja tarkkaavaisuustaidoissa tapahtuu yhden kuntou-
tuskauden aikana. Lisäksi tarkasteltiin muutosten yhteyksiä tarkkaavaisuushäiriön tyyppiin ja 
vaikeusasteeseen, lasten ikään, luokka-asteeseen koulussa sekä siihen, monettako vuotta he 
osallistuvat kuntoutukseen. Tarkkaavaisuus- ja toiminnanohjaustaitoja arvioitiin psykologisilla 
testeillä (WISC-III, NEPSY ja Hanoin torni) sekä vanhempien ja opettajien täyttämien arvioin-
tilomakkeiden (Conners’ Rating Scales–Revised ja Teacher’s Self-Control Rating Scale) kautta. 
Alkumittaus tehtiin syksyllä 2001 kuntoutuskauden alkaessa ja loppumittaus sen päättyessä ke-
väällä 2002. Tutkimukseen osallistui 16 iältään 6–12-vuotiasta lasta, joista kaksi oli tyttöjä.
Alkumittauksessa lapset suoriutuivat keskimääräistä heikommin useissa tarkkaavaisuutta ja toi-
minnanohjausta edellyttävissä testitehtävissä. Kuntoutuskauden aikana myönteistä muutosta ta-
pahtui impulssien inhibitiota, auditiivisen tarkkaavaisuuden ylläpitoa ja toiminnan sujuvuutta 
arvioivissa NEPSY:n osioissa. Myönteisiä muutoksia lasten käyttäytymisessä tapahtui erityi-
sesti opettajien arvioimana: lasten kognitiiviset ongelmat, tarkkaamattomuus, hyperaktiivisuus 
sekä perfektionismi vähenivät kuntoutuksen aikana ja kognitiivinen itsekontrolli lisääntyi. Van-
hempien arvioissa ainoastaan lasten ahdistuneisuus ja ujous väheni lievästi, mutta vanhemmat 
ilmaisivat siitä huolimatta olevansa erittäin tyytyväisiä kuntoutukseen. Kuntoutuksen aikaisten 
myönteisten muutosten havaittiin olevan yhteydessä lapsen tarkkaavaisuusongelmien oireku-
vaan, mutta iän, luokka-asteen ja kuntoutusvuoden yhteydet muutoksiin olivat melko vähäisiä.
Tutkimuksen perusteella näyttäisi siltä, että kuntoutus hyödyttää jossain määrin sekä erityyppi-
siä tarkkaavaisuushäiriöisiä lapsia että lapsia, joiden vaikeudet painottuvat toiminnanohjauksen 
ongelmiin. Tarkkaavaisuushäiriöön liittyvien oireiden suhteen normaalivaihtelun piiriin tässä 
tutkimuksessa luokitellut lapset edistyivät erityisesti testitehtävillä arvioiduissa taidoissa. Sen 
sijaan kouluympäristössä eniten myönteistä muutosta havaittiin lapsilla, joiden oirekuvassa oli 
kuntoutuskauden alkaessa ollut eniten ylivilkkautta ja impulsiivisuutta. Näyttää siis siltä, että 
tyypillisimmin lapsilla edistymistä tapahtui eniten sillä osa-alueella, joka heille kuntoutuksen 
alkaessa oli vaikein. Keskeisin esiinnoussut haaste niin tulevalle tutkimukselle kuin kuntoutus-
työllekin on, miten kehittää ja arvioida niitä käytäntöjä, joilla kuntouttajat soveltavat TOTAKU-
mallia erityyppisten tarkkaavaisuuden ja toiminnanohjauksen ongelmien kuntoutuksessa.

Asiasanat: tarkkaavaisuus, aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö, kuntoutus, ryhmät, neuro-
psykologia – lapset.
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1. Johdanto

Tarkkaavaisuuden ja toiminnanohjauksen häiriöt ovat yleisimpiä lastenneurologisia häiriöitä. 

Niiden hoitoon on pyritty kehittämään sekä lääketieteellisiä hoitomuotoja että psykologista kun-

toutusta. Kuntoutustutkimusta tarvitaan, jotta voidaan varmistua tehdyn työn laadusta ja tu-

loksellisuudesta sekä kehittää käytännön kuntoutustyötä eteenpäin. Tämä tutkimus kohdistuu 

Tampereen yliopiston psykologian laitoksen alaisuudessa toimivan Psykologipalveluiden kehit-

tämisyksikkö PSYKE:n toteuttaman neuropsykologisen ryhmäkuntoutuksen arviointiin.

1.1. Tarkkaavaisuuden ja toiminnanohjauksen ongelmat lapsilla

Tarkkaavaisuus ja toiminnanohjaus kognitiivisena toimintana

Tarkkaavaisuus on kognitiivista toimintaa, joka esiintyy aina jonkin muun toiminnan yhteydes-

sä. Aivot eivät pysty käsittelemään kuin murto-osan kaikesta aistinelimien vastaanottamasta 

informaatiosta, joten niiden täytyy kyetä valitsemaan kunkin tilanteen kannalta merkitykselli-

set ärsykkeet. Valikoivan tarkkaavaisuuden avulla ihminen voi tahdonalaisesti säädellä tietoi-

suuteensa sisältöä ja valita ympäristöstään olennaisen informaation. Näin ollen tarkkaavaisuu-

den voidaan katsoa olevan perusedellytys muille kognitiivisille toiminnoille (Alho, Näätänen & 

Lang, 1999, s. 173).

Toisaalta tarkkaavaisuus voi suuntautua myös tahattomasti ympäristössä esiintyviin merkityk-

sellisiin tai uusiin ärsykkeisiin. Informaation prosessointia katsotaankin olevan kahdenlaista: 

automaattista ja tahdonalaista (controlled, effortful) (Shiffrin & Schneider, 1977). Kyseessä ei-

vät kuitenkaan ole kaksi laadullisesti erilaista toimintoa, vaan ne sijoittuvat samalle jatkumolle 

(Hasher & Zacks, 1979). Tahdonalainen prosessointi edellyttää enemmän kapasiteettia kuin au-

tomaattinen. Harjoituksen avulla toiminnot voivat vähitellen muuttua yhä automaattisemmiksi 

ja siten edellyttää vähemmän kapasiteettia kuin alkuvaiheessa (esim. Cohen, Dunbar & McClel-

land, 1990). Kulloinkin käytettävissä oleva kapasiteetti vaihtelee tilanteesta toiseen sekä yksi-

löiden välillä. Siinä missä automaattisen tarkkaavaisuuden kapasiteetti on hyvin laaja – periaat-

teessa rajaton – tahdonalaisen tarkkaavaisuuden kapasiteetti riippuu nimenomaan siitä, miten 

hyvin kyseinen henkilö hallitsee asian. Lisäksi esimerkiksi vireystila, mieliala, ikä ja erilaiset 

sairaudet vaikuttavat tämän kapasiteetin määrään (Kahneman, 1973).

Tarkkaavaisuuden ylläpidossa voidaan katsoa olevan kyse nimenomaan aktivaatiotilan pitämi-

sestä tehtävän kannalta optimaalisella tasolla (Van der Meere, 2002). Aktivaatiotila (activation) 

tarkoittaa toimintavalmiuden tasoa, joka ihmisellä kulloinkin vallitsee. Siihen voivat vaikuttaa 

monet erilaiset tekijät, kuten esimerkiksi saadun unen tai ravinnon määrä. Hyvin lähellä tätä on 
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vireystilan (arousal) käsite, joka kuitenkin on aktivaatiotilaa enemmän ulkoisten ärsykkeiden 

aikaansaamaa. Esimerkiksi jokin äkillinen ja yllättävä ärsyke voi nopeasti nostaa vireystilaa 

hetkeksi. Suorituspyrkimyksen (effort) avulla aktivaatiota ja vireyttä voidaan tarvittaessa nostaa 

kohti optimaalista tasoa (Pribram & McGuinness, 1975; Sanders, 1983).

Eräs tunnetuimmista tarkkaavaisuutta käsittelevistä teorioista jaottelee tahdonalaisen tarkkaa-

vaisuuden elementeiksi kohdentamisen sekä nopean reagoinnin (focus-execute), ylläpidon (sus-(sus-(

tain)tain)tain , joustavan siirron (shift) ja koodauksen (encode) (Mirsky, Anthony, Duncan, Ahearn & 

Kellam, 1991). Tarkkaavaisuuden kohdentamisella tarkoitetaan kykyä poimia olennainen är-

syke tarkkaavaisuuden kohteeksi ja ylläpidolla valppauden (vigilanssi) ylläpitämistä sekä 

tarkkaavaisuuden säilyttämistä valitussa kohteessa. Tarkkaavaisuuden ylläpitoa tarvitaan sekä 

monimutkaisissa ja työläissä että yksinkertaisissa ja vaivattomissa tehtävissä. Ensimmäisessä 

tapauksessa haasteena on säilyttää tarkkaavaisuus tehtävässä, vaikka sen tekeminen edellyttää 

voimakasta ponnistelua, jälkimmäisessä säilyä valppaana, vaikka tehtävä on mielenkiinnoton 

(Kinsbourne, 1992). Tarkkaavaisuuteen kuuluu lisäksi kyky joustavasti siirtää tarkkaavaisuutta 

kohteesta toiseen. Joskus riittää, että tarkkaavaisuus suunnataan yhteen asiaan kerrallaan, mutta 

usein sitä joudutaan jakamaan kahden tai useamman asian kesken, jolloin voidaan puhua myös 

jaetusta tarkkaavaisuudesta. Koodaamisella Mirsky ym. (1991; 1996) tarkoittavat muistikapa-

siteettiin liittyvää taitoa pitää informaatiota lyhytkestoisesti mielessä samalla suorittaen sille 

jonkin kognitiivisen operaation.

Tahdonalainen tarkkaavaisuus liittyy kiinteästi toiminnanohjaukseen eli niin sanottuihin ekseku-

tiivisiin toimintoihin (executive functions, EF). Toiminnanohjaukselle ei ole olemassa yksiselit-

teistä määritelmää, mutta kliinisessä lastenneuropsykologiassa sillä pääsääntöisesti tarkoitetaan 

päämääräsuuntautuneen toiminnan säätelyä, johon kuuluvat muun muassa toiminnan suunnit-

telu eli suoritustavan valinta, kyky ylläpitää ja vaihtaa suoritustapaa, vaihtoehtojen etsiminen, 

sujuvuus, joustavuus, itsesäätely, käyttäytymisen organisointi ja jaksottaminen sekä kyky inhi-

boida eli ehkäistä reaktioita epäolennaisiin ärsykkeisiin (esim. Eslinger, 1996; Lehto, Juujär-

vi, Kooistra & Pulkkinen, 2003; Pennington & Ozonoff, 1996; Welsh, Pennington & Groisser, 

1991). Viitekehyksestä riippuen työmuisti voidaan nähdä osana tiettyjä toiminnanohjausfunkti-

oita, yhtenä keskeisenä toiminnanohjausfunktiona tai jopa koko toiminnanohjauksen ytimenä, 

mutta joka tapauksessa toiminnanohjausfunktiot edellyttävät työmuistissa tapahtuvaa aktiivista 

informaation prosessointia. Työmuistia tarvitaan erityisesti tarkkaavaisuuden kohteen mielessä 

pitämisessä. Samoin kuin tarkkaavaisuuskin, myös toiminnanohjaus on kognitiivinen toiminto, 

joka on aina yhteydessä johonkin muuhun kognitiivisen toimintaan eikä voi esiintyä yksinään.
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Barkleyn (1997) mukaan toiminnanohjauksen perusedellytys on käyttäytymisen inhibitio, joka 

käsittää kolme inhibitorista toimintoa: totutun reaktiomallin ehkäisy, meneillään olevan reaktion 

pysäyttäminen ja häiriötekijöiden poissulkeminen. Inhibitio mahdollistaa muut toiminnanohjaus-

funktiot, joita Barkleyn mallissa ovat työmuisti, tunteiden, motivaation ja vireystilan itsesäätely, 

sisäistynyt puhe ja rekonstituutio. Rekonstituutiolla eli uudelleenmuodostuksella Barkley viittaa 

luovaan kykyyn manipuloida mielessä niin kielellistä kuin ei-kielellistäkin ainesta ja muodos-

taa siitä uusia kokonaisuuksia. Eksekutiivisten toimintojen avulla käyttäytymisen kontrollointi 

siirtyy yksinomaisesta ulkoisen ympäristön ohjauksesta sisäisesti representoidun informaation 

ohjaukseen ja tavoitteen kannalta epäolennaisen informaation käsittely ja ylimääräinen motori-

nen toiminta pyritään minimoimaan.

Barkleyn malli on saanut osakseen kritiikkiä lähinnä siitä, että se nostaa yhden toiminnanoh-

jausfunktion muita keskeisemmäksi. Esimerkiksi Brown (2001b) esittää omassa mallissaan 

toiminnanohjauksen koostuvan kuudesta rinnakkaisesta funktiosta: työn aloittaminen ja orga-

nisointi, tarkkaavaisuuden säilyttäminen, energiatason ja suorituspyrkimyksen säilyttäminen, 

turhautumisen sieto ja tunnesäätely, työmuisti ja aineksen mieleen palauttaminen sekä oman 

toiminnan tarkkailu ja säätely. Brown vertaa toiminnanohjausta orkesterinjohtajaan, jonka teh-

tävänä on integroida ja säädellä muita kognitiivisia toimintoja, jotka ovat siis ikään kuin orkes-

terin soittajia. Tässäkin tutkimuksessa toiminnanohjaus nähdään tällaisena laajana käsitteenä, 

johon kuuluvat muun muassa toiminnan suunnittelu, suoritustavan ylläpitäminen ja tarvittaessa 

vaihtaminen, sujuvuus sekä kyky jättää huomiotta tehtävän kannalta epäolennaisia ärsykkeitä. 

Tarkkaavaisuudella tarkoitetaan tahdonalaista valikoivaa tarkkaavaisuutta, johon kuuluvat kes-

keisinä Mirskyn ym. (1991) kuvaamat osa-alueet.

Tarkkaavaisuuden ja toiminnanohjauksen kehitys

Tahaton, automaattinen tarkkaavaisuus on olemassa jo vauvalla. Kyky reagoida ja suuntautua 

ulkoisiin tapahtumiin ja ärsykkeisiin kehittyy lähes aikuisen tasolle jo ensimmäisten elinkuu-

kausien aikana (Johnson, 1995). Tahdonalainen tarkkaavaisuus sen sijaan ei ole synnynnäinen 

kyky, vaan kehittyy vähitellen sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Äiti ohjaa pienen lapsen tark-

kaavaisuutta sanojen ja eleiden avulla, ja opittuaan puhumaan lapsi kykenee itsekin nostamaan 

jonkin ympäristön kohteen oman huomionsa keskipisteeseen (Luriâ, 1976, s. 261–263). Pie-

nen lapsen tarkkaavaisuudessa tahaton automaattinen tarkkaavaisuus on kuitenkin hallitseva, ja 

tarkkaavaisuus on häiriöaltista ja pitkälti ympäristösidonnaista. Luriân (emt., s. 263–264) mu-

kaan vasta noin 4–5-vuotiaana lapsi alkaa kyetä tahdonalaisesti jättämään huomiotta tilanteen 

kannalta epäolennaisia ja häiritseviä ärsykkeitä. Tahdonalaisen tarkkaavaisuuden kehitys onkin 
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vuosia kestävä prosessi (esim. Welsh & Pennington, 1988), joka merkitsee kehitystä kyvyssä 

säilyttää huomio sellaisessa asiassa, muistossa tai ajatuksessa, joka on luonteeltaan vähemmän 

huomiota puoleensavetävä kuin yhtäaikaisesti esillä olevat kilpailevat ärsykkeet (Kinsbourne, 

1992). Kehitystä voidaan luonnehtia systemaattiseksi kasvuksi lapsen kyvyssä ohittaa sisäsyn-

tyisiä toimintataipumuksiaan tilanteissa, joissa on eduksi korvata ne tahdonalaisesti joillakin 

toisilla. Missä tahansa iässä tämä edellyttää mentaalista ponnistelua, mutta erityisesti alkuvai-

heessa se on työlästä ja helpottuu vasta riittävän toiston ja harjoituksen myötä. Pienet lapset 

tarvitsevat tyypillisesti suorituspyrkimyksensä tueksi motivoivia tekijöitä kuten palkkioita, ja 

aivan kuten tahdonalainen tarkkaavaisuuskin, myös itsesäätely vahvistuu vähitellen kehityksen 

myötä.

Dencklan (1996) mukaan psykologinen kehitys lapsesta aikuiseksi on nimenomaan eksekutii-

visten toimintojen kehitystä. Merkityksellisiä kehitysvaiheita on ilmeisesti noin kuuden vuoden 

ja kymmenen vuoden iässä sekä nuoruusiässä (Brocki & Bohlin, 2004; Welsh, Pennington & 

Groisser, 1991). Toiminnanohjauksen taidot kehittyvät ulkoisesta sisäiseen, jolloin esimerkiksi 

ulkoisista tavoitteista tulee sisäisiä ja ulkoisten palkkioiden ja toisten tekemän arvioinnin sijaan 

opitaan itsearviointia. Tutkimusten mukaan kehitys alkaa motorisesta inhibitiosta ja impulssi-

kontrollista, joiden jälkeen kehittyvät valikoiva tarkkaavaisuus ja kyky ylläpitää tarkkaavaisuut-

ta (Brocki & Bohlin, 2004; Klenberg, Korkman & Lahti-Nuuttila 2001). Sujuvuuteen (fl uenssi) 

liittyvät toiminnanohjaustaidot opitaan viimeiseksi. Nämä tutkimustulokset näyttäisivät tukevan 

Barkleyn mallia, jonka mukaan inhibitio on toiminnanohjauksen perusta. Lisäksi toiminnanoh-

jaustaitojen kehityksen vaiheittaisuus saattaa selittää, miksi tutkittaessa toiminnanohjausta eri-

ikäisillä lapsilla voivat niiden keskeisimmät ulottuvuudet näyttäytyä erilaisina (esim. Brophy, 

Taylor & Hughes, 2002; Perner, Winfried, Barchfeld, 2002).

Tarkkaavaisuuden ja toiminnanohjauksen häiriöt

Koska tarkkaavaisuuden säätelyyn osallistuvat useat aivorakenteet ja -alueet, monenlaiset ai-

votoimintojen häiriöt sekä esimerkiksi väsymys ja tunnetila, voivat vaikuttaa tarkkaavaisuu-

teen. Lyytisen (2002) mukaan automaattiseen tarkkaavaisuuteen liittyvät häiriöt ovat harvinai-

sia, eikä niitä ole kehityksellisten tarkkaavaisuuden häiriöiden yhteydessä pystytty osoittamaan. 

Sen sijaan tahdonalaisen tarkkaavaisuuden ongelmat voivat psykologisten prosessien tasolla 

liittyä moniin eri toimintoihin: havaintotoimintojen kohdentamiseen, tarkkaavaisuuden yllä-

pitämisen vaikeuksiin tai toiminnan suunnittelun, tavoitteellisuuden, suorituspyrkimyksen tai 

vireyden säätelykyvyn puutteeseen (Lyytinen, 2002). Tarkkaavaisuushäiriön, ylivilkkauden ja 

impulsiivisuuden katsotaan johtuvan neurobiologisesta aivotoiminnan häiriöstä, joka usein on 

perinnöllinen (Barkley ym., 2002). 
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Nykyisin Suomessa käytössä oleva WHO:n kansainvälinen tautiluokitus ICD-10 ei sisällä enää 

aikaisemmin yleisesti käytössä ollutta diagnoosia MBD (minimal brain dysfunction), vaan lap-

sen oireista riippuen diagnoosina on useimmiten hyperkineettiset häiriöt (F 90), oppimiskyvyn 

häiriöt (F 81), motoriikan kehityshäiriö (F 82), puheen ja kielen kehityksen häiriöt (F 80), mo-

nimuotoiset kehityshäiriöt (F 83), käytöshäiriöt (F 91) tai lievä älyllinen kehitysvammaisuus 

(F 70) (Michelsson 2001, 37–38). Kansainvälisesti – ja erityisesti Yhdysvalloissa – käytetään 

diagnoosia AD/HD (attention defi cit hyperactivity disorder), joka esiintyy DSM-IV-tautiluoki-

tuksessa. 

Hyperkineettisten häiriöiden (ICD-10) ja AD/HD:n (DSM-IV) diagnostiset kriteerit koostuvat 

lähes identtisistä kahdeksastatoista oireesta, jotka on molemmissa tautiluokituksissa jaoteltu 

kolmeen pääryhmään: tarkkaamattomuus, hyperaktiivisuus ja impulsiivisuus. Molemmissa luo-

kituksissa edellytetään oireiden alkamista ennen seitsemän vuoden ikää ja niiden esiintymistä 

useammissa konteksteissa kuin yhdessä, esimerkiksi sekä kotona että koulussa. Oireiden on 

aiheutettava merkittävää haittaa eivätkä ne saa olla selitettävissä esimerkiksi jollakin psykiat-

risella sairaudella. Tärkein ero tautiluokitusten välillä on, että ICD-10 edellyttää oireita esiin-

tyvän kaikista kolmesta pääryhmästä. DSM-IV:ssa tällaista vaatimusta ei ole, vaan oirekuvan 

perusteella voidaan määritellä jokin AD/HD:n kolmesta alatyypistä: pääasiallisesti tarkkaama-

ton, pääasiallisesti hyperaktiivis-impulsiivinen tai yhdistelmätyyppinen tarkkaavaisuushäiriö. 

Yleensä tarkkaavaisuushäiriöiden yhteydessä puhutaankin erikseen hyperaktiivisista ja tarkkaa-

mattomista lapsista. Myös tutkimuksissa on syytä erottaa toisistaan nämä kaksi tarkkaavaisuus-

häiriön muotoa, sillä on mahdollista, että kyseessä ovat itse asiassa kaksi erillistä häiriötä eivät-

kä kaksi saman häiriön alatyyppiä (Barkley, DuPaul & McMurray, 1990; Goodyear & Hynd, 

1992).

Tarkkaavaisuushäiriöt ovat yleisimpiä lastenneurologisia häiriöitä. Tiedot esiintyvyydestä eli 

prevalenssista vaihtelevat tyypillisesti välillä 1–10 %. Vaihtelua arvioissa selittää todennäköi-

sesti osittain se, millaisia menetelmiä ja diagnostisia kriteerejä tutkimuksissa on käytetty (Co-

hen, Riccio & Gonzalez, 1994). Almqvistin (2004) mukaan oireita esiintyy jopa 10 %:lla lapsis-

ta ja diagnostiset kriteerit täyttyvät noin 2–5 %:lla. Sillanpään (2004) mukaan suomalaislapsista 

1,3 %:lla näyttäisi olevan vaikeaa AD/HD:ta ja lievää 7,6 %:lla. Ongelmat ovat tavallisempia 

pojilla kuin tytöillä. DSM-kriteerien mukaisen AD/HD:n prevalenssi on pojilla noin 6 % ja ty-

töillä 2 % (Almqvist, 2004). Sukupuolierot yleisyydessä voivat osittain johtua siitä, että tyttöjen 

oireet eivät yleensä ole yhtä häiritseviä kuin poikien, mistä syystä ne jäävät usein huomaamatta 

ja diagnosoimatta. Poikien oirekuvassa on tyypillisesti enemmän hyperaktiivisuutta, impulsiivi-

suutta ja käytöshäiriöitä kuin tyttöjen (Swanson ym., 1998).
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Tarkkaavaisuushäiriön keskeiset neuropsykologiset ongelmat lapsilla

Vaikka tarkkaavaisuushäiriöt ovat oireistoltaan ja mahdollisesti etiologialtaankin moninaisia, 

ovat tietyt käyttäytymisessä ilmenevät perusongelmat yhteisiä. Käytännössä ongelmat näkyvät 

usein lapsen toiminnassa kotona ja varsinkin koulussa. Usein tarkkaavaisuushäiriö tunnistetaan 

nimenomaan lapsen tullessa kouluikään, sillä vaikeudet tulevat selvimmin esiin tilanteissa, jois-

sa lapsen pitäisi kyetä tahdonalaisesti ponnistelemaan tilanteen ja tehtävän edellyttämällä taval-

la (ks. Luotoniemi, 1997, s. 1). Tarkkaavaisuushäiriöisillä lapsilla onkin todettu olevan vaikeuk-

sia monilla tarkkaavaisuuden eri osa-alueilla: he ovat impulsiivisia, häiriöalttiita ja valppautta ja 

valikoivan tarkkaavuuden ylläpitämistä edellyttävät tehtävät tuottavat heille vaikeuksia (esim. 

