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Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ADHD-diagnoosin saaneiden oppilaiden käsi-

tyksiä heille mieluisasta oppimisympäristöstä. Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD) 

on kehityksellinen häiriö, joka heikentää yksilön toimintakykyä. Sen oireita ovat tyypillisesti 

tarkkaamattomuus, ylivilkkaus ja impulsiivisuus. Oppimisympäristö voidaan määritellä sellai-

siksi tiloiksi, paikoiksi, yhteisöiksi ja toimintakäytännöiksi, jotka mahdollistavat oppimisen. 

Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, jossa korostettiin lapsinäkökulmaa. Aineisto 

kerättiin puolistrukturoiduilla yksilöhaastatteluilla. Haastatteluihin osallistui kuusi peruskoulun 

1.–6. luokan oppilasta, joista jokaisella on ADHD-diagnoosi. Tutkimuksen aineisto käsiteltiin 

teorialähtöisen sisällönanalyysin avulla. Analyysin taustalla vaikutti oppimisympäristöjen jaot-

telu fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen ja pedagogiseen osa-alueeseen. Haastattelujen aikana 

tehtiin piirros toiveiden oppimisympäristöstä. 

Tutkimustuloksista selvisi, että tutkimukseen osallistuneet ADHD-diagnoosin saaneet oppilaat 

kaipaisivat oppimisympäristöltä omaa paikkaa, tilaa ja rauhaa. Sitä oppimisympäristöä, jossa 

he itse haluaisivat työskennellä, kuvattiin mukavaksi ja omaa oloa siellä ollessa rauhalliseksi. 

Haastateltavien vastauksissa oli havaittavissa viitteitä heidän nykyisiin oppimisympäris-

töihinsä, muun muassa koululuokkaan.  

Tutkimuksen tulokset myötäilevät suurelta osin niitä ohjeita, joita eri tahot ovat antaneet 

ADHD-diagnoosin saaneiden oppilaiden koulunkäynnin tukemiseksi. Päivien tasainen rytmitys 

liikkumisen mahdollistavilla tauoilla auttaa oppilaita purkamaan ylimääräistä energiaa ja kes-

kittymään paremmin opetukseen. Mieluinen tekeminen, kuten erilaiset leikit ja liikuntamuodot, 

olisivat myös tervetullut lisä koulupäiviin. Oppilaat toivoivat mahdollisuutta tehdä omaan kou-

lupäivään liittyviä valintoja esimerkiksi koulupäivän keston, opiskelupaikan tai oppituntien jär-

jestyksen suhteen. 

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää oppimisympäristöjen tarkasteluun oppilaiden näkö-

kulmasta ja oppilaille suunnattujen tukitoimien suunnittelussa. 

Avainsanat: ADHD, oppimisympäristö, laadullinen tutkimus, lapsinäkökulmainen tutkimus  
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1 Johdanto  

Opettajalla on suuri vastuu siinä, millaiseksi oppimisympäristöksi hänen luokkansa muodostuu. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus, 2014, s. 29) oppimisympäris-

töksi luetaan ne tilat, paikat, yhteisöt ja toimintakäytännöt, joissa oppiminen on mahdollista. 

Oppimisympäristö on se tila, jossa oppiminen tapahtuu – sekä fyysinen, konkreettinen paikka 

että päänsisäinen maailma. Oppimiseen liitetään usein vuorovaikutuksen eri muodot ja yhtei-

söllinen toiminta, mutta myös ne toimintakäytännöt, jotka oppimisympäristön toimintaa varten 

on luotu. 

Koululuokka muodostuu yksilöistä, joista jokaisella on omat toiveensa ja tarpeensa. Opettajan 

tehtävä on kohdata jokainen näistä yksilöistä ja tukea heidän koulunkäyntiään niin hyvin kuin 

mahdollista. Tukena voidaan käyttää esimerkiksi erilaisia paikkajärjestelyjä, lisäaktiviteetteja 

ja muita aikuisia. Moilasen (2012a) mukaan aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (attention-

deficit/hyperactivity disorder, ADHD) on kehityksellinen häiriö, joka heikentää yksilön toimin-

takykyä. ADHD-oireisella henkilöllä on siis haasteita oman toiminnan, käyttäytymisen ja tun-

teiden säätelyssä (Aro & Närhi, 2011, s. 9). Tätä tutkimusta ohjaa halu löytää vastaus siihen, 

mitä me voimme opettajina tehdä, jotta jokainen oppilas voisi kokea olevansa kuultu, hyväk-

sytty ja arvokas omana itsenään. Haluamme ymmärtää paremmin, mitä me voimme tehdä, jotta 

jokaisella oppilaalla olisi edes hieman parempi olla koulussa.  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia käsityksiä ADHD-diagnoosin saaneilla 

oppilailla on hyvästä oppimisympäristöstä. Tutkimuksen tavoitteena on nostaa esiin oppilaiden 

omia ajatuksia siitä, millainen on heille mieluinen oppimisympäristö ja millaisista elementeistä 

hyvä oppimisympäristö heidän mielestään muodostuu. Oppimisympäristöt ovat viime vuosina 

muuttuneet merkittävästi ja vuonna 2014 Opetushallituksen julkaisema Perusopetuksen ope-

tussuunnitelman perusteet nosti oppimisympäristöt erityisen tarkastelun kohteeksi. Oppimis-

ympäristöistä on tehty paljon erilaisia tutkimuksia ja opinnäytetöitä, mutta niiden kohteena on 

usein ainoastaan opettajien, vanhempien tai muiden aikuisten näkemykset tutkittavasta ai-

heesta. Tämän tutkimuksen lähtökohtana on tuoda oppilaiden omia näkemyksiä esiin siitä ym-

päristöstä, jossa he haluaisivat käydä koulua. Toisen tutkijan suuntautuminen erityispedagogii-

kan puolelle ja hänen kandidaatintutkielmansa ADHD ja avoimet oppimisympäristöt (Kivi-

niemi, 2020) ohjasi tutkimusaineiston rajausta ADHD-diagnoosin saaneiden oppilaiden käsi-

tyksiin tutkittavasta aiheesta.  
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Useat aiemmin julkaistut pro gradu -tutkimukset ovat käsitelleet aktiivisuuden ja tarkkaavuu-

den häiriötä ADHD:tä sekä oppimisympäristöjä, mutta niiden painotuksena ovat olleet erityi-

sesti opettajien ja vanhempien näkemykset. Tässä tutkimuksessa haluamme tuoda esiin ADHD-

diagnoosin saaneiden oppilaiden omia ajatuksia siitä, millaisessa ympäristössä he mielellään 

itse opiskelisivat. Tutkimus on toteutettu haastattelututkimuksena, jonka tukena on käytetty op-

pilaiden omia piirroksia oppimisympäristöstä. Tutkimuksen lähestymistapana on laadullinen 

tutkimus ja erityisesti lapsinäkökulmainen tutkimus. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, 

millaisessa oppimisympäristössä ADHD-diagnoosin saaneet oppilaat haluaisivat opiskella ja 

mitä tekijöitä he itse nimeävät hyvästä oppimisympäristöstä.   
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2 Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD) 

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (attention-deficit/hyperactivity disorder, ADHD) on ke-

hityksellinen häiriö, joka heikentää yksilön toimintakykyä (Moilanen, 2012a). ADHD ilmenee 

usein lapsuudessa, mutta se voidaan diagnosoida myös aikuisilla. Sen pääasiallisia oireita ovat 

tarkkaamattomuus, ylivilkkaus ja impulsiivisuus (ADHD: Käypä hoito -suositus, 2019). Pa-

rikka, Halonen-Malliarakis ja Puustjärvi (2020, s. 31) jakavat ADHD:n keskeisimmät oireet 

keskittymisvaikeuksiin, aktiivisuuden säätelyn vaikeuksiin ja impulsiivisuuteen. Tällä jaolla he 

korostavat Käypä hoito -suositukseen verraten enemmän sitä, että ADHD:n piirteistä aktiivi-

suuden säätelyn vaikeuksiin kuuluu ylivilkkauden lisäksi mahdollisesti myös aliaktiivisuus (Pa-

rikka ym., 2020, s. 31).  Edellä mainittuja oireita voi esiintyä kaikilla ihmisillä, mutta ADHD-

diagnoosin saamiseksi oireiden on oltava pitkäkestoisia. Moilasen (2012a) mukaan oireiden 

ilmeneminen ADHD-piirteisellä ihmisellä on runsaampaa verrattuna muihin ikäisiinsä. Oireet 

alkavat yleisemmin lapsuudessa ja ovat pysyviä vielä aikuisuudessa, mutta niiden voimakkuus 

voi kuitenkin vaihdella.  ADHD:n esiintyvyys on tutkimuksissa todettu olevan noin viisi pro-

senttia, ja se on yleisempää pojilla kuin tytöillä (Moilanen, 2012a). Tämä johtuu yleisemmin 

poikien oireiden helpommasta tunnistettavuudesta (Voutilainen & Puustjärvi, 2014). On tär-

keää huomioida, että hyvä koulumenestys ei poissulje ADHD:n mahdollisuutta (Parikka ym., 

2020, s. 31). 

Tarkkaamattomuus tarkoittaa kykenemättömyyttä keskittyä käsillä olevaan asiaan, sinnikkyy-

den puutetta, vaikeutta keskittää omaa tarkkaavaisuutta ja epäjärjestelmällisyyttä silloin, kun 

tilanteeseen ei liity liiallista haastetta tai ymmärryksen puutetta (National Institute of Mental 

Health, 2019). Ylivilkkaus ilmenee jatkuvana liikuskeluna myös sellaisissa tilanteissa, joissa se 

ei ole suotavaa, tai liiallisena liikehdintänä, naputuksina ja puhumisena. Aliaktiivisuus, joka on 

usein vaikeammin tunnistettavissa kuin yliaktiivisuus, tulee usein ilmi hitautena, vireystilan 

madaltumisena ja vaikeutena aloittaa käsillä olevaa tehtävää. (National Institute of Mental 

Health, 2019; Parikka ym., 2020, s. 32). Impulsiivisuuteen liitetään usein harkitsemattomat toi-

met, jotka voivat lisätä mahdollisuutta vahinkoihin. Se voi myös ilmetä haluna välittömiin pal-

kitsemisiin tai kykenemättömyytenä viivyttää saatavaa mielihyvää (National Institute of Mental 

Health, 2019). Käymme seuraavaksi tarkemmin läpi ADHD:n oireita, ilmenemistä, diagnosoin-

tia ja erilaisia hoitomuotoja.  
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2.1 Oireet 

Parikan, Halonen-Malliarakiksen ja Puustjärven (2020, s. 32) mukaan ADHD:ssä keskeisim-

pinä oireina ilmenee aktiivisuuden säätelyn vaikeudet (yliaktiivisuus tai passiivisuus), impul-

siivisuus sekä tarkkaamattomuus. ADHD:n ydinoireet on kuvattu kuviossa 1. Oireet ilmenevät 

eri tavoin eri ikä- ja kehitysvaiheissa. Esimerkiksi yliaktiivisuus ilmenee vaikeutena pysyä pai-

koillaan tilanteissa, joissa paikoillaan olemista juuri odotetaan, kyvyttömyytenä hillitä omaa 

aktiivisuutta, leikin voimakkaana äänekkyytenä sekä kyvyttömyytenä säädellä omaa aktiivi-

suutta ja toimintaa tilanteeseen sopivaksi. Tämä ilmenee lapsilla yleisemmin rauhattomuutena 

ja vaikeutena pysyä paikoillaan. Yliaktiivinen lapsi on liikkeessä jatkuvasti, juoksentelee, kos-

kettelee kaikkea sekä puhuu taukoamatta. Yliaktiivisuus voi myös näyttäytyä pienimuotoisena 

liikehdintänä, kuten sormien näpyttelynä tai tavaroiden jatkuvana näpräämisenä. Nuoruudessa 

yliaktivisuus yleensä vähenee, mutta se voi vaikuttaa toimintakykyyn rajoittavasti. Aliaktiivi-

suus ilmenee passiivisena käytöksenä sekä vaikeutena aloittaa toimintaa (Parikka ym., 2020, s. 

32). Monet ulkopuoliset ärsykkeet voivat haitata lapsen arkea vaikeuttaen keskittymistä ja 

oman toiminnan ohjausta tavoiteltuun suuntaan. Toiminnanohjauksen ongelmat vaativat 

yleensä arjen taitojen opettelemisen toistoa ja kertausta sekä erityistä ponnistelua toiminnan 

aloittamisen suhteen (ADHD-liitto ry, 2017, s. 7).  

 

Kuvio  1 ADHD:n ydinoireet (mukaillen Puustjärvi, Voutilainen & Pihlakoski, 2018) 
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Myös impulsiivisuus on yksi ADHD:n tyypillistä oireista. Muun muassa Parikan ja kollegoiden 

(2020, s. 33) mukaan impulsiivisuus ilmenee nopeina päätöksinä ilman harkintaa ja miettimättä 

toiminnan seurauksia. ADHD-oireisen arvaamaton ja yllättävä käyttäytyminen voi olla hyvin 

hämmentävää kaverisuhteissa.  Impulsiivisuus näkyy leikkien lyhytjänteisyytenä sekä kyvyttö-

myytenä odottaa omaa vuoroaan esimerkiksi keskustelussa. Voimakkaat ja nopeat tunnereak-

tiot ovat myös hyvin tavallisia impulsiivisuuden ilmenemismuotoja. Harkitsematon ja nopea 

toiminta aiheuttaa usein vaaratilanteita ja tapaturmaherkkyyttä. Impulsiivisuus voi ilmetä myös 

jatkuvana puheena sekä asioiden jatkuvana kommentointina (Parikka ym., 2020, s. 33).   

ADHD-oireisella keskittymiskyvyn puute ilmenee tekemisen ja leikin lyhytjänteisyytenä, oh-

jeiden noudattamattomuutena sekä kyvyttömyytenä järjestää tehtäviä sekä omia toimintoja 

(Moilanen, 2012a). ADHD-piirteisille ihmisille on yleistä myös tavaroiden hukkaaminen ja är-

syyntymisherkkyys erilaisista ärsykkeistä (Parikka ym., 2020, s. 32). Parikan ja kollegoiden 

(2020, s. 33) mukaan tarkkaavaisuuden säätelyn haasteet voivat näyttäytyä hajamielisyytenä 

sekä asioiden unohteluna. Oireissa on yleisemmin nähtävissä tarkkaavaisuuden ja keskittymi-

sen jyrkkä vaihtelu, mikä ei ole tahdonalaisesti säädeltävissä. Oman toiminnan ohjaamisen 

heikkous on myös yleinen ADHD-piirteisillä henkilöillä, mikä näkyy vaikeutena suunnitella, 

aloittaa ja tehdä loppuun erilaisia tehtäviä. Ongelmat näyttäytyvät yleisesti myös arkirutiineissa 

(Parikka ym., 2020, s. 33).  

Voutilaisen ja Puustjärven (2014) mukaan ympäristötekijät vaikuttavat oleellisesti ADHD-oi-

reiden ilmenemiseen, niiden voimakkuuteen ja haittaavuuteen. Oireet ovat yleensä lievempiä 

tilanteissa, joissa työskennellään kahden kesken, kuin tilanteissa, joissa on suurempi ryhmä tai 

joissa työskentely on vapaamuotoisempaa. Oireita lievittävät selkeät säännöt ja ohjeet, sopivan-

lainen ärsyketaso, hyvä motivaatio sekä oikein ajoitettu palaute. Oireiden lisääntyminen näkyy 

tilanteissa, jotka ovat kestoltaan liian pitkiä ja tuntuvat muutoinkin henkilöstä hankalalta (Vou-

tilainen & Puustjärvi, 2014).  Parikan ja kollegoiden (2020, s. 33) mukaan fyysiseen hyvinvoin-

tiin vaikuttavat asiat, kuten nälkä, liikunnan ja unen puute, voimakkaat tunnetilat kuten jännitys 

ja suuttumus, sekä erilaiset stressaavat tilanteet lisäävät ADHD-oireiden ilmenemistä. Tämän 

vuoksi oireiden ilmenemisessä eri ympäristöissä voi olla suuriakin vaihteluita (Parikka ym., 

2020, s. 33).  

ADHD:ssä myös liitännäishäiriöt ovat hyvin yleisiä ja niitä esiintyy usein samanaikaisesti yh-

dessä muiden oireiden kanssa (Moilanen, 2012a). Tavallisia liitännäisoireita ovat erimerkiksi 

uni- ja syömisongelmat sekä tunteiden ja käyttäytymisen säätelemisen vaikeudet (Voutilainen 
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& Puustjärvi, 2014).  Voutilaisen ja Puustjärven (2014) mukaan ADHD:llä on tutkittu olevan 

yhteys heikompaan suoriutumiseen opinnoissa ja työelämässä. Oireet heijastuvat usein myös 

ihmissuhteisiin.  Hoitamaton ADHD heikentää elämänlaatua ja toimintakykyä, ja sillä on myös 

todistettua yhteyttä päihteiden käytön ja rikollisuuden riskiin. ADHD-diagnoosin saaneet lapset 

ovat myös tutkimusten mukaan tapaturma-alttiimpia kuin muut ikäisensä (Voutilainen & Puust-

järvi, 2014).  

