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Alkusanat

Palaan muistoissani vuosia taaksepäin. Silmieni eteen piir-
tyy pieni tummahiuksinen poika, jonka kanssa olin tehnyt 
vastavalmistuneena erityisopettajana usean viikon ajan töitä. 
Meillä oli hyvä yhteistyösuhde, ja teimme yhdessä päivittäin 
tehtäviä. Yhtenä aamuna kaikki oli toisin. Lapsi pakoili mi-
nua pöydän alla, katsoi pitkien etuhiuksiensa alta pelokkaasti 
ja kuvaili minua oudoksi. Olin ihmeissäni. En ymmärtänyt, 
mistä muutos johtui. Sillä tunnilla emme tainneet saada yh-
tään mitään aikaan. Tunnin lopuksi lapsi piirsi kuvan minus-
ta. Kuvassa olin minä, mutta kynteni olivat valtavat, kuin pe-
tolinnun pelottavat kynnet. Näytin kuvassa enemmän rölliltä 
kuin itseltäni. Samaa meissä oli vain hiusten väri. Siinä het-
kessä tajusin, mikä oli muuttunut. Olin saanut edellisenä päi-
vänä tulevia häitämme varten omasta mielestäni kauniit, pit-
kät geelirakenteiset kynnet. Autismikirjolla olevalle lapselle se 
oli muutos, johon hän ei ollut varautunut. Minä näytin hänen 
silmissään täysin erilaiselta: uhkaavalta ja pelottavalta. Jous-
tamaton ajattelu, muutos ja lapsen erinomainen kyky havaita 
yksityiskohtia olivat vieneet meidät yllättävään tilanteeseen.
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Tuo hetki ei unohdu minulta ikinä. Oivalsin jotain, mikä 
muutti koko elämääni opettajana. Halusin sukeltaa neurokir-
jon lasten elämään ja oppia tarkastelemaan toisin silmin tätä 
maailmaa. Näiden vuosien jälkeen olen edelleen usein ihmet-
telijän paikalla: vieläkään en läheskään aina ymmärrä tai tiedä 
vastauksia. Olen usein epävarmuuden äärellä hetkellisesti kei-
nottomana, kunnes taas löydän polun pään. Olen huomannut, 
että ei-tietämisen tila on usein kaikkein parhain hetki, sillä sii-
nä saan tarkastella tilannetta lapsen näkökulmasta.

Työtietokoneeni taustakuvana lukee isoin kirjaimin ”Jo-
kainen lapsi haluaa onnistua” ja ”Lapset toimivat oikein, jos 
osaavat”. Kuluneet vuodet pienten erityisten lasten ja nuorten 
seurassa ovat opettaneet keksimään yhä uusia keinoja onnis-
tumisen takaamiseksi. Olen kohdannut upeita ammattilaisia, 
jotka ovat keksineet hienoja tapoja ylittää esteitä. Olen elänyt 
ammattilaisten seurassa, jotka ovat nähneet hyvän lapsessa ja 
iloinneet hänestä juuri sellaisena kuin hän on. Olen ollut läsnä 
myös hetkissä, joissa lapsessa ei ole nähty mitään hyvää. Olen 
kuullut puhetta, jota lapsen ei ikinä pitäisi kuulla itsestään.

Olen ymmärtänyt, että usein keinottomuus ja uupumus 
ajavat umpikujaan, jossa ei ole enää mitään hyvää: ei valoa, ei 
toivoa eikä luottamusta siihen, että tästäkin selvitään. Voimat-
tomuus ajaa pahimmillaan tilanteeseen, jossa omasta työstä on 
mahdotonta löytää enää kipinää. Ratkaisu piilee voimaantu-
misessa: minä jaksan, kun minulla on jotain, mistä ammentaa, 
askelmerkkejä ainakin yksi eteenpäin, työkaluja takataskussa, 
keinoja seuraavaan päivään ja tukea ympärillä.