Barkley, 1988; Goodyear & Hynd, 1992; Kinsbourne, 1992; Pennington, Groisser & Welsh, 

1993). Lisäksi heillä on vaikeutta päästä alkuun tehtävissä, toimintatapa on suunnittelematon ja 

epäjärjestelmällinen ja lapset voivat helposti juuttua tiettyyn toimintatapaan (esim. Eloranta & 

Närhi, 2004). Lisäksi tarkkaavaisuushäiriön yhteydessä esiintyy usein ylivilkkautta. Nykyisin 

katsotaan, että keskeisimmät ongelmat ovat keskittymiskyvyn ja tarkkaavaisuuden heikkous, ja 

että impulsiivisuus ja ylivilkkaus ovat sekundaarisia oireita (Almqvist, 2004).

Toiminnanohjausongelmat ovat olleet keskeisenä tutkimuskohteena tarkkaavaisuushäiriö-tutki-

muksessa erityisesti 90-luvulla (ks. Tannock, 1998). Penningtonin ja Ozonoffi n (1996) mukaan 

AD/HD-lapsille ovat tyypillisiä toiminnanohjaustaitojen puutteet erityisesti toiminnan suunnit-

telussa, toimintasuunnitelman säilyttämisessä ja vaihtamisessa, häiriökontrollissa ja työmuistis-

sa. Tarkkaavaisuuden häiriössä onkin heidän mukaansa pohjimmiltaan kysymys eksekutiivisten 

prosessien häiriöstä. Tätä tukevat myös tuoreet tutkimukset (Berlin ym., 2004; Shallice ym., 

2002), joissa on havaittu AD/HD-lasten erottuvan normaalikontrolleista monissa inhibitiota ja 

toiminnanohjaustaitoja edellyttävissä testitehtävissä. Erityisesti inhibition vaikeudet ovat nous-

seet esiin monissa muissakin AD/HD-lapsia koskevissa tutkimuksissa (esim. Aman & Turbott 

1986; Barkley, Grodzinsky & DuPaul, 1992; Dykman & Ackerman, 1991; Schachar ym., 1995). 

Schacharin ym. (1995) mukaan inhibition ja aloittamisen (response re-engagement) vaikeudet 

aiheuttavat sen, että tarkkaavaisuushäiriöiset vaikuttavat impulsiivisilta tilanteissa, joissa toi-

minta pitäisi lopettaa, mutta tarkkaamattomilta tilanteissa, joissa huomiota olisi siirrettävä jous-

tavasti tehtävästä toiseen. Myös Korkmanin ja Pesosen (1994) tutkimuksessa tarkkaavaisuus-

häiriölapset erottuivat oppimisvaikeuslapsista nimenomaan impulssien inhibitiota ja kontrollia 

edellyttävässä testitehtävässä, vaikka muuten pääosin suoriutuivatkin hyvin monista tehtävistä. 

Barkleyn (1997) mukaan AD/HD:ssa onkin kyse nimenomaan inhibitioprosessien ongelmas-

ta: keskeisin vaikeus tarkkaavaisuushäiriöisillä lapsilla on käyttäytymisen inhibitiossa, mikä 

puolestaan johtaa sekundaarisiin puutteisiin neljän siitä riippuvaisen eksekutiivisen funktion 
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alueella. Nämä toiminnanohjauksen vaikeudet tuottavat käyttäytymisessä näkyvän tarkkaamat-

tomuuden. Koska lapsi ei jaksa ponnistella sellaisen tehtävän parissa, joka ei tarjoa riittävästi 

välitöntä palautetta, hän jättää tehtävän kesken ja vaihtaa toiseen häiriötekijöiden ilmaantuessa. 

Heikko käyttäytymisen inhibitio ja häiriökontrolli johtavat siten puutteelliseen itsesäätelyyn ja 

toiminnanohjaukseen. Tarkkaavaisuushäiriöön on todettu liittyvän myös sisäisen puheen kypsy-

mättömyyttä (Berk & Potts, 1991) ja sisäisellä puheella on tärkeä rooli toiminnanohjaustaitojen 

kehityksessä (Kray, Eber & Lindenberger, 2004). Voidaan siis sanoa, että AD/HD-lapset ovat 

enemmän ulkoisten ärsykkeiden kuin sisäisen informaation kontrolloimia ja heidän käyttäyty-

misensä muistuttaa siksi ikäistään nuoremman lapsen toimintaa.

Brownin (2001a) mukaan lapsilla, joilla tarkkaavaisuushäiriöön liittyy hyperaktiivisuutta, on 

vaikeuksia kaikilla toiminnanohjauksen osa-alueilla: työn aloittamisessa ja organisoinnissa, 

tarkkaavaisuuden, energiatason ja suorituspyrkimyksen säilyttämisessä, turhautumisen siedossa 

ja tunnesäätelyssä, työmuistissa ja oman toiminnan tarkkailussa ja säätelyssä. Tarkkaamattomil-

la vaikeuksia on pääasiassa muissa paitsi oman toiminnan tarkkailussa ja säätelyssä. Douglasin 

(1980; 1984) mukaan tarkkaavaisuushäiriöisten lasten ongelmat perustuvat pääasiassa kolmeen 

prosessiin: tarkkaavaisuuden kohdentamiseen ja ponnisteluun, impulsiivisen reagoinnin ehkäi-

syyn ja vireystilan säätelyyn tilanteen ja tehtävän vaatimuksia vastaavaksi. 

Joidenkin tutkijoiden mukaan juuri energiatason ja suorituspyrkimyksen säilyttäminen on tark-

kaavaisuushäiriöisten lasten keskeisin vaikeus ja häiriössä kysymys nimenomaan lapsen vai-

keudesta säädellä omaa tilaansa (state regulation defi cit). Tämän selitysmallin mukaan AD/

HD-lasten vaikeudet eivät johdu puutteista tarkkaavaisuusmekanismeissa, vaan kyse on puut-

teellisesta kyvystä kohdentaa tai säädellä suorituspyrkimystä, aktivaatiota tai molempia (Ser-

geant & Van der Meere, 1989). Van der Meere (2002) esittelee joukon tutkimuksia, joissa on 

havaittu, että tarkkaavaisuushäiriöisten lasten ongelmat eivät liity impulsiivisuuteen tai puut-

teelliseen tarkkaavaisuuteen, vaan puutteisiin aktivaation ja suorituspyrkimyksen säätelyssä. 

Kokeellisessa tilanteessa AD/HD-lapset kykenevät automaattiseen prosessointiin samoin kuin 

normaalit verrokit ja pystyvät pysymään tarkkaavaisina pitkiäkin aikoja. Kuitenkin erityises-

ti tilanteessa, jossa ärsykkeitä tulee hitaasti, AD/HD-lasten suoritus heikkenee huomattavasti 

kontrollilapsiin verrattuna (Sergeant & Van der Meere, 1989). Tarkkaavaisuushäiriöisten lasten 

toiminnanohjausvaikeudet eivät perustukaan siis ole yleisiin toiminnanohjausvaikeuksiin, vaan 

erityisesti tarkkaavaisuuden resurssien säätelyvaikeuksiin (Wu, Anderson & Castiello, 2002). 

AD/HD voi liittyä puutteisiin verbaalisen prosessoinnin nopeudessa ja tarkkaavaisuuden ylläpi-

tämisessä, minkä Wu ym. katsovat tukevan mallia, jonka mukaan kyse on ensisijaisesti resurs-
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sien kohdentamisen vaikeuksista. AD/HD-lapset ovat suorituksissaan kontrollilapsia hitaampia 

ja epätarkempia, mutta eivät eroa heistä inhibitiokykynsä tai työmuistinsa suhteen, mikä myös 

viittaa nimenomaan suorituspyrkimyksen ja aktivaation säätelyn ongelmiin (Kuntsi, Oosterlaan 

& Stevenson, 2001). Impulsiivisuudessakin näyttäisi Kuntsin ym. (2001) mukaan olevan kyse 

siitä, että AD/HD-lapset kyllä pystyisivät odottamaan, mutta eivät pidä siitä.

Douglas (2005) katsoo nykyisin itsesäätelyongelmien koostuvan ainakin kolmesta komponentis-

ta: tarkkaavaisuus-, inhibitio- ja strategiakomponentista. Näistä ensimmäinen liittyy tarkkaavai-

suuden energeettiseen ulottuvuuteen (ks. Van der Meere, 2002), toinen inhibitioon (ks. Barkley, 

1997) ja kolmannessa on kyse korkeammista organisoivista prosesseista, joihin kuuluvat suun-

nittelu, työmuisti ja toimintasuunnitelman vaihtaminen (set-shifting). Vaikka Douglas kritisoi-

kin aiheellisesti toiminnanohjauksen käsitettä sen monimutkaisuudesta ja moniselitteisyydestä, 

käsite on kuitenkin hyödyllinen siinä mielessä, että nykyisen tutkimustiedon perusteella tark-

kaavaisuushäiriöissä voidaan katsoa olevan ensisijaisesti kysymys toimintatilan säätelyyn liit-

tyvistä vaikeuksista, ei tarkkaavaisuuden perusprosesseista sinällään. Lapsella on vaikeuksia 

säädellä omaa tilaansa ja toimintaansa tilanteen vaatimusten mukaiseksi – eli Brownin (2001b) 

termein vika ei ole yksittäisissä soittajissa, vaan orkesterin johtajassa.

Tarkkaavaisuushäiriön yhteydessä esiintyy yleensä lisäksi muita aivotoiminnan häiriöstä joh-

tuvia oireita ja ongelmia. Noin 50–80 %:lla täyttyvät myös jonkin muun diagnoosin kriteerit 

(Tannock, 1998), tyypillisimmin uhmakkuus- (50 %), käytös- (20 %) tai ahdistuneisuushäiriön 

(20 %) (Schachar & Sergeant, 2002). Noin 20–25 %:lla AD/HD-lapsista on lisäksi oppimis-

vaikeus (Pliszka, 2000). Pääasiallisesti tarkkaamattomilla on tyypillisesti lukemisvaikeuksia 

(noin 40 %:lla) kun taas yhdistelmätyyppiseen tarkkaavaisuushäiriöön liittyy tyypillisemmin 

matematiikan vaikeuksia (lähes 50 %:lla) (Lamminmäki ym., 1995). Ylipäätään kouluaineis-

sa vaikeuksia on enemmän tarkkaamattomilla ja yhdistelmätyypin lapsilla kuin pääasiallisesti 

hyperaktiivisilla lapsilla. Tarkkaamattomien lasten kognitiivinen tempo on hitaampi, ja he ovat 

usein sosiaalisesti vetäytyvämpiä, itsetietoisempia ja alttiimpia kehityksellisille oppimisvaike-

uksille kuin yhdistelmätyypin lapset (Goodyear & Hynd, 1992). Ylivilkkailla lapsilla sen si-

jaan on enemmän käyttäytymisongelmia ja itsetuhoisuutta, ja kaveripiirissä he ovat tyypillisesti 

vähemmän suosittuja kuin tarkkaamattomat lapset. Varsinaisten neuropsykologisten ongelmi-

en lisäksi tarkkaavaisuushäiriöön liittyykin usein vaikeuksia sosiaalisessa kanssakäymisessä 

(esim. Dumas, 1998), ja se muodostaa myös riskin minäkäsityksen ja itsetunnon kehitykselle. 

Ylivilkkailla lapsilla sosiaalisten taitojen puutteissa on Wheelerin ja Carlsonin (1994) mukaan 

kyse taitojen käyttöönoton vaikeuksista, kun taas tarkkaamattomilla varsinaiset perustaidot ovat 
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puutteelliset. Kaikilla tarkkaavaisuushäiriöisillä lapsilla neurokognitiiviset vaikeudet kuitenkin 

yleensä haittaavat tiedollisten ja taidollisten valmiuksien normaalia kehittymistä ja tuottavat 

siten epäonnistumiskokemuksia. Lyytisen (2002, s. 70) Virginia Douglasin luonnostelmien poh-

jalta laatiman noidankehämallin mukaan kokemukset epäonnistumisesta johtavat hankalien ti-

lanteiden välttelyyn ja lisääntyvään impulsiivisuuteen, mikä puolestaan edelleen heikentää lap-

sen mahdollisuuksia myönteisiin oppimiskokemuksiin.

1.2. Lasten tarkkaavaisuuden ja toiminnanohjauksen kuntoutus

Kuntoutuksen muodot

Tarkkaavaisuushäiriöiden hoidossa ja kuntoutuksessa on nähtävissä kaksi päälinjaa: psyko-

sosiaalinen ja lääketieteellinen. Euroopassa lääkkeiden käyttö on ollut lainsäädännön vuoksi 

vähäisempää ja täällä ovat painottuneet erilaiset psykososiaaliset hoitomuodot, kun taas Yh-

dysvalloissa lääkkeiden käyttö on vapaampaa ja yleisempää (Swanson ym., 1998). Usein tark-

kaavaisuushäiriön yhteydessä kuitenkin puhutaan multimodaalisesta hoidosta, jolla tarkoitetaan 

kuntoutusta, jossa yhdistetään erityyppisiä interventioita. Lääkehoitona on yleisimmin käytetty 

stimulantteja kuten metyylifenidaattia (Ritalin® ja Concerta®) tai sen osoittautuessa tehottomak-

si dekstroamfetamiinia (Dexedrine®) (Herrgård & Airaksinen, 2004). Lääkityksen on todettu vä-

hentävän oireita merkittävästi noin 80 %:lla potilaista (Swanson ym., 1998), metyylifenidaatilla 

saadaan toivottuja vaikutuksia noin 50–70 % tapauksista ja jos se vaihdetaan d-amfetamiiniin, 

nousee hyötyvien osuus 90 %:iin (Herrgård & Airaksinen, 2004). 

Psykososiaaliset hoitomuodot kohdistuvat yleensä suoraan lapseen tai hänen keskeisiin toi-

mintaympäristöihinsä. Erityisesti vanhempien ohjaus ja koululuokassa tapahtuvat interventiot 

näyttäisivät olevan tuloksellisia (Pelham, Wheeler & Chronis, 1998), ja lupaavalta vaikuttavat 

myös hoitomuodot, jotka kohdistuvat samanaikaisesti sekä lapseen että hänen vanhempiinsa 

(Farmer ym., 2002). Yleensä hoitomuodoksi suositellaankin multimodaalista hoitoa, koska tark-

kaavaisuushäiriössä ongelmatkin ovat useilla alueilla. Joissakin tutkimuksissa multimodaalinen 

hoito on todettu parhaaksi hoitomuodoksi, mutta varmaa näyttöä on kuitenkin suhteellisen vä-

hän (Swanson ym., 1998). Erityisesti puutetta on 6–12-vuotiaisiin AD/HD-lapsiin kohdistuvien 

interventioiden tuloksellisuudesta (Farmer ym., 2002). Austin (1994) mukaan multimodaali-

sen kuntoutuksen tulisi parhaassa tapauksessa sisältää tiedon jakamista AD/HD:sta lapselle it-

selleen ja hänen lähipiirilleen, lääkitystä, erityisopetusta, yksilö-, pienryhmä tai perheohjausta 

lapselle ja vanhemmille sekä käyttäytymisensäätelytekniikoiden opetusta vanhemmille. Laajan 

yhdysvaltalaisen MTA-tutkimuksen (Multimodal Treatment Study of Children with Attention 
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Defi cit/Hyperactivity Disorder) perusteella parhaat tulokset voidaan saavuttaa joko lääkehoi-

dolla tai lääkehoidon ja multimodaalisen behavioraalisen kuntoutuksen yhdistelmällä (Jensen 

ym., 2002). MTA-tutkimusta on kuitenkin kritisoitu siitä, että siinä behavioraalinen hoitomuoto 

ei ollut yhtä hyvin yksittäisen lapsen tarpeisiin räätälöityä kuin lääkehoito (Greene & Ablon, 

2001). Tulosten myöhemmät analyysit osoittivat, että itse asiassa lääkehoidon ja kuntoutuk-

sen yhdistelmä oli tilastollisesti merkitsevästi tuloksellisempi kuin pelkkä lääkehoito (Conners 

ym., 2001). Tuloksellisinta onkin Lyytisen (2002) tiivistyksen mukaan yksilöllisesti suunniteltu, 

multimodaalinen ja riittävän pitkäkestoinen kuntoutus, jota lapsen elämään keskeisesti kuuluvat 

ihmiset tukevat. 

Lasten neuropsykologinen kuntoutus on neuropsykologin tai psykologin antamaa lääkinnällistä 

kuntoutusta, jolla pyritään yleisesti lapsen toiminta- ja oppimiskyvyn parantamiseen (Suomen 

neuropsykologinen yhdistys). Kuntoutuksessa harjoitetaan niitä taitoja, jotka tuottavat lapselle 

vaikeuksia ja ohjataan lasta käyttämään vahvoja taitojaan sekä harjoitellaan yleisiä opiskelu-

taitoja. Myönteisten oppimiskokemusten avulla pyritään tukemaan lapsen itsetuntoa ja uskoa 

omiin kykyihin ja yrittämiseen. Tarkkaavaisuushäiriöiden neuropsykologisessa kuntoutukses-

sa on Närhen (1999) mukaan keskeistä tarkastella tarkkaavaisuushäiriötä lapsen ja ympäris-

tön välisen vuorovaikutuksen häiriönä ja pyrkiä muokkaamaan lapsen ympäristöä esimerkiksi 

koulussa niin, että ongelmat olisivat mahdollisimman vähäisiä. Luotoniemi (1999) katsoo, että 

keskeinen ongelma ovat heikot toiminnanohjaustaidot, ja kuntoutuksen lähtökohtana on vahvis-

taa sisäisen puheen toimintaa. Kuntoutuksessa tulisi pyrkiä harkintaa korostavien työskentely-

tapojen kehittämiseen esimerkiksi niin, että lasta opetetaan aina pysähtymään ennen tehtävän 

aloittamista, suunnittelemaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja, ajattelemaan ääneen, tarkkailemaan 

ja lopuksi arvioimaan omaa suoritustaan.

Lastenneuropsykologinen kuntoutus voi tapahtua paitsi yksilöllisesti myös pienryhmässä. Ryh-

mätilanteessa lapsen toiminta vastaa paremmin kuntoutustilanteen ulkopuolista toimintaa kuin 

kahdestaan aikuisen kanssa toteutetussa kuntoutuksessa, ja lasten erityisvaikeudet sekä niiden 

aiheuttamat sosiaaliset haitat tulevat yleensä helpommin esiin (Nieminen ym., 2002, s. 26). Li-

säksi ryhmässä voidaan harjoitella esimerkiksi sosiaalisia taitoja ja erityisvaikeudesta aiheutu-

vien sosiaalisten haittojen käsittelyä. Ryhmässä on lisäksi mahdollista käyttää systemaattisesti 

hyväksi ryhmädynamiikkaa ja -prosesseja. Raportoituja suomalaiskokeiluja ryhmämuotoisesta 

neuropsykologisesta kuntoutuksesta on esimerkiksi psykomotorisesta kuntoutuksesta (Tolppa-

nen, 2003), CDA-menetelmästä (Lamminmäki, 1997) sekä tässä tutkimuksessa tarkasteltavasta 

TOTAKU-kuntoutuksesta (Eränen, 2000; Kaarenoja, 2001; Nieminen ym., 2002).
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Kuntoutuksen tuloksellisuuden arviointi

Kuntoutuksen kehittämisen kannalta on tärkeää jatkuvasti pyrkiä arvioimaan sen tuloksellisuut-

ta. Tuloksellisuudella tarkoitetaan toiminnan tuloksena tapahtuvia muutoksia, jotka voivat olla 

myös sellaisia, joita ei ole varsinaisesti asetettu toiminnan tavoitteeksi. Tuloksellisuuden alakä-

sitteenä voidaan pitää vaikuttavuutta, joka tarkoittaa toiminnan ansioksi luettavaa muutosta siinä 

tekijässä, joka on asetettu kuntoutuksen tavoitteeksi. Kuntoutuksen tuloksellisuutta ja vaikutta-

vuutta koskevien tarkastelujen vallitseva paradigma on pitkään ollut kokeellis-kvantitatiivinen 

(Järvikoski, Lind & Härkäpää, 2004). Kuntoutustutkimuksessa satunnaistettu kokeellinen ase-

telma ei yleensä kuitenkaan käytännössä ole mahdollinen, vaan joudutaan tyytymään erilaisiin 

kvasikokeellisiin asetelmiin. Lisäksi satunnaistettu koeasetelma olisi parhaimmillaan tutkittaes-

sa rakenteeltaan yksinkertaisen ja kestoltaan lyhyen toimenpiteen vaikutuksia homogeeniseen 

kohderyhmään. Kuntoutus on kuitenkin yleensä laaja-alaista, pitkäkestoista ja monimuotoista 

toimintaa, eikä siksi aina erityisen hyvin sovellu tutkittavaksi kokeellisin ja kontrolloiduin tutki-

musasetelmin. Esimerkiksi vertailuryhmää, joka olisi kuntoutuksen tarpeessa mutta jätettäisiin 

sen ulkopuolelle, on usein eettisistä syistä mahdoton koota. Naturalistis-kvalitatiivinen paradig-

ma on vasta vähitellen nousemassa täydentäväksi tai vaihtoehtoiseksi lähestymistavaksi kuntou-

tuksen tuloksellisuuden arvioinnissa (emt.). Siinä korostetaan erityisesti niin sanotun ekologisen 

validiteetin merkitystä eli ilmiöitä pyritään tutkimaan niiden todellisissa ympäristöissä ja muu-

toksia tulkitaan suhteessa kuntoutujan henkilökohtaisiin tavoitteisiin.

Käytännössä ryhmäkuntoutuksessa on melko mahdotonta erottaa, mitkä seikat todella aihe-

uttavat muutoksen (Nieminen, 1999). Merkitystä voi olla ryhmällä, sen yksittäisillä jäsenillä, 

ryhmädynamiikalla, kuntoutusohjelmalla, kokoontumisten määrällä ja kestolla, ohjaajan omi-

naisuuksilla ja ohjaamistavalla ja niin edelleen. Lasten elämäntilanteeseen vaikuttavien teki-

jöiden kontrolloiminen on hankalaa ja muutosta on usein vaikea erottaa lapsen luonnollisesta 

kehityksestä. Lasten kuntoutuksen tuloksellisuuteen vaikuttavat keskeisesti myös vanhemmat 

ja erityisesti se, miten vanhemmat, päiväkoti ja koulu saadaan kytkettyä mukaan kuntoutukseen 

(esim. Barkley, 1990; Lamminmäki, 1997, s. 28), koska sitä kautta mahdollistuu kuntoutuksessa 

opittujen taitojen yleistyminen lapsen arkeen ja neurokognitiivisista ongelmista aiheutuvien so-

siaalisten haittojen vähentyminen. Kuntoutuksen tuloksellisuutta arvioitaessa tärkeää olisi ottaa 

huomioon saavutettujen tulosten yleistyminen. Gordonin (1987) mukaan yleistymistä voi tapah-

tua kolmella eri tasolla: I) yhden harjoituskerran tulosten siirtyessä toiseen harjoituskertaan, II) 

harjoittelun tulosten näkyessä psykometrisissä testeissä, ja III) tulosten siirtyessä arkielämään 

niin, että lapsi pystyy soveltamaan oppimiaan taitoja käytännön tilanteissa. Ensimmäisen tason 

yleistyminen on välttämätön, mutta ei riittävä ehto tulokselliselle kuntoutukselle.
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Ryhmämuotoisen multimodaalisen TOTAKU-kuntoutuksen tuloksellisuus

TOTAKU-kuntoutuksen tuloksellisuutta on tähän mennessä tutkittu vielä melko vähän suhtees-

sa siihen, miten laajasti kuntoutus on levinnyt ja leviämässä Suomessa1. Nieminen ja Rinnevuo-

ri (1997) havaitsivat ennen–jälkeen-mittauksissaan 80–90-lukujen taitteessa ryhmäkuntoutuk-

sen vaikuttavan suotuisasti erityisesti lasten kognitiivista suoriutumista mittaavan WISC-R:n 

(Wechsler Intelligence Scale for Children – Revised) suoritusosan tehtävissä. Heidän tulkintansa 

mukaan edistymistä tapahtui erityisesti sellaisissa ei-kielellisissä tehtävissä, joissa ärsykemate-

riaalille voitiin antaa kielellinen sisältö ja joissa omaa toimintaa siten oli mahdollista jäsentää ja 

ohjata kielellisesti. Nieminen ja Rinnevuori kiinnittivät huomiota myös siihen, että eniten tark-

kaavaisuutta ja keskittymiskykyä vaativissa tehtävissä (Numerosarjat ja Merkkikoe) suorituk-

set eivät parantuneet kuntoutuksen aikana. Heidän tulkintansa mukaan kyse voi olla siitä, että 

pitkäjänteisen keskittymisen perustana olevaan impulssien inhibitioon ei kyetty kuntoutuksella 

vaikuttamaan. Heidän mukaansa kuntoutuksesta näyttäisivät hyötyvän eniten ne lapset, joilla 

lahjakkuusprofi ili on epätasainen ja peruskapasiteetti melko hyvä. Kuntoutusmenetelmää on 

kuitenkin tämän tutkimuksen jälkeen kehitetty eteenpäin. Nykyisessä TOTAKU-kuntoutuksessa 

korostuu erityisesti neuropsykologisen teorian ja tiedon käyttö (Nieminen ym., 2002) ja kuntou-

tuksen suunnittelun pohjana on lasten neurokognitiivisten toimintojen tarkka arviointi.