2.2 Ilmenemiseen vaikuttavat tekijät 

ADHD:n selittäviä tekijöitä ovat sekä perinnöllisyys ja ympäristötekijät että näiden osa-aluei-

den keskinäinen vuorovaikutus (Voutilanen & Puustjärvi, 2014). Moilasen (2012) mukaan pe-

rinnöllisten tekijöiden vaikutus ADHD:ssä on suuri, noin 60–90 %. ADHD:n riskiä lisää äidin 

raskaudenaikainen huumeiden ja alkoholin käyttö sekä tupakointi. Lisäksi varhainen erittäin 

vaikea kaltoinkohtelu voi olla ADHD:n selittävänä tekijänä. Nämä tekijät voimistavat ADHD:n 

mahdollisuutta etenkin, jos lapsella on ADHD:n geneettinen alttius. Äidin raskaudenaikana ko-

kema stressi voi olla tekijä, joka lisää lapsen stressiherkkyyttä ja riskiä erilaisille oppimisvai-

keuksille, sekä olla riskinä ADHD:seen ja ahdistuneisuuteen (Moilanen, 2012a; Puustjärvi, 

Voutilainen & Pihlakoski, 2018). 

Moilasen (2012a) mukaan aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön riskiä lisää synnytykseen liit-

tyvät erilaiset traumat kuten vastasyntyneen hapenpuute, ennenaikaisuus, keskushermostoin-

fektiot sekä hyvin pieni syntymäpaino ja veren pieni glukoosipitoisuus. Erilaiset ympäristöte-

kijät lapsuudessa voivat edesauttaa ADHD:n syntyä, mutta ne eivät itsessään sitä aiheuta. Suo-

jaavia tekijöitä ovat esimerkiksi hyvät ja turvalliset ihmissuhteet lapsuudessa (Moilanen, 2012a; 

Voutilainen & Puustjärvi, 2014).  Kun laajat aivopiirien häiriöt ovat ADHD:n taustalla, on täl-

löin vireystilaa ja keskittymiskykyä säätelevien järjestelmien toiminta heikentynyt. ADHD oi-

reita ilmenee, kun aivojen eri alueiden toiminta ja yhteyksien tehottomuus vaikeuttavat aktiivi-

suuden, tarkkaavuuden ja impulsiivisuuden säätelyä (Parikka ym., 2020, s. 35–36). 

2.3 Diagnosointi 

Puustjärven ja kollegoiden (2018) mukaan ADHD:n oireiden tunnistaminen ei ole haasteellista. 

Diagnoosin tekemisen haasteelliseksi tekee se, että samanlaisia oireita ilmenee myös muissa 

häiriöissä. ADHD:n mahdollisuus tulisi pitää mielessä aina, kun lapsen oppimisessa, tunne-

elämässä ja käyttäytymisessä on haasteita (Puustjärvi, ym., 2018). ADHD voidaan diagnosoida 
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lapsuudessa, nuoruudessa tai henkilön aikuisiällä. Käypä hoito -suosituksen (ADHD: Käypä 

hoito -suositus, 2019) mukaan diagnoosin varmistamiseksi tutkitaan tarkoin oireiden esiinty-

vyyttä, kestoa sekä henkilön toimintakykyä eri tilanteissa. Diagnoosin varmistamiseksi hanki-

taan tietoa henkilön fyysisestä ja psyykkisestä terveydentilasta, elämäntilanteesta, kehityshis-

toriasta sekä mahdollisista muista tekijöitä (ADHD: Käypä hoito -suositus, 2019). 

Käypä hoito -suosituksen (ADHD: Käypä hoito -suositus, 2019) mukaan ADHD:n diagnosointi 

tapahtuu ICD-10-tautiluokituksen mukaan. ICD-10-luokituksen mukaan vaaditaan diagnoosin 

täyttymiseksi kuusi tarkkaamattomuus-, kolme yliaktiivisuus- ja kolme impulsiivisuusoiretta, 

yhteensä siis 12 olemassa olevasta oireesta. Oireiden ilmenemisen täytyy olla pitkäkestoista, 

eli oireiden keston on täytynyt olla vähintään puoli vuotta. Oireet ovat merkittävästi toiminta-

kykyä haittaavia, sekä ikä- ja kehitystasosta poikkeavia. Oireiden on esiinnyttävä useissa eri 

ympäristöissä, eivätkä oireet voi selittyä muilla sairauksilla. Lisäksi oireiden on täytynyt alkaa 

ennen seitsemän ikävuoden ikää (Moilanen, 2012a; Voutilainen & Puustjärvi, 2014).  

Diagnoosin saamiseksi vaaditaan kattavat esitiedot, kliininen tutkimus sekä oireisiin vaikutta-

vien ympäristötekijöiden kartoitus (Voutilainen & Puustjärvi, 2014). Diagnosoinnissa oleelli-

sessa osassa ovat myös vanhempien haastattelu lapsen kehityshistoriasta, oireista ja toiminta-

kyvystä. Tärkeää on myös selvittää mahdolliset stressitekijät perheessä, kuten elämän- ja per-

hetilanteen muutokset. Tieto ADHD-oireiden esiintymisestä kysytään myös muilta aikuisilta, 

jotka työskentelevät lapsen kanssa, esimerkiksi opettajalta tai päiväkodin kasvattajalta (Vouti-

lainen & Puustjärvi, 2014).  

Käypä hoito -suosituksen (ADHD: Käypä hoito -suositus, 2019) mukaan diagnostisessa tutki-

muksessa käytetään apuna strukturoituja kyselyitä, kuten ADHD-oirekyselyä. Diagnosoinnissa 

voidaan käyttää neuropsykologista tutkimusta, mutta se ei ole välttämätön diagnoosin saa-

miseksi. Monipuolinen oireiden kartoittaminen ja selvittäminen auttavat yksilöllisen kuntou-

tuksen sekä tukitoimien suunnittelussa (ADHD: Käypä hoito -suositus, 2019).  Moniammatil-

linen työryhmä on iso osa diagnosointia sekä kuntoutumisen suunnittelua.  Moniammatilliseen 

tiimiin kuuluvat lääkärin lisäksi usein psykologi, toimintaterapeutti ja puheterapeutti (Voutilai-

nen & Puustjärvi, 2014). 

On tärkeää poissulkea kaikki muut mahdolliset sairaudet, jotka voivat aiheuttaa ADHD:n tyy-

pillisiä oireita. Voutilaisen ja Puustjärven (2014) mukaan näitä ovat esimerkiksi erilaiset uni-

häiriöt, käytöshäiriöt, masennus ja ahdistuneisuushäiriö sekä erilaiset neurologiset häiriöt. Eri-
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laiset haasteelliset elämäntilanteet voivat myös aiheuttaa ADHD-oireita, joten on tärkeää sel-

vittää, onko lapsen elämässä ollut lähiaikoina haasteellisia elämäntilanteita. Myös erilaiset ke-

hitysviivästymät ja oppimisvaikeudet on hyvä selvittää. Diagnosointia ei tehdä yleensä ennen 

koulun aloittamista, koska se vaatii erityistä huolellisuutta (Voutilainen & Puustjärvi, 2014).  

2.4 Hoitomuodot 

ADHD:n hoidossa käytetään monipuolisia hoitotapoja. Hoidossa ei ole päämääränä ainoastaan 

häiriön korjaaminen, vaan lisäksi voimavarojen ja toimintakyvyn vahvistaminen sekä osalli-

suuden tukeminen (Serenius-Sirve & Kippola-Pääkkönen, 2012). Tämän takia hoidon ja kun-

toutuksen tulee olla monipuolista. Tärkeässä asemassa ovat riittävä potilas- ja omaisneuvonta 

sekä erilaiset tuki- ja hoitomuodot. Voutilaisen ja Puustjärven (2014) mukaan ADHD:n keskei-

simmät oireet vähenevät psykososiaalisilla hoidoilla sekä lääkehoidolla. Alle kouluikäisille en-

sisijaisena hoitomuotona käytetään psykososiaalisia hoitomuotoja. Hoitojen tehokkuutta on 

seurattava säännöllisin väliajoin.  On tärkeää huomioida koko perheen jaksaminen, jotta nega-

tiivista ympäristöä pystyttäisiin välttämään (Voutilainen & Puustjärvi, 2014).   

Moilasen (2012b) mukaan jokaiselle potilaalle määräytyy työryhmä, joka koostuu lääkäristä, 

psykologista, toimintaterapeutista, puheterapeutista, sairaanhoitajasta ja sosiaalityöntekijästä. 

Työryhmä valmistaa moniammatillisessa yhteistyössä hoito- ja kuntoutussuunnitelman. Hoito- 

ja kuntoutussuunnitelmasta käyvät ilmi tukitoimet, kuntoutus sekä tavoitteet aikatauluineen. 

Siitä ilmenee myös hoidosta ja kuntoutuksesta vastaavat tekijät. Hoidon tehoa seurataan aktii-

visesti erilaisin keinoin, kuten haastatteluin ja kliinisen tutkimuksen perusteella (Moilanen, 

2012b).  

2.4.1 Psykososiaaliset hoitomuodot  

Serenius-Sirve & Kippola-Pääkkönen (2012) puhuvat ADHD:n psykososiaalisista hoitomuo-

doista. Psykososiaaliset hoitomuodot ovat lääkkeettömiä hoitomuotoja. Niillä tarkoitetaan esi-

merkiksi käyttäytymisen ohjaamista, vanhempainohjausta sekä erilaisia tukimuotoja muun mu-

assa koulussa. Erilaiset terapiat sekä ADHD-valmennukset ovat myös psykososiaalisia hoito-

muotoja.  Hoito- ja tukimuodot suunnitellaan aina yksilöllisesti, eikä näin ollen ole olemassa 

tiettyä valmista kaavaa ADHD:n hoitoon. Tukimuotoihin vaikuttavat useat tekijät, kuten oire-

kuva, ikä, omat voimavarat, ympäristön tuki ja elämäntilanne (Serenius-Sirve & Kippola-Pääk-

könen, 2012). 
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Serenius-Sirven & Kippola-Pääkkösen (2012) mukaan hoidon onnistumisen kannalta on mer-

kityksellistä, että lähiympäristö huomioidaan kokonaisuudessaan, ja hoito on riittävän koko-

naisvaltaista ja pitkäjänteistä. Hoidon onnistumiseen vaikuttavat useat asiat, mutta henkilön 

motivoitumisella sekä sitoutumisella hoitoon on merkitystä. ADHD-diagnoosin saaneelle sekä 

hänen lähiympäristölleen on tärkeää tarjota tietoa ja ohjausta eli psykoedukaatiota. Vanhem-

painohjaus ja käyttäytymishoito erilaisissa ympäristöissä sekä erilaiset sopeutumisvalmennuk-

set ovat käytetyimpiä tukimuotoja, jotka on suunnattu vanhemmille (Serenius-Sirve & Kippola-

Pääkkönen, 2012). 

Voutilainen ja Puustjärvi (2014) korostavat, että ADHD-oireisen lapsen oireita voidaan vähen-

tää vaikuttamalla ohjauksella lapsen käyttäytymiseen ja erilaisten häiriötekijöiden poistami-

sella. Erilaisia keinoja tähän ovat esimerkiksi ennakointi, strukturointi, välitön palaute sekä eri-

laiset palkkiojärjestelmät.  Tärkeää on ohjata ja harjoitella vahvistamaan taitoja, joita tarvitaan 

tavoitteiden saavuttamisessa (Voutilainen & Puustjärvi, 2014). Kouluympäristössä pyritään 

edistämään lapsen toiminta- ja oppimiskykyä erilaisilla tukikeinoilla. Nämä keinot voivat olla 

esimerkiksi pedagogisia tai käyttäytymistä ohjaavia keinoja. Ympäristön muokkaamisella on 

myös merkittävä rooli oireiden lievittämisessä. Tukitoimet on aina hyvä suunnitella yhdessä 

lapsen ja vanhempien kanssa (Voutilainen & Puustjärvi, 2014).   

Puustjärven ja kollegoiden (2018) mukaan psykososiaaliset hoitomuodot voivat olla erilaisia 

yksilö- tai ryhmäterapioita. Nämä terapiat voivat olla puhe-, toiminta-, ja psykoterapiaa tai neu-

ropsykologista kuntoutusta. Usein myös neuropsykiatrinen valmennus on osa henkilön psyko-

sosiaalista hoitoa. Hoitomuodot valitaan yksilöllisesti henkilön keskeisten ongelmien ja tarpei-

den mukaan. Usein on tarpeellista yhdistää psykososiaaliset hoitomuodot ja lääkehoito (Puust-

järvi, ym., 2018). 

2.4.2 Lääkehoito  

ADHD:n lääkehoidolla voidaan vähentää merkittävästi sen keskeisempiä oireita ja parantaa toi-

mintakykyä huomattavasti. Hoidossa käytetään aivojen dopamiinivälittäjäaineeseen vaikutta-

via stimulantteja (Voutilainen & Puustjärvi, 2014). Voutilaisen ja Puustjärven (2014) mukaan 

lääkehoito aloitetaan pienellä annoksella, ja annosta muutetaan sen vastetta sekä mahdollisia 

haittavaikutuksia seuraamalla. Eri lääkevalmisteiden kokeileminen voi olla mahdollista, jos hy-

vää vastetta ei saada. Lääkehoitoa aloitettaessa onkin tärkeää pitää hoitaviin tahoihin yhteyttä 
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ja järjestää seurantakäyntejä riittävästi. Lääkehoidon alettua on tärkeää seurata painon ja pituu-

den kehittymistä, verenpainetta ja pulssia sekä psyykkistä hyvinvointia (Voutilainen & Puust-

järvi, 2014).  

Moilasen (2012b) mukaan stimulanteilla tarkoitetaan keskushermostoa virkistäviä aineita. Sti-

mulantit vaikuttavat keskushermostossa ensisijaisesti lisäämällä noradrenaliinin ja dopamiinin 

määrää hermosolujen välitilassa, jolloin viestin kulku solusta toiseen helpottuu (Moilanen, 

2012b). Stimulanttilääkkeet ovat yleensä hyvin siedettyjä, mutta niiden yleisimpiä haittavaiku-

tuksia varsinkin lääkehoidon aloittaessa voivat olla esimerkiksi pulssin kiihtyminen, pahoin-

vointi, ruokahaluttomuus, verenpaineen nousu, päänsärky, vatsavaivat sekä tunneherkkyys ja 

unihäiriöt (Moilanen, 2012b).  

ADHD:n lääkehoito voidaan aloittaa heti, kun diagnoosi on varmistunut tai myöhemmin, jos 

muut henkilölle tarjotut tukikeinot eivät ole riittäneet (ADHD: Käypä hoito -suositus, 2019). 

Lääkehoito yhdistettynä psykososiaalisiin hoitomuotoihin tukee kuntoutuksen kokonaisuutta. 

Näin ollen myös onnistunut lääkehoito tukee muiden tukimuotojen onnistumista (Puustjärvi 

ym., 2018). Pihlakosken ja Rintahaan (2016) mukaan lääkehoidon seuraaminen on tiivistä: sitä 

seurataan vähintään kerran vuodessa hyvän hoitovasteen saamiseksi. Tutkimukset osoittavat, 

että lääkehoidolla saadaan tehokkaimmin lievitettyä ADHD:n oireita.  Lääkehoidon kokeilu on 

aiheellinen, jos muista tukitoimista ei ole selvää hyötyä. Lääkehoidon tarkoituksena on lievittää 

ADHD:n oireita, mutta myös lievittää mahdollisia liitännäisoireita (Pihlakoski & Rintahaka, 

2016). 
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3 Oppimisympäristö 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa on oppimisympäristö määritelty sellaisiksi ti-

loiksi, paikoiksi, yhteisöiksi ja toimintakäytännöiksi, joissa oppimista tapahtuu (Opetushallitus, 

2014, s. 29). Manninen ja Pesonen (1997) ovat määritelleet oppimisympäristön ”paikaksi, ti-

laksi, yhteisöksi tai toimintakäytännöksi, jonka tarkoitus on edistää oppimista”. Myös Kuus-

korven (2012, s. 63) mukaan oppimisympäristö tarkoittaa fyysisten tilojen lisäksi erilaisia yh-

teisöjä ja toimintatapoja. Oppimisympäristöksi voidaan siis luokitella koulurakennuksen lisäksi 

esimerkiksi koulua ympäröivä luonto, kirjastot, liikunta-, taide- ja luontokeskukset (Opetushal-

litus, 2014, s. 29). Wilson (1996) määrittelee oppimisympäristön paikaksi, jossa yksilöt voivat 

hyödyntää sen resursseja ymmärtääkseen asioita ja muodostaakseen merkityksellisiä ratkaisuja 

ongelmiin. Hänen mukaansa oppimisympäristö sisältää vähintään oppijan ja ”puitteet” tai ”ti-

lan”, jossa oppija toimii käyttäen työvälineitä ja laitteita keräten ja tulkiten tietoa mahdollisessa 

vuorovaikutuksessa muiden kanssa (Wilson, 1996). Piispanen (2008, s. 23) haluaa kuitenkin 

korostaa sitä, että yksilö ja oppimisympäristö eivät ole erottamattomissa oleva kokonaisuus, 

vaan tiiviistä vuorovaikutussuhteestaan huolimatta yksilö on oppimisympäristöstään erillinen 

yksikkö. Oppimisympäristöjä luodessa ja rakentaessa on tärkeää muistaa, että sen tehtävä on 

palvella jokaisen oppilaan mahdollisuutta oppia (Parikka, ym., 2020, s. 112). 