Olen kahden vuoden ajan kiertänyt antamassa opettajille 
ja ohjaajille koulutusta käyttäytymisterapiaa ja erityispedago-
giikka yhdistävistä menetelmistä, joita voi käyttää neurokirjon 
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oppilaiden kanssa. Luennoistani on tullut hyvää palautetta, ja 
opettajat ovat kokeneet saaneensa arjessa tarvittavia keinoja 
ja työkaluja. Moni on toivonut työkalupakkia kirjaksi, ja nyt 
se on käsissäsi. Työkalupakki kuvaa ajatustani ideoiden laati-
kosta, josta voi ammentaa työhön uusia ja toimivia työkaluja.

Tämä kirja syntyi syvästä halusta olla neurokirjon lasten ja 
nuorten puolella. Neurokirjon lapsella tarkoitan tässä kirjassa 
oppilaita, joilla on ADHD, autismikirjon häiriö, Tourette tai 
kehityksellinen kielihäiriö. Ajatukseni kumpuavat ymmärryk-
sestä, että meillä on käytössämme paljon menetelmiä, joiden 
avulla saamme koulun arjesta sujuvampaa ja oppimisen iloa 
kannattelevaa. Neurokirjon oppilas – opettajan ja ohjaajan työ-
kalupakki syntyi antoisan ja välillä haastavan nepsyarjen kes-
kelle kirjaksi, josta löytyy työkaluja seuraavaan päivään ja as-
kelmerkkejä eteenpäin.

Kirjassa yhdistelen erityisopettajan ja lasten psykoterapeu-
tin ammattitaitoni pohjalta erityispedagogiikkaa ja käyttäyty-
misterapiaa. Käyttäytymisterapeuttiset työkalut ovat näyttöön 
perustuvia keinoja tukea lasta ja nuorta. Käyttäytymisterapeut-
tiset interventiot mainitaan muun muassa ADHD:n ja autis-
mikirjon Käypä hoito -suosituksissa. Kun puhumme koulus-
sa ilmenevistä haasteista, tarkoitamme useimmiten lapsen tai 
nuoren ulospäin näkyvän toiminnan eli käyttäytymisen haas-
teita. Käyttäytymisterapeuttiset työkalut tähtäävät nimensä 
mukaisesti käyttäytymisen muokkaamiseen ja toivotun käyt-
täytymisen lisäämiseen. Käyttäytymisterapeuttisen työotteen 
keskeinen ajatus on taitoharjoittelu. Ajatus taitojen oppimi-
sesta sopii täydellisesti koulumaailmaan. Tässä kirjassa avaan 
teille omaa työkalupakkiani, jota käytän neurokirjon lasten 
tukemisessa. Oman tekstini lisäksi taitavat kollegani ja upeat 
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kokemusasiantuntijat vierailevat kirjan sivuilla tuomassa ää-
nensä esiin.

Kirjan ensimmäisessä osassa tutustutaan neurokirjoon. 
Diagnooseja tarkastellaan erityisesti koulun näkökulmasta. 
Haasteiden rinnalle nostetaan monet upeat neurokirjon vah-
vuudet ja pohditaan ympäristön muokkauksen merkitystä. En-
simmäisen osan lopuksi pohditaan neurokirjon oppilaan tuen 
tarpeen arviointia ja tuen suunnittelua. Kirjan toisessa osas-
sa avataan opettajan ja ohjaajan työkalupakki. Työkaluissa on 
varmasti osittain tuttuja asioita. Olen halunnut lisätä paljon 
arkisia konkreettisia ideoita, jotta tututkin keinot toisivat lisä-
arvoa lukijalle. Ehkä löydät työkalupakista myös jotain aivan 
uutta, mitä et ole vielä kokeillut. Kirjan kolmannessa osassa 
syvennytään kodin ja koulun yhteistyöhön ja pohditaan eri-
laisia keinoja tukea lasta yhdessä. Lopuksi käsitellään työssä 
jaksamisen keinoja ja työtä tunteiden äärellä. Pysähtymispaik-
koja on kouluarjessa aivan liian vähän, vaikka niiden merki-
tys jaksamiselle olisi suuri. Kirjan loppuosa voikin olla pieni 
hengähdyshetki sinulle omien tunteittesi ja tarpeittesi äärellä.