Eränen (2000) tutki pro gradu -työssään TOTAKU-kuntoutukseen vuosina 1997–1999 osallistu-

neiden lasten minäkäsitystä, kognitiivisia, sosiaalisia ja itsekontrollitaitoja, sekä näissä mahdol-

lisesti kuntoutusjakson aikana tapahtuvia muutoksia. Tutkimuksen mukaan merkittävin muutos 

oli havaittavissa lasten itsekontrollitaidoissa. Vanhempien arvioimana sekä lasten kognitiivisis-

sa että sosiaalisissa itsekontrollitaidoissa tapahtui kuntoutuksen aikana edistymistä. Opettajien 

arvioiden mukaan edistymistä sen sijaan ei tapahtunut, mikä saattaa osittain selittyä tutkimuk-

sen vain kolmen kuukauden mittaisella seuranta-ajalla. Lisäksi myönteistä muutosta tapahtui 

visuokonstruktiivisissa taidoissa ja ristiriitaisesti aiemman tutkimuksen kanssa havaittiin, että 

edistymistä tapahtui eniten kognitiiviselta tasoltaan heikoimmilla lapsilla. Kaarenoja (2001) on 

tutkinut mahdollisuutta yhdistää TOTAKU-ryhmäkuntoutusta yksilökuntoutukseen. Tutkimuk-

sen mukaan kaikki siihen osallistuneet lapset hyötyivät kuntoutuksesta jollakin osa-alueella, 

mutta koska lapsia oli vain neljä, on johtopäätösten vetäminen yksilötasoa yleisemmälle tasolle 

vaikeaa.

1 TOTAKU-kuntoutuksesta on järjestetty kaksi valtakunnallista koulutusta vuonna 2003 ja 2004, lisäksi toimin-
taa on esitelty mm. Psykologia 2002 -kongressissa Jyväskylässä ja järjestetty erillisiä koulutuksia muun muassa 
Muoniossa kesällä 2004. Toiminta on käynnistynyt erityisesti Tampereen lähiseuduilla (esim. Nokia, Lempäälä), 
mutta myös muualla Suomessa kuten esimerkiksi Tunturi-Lapissa.
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1.3. Tutkimuskysymykset ja hypoteesit

Tämän tutkimuksen tehtävänä on tarkastella TOTAKU-ryhmäkuntoutuksen aikaisia muutoksia 

siihen osallistuneiden lasten toiminnanohjaus- ja tarkkaavaisuustaidoissa. Aiemmissa tutkimuk-

sissa (Eränen, 2000; Kaarenoja, 2001; Nieminen & Rinnevuori, 1997) on havaittu, että lapset 

yleensä hyötyvät kuntoutuksesta jossain suhteessa, mutta tulokset eivät anna yhtenäistä kuvaa 

siitä, mille toiminnan osa-alueille myönteiset muutokset painottuvat. Tämän tutkimuksen on 

tarkoitus täydentää näiden aikaisempien tutkimusten tuloksia ja pyrkiä osaltaan muodostamaan 

kokonaiskuvaa siitä, millaisia muutoksia kuntoutukseen osallistuvien lasten neurokognitiivi-

sissa taidoissa kuntoutuksen aikana ilmenee. Aikaisemmat ryhmätason interventiotutkimukset 

TOTAKU-kuntoutuksesta (Eränen, 2000; Nieminen & Rinnevuori, 1997) ovat lasten suoriutu-

misen osalta painottuneet yleisiin kognitiivisiin taitoihin (WISC-R). Tässä tutkimuksessa tarkas-

tellaan nimenomaan lasten toiminnanohjaus- ja tarkkaavaisuustaitojen muutosta kuntoutuksen 

aikana, sillä näiden taitojen harjaannuttaminen on TOTAKU-kuntoutuksen ydin. Eräsen (2000) 

tutkimuksessa oli mukana joitakin erityisesti tarkkaavaisuutta ja toiminnanohjausta arvioivia 

osatestejä (NEPSY), mutta koska aineistona käytettiin myös lapsille aiemmin muualla tehtyjä 

tutkimuksia, tutkimusten laajuudet ja niiden väliset seuranta-ajat vaihtelivat tutkineesta tahosta 

riippuen eikä aineisto siksi ollut kaikilta osin yhtenäinen. Tässä tutkimuksessa tavoitteena on 

tehdä kaikille tutkimusryhmän lapsille samat mittaukset yhtä pitkällä seuranta-ajalla ja siten 

helpottaa johtopäätösten tekemistä tulosten pohjalta. Lisäksi pyritään selvittämään, onko lasten 

välillä eroja siinä, kenellä ja miten muutos ilmenee. Aikaisemmissa tutkimuksissa on saatu eri-

laisia tuloksia siitä, näyttävätkö kuntoutuksesta hyötyvän enemmän peruskapasiteetiltaan melko 

hyvä- vai heikkotasoiset lapset. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kognitiivisen tason sijaan en-

sisijaisesti lasten tarkkaavaisuusongelmien vaikeusasteen mahdollista merkitystä kuntoutuksen 

aikana tapahtuneiden muutosten kannalta.

Tutkimuksen tavoitteena on vastata seuraaviin tutkimuskysymyksiin:

1) Tapahtuuko neuropsykologiseen ryhmäkuntoutukseen osallistuvien lasten toiminnanohjaus- 

ja tarkkaavaisuustaidoissa muutosta yhden kuntoutuskauden aikana

a. psykologisilla testimenetelmillä arvioituna?

b. lapsen vanhemman tai opettajan arvioimana?

2) Ovatko kuntoutuksen aikana mahdollisesti tapahtuneet muutokset yhteydessä

a. lasten tarkkaavaisuushäiriön vaikeusasteeseen? 

b. lasten ikään, luokka-asteeseen koulussa tai siihen, monettako vuotta he osallistuvat kun-

toutukseen?
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Hypoteesina on, että kuntoutuskauden aikana lasten toiminnanohjaus- ja tarkkaavaisuustaidois-

sa tapahtuu edistymistä, joka ilmenee lievänä myönteisenä muutoksena psykologisilla testeillä 

arvioiduissa neurokognitiivisissa taidoissa sekä vanhempien ja opettajien arvioissa lapsen toi-

minnasta. Koska aikaisemmat tutkimukset antavat ristiriitaisia tuloksia sen suhteen, tapahtuuko 

eniten myönteistä muutosta lapsilla, joiden ongelmat ovat suurimpia vai vähäisimpiä, ei nii-

den pohjalta ole mahdollista muodostaa hypoteesia siitä, millainen suhde tarkkaavaisuushäiriön 

vaikeusasteella on mahdollisiin kuntoutuksen aikaisiin myönteisiin muutoksiin. Eräsen (2000) 

tutkimuksen mukaan kuitenkin taidoiltaan heikoimmilla ja iältään nuorimmilla lapsilla myön-

teisen muutoksen määrä oli suurin, joten mahdollisesti havainto voidaan vahvistaa tässäkin 

tutkimuksessa. Aikaisempi tutkimus antoi myös viitteitä siitä, että itsekontrollitaidoissa eniten 

edistymistä tapahtuisi vasta kuntoutuksen toisena vuonna. Koska tällaisella tuloksella saattaa 

olla merkittäviä vaikutuksia käytännön työhön esimerkiksi lasten kuntoutusjaksojen pituuden 

suunnittelussa, on tarpeellista selvittää tämän tutkimuksen yhteydessä, toistuuko tulos.
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2. Tutkimuksen toteutus

Tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida TOTAKU-kuntoutukseen osallistuneiden lasten toimin-

nanohjauksessa ja tarkkaavaisuudessa yhden kuntoutuskauden aikana tapahtuneita muutoksia. 

Tutkimus toteutettiin asiakastyön yhteydessä Tampereen yliopiston psykologian laitoksella toi-

mivassa Psykologipalveluiden kehittämisyksikkö PSYKE:ssä.

2.1. Tutkimusasetelma ja osallistujat

Kyseessä oli kliinisen työn yhteydessä tehty interventiotutkimus, jossa muutosten arvioinnissa 

käytettiin yksinkertaista ennen–jälkeen-tutkimusasetelmaa. Asetelma ei ollut puhdas kokeelli-

nen tutkimusasetelma, vaan tutkimuksen tavoitteena oli arvioida kuntoutuksen aikana tapahtu-

via muutoksia kliinisen työn kontekstissa ja menetelmillä. Alkuperäisenä tavoitteena oli koota 

tutkimusryhmän rinnalle kontrolliryhmä lapsista, joilla olisi samantyyppisiä ja vaikeusasteisia 

puutteita tarkkaavaisuus- ja toiminnanohjaustaidoissaan kuin kuntoutukseen osallistuneilla lap-

silla, mutta jotka eivät saisi kuntoutusta. Tällaista kontrolliryhmää yritettiin löytää muiden psy-

kologien asiakkaiden joukosta, mutta se osoittautui käytännössä tämän tutkimuksen puitteissa 

mahdottomaksi. Vaikka kaikkialla Suomessa tarkkaavaisuushäiriöisille lapsille ei olekaan tar-

jolla neuropsykologista kuntoutusta, he voivat olla esimerkiksi lääketieteellisen hoidon piirissä 

tai säännöllisen psykologin seurannan ulkopuolella. Epäsopivan vertailuryhmän kokoamisen 

esimerkiksi lapsista, jotka ovat eri ikäisiä tai joiden vaikeudet eivät ole samanlaisia kuin tutki-

musryhmän lapsilla, ei katsottu parantavan tämän tutkimuksen asetelmaa ja olevan siten tässä 

yhteydessä järkevää.

Tutkimuksen alkumittaus tehtiin kuntoutuskauden alkaessa syys–lokakuussa 2001 ja loppumit-

taus kuntoutuskauden päättyessä huhtikuussa 2002. Kaikille perheille, joiden lapsi osallistui 

TOTAKU-ryhmäkuntoutukseen Psykologipalveluiden kehittämisyksikkö PSYKE:ssä syksyllä 

2001, toimitettiin kutsu osallistua kuntoutuksen tuloksellisuutta arvioivaan tutkimukseen. Näis-

tä 26 perheestä 22 ilmaisi halukkuutensa osallistua tutkimukseen ja palautti tutkimuksen alku-

mittauslomakkeet. Heistä 16 on mukana lopullisessa tutkimusaineistossa. Tutkimuksen ulko-

puolelle jäi muutama lapsi, joiden tapauksessa tutkimusaikojen järjestäminen osoittautui hyvin 

hankalaksi sekä muutama, joiden ikä tai kuntoutukseen tulosyy näytti liiaksi poikkeavan tutki-

mukseen valituista lapsista. Lisäksi yksi lapsi jouduttiin jälkikäteen jättämään pois tutkimusai-

neistosta, koska hänen osallistumisensa kuntoutukseen oli erittäin vähäistä. Tutkimukseen osal-

listuneiden lasten tarkempi kuvaus on luvussa 3.1.
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Sekä alku- että loppumittauksessa lapset tekivät testitehtäviä kuntoutuskäyntiensä yhteydessä ja 

sekä heidän vanhempiaan että opettajiaan pyydettiin vastaamaan lapsen toimintaa käsitteleviin 

kyselylomakkeisiin. Pääsääntöisesti yhden lapsen tutkimiseen tarvittiin yhdessä mittauksessa 

1–2 noin tunnin mittaista tutkimuskertaa. Tutkimuksen alkumittauksessa käytetyt lomakkeet 

palauttivat kaikkien 16 lapsen vanhemmat sekä 15 lapsen opettaja. Opettajien yhteystiedot ja 

lupa tutkimuslomakkeiden lähettämiseen oli etukäteen kirjallisesti pyydetty lasten vanhemmil-

ta. Loppumittauksessa 15 lapsen vanhemmat ja 12 lapsen opettaja palauttivat lomakkeet.

2.2. Tutkimusmenetelmät ja muuttujat

Tutkimuksen aineisto kerättiin psykologisilla testeillä ja sekä lapsen vanhemmille että opet-

tajille suunnatuilla kyselylomakkeilla. Lasten vanhempia pyydettiin täyttämään tutkimukseen 

ilmoittautumislomake kuntoutuksen alussa (liite 1) sekä arvioimaan kuntoutuksen päättyessä, 

miten hyödylliseksi he olivat kokeneet kuntoutuksen ja miten aktiivista perheen osallistuminen 

siihen oli ollut (liite 2). Lisäksi lomakkeissa kysyttiin lyhyesti joitakin tutkimuksen kannalta 

tarpeellisia taustatietoja esimerkiksi lapsen koulunkäynnistä. Muilta osin alku- ja loppumittauk-

sessa käytettiin samoja mittareita. 

Psykologiset testit

Lasten toiminnanohjaustaitoja ja tarkkaavaisuutta arvioitiin useilla erilaisilla testitehtävillä, 

koska ei ole olemassa yhtä testitehtävää tai tehtävätyyppiä, joka mittaisi suoraan ja yksinomaan 

näitä taitoja, vaan niitä on aina arvioitava jonkin muun toiminnan yhteydessä. Yleisesti lasten 

kognitiivisen suoriutumisen tutkimisessa käytetystä WISC-III-testistöstä (Wechsler Intelligen-

ce Scale for Children – Third Edition) (Wechsler, 1999a) mukana oli kolme osiota: Laskuteh-

tävät, Numerosarjat ja Merkkikoe. Nämä kolme osiota muodostivat testistön aikaisemmassa 

versiossa (WISC-R) niin sanotun häiriintymättömyysfaktorin (Freedom from Distractibility, 

FFD) (Kaufman, 1975), sillä ne kaikki edellyttävät tarkkaavaisuutta, häiriintymättömyyttä ja 

keskittymistä (ks. Närhi, Korhonen & Lyytinen, 1997, s. 46). Laskutehtävissä vaaditaan täsmäl-

lisiä vastauksia ja huolellista keskittymistä, sillä lapsen on kuunneltava tutkijaa tarkasti, muis-

tettava mainitut numerot, pääteltävä millaista laskutapaa tarvitaan sekä löydettävä oikea vastaus 

(Wechsler, 1999b, s. 15–18). Numerosarjoissa mitataan paitsi lyhytkestoista kielellistä muistia, 

myös keskittymiskykyä ja muistiaineksen prosessointia. Merkkikokeessa visuomotoristen taito-

jen ohella edellytetään tarkkaavaisuuden ylläpitoa, sujuvuutta työskentelyssä ja lyhytkestoisen 

muistin toiminnassa sekä tarkkuutta. WISC-III-testistöön on olemassa suomalaiset normitiedot, 

joten lasten suoritusten arvioinnissa ja vertailussa käytettiin standardipisteitä.
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Suomessa Lasten neuropsykologisessa tutkimuksessa käytetään yleisesti NEPSY-testistöä 

(Korkman, Kirk & Kemp, 1997). Testistö koostuu viidestä eri osa-alueesta, joista tässä tutki-

muksessa mukana olivat kaikki osioon Tarkkaavuus ja toiminnanohjaus kuuluvat osatestit: Tor-

nitesti, Auditiivinen tarkkaavuus ja vastaustavan vuorottelu, Visuaalinen tarkkaavuus, Patsas, 

Kuvioiden keksiminen ja Koputus ja taputus. Tutkittaessa yhdysvaltalaisia AD/HD-diagnoo-

sin saaneita lapsia on havaittu, että varsinaisista Tarkkaavuus ja toiminnanohjaus -osa-alueen 

osatesteistä Auditiivinen tarkkaavuus ja vastaustavan vuorottelu, Patsas ja Koputus ja taputus 

erottelevat tarkkaavaisuushäiriölapset kontrollilapsista (Korkman, 2000). Osatesteistä ensim-

mäinen mittaa nimenomaan valikoivaa tarkkaavaisuutta ja kaksi muuta impulssien inhibitiota 

ja kontrollia. Korkmanin arvion mukaan Tornitesti ja Kuvioiden keksiminen eivät erotelleet 

ryhmiä toisistaan, koska ne liittyvät enemmän toiminnanohjaukseen kuin tarkkaavaisuuteen. 

Myös NEPSY-testistöön on olemassa suomalaiset normit, joten tutkimuksessa käytettiin niihin 

perustuvia standardipisteitä.

Käytännön kokemus ja aikaisemmat tutkimukset (Eränen, 2000; Kaarenoja, 2001) ovat osoitta-

neet, että NEPSY-testistöön kuuluva Tornitesti saattaa olla vaativuudeltaan liian helppo tarkkaa-

vaisuushäiriöisille lapsille, jolloin kattoefekti saavutetaan nopeasti. Tästä syystä testitehtäviin 

otettiin mukaan samantyyppinen, mutta vaativampi ongelmanratkaisutehtävä Hanoin torni. Sen 

materiaalit laadittiin mahdollisimman tarkkaan Borysin, Spitzin ja Doransin (1982) mukaan, ja 

se esitettiin sekä pisteytettiin Ahonniskan ym. (2000) kuvaamalla tavalla (liite 3). Tehtävä edel-

lyttää vaihtoehtoisten valintojen seurausten ennakointi- ja suunnittelutaitoa sekä impulssikont-

rollia, jolla vältetään lyhytjänteiset, nopeat valinnat (esim. Lyytinen, 2002, s. 77). Lisäksi testi 

kuormittaa erityisesti työmuistia, jota voidaan pitää eksekutiivisten toimintojen osana. Hanoin 

torni -tehtävään ei ole käytettävissä varsinaisia normitietoja, mutta Ahonniska ym. (2000) ovat 

tutkimuksensa yhteydessä keränneet tietoa 8- ja 12-vuotiaiden suomalaislasten suorituksista, ja 

niitä käytetään tässä tutkimuksessa viitteellisinä vertailuarvoina.2

Nämä testitehtävät valittiin, koska ne ovat kliinisessä työssä yleisesti käytössä toiminnanohja-

uksen ja tarkkaavaisuuden taitojen arvioinnissa. Tehtävät edustavat tarkkaavaisuuden ja toimin-

nanohjauksen eri osa-alueita laajasti: ne edellyttävät tarkkaavaisuuden kohdentamista tehtävän 

kannalta olennaiseen, tarkkaavaisuuden ylläpitoa, koodausta ja tarkkaavaisuuden joustavaa siir-

toa eri kohteiden välillä. Toiminnanohjaustaidoista tarvitaan ainakin suunnittelua, suoritustavan 

tai toimintaohjelman ylläpitoa ja tarvittaessa vaihtamista, sujuvuutta, käyttäytymisen inhibitiota 

2 Ahonniskan ym. (2000) tutkimuksessa lapset tekivät Hanoin torni -tehtävän kolmessa eri mittauksessa, kolme 
kertaa kussakin.  Mittausten välillä aikaa oli noin kaksi kuukautta. Viitearvioina on tässä käytetty lasten suori-
tuksia kunkin kolmen mittauskerran ensimmäisessä mittauksessa (Jaana Ahonniska, henkilökohtainen tiedonanto 
1.7.2005).
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ja työmuistia (taulukko 1). Kuitenkin on huomattava, että mikään yksittäinen testitehtävä ei 

mittaa ainoastaan tarkkaavaisuutta, toiminnanohjausta tai jotain niiden yksittäistä osa-aluetta. 

Esimerkiksi WISC-III:n tehtävissä vaaditaan kaikissa lisäksi ainakin lyhytkestoista muistia ja 

numeerisia kykyjä (ks. Barkley, 1988). Myöskään NEPSY:n osatehtävät eivät edusta yksittäisiä 

toimintoja, vaan niistä suoriutuminen edellyttää useita erilaisia taitoja kuten valikoivaa ja jaet-

tua tarkkaavaisuutta, tarkkaavaisuuden ylläpitämistä, impulssikontrollia, sujuvuutta, suoritusta-

van valintaa, ylläpitämistä ja vaihtamista sekä suunnittelua ja kekseliäisyyttä (Korkman, 2000, 

s. 25–26). 

Taulukko 1. Yhteenveto tutkimuksessa käytetyistä testitehtävistä, sekä niistä tarkkaavai-
suuden ja toiminnanohjauksen osa-alueista, joita niillä tässä tutkimuksessa pyrittiin ensisi-
jaisesti arvioimaan.
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Tarkkaavaisuus
• valikoiva tarkkaavaisuus, suuntaaminen (focus), visuaalinen X X
• valikoiva tarkkaavaisuus, suuntaaminen (focus), audit. X X X X
• valppauden ylläpitäminen (sustain) X X
• jaettu tarkkaavaisuus, kohteen vaihtaminen (shift) X X
• koodaus (encode) X X

Toiminnanohjaus
• suoritustavan valinta ja suunnittelu X X X X
• suoritustavan ylläpitäminen X X X X
• suoritustavan vaihtaminen X X
• käyttäytymisen säätely ja impulssien inhibitio X X X
• sujuvuus, fl uenssi X X
• työmuisti X X X X

Yhteenvedon pohjana: Eloranta & Närhi, 2004; Korkman, 2000, s. 25–26; Mirsky ym., 1991; Närhi, Korhonen & 
Lyytinen, 1997; Sattler, 1988, s. 175. 
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Tässä tutkimuksessa tarkkaavaisuus- ja toiminnanohjaustaidoissa mahdollisesti tapahtu-

via muutoksia pyrittiin tarkastelemaan käyttämällä useita näitä taitoja edellyttäviä testitehtä-

viä, joten lasten testisuorituksista laskettiin myös standardipisteiden summamuuttujia. WISC-

III:n osatesteistä koostuva summamuuttuja muodostaa oman summamuuttujansa, josta ko-

konaistestisuoritusta kuvaava summamuuttuja saatiin yhdistämällä siihen NEPSY:n Tarkkaa-

vuus ja toiminnanohjaus -osatestien summamuuttuja. Näiden muuttujien reliabiliteettikertoi-

mia (liite 5) ei voida pitää erityisen hyvinä, mikä olikin odotettua, sillä niin WISC-III:ssa kuin 

NEPSY:ssäkin eri osatestien väliset korrelaatiot ovat melko alhaisia (Wechsler 1999b, s. 50–53; 

Korkman, 2000, s. 48–50) ja ne on osittain suunniteltu mittaamaan kognitiivisen toiminnan eri 

osa-alueita. Myöskään käytettyjen WISC-III:n ja NEPSY:n osatestien väliset korrelaatiokertoi-

met eivät ole suuria (Korkman, 2000, s. 52). Mutta vaikka käytetyt osatestit mittaavat osin eri 

asioita, niille on kuitenkin yhteistä, että ne kaikki edellyttävät myös tarkkaavaisuus- ja toimin-

nanohjaustaitoja.