OECD:n julkaisussa Innovative learning environments (2013, s. 22) oppimisympäristö määri-

tellään yhtenäiseksi, holistiseksi konseptiksi, jossa korostetaan ympäristön lisäksi erityisesti 

siellä tapahtuvaa oppimista. Se on oppimisen ekosysteemi, joka sisältää sekä oppimisen aktii-

visena toimintana, että oppimista seuraavan lopputuloksen. Yhtenäiseksi ekosysteemiksi mää-

ritelty oppimisympäristö tarkoittaa, että erilaiset menetelmät ja yhdistelmät ovat hyväksytty sen 

normaaliksi toiminnaksi (OECD, 2013, s. 23).  

Uusikylä (2006) määrittelee oppimisympäristön sellaisiksi fyysisen ympäristön, psyykkisten 

tekijöiden ja sosiaalisten suhteiden kokonaisuudeksi, joissa oppiminen on mahdollista. Hänen 

mukaansa hyvä oppimisympäristö vie eteenpäin oppilaan käsitystä hyvästä ja arvokkaasta elä-

mästä (Uusikylä, 2006). Piispanen (2008) yhdistää uusiin oppimisympäristöihin liitetyn avoi-

men oppimisympäristön ja perinteisemmän ajattelun kontekstuaalisen oppimisympäristön nii-

den päätavoitteen eli oppimisen kautta. Hänen mukaansa molempien oppimisympäristöjen ta-

voitteena on mahdollistaa ongelmaperustaista, koulua ja yhteiskuntaa yhdistävää, oppilasläh-

töistä, sopeutuvaa ja konkretisoivaa oppimista (Piispanen, 2008, s. 71).  Brotherus, Hytönen ja 

Krokfors (2001, s. 87) korostavat ympäristön ja toiminnan keskinäistä vuorovaikutusta: haluttu 
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toiminta asettaa vaatimuksia ympäristölle ja ympäristö mahdollistaa tietynlaisen toiminnan. 

Ympäristön elementeillä on siis suuri merkitys siihen, millaista toimintaa on todellisuudessa 

mahdollista toteuttaa (Piispanen, 2008, s. 15).  

On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että oppimisympäristöksi ei voida määritellä vain ulkoisia puit-

teita, vaan myös aivot voidaan nähdä sisäisenä oppimisympäristönä (Piispanen, 2008, s. 15). 

Brotheruksen ja kollegoiden (2001, s. 89) mukaan oppimisympäristö ohjaa tiedonhalua, tark-

kaavaisuutta ja oppimismotivaatiota. Oppimisympäristö itsessään ei kasvata tai opeta, vaan sen 

tarkoitus on mahdollistaa tällainen toiminta. Uusikylä ja Atjonen (2007, s. 155) nostavat esiin 

Tellan vuonna 1998 artikkelissaan Tavoitteellisen postfordistisen opiskeluympäristön piirteitä: 

mediakasvatuksen ja modernin tieto- ja viestintätekniikan painotuksia esittämän ajatuksen siitä, 

että oppimisympäristöä parempi termi olisi opiskeluympäristö, jonka opettaja auttaa tekemään 

mahdollisimman mielekkääksi oppilaalle. Näin ollen oppimisympäristö syntyisi opiskeluym-

päristön ja opettajan opetustoiminnan suotuisasta vaikutuksesta, jolloin myös oppiminen olisi 

mahdollista. Uusikylä ja Atjonen (2007, s. 155) korostavatkin, että oppiminen tapahtuu oppijan 

sisällä, todellisessa oppimisympäristössä, eikä oppimista näin ollen voi kukaan ulkopuolinen 

nähdä.  

Mannisen ja kollegoiden (2007, s. 11) mukaan opiskeluympäristö korostaa oppilaan päämää-

rällistä ja tietoista toimintaa, jonka kautta hän hankkii ja käsittelee uutta tietoa. Käsite opiske-

luympäristö painottaa erityisesti fyysistä tilaa, ja samoin kuin Uusikylän ja Atjosen (2007, s. 

155) mielestä, tarvitsee se Mannisen ja kollegoiden (2007, s. 11) mukaan järjestäjän, jollaisena 

yleensä opettaja toimii. Jälkimmäiset kuitenkin suosivat oppimisympäristö-käsitteen käyttöä, 

sillä heidän mielestään se on käsitteenä laajempi ottaessaan huomioon opiskeluympäristöä pa-

remmin perinteisen koulutusjärjestelmän ulkopuolelle jäävät ulkopuoliset ympäristöt ja sosiaa-

liset suhteet (Manninen, ym., 2007, s. 11). Vaikka Uusikylä ja Atjonen (2007, s. 155–156) pe-

rustelevat monipuolisesti opiskeluympäristö-käsitteen käyttöä oppimisympäristö-käsitteen si-

jaan, käytämme tässä tutkimuksessa jälkimmäistä monien muiden kirjoittajien ja tutkijoiden 

tapaan. 

Kuten edellä olevat oppimisympäristön määritelmät osoittavat, on kyseisestä käsitteestä vaikea 

löytää yksinkertaista ja lyhyttä määritelmää. Kuuskorpi (2012, s. 69) on kiinnittänyt huomiota 

siihen, miten useilla eri tavoilla oppimisympäristön eri elementtejä voidaan jakaa ja jäsennellä. 

Myös Brotherus ja kollegat (2001, s. 87) ovat havainneet, että oppimisympäristön käsitteelle 
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löytyy useita erilaisia määritelmiä. Heidän mukaansa oppimisympäristössä on huomioitava pe-

rinteisen fyysisen ympäristön lisäksi ympäristön pedagogiset järjestelyt. Oppimisympäristön 

fyysisiä ja pedagogisia tekijöitä voidaan nimittää ulkoiseksi oppimisympäristöksi. (Uusikylä & 

Atjonen, 2007, s. 156). Oppimisen mahdollistamiseksi on oppimisympäristöä määriteltäessä 

nimettävä myös oppimisympäristön sisäiset osatekijät, joita ovat Brotheruksen, Hytösen ja 

Krokforsin (2001, s. 88) mukaan psyykkinen, sosiaalinen ja emotionaalinen oppimisympäristö. 

Piispanen (2008, s. 111) kuitenkin korostaa, että kaikkien erilaisten pohdintojen ja ajatusmal-

lien jälkeen on oppimisympäristön luonne ymmärrettävä kokonaisuutena, jonka jakaminen eri-

laisiin osiin voi onnistua teoriassa, mutta ei käytännössä.  

Wilsonin (1996) mukaan oppimisen kannalta hyvää oppimisympäristöä on vaikeaa määritellä 

ja suunnitella kaikille toimivaksi versioksi. Piispanen (2008) pohtii väitöskirjassaan oppimis-

ympäristöjen hyvyyttä oppilaiden, vanhempien ja opettajien näkökulmasta. Hänen tutkimuk-

sestaan käy ilmi, että jokainen ryhmä painotti hyvän oppimisympäristön eri osa-alueita. Piispa-

sen tutkimuksen mukaan oppilaat liittävät fyysiseen ympäristöön liittyvät tekijät hyvän oppi-

misympäristön perustaksi. Vanhempien mukaan hyvän oppimisympäristön heidän lapsilleen 

muodostaa psyykkisesti ja sosiaalisesti hyvä ilmapiiri. Tutkimuksen perusteella opettajat poh-

jaavat käsityksensä hyvästä oppimisympäristöstä kasvatustieteeseen ja ammatti-identiteettiin, 

joten heidän vastauksissaan painottui oppimisympäristön pedagogiset tekijät hyvän oppimis-

ympäristön luojana (Piispanen, 2008, s. 167–172). 

Oppimisympäristön eri osa-alueita on vuosikymmenten saatossa luokiteltu eri tavoin. Esimer-

kiksi Manninen ja Pesonen (1997) määrittelevät oppimisympäristön osatekijöiksi fyysisen, so-

siaalisen, didaktisen ja teknisen. Manninen ja kollegat (2007, s. 17) viittaavat Fraserin vuonna 

1998 julkaisemaan määrittelyyn, jossa oppimisympäristöllä tarkoitetaan sosiaalista, psykolo-

gista ja pedagogista yhteyttä, jossa oppiminen tapahtuu ja joka vaikuttaa oppilaiden saavutuk-

siin ja asenteisiin. Lodge (2007) havaitsi tutkimuksessaan, että piirtäessään kuvia oppimises-

taan luokkahuoneessa lapset tekivät valintoja liittyen 1) itseensä oppijoina, sekä suhteessa opet-

tajaan ja muihin oppilaisiin 2) luokkahuoneesta ja oppimiseen liitettävistä asioista, 3) fyysisestä 

ympäristöstä, erityisesti luokkahuoneen sisäisistä huonekaluista ja välineistä, sekä 4) sallitusta 

käyttäytymisestä luokkahuoneessa. Lodgen (2007) jaottelussa on havaittavissa samat neljä op-

pimisympäristön osa-aluetta, jotka ilmenevät myös monissa muissa teorioissa.  

Tätä tutkimusta varten olemme päättäneet keskittyä käsitteenmäärittelyssä oppimisympäristön 

fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen ja pedagogiseen ulottuvuuteen, jotka ilmenevät myös 
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muun muassa Piispasen (2008) tutkimuksessa. Piispanen (2008, s. 20–22) on luonut oman mal-

linsa oppimisympäristöjen jaottelusta mukaillen Lodgen (2007), Nuikkisen vuoden 2005 ja 

Brotheruksen ja kumppaneiden vuoden 1999 malleja oppimisympäristöstä, yhdistäen kuitenkin 

psyykkisen ja sosiaalisen näkökulman toisiinsa niiden linkittyessä ”psykologiseen ilmapiiriin”. 

On kuitenkin tärkeää muistaa, että vaikka oppimisympäristö on jaettavissa teoriassa eri osa-

alueisiin, linkittyvät ne käytännössä aina toisiinsa, kuten kuvio 2 osoittaa. Käymme seuraavaksi 

läpi tarkemmin näitä oppimisympäristön eri osatekijöitä.  

 

Kuvio  2 Oppimisympäristön osatekijät (mukaillen Piispanen, 2008, s. 23) 

 

3.1 Fyysinen oppimisympäristö 

Fyysinen ympäristö on jotain ulkopuolellamme olevaa ja se on usein se oppimisympäristön 

ominaisuus, joka ensimmäisenä tulee mieleen oppimisympäristöstä puhuttaessa (Raittila, 

2009). Fyysisellä oppimisympäristöllä tarkoitetaan niitä tiloja, joissa oppimiseen tähtäävä toi-

minta tapahtuu (Brotherus, ym., 2001, s. 97). Fyysisestä oppimisympäristöstä puhuttaessa huo-

mio kiinnitetään siis tiloihin ja rakennuksiin, mutta samalla myös lähiympäristöön (Manninen 

ym. 2007, s. 36). Piispanen (2008, s. 21) on havainnut, että fyysisen oppimisympäristön kanssa 

samoja piirteitä sisältävät joissakin jaotteluissa käytetyt tekninen ja paikallinen näkökulma.  
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Kuuskorpi (2012) käsitteli väitöskirjassaan fyysisen oppimisympäristön mahdollisuuksia ja 

merkityksiä oppilaiden, opettajien, rehtorien ja opetushallinnon asiantuntijoiden näkökulmasta. 

Tutkimukseen osallistujat esittivät kritiikkiä koskien muun muassa luokkatilan muuttumatto-

muutta koon ja muodon puolesta. Kuuskorven (2012, s. 123) tutkimuksessa kävi ilmi, että fyy-

sisen oppimisympäristön keskeisenä elementtinä pidetään luokka- tai opetustilaa.  

Kuuskorven ja Gonzálezin (2011, s. 4) tutkimuksessa selvisi, etteivät fyysiseen oppimisympä-

ristöön liitetyt odotukset merkittävällä tavalla eroa eri maiden välillä. Opetustiloilta odotettiin 

monipuolisia mahdollisuuksia sekä yksilöllisen että ryhmämuotoisen oppimisen ja opettamisen 

toteutumiselle. Tilojen muokkaantuvuus ja monipuolisten lisätilojen saatavuus tukevat osaltaan 

myös opetus- ja oppimisprosesseja (Kuuskorpi & González, 2011, s. 6). Piispanen (2008, s. 

114–115) nostaa esiin oppimiseen käytetyn tilan merkityksen hyvinvoinnin lähtökohtana. Op-

pimisympäristön tulee tarjota ihmisen perustarpeiden ja oppimisympäristön toiminnan kannalta 

välttämättömät asiat, jotta sitä voidaan kuvailla perushyväksi oppimisympäristöksi (Piispanen, 

2008, s. 115).  

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus, 2014, s. 29) mukaan oppimis-

ympäristön suunnittelussa täytyy huomioida oppilaiden erilaiset tarpeet. Oppimisympäristöt, 

joita on muokattu oppilaan tuen tarpeen mukaan, voivat olla osa oppilaalle suunniteltuja tuki-

muotoja. On tärkeää, että jokainen oppilas ja koko kouluyhteisö kokee oppimisympäristön tu-

kevan heidän hyvinvointiaan. Kuuskorpi ja González (2011, s. 4) havaitsivat, että kun oppimis-

ympäristö tukee uusia opetusmetodeja ja oppimistavoitteita, ollaan kouluissa valmiimpia muut-

tamaan toimintakulttuuria. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus, 

2014, s. 30) on määritelty osatekijät, jotka koulujen tilaratkaisuissa on otettava huomioon. Näitä 

ovat ergonomia, ekologisuus, esteettisyys, esteettömyys, akustiset olosuhteet, valaistus, sisäil-

man laatu, viihtyisyys, järjestys ja siisteys. Tapaninen (2006) muistuttaa, että jo kouluraken-

nuksen suunnittelussa – oli kyseessä sitten uudisrakennus tai vanhan kunnostaminen – on ra-

kennusten käyttäjien mielipiteitä kuunneltava niin, että niillä on myös mahdollisuus vaikuttaa 

lopputulokseen. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus, 2014, s. 30) 

on korostettu, että myös oppilaille täytyy antaa mahdollisuuksia osallistua oppimisympäristöjen 

kehittämiseen. Oppimisympäristöjä suunnitellessa on huomioitava eri oppiaineiden erityistar-

peet, jotta mahdollisuudet luovuuteen ja osallistumiseen ovat monipuoliset (Opetushallitus, 

2014, s. 29–30). 
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Koulua ympäröivä luonto, erilaiset paikat ja alueet toimivat myös oppimisympäristönä, kunhan 

niitä vain osataan käyttää hyödyksi opetuksen toteuttamisessa. Manninen ja kollegat (2007, s. 

98) nostavat esiin muun muassa metsien hyödyntämisen esimerkiksi ympäristöopin ja liikunnan 

opetuksessa. Näiden oppiaineiden osalta metsien hyödyntäminen on luonnollinen osa oppitun-

tien suunnittelua, mutta metsien ja muun ympäröivän luonnon hyödyntämiseen myös muiden 

oppinaineiden opetuksessa rajoittuu vain opettajan mielikuvitukseen (Manninen, ym., 2007, s. 

98).  

3.2 Psyykkinen ja sosiaalinen oppimisympäristö 

Fyysinen oppimisympäristö vaikuttaa psyykkiseen oppimisympäristöön sen luomien puitteiden 

kautta. Fyysisen ympäristön hyvin hoidetut olosuhteet, kuten raikas ilma ja sopiva huoneläm-

pötila, voivat vaikuttaa positiivisesti oppilaiden oppimiseen (Choi, Merriënboer & Paas, 2014).  

Brotheruksen, Hytösen ja Krokforsin (2001, 88) mukaan psyykkinen oppimisympäristö raken-

tuu yksilön ja yhteisön kognitiivisista, emotionaalisista ja sosiaalisista rakenteista.  

