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Taustaa

• Nuorten aikuisten oppimisvaikeudet ja mielenterveyden 
ongelmat voivat pitkään jatkuvina syrjäyttää koulutuksesta ja 
työelämästä (mm. Reneflot & Evensen 2014, Doyle & McDowall 
2015; de Beer ym. 2014)

• Peruskouluiän ohittaneiden nuorten oppimisvaikeuksien 
tunnistamiseen, kuntoutukseen ja tukitoimiin on saatavilla 
palveluja erittäin niukasti (Korkeamäki ym. 2010)

• Tiedonkäsittelyn vaikeuksiin liittyvät mielenterveyden ongelmat 
ovat usein reaktiota vaikeuksien mukanaan tuomiin 
elämäntilanteisiin ja kokemuksiin.

– Esim. Masennusta ja ahdistushäiriöitä omaavien nuorten aikuisten OPI-
kuntoutuksen (Kelan Muutos-hanke) alustavien tulosten mukaan 
kuntoutujien perusoppimistaitojen puute yleinen haaste.
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NUTTU–Nuoret tuella työelämään (2014-2017)

• Osana STEAn Paikka auki - Nuoret työelämään ohjelmaa

• Kohderyhmä:

– Alle 25-vuotiaat työttömät ja työttömyysuhan alaiset nuoret, jotka 
kokevat mielenterveyden ongelmia ja/tai oppimisen vaikeuksi

– Nuorten kanssa asioivat työntekijät

• Hankkeen osatavoitteena oli kehittää:

Seulontamenetelmä, jonka avulla voidaan tunnistaa nuorten 
oppimisen vaikeuksia ja/tai mielenterveyden ongelmia - > KOMO 
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Tavoitteena kehittää luotettava menetelmä

• oppimisen vaikeudet & mielenterveyden kysymykset

• Osalla oppimisen vaikeudet nivoutuvat 
mielenterveysongelmiin

• Oppimisen tukitoimet saattavat olla liian kapea-alaisia

• voidaan tunnistaa monenlaisia oppimisvaikeuksia

• kieli, matematiikka, keskittyminen ja toiminnanohjaus, 
visuospatiaalinen hahmottaminen
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TUNNISTAMINEN
Onko 

ongelmia?

HAASTATTELU
Millaiset ongelmat ja 

voimavarat?

Mielenterveys
Mielenterveys & 
oppimisvaikeus

Oppimisvaikeus

Neuropsykologinen 
tutkimus

IISI-ryhmä
OPI IISISTI

-ryhmä
OPPI-ryhmä

Kohderyhmä 

Työttömät tai työttömyysuhan 
alaiset nuoret täyttivät 
KOMO-kyselyn

Ongelmia KOMOssa
raportoivat kutsuttiin
haastatteluun
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KOMO -kyselyn kehittäminen
Kohderyhmä

• KOMO -kyselyn täyttäneet (n= 643) 
– pääsääntöisesti työttömiä nuoria aikuisia

– Keski-ikä 21.1 (kh 2.3) (väli 16 – 35) (94 % 18-25 vuotiaita)

– 52 % naisia

• Haastatteluun osallistuneet (n= 210)
– vaikeuksien ja vahvuuksien tarkentaminen

– selvitettiin motivaatiota osallistua ryhmään

-> 106 osallistui ryhmiin (3 eri ryhmämallia)

• Neuropsykologiset tutkimukset (n= 62)
– Oppimisen vaikeuksiin tai mielenterveyden & oppimisen pulmiin

keskittyviin ryhmiin osallistuvat
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KOMO-seulan kehittämisvaiheet

Vaihe 1. 
• Kysymysten valinta

Vaihe 2. 
• Lopullisten kysymysten valinta

Vaihe 3.

• Kysymysten validiteetin ja reliabiliteetin
testaus
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KOMO-kyselyssä kartoitettavat vaikeudet

• Lukeminen

• Matematiikka

• Muisti

• Kielellinen ymmärtäminen & tuotto

• Tarkkaavuus ja toiminnanohjaus

• Visuomotoriikka ja vis. hahmottaminen

Oppimisen 
vaikeudet:

• Masentuneisuus

• Ahdistuneisuus, paniikkikohtaukset

• Sosiaalinen jännittäminen

• Pakko-oireet

Psyykkiset 
pulmat:



Lopullisten kysymysten valitseminen

• Tilastolliset tarkastelut 
– Eksploratiivinen faktorianalyysi (varimax rotaatio)

• Vähäisen latauksen saaneet osiot karsittiin

– Korrelaatioiden tarkastelu (Pearsonin korrelaatiokerroin)
• voimakkaasti keskenään korreloivat osiot karsittiin

• karsittiin huonosti neuropsykologisten tutkimusten kanssa korreloivat 
kysymykset

• Käyttäjäkokemukset 
– Kysyttiin menetelmän kysymysten ymmärrettävyydestä, täytön 

helppoudesta, pituudesta jne. 

 Alkuperäisen kyselyn 53 kysymyksestä vähennettiin 15 
kysymystä
• Mielenterveyden ongelmat 24   >   15 kysymystä

• Oppimisen vaikeudet 29 >  23 kysymystä
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Vaihe 3: Lopullinen versio (38 kysymystä)

- Uusi faktorianalyysi (varimax rotation, n = 643) , jonka 
perusteella päädyttiin 5 pääfaktoriin

Faktori / Nimi Lataukset

1. Koettu mieliala ja ahdistus (15 väittämää) 19.2%

2. Lukeminen ja kielelliset taidot (7 väittämää) 7.9%

3. Tarkkaavuus ja toiminnanohjaus (7 väittämää) 6.7%

4. Matemaattiset taidot (4 väittämää) 6.0%

5. Näönvaraiset taidot ja silmä-käsi-yhteistyö (5 väit.) 3.9%
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KOMO-kyselyn käytöstä

• Vaikeuksien varhainen tunnistaminen ja tuen saaminen 
edistää opiskelussa ja työelämässä menestymistä

• Vaikeuksien tunnistaminen mahdollistaa asiakkaan 
ohjaamisen  tarvittaviin jatkoselvityksiin ja tukipalveluihin

• Kyselyä voidaan hyödyntää kuntoutustarpeen arvioinnissa 
ja kuntoutuksen kohdentamisessa

• Kyselyä voidaan käyttää arvioitaessa kuntoutuksen 
aikaansaamaa muutosta psyykkisissä pulmissa ennen-
jälkeen 

• Käyttäjäkokemusten ja tilastollisten analyysien perusteella 
KOMO-seula on luotettava ja helppokäyttöinen 
menetelmä
– HUOM! KOMO on puheeksioton väline – ei kuitenkaan diagnosointiin!
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KOMO saatavissa ammattilaisten käyttöön

KOMO-kysely ohjeistuksineen on ladattavissa NUTTU-
hankkeen nettisivuilta Ammattilaiselle-osiosta:

http://hankkeet.kuntoutussaatio.fi/nuttu/
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