Vanhempien ja opettajien arviot

Varsinaisten lapsille esitettyjen testitehtävien ohella kuntoutuksen mahdollisten tulosten näky-

mistä arkisessa toiminnassa niin koti- kuin kouluympäristössäkin arvioitiin lasten vanhempien 

ja opettajien täyttämien arviointilomakkeiden avulla. Vanhempia pyydettiin täyttämään tutki-

mustarkoituksiin alustavasti suomennettu versio Conners’ Parent Rating Scales–Revised: Long 

Form -lomakkeesta (CPRS–R:L) ja opettajia vastaava versio lomakkeesta Conners’ Teacher 

Rating Scales–Revised: Long Form (CTRS–R:L) (Conners, 1997). Näiden lomakkeiden ensi-

sijainen tarkoitus on toimia apuna AD/HD:n diagnosoinnissa (Conners, 1999, s. 5), mutta ne 

soveltuvat hyvin myös kuntoutuksen tai lääkehoidon tuottamien muutosten arvioimiseen (emt., 

s. 51–52). Lomakkeiden osioista muodostuu kuusi sekä vanhempien että opettajien lomakkeille 

yhteistä faktoria: oppositionaalisuus, kognitiiviset ongelmat/tarkkaamattomuus, hyperaktiivi-

suus, ahdistuneisuus/ujous, perfektionismi ja sosiaaliset ongelmat (Conners ym., 1998a; 1998b). 

Connersin ym. mukaan AD/HD-lapset eroavat normaalikontrolleista tilastollisesti merkitsevästi 

kaikilla näillä faktoreilla perfektionismia lukuun ottamatta. Lisäksi lomakkeet sisältävät muun 

muassa DSM-IV:n kriteereihin perustuvat asteikot tarkkaamattomuus, hyperaktiivisuus-impul-

siivisuus ja näiden yhdistelmä (Conners, 1999, s. 12–13), joita käytettiin tässä tutkimukses-

sa lasten tarkkaavaisuushäiriöiden tarkempaan määrittelyyn. Lomakkeilla pyrittiin arvioimaan 

sitä, millainen ja miten vaikea-asteinen tarkkaavaisuushäiriö tutkimukseen osallistuneilla lapsil-

la oli, sekä tarkastelemaan mahdollisia kuntoutuksen aikana tapahtuvia muutoksia. 

Connersin lomakkeiden lisäksi niin vanhempia kuin opettajiakin pyydettiin täyttämään Toimin-

ta-arviointi -nimellä (esim. Eränen, 2000; Luotoniemi, 1997) Suomessa tunnettu Teacher’s Self-
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Control Rating Scale -lomake (TSCRS) (Humphrey, 1982). Se on lyhennetty ja muokattu versio 

Kendallin ja Wilcoxin (1979) laatimasta itsekontrollimittarista ja koostuu 15 väittämästä, joihin 

vastataan asteikolla 1–5. Väittämistä kymmenen liittyy kognitiiviseen itsekontrolliin (cognitive, 

personal) ja viisi sosiaalisiin tilanteisiin liittyvään itsekontrolliin (behavioral, interpersonal). 

Itsekontrollitaidot liittyvät käyttäytymisen säätelyyn, joka on yksi TOTAKU-kuntoutuksen kes-

keisistä kuntoutusalueista. Lisäksi Toiminta-arviointilomakkeen avulla oli mahdollista vahvis-

tamaan ja täsmentämään Eräsen (2000) tutkimuksessa saatuja havaintoja, joten se sisällytettiin 

mukaan tutkimukseen, vaikka siihen ei olekaan saatavissa normitietoja. 

Kuntoutuskauden aikaisen muutoksen arvioimiseksi muodostettiin lisäksi muutosta kuvaavia 

muutospisteitä eri osatesteille ja asteikoille sekä esimerkiksi kokonaistestisuoritukselle. Muu-

tospisteet laskettiin vähentämällä loppumittauksen pistemäärästä vastaava alkumittauksen 

pistemäärä. Yksityiskohtaisempi kuvaus kaikista tutkimukseen käytetyistä muuttujista löytyy 

erillisestä muuttujaluettelosta liitteestä 4. Kaikkien tutkimuksessa käytettyjen mittareiden tai 

asteikoiden reliabiliteettikertoimet tässä aineistossa sekä alku- että loppumittauksessa on esitet-

ty liitteessä 5. 

2.3. Lasten saama kuntoutus

TOTAKU-kuntoutuksessa käytetään hyväksi oppimispsykologian klassisia periaatteita ja neuro-

psykologista tietoa toiminnanohjauksesta ja tarkkaavaisuudesta (Nieminen ym., 2002). Lisäksi 

pyritään aktiivisesti tukemaan lapsen minäkuvaa ja itsetuntoa, jotta aiemmin mainittu tarkkaa-

vaisuushäiriöön liittyvä negatiivinen kehä (ks. Lyytinen, 2002, s. 70) saataisiin ajoissa estettyä 

tai katkaistua. TOTAKU-ryhmässä on tyypillisesti kaksi ohjaajaa ja 4–5 lasta. Yksi ryhmäkerta 

kestää puolitoista tuntia ja ryhmät kokoontuvat kerran viikossa, tavallisesti noin kahden vuo-

den ajan. Ryhmäkokoontumiset rakentuvat strukturoidun ja lyhyisiin toimintatuokioihin jaetun 

ohjelmarungon varaan. Lasten tarkkaavaisuutta pyritään tukemaan kuvakorteilla, selkeillä sään-

nöillä, tavoitteilla ja toimintaohjeilla sekä välittömään palautteeseen perustuvalla palkkiojärjes-

telmällä. Myönteistä palautetta painotetaan, eli arvioinnissa keskitytään enemmän siihen, missä 

lapsi onnistuu kuin siihen, mitä hän ei vielä osaa. Ei-toivottua käyttäytymistä jätetään mahdol-

lisimman paljon huomiotta. Ryhmädynaamisia prosesseja käytetään hyväksi esimerkiksi malli-

oppimisen ja sijaisvahvistamisen muodossa. Myös ohjaajat mallittavat lapsille toivottuja käyt-

täytymismuotoja ja pyrkivät säätelemään ohjauksen määrää niin, että lapset saisivat harjoitella 

taitojensa rajoilla. Tarvittaessa ohjaajat kuitenkin lisäävät antamaansa tukea niin, että kuntoutus 

tuottaisi lapsille mahdollisimman paljon onnistumisen kokemuksia. Itsearviointia harjoitellaan, 

jotta lapset oppisivat havainnoimaan omaa käyttäytymistään ja siten myös säätelemään sitä ai-
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empaa paremmin. Tehtävätyöskentelyssä tarvittavia toiminnanohjaustaitoja tuetaan tyypillisesti 

sitä varten laadituilla toiminnanohjauskorteilla ja jakamalla tehtäviä osiin. TOTAKU-malli ei 

kuitenkaan ole varsinainen yksityiskohtainen kuntoutusohjelma, vaan pikemminkin yhdistel-

mä toimintaperiaatteita. Malli tarjoaa kuntoutukselle rakenteen ja keskeiset sisältöalueet, joiden 

pohjalta ryhmän ohjaajat räätälöivät kullekin lapsiryhmälle sopivan kuntoutusohjelman.

Lasten ryhmien ohella vanhempien ryhmät ovat keskeinen osa kuntoutusta. Niiden kautta py-

ritään tukemaan vanhempia kasvatustyössä sekä helpottamaan lasten kuntoutuksessa omaksu-

mien taitojen siirtymistä arkeen. Alustavien havaintojen perusteella näyttäisi siltä, että vanhem-

painryhmät toimivat nykyisessä muodossaan ensisijaisesti vanhempien jaksamisen tukena ja 

yhteisen kokemusten jakamisen paikkana tiedollisen aineksen omaksumisen jäädessä vähäi-

semmäksi (Ermi, 2003). Myös kouluihin ja päiväkoteihin pyritään aktiivisesti pitämään yhteyt-

tä ja osallistumaan siellä järjestettäviin palavereihin. TOTAKU-kuntoutuksessa on siis kyseessä 

multimodaalinen psykososiaalinen ryhmäkuntoutusmuoto, jossa käytetään hyväksi neuropsy-

kologista tutkimustietoa ja teoriaa.

Tutkitut lapset osallistuivat ryhmämuotoiseen TOTAKU-kuntoutukseen lukuvuonna 2001–

2002. Heitä oli yhteensä kuudesta eri kuntoutusryhmästä, joissa kussakin oli 3–4 mahdolli-

simman samantyyppistä ja -ikäistä lasta sekä kaksi ohjaajaa. Lapsista yksitoista aloitti neuro-

psykologisen ryhmäkuntoutuksen syksyllä 2001 ensimmäistä kertaa. Muut viisi olivat käyneet 

ryhmässä jo edellisellä kuntoutuskaudella, joten heille oli kyseessä kuntoutuksen toinen vuosi. 

Ryhmät kokoontuivat kuntoutuskauden aikana kerran viikossa puolentoista tunnin ajan, yhteen-

sä noin 30 kertaa. Lasten ryhmien rinnalla kokoontui vanhempien ryhmä, kuntoutuskauden ai-

kana yhteensä yhdeksän kertaa. Poissaoloja ei juuri ollut, vaan kaikki tutkimusryhmän lapset 

osallistuivat aktiivisesti ryhmäkuntoutukseen ja ainakin toinen heidän vanhemmistaan osallistui 

säännöllisesti vanhempien ryhmään.

Pääpiirteissään kuntoutus lastenryhmissä noudatti TOTAKU-mallia (Nieminen ym., 2002), jossa 

keskeisenä tavoitteena on toiminnanohjaus- ja tarkkaavaisuustaitojen kuntouttaminen. Käytän-

nössä eri ryhmissä ohjelma oli kuitenkin ollut erilainen sisältöjen suhteen riippuen esimerkiksi 

lasten iästä, sukupuolesta ja ryhmän ohjaajista. Ryhmien ohjaajien keväällä 2002 kirjoittamien 

kuntoutuspalautteiden perusteella käy ilmi, että keskeisimpinä yhteisinä tavoitteina olivat tark-

kaavaisuuden suuntaamisen ja ylläpidon, joustavan toiminnanohjauksen ja tehtävätyöskentelyn, 

käyttäytymisen säätelyn, impulssikontrollin, itseilmaisun, oman toiminnan arvioinnin ja sosi-

aalisten taitojen harjoittelu. Yksi lapsista osallistui ryhmään, jossa pääpaino oli nimenomaan 

sosiaalisissa taidoissa ja toiminnanohjauksessa.
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2.4. Analyysimenetelmät

Tutkimusaineisto analysoitiin käyttäen SPSS 10.1 -tilasto-ohjelmistoa sekä Exceliä ja sen yhte-

ydessä toimivaa Tixel 8 -ohjelmaa. Tutkimukseen osallistuneiden lasten kuvailussa on käytetty 

frekvenssejä, keskiarvoja ja keskihajontoja. Lasten suorituksia standardoiduissa psykologissa 

testeissä on verrattu testien normiaineistoon z-jakauman avulla ja suorituksia Hanoin torni -teh-

tävässä aikaisemmasta tutkimuksesta (Ahonniska ym., 2000) saatuihin viitearvoihin käyttämäl-

lä riippumattomien otosten t-testiä (Tixel 8). Kaikkien tutkimuksessa käytettyjen asteikoiden 

reliabiliteetin tarkistamiseen tässä aineistossa on käytetty Cronbachin alfa-kerrointa.

Kuntoutuksen aikana mahdollisesti tapahtuneita muutoksia on arvioitu vertaamalla alku- ja lop-

pumittauksessa saatuja tuloksia toisiinsa Wilcoxonin merkkitestillä (Wilcoxon Signed Ranks 

Test), joka on riippuvien otosten t-testin parametriton vastine. Parametriton testimenetelmä va-

littiin käytettäväksi tässä tutkimuksessa, koska aineiston pienen koon vuoksi vertailtavien ryh-

mien koot ovat pieniä eikä oletus havaintojen normaalista jakautuneisuudesta ja varianssien 

yhtäsuuruudesta aineistossa kaikilta osin täyty. Lisäksi parametrittomien menetelmien käytön 

etuna on, että ne eivät yleensä ole yhtä herkkiä yksittäisille ääriarvoille kuin parametriset testit 

(Howell, 1997, s. 646). Näin esimerkiksi yhden lapsen suhteellisen suuri edistyminen ei vaikuta 

ryhmätason tuloksiin samassa määrin kuin käytettäessä keskiarvoihin perustuvia testimenetel-

miä.

Selvitettäessä mahdollisia lasten välisiä eroja kuntoutuksen aikana tapahtuneiden muutosten 

suhteen tutkittiin eri ryhmien välisiä eroja Mannin–Whitneyn U-testillä, joka on kahden riippu-

mattoman otoksen keskiarvojen vertailuun soveltuvan Studentin t-testin parametriton vastine. 

Lisäksi tietyissä soveltuvissa vertailuissa on käytetty Pearsonin korrelaatiokerrointa r. Tilastol-

lisen merkitsevyyden testaus on kaikissa vertailuissa tehty kaksisuuntaisesti.
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3. Tulokset

Toiminnanohjauksen ja tarkkaavaisuuden ryhmäkuntoutukseen osallistuneiden lasten hetero-

geenisyyden huomioonottaminen on olennaista kun pohditaan kuntoutuksen aikana tapahtu-

neiden muutosten merkitystä ja suhdetta kuntoutuksen tuloksellisuuteen. Tutkimuksen tulosten 

esittely alkaakin tutkimukseen osallistuneiden lasten kuvailulla, jossa lasten taustatietojen esit-

telyn lisäksi kuvataan, minkä tyyppisistä ja vaikeusasteisista tarkkaavaisuuden ongelmista oli 

kyse. Varsinaisiin tutkimusongelmiin vastataan tämän jälkeen.

3.1. Tutkimukseen osallistuneiden lasten kuvaus

Lasten ikä, kognitiivinen taso, koulumuoto ja muu kuntoutus

Tutkimukseen osallistui 16 lasta, joista poikia oli 14 ja tyttöjä 2. Lapset olivat seurantajakson al-

kaessa iältään 5 v 11 kk – 10 v 11 kk (ka = 8.2, kh = 1.3) (kuvio 1). Loppumittauksessa noin seit-

semän kuukautta myöhemmin lapset olivat keskimäärin 8,7-vuotiaita (6 v 6 kk – 11 v 6 kk).

Kuvio 1. Tutkimukseen osallistuneiden lasten ikäjakauma alkumittauksessa. Lasten iät on 
kuviossa pyöristetty lähimpään täyteen vuoteen.

Lapsista kaksi oli kuntoutuskauden aikana esikoulussa, neljä peruskoulun ensimmäisellä tai 

starttiluokalla, seitsemän toisella luokalla, yksi kolmannella ja kaksi neljännellä luokalla. Kuu-

delle oli tehty henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Yh-

deksän sai erityisopetusta ja heistä kaksi kävi erityiskoulua. Yhdellä oli käytössään henkilö-

kohtainen koulunkäyntiavustaja, yhdellätoista luokkakohtainen ja neljällä ei ollut avustajaa. 

Neljästätoista jo koulua käyvästä lapsesta kymmenellä mitään oppiainetta ei kuitenkaan ollut 

mukautettu. Kahdella oli mukautettu matematiikka, yhden tilannetta parhaillaan selvitettiin ja 

yhdellä erityiskoulua käyvällä lapsella oli mukautettu useimpia oppiaineita.
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Lasten kognitiivista tasoa ei tätä tutkimusta varten erikseen arvioitu, mutta suurimmalla osalla 

se voitiin määrittää heille aikaisemmin tehtyjen WPPSI-R, WISC-R tai WISC-III -tutkimusten 

perusteella. Kokonaisälykkyysosamäärät vaihtelivat välillä 65–119 (ka = 86.3, kh = 14.7). Pää-

osin lapset siis sijoittuivat kognitiiviselta tasoltaan ikäryhmänsä normaalivaihteluun, ja ainoas-

taan yhdellä lapsista älykkyysosamäärä oli tehdyssä tutkimuksessa ollut alle 70. Neljälle lap-

sista älykkyysosamäärää ei voitu käytettävissä olevista tiedoista laskea, mutta he kaikki olivat 

psykologin lausunnon mukaan ikätasoisia.

Kymmenellä lapsista oli takanaan aiempaa kuntoutusta: seitsemän oli saanut puheterapiaa, kuusi 

toimintaterapiaa, kolme neuropsykologista yksilökuntoutusta ja yksi fysioterapiaa. Lisäksi yksi 

oli osallistunut kielellisen tietoisuuden ryhmään. Näistä lapsista yksi jatkoi edelleen puhetera-

piassa ja yksi toimintaterapiassa yhtäaikaisesti neuropsykologisen ryhmäkuntoutuksen kanssa. 

Viidellä lapsista ei ollut aikaisempaa tai samanaikaista muuta kuntoutusta.

Diagnoosit ja ryhmittely tarkkaavaisuushäiriön mukaan

Yleisesti ottaen kaikilla lapsilla oli puutteita toiminnanohjauksen ja tarkkaavaisuuden taidois-

sa sekä lisäksi vaihtelevasti lieviä vaikeuksia kognitiivisen toiminnan eri osa-alueilla. Lapsista 

kymmenellä oli vanhempien ilmoituksen mukaan diagnoosi liittyen niihin ongelmiin, joiden 

vuoksi he osallistuivat kuntoutukseen. Kuuden diagnoosi oli AD/HD, MBD tai neurologisen 

kehityksen erityisvaikeudet sisältäen maininnan tarkkaavaisuusongelmista tai keskittymisvai-

keuksista. Kahdella lapsella diagnoosi oli epilepsia ja siihen liittyvä visuaalinen hahmottamis-

vaikeus, yhdellä 4–5 kuukauden kehitysviive ja yhdellä käytöshäiriö. Kuudella lapsista ei ollut 

diagnoosia.

Vanhempien ja opettajien alkumittauksessa tekemien arvioiden (CPRS–R:L ja CTRS–R:L) pe-

rusteella voitiin tarkastella sitä, missä määrin lapsella oli tarkkaavaisuushäiriöön liittyviä oireita 

DSM-IV:n kriteereillä arvioituna, ja näyttikö lapsen oirekuva sopivan parhaiten tarkkaamatto-

maan (asteikko L), hyperaktiivis-impulsiiviseen (asteikko M) vai yhdistelmätyyppiseen (asteik-

ko N) tarkkaavaisuushäiriöön. Vanhempien arviot alkumittauksessa saatiin kaikista kuudesta-

toista lapsesta ja lisäksi opettajien arviot neljästätoista lapsesta. Vanhempien ja opettajien arviot 

korreloivat toisiinsa melko hyvin: tarkkaamattomuus (r = .55, p < .05), hyperaktiivisuus-impul-

siivisuus (r = .62, p < .05) ja yhdistelmätyyppi (r = .68, p < .01). Kuviossa 2 on esitetty kunkin 

lapsen saamat standardipistemäärät, kun vanhempien ja opettajien arvioista tarkkaamattomuu-

desta ja hyperaktiivisuus/impulsiivisuudesta on laskettu keskiarvot. Näiden arvioiden perusteel-

la kuuden lapsista (nro:t 1–5 ja 7) voidaan katsoa sijoittuvan niin sanottuun normaalivaihteluun 

tai hyvin lähelle sitä, eli heidän käyttäytymisensä ei näiden arvioiden perusteella viittaa aina-

kaan erityisen vaikea-asteiseen tarkkaavaisuushäiriöön. Muilla lapsista näyttäisi tällä mittaril-
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la tarkasteltuna olevan tarkkaavaisuushäiriö, joka on joko yhdistelmätyyppinen tai painottunut 

tarkkaamattomuuteen tai hyperaktiivisuus/impulsiivisuuteen.

Kuvio 2. Tarkkaamattomuuteen ja hyperaktiivisuus/impulsiivisuuteen liittyvien oireiden 
esiintyminen tutkimukseen osallistuneilla lapsilla vanhempien ja opettajien arvioimana 
(CPRS–R:L ja CTRS–R:L, asteikot L ja M).

Taulukossa 2 on ristiintaulukoitu lasten saamat standardipisteet tarkkaamattomuudessa ja hy-

peraktiivisuus/impulsiivisuudessa. Normaalivaihtelun ylärajana käytettiin 62 standardipistettä, 

koska kaksi lapsista (nro:t 5 ja 7 kuviossa 2) ylitti 60 pisteen rajan niin niukasti, eikä kum-

mankaan diagnoosi myöskään suoraan viitannut tarkkaavaisuushäiriöön tai keskittymisvaike-

uksiin. Connersin (1999, s. 44) mukaan 61–65 standardipistettä viittaa lievästi epätyypilliseen 

käyttäytymiseen ja yli 65 standardipistettä kliinisesti merkityksellisiin ongelmiin (emt., s. 48, 

54). Lapset voitiin näin ollen luokitella tarkkaavaisuushäiriön tyypin suhteen neljään ryhmään: 

normaalivaihtelun puitteissa olevat, ensisijaisesti tarkkaamattomat (nro:t 6 ja 12), ensisijaisesti 

hyperaktiivis-impulsiiviset (nro:t 8 ja 11) ja yhdistelmätyyppiset (nro:t 9, 10 ja 13–16).

Taulukko 2. Tutkimusryhmän lasten (n = 16) luokittelu ristiintaulukoimalla tarkkaamat-
tomuutta ja hyperaktiivisuus/impulsiivisuutta. Pisteet ovat standardipisteitä CPRS–R:L ja 
CTRS–R:L:n tarkkaamattomuus ja hyperaktiivisuus/impulsiivisuus -asteikoilla.

Ta
rk

ka
am

at
to

m
uu

s-
pi

st
ee

t

Hyperaktiivisuus/impulsiivisuus -pisteet

< 63 63–70 71–80 > 80 yht.
< 63 6 1 1 8

63–70 1 1 2 4
71–80 1 1 2 4

> 80 0
yht. 8 2 4 2 16
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Tarkkaavaisuus- ja toiminnanohjaustaidot ennen kuntoutusta

Alkumittauksessa lasten suoritukset WISC-III:n ja NEPSY:n osatesteissä jäivät NEPSY:n Tor-

nitestiä ja Visuaalisen tarkkaavuuden tehtävää lukuun ottamatta alle ikäryhmän keskiarvoa ku-

vaavan kymmenen standardipisteen. Keskimääräinen suoritus osatesteissä Auditiivinen tark-

kaavuus ja vastaustavan vuorottelu sekä Laskutehtävät jäi yli yhden keskihajonnan päähän ja 

suoritus osatestissä Patsas yli kahden keskihajonnan päähän ikäryhmän keskiarvosta. Osates-

tissä Auditiivinen tarkkaavuus keskimääräinen suoritus (ka = 7.5, kh = 3.0) oli parempi kuin 

osatestissä Vastaustavan vuorottelu (ka = 5.5, kh = 4.1). Kuviossa 3 on esitetty osatestien stan-

dardipistemäärien keskiarvot tutkimusryhmän alkumittauksessa. Tutkimusryhmän lasten suori-

tukset erosivat tilastollisesti merkitsevästi normiaineistosta kaikissa muissa osatesteissä paitsi 

Tornitestissä ja Visuaalisessa tarkkaavuudessa (liite 6).

Kuvio 3. Lasten WISC-III:n ja NEPSY:n testitehtävissä saamien standardipisteiden keskiar-
vot ja keskihajonnat alkumittauksessa. 

Hanoin torni -tehtävässä tutkimusryhmän lasten suoritukset olivat alkumittauksessa lähellä 

7,7-vuotiaiden tasoa, mutta jäivät kuitenkin sitä heikommiksi tilastollisesti oireellisella tasolla 

(t = -1.94, p <.10) (kuvio 4).
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Kuvio 4. Tutkimusryhmän lasten suoritusten keskiarvot ja -hajonnat Hanoin torni -testissä 
verrattuna Ahonniskan ym. (2000) aineiston lasten suorituksiin. 