Sajaniemi (2016) nostaa esiin ihmisen sosiaalisen luonteen pohtiessaan verkkoympäristön vai-

kutuksia oppimiseen. Hänen mukaansa monet vaikeasti selitettävät asiat, kuten ”emootiot, mo-

tivaatio, persoonallisuus, tarkkaavaisuus ja empatia” sisältyvät sosiaaliseen kognitioon, joka 

aktivoituu tilanne- ja henkilösidonnaisesti erityisesti kasvokkain tapahtuvassa vuorovaikutuk-

sessa (Sajaniemi, 2016). Opettajan ja oppilaiden on vaikeaa havaita toistensa tunteita tai jakaa 

niitä toisilleen, kun opettaminen tapahtuu ainoastaan ruudun välityksellä. 

Sajaniemi (2016) käsittelee artikkelissaan myös verkkoympäristössä tapahtuvan oppimisen vai-

kutusta oppijan kuvaamiseen. Hänen mukaansa verkkoympäristö vahvistaa oppijan autonomi-

suutta, kun hänellä on enemmän mahdollisuuksia valita milloin, miten ja kenen kanssa hän 

opiskelee (Sajaniemi, 2016). Lodgen (2007) tutkimuksessa käy ilmi, että oppilaat liittävät luok-

kahuoneessa tapahtuvan oppimisen ja käyttäytymisen toisiinsa. Hän on havainnut, että muiden 

tutkimusten mukaan oppilaat liittävät opettajan tehtäväksi järjestyksen, sääntöjen ja kurin yllä-

pitämisen. Myös oppilaat toimivat käyttäytymisen säätelijöinä ilmoittamalla opettajalla väärin-

käytöksistä, kirjaamalla ylös sääntöjä ja tuomalla esiin hyvän käytöksen (Lodge, 2007). 

Lodge (2007) havaitsi tutkimuksessaan, että piirtäessään kuvia oppimisesta luokkahuoneessa 

oppilaat olivat tehneet päätöksiä liittyen oman itsensä esittämiseen eli siihen, mitä he näkevät 
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oppiessaan ja miten he itse sijoittuvat ympäristöön, jossa oppimista tapahtuu. Piirroksiin oli 

myös lisätty muita henkilöitä, kuten opettaja tai muita luokan oppilaita (Lodge, 2007).  

Mannisen ja kollegoiden (2007, 38) mukaan oppimiseen vaikuttaa merkittävästi oppimisympä-

ristöön liitetyt ryhmäprosessit, yhteistoiminta, sekä vuorovaikutus, kommunikaatio ja dialogi 

yksilöiden ja ryhmän välillä. Verkkoympäristössä tapahtuvassa opetuksessa, joka on viimeisten 

vuosien aikana ollut ajankohtaista myös peruskoulun opetuksessa, jää sosiaalinen vuorovaiku-

tus vähäiseksi fyysisesti samassa tilassa tapahtuvaan opetukseen verrattuna (Sajaniemi, 2016). 

Tila, jota käytetään oppimisympäristönä, voi tarjota sekä yhteisen että yksityisen tilan oppi-

laalle, joka etsii mahdollisuuksia liittyä yhteisöön tai löytää turvaa ja rauhaa omasta paikasta 

(Karppinen & Pihlava, 2016). 

3.3 Pedagoginen oppimisympäristö 

Pedagogisen oppimisympäristön määrittelyssä huomioidaan ne ympäristössä tehdyt ratkaisut, 

jotka ovat keskeisessä osassa opettamisen ja oppimisen toteutumisessa (Brotherus, ym., 2001, 

s. 97). Piispanen (2008, s. 21) on havainnut, että niissä oppimisympäristöjen jaotteluissa, joissa 

puhutaan ympäristön didaktisesta puolesta, on paljon yhtymäkohtia oppimisympäristön peda-

gogiseen puoleen. Hänen mukaansa pedagoginen oppimisympäristö muodostuu sekä fyysi-

sestä, psyykkisestä että sosiaalisesta osatekijästä, huomioiden erityisesti opettajan opetukselli-

sen toiminnan ja sen eri näkökulmat (Piispanen, 2008, s. 157).  

Piispasen (2008, s. 158) mukaan pedagoginen oppimisympäristö ei synny itsestään, vaan sen 

luomisessa on opettajalla usein keskeinen merkitys. Opiskeluun käytettävää tilaa voidaan muo-

kata siten, että se herättää mahdollisimman paljon oppimista käynnistäviä ärsykkeitä, hyödyn-

täen esimerkiksi eri aisteja, oppimateriaaleja ja harjoituksia (Manninen, ym., 2007, s. 41).  Pe-

dagogisen oppimisympäristön tekijöiksi voidaan luetella esimerkiksi luokkahuoneen istumajär-

jestys, valkotaulu ja dokumenttikamera, erilaiset havainnollistamisvälineet ja niiden säilytys-

ratkaisut, opettajan opetustaidot ja oppimista tukeva ilmapiiri.  

Oppimisympäristön jakaminen fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen ja pedagogiseen osateki-

jään on yksi tapa oppimisympäristöjen elementtien jaottelulle. On kuitenkin tärkeää muistaa, 

että oppimisympäristön päätavoite oppiminen vaatii sen, että kaikki edellä mainitut osa-alueet 

tarjoavat oppilaalle hyvän olon tunteen (Piispanen, 2008, s. 156). Oppimista tukeva viihtymi-

nen koulussa ei vaadi viihdykkeitä, vaan oppilaat monipuolisesti huomioivan ympäristön, jossa 
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oppilaan ikä, kehitystaso, erilaisuus, opetusmenetelmät ja ilmapiiri tulevat huomioiduiksi (Piis-

panen, 2008, s. 156).  
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4 ADHD:n huomioiminen oppimisympäristön suunnittelussa 

ADHD-diagnoosin saaneen lapsen tarvitsemia tukitoimia arvioidaan siinä ympäristössä, jossa 

toiminta tapahtuu ja niiden käyttäminen on oleellista (Närhi, 2012). Ympäristön piirteet, joilla 

on vaikutusta lapsen toimintaan, ovat Närhen (2012) mukaan käyttäytymiseen vaikuttavia ti-

lannetekijöitä. Tällaisia tilannetekijöitä ovat esimerkiksi annetut ohjeet, opetusmenetelmät ja 

istumajärjestys. Tässä kappaleessa käymme läpi asioita, joita ADHD-oireisen tai -diagnoosin 

saaneen oppilaiden oppimisympäristöissä olisi hyvä ottaa huomioon. 

4.1 Ympäristön luomat virikkeet 

Oppimisympäristössä on tärkeintä kiinnittää huomiota niihin tekijöihin, jotka ohjaavat lapsen 

käyttäytymistä (Närhi, 2012). Nykyaikaisissa koulurakennuksissa tiloja voidaan usein muun-

nella helposti tarpeiden ja tilanteen mukaan. Luokkahuone ei välttämättä sisällä enää perinteistä 

nimettyä pulpettipaikkaa, vaan oppilaan työskentelypaikka voi vaihdella useastikin saman päi-

vän aikana. Joillekin oppilaille tämä voi tuottaa haasteita ja silloin olisikin tärkeää huomioida 

esimerkiksi tavaroiden pitäminen tutuilla paikoillaan, päiväjärjestyksen pitäminen mahdolli-

simman pysyvänä ja suosia rutiineja (ADHD-liitto ry, 2017, s. 34).  

Joillekin oppilaille uusi ympäristö voi helpottaa tarkkaavuuden suuntaamista. Uusi ympäristö 

voi tarjota riittävästi ärsykkeitä, jolloin oppilaan ei tarvitse keksiä niitä itse lisää (Aro & Närhi, 

2011, s. 30). Parikka ja kollegat (2020, s. 83) tiedostavat, että oppimisympäristöjen uusien jär-

jestelyjen aikaansaama lisääntynyt liikehdintä ja melutason nousu saavat oppilaissa aikaan eri-

laisia tuntemuksia. Sallittu liikkuminen luokassa ja sen ulkopuolella voivat helpottaa vireystilan 

ja aktiivisuuden säätelyä oppilailla, joille jatkuva paikallaanolo tuottaa vaikeuksia (Parikka, ym. 

2020, s. 83). 

Ympäröivien virikkeiden määrä voi joko tukea tai heikentää oppilaan keskittymiskykyä ja vi-

reystilan säätelyä. Jalanteen (2012) mukaan mahdollisimman vähävirikkeinen ja rauhallinen 

oppimisympäristö toimii parhaiten ADHD-piirteiselle oppilaalle, kun se sallii myös pienen lii-

kehdinnän. Parikka ja kollegat (2020, s. 112) huomioivat oppimisympäristössä toimintakykyä 

häiritsevät ärsykkeet niiden ollessa vääränlaisia tai liiallisia, toisaalta niiden ollessa liian vähä-

lukuisia. Ärsykkeiden liiallinen määrä voi viedä oppilaan huomion pois opittavasta asiasta tai 

nostaa vireystilaa liiallisesti, kun taas ärsykkeiden liian vähäinen määrä voi aiheuttaa vaikeuk-

sia vireystilan säätelyyn (Parikka, ym., 2020, s. 112).  



 

24 

 

Kun oppilaalla on vaikeuksia säädellä omaa tarkkaavuuttaan tai käyttäytymistään, on tärkeää 

kiinnittää erityistä huomiota oppimisympäristön selkeyteen (ADHD-liitto ry, 2017, s. 34). Esi-

merkiksi Närhi (2012) nostaa esiin istumapaikan vaikutuksen tarkkaavuuden säätelyssä. Oppi-

las, joka haluaa tietää mitä luokkatilassa tapahtuu, voi nauttia istumapaikasta luokan perällä, 

mistä hän voi tarkkailla ympäristöä. Se voi kuitenkin samalla heikentää hänen kykyään keskit-

tyä opetukseen. Istumapaikka luokan etuosassa voi tukea keskittymistä opettajaan ja opetuk-

seen, mutta se voi aiheuttaa samalla ylimääräistä kääntyilyä muun luokan suuntaan, jolloin ope-

tukseen keskittyminen heikentyy (Närhi, 2012). Sekä Närhi (2012) että Jalanne (2012) eivät 

kumpikaan suosittele ADHD-piirteisen oppilaan sijoittamista istumaan luokkatilassa ikkuna-

paikalle, jossa luokan ulkopuoliset ärsykkeet voivat aiheuttaa liian suurta kiinnostusta.  

4.2 Oppitunnit 

Muistilistat, kuvalliset päiväjärjestykset ja selkeät, kuvitetut ohjeet voivat tukea tarkkaavaisuu-

den suuntaamista toivottuun asiaan (ADHD-liitto ry, 2017, s. 34). Oppitunnin työskentelyä hel-

pottaakseen opettaja voi antaa ohjeet yksi vaihe kerrallaan tai vaihtoehtoisesti kokonaisuudes-

saan kirjallisena ja hyvin jäsenneltynä esimerkiksi taululle kirjoitettuna (Jalanne, 2012). Kun 

oppitunnit jaetaan näin pienempiin osatehtäviin, palkitsee se oppilasta useammin kuin suuret 

kokonaisuudet, joiden hahmottaminen voi olla ADHD-piirteiselle haasteellista (Hansen, 2018, 

s. 150–151).  

ADHD-piirteiselle oppilaalle voi olla eduksi käyttää useampia erilaisia opetusmenetelmiä uu-

sien asioiden oppimiseen, sillä oppilas voi vahvistaa oppimaansa, kun se on esimerkiksi kuultu, 

nähty ja itse harjoiteltu (Jalanne, 2012). Hansenin (2018, s. 149) mukaan ADHD-oireisen lap-

sen nopeaan kyllästymiseen voivat auttaa esimerkiksi mahdollisimman konkreettiset, lähelle 

arkea tulevat tehtävät, jotka auttavat kokemaan opiskelun olevan hyödyllistä juuri hänelle itsel-

leen.  

Oppimisympäristöjä suunnitellessa olisi hyvä kiinnittää huomiota esimerkiksi visuaalisiin ja 

auditiivisiin ärsykkeisiin säätelemällä niiden määrää ja laatua, erilaisten liikkumisen muotojen 

mahdollistamiseen ja sopivaan ajoittamiseen koulupäivän aikana, sekä oppituntien toiminnalli-

suuteen (Parikka, ym., 2020, s. 112). Esimerkiksi välituntien merkitys päivän jaksottamiseen, 

ylimääräisen aktiivisuuden purkamiseen ja mahdollisuuteen ”ladata akkuja” tukee oppilaiden 

vireystilan säätelyä (Jalanne, 2012). Hansenin (2018, s. 150) mukaan liikunta on yksi parhaista 
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keinoista ADHD-oireiden lieventämiseen. Myös Aro ja Närhi (2011, s. 26) kiinnittävät huo-

miota taukojen ja ruokailujen sopivaan ajoittamiseen ja mitoittamiseen, mutta mainitsevat myös 

hyvän sisäilman edellytyksenä sopivan vireystilan ylläpitämisessä.  

4.3 Yksilön kohtaaminen 

Tarkkaavaisuushäiriöisen oppilaan motivaatiolle on tärkeää luoda oppimisympäristö, jossa op-

pilas saa kokea olevansa taitava ja osaava, saa riittävästi tukea ja saa kokea kuuluvansa ympä-

röivään yhteisöön (Aro & Närhi, 2011, s. 26). Annetun palautteen tulisi lähtökohtaisesti olla 

positiivista ja johdonmukaista, kohdistua toivottuun käyttäytymiseen ja tulla annetuksi niin lä-

hellä tapahtunutta tilannetta kuin mahdollista (Närhi, 2012).   

Suominen (2012) nostaa esiin sen, miten ADHD-piirteitä omaavan lapsen erilaiset puolet tulisi 

ottaa huomioon jokaisessa aikuisen ja lapsen kohtaamisessa. Jos lapsi nähdään vain hänen ”eri-

laisen” puolensa kautta, häneltä ei vaadita riittävästi ja ylimitoitetuissa ymmärtämispyrkimyk-

sissä hänet huomioidaan vain vaikeuksien näkökulmasta. Jos lapsi nähdään vain ”normaalin” 

puolensa kautta, ei hän saa riittävästi tukea vaikeuksissaan, vaan häntä ainoastaan rajoitetaan ja 

vastuutetaan. Nämä molemmat puolet ovat tärkeitä, sillä lapsen tulee saada riittävästi sekä tukea 

että vastuuta (Suominen, 2012). 

Jokainen oppilas on yksilö ja oppimisympäristöjen suunnittelussa tulisi ottaa huomioon jokai-

sen yksilölliset tarpeet siten, että oppimisympäristöt voivat olla osa oppilaalle suunniteltuja tu-

kimuotoja (Opetushallitus, 2014, s. 30). Koska jokaisen ADHD-diagnoosin saaneen lapsen tuen 

tarpeet ovat yksilölliset, ei samoja tukitoimia voi näin ollen automaattisesti toistaa jokaisen 

lapsen kohdalla (Närhi, 2012). Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tuoda esiin oppilaiden 

omia ajatuksia oppimisympäristöstä, jossa he itse haluaisivat työskennellä. Tutkimuksessa ko-

rostuu yksilöiden oma ääni ja heidän omat mielipiteensä. Toivomme kuitenkin, että tutkimuk-

sen tulokset herättävät ajatuksia siitä, millaisia tukitoimia oppilaille voidaan tarjota, jotta heidän 

oppimisympäristönsä tukisivat heidän oppimistaan ja kouluviihtyvyyttään. Seuraavassa luvussa 

käymme läpi tutkimuksemme toteutusta. 
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5 Tutkimuksen toteutus 

Kuten olemme aiemmin maininneet, tätä tutkimusta ohjanneet tutkimuskysymykset ovat 1) mil-

laisessa oppimisympäristössä ADHD-diagnoosin saanut oppilas haluaisi opiskella, ja 2) mitä 

tekijöitä ADHD-diagnoosin saanut oppilas nimeää itselleen mieluisesta oppimisympäristöstä. 

Tutkimus on laadullinen lapsinäkökulmainen haastattelututkimus, jonka tutkimuskohteena ovat 

ADHD-diagnoosin saaneiden lasten omat käsitykset tutkittavasta aiheesta. Tuomi ja Sarajärvi 

(2018) toteavat, että tutkija on lukijoille velkaa uskottavan selityksen aineiston kokoamisesta 

ja analysoimisesta. Tutkijan on siis annettava lukijalle riittävästi tietoa siitä, miten tutkimus on 

toteutettu, jotta lukija voi arvioida tutkimuksen tuloksia. Käymme tässä luvussa tarkemmin läpi 

tutkimuksen kulkua, tutkimusjoukkoa, tutkimusmenetelmää ja aineiston analyysia. 

5.1 Tutkimuksen kulku 

Tämän tutkimuksen taustalla on toisen tutkijan kandidaatintutkielma, jonka aiheena oli ADHD 

ja avoimet oppimisympäristöt (Kiviniemi, 2020). Halusimme syventää tätä aihetta pro gradu -

tutkielmassamme ja nostaa erityisesti esiin oppilaiden omat näkemykset aiheeseen liittyen. Pää-

dyimme kohdistamaan tutkimusaihetta avoimia oppimisympäristöjä laajempaan näkökulmaan 

muun muassa haastateltavien löytämisen helpottamiseksi, ja tästä syystä käsittelemme oppimis-

ympäristöjä yleisemmällä tasolla. Tutkimuksen informanttien käymät koulut edustavat moni-

puolista otantaa niistä oppimisympäristöistä, joita Suomen kouluista löytyy. Tutkimus toteutet-

tiin vuoden 2021 aikana.  