Toivon, että saat tästä kirjasta mukaasi keinoja, ajatuksia 
ja konkreettisia työkaluja haastavaan ja innostavaan arkeen 
neurokirjon lasten ja nuorten kanssa toimimiseen. Toivon, 
että tämä työkalupakki voisi kulkea mukanasi vuosia ja voi-
sit täydentää sitä omilla oivalluksillasi ja ideoillasi. Lukujen 
loppuun on sen mahdollistamiseksi jätetty tilaa ajatuksillesi 
ja muistiinpanoillesi.

Haluan vinkata sinulle vielä kotisivujeni maksuttoman ma-
teriaalipankin osoitteessa www.ellipsi.me. Sivuilta löydät pal-
jon kouluun ja tämän kirjan aiheisiin sopivaa materiaalia. Ter-
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vetuloa seuraamaan minua myös Instagramiin. Löydät minut 
nimellä maria_ellipsi. Ehkä tapaamme siellä!

Olen kirjoittanut tätä kirjaa kirkkaina kevätiltoina, ohikii-
tävinä hetkinä junassa, helteisinä kesäöinä Kyrönjoen rannalla 
ja ruskaretken jälkeisessä rauhassa Ylläksen juurella. Nyt syk-
syn kaikkien kauniiden värien hiljaa kadotessa ja talven lähes-
tyessä tämä kirja on valmis.

Tästä työstä, lapsista ja nuorista voimaa saaden
Isossakyrössä marraskuussa 2022
Maria
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Neurokirjon 
 sateenvarjon alla

Neurokirjo, nepsy ja neuropsykiatrinen ovat sanoja, jotka ku-
vaavat tämän kirjan aihepiiriä. Omissa ajatuksissani neuro-
kirjon monimuotoisuutta kuvaa parhaiten mielikuva sateen-
varjosta, jonka alle mahtuu monta erilaista neurokirjon kuvaa 
(kuvio 1). Yhteistä jokaiselle neurokirjon diagnoosille on se, 
että ne kertovat aivojen erilaisesta tavasta toimia. Sana neu-
ro viittaa haasteiden aivoperäisyyteen. Neurokirjon haasteet 
liittyvät aivojen erilaiseen toimintatapaan. Tyypillisesti neu-
rokirjon diagnooseiksi nimetään esimerkiksi ADHD, autis-
mikirjon häiriöt, Touretten oireyhtymä ja kehityksellinen kie-
lihäiriö. Lapsella tai nuorella voi olla samaan aikaan kaksi tai 
useampi neurokirjon diagnoosi.

Neurokirjon diagnooseihin voi liittyä haasteita esimerkik-
si sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, kielellisessä ja ei-kielelli-
sessä kommunikoinnissa, aistitiedon käsittelyssä, oman toi-
minnan ja tarkkaavuuden ohjauksessa sekä tunteiden ja 
käyttäytymisen säätelyssä. Neuropsykiatrisiin pulmiin voi liit-
tyä myös unen, oppimisen ja motoriikan haasteita. Neurokir-
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jon haasteisiin voi moni meistä samaistua hetkittäin jossain 
elämänvaiheessa tai kuormittavassa tilanteessa. Erilaiset kuor-
mitustekijät lisäävät usein myös lasten ja nuorten haasteiden 
näkyvyyttä. Onkin tärkeää huomata ero lapsen tai nuoren voi-
makkaan kuormituksen aikaan saamien oireiden ja varsinais-
ten neurokirjon oireiden välillä.