Vanhempien ja opettajien arviot ennen kuntoutusta

Connersin arviointilomakkeen avulla tarkasteltiin lasten tarkkaavaisuushäiriön laadun ohella 

oppositionaalisuutta, kognitiivisia ongelmia, hyperaktiivisuutta, ahdistuneisuutta, perfektionis-

mia ja sosiaalisia ongelmia. Alkumittauksessa tutkimusryhmän lapset sijoittuivat yli yhden kes-

kihajonnan päähän (60–70 standardipistettä) ikäryhmän keskiarvosta vanhempien arvioimana 

kognitiivisten ongelmien, hyperaktiivisuuden ja sosiaalisten ongelmien suhteen, ja opettajien 

arvioimana hyperaktiivisuuden ja ahdistuneisuuden suhteen (kuvio 5).

Kuvio 5. Vanhempien ja opettajien arvioiden keskiarvot ja -hajonnat alkumittauksessa Con-
nersin lomakkeiden (CPRS–R:L ja CTRS–R:L) asteikoilla.

Opettajien ja vanhempien arviot lasten itsekontrollitaidoista eivät korreloineet keskenään tilas-

tollisesti merkitsevällä tasolla (r = .32, p = .29). Sen sijaan opettajien arviot sekä lasten kogni-

tiivisesta (U = 3.5, p < .05) että sosiaalisesta (U = 6.0, p < .05) itsekontrollista olivat paremmat, 

mikäli luokassa oli koulunkäyntiavustaja. Opettajien arvioissa iältään vanhempien lasten so-
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siaaliset itsekontrollitaidot olivat paremmat kuin nuorempien lasten (r = .56, p < .05). Koko-

naisitsekontrolli tutkimusryhmän lapsilla oli vanhempien arvioiden mukaan alkumittauksessa 

38.8 (kh = 7.6) ja opettajien arvioiden mukaan 39.9 (kh = 11.9), kun esimerkiksi Reynoldsin ja 

Starkin (1986) yhdysvaltalaisten noin 11-vuotiaiden (kh = 0.88) tavallisten lasten aineistossa 

vastaavat itsekontrollipistemäärät olivat 50.7 (kh = 7.5) ja 48.4 (kh = 12.0).

Vertailtaessa tutkimusryhmään kuuluvia, mutta tarkkaavaisuushäiriön oireiden suhteen normaa-

livaihtelun piiriin sijoittuvia lapsia tarkkaavaisuushäiriöisiksi luokiteltuihin lapsiin havaittiin, 

että tarkkaavaisuushäiriöisillä lapsilla on vanhempien arvioissa enemmän kognitiivisia ongel-

mia (U = 9.0, p < .05) ja hyperaktiivisuutta (U = 9.0, p < .05) sekä opettajien arvioissa enemmän 

oppositionaalisuutta (U = 3.0, p < .01), hyperaktiivisuutta (U = 4.0, p < .01) ja sosiaalisia ongel-

mia (U = 4.5, p < .05) kuin normaalivaihtelun piiriin kuuluvilla lapsilla.

Kuvio 6. Kognitiiviset ja sosiaaliset itsekontrollitaidot alkumittauksessa erikseen normaa-
livaihtelun piiriin tarkkaavaisuushäiriön suhteen luokitelluilta (vanhempien arvioissa n = 6, 
opettajien arvioissa n = 5), tarkkaavaisuushäiriöisiksi luokitelluilta (vanhempien arvioissa 
n = 8, opettajien arvioissa n = 10) ja koko tutkimusryhmältä.

Tarkkaavaisuuden ongelmiin näytti liittyvän myös heikompi sekä kognitiivinen että sosiaalinen 

itsekontrolli (kuvio 6). Sekä vanhempien että opettajien arvioissa tarkkaavaisuushäiriölapset 

saivat tilastollisesti merkitsevästi heikommat arviot niin kognitiivisista kuin sosiaalisistakin it-

sekontrollitaidoistaan kuin normaalivaihteluun kuuluneet lapset (liite 7). Normaalivaihteluun 

kuuluviksi luokiteltujen lasten testisuoritukset jäivät kokonaisuutena alkumittauksessa heikom-

miksi kuin tarkkaavaisuushäiriöisten (U = 11.5, p < .05). Suorituksissa ei kuitenkaan ollut ha-

vaittavissa tilastollisesti merkitseviä eroja kuin yhdessä osatestissä. NEPSY:n Visuaalinen tark-

kaavuus -osatestissä tarkkaavaisuushäiriöiset lapset suoriutuivat keskimäärin paremmin kuin 

normaalivaihteluun luokitellut lapset (U = 9.5, p < .05). Erityisopetusta saavien lasten testisuo-

ritukset eivät olleet heikompia kuin niiden, jotka eivät olleet minkäänlaisen erityisopetuksen 

piirissä.
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Yhteenveto: tutkimukseen osallistuneet lapset

Tutkimusryhmän lapset olivat pääsääntöisesti kognitiiviselta tasoltaan ikätasoaan vastaavasti 

kehittyneitä lapsia, joista kaikilla kuitenkin oli jonkinasteisia puutteita toiminnanohjauksen ja 

tarkkaavaisuuden taidoissa niin, että heille oli suositeltu TOTAKU-kuntoutusta. Kuudella lap-

sista varsinaiseen tarkkaavaisuushäiriödiagnoosiin viittaavat oireet olivat kuitenkin vanhempien 

ja opettajien arvioiden perusteella tarkasteltuna niin lieviä, että heidän voitiin katsoa kuulu-

van sen suhteen normaalivaihtelun piiriin. Alkumittauksessa lapset suoriutuivat keskimääräistä 

heikommin useissa tarkkaavaisuutta ja toiminnanohjausta edellyttävissä testitehtävissä. Eniten 

vaikeutta oli NEPSY:n osioissa Auditiivinen tarkkaavuus ja vastaustavan vuorottelu sekä Pat-

sas. Nämä valikoivaa tarkkaavaisuutta, impulssien inhibitiota ja kontrollia mittaavat tehtävät 

erottelivat tarkkaavaisuushäiriöisiä lapsia normaalikontrolleista myös Korkmanin (2000) tutki-

muksessa.

3.2. Kuntoutuksen aikaiset muutokset testeillä arvioituna

Tutkimuksen tehtävänä oli selvittää kuntoutuksen aikana tapahtuneita muutoksia lasten tark-

kaavaisuus- ja toiminnanohjaustaidoissa. Kokonaisuutena arvioituna lasten suoritukset testiteh-

tävissä paranivat kuntoutuskauden aikana (z = -1.97, p < .05). Muutos oli tilastollisesti oireel-

linen NEPSY:n osatesteissä (z = -1.94, p < .10), mutta ei-merkitsevä WISC-III:n osatesteissä 

(z = -0.44, p = .70). Yksittäisistä osatesteistä tilastollisesti merkitsevää muutosta tapahtui kol-

messa NEPSY:n osatestissä: Auditiivinen tarkkaavuus ja vastaustavan vuorottelu (z = -2.47, 

p < .05), Patsas (z = -2.20, p < .05) ja Kuvioiden keksiminen (z = -2.75, p < .01). Suorituksissa 

WISC-III:n osatesteissä tilastollisesti merkitsevää muutosta sen sijaan ei tapahtunut (kuvio 7). 

Liitteessä 8 on esitetty kaikkien osatestien standardipistemäärien keskiarvot ja keskihajonnat 

sekä alku- että loppumittauksessa sekä näiden välisten erojen tilastolliset merkitsevyystasot.

Tehtävässä Auditiivinen tarkkaavuus ja vastaustavan vuorottelu lasten suoritukset paranivat ni-

menomaan Auditiivinen tarkkaavuus -osassa, joka mittaa lapsen kykyä suunnata tarkkaavai-

suuttaan valikoivasti yksinkertaiseen auditiiviseen ärsykkeeseen monotonisen tehtävän aikana 

(z = -3.01, p < .001). Sen sijaan osatestin toisessa osassa, Vastaustavan vuorottelu, joka edellyt-

tää paitsi kykyä säilyttää auditiivinen tarkkaavuus, myös joustavasti vaihtaa toimintaohjelmaa ja 

säädellä toimintaa ärsykkeen mukaisesti testin ensimmäistä osaa kognitiivisesti vaativammassa 

tehtävässä, suoritukset paranivat vain tilastollisesti oireellisella tasolla (z = -1.79, p < .10).
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Kuvio 7. Standardipisteiden keskiarvot ja -hajonnat WISC-III:n ja NEPSY:n testitehtävissä 
alku- ja loppumittauksessa. * p < .05, ** p < .01

Kuten jo ennakolta oletettiin, lasten suoritukset NEPSY:n Tornitestissä olivat hyviä jo alku-

mittauksessa (ka = 10.8, kh = 4.8). Kuntoutuksen aikana Tornitestin standardipistemäärissä 

ei ryhmätasolla tapahtunut juurikaan muutosta (kuvio 7), eivätkä myöskään testin raakapiste-

määrät muuttuneet tilastollisesti merkitsevästi (z = -0.20, p = .87). Hanoin torni -tehtävässä 

sen sijaan suoritukset paranivat raakapisteillä arvioituna tilastollisesti merkitsevästi (z = -2.74, 

p < .01).  Tämä tarkoitti sitä, että kuntoutuskauden päättyessä lapset olivat suunnilleen saavut-

taneet 7,7–7,9-vuotiaiden lasten taidot (kuvio 8), eivätkä tutkimusryhmän suoritukset Hanoin 

torni -tehtävässä eivät loppumittauksessa eronneet tilastollisesti merkitsevästi 8-vuotiaiden ver-

tailuaineiston ensimmäisestä (t = 0.11, p = .91) tai toisesta (t = -1.02, p = .31) mittauskerrasta. 

Ero 12-vuotiaiden vertailuaineiston ensimmäiseen mittauskertaan oli tilastollisesti oireellisella 

tasolla (t = -2.01, p < .10). Vertailuaineistoa tarkasteltaessa on kuitenkin syytä muistaa, että 

kummankin vertailuryhmän ensimmäistä mittauskertaa lukuun ottamatta vertailuaineiston lap-

set saivat Hanoin torni -tehtävään enemmän harjoitusta kuin tutkimusryhmän lapset, jotka teki-

vät tehtävän vain kerran alku- ja kerran loppumittauksessa.



31

Kuvio 8. Muutokset Hanoin torni -tehtävän raakapisteissä tutkimusryhmässä ja Ahonniskan 
ym. (2000) aineiston ryhmissä.

Ryhmätasolla havaittujen muutosten lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin sitä, onko kuntoutuk-

seen osallistuneiden lasten välillä eroja kuntoutuksen aikana tapahtuneissa muutoksissa ja siten 

mahdollisesti myös kuntoutuksesta hyötymisessä. Lasten ikä tai luokka-aste koulussa ei ollut 

yhteydessä kuntoutuksen aikana tapahtuneisiin muutoksiin. Sukupuolen mahdollista merkitystä 

ei ollut mielekästä tutkia, koska tyttöjä oli aineistossa vain kaksi. Kuntoutusvuodella oli ha-

vaittavaa merkitystä ainoastaan Kuvioiden keksiminen -tehtävässä, jossa ensimmäistä vuottaan 

ryhmään osallistuvilla lapsilla tapahtui tilastollisesti oireellisella tasolla enemmän edistymistä 

kuin jo toista vuotta kuntoutusryhmässä mukana olevilla (U = 12.0, p < .10). Laskutehtävissä 

edistymistä tapahtui eniten niillä lapsilla, joilla alkumittauksessa todettiin vähiten tarkkaamat-

tomuutta vanhempien ja opettajien arvioimana (r = -.73, p < .001). 

Havaittiin, että kokonaisuutena arvioituna edistyminen testitehtävissä kuntoutuskauden aikana 

oli suurempaa niillä lapsilla, jotka kuuluivat niin sanottuun normaalivaihteluun tarkkaavaisuus-

häiriön suhteen kuin tarkkaavaisuushäiriöisiksi luokitelluilla lapsilla (U = 9.5, p < 0.05). Kuten 

jo aiemmin kävi ilmi, tarkkaavaisuushäiriöiset lapset kuitenkin suoriutuivat jo alkumittauksessa 

paremmin kuin normaalivaihtelun piiriin kuuluneet lapset (U = 11.5, p < .05) (kuvio 9). Useis-

sa yksittäisissä osatesteissä edistyminen kuntoutuskauden aikana olikin sitä suurempaa, mitä 

alhaisempi lapsen lähtötaso kyseisessä osatestissä alkumittauksessa oli: Numerosarjat (r = -.56, 

p < .05), Merkkikoe (r = -.70, p < .01), Tornitesti (r = -.81, p < .001),  Auditiivinen tarkkaavuus 

(r = -.58, p < .05), Vastaustavan vuorottelu (r = -.74, p < .01), Visuaalinen tarkkaavuus (r = -.57, 

p < .05) sekä Koputus ja taputus (r = -.57, p < .05).
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Kuvio 9. Eri ryhmiin luokiteltujen lasten keskimääräinen kokonaistestisuoritus alku- ja lop-
pumittauksessa tässä tutkimuksessa käytetyissä WISC-III:n ja NEPSY:n osatesteissä.

Kuviossa 9 on lisäksi jaoteltu lapset eri ryhmiin tarkkaavaisuushäiriön tyypin perusteella. Ryh-

mien pienten kokojen vuoksi muutosten tarkastelu tilastollisia menetelmiä käyttäen ei ole mie-

lekästä. Sen sijaan laadullisesti tarkasteltuna voidaan havaita, että vaikka tarkkaavaisuushäiri-

öisillä lapsilla ei kokonaisuutena näytä tapahtuneen juuri edistymistä testitehtävissä, on muutos 

itse asiassa jakautunut epätasaisesti erityyppisten lasten kesken. Sekä tarkkaamattomiksi että 

yhdistelmätyyppisiksi luokitelluilla lapsilla testisuoritukset ovat keskimääräisesti parantuneet 

kuntoutuskauden aikana, mutta hyperaktiivis-impulsiivisilla lapsilla ne näyttäisivät heikenty-

neen. Tarkasteltaessa heidän testisuoritustensa raakapisteitä käy ilmi, että molemmilla heistä 

raakapisteet ovat loppumittauksessa alkumittausta heikommat neljässä osatestissä, kun muilla 

lapsilla raakapisteillä arvioituna huonontuneita suorituksia on keskimäärin alle kahdessa osa-

testissä.

Hanoin torni -tehtävässä eniten suoritustaan kuntoutuskauden aikana paransivat tarkkaamat-

tomat lapset, joilla ei ollut hyperaktiivisuus/impulsiivisuutta, mutta koska heitä oli aineistossa 

vain kaksi, tämäkään havainto ei ole tilastollisesti merkitsevä. Ainoana tässä tutkimuksessa käy-

tetyistä testitehtävistä, Hanoin torni -tehtävässä edistymistä tapahtui eniten niillä lapsilla, jotka 

kuntoutuskauden aikana saivat lisäksi erityisopetusta (U = 11.5, p < .05).

3.3. Kuntoutuksen aikaiset muutokset vanhempien ja opettajien 
arvioimina

Lasten testisuoritusten lisäksi muutosta kuntoutuksen aikana seurattiin vanhempien ja opetta-

jien täyttämien arviointilomakkeiden avulla. Kuntoutuskauden aikana muutoksia lasten käyt-

täytymisessä ilmeni ryhmätasolla erityisesti opettajien arvioissa (kuvio 10). Opettajien arvioi-
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den perusteella lasten kognitiiviset ongelmat (z = -2.24, p < .05), hyperaktiivisuus (z = -2.25, 

p < .05) ja perfektionismi (z = -2.20, p < .05) vähenivät kuntoutuskauden aikana. Samoin vähe-

nivät DSM-IV-kriteereillä arvioidut tarkkaavaisuushäiriön oireet: tarkkaamattomuus (z = -2.04, 

p < .05), hyperaktiivisuus-impulsiivisuus (z = -2.10, p < .05) sekä näiden yhdistelmä (z = -2.35, 

p < .05). Lisäksi opettajien arvioissa lasten kognitiivinen itsekontrolli kasvoi kuntoutuskauden 

aikana (z = -2.71, p < .01) (kuvio 12). Vanhempien arvioiden perusteella sen sijaan muutosta ta-

pahtui ryhmätasolla ainoastaan ahdistuneisuus/ujoudessa (z = -1.72, p < .10), ja tämäkin muutos 

oli ainoastaan tilastollisesti oireellisella tasolla (kuvio 11).

Kuvio 10. Opettajien arvioiden (CTRS–R:L) keskiarvot ja -hajonnat alku- ja loppumittauk-
sessa (n = 11). * p < .05

Kuvio 11. Vanhempien arvioiden (CPRS–R:L) keskiarvot ja -hajonnat alku- ja loppumitta-
uksessa (n = 15). (*) p < .10
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Kuvio 12. Lasten kognitiivisen ja sosiaalisen itsekontrollin keskiarvot alku- ja loppumitta-
uksessa vanhempien ja opettajien arvioimana. ** p < .01

Tarkasteltaessa sitä, millaisiin taustatekijöihin havaitut muutokset vanhempien ja opettajien arvi-

oissa näyttäisivät liittyvän, havaittiin lapsen iällä olevan yhteyttä opettajan arvioimaan muutok-

seen sosiaalisissa ongelmissa (r = .86, p < .001) ja tarkkaamattomuudessa (r = .62, p < .05) niin, 

että myönteinen muutos kuntoutuksen aikana oli suurempaa nuorimmilla lapsilla. Lasten luok-

ka-aste koulussa ei ollut yhteydessä kuntoutuksen aikana tapahtuneisiin muutoksiin. Kuntou-

tusvuodella oli havaittavaa merkitystä ainoastaan oppositionaalisuudessa opettajien arvioimana, 

jossa ensimmäistä vuottaan ryhmään osallistuvilla lapsilla tapahtui tilastollisesti oireellisella 

tasolla enemmän edistymistä kuin jo toista vuotta kuntoutusryhmässä mukana olevilla (U = 2.5, 

p < .10). Lisäksi opettajien arvioissa kognitiiviset itsekontrollitaidot kehittyivät kuntoutuskau-

den aikana enemmän niillä lapsilla, jotka saivat erityisopetuksen palveluja jossain muodossa 

(U = 3.0, p < .05). Kokonaisuutena opettajien arvioimana (CTRS–R:L) kuntoutuskauden aikana 

eniten myönteistä muutosta tapahtui niillä lapsilla, jotka opettajat olivat alkumittauksessa arvi-

oineet kaikkein hyperaktiivisimmiksi (r = -.66, p < .05). Näillä lapsilla vähenivät nimenomaan 

hyperaktiivisuus/impulsiivisuus-oireet (r = -.63, p < .05). Samoin perfektionistisuus väheni sekä 

vanhempien (r = -.56, p < .05) että opettajien (r = -.72, p < .05) arvioissa eniten niillä lapsilla, 

joilla vastaavassa alkuarviossa oli tätä piirrettä raportoitu eniten. 

Verrattaessa normaalivaihtelun piiriin tarkkaavaisuushäiriön suhteen kuuluviksi luokiteltuja 

lapsia tarkkaavaisuushäiriöisiksi luokiteltuihin havaittiin opettajien arvioimana yhteys ainoas-

taan perfektionismissa: perfektionismi vähentyminen kuntoutuskauden aikana oli suurempaa 

tarkkaavaisuushäiriöisillä lapsilla (U = 3.0, p < .05). Sosiaalisten ongelmien havaittiin vanhem-
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pien arvioimana vähentyneen tilastollisesti oireellisella tasolla enemmän normaalivaihteluun 

luokitelluilla lapsilla (U = 11.0, p < .10) kuin tarkkaavaisuushäiriöisillä.

Taulukko 3. Vanhempien ja opettajien arvioissa havaittujen muutosten korrelaatiot muutok-
seen lasten yleisessä testisuoriutumisessa. * p < .05, ** p < .01.

Vanhemman arvio Opettajan arvio
A. Oppositionaalisuus -.31 .06
B. Kognitiiviset ongelmat/tarkkaamattomuus -.12 .48
C. Hyperaktiivisuus -.23 .37
D. Ahdistuneisuus/ujous -.38 -.01
E. Perfektionismi -.59 * .83 **
F. Sosiaaliset ongelmat -.15 .67 *
L. DSM-IV: Tarkkaamattomuus -.07 .75 **
M. DSM-IV: Hyperaktiivisuus/impulsiivisuus -.11 .62 *

Kognitiivinen itsekontrolli .32 -.07
Sosiaalinen itsekontrolli .38 -.49
Kokonaisitsekontrolli .39 -.33
Huom. Connersin asteikoilla myönteinen muutos näkyy standardipistemäärän alentumisena. 

Lisäksi havaittiin, että vanhempien ja opettajien arvioissa havaitut myönteiset muutokset kun-

toutuskauden aikana eivät liittyneet myönteisiin muutoksiin testitehtäväsuorituksissa. Ainoas-

taan perfektionistisuuden vähentyminen vanhempien arvioissa oli yhteydessä kokonaistestisuo-

rituksen parantumiseen kuntoutuskauden aikana (r = -.59, p < .05). Mielenkiintoinen havainto 

oli, että opettajien arvioissa havaittu yleinen myönteinen muutos oli käänteisessä yhteydessä 

testitehtäväsuorituksen parantumiseen (taulukko 3). Vanhempien arvioimana tapahtunut myön-

teinen edistyminen sen sijaan on suorassa suhteessa testitehtäväsuorituksen parantumiseen, 

mutta nämä korrelaatiot eivät ole tilastollisesti merkitseviä kuin perfektionismin osalta.

Loppumittauksen yhteydessä lasten vanhemmilta kysyttiin heidän omaa arviotaan siitä, miten 

paljon ryhmäkuntoutuksesta on ollut hyötyä heidän lapselleen, heille itselleen sekä heidän koko 

perheelleen. Nämä arviot olivat hyvin positiivisia: 80 prosenttia vanhemmista katsoi lapsensa 

hyötyneen joko melko tai hyvin paljon, 86 prosenttia itse hyötyneensä melko tai hyvin paljon ja 

100 prosenttia koko perheen hyötyneen melko tai hyvin paljon (kuvio 13). 

Loppumittauksen kyselyn täyttäneistä viidentoista lapsen vanhemmista kolmetoista toivoi ryh-

mäkuntoutuksen jatkuvan seuraavana kuntoutusvuonna, ja kaksi toivoi seuraavaksi jatkettavan 

yksilökuntoutuksella. Kuntoutuksen jatkamista vanhemmat toivoivat pääasiassa kahdesta syys-

tä: koska siitä oli ollut hyötyä ja he toivoivat lapsen edistymisen jatkuvan tai koska lapsella 
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edelleen oli selvää tuen tarvetta. Kuntoutuskauden päättyessä keväällä 2002 lasten kuntouttajat 

suosittelivatkin kymmenelle lapselle jatkoa ryhmäkuntoutuksessa, kahdelle yksilökuntoutusta 

ja muille neljälle muita tukitoimia ja neuropsykologisen kuntoutuksen jatkotarpeen arviointia 

mahdollisesti myöhemmin. Näistä lapsista kolmella tuli keväällä 2002 täyteen kaksi vuotta ryh-

mäkuntoutuksessa ja yhdellä arvioitiin lastenpsykiatrisen tuen tarve neuropsykologista kuntou-

tusta keskeisemmäksi.

Kuvio 13. Vanhempien vastausten jakaumat loppumittauksessa kysyttäessä heidän arvioi-
taan ryhmäkuntoutuksen hyödyllisyydestä.
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4. Pohdinta

Tutkimuksen tulokset antoivat mielenkiintoista tietoa siitä, millaisia muutoksia lasten toimin-

nanohjaus- ja tarkkaavaisuustaidoissa voidaan psykologisilla testimenetelmillä ja käyttäytymis-

arvioinneilla havaita. Tutkimus herätti kuitenkin runsaasti haasteita jatkotutkimukselle, jotta 

saatuja havaintoja voitaisiin varmistaa ja tarkentaa, sekä tarjosi joitakin suuntaviivoja kuntou-

tustyön toteuttamiseen jatkossa.