Tutkimusta varten tutkimuskohteen havaintoyksiköstä, eli ADHD-diagnoosin saaneista perus-

koulun oppilaista, valittiin tutkimuksen tutkittavat harkinnanvaraisen näytteen kautta pääosin 

tutkijoiden omien verkostojen avulla. Suostumusta tutkimukseen osallistumiseen pyydettiin 

sekä osallistujan huoltajalta, että haastateltavalta itseltään. Tutkimukseen osallistuvista lapsista 

neljä oli vanhempansa kautta jo ennestään tuttuja haastattelijoille. Yhden tutkimuksen osallis-

tujan haastattelu sovittiin Facebookin ADHD-ryhmään jaetun tutkimuskutsun kautta, ja yksi 

haastateltava tavoitettiin ADHD-diagnoosin saaneiden lasten perheille tarkoitetun perhekun-

toutuksen kautta.  

Molemmat tutkijat tekivät kolme haastattelua. Jokaisessa haastattelussa oli läsnä vain toinen 

tutkijoista. Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina yksilöhaastatteluina ja haastattelujen 

kesto vaihteli 30 minuutista 90 minuuttiin. Haastattelut äänitettiin ja litteroitiin. Haastateltavat 
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saivat haastattelun aikana piirtää kuvan itselleen mieluisesta oppimisympäristöstä joko omilla 

tai tutkijan tarjoamilla piirustusvälineillä. Haastattelujen aikana syntyneet piirrokset kuvattiin 

ja lisättiin tämän tutkielman liitetiedostoihin (Liite 1). 

Haastattelutilanteissa oli kolmessa haastattelussa läsnä oppilaan äiti koko haastattelun ajan. Yh-

dessä haastattelussa, joka toteutettiin haastateltavan omassa koululuokassa, tuli oppilaan oma 

opettaja luokkaan noin haastattelun puolivälissä. Kahdessa haastattelussa oli läsnä vain haas-

tattelija ja tutkimukseen osallistuja. Haastateltavat saivat itse päättää, saiko haastattelutilan-

teessa olla muita ihmisiä paikalla. Muiden läsnäolijoiden läsnäoloa on käsitelty tarkemmin tut-

kimuksen luotettavuuden arvioinnissa.  

Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen kirjoittaminen ja aineistonkeruu kulkivat rinnakkain. 

Tutkija, joka teki haastattelun, litteroi kyseisen haastattelun. Molemmat tutkijat kävivät läpi 

litteraatit ja poimivat sieltä oppimisympäristöön liittyvät vastaukset. Aineistoa analysoitiin pää-

osin teorialähtöisen sisällönanalyysin keinoin huomioiden kuitenkin myös mahdolliset näkö-

kulmat, jotka eivät asetu oppimisympäristön osa-alueiden luokitteluun liittyviin ennakko-ole-

tuksiin. Aineisto oli kuitenkin luokiteltavissa melko selkeästi oppimisympäristön neljään eri 

osa-alueeseen.  

Haastattelujen aikana oppimisympäristö määriteltiin haastateltaville paikoiksi, joissa on mah-

dollisuus oppia uutta. Oppilaiden kanssa ei käsitelty oppimisympäristöihin liittyvää jaottelua 

fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen ja pedagogiseen oppimisympäristöön. Haastattelijat kui-

tenkin huomioivat nämä osa-alueet omissa kysymyksissään kyselemällä esimerkiksi muista op-

pilaista ja oppimisympäristön luomasta tunnekokemuksesta. Tutkijoilla oli käytössään kysy-

mysrunko, joka on tutkimuksen liitteenä (Liite 2). Kysymyksiä mukautettiin tarpeen mukaan 

vastaamaan haastattelussa esiin nousseita teemoja muun muassa piirrosten pohjalta.  

5.2 Tutkimusjoukon esittely 

Tämän tutkimuksen aineisto on kerätty haastattelututkimuksena. Tutkimusta varten haastatel-

tiin oppilaita, jotka ovat saaneet ADHD-diagnoosin. Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatte-

luina, joihin osallistujat hankittiin erilaisia sosiaalisen median kanavia ja sosiaalisia kontakteja 

avuksi käyttäen. Haastatteluja varten tutkijat olivat yhteydessä suoraan haastateltavien vanhem-

piin haastattelujen sopimiseksi ja tutkimuslupien saamiseksi. Haastatteluihin osallistuminen oli 
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vapaaehtoista ja huoltajalta saadun haastatteluluvan jälkeen suostumusta pyydettiin myös lap-

selta itseltään. Haastattelut toteutettiin lapsen kotona, koulussa tai vaihtoehtoisesti etäyhteyk-

sien kautta kevään ja syksyn 2021 aikana.  

Haastateltava 1 on 9-vuotias poika, joka käy peruskoulun kolmatta luokkaa. Hän on saanut 

ADHD-diagnoosin keväällä 2020. Hän käy koulua pienluokassa, jossa on neljä vakituista op-

pilasta ja yksi oppilas osallistuu pienluokan opetukseen silloin tällöin. Hän ilmaisi haastatte-

lussa useaan otteeseen erityisesti yhden oppilaan, joka aiheuttaa muita useammin häiriötä luo-

kassa. Hän kuitenkin tunnistaa myös ne tilanteet, jolloin hän itse aiheuttaa muille häiriötä. Haas-

tattelu toteutettiin haastateltavan kotona, jossa hänen äitinsä oli myös paikalla.  

Haastateltava 2 on 9-vuotias poika. Hän on peruskoulun toisella luokalla. Hän on saanut 

ADHD-diagnoosin 7-vuotiaana ennen koulun alkamista. Hän opiskelee yleisopetuksen luo-

kassa, jossa oppilaita on yhteensä 22. Haastateltava 2 opiskelee uudenlaisissa oppimisympäris-

tössä eli niin kutsutussa avoimessa oppimisympäristössä. Oppitunneilla on mukana oman luo-

kan lisäksi usean muun luokan oppilaita. Haastateltava 2 tykkää käydä koulua ja hänellä on 

koulussa paljon kavereita. Haastattelu toteutettiin haastateltavan kotona kahden kesken, jolloin 

paikalla oli vain haastattelija ja haastateltava. 

Haastateltava 3 on peruskoulun kuudennella luokalla oleva poika. Hän on saanut ADHD-diag-

noosin kolmannella luokalla ja käy koulua yleisopetuksen luokassa, jossa on 21 oppilasta. Hä-

nen lempiaineitaan koulussa ovat liikunta ja matematiikka. Haastateltava 3:n koulu on uusi ja 

sen opetustilat ovat helposti muunneltavissa. Kiinteiden seinien puute tuotti aiemmin häiriötä 

luokan opetukseen, mutta tilaa on viime aikoina kehitetty kiinteämmillä ratkaisuilla. Haastat-

telu tehtiin haastateltavan kotona ja paikalla oli myös hänen äitinsä.  

Haastateltava 4 on 10-vuotias poika, joka käy peruskoulun neljättä luokkaa. Hän on saanut 

ADHD-diagnoosin 7-vuotiaana ensimmäisen luokan keväällä. Hän opiskelee yleisopetuksen 

luokalla ja luokanopettajan lisäksi luokassa on koulunkäynninohjaajan sekä laaja-alaisen eri-

tyisopettajan tuki. Haastateltava 4:n mielestä koulussa mukavinta on liikunta ja matematiikka. 

Koulussa on ihan kivaa, mutta muutama luokkakaveri on äänekäs, mikä vaikeuttaa hänen kes-

kittymistään. Keskittymisen helpottamiseksi on hänelle annettu sermi sekä tarvittaessa kuulo-

suojaimet. Haastattelu toteutettiin haastateltavan kotona. Haastattelussa oli läsnä haastateltava 

ja haastattelija.  
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Haastateltava 5 on peruskoulun kuudennetta luokkaa käyvä 11-vuotias poika. Hän käy koulua 

yleisopetuksen luokassa, jossa on hänen lisäkseen 20 oppilasta. Hänen mielestään hänen luok-

kansa on äänekäs, villi ja hauska. Hänen mukaansa luokan oppilaat tulevat hyvin toimeen kes-

kenään. Haastateltava pitää erityisesti ruotsin kielestä, jonka kokeesta hän oli juuri saanut hyvän 

arvosanan. Hän on saanut ADHD-diagnoosin keväällä 2017 ollessaan ensimmäisellä luokalla. 

Haastattelu toteutettiin haastateltavan omassa luokassa, jossa opettaja oli osan aikaa paikalla 

osallistumatta haastatteluun. 

Haastateltava 6 on peruskoulun ensimmäisellä luokalla oleva tyttö. Hän on 7-vuotias, ja hänellä 

on diagnosoitu ADHD kesällä 2021 eli juuri ennen koulun aloittamista. Hän käy mielellään 

koulua ja hänen lempiaineensa koulussa on matematiikka. Haastateltava 6 opiskelee yleisope-

tuksen luokalla, jossa on yhteensä 21 oppilasta. Hänellä on käytössään useita erilaisia apuväli-

neitä, kuten kuulosuojaimet, sermi, painokoira sekä kuminauha pulpetin jaloissa. Haastattelu 

toteutettiin etähaastatteluna Google Meetin välityksellä ja haastattelussa oli läsnä myös haasta-

teltavan äiti. 

5.3 Laadullinen haastattelututkimus  

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää tutkittavien omia näkemyksiä tutkittavasta aiheesta 

ilman ennalta-asetettuja tutkimushypoteeseja. Halusimme toteuttaa tutkimuksen aineistonke-

ruun haastatteluina, ja muun muassa tästä syystä päädyimme käsittelemään tutkimustamme laa-

dullisen tutkimuksen menetelmin. Laadullinen tutkimus on prosessi, jossa aineiston kerääjänä 

toimii inhimillinen toimija eli tutkija itse (Kiviniemi, 2018). Tutkija voi käyttää apunaan erilai-

sia mittareita, jotka ovat yleensä tutkijan itsensä muodostamia ja luotu avointen kysymysten 

kautta juuri kyseistä tutkimusta varten (Creswell, 2013, s. 45). Laadulliselle tutkimukselle on 

myös tyypillistä, että aineiston hankinta on kokonaisvaltaista ja tutkimukseen osallistujat vali-

taan tarkoituksenmukaisesti (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2010, s. 164).  

Laadulliselle tutkimukselle on tyypillistä, että tutkija pyrkii etäännyttämään itsensä aiemmasta 

tiedosta ja olettamuksista tutkittavaa asiaa kohtaan niin, että hän voi tarkastella tutkittavaa il-

miötä tai käsitettä pitämättä mitään itsestäänselvyytenä (Juhila, n.d.). Laadullista tutkimusta 

tehdessä on siis erityisen tärkeää muistaa, että tutkimuksen tarkoitus on tuoda esiin tutkimuk-

seen osallistuvan näkökulma tutkittavaan aiheeseen, ei tutkijan omaa tai kirjallisuudesta esiin 

nousevaa näkemystä aiheeseen liittyen. Tutkijalle on kuitenkin tärkeää kyky tuoda esiin omia 
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taustojaan ja tarkoitusperiään tutkimukseen liittyen, sillä tutkijan rooli laadullisen tutkimuksen 

toteutuksessa on erittäin merkittävä (Creswell, 2013, s. 47). 

Creswellin (2013, s. 44) laadullisen tutkimuksen määritelmä painottaa erityisesti tutkimustavan 

suunnittelua ja lähestymistapaa. Hänen mukaansa olettamusten ja teoreettisen viitekehyksen 

pohjalta muodostuneen tutkimusongelman selvittämiseen voidaan käyttää erilaisia laadullisen 

tutkimuksen työtapoja, jotka liittyvät tutkimuksen suunnitteluun, aineiston keruuseen tutkitta-

van luonnollisessa ympäristössä ja aineiston analyysiin. Tutkimuksen lopputuloksesta on ha-

vaittavissa osallistujien oma ääni, tutkijan omaa reflektointia, aiheen monipuolista kuvailua ja 

ongelman tulkintaa, sekä tutkimuksen merkittävyyden tarkastelua laajemmassa tutkimusken-

tässä (Creswell, 2013, s. 44).   

Kiviniemi (2018) muistuttaa, että laadullisessa tutkimuksessa tutkimusongelma ei välttämättä 

ole lopullisessa muodossaan tutkimuksen alussa, vaan sillä on tapana täsmentyä tutkimuksen 

edetessä. Tutkija ei siis saa jäädä kiinni alkuperäiseen tutkimussuunnitelmaan, jos kerättävä 

aineisto vaatii tutkijaa muuttamaan esimerkiksi tutkimuskysymyksiä, aineistonkeruumenetel-

mää tai yksilöitä, joilta aineistoa kerätään (Creswell, 2013, s. 47). 

Laadullisen tutkimuksen tarkoitus on tuoda vastauksia ongelmiin ja kysymyksiin, jotka vaativat 

selvittämistä. Kysymykset, joita usein esitetään laadullisen tutkimuksen kentällä, ovat miksi-

kysymyksiä (Lichtman, 2013, s. 17). Laadullisen tutkimuksen avulla voidaan saada aikaan vas-

tauksia, jotka tarjoavat monitahoisia kuvailuja tutkittavasta aiheesta. Sen kautta voidaan myös 

antaa ääni yksilöille, ymmärtää asiayhteyksiä tutkittavien ilmiöiden ympärillä ja luoda uusia 

teorioita (Creswell, 2013, s. 47–48).  

Laadulliselle tutkimukselle on ominaista tarkastella tutkimukseen valittua aihetta useasta eri 

näkökulmasta (Alasuutari, 2011). Kiviniemen (2018) mukaan näkökulmat ja tulkinnat kehitty-

vät tutkijan mielessä samalla, kun tutkimusprosessi etenee. Samanaikaisesti tutkijan mielen-

kiinto voi kohdistua aineistosta esiinnousseisiin uusiin mielenkiinnonkohteisiin (Kiviniemi, 

2018). Aineisto on laadullisessa tutkimuksessa usein ilmaisullisesti monipuolista, monitasoista 

ja kompleksista. Esimerkiksi haastattelutilanteesta saatujen vastausten rinnalla on merkityksel-

listä ilmaista myös tapa, jolla tutkija on esittänyt kysymyksensä (Alasuutari, 2011). On kuiten-

kin tärkeää löytää ne tärkeimmät seikat, jotka tutkimuksessa halutaan nostaa esiin, jotta tutki-

mukseen ei sisällytetä liikaa hajanaista tietoa (Kiviniemi, 2018).  



 

31 

 

5.3.1 Tutkimuskohteena lasten omat näkemykset  

Tässä tutkimuksessa tutkimusaineisto kerätään lapsilta, jolloin tutkijan on kiinnitettävä erityistä 

huomiota aineistonkeruutavan lapsilähtöisyyteen. Greigin, Taylorin ja MacKayn (2013) mu-

kaan tutkijan voi olla vaikeaa ymmärtää sitä, millaista on oikeasti olla lapsi, sillä muistot omasta 

lapsuudesta ovat vain palasia, joiden luotettavuus ja oikeellisuus herättävät usein kysymyksiä. 

Tutkijan on kuitenkin tärkeää pysähtyä pohtimaan esimerkiksi sitä, millaista on olla lapsi ja 

miten sen voi saada selville (Greig ym., 2013). Karlsson (2012) korostaa oman sisäisen lapsensa 

kuuntelemista, sillä muistot omasta lapsuudesta luovat pohjaa tutkijan omille näkökulmille lap-

sinäkökulmaiseen tutkimukseen liittyen. Karlssonin (2012) mukaan tutkijan etukäteisoletta-

mukset ja teoreettinen perusta määrittelevät sen, miten hän tutkimustaan lähtee toteuttamaan. 

Jos tutkija ei pysähdy pohtimaan omia lähtökohtiaan tutkimukselle, voi tutkimuksen lapsinä-

kökulma jäädä kokonaan tavoittamatta (Karlsson, 2012).  

Karlsson (2012) on havainnut, ettei termeille lapsilähtöisyys ja lapsinäkökulmainen tutkimus 

ole vakiintuneita määrittelyjä. Määritelmät lapsilähtöisyydestä voidaan Karlssonin (2012) mu-

kaan tiivistää ”lapsen tarpeiden ja kiinnostuksen kohteiden sekä aktiivisuuden huomioon otta-

miseen”. Hän kuitenkin huomauttaa, että lapsilähtöisyydestä puhuttaessa on tärkeää ilmaista 

määrittelyn tekijä ja millä perusteella määrittely tehdään, lapsen tarpeet ja kiinnostuksen koh-

teet, sekä niistä seuraavat arjen ratkaisut (Karlsson, 2012).  