Kuvio 1. Yleisimmät neuropsykiatriset häiriöt

Neurokirjon oirekuvat vaihtelevat yksilöllisesti. Erilaiset 
kirjainyhdistelmät ja diagnoosi itsessään eivät vielä kerro pal-
jonkaan lapsesta tai nuoresta. Ne kertovat vain hänen aivo-
jensa erilaisesta toimintatavasta. Meidän kasvattajien tehtävä 
on tutustua lapseen, kerätä tietoa vanhemmilta ja muilta am-

ADHD

Touretten oireyhtymä

Kehityksellinen kielihäiriö

Autismikirjo
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mattilaisilta ja pohtia yhdessä, mistä juuri tämä lapsi hyötyi-
si koulussa. On tärkeää oppia tuntemaan oppilaan vahvuudet, 
haasteet ja tuen tarve ja rakentaa niistä paras mahdollinen ko-
konaisuus kouluun. Neurokirjon oppilaita varten ryhmään ra-
kennettava tuki auttaa merkittävästi kaikkia lapsia. Erityisen 
tärkeää tuen, pedagogisten järjestelyiden ja lapsesta vuosien 
varrella kertyneen hiljaisen tiedon siirtäminen on koulun ni-
velvaiheissa, jotta toimivia tapoja ei tarvitse keksiä joka ker-
ta uudelleen.

Neuropsykiatrisista häiriöistä on valtavasti tietoa lääketie-
teellisestä ja kuntoutuksellisesta näkökulmasta internetissä 
tai muissa kirjoissa. Niihin ei paneuduta tässä yhteydessä tar-
kemmin, sillä tämän kirjan painopiste on pedagogisissa työ-
kaluissa. Seuraavissa alaluvuissa on tarkoitus avata neuropsy-
kiatrisia termejä lyhyesti ennen kaikkea koulun näkökulmasta.

ADHD

Sami puhua pulputtaa silmät intoa tuikkien uusis-
ta ideoistaan ja ajatuksistaan. Kun muut vasta kai-
vavat kirjaa esiin, hän on jo ehtinyt avata kirjan, 
pudottaa penaalin lattialle ja kaatua tuolilla kurko-
tellessaan penaalia. Samin ajatukset laukkaavat ko-
vaa vauhtia, ja penaalia kurkotellessaan hän selittää 
vieressään istuvalle, miten ötököitä voisi parhaiten 
metsästää haavilla koulun jälkeen. Opettajan tie-
dustellessa koko luokalta tehtävien vastauksia Sami 
ei malttaisi millään odottaa, sillä oikeat vastauk set 
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mattilaisilta ja pohtia yhdessä, mistä juuri tämä lapsi hyötyi-
si koulussa. On tärkeää oppia tuntemaan oppilaan vahvuudet, 
haasteet ja tuen tarve ja rakentaa niistä paras mahdollinen ko-
konaisuus kouluun. Neurokirjon oppilaita varten ryhmään ra-
kennettava tuki auttaa merkittävästi kaikkia lapsia. Erityisen 
tärkeää tuen, pedagogisten järjestelyiden ja lapsesta vuosien 
varrella kertyneen hiljaisen tiedon siirtäminen on koulun ni-
velvaiheissa, jotta toimivia tapoja ei tarvitse keksiä joka ker-
ta uudelleen.

Neuropsykiatrisista häiriöistä on valtavasti tietoa lääketie-
teellisestä ja kuntoutuksellisesta näkökulmasta internetissä 
tai muissa kirjoissa. Niihin ei paneuduta tässä yhteydessä tar-
kemmin, sillä tämän kirjan painopiste on pedagogisissa työ-
kaluissa. Seuraavissa alaluvuissa on tarkoitus avata neuropsy-
kiatrisia termejä lyhyesti ennen kaikkea koulun näkökulmasta.