4.1. Tulosten yhteenvetoa ja tarkastelua

Muutokset psykologisilla testeillä arvioituna

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, tapahtuuko ryhmäkuntoutukseen osallistuvien lasten 

toiminnanohjaus- ja tarkkaavaisuustaidoissa muutosta yhden kuntoutuskauden aikana. Mahdol-

lisia muutoksia tarkasteltiin sekä tavanomaisten psykologisten standardoitujen testimenetelmi-

en että vanhempien ja opettajien täyttämien kyselylomakkeiden kautta. Kokonaisuutena las-

ten suoritukset testitehtävissä paranivat kuntoutuskauden aikana, mutta edistymisessä oli eroja 

lasten välillä. Yksittäisistä osatesteistä suoritukset paranivat erityisesti NEPSY:n osatesteissä 

Auditiivinen tarkkaavuus, Patsas ja Kuvioiden keksiminen. Kuvioiden keksiminen -tehtävässä 

edistyivät erityisesti ensimmäistä vuottaan ryhmäkuntoutuksessa olleet lapset. Edistyminen tes-

titehtävissä ylipäätään oli suurempaa tarkkaavaisuushäiriön suhteen niin sanotun normaalivaih-

telun piiriin luokitelluilla lapsilla, joiden suoritukset alkumittauksessa olivat heikompia kuin 

tarkkaavaisuushäiriöisiksi luokiteltujen lasten. Useissa yksittäisissä osatesteissä edistyminen 

olikin sitä suurempaa, mitä alhaisempi lapsen lähtötaso alkumittauksessa oli. Kuitenkin myös 

tarkkaavaisuushäiriöisistä lapsista erityisesti pääasiallisesti tarkkaamattomat sekä yhdistelmä-

tyyppiset edistyivät kuntoutuskauden aikana testitehtävillä arvioituna. Sen sijaan hyperaktii-

vis-impulsiivisten lasten suorituksissa näkyi jopa heikentymistä. Lasten iällä tai kuntoutukseen 

osallistumisvuodella ei juuri ollut yhteyttä muutoksiin testitehtäväsuorituksissa: ainoastaan en-

simmäistä vuotta ryhmään osallistuvilla lapsilla sujuvuus kehittyi muita enemmän NEPSY:n 

Kuvioiden keksiminen -tehtävällä arvioituna. On mahdollista, että tässä tutkimuksessa käytetyt 

WISC-III:n testitehtävät ovat NEPSY:n tehtäviä enemmän sidoksissa yleiseen kognitiiviseen 

tasoon, mistä syystä huomattavia muutoksia niissä ei tapahdu yhtä helposti.

Klenbergin ja Korkmanin (2001) mukaan Patsas -osatesti liittyy toiminnanohjaustaidoista eri-

tyisesti motoriseen inhibitioon ja impulssikontrolliin, joka on varhaisimmin kehittyvä toimin-

nanohjaukseen liittyvä taito. Tutkimusryhmän lasten heikko suoriutuminen tässä osatestissä al-

kumittauksessa voi siis viitata kehitykselliseen viiveeseen toiminnanohjaustaitojen kehityksessä 
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kokonaisuudessaan ja vastaavasti osatestissä tapahtunut edistyminen ennustaa myöhempää 

myönteistä kehitystä toiminnanohjaustaidoissa, kun lapset kykenevät ehkäisemään impulsse-

jaan tehtävätilanteissa entistä paremmin (ks. Barkley, 1997). Myös Koputus ja taputus -osates-

ti mittaa inhibitiota, mutta tehtävä on vaikeustasoltaan Patsasta vaativampi. Tässä tehtävässä 

ei tutkimusryhmän lapsilla tapahtunut tilastollisesti merkitsevää edistymistä. Tutkimusryhmän 

lapsille näytti itse asiassa Patsas -tehtävä olevan Koputus ja taputus -tehtävää vaikeampi. Syynä 

voi olla, että lasten oli helpompi pitää yllä vireystilaansa ja impulssikontrolliaan kognitiivisesti 

haastavammassa ja mielenkiintoisemmassa tehtävässä, kun taas Patsas -tehtävässä heidän olisi 

vain tullut seistä paikallaan silmät suljettuina. 

Visuaalisen tarkkaavaisuuden taidot tutkimusryhmän lapsilla olivat jo alkumittauksessa melko 

hyvät, mutta heikommissa auditiivisen tarkkaavaisuuden taidoissa tapahtui edistymistä. Visu-

aalista tarkkaavaisuutta mittaavassa tehtävässä parempaa menestymistä saattoi osaltaan selittää 

tehtävän kiinnostavuus. Monet lapset näyttivät pitävän kissojen tai tietynlaisten lasten etsimi-

sestä, mutta auditiivisen tarkkaavaisuuden tehtävä sen sijaan tuntui monista tylsältä ja liian pit-

kältä. Useissa tapauksissa lasta joutui tässä tehtävässä huomattavan paljon motivoimaan tehtä-

vän tekemiseen, ja yksi lapsista loppumittauksessa jopa kokonaan kieltäytyi tehtävästä, koska 

omien sanojensa mukaan vihasi niin paljon nauhalla sanoja luettelevan miehen ääntä. Tarkkaa-

vaisuushäiriöisille lapsille onkin tyypillistä, että he kykenevät keskittymään pitkiäkin aikoja 

toiminnoissa, joihin itse ovat motivoituneita ja joiden vaikeusastetta ja intensiteettiä he voivat 

itse säädellä (esim. Nieminen ym., 2002, s. 12–13). Kuntoutuksen aikana myönteistä muutosta 

tapahtui kuitenkin nimenomaan Auditiivinen tarkkaavuus -osatestissä, mikä viittaa siihen, että 

lasten kyvyssä suunnata tarkkaavaisuuttaan (focus) ja ylläpitää valppauttaan (sustain) monoto-

nisessa tehtävässä tapahtui edistymistä (ks. Mirsky ym., 1991). Hanoin torni -tehtävään ei ollut 

käytettävissä normitietoja, mutta lasten suoritukset siinä kuitenkin selvästi parantuivat kuntou-

tuskauden aikana toisin kuin esimerkiksi Tornitestissä, jossa ei edes raakapisteissä tapahtunut 

tilastollisesti merkitsevää muutosta. Suorituksen parantumista Hanoin tornissa voi selittää esi-

merkiksi impulssikontrollin ja suunnittelutaitojen kehittyminen (ks. Lyytinen, 2002, s. 77), kun 

taas Tornitestissä lasten suoritukset olivat ilmeisesti jo alkumittauksessa niin hyviä, että niissä 

ei enää kuntoutuksen myötä tapahtunut muutosta.

Klenbergin ja Korkmanin (2001) mukaan viimeisimpänä tarkkaavaisuuden ja toiminnanohja-

uksen taidoista kehittyvät sujuvuuden eli fl uenssin taidot. Tätä mittaa NEPSY:n Tarkkaavuus 

ja toiminnanohjaus -osiossa Kuvioiden keksiminen -osatesti. Tässä osatestissä lasten suorituk-

set olivat normaalivaihtelun puitteissa jo alkumittauksessa, mutta paranivat silti kuntoutuksen 

aikana tilastollisesti merkitsevästi. Eräsen tutkimuksessa oli mukana neljä NEPSY:n osatestiä 
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(Tornitesti, Visuaalinen tarkkaavuus, Patsas, Kuvioiden keksiminen), mutta niissä ei havaittu 

tilastollisesti merkitsevää edistymistä kuntoutuskauden aikana (Eränen, 2000, s. 47–48). Erilai-

sia tuloksia saattaa selittää aineiston pieni koko aikaisemmassa tutkimuksessa: Patsas -osatestin 

arvioinnissa oli vain kymmenen lasta ja Kuvioiden keksimisessä seitsemän, siinä missä tässä 

tutkimuksessa kumpikin aineisto oli kooltaan kuusitoista lasta. Koska Eräsen tutkimuksessa ei 

eritelty lasten tarkkaavaisuushäiriön tyyppiä tai vaikeusastetta, on vaikea luotettavasti arvioida, 

missä määrin lapsiryhmät eri tutkimuksissa vastasivat toisiaan. Joka tapauksessa näyttää kuiten-

kin siltä, että aikaisemmassa tutkimuksessa lasten kognitiivinen taso ylipäätään oli merkittävästi 

heikompi kuin tässä tutkimuksessa. Siinä missä lähes kaikki tämän tutkimuksen lapsista olivat 

yleisopetuksen piirissä, aiemman tutkimuksen lapsista vain neljäsosa opiskeli yleisopetuksen 

opetussuunnitelman mukaan ja yli puolet mukautetun tai harjaantumisopetuksen opetussuunni-

telman mukaan (emt., s. 30). Sama ero on havaittavissa älykkyysosamääräpisteissä, jotka Eräsen 

tutkimuksessa olivat keskimäärin noin 12 pistettä alhaisempia kuin tässä tutkimuksessa (emt., s. 

31). Näin ollen on mahdollista, että Kuvioiden keksiminen tehtävän edellyttämä fl uenssi kehittyi 

tässä tutkimuksessa mukana olleilla lapsilla aikaisempaa tutkimusta enemmän siksi, että lapset 

olivat taitotasoltaan parempia jo alkumittauksessa. Fluenssinhan ajatellaan olevan toiminnanoh-

jaustaidoista se, joka kehittyy kaikkein viimeisimpänä (Klenberg & Korkman, 2001).

Myönteiset muutokset testitehtäväsuorituksissa eivät kuitenkaan välttämättä tarkoita, että lap-

sen tarkkaavaisuushäiriö olisi kuntoutuksen myötä lieventynyt. Muutokset saattavat olla yhte-

ydessä lapsen normaaliin kehitykseen ja kypsymiseen, eikä myöskään harjoittelun vaikutusta 

toistettaessa testitehtäviä täysin samanlaisina voida kokonaan sulkea pois. Vaikka tarkkaavai-

suushäiriötä ei olisikaan mahdollista neuropsykologisen kuntoutuksen keinoin parantaa tai pois-

taa, kuntoutus voi kuitenkin tarjota lapselle keinoja saada taitonsa paremmin käyttöön erilaisissa 

tilanteissa, kuten esimerkiksi testitilanteessa. Suorituksen parantumisen testitehtävissä voidaan 

ajatella olevan yhteydessä esimerkiksi lapsen kykyyn kohdentaa suorituspyrkimystään (effort) 

tehokkaammin tehtävätilanteessa ja ulkoisen kontrollin tarpeen vähenemiseen sisäisen kontrol-

lin merkityksen kasvaessa. Kuntoutuksessa tapahtuva toistuva harjoittelu voi auttaa tarkkaavai-

suus- ja toiminnanohjaustaitojen automatisoitumisessa ja siten ne eivät enää vie lapselta yhtä 

paljon kapasiteettia kuin aiemmin (ks. Cohen, Dunbar & McClelland, 1990). Kuntouttaja ohjaa 

lapsen tarkkaavaisuutta ja toimintaa erityisesti kuntoutuksen alkuvaiheessa, mutta vähitellen 

tällaista ulkoista kontrollia voidaan vähentää, kun lapsen oma säätelykyky vahvistuu. Kyse on 

siis hyvin samankaltaisesta prosessista kuin tarkkaavaisuuden kehityksessä Luriân (1976) mu-

kaan ylipäätään.
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Muutokset vanhempien ja opettajien arvioinneissa

Myönteisiä muutoksia lasten käyttäytymisessä tapahtui kuntoutuskauden aikana erityisesti 

opettajien arvioimana. Opettajien arvioiden perusteella lasten kognitiiviset ongelmat, tarkkaa-

mattomuus, hyperaktiivisuus ja perfektionismi vähenivät kuntoutuksen aikana ja lasten itse-

kontrolli lisääntyi. Vanhempien arvioiden mukaan lievää edistymistä tapahtui ainoastaan lasten 

ahdistuneisuuden ja ujouden vähentymisessä. Koulussa eniten edistymistä havaittiin kaikkein 

hyperaktiivis-impulsiivisimmilla lapsilla. Iältään nuorimmilla sosiaaliset ongelmat ja tarkkaa-

mattomuus vähenivät eniten ja ensimmäistä vuotta kuntoutukseen osallistuvilla oppositionaali-

suus. Aikaisempien tutkimusten perusteella asetetut hypoteesit saivat siis jossain määrin tukea, 

mutta lasten ikä ja kuntoutusvuosi eivät kuitenkaan näyttäneet tämän tutkimuksen perusteella 

olevan kovin keskeisiä myönteisten muutosten kannalta. Tulokset ovat myös jokseenkin risti-

riidassa aikaisemmasta tutkimuksesta (Eränen, 2000) saatujen tulosten kanssa, joiden mukaan 

itsekontrollitaidot parantuivat erityisesti lasten vanhempien arvioimana. Tätä voi ainakin osit-

tain selittää se, että aikaisemmassa tutkimuksessa aikaväli opettajien alku- ja loppuarviointien 

välillä oli vain kolme kuukautta, kun se tässä tutkimuksessa oli kokonainen kuntoutuskausi eli 

noin seitsemän kuukautta. Tämä ei kuitenkaan selitä sitä, miksi aikaisemmassa tutkimukses-

sa vanhempien arvioissa lasten itsekontrollitaidoissa tapahtui huomattavaa edistymistä, mutta 

tässä tutkimuksessa ei juurikaan. Vanhempien arvioimat itsekontrollitaidot olivat molemmissa 

tutkimuksissa alkumittauksessa suunnilleen samalla tasolla, mutta vain aikaisemmassa tutki-

muksessa vanhempien arviot paranivat kuntoutuksen aikana. Erolle ei ole tämän tutkimuksen 

aineiston puitteissa löydettävissä tämän mitään selkeää perustelua, mutta on mahdollista, että 

vanhempien on vaikeampi arvioida lapsensa toimintaa lomakkeella, jonka kysymykset on alun 

perin suunniteltu opettajien vastattaviksi. Itse asiassa muutamat tähän tutkimukseen osallistu-

neista vanhemmista olivat oma-aloitteisesti antaneet heille osoitetun Toiminta-arviointi-lomak-

keen lapsen opettajan täytettäväksi.

On melko todennäköistä, että ylipäätään muutos näkyi opettajien arvioinneissa korostuneemmin 

siksi, että kuntoutus harjoittaa suoremmin sellaisia taitoja, joita lapsi voi ottaa käyttöönsä koulu-

ympäristössä: oman vuoron odottamista, paikallaan istumista, tehtävätyöskentelyä ja niin edel-

leen. Kotiympäristö eroaa kuntoutusympäristöstä voimakkaammin kuin kouluympäristö, sillä 

se ei ole yhtä strukturoitu eikä siellä tyypillisesti toimita vastaavanlaisessa aikuisen vetämässä 

lapsiryhmässä kuin koulussa ja kuntoutuksessa. Ja on hyvä huomata, että vaikka vanhempien 

arvioissa edistymistä ei näkynytkään yhtä selkeästi kuin opettajien arvioissa, vanhemmat oli-

vat kuitenkin kokonaisuutena hyvin tyytyväisiä kuntoutukseen ja kokivat sen vastanneen hei-

dän odotuksiaan ja hyödyttäneen sekä lasta, heitä itseään että koko perhettä. On mahdollista, 
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että keskeisimmät vanhempien kokemat kuntoutuksen hyödyt olivat joillain muilla alueilla kuin 

niillä, joita tässä tutkimuksessa tarkasteltiin.

Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että opettajien havainnoima myönteinen muutos oli kääntei-

sessä yhteydessä testitehtäväsuorituksen paranemiseen. Eli näyttäisi siltä, että toiset lapsista 

edistyivät kuntoutuskauden aikana nimenomaan testitehtävillä arvioituna ja toiset puolestaan 

opettajien arvioimana, mutta eivät testitehtävissä. Tämä herättää kysymyksen siitä, mitä testi-

tehtävät itse asiassa mittaavat ja onko niissä suoriutumisella ja suorituksen parantumisella yh-

teyttä lapsen arkiseen elämään ja siinä pärjäämiseen. Koska tutkimuksessa lisäksi havaittiin, 

että testitehtäväsuoritukset paranivat nimenomaan tarkkaavaisuushäiriön suhteen normaalivaih-

telun piiriin luokitelluilla lapsilla, joiden suoritukset alkumittauksessa olivat tarkkaavaisuushäi-

riöisiä lapsia heikompia, mutta edistyminen opettajien arvioissa puolestaan liittyi nimenomaan 

lapsen hyperaktiivisuuteen, tulkintani on, että tarkkaavaisuushäiriöisten lasten edistyminen il-

meni erityisesti koulukontekstissa. Eli toisin sanoen lapset edistyvät eniten siinä, mikä heille 

on kuntoutuksen alkaessa tuottanut eniten vaikeutta: normaalivaihtelun piiriin kuuluvat lapset 

testitehtävillä arvioiduissa kognitiivisissa ja toiminnanohjauksellisissa taidoissaan ja tarkkaa-

vaisuushäiriöiset ylivilkkaat lapset hyperaktiivisuus/impulsiivisuutensa osalta koulunkäynnis-

sään. Tämä tulos sopii yhteen aikaisemmasta tutkimuksesta saatujen tulosten kanssa, sillä siinä 

havaittiin, että eniten kuntoutuksesta testitehtävillä arvioituna hyötyvät ne lapset, joiden kogni-

tiivinen taso on heikoin (Eränen, 2000, s. 55–57).

Tavanomaiset standardoidut psykologiset testitehtävät eivät riitä ainoaksi mittariksi arvioitaessa 

AD/HD-lasten kuntoutuksen tuloksellisuutta, vaan niiden lisäksi tarvitaan lasten vanhempien 

ja opettajien arvioita edistymisestä. AD/HD-lapset ovat usein jo alkumittauksessa melko taita-

via testitehtävissä, eikä suorituksessa siksi välttämättä tapahdu kovin suurta edistymistä kun-

toutuksen myötä. Testaustilanne on yleensä tarkkaavaisuushäiriöisille lapsille edullinen, sillä 

kahdenkeskisessä aikuisen vahvasti strukturoimassa tilanteessa he pystyvät tyypillisesti parem-

piin suorituksiin kuin esimerkiksi monia virikkeitä sisältävissä luokkatilanteissa. Erityisesti hy-

peraktiivis-impulsiivisilla lapsilla tilannevaihtelu voi olla niin suurta, että muutamalla testaus-

kerralla ei saada riittävän luotettavaa kuvaa lapsen toiminnan tasosta. Tässäkin tutkimuksessa 

heillä havaittiin jopa suoritusten heikkenemistä, mikä osaltaan selittyy esimerkiksi testitehtävien 

teosta kieltäytymisellä loppumittauksessa. Lasten vanhemmilla ja opettajilla on huomattavasti 

useampia tilaisuuksia havainnoida lasten suoriutumista eivätkä yksittäiset tilanteet välttämättä 

vaikuta heidän arvioissaan niin paljon, jos lapsen käyttäytyminen kuitenkin kokonaisuutena vai-

kuttaa muuttuneen paremmaksi. 
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Myös Eloranta ja Närhi (2004) ovat havainneet, että lasten suoritukset NEPSY:n tarkkaavai-

suuden ja toiminnanohjauksen testitehtävissä eivät korreloi vanhempien ja opettajien teke-

miin käyttäytymisen arviointeihin. Tämä tulos ei kuitenkaan ole mitenkään erityinen juuri 

NEPSY:lle, vaan yleisemminkin testitehtäväsuoritukset eivät tutkimusten mukaan näytä olevan 

yhteydessä käyttäytymisarviointeihin. Elorannan ja Närhen mukaan on mahdollista, että testit ja 

arviointilomakkeet mittaavat niin eri tasoilla olevia taitoja, että tulokset eivät siksi ole yhdenmu-

kaisia. Lisäksi koska tarkkaavaisuutta ja toiminnanohjausta on aina arvioitava jonkin muun toi-

minnan yhteydessä, testitehtävät edellyttävät muitakin taitoja kuten esimerkiksi visuaalista hah-

mottamista ja motorista suoriutumista. Myös tilannetekijät voivat vaikuttaa siihen, että lapsen 

ongelmat eivät välttämättä tule näkyviin testitilanteissa. Tämän tutkimuksen perusteella näyttää 

lisäksi siltä, että kuntoutuksen aikainen muutos voi ilmetä eri tavoin testitehtäväsuorituksissa ja 

käyttäytymisarvioinneissa.

4.2. Tutkimusmenetelmien tarkastelua

Tutkimusasetelmana tässä tutkimuksessa käytettiin yksinkertaista ennen–jälkeen-asetelmaa. 

Tällaisen asetelman ongelmana on, että sen perusteella ei voida sanoa mitään intervention te-

hokkuudesta verrattuna siihen, että lapsi ei saisi ollenkaan kuntoutusta tai verrattuna muihin 

mahdollisiin interventioihin. Asetelman parantamiseksi tutkimukseen pyrittiin löytämään so-

pivaa kontrolliryhmää monilta eri tahoilta, mutta se osoittautui tässä yhteydessä mahdottomak-

si toteuttaa, joten siitä jouduttiin luopumaan. Yksinkertaisen tutkimusasetelman käyttämisen 

voidaan kuitenkin katsoa olevan perusteltua esitutkimustyyppisissä tutkimuksissa ja silloin, 

kun tutkittavia on mahdollista verrata normaaliryhmään, josta on olemassa aiempaa tutkimus-

ta. Käytettäessä standardoituja psykometrisiä testejä vertailu normaaliryhmään on mahdollista, 

sillä testit sisältävät jo sinällään normitiedot. Lisäksi tässä tapauksessa voidaan katsoa kyseessä 

olevan esitutkimustyyppisen seurantatutkimuksen, jolla pyritään löytämään sopivia menetelmiä 

kuntoutuksen arviointiin sekä tarkastelemaan sitä, ketkä lapsista erityisesti näyttäisivät hyöty-

vän ryhmämuotoisesta kuntoutuksesta, sillä mitään vakiintunutta tapaa seurata TOTAKU-ryh-

mäkuntoutuksen tuloksellisuutta ei vielä ole käytössä.

Varsinaisen tutkimusasetelman lisäksi tutkimuksen tuloksiin vaikuttavat olennaisesti valitut 

mittarit. Tämän tutkimuksen mittareiksi pyrittiin valitsemaan kliinisessä lastenneuropsykologi-

assa tyypillisesti toiminnanohjaus- ja tarkkaavaisuustaitojen arviointiin käytettyjä testitehtäviä 

sekä aikaisemman tutkimuksen ja käytännön kokemuksen perusteella toimiviksi osoittautuneita 

lomakkeita. NEPSY:n osatesteistä Tornitesti ja Visuaalinen tarkkaavuus osoittautuivat tässä tut-

kimuksessa ongelmallisiksi, koska tutkimusryhmän lasten suoritukset olivat näillä arvioituina 
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normaalivaihtelun rajoissa jo kuntoutuksen alkaessa eikä niissä näin ollen myöskään kuntoutuk-

sen myötä tapahtunut olennaista muutosta. Koputus ja taputus -osatestiä lukuun ottamatta kaik-

ki ne NEPSY:n osatestit, jotka alkumittauksessa tutkimusryhmän lapsilla erosivat tilastollisesti 

merkitsevästi normiaineistosta, paranivat kuntoutuskauden aikana tilastollisesti merkitsevästi. 

Vaikuttaa siltä, että herkimmin tilannevaihtelusta häiriintyviä testitehtäviä saattavat olla Visu-

aalinen tarkkaavuus, Numerosarjat, Tornitesti ja Koputus ja taputus, sillä näissä oli useammalla 

lapsella myös raakapisteet olivat loppumittauksessa alhaisemmat kuin alkumittauksessa. Kyse 

ei kuitenkaan todennäköisesti ole siitä, että lapset todella olisivat taantuneet taidoissaan, vaan 

on mahdollista, että näissä tehtävissä lapsen tilannekohtainen keskittyminen ja paneutuminen 

tehtävään näkyy helpoimmin.

WISC-III:n osatesteissä muutokset sen sijaan eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Tätä voi-

daan ainakin osittain selittää sillä, että testistön tarkoituksena on mitata yleistä kognitiivista 

tasoa tai älykkyyttä, eikä kuntoutuksella voida varsinaisesti vaikuttaa yleiseen kognitiiviseen 

tasoon. Pikemminkin testitehtävissä tapahtuva mahdollinen edistyminen tulisi selittyä sillä, että 

lapset oppivat kuntoutuksen myötä paremmin ottamaan taitojaan käyttöön myös testitilanteissa. 