James ja James (2012) korostavat lapsinäkökulmaisen tutkimuksen perusedellytystä, eli tutki-

muksen lapsilähtöisyyttä. Lapsinäkökulmaisen tutkimuksen tehtävä on tuoda esille lasten omia 

näkökulmia ja tietoutta. Tästä syystä lapsinäkökulmaisen tutkimuksen keskeisenä elementtinä 

tulee pitää lapsikeskeisyyttä. Lapsinäkökulmaisessa tutkimuksessa on olennaista, että lasten nä-

kökulmaa arvostetaan (James & James 2012, s. 11). Se tarkoittaa, että lapsi ei ole ainoastaan 

tutkimuksen kohde, vaan hän voi toimia tutkimuksen subjektina, joka tuo ilmi omia näkökul-

miaan tutkimukseen (Karlsson, 2012). 

On tärkeää, että tutkija tunnistaa mahdolliset ennakkoluulonsa liittyen lapsilähtöiseen tutki-

mukseen ennen tutkimuksen toteuttamista. Ennakkoluulot voivat liittyä esimerkiksi olettamuk-

siin kysymyksistä, joita lapsilta voidaan kysyä, tai heidän kykyihinsä vastata esitettyihin kysy-

myksiin (Greig ym., 2013). Karlssonin (2012) mukaan lapsi ei ole ainoastaan toimija, jota tut-

kitaan, vaan myös tutkimukseen aktiivisesti osallistuva toimija, jolla on omia näkökulmia tut-

kittaviin asioihin. Pennanen (2015) on huomioinut, että lapsi- ja lapsuudentutkimuksessa on 

vaarana ristiriita, joka on havaittavissa erityisesti silloin, kun tutkimuksessa käytetään luovia 
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menetelmiä. Tutkija on usein muodostanut ennakko-odotuksia tutkimusaineistosta, mutta ai-

neistoa tuottava lapsi ei välttämättä halua tai kykene vastaamaan näihin odotuksiin. Tutkijan on 

tällaisessa tilanteessa tärkeää pohtia sitä, kenen ehdoilla aineistoa kerätään ja millainen aineisto 

on käyttökelpoista (Pennanen, 2015). 

Greigin ja kollegoiden (2013) mukaan lapsia on aiemmin pidetty kykenemättöminä osallistu-

maan keskusteluun, joka koskee heidän tunteitaan, tarpeitaan tai tulevaisuuttaan.  Lapset ovat 

useasti toimineet tutkimuskohteina ilman että heidän subjektiivisia kokemuksiaan on otettu tut-

kimuksissa huomioon (Greig ym., 2013). Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää tutki-

mukseen osallistuvan lapsen omia käsityksiä hyvästä oppimisympäristöstä. Tutkimuksen taus-

talla on ajatus siitä, että lapset ovat oman kokemusmaailmansa asiantuntijoita. Haastattelun ja 

piirroksen avulla on pyritty varmistamaan, että lapsen oma näkökulma ja tieto tulisivat ilmi ja 

että aihetta käsiteltäisiin muustakin kuin aikuisten esiin nostamista näkökulmista. 

Aarnos (2018) sanoo, että lapsia tutkiessa tutkimustilanteesta olisi hyvä tehdä mahdollisimman 

arkipäiväistä ja hauskaa. Parhaiten se onnistuu lapsen aidossa ympäristössä, kuten koulussa tai 

kotona (Aarnos, 2018). Karlssonin (2012) mukaan lapsinäkökulmaisessa tutkimuksessa tiedon 

luonne nähdään olevan sidoksissa aikaan, paikkaan, kulttuuriin ja kontekstiin. Greigin ja kolle-

goiden (2013) mukaan lasten haastattelut tapahtuvat erilaisissa sosiaalisissa konteksteissa. 

Haastattelupaikka voi vaikuttaa haastattelun tuloksiin, ja se on syytä ottaa huomioon tutkimuk-

sen validiteettia arvioitaessa (Greig ym., 2013). Osassa tämän tutkimuksen haastatteluista haas-

tateltavan vanhempi oli paikalla lapsen omasta toiveesta. Yksi haastattelu toteutettiin lapsen 

koululuokassa ja opettaja oli läsnä haastattelun loppupuolella osallistumatta haastatteluun. 

Haastattelun aikana paikalla olevat vanhemmat osallistuivat haastatteluun silloin, kun lapsi ky-

syi heiltä suoraan jotain asiaa, esimerkiksi vahvistusta heidän omiin ajatuksiinsa koulun ulko-

puolisista harrastuksista kysyttäessä.  

Aarnoksen (2018) mukaan lapsia tutkiessa on erityisen tärkeää huomioida tutkimuksen lapsiys-

tävällisyys ja etiikka. Lapselle tulisi antaa mahdollisuus tutustua tutkijaan ennen tutkimukseen 

osallistumista luonnollisemman ja avoimemman ilmapiirin luomiseksi (Aarnos, 2018). Myös 

Greig ja kollegat (2013) toteavat, että tutkijan on tärkeää esitellä itsensä lapselle ystävällisesti 

ja luottamusta herättävästi. Tämän tutkimuksen haastatteluihin osallistui se tutkija, joka haas-

tattelun oli sopinut haastateltavan vanhemman kanssa.  



 

33 

 

Tutkimukseen osallistuneista kolme oli ollut tutkijan kanssa tekemisissä jo ennen haastatteluja, 

ja yhden haastateltavan tutkija oli tavannut ohimennen aiemmin. Haastateltavista kaksi oli tut-

kijoille ennestään täysin tuntemattomia. Ennen äänityksen aloittamista tutkija keskusteli jokai-

sen haastateltavan kanssa muun muassa asioista, joita haastateltavat itse nostivat spontaanisti 

keskusteluun. Tutkijalle esiteltiin esimerkiksi perheen kotia ja lemmikkejä. 

5.3.2 Lasten haastattelu aineistonkeruumenetelmänä  

Haastattelu on aineistonkeruumenetelmänä keino, jolla tutkittavat voivat itse sanallisesti il-

maista näkemyksensä tutkittavasta aiheesta. Haastattelun yksi etu on se, että haastattelun kautta 

voidaan päästä muita menetelmiä paremmin käsiksi motiiveihin, jotka vaikuttavat vastausten 

taustalla (Hirsjärvi & Hurme, 2015, s. 34). Laadulliselle tutkimukselle onkin ominaista nähdä 

haastattelu vuorovaikutustilanteena, jossa haastattelijan rooli on välttämätöntä ottaa huomioon 

aineiston muodostamisessa (Juhila, n.d.).  

Tässä tutkimuksessa käytämme yksilöhaastatteluja, jotka ovat Lichtmanin (2013, s. 189) mu-

kaan haastattelijan ja haastateltavan välisiä tarkoituksenmukaisia keskusteluja. Puolistruktu-

roidussa haastattelussa haastattelija johtaa keskustelua kysymysten kautta, jotka pääpiirteittäin 

pysyvät samana jokaisessa haastattelussa. Tutkija voi kuitenkin mukauttaa kysymyksiä käsillä 

olevan haastattelutilanteen niin vaatiessa (Lichtman, 2013, s. 191). Tämän tutkimuksen haas-

tatteluja varten oli luotu kysymysrunko (liite 2), jota tutkijat käyttivät haastattelujen pohjana. 

Tutkimuksessa pyrittiin kuitenkin etenemään lapsen ehdoille, jolloin osaa kysymyksistä ei vält-

tämättä jokaiselle lapselle esitetty tai ne korvattiin jollakin toisella kysymyksellä, joka liittyi 

piirroksesta tai haastattelusta esiin nousseisiin asioihin. 

Hirsjärvi ja Hurme (2015) nostavat esiin haastattelun etuja ja haittoja. Haastattelun etuja ovat 

esimerkiksi ihmisen näkeminen tutkimuksen subjektina eli merkityksiä luovana toimijana, 

mahdollisuus sijoittaa kerätty aineisto osaksi suurempaa kontekstia, sekä mahdollisuus selven-

tää ja syventää saatuja vastauksia. Haastattelun haitoissa korostuvat erityisesti haastattelijan 

mahdollinen epäpätevyys kyseiseen tehtävään, haastattelujen toteuttamiseen kokonaisuudes-

saan kuluva aika, sekä sen taipumus sisältää monia virhelähteitä niin haastattelijan kuin haas-

tateltavankin toimesta (Hirsjärvi & Hurme, 2015, s. 35). Tätä tutkimusta toteuttaessa tiedos-

timme jo ennen haastattelujen aloittamista, että kahden eri tutkijan tekemät haastattelut voivat 

aiheuttaa merkittäviä eroja haastattelujen rakenteeseen. Yhteinen kysymysrunko ja valmius 
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kohdentaa keskustelu haastattelun aikana toteutettuun piirrokseen tarjosivat kuitenkin riittävät 

raamit yhtenäisen aineiston keräämiseen.   

Aarnos (2018) toteaa, että lapsia haastatellessa voi lasta pyytää ottamaan haastattelutilanteeseen 

mukaan jonkin hänelle tärkeän esineen, esimerkiksi lelun. Tuttu esine voi auttaa lasta rauhoit-

tumaan ja keskittymään tilanteeseen. Haastattelutilanteisiin saavuttaessa tutkijoilla oli muka-

naan piirustusvälineet (valkoista A4-paperia, lyijykynä, kumi, teroitin, värikynät). Haastatel-

tava sai kuitenkin käyttää myös omia piirustusvälineitä, joita osa haastateltavista käyttikin mie-

lellään niiden tuttuuden vuoksi. Haastattelussa, joka toteutettiin oppilaan omassa luokassa, an-

nettiin haastateltavalle mahdollisuus valita vapaasti paikka luokasta haastattelun ajaksi. Hän 

halusi pysyä omalla paikallaan, jossa viettää muutenkin koulupäivänsä.  

Haastattelu kannattaa suunnitella niin, että lapsi voi aloittaa itselleen tuttujen asioiden kertomi-

sesta. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi perhe, mieluisimmat oppiaineet tai harrastukset (Aar-

nos, 2018). Jokainen haastattelu aloitettiin haastateltavalle tutuilla asioilla, kuten kysymällä 

ikää, harrastuksia ja mieluisinta kouluainetta. Tänä aikana tutkijakin tuli haastateltaville tutum-

maksi, jolloin kysymysten johdattaminen tutkimuksen kannalta olennaisiin asioihin tapahtui 

luontevasti ja huomaamatta. Aarnoksen (2018) mukaan haastattelun aikanakin voidaan keskus-

telu siirtää välillä täysin muihin aiheisiin, kuten kuluneeseen päivään. Haastattelussa on tärkeää 

edetä lapsen ehdoilla (Aarnos, 2018).  

Aarnos (2018) muistuttaa, että haastattelun lopuksi on hyvä palauttaa lapsen ajatusmaailma ta-

kaisin nykyhetkeen. On tärkeää varmistaa, ettei haastattelusta jäänyt lapselle mitään murheita, 

ja auttaa häntä siirtämään ajatukset esimerkiksi kuluvaan päivään tai johonkin leikkiin (Aarnos, 

2018). Tutkimusta varten toteutettujen haastattelujen lopuksi haastateltavat siirtyivät luonte-

vasti esimerkiksi esittelemään tekemäänsä piirrosta vanhemmalleen, omiin leikkeihinsä yksin 

tai kavereiden kanssa, tai kotimatkalle.  

Litterointitekniikan valinta vaikuttaa siihen, miten paljon haastattelutilanteen todellisuudesta 

saadaan säilytettyä (Alasuutari, 2011). Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää haasta-

teltavien omia ajatuksia ja näkökulmia, jolloin huomio keskittyy enemmän vastausten sisältöön 

eikä keskusteluun, jolloin hyvin tarkka litterointi (sisältäen esimerkiksi äänenkorkeudet ja tau-

kojen pituudet) eivät ole tarpeellisia (Alasuutari, 2011). Tästä syystä litteroinnin tarkkuudeksi 

riittää peruslitterointi (Alanko, 14.1.2021). Tämän tutkimuksen haastattelu litteroitiin sillä tark-

kuudella, että sanat ja taukojen paikat ilmaistiin niin kuin ne ovat alkuperäisessä aineistossa.  
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5.3.3 Piirros haastattelun tukimateriaalina  

Tutkimuksen yhtenä osana oli piirros, johon lapsi sai kuvata itselleen mieluisimman oppimis-

ympäristön. Tutkimukseen päätettiin ottaa mukaan piirrostehtävä, sillä sen ajateltiin muun mu-

assa helpottavan tutkittavien tarkkaavuuden säätelyä käsiteltävää aihetta kohtaan. Esimerkiksi 

Lodge (2007) ja Järvelä ja Keränen (2020) ovat käyttäneet onnistuneesti piirroksia oppilaiden 

haastattelujen tukena. Lempinen (2017) on sitä mieltä, että lasten haastattelujen tukena käytetyt 

piirrokset olisivat tuoneet hänen tutkimukseensa enemmän sisältöä.  

Tässä tutkimuksessa piirrosta käytettiin haastattelujen tukena ja haastateltava sai piirtää sen 

haastattelun aikana. Haastateltavalle annettiin ohjeeksi piirtää kuva paikasta, jossa hänellä ja 

kaikilla muilla olisi hyvä oppia uutta. Haastattelujen aikana syntyneet kuvat, jotka saivat uusia 

piirteitä haastattelujen edetessä, ovat tämän raportin liitteenä tutkimustulosten hahmottamisen 

helpottamiseksi (Liite 1).  

Kiilakosken ja Raution (2015, s. 77) mukaan piirustukset ovat portti lasten kokemuksiin ja kä-

sityksiin maailmasta. Erilaiset kuvat ja piirrokset voivat syventää haastattelua ja tukea sen liit-

tämistä lapsen omaan kokemus- ja elämysmaailmaan (Aarnos, 2018). Aarnos (2018) nimittää 

kuvia ja piirroksia projektiivisiksi menetelmiksi, joiden kautta lapsi heijastaa omaa itseään ja 

antaa tutkijalle mahdollisuuden tutustua tähän heijastumaan kertomalla kuvassa esiintyvistä asi-

oista. Tämän tutkimuksen aikana kävi ilmi, että piirros toimii tässä yhteydessä hyvänä keinona 

saada lapsi puhumaan tutkimuksen kannalta olennaisista asioista. Samalla tutkimukseen osal-

listujat kykenivät ilmaisemaan niitä ajatuksia, joita muuten voisi olla vaikeaa jakaa tutkijalle 

sanallisesti ilman kuvaa. Tutkija kykeni esittämään kuvaan liittyen lisäkysymyksiä, jos haasta-

teltavan tarkkaavaisuus ei enää kohdistunut haastatteluun tai hän alkoi toistaa vastauksissaan 

”en mä tiiä”-lausahdusta. 

Haastattelujen aikana toteutettuihin piirroksiin kuvattiin tutkimusaiheeseen liittyvien asioiden 

lisäksi myös sellaisia elementtejä, jotka eivät suoranaisesti liittyneet tutkimukseen, mutta voi-

tiin selvästi liittää oppilaan ikään ja kiinnostuksen kohteisiin. Tämä on havaittavissa erityisesti 

Haastateltava 1:n piirroksessa. Joidenkin haastattelujen aikana piirros, joka toimi suurimmalta 

osin haastattelun pohjana, sai keskustelun siirtymään välillä tutkimuksen kannalta epäolennai-

siin asioihin, mutta lopulta haastatteluissa onnistuttiin palaamaan aiheeseen piirrokseen kohdis-

tuvien kysymysten kautta. Tutkijan tehtävä on kuitenkin päättää, mikä tietoa on tutkimuksen 

kannalta olennaista ja arvokasta (Karlsson, 2012).   
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5.4 Aineiston analyysi 

Laadullisen aineiston analyysille on tyypillistä, että aineistoa käsitellään kokonaisuutena (Ala-

suutari, 2011). Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2010, s. 224) mukaan laadullista analyysia 

käytetään, kun tutkimuksen tavoitteena on tutkimuksen aiheen ymmärtäminen. Laadullisen tut-

kimuksen aineiston paljous ja elämänläheisyys tekee sen analysoinnista samanaikaisesti sekä 

kiehtovaa että haastavaa (Hirsjärvi ym., 2010, s. 225).  

Alasuutarin (2011) mukaan laadullisessa analyysissa on kaksi vaihetta, jotka käytännössä kie-

toutuvat lähes aina yhteen: havaintojen pelkistäminen ja arvoituksen ratkaiseminen. Myös Cres-

wellin (2013, s. 182) mukaan jokaisen laadullisen tutkimuksen aineistoanalyysi on omanlai-

sensa, eikä siinä yleensä ole nähtävissä selkeää lineaarista lähestymistapaa. Aineiston järjestely, 

lukeminen ja muistiinpanojen tekeminen, aineiston luokittelu ja tulkinta, sekä aineiston kuvaa-

minen ja esittäminen ovat aineistoanalyysin vaiheita, jotka tapahtuvat usein samanaikaisesti tai 

joihin voidaan palata takaisin tutkimuksen edetessä (Creswell, 2013, s. 182).  