ADHD

Sami puhua pulputtaa silmät intoa tuikkien uusis-
ta ideoistaan ja ajatuksistaan. Kun muut vasta kai-
vavat kirjaa esiin, hän on jo ehtinyt avata kirjan, 
pudottaa penaalin lattialle ja kaatua tuolilla kurko-
tellessaan penaalia. Samin ajatukset laukkaavat ko-
vaa vauhtia, ja penaalia kurkotellessaan hän selittää 
vieressään istuvalle, miten ötököitä voisi parhaiten 
metsästää haavilla koulun jälkeen. Opettajan tie-
dustellessa koko luokalta tehtävien vastauksia Sami 
ei malttaisi millään odottaa, sillä oikeat vastauk set 
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pyrkivät väkisinkin tulemaan ulos suusta. Hän on 
kekseliäs, hän on innovatiivinen, hän on nopeista 
nopein. Koulussa iloitaan Samin idearikkaudesta ja 
innokkuudesta. Ne ovat Samin vahvuuksia.

Jokaiselle koulun aikuiselle tulee tutuksi työuran aikana 
kirjainyhdistelmä ADHD. AD on lyhenne englannin kieles-
sä tarkkaavuuden pulmia kuvaavasta ilmauksesta attention de-
ficit ja HD taas ylivilkkautta ja impulsiivisuutta kuvaavasta il-
mauksesta hyperactivity disorder. ADHD on neuropsykiatrinen 
haaste, jonka ilmiasu vaihtelee. ADHD:stä voidaan tunnistaa 
selkeästi kolme erilaista tyyppiä (kuvio 2).

Kuvio 2. ADHD:n kolme muotoa

ADHD, jossa  
on mukana  

tarkkaamattomuus  
(ei yliaktiivisuutta  

eikä impulsiivisuutta)

ADHD, jossa  
ovat mukana  

tarkkaamattomuus,  
yliaktiivisuus ja  
impulsiivisuus

ADHD, jossa  
ovat mukana  

yliaktiivisuus ja  
impulsiivisuus (ei  

tarkkaamattomuutta)

A D H D
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Toimintaohjeet

”Siivoa pulpetti”, ”Pakkaa reppu”, ”Tee tehtävä” ja ”Rauhoitu” 
ovat aikuisten hyvää tarkoittavia ohjeita. Lapselle nämä oh-
jeet eivät välttämättä kerro muuta kuin tavoitellun lopputu-
loksen. Se, miten tavoitteeseen päästään, onkin jo eri juttu ja 
monen neurokirjon lapsen ulottumattomissa. Kun ohjeet pil-
kotaan osiksi, jokaisella on mahdollisuus onnistua.

Miltä ohje ”Siivoa pulpetti” näyttäisi osiksi purettuna?

1. Tyhjennä pulpetti. Nosta kaikki tavarat tuolille.
2. Kostuta käsipaperi. Pyyhi pulpetin sisäpohja käsipaperilla. 

Kerää roskat paperiin ja vie paperi roskiin.
3. Erottele pulpetissa säilytettävät ja pois laitettavat tavarat.
4. Järjestä pulpetissa säilytettävät tavarat takaisin pulpettiin. 

Laita isot kirjat alimmaiseksi. Aseta kynät ja kumit sa-
maan paikkaan.

5. Hienoa! Valmista tuli!

Osatavoitteiden kautta päästään onnistumisen äärelle. ”Sii-
voa pulpetti” aukesi selkeiksi askeleiksi, ja tehtävää on mah-
dollista lähteä toteuttamaan.

Luokassa ohjeiden antaminen on vaihe, johon kannattaa 
panostaa. Ohjeen ymmärtäminen vaikuttaa suuresti siihen, 
miten työskentely lähtee sujumaan. Yhden kerran ääneen sa-
nottu pitkä ohje häviää monen oppilaan mielestä. Tavallista 
on sekin, että vain viimeiseksi sanottu ohje jää mieleen.
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