WISC-III:n Merkkikoe osoittautui tässä tutkimuksessa jossain määrin ongelmalliseksi mittarik-

si, koska tehtävä on erilainen 6–7-vuotiaille ja 8–16-vuotiaille (ks. myös Nieminen & Rinne-

vuori, 1997). Näin ollen lapsista ne kolme, jotka täyttivät kahdeksan vuotta kuntoutuskauden 

aikana, tekivät alku- ja loppumittauksessa Merkkikoe-osatestissä eri tehtävän. Näistä kolmes-

ta lapsesta kahdella Merkkikokeen standardipisteissä tapahtui huomattava putoaminen alku- ja 

loppumittauksen välillä. Toisella standardipisteet putosivat 12:sta 3:een ja toisella 15:sta 4:ään. 

Kolmannella lapsella sen sijaan standardipisteet nousivat yhdellä.

Tarkkaavaisuushäiriöisten lasten osalta näyttää siltä, että lomakearvioiden käyttäminen kuntou-

tuksen aikaisten muutosten arvioinnissa saattaa olla hyödyllisempää kuin psykologisten testi-

tehtävien käyttö. Psykologiset testit kylläkin puoltavat paikkaansa osana mittaristoa sikäli, että 

niiden avulla on mahdollista tarkastella, mitkä tarkkaavaisuuden ja toiminnanohjauksen kom-

ponentit kuntoutuksen myötä erityisesti kehittyvät ja miten tämä kehitys näkyy eri lapsilla. Lo-

makearvioiden perusteella saatava kuva on paljon yleisluonteisempi kuvaus lapsen toiminnasta 

arkielämässään sekä koti- että kouluympäristöissään, mutta kertoo nimenomaan siitä, mikä lap-

sen kokonaistilanteen kannalta on kuntoutuksen tärkeintä mahdollista tulosta.

Toiminta-arviointilomake osoittautui tässä tutkimuksessa reliabiliteetiltaan hyväksi mittariksi, 

joka lisäksi lyhyenä on vanhemmille ja opettajille suhteellisen nopea täyttää. Sen ongelmana 

kuitenkin on normitietojen puute, mikä vaikeuttaa sen perusteella tehtävää päättelyä. Lisäksi 

tutkimuksen yhteydessä kävi ilmi, että jotkut vanhemmista kokivat sen sisältämien osioiden 
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soveltuvan paremmin lapsen opettajan vastattaviksi ja olivat oma-aloitteisesti pyytäneet lapsen 

opettajaa täyttämään kyseisen lomakkeen. Alkuperäisessä muodossaanhan TSCRS on tarkoitet-

tukin nimenomaan opettajien arviointivälineeksi.

Myöskään Connersin lomakkeisiin ei ainakaan vielä ole olemassa suomalaisia normitietoja, 

mutta yhdysvaltaisista lapsista on kuitenkin olemassa kattava normiaineisto. Lomakkeet toi-

mivat tässä tutkimuksessa hyvin, ja useimpien asteikoiden reliabiliteettikertoimet olivat hyviä. 

Lisäksi Connersin DSM-IV-skaalojen perusteella tehty lasten jaottelu tarkkaavaisuushäiriön eri 

tyyppeihin vastasi hyvin tutkijalle muodostunutta käsitystä lasten tarkkaavaisuushäiriön tyypis-

tä ja vaikeudesta, sekä sopi yhteen heidän saamiensa diagnoosien kanssa. Lomakkeet vaikutta-

vat erittäin lupaavalta työvälineeltä niin kliiniseen kuin tutkimuskäyttöönkin, erityisesti mikäli 

niihin saadaan virallinen suomennos ja suomalaiset normitiedot.

Kuitenkaan mikään menetelmä yksinään ei riitä lasten tarkkaavaisuus- ja toiminnanohjauson-

gelmien arviointiin. Tarkkaavaisuushäiriö ilmenee tyypillisesti niin neurokognitiivisena kuin 

sosiaalisemotionaalisenakin ongelmana, joka voi näyttäytyä hyvin erilaisena eri ympäristöissä 

ja erilaisten tehtävien parissa. Jo pelkästään häiriön diagnosointi edellyttää, että vaikeuksia il-

menee ainakin kahdessa erillisessä kontekstissa, esimerkiksi sekä kotona että koulussa. Siksi 

arvioinnin on aina oltava monitasoista ja sisällettävä niin neurokognitiivisten taitojen kuin arki-

ympäristöissä ilmenevän käyttäytymisenkin kartoitus. Lapsen erilaisista toimintaympäristöistä 

saatujen havaintojen erojen suhteuttaminen tilanteiden välisiin eroihin voi tarjota arvokasta tie-

toa kuntoutuksen suunnittelulle.

4.3. Haasteita jatkotutkimukselle

Tutkimustietoa erityisesti 6–12-vuotiaiden AD/HD-lasten kuntoutusmenetelmistä on saatavilla 

melko vähän (Farmer ym., 2002) ja erityisesti tämä tutkimustiedon vähäisyys nousi esiin kar-

toitettaessa suomalaisia ryhmäkuntoutuskokeiluja. TOTAKU-kuntoutuksesta on pyritty levit-

tämään tietoa niin vuosittaisten koulutusten kuin tutkimusten ja julkaisujenkin avulla. Tämän 

tutkimuksen tuloksia on esitelty psykologian alan konferensseissa sekä kotimaassa (Ermi & 

Nieminen, 2002) että kansainvälisesti (Ermi, Eränen & Nieminen, 2003), mutta missään tapa-

uksessa ei voida ajatella, että TOTAKU-kuntoutuksen parissa tehtävä tutkimustyö olisi nyt saatu 

päätökseen.

Jatkossa tämän tutkimuksen pohjalta olisi mahdollista suunnitella uusi, laajamittaisempi tut-

kimus, jossa erityisesti tutkimusasetelmaa kehittämällä parannettaisiin tulosten luotettavuutta. 

Varsinaisen kontrolliryhmän puuttumista olisi mahdollista kompensoida käyttämällä odottavaa 
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kontrolliryhmää, jossa lapsista aloittaisi kuntoutuksen vasta myöhemmin ja toimisi näin kont-

rolliryhmänä kuntoutuksen aikaisemmin aloittaneille. Käytännössä tämä kuitenkin edellyttäi-

si sitä, että kliinisen kuntoutustyön käytännön toimintatapoihin tehtäisiin tutkimuksen vuoksi 

muutoksia tai että kuntoutukseen tulossa olevat lapset olisivat tiedossa jo niin hyvissä ajoin, että 

tarvittavat alkumittaukset voitaisiin tehdä jo riittävässä määrin ennen varsinaisen kuntoutuksen 

alkua, mikä voi käytännössä  osoittautua mahdottomaksi.

Asetelmaa olisi ylipäätään mahdollista tehostaa lisäämällä mittauskertoja. Lisäämällä tut-

kimuksen alkuun toisen alkumittauskerran voitaisiin määrittää kullekin lapselle perus- eli 

baseline-taso, joka vähentäisi yksittäiseen tutkimuskertaan liittyvien tilannevaihtelutekijöiden 

merkitystä. Myös kuntoutusjakson loppuun olisi mahdollista lisätä mittauskertoja. Toisen seu-

rantamittauksen avulla saataisiin tietoa siitä, miten muutokset säilyvät tai miten lapsen kehitys 

arvioiduilla osa-alueilla ylipäätään jatkuu varsinaisen kuntoutuksen päättymisen jälkeen. On 

kuitenkin huomioitava, että mittauskertojen lisääminen kasvattaa myös testitehtävien toiston 

vaikutuksia tuloksissa. Tässä tutkimuksessa lapset tekivät testitehtävät vain kaksi kertaa ja ai-

kaa mittausten välillä oli yli puoli vuotta, jolloin voidaan ajatella toisto- ja oppimisvaikutusten 

olevan suhteellisen vähäisiä. Jos sen sijaan lapset tekevät testitehtäviä useita kertoja, voi niiden 

perusteella olla vaikeaa päätellä, missä määrin kuntoutus vaikutti niissä tapahtuvaan muutok-

seen. Lomakearvioinneissa tällaiset ongelmat eivät nouse niin selvästi esiin, mutta vastaajakato 

voi muodostua ongelmaksi, mikäli vanhempia ja opettajia pyydetään täyttämään samoja lo-

makkeita useita kertoja. Kadzin (1997) on ehdottanut, että kuntoutustutkimukselle tyypillisen 

ennen–jälkeen-asetelman ohella pyrittäisiin kehittämään jatkuvia kuntoutuksen arviointimene-

telmiä. Käytännössä tämä voisi TOTAKU-kuntoutuksen yhteydessä tarkoittaa esimerkiksi sitä, 

että kuntouttajat arvioisivat tiettyjä asioita esimerkiksi jokaisen tai joka toisen kuntoutuskerran 

jälkeen. Toinen mahdollisuus olisi tapahtumien analysointi videolta, mikä kuitenkin käytän-

nössä edellyttäisi, että kaikilla tutkimusryhmään kuuluvilla lapsilla olisi tarkkailun kohteena 

jokin videolta helposti koodattavissa oleva käyttäytymismuoto (ks. Kaarenoja, 2001, s. 41). 

Tutkimusryhmän koon kasvaessa tällaisten käyttäytymismuotojen määrittely niin, että ne ovat 

sekä riittävän vertailukelpoisia että relevantteja kunkin yksittäisen kuntoutettavan kannalta, voi 

osoittautua hyvin vaikeaksi.

Tutkimusryhmän koon kasvattaminen vaatisi aineiston keräämistä useiden vuosien ajan, mutta 

suurempi otos antaisi paremmat mahdollisuudet tarkastella sitä, millä tavoin erityyppiset lapset 

hyötyvät kuntoutuksesta ja onko esimerkiksi tarkkaamattomien ja hyperaktiivis-impulsiivisten 

lasten välillä joitakin keskeisiä eroja tässä suhteessa. Tämä tutkimus antoi viitteitä siitä, että tark-

kaamattomilla ja hyperaktiivis-impulsiivisilla lapsilla keskeiset ongelmat ovat niin erilaisia, että 
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kuntoutuksenkin hyödyt näkyvät eri tavoin. Nämä tarkastelut jäivät kuitenkin pienen otoskoon 

vuoksi viitteelliselle tasolle ja mahdollista oli lähinnä vertailla tarkkaavaisuushäiriöisiksi luoki-

teltuja lapsia niihin lapsiin, joiden oirekuvassa tarkkaamattomuus tai hyperaktiivisuus-impulsii-

visuus olivat normaalivaihtelun rajoissa ja problematiikka painottui todennäköisesti enemmän 

toiminnanohjausongelmiin. Aineiston myönteisenä puolena voidaan kuitenkin pitää sitä, että 

kyseessä on juuri tätä tutkimusta varten kerätty niin sanottu primaariaineisto. Puuttuvia tietoja 

ei lasten testituloksissa ole ja tutkijalla on itselläänkin parempi käsitys siitä, minkälaisia tutki-

mukseen osallistuneet lapset olivat ja millaiset tekijät ovat saattaneet vaikuttaa heidän testisuori-

tuksiinsa kuin jos tutkimusta olisi tehty pelkkien lasten papereiden perusteella. Asiakastyön yh-

teydessä kerätyt aineistot eroavat kuitenkin aina varta vasten tilastollisen tutkimuksen tarpeisiin 

kerätyistä aineistoista. Ne ovat tyypillisesti valikoituneita, sillä kuntoutukseen tulevia ei voida 

valita siten kuin olisi tutkimusasetelman kannalta mielekästä ja lisäksi asiakastyötä ohjaavat 

kunkin yksilön tarpeista – eivät tutkijan tarpeista – lähtevät kysymykset (Närhi, 2002). Lisäksi 

asiakasaineistoissa on tyypillistä poikien yliedustus, mikä huomattiin tässäkin tutkimuksessa. 

Kuntoutustutkimuksessa joudutaankin aina tekemään kompromisseja tutkimusasetelman suh-

teen, eikä täydellistä kokeellista asetelmaa voida saavuttaa.

Mikäli kuntoutusten aikaisten muutosten tarkastelusta halutaan edetä kohti varsinaista kuntou-

tuksen tuloksellisuuden arviointia, tulisi pyrkiä selvittämään, mitkä osatekijät interventiossa 

tuottavat havaitun muutoksen. Tällaiseen tarkasteluun voitaisiin pyrkiä esimerkiksi huolellisesti 

raportoitujen tapaustutkimusten kautta tai pyrkimällä kokoamaan ryhmätason aineistoja, joissa 

on mahdollista kontrolloida useampia mahdollisia väliintulevia muuttujia. Käytännössä tämä 

yleensä edellyttää tutkimusryhmän koon kasvattamista. Kvantitatiivisten tutkimustulosten täy-

dentäminen laadullisilla aineistoilla saattaisi myös olla hyödyllistä. Tässä tutkimuksessa havait-

tiin, että lasten vanhemmat olivat hyvin tyytyväisiä lapsensa saamaan kuntoutukseen, vaikka 

kuitenkaan heidän lapsistaan tekemät arviot eivät tilastollisesti merkitsevästi muuttuneet kun-

toutuskauden aikana. Haastattelemalla vanhempia heidän kuntoutukseen liittyvistä kokemuk-

sistaan voitaisiin saada hyödyllistä tietoa siitä, mitkä tekijät kuntoutuksessa kokemuksellisesti 

ovat perheelle tärkeimpiä. Ylipäätään siirtyminen naturalistis-kvalitatiiviseen tutkimusotteeseen 

(Järvikoski, Lind & Härkäpää, 2004) voisi tarjota uudenlaista tietoa kuntoutuksen tuloksellisuu-

desta ja etenkin sen merkityksestä niin lasten kuin heidän lähipiirinsäkin kannalta.

4.4. Yhteydet käytännön kuntoutustyöhön

Kaiken kaikkiaan tutkimus siis antoi varovaisen myönteisen kuvan kuntoutuksesta ja siihen 

osallistuneiden lasten toiminnanohjaus- ja tarkkaavaisuustaidoissa tapahtuneista muutoksista, 
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vaikkakin samalla nosti esiin runsaasti jatkotutkimushaasteita, joihin vastaamalla tuloksia voi-

taisiin tarkentaa ja niiden luotettavuutta parantaa. Tulokset viittaavat kuitenkin siihen, että TO-

TAKU-mallilla toteutettu kuntoutus hyödyttää sekä erityyppisiä tarkkaavaisuushäiriöisiä lapsia 

että lapsia, joiden vaikeudet painottuvat toiminnanohjauksen ongelmiin. Myönteisiä muutoksia 

voidaan havaita sekä psykometristen testien tasolla (Gordonin taso II) että arkielämän tasolla 

(Gordonin taso III). Nämä lapset eivät kuitenkaan välttämättä hyödy täsmälleen samanlaisesta 

kuntoutuksesta, vaan lasten huolellinen jako sopiviin ryhmiin ja ohjaajien tekemä ryhmäohjel-

man räätälöinti kyseisille lapsille on erittäin keskeistä tulosten saavuttamisen kannalta. Koska 

kuntoutuksen tulokset eivät kuitenkaan itsestään yleisty lapsen arkeen, tulee erityisesti pohtia, 

miten yleistymistä voitaisiin edesauttaa. Aikaisemmissa tutkimuksissa näyttöä taitojen yleisty-

misestä kouluympäristöön on saatu melko vähän, mikä on käytännön työn tasolla johtanut vii-

me vuosina TOTAKU-kuntoutuksessa kouluyhteistyön tärkeyden korostamiseen. Yhteydenpi-

don tiivistyminen näkyy mahdollisesti tässä tutkimuksessa opettajien arvioiden kautta. Erilaiset 

koulukonsultaatiot ovat kuntoutuksen osana yleistyneet ja ylipäätäänkin esimerkiksi toiminnan-

ohjauskortteja, palkkiojärjestelmiä ja muita kuntoutustyössä hyviksi havaittuja menetelmiä on 

kuntouttajien toimesta pyritty yhä enemmän viemään myös lasten koti- ja kouluympäristöihin. 

Tätä toimintaa on syytä jatkaa, vaikka tämän tutkimuksen pohjalta jääkin epäselväksi, miksi 

myönteisiä muutoksia vanhempien arvioinneissa näkyi niin vähän, vaikka vanhemmat muuten 

olivat erittäin tyytyväisiä kuntoutukseen ja osallistuivat vanhempainryhmätoimintaan aktiivi-

sesti.

Tutkimuksen perusteella vaikuttaa siltä, että TOTAKU-kuntoutukseen ohjautuu tarkkaavai-

suusongelmien suhteen hyvin erityyppisiä lapsia. Osalla tarkkaavaisuushäiriöön liittyvät oireet 

olivat hyvin lieviä ja ongelmat liittyivät todennäköisesti lähinnä toiminnanohjauksen ja sosi-

aalisen vuorovaikutuksen taitoihin. Tulokset antoivat viitteitä siitä, että erityisesti hyperaktiivis-

impulsiivisten lasten osalta on mahdollista, että testisuorituksissa ei kuntoutuskauden aikana 

tule esiin myönteistä muutosta. Vaikka nämä mahdolliset eroavaisuudet kuntoutuksesta hyöty-

misessä vaativatkin vielä jatkotutkimusta ennen kuin niiden pohjalta voidaan tehdä varsinaisia 

kuntoutustyötä koskevia johtopäätöksiä, olisi jatkossa kuitenkin syytä systemaattisesti kehittää 

ja raportoida sitä, miten TOTAKU-kuntoutusta itse asiassa kliinisessä käytännössä sovelletaan 

esimerkiksi tarkkaamattomien tai ensisijaisesti sosiaalisten taitojen harjaannusta tarvitsevien 

lasten ryhmissä. 

Jatkossa kuntoutuksen seuranta olisi tarpeen systematisoida niin, että aineiston kerääminen ei 

olisi ainoastaan tämän tyyppisten väistämättä melko suppeiksi jäävien tutkimusten varassa. Täl-

laista käytäntöä onkin jo tämän tutkimuksen valmistuessa aloiteltu. Tutkimustieto kuntoutuk-
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sen aikana tapahtuvista muutoksista auttaa osaltaan kuntouttajia kuntoutustyön suunnittelussa, 

mutta lisäksi tarvetta olisi menetelmille, joilla yksittäisten lasten edistymistä olisi käytännöllistä 

kliinisen työn yhteydessä seurata. Tässä tutkimuksessa käytetyistä menetelmistä ainakin Con-

nersin arviointilomakkeet vaikuttivat tarjoavan melko monipuolisen kuvan lapsen tilanteesta 

sisältämiensä asteikkojen puitteissa. Lisäksi ne mahdollistavat lapsen tarkkaavaisuusongelmien 

luonteen ja vaikeusasteen määrittelyn niin tutkimusta kuin kuntoutustakin varten, joten jatkossa 

niitä voisi käyttää yhtenä tietolähteenä esimerkiksi kuntoutusryhmiä muodostettaessa.

Kuntoutuksen aikaisista muutoksista ja varsinkin mahdollisesta tuloksellisuudesta puhuttaessa 

kannattaa kuitenkin muistaa, että kaikelle kuntoutustyöhön liittyvälle toiminnalle ei ole mah-

dollista eikä tarpeellista asettaa tiukkoja tulosvastuun vaatimuksia (ks. Kaitaro, 1990). Esimer-

kiksi monille TOTAKU-ryhmäkuntoutukseen osallistuville lapsille ryhmätoiminnalla on arvoa 

jo sinällään. Lapsilla ei välttämättä ole juurikaan kaverisuhteita koulu- tai kotiympäristöissään 

eivätkä he välttämättä pysty muiden ikäistensä tavoin osallistumaan erilaisiin harrastusryhmiin. 

Näin ollen säännöllinen ryhmässä käyminen voi tarjota arvokasta tukea sosiaalisten taitojen, 

omatoimisuuden ja itsetunnon kehittymiselle, kun lapsi saa myönteisiä kokemuksia omasta suo-

riutumisestaan ja voi kokea, että ei ole pulmiensa kanssa yksin. Vaikka kuntoutuksen keskei-

seksi tavoitteeksi asetettaisiinkin toiminnanohjaus- ja tarkkaavaisuustaitojen kehittyminen, sen 

merkittävin anti voi kuitenkin olla esimerkiksi myönteisten oppimiskokemusten tarjoamisessa 

lapselle ja tarkkaavaisuushäiriön negatiivisen kehän katkaisemisessa. Kuntoutuksen aikana ta-

pahtuneiden muutosten käytännön merkitys voi olla huomattavasti suurempi kuin tilastollinen 

merkitsevyys.

Tutkimukseen osallistuneen 6-vuotiaan tytön testitutki-
muksen jälkeen piirtämä ja lahjoittama omakuva.
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Vastatkaa kysymyksiin ympyröimällä parhaiten lapseenne sopiva kohta tai kirjoittamalla vastaus 
annetuille viivoille. Tarvittaessa voitte jatkaa myös lomakkeen kääntöpuolelle.

1) Lapsen nimi:______________________________________________________________

2) Lapsen luokka-aste:  1          päivähoito
2 esikoulu
3 1 lk
4 2 lk
5 3 lk
6 4 lk
7 5 lk
8 6 lk
9 7 lk
10 muu, mikä? _______________________________

3) Mikäli lapsenne on koulussa:  

- Onko hänelle tehty henkilökohtainen koulutussuunnitelma HOJKS?        1 Kyllä      2 Ei

- Saako lapsenne tuki-, luki- tai muuta erityisopetusta?    1 Kyllä      2 Ei
  Mitä erityisopetusta? _________________________________________________________
__________________________________________________________________________

- Onko joitakin oppiaineita mukautettu?          1 Kyllä      2 Ei
  Mikäli oppiaineita on mukautettu, mitä aineita? _____________________________________
___________________________________________________________________________

4) Kouluavustaja:

1      on, henkilökohtainen
2      on, luokkakohtainen
3      ei ole

5) Äidin koulutustausta:

1 alempi perusaste (kansakoulu)
2 ylempi perusaste (keskikoulu / peruskoulu)
3 keskiaste (lukio / ammatillinen tutkinto)
4 alin korkea-aste (ent. opistotaso)
5 alempi korkeakouluaste (ammattikorkeakoulu)
6 ylempi korkeakouluaste (yliopisto / korkeakoulu)
7 tutkijakouluaste (lisensiaatti / tohtori)

Liite 1. Alkumittauksessa käytetty ilmoittautumis- ja taustatietolomake
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6) Isän koulutustausta:

1 alempi perusaste (kansakoulu)
2 ylempi perusaste (keskikoulu / peruskoulu)
3 keskiaste (lukio / ammatillinen tutkinto)
4 alin korkea-aste (ent. opistotaso)
5 alempi korkeakouluaste (ammattikorkeakoulu)
6 ylempi korkeakouluaste (yliopisto / korkeakoulu)
7 tutkijakouluaste (lisensiaatti / tohtori)

7) Onko lapsenne ollut aikaisemmin tai onko nyt samanaikaisesti jossakin muussa kuntoutuksessa?

1     Kyllä 2     Ei

Jos kyllä, kertoisitteko koska ja millaisessa kuntoutuksessa?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

8) Millaisia odotuksia teillä vanhempina on nyt alkavan kuntoutuksen suhteen?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

9) Sopiiko teille, että lapsellenne tehdään neuropsykologisia tarkkaavaisuutta ja toiminnan ohjausta 
arvioivia testitehtäviäviä ä kuntoutuksen toisen tai kolmannen lasten ryhmän yhteydessä?

1     Kyllä 2     Ei

Mikäli kyllä, antaisitteko puhelinnumeron, josta teidät tavoittaa, jotta voimme sopia tarkemmin 
tutkimuksen ajankohdasta.

Päivällä klo 8–16:  _________________________

Illalla klo 16 jälkeen:  _________________________ 

Kiitoksia vastauksistanne! Mikäli teillä on tutkimusta tai kuntoutusta koskevia kommentteja, voitte 
kirjoittaa niitä vapaasti tämän lomakkeen kääntöpuolelle!
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Liite 2. Loppumittauksessa käytetty taustatietolomake

Vastatkaa kysymyksiin ympyröimällä parhaiten lapseenne sopiva kohta tai kirjoittamalla vastaus 
annetuille viivoille. Tarvittaessa voitte jatkaa myös lomakkeen kääntöpuolelle.