Tämän tutkimuksen aineisto käsiteltiin sisällönanalyysin avulla, joka on yksi laadullisen aineis-

ton analyysimenetelmistä. Tuomen ja Sarajärven (2018, s. 117) mukaan sisällönanalyysin tar-

koitus on tiivistää kerätty aineisto niin, että siitä voidaan muodostaa yleinen kuvaus käsiteltä-

västä ilmiöstä. Sisällönanalyysissä etsitään siis merkityksiä aineistona toimivasta tekstistä 

(Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 117).  

Salo (2018) mainitsee, että laadulliselle analyysille on tyypillistä jättää aineistosta pois sellaiset 

osat, jotka eivät asetu tutkijan asettamien koodien alle. Sellaisia asioita ovat usein muun muassa 

yllättävät lausahdukset, vitsit ja tunteiden ilmaisut, joita tämänkin tutkimuksen haastattelutilan-

teissa kerrottiin usein. Tällaiset spontaanit tilanteet voivat auttaa tutkijaa pääsemään paremmin 

sisälle siihen aineistoon, jota hän tutkimuksessaan käsittelee, eikä niitä tarvitsekaan asettaa 

osaksi analyysissa muodostuneita kategorioita (Salo, 2018).  

Teorialähtöisessä sisällönanalyysissä aineistoa käsitellään aiemman teorian, mallin tai muun 

sellaisen pohjalta. Tuomen ja Sarajärven (2018, s. 127) mukaan valitun teorian pohjalta muo-

dostetaan analyysirunko, jonka avulla aineistosta hahmotetaan erilaisia luokituksia tai katego-

rioita. Jos aineistosta nousee tutkimukseen valitun näkökulman kannalta esiin sellaisia merki-

tyksellisiä asioita, jotka jäävät valitun analyysirungon ulkopuolella, käsitellään niitä aineisto-

lähtöisen sisällönanalyysin keinoin (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 128). Tämän tutkimuksen kan-
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nalta merkitykselliset aineistosta nousseet asiat olivat lähes poikkeuksetta luokiteltavissa teo-

rian pohjalta muodostuviin kategorioihin, jolloin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä ei tarvittu 

ainakaan tämän tutkimuksen puitteissa.  

Salo (2018) nostaa esiin kritiikin, joka kohdistuu sisällönanalyysiin. Sisällönanalyysi jää usein 

pelkästään aineiston luokitteluun tai teemoittamiseen, vaikka laadullisena analyysimenetel-

mänä sen tulisi auttaa tutkijaa löytämään aineistosta jotakin sellaista, mitä ei ennen ole havaittu 

(Salo, 2018). Tämän tutkimuksen tarkoitus on perehtyä siihen, millaisia eri piirteitä tutkittavat 

nimeävät itselleen mieluisasta oppimisympäristöstä ja luokittelu auttaa havaitsemaan paremmin 

oppimisympäristöjen moninaisuuden. Aineiston luokittelussa on kuitenkin syytä muistaa, että 

oppimisympäristö on kokonaisuus ja tutkimuksesta saatavat vastaukset voivat liittyä useam-

paan eri ulottuvuuteen. Tästä syystä on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, ettei aineiston ana-

lyysi jää ainoastaan aineiston luokitteluun, vaan tutkimustuloksista myös tehdään johtopäätök-

siä ja niitä pohditaan osana aiheeseen liittyvää laajempaa tutkimuskenttää (Salo, 2018). 

Kuten aiemmin on jo mainittu, tämän tutkimuksen aineistona toimii haastatteluaineistot ja haas-

tattelujen aikana syntyneet piirrokset oppimisympäristöstä. Haastattelujen litteraateista etsittiin 

niitä piirteitä, joita haastateltavat nimeävät oppimisympäristöön liittyen. Tämän tutkimuksen 

aineistosta on löydettävissä niitä elementtejä, jotka ovat tyypillisiä teorioissa, jotka käsittelevät 

oppimisympäristöjen neljää osa-aluetta. Nämä osa-alueet ovat oppimisympäristön fyysisyys, 

pedagogisuus, sosiaalisuus ja psyykkisyys (kts. Piispanen, 2008, s. 19–20). Piispanen (2008, s. 

23) on yhdistänyt omassa tutkimuksessaan psyykkisen eli psykologisen ja sosiaalisen ulottu-

vuuden toisiinsa. Hän kuitenkin korostaa, että vaikka nämä osa-alueet erotellaan toisistaan, 

muodostavat ne kuitenkin yhdessä sen oppimisympäristön, joka tässäkin tutkimuksessa on tar-

kastelun kohteena (Piispanen, 2008, s. 23).  

Havaintojen pelkistämisellä Alasuutari (2011) tarkoittaa sitä, että aineiston tarkasteluun vaikut-

taa aina näkökulma, joka tutkimukseen on valittu. Tutkijan tarkoitus on löytää aineistosta ne 

asiat, jotka ovat kyseisen tutkimuksen kannalta olennaisimpia. Tuomen ja Sarajärven (2018) 

mukaan alkuperäisen aineiston redusoinnin kautta aineistosta karsitaan pois tutkimukselle epä-

olennainen tieto. Alkuperäisilmaukset, jotka ilmentävät tutkimuksen kannalta relevanttia tietoa, 

listataan erilleen seuraavaa vaihetta varten (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 123–124). Tässä tutki-

muksessa olennainen aines on haastateltavien vastaukset liittyen oppimisympäristön eri ele-

mentteihin. Aineistosta etsittiin ilmauksia, jotka viittasivat esimerkiksi istumajärjestykseen 
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luokkahuoneessa, opettajan ja oppilaiden käytössä oleviin opetusvälineisiin, koulun ympäris-

töön tai opettajan ja oppilaiden väliseen vuorovaikutukseen. Taulukossa 1 on esitetty esimerkki 

aineistosta kerättyjen ilmausten pelkistämisestä.  

 

Taulukko 1 Esimerkki aineiston redusoinnista  

 

ALKUPERÄINEN ILMAUS PELKISTETTY ILMAUS 

Tavallaan salainen koulu, keskellä viidakkoa  Salainen koulu, viidakon keskellä 

X opiskelee opiskella täällä alhaalla ja sitte se voi tulla sitte 

myös tänne ylös opiskelemaan tänne katolle jos se haluaa 

niin että se sekin päämajaan ettei se silleen oo epäreilua (H1) 

X oma tila, mahdollisuus opiskella myös muiden kanssa 

kukaan ei varmasti pääse häiritteen mua (H1) Työrauha 

Se [Keuliminen] on sellasta että siihen jää koukkuun kun tu-

lee niin hyvä olo ku tekee sitä … kyllähän se vois olla että 

sitä vois siellä koulussa tehä jossakin vaiheessa päivää (H3) 

Omat mielenkiinnonkohteet  

voidaan lentää niinku kauas tutkimaan vähän kauempaa 

kaikkia esimerkiksi sellaisia kasveja, niin pääsee vähän 

kaikkialle tutustumaan niin sitte ei tartte koko ajan olla siinä 

tylsässä samassa paikassa ku pääsee koulupäivänäki vähän 

eri paikkaan ei koko aikaa tartte olla samassa paikassa (H1) 

Opiskelupaikan vaihto, opiskelutapojen vaihtelu 

Eii eiii unelmien koulussa ei oo mitään läksyjä (H3) Kotitehtävien puuttuminen 

sitte ku Y painaa vaikka jalalla tosta niin sitte tähän tulee 

sellanen lasi joka heit niinku sillee että Z ei näy siinä lasissa 

se on niinku röntgennäkölasi ettei se niinku nää että se näkee 

niin Z läpi ja sit Z näkee tässä olevan ikkunan jota Y kin 

käyttää samaan aikaan jos Y kysyy jotain niin tai niin sitte Z 

voi laittaa itte tämän oven ikkunan auki niin sitte Y voi lait-

taa täältä nää molemmat ikkunat auki että se näkee (H1) 

Tilojen muunneltavuus 

mää oon siinä ja siinä on liikuntaa, matikkaa ja siellä lukee 

että liikunta 24/7 ja matikkaa 24/7 (H3) 

Oppituntien omaehtoinen rytmittäminen 

Joo vois olla enemmän tilaa (H4) Luokkahuoneen koko 

Alasuutarin (2011) mukaan analyysin edetessä havainnot yhdistellään yhteisten piirteiden, ni-

mittäjien tai yhteensopivan säännön mukaan. Havaintoja yhdistetään, sillä niistä uskotaan löy-

tyvän esimerkkejä samasta ilmiöstä (Alasuutari, 2011).  Tutkimuksen alussa asetettu johtoaja-

tus, eli alustava tutkimusongelma, ohjaa tutkijan valintoja kohti tulkinnan tekemistä (Kiviniemi, 

2018). Salo (2018) käyttää aineiston käsittelystä nimeä koodaaminen, jonka lähtökohtana toimii 

olemassa oleva aineisto, josta pystytään havaitsemaan toistoja ja säännönmukaisuuksia, ja joita 
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voidaan niiden mukaan koota ja luokitella ja näin vähentää aineiston monimuotoisuutta yhdis-

tämällä ja käsitteellistämällä. Koodaamisen yksi ongelma onkin siinä, että se katkaisee aineis-

ton yhteneväisyyttä ja luo välejä sinne, missä niitä ei alun perin ollut (Salo, 2018).  

Aineiston kytkeminen teoriaan ja niiden käsitteleminen rinnakkain tarjoaa uusia näkökulmia 

analyysiin. Teorian kanssa kulkeva aineisto voidaan jo sen keräysvaiheessa kohdistaa täsmälli-

semmin haluttuun aineistoon, jolloin sen sisältö on tarkoituksenmukaisempaa tutkimuksen kan-

nalta. (Salo, 2018). Tämän tutkimuksen haastatteluprosessia ohjasi aluksi ajatus oppimisympä-

ristöjen fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta luonteesta. Haastattelukysymysten (liite 2) 

joukkoon oli lisätty esimerkkejä kyseisten osa-alueiden eri piirteistä, joiden avulla tutkija osasi 

esittää lisäkysymyksiä haastattelun aikana tehtyyn piirrokseen liittyen. Haastattelun jälkeen 

huomioitiin erikseen vielä aineistosta esiin nousseet viittaukset pedagogiseen oppimisympäris-

töön. Tutkimuksen aineisto luokiteltiin oppimisympäristöjen eri osa-alueiden mukaan. Aineis-

tosta kerätyt ilmaukset, jotka redusoitiin selkeämpään muotoon, ryhmiteltiin neljään eri luok-

kaan ja yhdistettiin toisiinsa luokkien mukaisesti (taulukko 2).  

 

Taulukko 2 Esimerkki ilmausten luokittelusta 

 

PELKISTETTY ILMAUS  

Salainen koulu, viidakon keskellä Fyysinen oppimisympäristö 

X:n oma tila 

Koulun salainen sijainti 

Salaiset reitit ja siirtymät 

Oma tila 

Tilojen muunneltavuus 

Luokkahuoneen koko   

Oma rauha Psyykkinen oppimisympäristö 

Työrauhan merkitys 

Opiskelupaikan ja -tapojen vaihtelu Pedagoginen oppimisympäristö 

Oppituntien omaehtoinen rytmittäminen 

Kotitehtävien puuttuminen  

X:n mahdollisuus opiskella myös muiden kanssa Sosiaalinen oppimisympäristö 

Arvoituksen ratkaiseminen on Alasuutarin (2011) mukaan sitä, että tutkimustulosten perus-

teella muodostetaan merkitystulkinta tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä. Kyseisestä vai-

heesta voidaan käyttää myös nimitystä tulkinta (Alasuutari, 2011). Aineistoa ei saa jättää aino-

astaan taulukoihin, vaan ne tulee avata tekstin muodossa lukijaa varten. Tulkinta on tutkijan 
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omaa pohdintaa analyysin tuloksista, joista hän myös tekee omat johtopäätöksensä (Hirsjärvi 

ym., 2010, s. 229). Seuraavassa luvussa käymme läpi haastattelututkimuksen tuloksia. 
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6 Tutkimuksen tulokset 

Tätä tutkimusta ohjaavat tutkimuskysymykset ovat: 1) Millaisessa oppimisympäristössä 

ADHD-diagnoosin saanut oppilas haluaisi opiskella, ja 2) mitä tekijöitä ADHD-diagnoosin saa-

nut oppilas nimeää hyvästä oppimisympäristöstä. Halusimme tutkimuksessa painottaa haasta-

teltavien omia kokemuksia ja näkökulmia käsiteltävään aiheeseen liittyen. Tässä luvussa 

käymme tarkemmin läpi haastatteluissa esiin nousseita vastauksia liittyen oppimisympäristöi-

hin, joissa haastateltavat itse haluaisivat opiskella ja oppia uutta.  

6.1 ”Sä voit kiivetä tähän ja sitte mennä tähän uloskäynnin katolle ja sitte heilauttaa 

ittes liaanilta täältä tänne ja tästä liukua välituntipihalle” – Fyysinen oppimisympä-

ristö 

Fyysinen ympäristö on osa sitä todellisuutta, joka on aistein havaittavissa. Ympäristön fyysiset 

tekijät ovat myös niitä, jotka tulevat oppimisympäristöä määritellessä useimmiten ensimmäi-

senä mieleen. Jokaisessa tämän tutkimuksen haastattelussa mainittiin toivotun oppimisympä-

ristön fyysisiä piirteitä, joihin kuuluivat muun muassa opetukseen käytettävien tilojen koko ja 

sijainti, huonekalut, tilojen muunneltavuus, sekä erilaisten tilojen sallimat aktiviteetit. Oppi-

misympäristön fyysisiä ominaisuuksia mainittiin haastatteluissa eniten.  

6.1.1 Tilaratkaisut ja sisustus 

Oppimisympäristöihin toivottiin paljon sellaisia kalusteita, joita luokkahuoneista löytyy tällä-

kin hetkellä. Jokainen haastateltava nimesi pulpetin tai jonkin muun pöytätason, joka olisi op-

pimisympäristössä joko henkilökohtaisesti nimetty tai vapaasti valittavissa. Perinteisen koulu-

tuolin korvaajana mainittiin puinen sohva ja rahit. Oppimisympäristön istumapaikat heijastivat 

sitä arkitodellisuutta, jossa oppilaat ovat tottuneet opiskelemaan, sillä vastaukset mukailivat 

niitä ratkaisuja, joita luokassa tai etäopetuksessa on jo toteutettu. Haastateltava 2 kuitenkin ajat-

teli, että oma pöytäpaikka, jota omassa luokassa ei nyt ole, helpottaisi tehtävien tekemistä, no-

jailua eteenpäin ja nukkumista.  

Haastateltava 2 toivoi tilan seinillä omiin kiinnostuksenkohteisiin liittyviä tauluja, kuten ver-

kossa pelattavan Fortnite -ammuntapeli, ja jotakin abstrakteja taideteoksia, tarkempana toi-

veena Leonardo da Vincin Mona Lisa. Haastateltava 5 toivoi eri tiloihin luokassa opetettavien 

oppiaineiden aputauluja. Tilan seinät olisivat haastateltava 1:n mukaisessa toiveympäristössä 
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hieman pyöreät. Haastateltava 5 toivoi kaikkiin seiniin tummempaa keltaista ja haastateltava 

2:n piirtämä maailma oli väritön, eikä seinissä näin ollen ollut mitään värejä.  

Haastateltava 4 piti nykyisessä luokassaan eniten irrallisesta seinästä tai sermistä, jonka avulla 

hän saa omaa rauhaa ja joka vaimentaa ääntä. Hän ja haastateltava 1 mainitsivat sermit osana 

heidän toiveidensa oppimisympäristöä.   

H: Seinä se on sellainen seinämä […] 

A: Joo miksi sää erityisesti tykkäät siitä? 

H: No kun saa hieman omaa rauhaa […] ja se vaimentaa vähän ääntä (H4) 

Haastateltava 4 toivoi enemmän tilaa luokkaan, jotta siellä olisi helpompi liikkua. Haastateltava 

1:n oppimisympäristö muodostui monista erilaisista muuntautuvista tilaratkaisuista. Hänen 

piirroksestaan (Liite 1, kuvio 3) on huomioitavaa erityisesti koulun sijoittuminen puuhun. Tila 

on täynnä erilaisia salaisia reittejä, turvakameroita ja hätänappeja.    