1) Lapsen nimi:______________________________________________________________

2) Onko lapsellenne annettu jokin diagnoosi liittyen niihin asioihin, joiden vuoksi hän on 
kuntoutuksessa?

1     Kyllä 2     Ei

- jos kyllä, mikä/mitkä diagnoosi(t)? ______________________________________________

__________________________________________________________________________

- jos ei, toivoisitteko saavanne diagnoosin? 1     Kyllä 2     Ei

3) Miten aktiivisesti lapsenne on ollut mahdollista osallistua ryhmäkuntoutukseen syksyn 2001 ja 
kevään 2002 aikana?

1 ei lainkaan tai ei juuri lainkaan (vain muutaman kerran paikalla)
2 toisinaan (alle puolet kerroista)
3 noin puolella kerroista
4 melko usein (yli puolet kerroista)
5 joka kerta tai lähes joka kerta (vain 1 tai 2 poissaoloa)

4) Miten aktiivisesti teidän vanhempina tai jommankumman teistä on ollut mahdollista osallistua 
kuntoutuksen yhteydessä kokoontuneisiin vanhempainryhmiin syksyn 2001 ja kevään 2002 aikana?

1 ei lainkaan tai ei juuri lainkaan
2 toisinaan
3 noin puolella kerroista
4 melko usein
5 joka kerta tai lähes joka kerta

5) Miten hyvin lapsenne kuntoutus on vastannut sille asettamianne odotuksia?

1 erittäin huonosti
2 melko huonosti
3 siltä väliltä
4 melko hyvin
5 erittäin hyvin
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6) Miten paljon koette lapsenne hyötyneen kuntoutusryhmään osallistumisesta?

1 ei lainkaan tai ei juuri lainkaan
2 melko vähän
3 siltä väliltä
4 melko paljon
5 erittäin paljon

7) Miten paljon koette itse hyötyneenne vanhempainryhmään osallistumisesta?

1 ei lainkaan tai ei juuri lainkaan
2 melko vähän
3 siltä väliltä
4 melko paljon
5 erittäin paljon

8) Miten paljon perheenne kokonaisuudessaan on hyötynyt kuntoutuksesta?

1 ei lainkaan tai ei juuri lainkaan
2 melko vähän
3 siltä väliltä
4 melko paljon
5 erittäin paljon

9) Toivoisitteko kuntoutukselle jatkoa?

1     Kyllä 2     Ei

Perustelisitteko, miksi toivotte tai ette toivo kuntoutuksen jatkuvan?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

10) Pitävävä ätkö seuraavat lapsenne opettajaa koskevat yhteystiedot edelleen paikkansa? Mikäli tiedoissa 
on muutoksia, voisitteko ystävävä ällisesti korjata.

Kiitoksia vastauksistanne! Mikäli teillä on tätä tutkimusta koskevia kommentteja, voitte kirjoittaa 
niitä vapaasti tämän lomakkeen kääntöpuolelle tai ottaa suoraan yhteyttä minuun, puh. XXXXX.
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Liite 3. Harnoin torni -tehtävän välineet ja pisteitys

Hanoin torni -tehtävää varten rakennettiin mahdollisimman tarkasti Borysin, Spitzin ja Doransin 

(1982) kuvauksen mukaisesti kaksi samanlaista puista settiä, joissa

• laudan koko on noin 26 cm x 10 cm x 1 cm

• tappien pituus 7.5 cm, halkaisija 1 cm, etäisyys toisistaan 7.5 cm

• kiekkojen halkaisijat ovat noin 4.5 cm, 5.5 cm ja 7.5 cm, paksuus noin 1.5 cm

Tehtävän aluksi lapselle kerrottiin säännöt (Ahonniska ym., 2000), joiden mukaan isompi kiek-

ko ei saa koskaan mennä pienemmän päälle, kerralla saa siirtää vain yhtä kiekkoa ja tärkeintä 

on, että yrittää ratkaista tehtävän mahdollisimman vähillä siirroilla eikä käytetyllä ajalla ole 

merkitystä. Sääntöjen ymmärtäminen tarkistettiin yhdessä lapsen kanssa.

Varsinainen testi koostui viidestä tehtävästä, joista ensimmäinen oli ratkaistavissa neljällä, toi-

nen viidellä, kolmas kuudella ja neljäs sekä viides seitsemällä siirrolla. Lapsen piti suorittaa jo-

kainen tehtävistä onnistuneesti minimimäärällä siirtoja kaksi kertaa peräkkäin ennen seuraavaan 

tehtävään siirtymistä. Ainoa poikkeus oli ensimmäinen tehtävä, jossa riitti yksikin oikea suori-

tus. Jokaista tehtävää sai yrittää yhden kerran vähemmän kuin mitä tehtävässä oli tarvittavia siir-

toja, mutta jos toiseksi viimeisellä yrityksellä lapsi ei onnistunut suorituksessa, viimeinen yritys 

jätettiin käyttämättä. Mikäli lapsi käytti tehtävässä liikaa siirtoja, häntä kehotettiin yrittämään 

uudestaan vähemmillä siirroilla, mutta oikeaa siirtojen määrää ei kerrottu.

Pisteitä annettiin seuraavasti: jos lapsi ratkaisi tehtävän oikein heti molemmilla kahdella en-

simmäisellä yrityksellä, hän sai siirtojen määrän miinus yksi pistettä. Jos hän ratkaisi tehtävän 

oikein toisella ja kolmannella yrityksellä, hän sai siirtojen määrän miinus kaksi pistettä ja niin 

edelleen. Jos lapsi ei onnistunut ratkaisemaan tehtävää kahdella peräkkäisellä yrityksellä, hän 

sai kuitenkin jokaisesta oikeasta ratkaisusta puoli pistettä. Testin maksimipistemääräksi tuli näin 

24 pistettä.
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HANOIN TORNI

Nimi: ____________________________________ Pvm:______________

3 p. 2 p. 
1. (4)

4 p. 3 p. 2 p. 
2. (5)

5 p. 4 p. 3 p. 2 p. 
3. (6)

6 p. 5 p. 4 p. 3 p. 2 p. 
4. (7) 

6 p. 5 p. 4 p. 3 p. 2 p. 
5. (7)

YHT: / 24 p. 
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Liite 4. Muuttujaluettelo

Aineistoa kuvaavat muuttujat
1. Sukupuoli (1 = tyttö, 2 = poika)
2. Ikä vuosina alkumittauksen kohdalla
3. Ikä vuosina loppumittauksen kohdalla
4. Diagnoosi (1 = kyllä, 2 = ei)
5. Luokka-aste (1 = esikoulu, 2 = 1. luokka, 3 = 2. luokka, 4 = 3. luokka, 5 = 4. luokka)  
6. HOJKS (1 = kyllä, 2 = ei)
7. Erityisopetusta (1 = kyllä, 2 = ei)
8. Mukautettuja oppiaineita (1 = kyllä, 2 = ei)
9. Koulunkäyntiavustaja (1 = henkilökohtainen, 2 = luokkakohtainen, 3 = ei avustajaa)
10. Vuosi TOTAKU-ryhmäkuntoutuksessa (1 = ensimmäinen vuosi, 2 = toinen vuosi)
11. Lapsen osallistuminen kuntoutukseen (aktiivisuus asteikolla 1–5)
12. Vanhempien osallistuminen vanhempainryhmään (aktiivisuus asteikolla 1–5)
13. Kuntoutuksen vastaavuus odotuksiin (asteikolla 1–5)
14. Lapsen hyötyminen kuntoutuksesta (asteikolla 1–5)
15. Vanhemman hyötyminen kuntoutuksesta (asteikolla 1–5)
16. Perheen hyötyminen kuntoutuksesta (asteikolla 1–5)
17. Jatkotoive (1 = toivoo jatkoa, 2 = ei toivo)

Muuttujat, joita mitattu sekä alku- että loppumittauksessa

18. Laskutehtävät, WISC-III (raakapisteinä ja standardipisteinä)
19. Numerosarjat, WISC-III (raakapisteinä ja standardipisteinä)
20. Merkkikoe, WISC-III (raakapisteinä ja standardipisteinä)
21. Tornitesti, NEPSY (raakapisteinä ja standardipisteinä)
22. Auditiivinen tarkkaavuus ja vastaustavan vuorottelu, NEPSY (raakapisteinä ja standardipis-

teinä)
23. Auditiivinen tarkkaavuus, NEPSY (raakapisteinä ja standardipisteinä)
24. Vastaustavan vuorottelu, NEPSY (raakapisteinä ja standardipisteinä)
25. Visuaalinen tarkkaavuus, NEPSY (raakapisteinä ja standardipisteinä)
26. Patsas, NEPSY (raakapisteinä ja standardipisteinä)
27. Kuvioiden keksiminen, NEPSY (raakapisteinä ja standardipisteinä)
28. Koputus ja taputus, NEPSY (raakapisteinä ja standardipisteinä)
29. Hanoin torni (raakapisteinä)
30. Oppositionaalisuus, CRS–R (vanhemman arvio, standardipisteinä)
31. Tarkkaamattomuus/kognitiiviset ongelmat, CRS–R (vanhemman arvio, standardipisteinä)
32. Hyperaktiivisuus, CRS–R (vanhemman arvio, standardipisteinä)
33. Ahdistuneisuus/ujous, CRS–R (vanhemman arvio, standardipisteinä)
34. Perfektionismi, CRS–R (vanhemman arvio, standardipisteinä)
35. Sosiaaliset ongelmat, CRS–R (vanhemman arvio, standardipisteinä)
36. DSM-IV: Tarkkaamattomuus, CRS–R (vanhemman arvio, standardipisteinä)
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37. DSM-IV: Hyperaktiivisuus/impulsiivisuus, CRS–R (vanhemman arvio, standardipisteinä)
38. DSM-IV: Yhdistelmätyyppinen tarkkaavaisuushäiriö, CRS–R (vanhemman arvio, standar-

dipisteinä)
39. Oppositionaalisuus, CRS–R (opettajan arvio, standardipisteinä)
40. Tarkkaamattomuus/kognitiiviset ongelmat, CRS–R (opettajan arvio, standardipisteinä)
41. Hyperaktiivisuus, CRS–R (opettajan arvio, standardipisteinä)
42. Ahdistuneisuus/ujous, CRS–R (opettajan arvio, standardipisteinä)
43. Perfektionismi, CRS–R (opettajan arvio, standardipisteinä)
44. Sosiaaliset ongelmat, CRS–R (opettajan arvio, standardipisteinä)
45. DSM-IV: Tarkkaamattomuus, CRS–R (opettajan arvio, standardipisteinä)
46. DSM-IV: Hyperaktiivisuus/impulsiivisuus, CRS–R (opettajan arvio, standardipisteinä)
47. DSM-IV: Yhdistelmätyyppinen tarkkaavaisuushäiriö, CRS–R (opettajan arvio, standardi-

pisteinä)
48. Kognitiivinen itsekontrolli, TSCRS (vanhemman arvio, asteikko 10–50)
49. Sosiaalinen itsekontrolli, TSCRS (vanhemman arvio, asteikko 5–25)
50. Kokonaisitsekontrolli, TSCRS (vanhemman arvio, asteikko 15–75)
51. Kognitiivinen itsekontrolli, TSCRS (opettajan arvio, asteikko 10–50)
52. Sosiaalinen itsekontrolli, TSCRS (opettajan arvio, asteikko 5–25)
53. Kokonaisitsekontrolli, TSCRS (opettajan arvio, asteikko 15–75)
54. WISC-III ”häiriintymättömyysfaktori” (keskiarvo muuttujien 18–20 standardipisteistä) 
55. NEPSY: Tarkkaavaisuus ja toiminnanohjaus (keskiarvo muuttujien 21, 22, 25–28 standar-

dipisteistä)
56. Kokonaistestisuoritus (keskiarvo muuttujien 18–22 ja 25–28 standardipisteistä)

Muut muuttujat
57. Tarkkaamattomuus (keskiarvo muuttujista 36 ja 45)
58. Hyperaktiivisuus/impulsiivisuus (keskiarvo muuttujista 37 ja 46)
59. Yhdistelmätyyppinen (keskiarvo muuttujista 38 ja 47)
60. Tarkkaavaisuushäiriö (1 = normaalivaihtelussa, 2 = tarkkaavaisuushäiriö)
61. Tarkkaavaisuushäiriön tyyppi (1 = normaalivaihtelussa, 2 = pääasiallisesti tarkkaamaton, 

3 = pääasiallisesti hyperaktiivis-impulsiivinen, 4 = yhdistelmätyyppinen)
62–100. Muutospisteet: kaikille muuttujille 18–56 on laskettu muutosmuuttuja vähentämällä 

loppumittauksen pisteistä alkumittauksen pisteet



66

Liite 5. Reliabiliteettikertoimet

Tutkimuksessa käytettyjen skaalojen reliabiliteettikertoimet (Cronbachin alfat).

alkumittaus loppumittaus
osioita n α n α

WISC-III: ”Häiriintymättömyysfaktori” 3 16 -.31 16 .75
NEPSY: Tarkkaavuus ja toiminnanohjaus 6 16 .16 16 .44
Kokonaistestisuoritus 9 16 .42 16 .68

Conners: A. Oppositionaalisuus vanh.arv. 10 16 .88 15 .87
opett. arv. 6 14 .91 11 .93

Conners: B. Kognitiiviset ongelmat vanh.arv. 12 12 .88 14 .91
opett. arv. 8 13 .76 10 .85

Conners C. Hyperaktiivisuus vanh.arv. 9 16 .89 14 .91
opett. arv. 7 14 .94 11 .90

Conners D. Ahdistuneisuus, ujous vanh.arv. 8 16 .82 15 .84
opett. arv. 6 14 .10 12 .61

Conners E: Perfektionismi vanh.arv. 7 16 .69 15 .64
opett. arv. 6 14 .45 12 .52

Conners F: Sosiaaliset ongelmat vanh.arv. 5 15 .64 15 .86
opett. arv. 5 14 .86 11 .88

Conners L: DSM-IV: Tarkkaamattomuus vanh.arv. 9 15 .75 14 .90
opett. arv. 9 14 .78 11 .89

Conners M: DSM-IV: Hyperakt.-impuls. vanh.arv. 9 16 .89 15 .90
opett. arv. 9 14 .94 12 .92

Conners N: DSM-IV–Yhteensä vanh.arv. 18 15 .87 14 .95
opett. arv. 18 14 .93 11 .90

TSCRS: Kognitiivinen itsekontrolli vanh.arv. 10 14 .75 13 .81
opett. arv. 10 15 .83 12 .90

TSCRS: Sosiaalinen itsekontrolli vanh. arv. 5 14 .67 14 .86
opett. arv. 5 15 .88 13 .80

TSCRS: Kokonaisitsekontrolli vanh. arv. 15 14 .81 13 .87
opett. arv. 15 15 .91 12 .91
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Liite 6. Alkumittauksen testipistemäärien vertailu normeihin

Tutkimusryhmän lasten testisuoritusten vertailuun suhteessa testien normitietoihin käytettiin z-

arvoja, jotka laskettiin kaavasta 

jossa

x = tutkimusryhmän lasten standardipisteiden keskiarvo kyseissä osatestissä

µ = osatestin normitettu keskiarvo

δ = osatestin normitettu keskihajonta

N = tutkimusryhmän lasten määrä

Sekä WISC-III:n että NEPSY:n normiaineistossa standardipisteiden keskiarvo on 10 ja keski-

hajonta 3.

alkumittaus
x z p-arvo

WISC-III
Laskutehtävät 6.9 -4.13 ***
Numerosarjat 7.1 -3.87 ***
Merkkikoe 7.5 -3.33 **

NEPSY
Tornitesti 10.8 1.07
Aud. tarkk. ja vast. tavan vuor. 5.8 -5.6 ***
Vis. tarkk. 10.3 0.4
Patsas 3.4 -8.8 ***
Kuv. keks. 8.4 -2.13 *
Koputus ja taputus 7.3 -3.6 ***

* p < .05 ** p < .01  *** p < .001

z =
x – µ

δ
N

x = tutkimusryhmän lasten standardipisteiden keskiarvo kyseissä osatestissä
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Liite 7. Alkumittauksen pistemäärät erikseen kahdelle ryhmälle

Pistemäärien keskiarvot ja keskihajonnat erikseen tarkkaavaisuushäiriöisiksi ja normaalivaihte-

lun piiriin kuuluviksi luokitelluille lapsille. Vertailu on tehty Mannin-Whitneyn U-testillä.

norm. vaihtelu tarkk.häiriö
n ka kh n ka kh p-arvo

Toiminnanohjaus ja 
tarkkaavaisuus

WISC-III Laskutehtävät 6 6.0 3.7 10 7.5 3.0 .538
Numerosarjat 6 7.3 2.7 10 7.0 2.6 .734
Merkkikoe 6 6.5 5.0 10 8.1 2.9 .440
WISC-III yhd. 6 6.6 1.5 10 7.5 1.8 .412

NEPSY Tornitesti 6 10.2 5.4 10 11.1 4.7 .890
Aud. tarkk. 6 4.7 2.2 10 6.5 4.3 .395
 - tarkkaavuus 5 7.8 1.6 10 7.4 6.0 .744
 - vast. tav. vuor. 5 4.4 2.9 10 3.5 4.7 .516
Vis. tarkk. 6 6.7 2.9 10 12.5 4.8 .024 *
Patsas 6 3.3 3.0 10 3.5 3.1 1.000
Kuv. keks. 6 7.5 2.4 10 9.0 2.8 .406
Kop. ja tap. 6 6.0 4.1 10 8.0 5.1 .399
NEPSY yhd. 6 6.4 1.6 10 8.4 1.5 .021 *

Kokonaistestisuoritus 6 6.5 1.4 10 8.1 1.4 .044 *
Hanoin torni (raakapist.) 6 5.4 5.7 10 7.6 6.4 .541

Oppositionaalisuus Conners A vanh. arv. 6 53.8 5.6 10 63.6 12.7 .168
opett. arv. 5 47.4 2.5 9 69.0 14.5 .006 **

Kognitiiviset ong./ 
tarkkaamattomuus

Conners B vanh. arv. 6 59.3 8.2 10 73.0 10.4 .020 *
opett.arv. 5 56.6 9.2 9 62.6 8.1 .313

Hyperaktiivisuus Conners C vanh. arv. 6 55.7 4.4 10 72.7 13.7 .022 *
opett. arv. 5 50.2 5.0 9 71.0 12.3 .010 **

Ahdistuneisuus/ 
ujous

Conners D vanh. arv. 6 51.0 5.1 10 57.4 14.0 .442
opett. arv. 5 61.0 9.0 9 62.3 8.2 .812

Perfektionismi Conners E vanh. arv. 6 49.3 8.9 10 52.8 8.3 .432
opett. arv. 5 57.6 7.0 9 61.8 9.3 .678

Sosiaaliset ong. Conners F vanh. arv. 6 54.8 8.7 10 66.6 16.5 .153
opett. arv. 5 49.2 5.8 9 61.2 9.9 .013 *

DSM-IV: 
Tarkkaamattomuus

Conners L vanh. arv. 6 59.3 6.6 10 69.9 9.1 .058 (*)
opett. arv. 5 55.8 5.4 9 67.1 5.3 .002 **

DSM-IV: Hyperakt./
impulsiivisuus

Conners M vanh. arv. 6 56.8 5.4 10 72.3 13.6 .028 *
opett. arv. 5 49.4 5.5 9 68.6 13.7 .033 *

DSM-IV: Total Conners N vanh. arv. 6 58.7 5.2 10 73.0 10.8 .015 *
opett. arv. 5 53.0 4.9 9 69.4 8.4 .001 **

Itsekontrolli TSCRS
(raakapisteet)

kognitiivinen vanh. arv. 6 28.8 5.0 8 22.6 3.3 .022 *
opett. arv. 5 32.4 4.7 10 21.3 5.0 .004 **

sosiaalinen vanh. arv. 6 15.7 2.5 8 11.9 3.5 .045 *
opett. arv. 5 19.6 3.0 10 12.5 4.5 .007 **

kokonais-
itsekontrolli

vanh. arv. 6 44.5 5.8 8 34.5 6.0 .021 *
opett. arv. 5 52.0 7.2 10 33.8 8.6 .004 **

(*) p < .10 * p < .05  ** p < .01
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Liite 8. Alku- ja loppumittauksen pistemäärien keskiarvot ja -hajonnat

Vertailu on tehty Wilcoxonin merkkitestillä (Wilcoxon Signed Ranks Test).

alkumittaus loppumittaus
n ka kh ka kh p-arvo

Toiminnanohjaus ja 
tarkkaavaisuus

WISC-III Laskutehtävät 16 6.9 3.3 7.8 4.1 .309
Numerosarjat 16 7.1 2.6 7.6 2.4 .463
Merkkikoe 16 7.5 3.8 7.9 4.3 .726
WISC-III yhd. 16 7.2 1.7 7.8 3.0 .659

NEPSY Tornitesti 16 10.8 4.8 10.6 3.0 .963
Aud. tarkk. 16 5.8 3.7 7.4 3.3 .013 *
 - tarkkaavuus 15 7.5 3.0 9.1 2.8 .001 ***
 - vast. tav. vuor. 15 5.5 4.1 6.5 3.1 .084 (*)
Vis. tarkk. 16 10.3 5.0 10.3 4.3 .937
Patsas 16 3.4 3.0 6.0 4.6 .027 *
Kuv. keks. 16 8.4 2.7 11.7 3.9 .004 **
Kop. ja tap. 16 7.3 4.7 7.1 4.7 .981
NEPSY yhd. 16 7.7 1.8 8.8 2.1 .059

Kokonaistestisuoritus 16 7.5 1.6 8.5 2.1 .049 *
Hanoin torni (raakapist.) 16 6.8 6.1 10.5 6.6 .004 **

Oppositionaalisuus Conners A vanh. arv. 15 60.9 11.1 60.7 11.1 .857
opett. arv. 11 62.3 15.0 59.2 14.0 .477

Kognitiiviset ong./ 
tarkkaamattomuus

Conners B vanh. arv. 15 69.5 10.0 65.1 11.5 .140
opett.arv. 11 59.5 9.0 55.4 10.5 .023 *

Hyperaktiivisuus Conners C vanh. arv. 15 67.4 13.6 68.1 14.5 .891
opett. arv. 11 65.2 14.1 61.5 12.0 .031 *

Ahdistuneisuus/ 
ujous

Conners D vanh. arv. 15 55.5 11.9 51.7 12.0 .090 (*)
opett. arv. 11 62.7 8.4 61.5 11.4 .715

Perfektionismi Conners E vanh. arv. 15 52.2 8.2 50.6 8.5 .668
opett. arv. 11 62.0 8.8 54.2 7.5 .029 *

Sosiaaliset ong. Conners F vanh. arv. 15 63.3 14.8 63.9 16.3 .893
opett. arv. 11 55.5 7.7 54.7 10.5 .727

DSM-IV: 
Tarkkaamattomuus

Conners L vanh. arv. 15 67.1 8.6 63.5 11.2 .295
opett. arv. 11 62.7 8.1 57.7 8.9 .039 *

DSM-IV: Hyperakt./
impulsiivisuus

Conners M vanh. arv. 15 67.5 13.3 68.0 13.4 .853
opett. arv. 11 63.8 14.5 59.4 11.5 .037 *

DSM-IV: Total Conners N vanh. arv. 15 68.8 10.8 66.7 12.9 .679
opett. arv. 11 64.4 11.3 59.2 9.0 .018 *

Itsekontrolli TSCRS
(raakapisteet)

kognitiivinen vanh. arv. 13 24.5 4.4 24.5 6.2 .822
opett. arv. 12 24.5 7.5 27.8 7.9 .004 **

sosiaalinen vanh. arv. 13 13.2 3.6 13.3 4.8 .905
opett. arv. 12 14.0 5.0 15.0 4.4 .252

kokonais-
itsekontrolli

vanh. arv. 13 37.8 6.9 37.8 10.0 .906
opett. arv. 12 38.5 12.0 42.8 11.4 .006 **

(*) p < .10 * p < .05  ** p < .01 *** p < .001
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