Niin mutta sitte ku X painaa vaikka jalalla tosta niin sitte tähän tulee sellanen 

lasi joka heit niinku sillee että Z ei näy siinä lasissa se on niinku röntgennäkölasi 

ettei se niinku nää että se näkee niin Z:n läpi ja sit Z näkee tässä olevan ikkunan 

jota X:kin käyttää samaan aikaan jos X kysyy jotain niin tai niin sitte Z voi lait-

taa itte tämän oven ikkunan auki niin sitte X voi laittaa täältä nää molemmat 

ikkunat auki että se näkee […] ja sitte tää on täällä suojassa ja jos o hurjapää 

päällä niin sä voit kiivetä tähän (puun oksalle) ja sitte mennä tähän uloskäynnin 

katolle ja sitte heilauttaa ittes liaanilta täältä tänne ja tästä liukua välituntipi-

halle (H1) 

 

Oppimisympäristöjä pohtiessa monien haastateltavien ajatukset keskittyivät tiettyyn rajattuun 

tilaan, kuten esimerkiksi koululuokkaan tai muuhun huoneeseen. Haastateltava 3 kuvasi piir-

roksessaan ympäristön, josta avautuu mahdollisuus valita sillä hetkellä mieleinen opetustila. 

Hän kertoi myös haastattelussa, että koulupäiviä voisi viettää sekä sisällä että ulkona.  

Haastateltava 1:n oppimisympäristön laajuus erosi merkittävästi muiden tutkimukseen osallis-

tujien vastauksista. Hänen koulunsa olisi salainen ja sijaitsisi keskellä viidakkoa. Sekä hänen 

vastauksissaan että piirroksessaan on havaittavissa useita eri tiloja sekä sisällä että ulkona, 

joissa vietettäisiin aikaa koulupäivän aikana. Välituntialue olisi pienempi kuin nykyisessä kou-

lussa, sillä oppilaita olisi vain oman pienluokan verran. 
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6.1.2 Oma paikka 

Haastateltava 1 piirsi itselleen oman kerroksen, jossa hän saisi opiskella ilman muiden jatkuvaa 

häirintää, mutta josta hän voisi seurata opetusta lattian lasin läpi. Haastateltava 2 määritteli 

oman paikkansa yhdelle raheista, joita oppimisympäristöön on sijoitettu. Haastateltava 6 vaih-

taisi oman nykyisen istuinpaikkansa luokan takaosasta, jossa hän nyt istuu, luokan etuosaan, 

josta hän kuulisi opettajan paremmin. Haastateltava 4 piirsi kuvaan ainoastaan oman istuinpaik-

kansa ja sermin, jonka takana hän istuisi mielellään jatkuvasti. Monet tutkimukseen osallistu-

jista nimesivät oppimisympäristönsä mieluisimmaksi paikaksi heidän oman paikkansa.  

A: Nyt kun sää mietit että se on sun lempparipaikka olla siellä koulussa niin millä 

sieltä […] 

H: Se on siellä nurkassa siellä on sellanen lauta siinä on ikkuna josta voi kattoa 

pihalle jos ei jaksa keskittyä. 

A: No miltä se tuo lempipaikka näyttää ja tuntuu? 

H: noo se näyttää kivalle ja siellä on mukava olla (H4) 

Haastateltava 5 kuvasi oman oppimisympäristönsä paikaksi, jossa vain hän on. Haastateltavat 

1, 2, ja 6 nimesivät istumapaikat myös niille luokkatovereille, joiden kanssa he viettävät kou-

lussa eniten aikaa. Haastateltava 4 kertoi, että myös opettajalla ja muilla oppilailla on omat 

paikat oppimisympäristössä. Haastateltava 3 ei nimennyt kenellekään omia paikkoja, vaan ih-

miset kuvattiin seisoskelemaan vapaasti.  

6.1.3 Oppituntien ulkopuolinen tekeminen 

Koulupäiviin haluttiin sisällyttää mahdollisuus tehdä oppitunneilla ja oppituntien ulkopuolella 

erilaisia itseä kiinnostavia asioita, joihin kuuluivat muun muassa liikunta, legoilla rakentaminen 

ja polkupyörällä keuliminen. Haastateltava 5 toivoi erillistä tilaa, jossa välituntien aikana tai 

koulupäivän jälkeen voisi viettää vapaa-aikaa ja pelata esimerkiksi lautapelejä. Toiveet oman 

tekemisen tiloista muokkasivat osaltaan jokaisen oppimisympäristön kalustevalintoja. Kyseiset 

vastaukset liittyivät usein siihen, mitä haastateltava harrastaa tai tekee muuten omalla vapaa-

ajallaan, kuten seuraavista vastauksista käy ilmi: 

Sellasta että koulussa ois legoja muuallaki ku ip:ssä (H5) 
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H: Tramppa 

A: Miksi ois just kaikista mieluisin opiskella siellä 

H: koska sinne vois vaan heittää kaikki kirjat ja pomppia 

A: ai pomppia niiden kans yhtä aikaa 

H: ei ku heittää ne koulukirjat pois ja alkaa hyppiä (H2) 

 

Se [keuliminen] on sellasta että siihen jää koukkuun kun tulee niin hyvä olo ku tekee 

sitä … kyllähän se vois olla että sitä vois siellä koulussa tehä jossakin vaiheessa 

päivää ... välitunneilla ja sillon ku tullaan muutenki pyörällä kouluun … koulussa-

han saa nytkin olla scooteilla että siellä on sellanen mutta oishan se kiva jos siellä 

vois vaikka keulia (H3) 

Haastateltava 1:n mielestä hyvässä oppimisympäristössä olisi maanalainen kellari, jossa jokai-

sella oppilaalla olisi oma henkilökohtainen hävittäjäkone. Kyseisillä koneilla lennettäisiin, 

mutta niiden avulla voisi myös ”katsoa kaikkia johdotussarjoja ja itse rakentaa sen moottorin 

opiskelua varten”. Haastateltava 2 toivoi oppimisympäristöönsä mahdollisuuden katsella halu-

amiaan Youtube-videoita, pelata PlayStation 5:lla ja kuunnella musiikkia silloin, kun oppitunti 

ei ole käynnissä:  

H: tässä on tälläinen kaiutin […] ja tässä on tällainen johto tällaiseen koneeseen  

A: mikäs se kone on?  

H: se on musiikkikone 

A: Soiko se siellä koululuokassa? Siis musiikki taustalla?  

H: mmm, mutta joo sen voi laittaa myös pois päältä. Tällä hetkellä siellä ei oo 

oppitunti niin siellä on musiikkia (H2)  

6.2 ”Mää oon ihan innoissaan ja kaverit on tuolla ja [heitä] ei vois vähempää kiinnos-

taa” – Psyykkinen ja sosiaalinen oppimisympäristö 

Tämän tutkimuksen kautta haluttiin selvittää, millainen oppimisympäristö olisi hyvä ja mielui-

nen paikka opiskella ja oppia uutta. Tästä syystä kysyimme haastateltavilta, milloin heidän on 

hyvä olla koulussa ja miltä heistä tuntuisi opiskella kuvaamassaan oppimisympäristössä. Haas-

tattelusta riippuen keskityimme myös oppimisympäristön muihin henkilöihin, joita olivat luok-

kakaverit, opettaja ja perheenjäsenet.  
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6.2.1 Rauha 

Lähes jokaista haastatteluissa kuvattua oppimisympäristöä yhdistävä tekijä oli sen luoma rau-

hallisuus. Tutkimukseen osallistujat kuvailivat oloaan piirtämässään oppimisympäristössä rau-

halliseksi ja mukavaksi. Haastateltava 2 kertoi, että hänen on mukava olla koulussa silloin, kun 

siellä on hiljaista. Haastateltava 4:n kertoi pitävänsä paikkansa vieressä olevasta sermistä eri-

tyisesti siksi, että se tuo omaa rauhaa ja vaimentaa ääntä. Paikka, joka näyttäisi kivalta ja jossa 

olisi mukava olla auttaisi haastateltava 4 mukaan keskittymään paremmin oppitunneilla. Hän 

ajatteli myös, että jos luokan oppilasmäärä olisi 20 ei luokka olisi yhtä äänekäs: 

A: Montako ois hyvä oppilaita?  

H: Vaikka 600  

A: 600? Oho 

H: ei oikeesti, 20 […] että ois kavereita, mutta vähä rauhallisempaa (H2) 

Haastateltava 1:n oppimisympäristö olisi täynnä erilaisia suojausmekanismeja, valvontakame-

roita ja viidakon luomaa suojaa koulun yksityisyyden varmistamiseksi. Koulun salainen sijainti 

mahdollistaisi sen, että oppilaat saisivat olla koulussa rauhassa ilman ylimääräistä häiriötä tai 

”häseltämistä”:  

Koska jos sinne pääsee joku, niin sitte se saattaa kertoa sen sijainnin eteenpäin ja 

sitte kaikki tulee vaan tänne ja yrittää ostaa tän – ja sitte ku täällä vaan on kaikkea 

ja sitte täällä on kaikkia lehdistötyyppejä ja me ei saada ikinä rauhaa opiskella (H1) 

Oppimisympäristö miellettiin mieluisaksi silloin, kun siellä olisi paljon mukavaa tekemistä. 

Oppimisympäristössä opiskeltaisiin kuten ennenkin, mutta erityisesti välituntitekeminen olisi 

jotakin erilaista. Haastateltava 3 tiivisti ajatuksensa oppimisympäristöstään siihen, että siellä 

olisi kaikkea, mistä hän itse pitää. 

6.2.2 Luokkakaverit 

Haastattelun tukena käytetyistä piirroksista osaan ei piirretty ketään henkilöitä, osaan vain oma 

itsensä ja osaan ne ihmiset, joiden kanssa on koulussa eniten tekemisissä. Haastateltava 4 toivoi, 

että luokan ei-niin-mieluisa oppilas muuttaisi pois. Haastateltava 1 piirsi kuvaan kaikki samassa 
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pienryhmässä opiskelevat luokkakaverit. Hän piirsi kuvaan myös oppilaan, joka aiheuttaa ryh-

mässä muita enemmän häiriötä. Kyseinen oppilas piirrettiin omaan, lukoilla varustettuun tilaan, 

josta hän pääsisi silloin tällöin viettämään aikaa myös muiden oppilaiden kanssa. 

[…] ja W pääsis sitte välillä opiskelemaan kaikkialle muualleki niin ku vaikka 

puunoksalle jos me piirretään […] tänne tämmönen ikkuna […] W voi helposti 

opiskella tässä puunoksalla ja sitte liaanilla heilauttaa kattoo että tästä nii tässä 

nii tällanen lasiputki joka suoraa osottais taululle niin sitte W näkis että mitä tehä 

ja sitte se vois vaan heittää ittensä oksalle ja nii että W:kin ois mukavaa ettei sen 

koko ajan tarttis olla kopissa koska muutenhan se ois epäreilua (H1) 

Haastateltava 3 rajasi kuvan reunaan parhaat ystävänsä, jotka eivät mahdollisesti pitäisi niistä 

oppiaineista, joita hänelle mieluisassa oppimisympäristössä opiskeltaisiin. Haastateltava 5 ei 

piirtänyt lainkaan ihmisiä piirrokseen, joka kuvasi hänen omaa opiskelupaikkaansa kotona, 

missä hän opiskeli etäopiskeluaikana keväällä 2020. Hän viettäisi kaikki koulupäivät tuossa 

samassa paikassa. Hänen oppimisympäristössään ei olisi paikalla muita oppilaita tai opettajaa, 

vaan läsnä olisivat vain oma äiti ja sisko.  

6.3 ”Laitetaan vähän niinku vapaa valinta että tota että on jonku pitunen päivä ja yhen 

kerran saa käydä yhessä sinä päivänä ja sää vähän niinku ite valita sen järjestyk-

sen” – Pedagoginen oppimisympäristö 

Tutkimuksessa halusimme selvittää oppimisympäristön eri ulottuvuuksien vaikutuksia mielei-

seen oppimisympäristöön. Pedagogiseen oppimisympäristöön kuuluvat ne asia, jotka ovat kes-

keisessä asemassa opettamisen ja oppimisen toteutuksessa. Pedagogisen oppimisympäristön 

luomisessa on opettajalla keskeinen merkitys.  

6.3.1 Opetusvälineet 

Oppimisympäristöissä olisi käytössä erilaisia opetusvälineitä. Opetuksen apuna oppimisympä-

ristöissä olisi tietokoneita, tabletteja, älytaulu tai lasernäyttö ja hävittäjiä. Puhelimia - kuten 

myös tietokoneita - käytettäisiin vain satunnaisesti esimerkiksi laskinlaskuissa. Haastateltava 

1:n mukaan käytettävät opetusvälineet olisivat lähes samanlaisia kuin nykyisin käytössä olevat 

laitteet, ainoastaan nykyaikaisempia. Esimerkiksi jokainen oppilas saisi käyttöönsä oman äly-

taulun, johon avautuisi samat tehtävät kuin opettajan laitteella.  

Jos mä haluun niin ope voi avata mulle tänne oman missä mä voin ne ite sitte siir-

rellä ja kattoo ne tehtävät  […] jos ope pistää sen samaan hallintoon niin se mitä 
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ope liikuttaa siellä niin ne liikuttuu myös mullaki ja sitte kaikille avautuu tollaset 

omat missä me sitte ite käännellään ja tehdään niitä kaikkia tällasii kaikkia niinku 

esimerkiksi sähköyhdistelmiä mietitään kaikkia juttuja että niin tässä tää nyt niinku 

(H1) 

6.3.2 Oppitunnit 

Haastateltava 5 toivoi, että oppiaineiden tehtävät, läksyt ja kokeet lähetettäisiin vain tekstivies-

tillä ilman muuta kontaktia opettajaan tai luokkakavereihin. Kaksi haastateltavaa halusi oppi-

tunnit niin, että jokainen saisi itse päättää, milloin osallistuu millekin oppitunnille. Haastatel-

tava 3:n koulussa olisi vain hänelle mieluisia oppiaineita, eli liikuntaa ja matematiikka. Haas-

tateltava 5 ei erikseen määritellyt, mitä oppiaineita koulussa olisi.  

No täs ois sellaset vähän niinku erilliset luokat niinku et laitetaan vähän niinku va-

paa valinta että tota että on jonku pitunen päivä ja yhen kerran saa käydä yhessä 

sinä päivänä ja saa vähän niinku ite valita sen järjestyksen (H5) 

H: mää oon siinä ja siinä on liikuntaa, matikkaa ja siellä lukee että liikunta 24/7 ja 

matikkaa 24/7 .. mää oon ihan innoissaan ja kaverit on tuolla ja ei vois vähempää 

kiinnostaa  

E: kun sulla on tuo 24/7 niin tarkoittaisko se että ois koko ajan liikuntaa niin että 

sää et ees nukkuis ja matikkaaki […] oisitko sää siis aina koulussa 

H: Siis silleen niinku mää voin mennä niihin ihan milloin vaan mua huvittaa (H3) 

Kun koululla olisi käytössään jokaiselle oppilaalle oma hävittäjä, olisi oppitunnin paikkaa 

helppo vaihtaa lentämällä toivottuun paikkaan. Haastateltava 1 näki oppimisympäristön koko-

naisuutena, jossa opetus pääsääntöisesti tapahtuisi yhdessä paikassa, mutta se voitaisiin tarvit-

taessa myös siirtää henkilökohtaisten hävittäjien avulla toiseen paikkaan: 

Voidaan lentää niinku kauas tutkimaan vähän kauempaa kaikkia esimerkiksi sellai-

sia kasveja […] niin pääsee vähän kaikkialle tutustumaan niin sitte ei tartte koko 

ajan olla siinä tylsässä samassa paikassa ku pääsee koulupäivänäki vähän eri paik-

kaan ei koko aikaa tartte olla samassa paikassa (H1) 

6.3.3 Koulupäivät  

Kaksi haastatteluihin osallistunutta haastateltavaa mainitsi koulupäivien kestoon ja rytmittämi-

seen liittyviä asioita. Haastateltava 5 mainitsi, että oppitunnit ja välitunnit saisivat pysyä sa-

manpituisina kuin nykyisessä koulussa. Haastateltava 3 toivoi, että koulupäivät alkaisivat aina 
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kello 10.00. Koulu loppuisi silloin, kun energiaa keskittymiseen ja tekemiseen ei enää omasta 

mielestä ole:  

E: Mitkä ne ois ne sun kellonajat  

H: Joka päivä kympilt  

E: Joo-o ja milloin se koulu loppuis  

H: Sitten kun ei enää jaksa tehä mittään.. mää en tiiä mitä musta sitte pitäis tulla 

isona […] mutta se on se lapsuuden juttu kai (H3) 

Useat haastateltavat mainitsivat, että välitunnit ovat heille erityisen tärkeitä koulussa. Välitunnit 

ovat heille tärkeitä sen vuoksi, että silloin he saavat leikkiä vapaasti kavereidensa kanssa koulun 

pihalla. Haastateltava 5 mainitsi välitunnit innostuksen tuottajiksi erilaisiin leikkeihin, joihin 

voi osallistua useita oppilaita.  

A: Mikä siellä on niin ku kivointa jos sää ajattelet koulua? 

H: Välkät. 

A: Välkät. Mitä sää tykkäät välkällä tehä? 

H: Yleensä mulla on sellasii innostuksii välkällä, mutta tällä hetkellä sellasta ei 

 oo päällä. 

A: Okei ja tuota minkälaisia ne sun innostukset yleensä on?  

H: Vähä sellasia leikkejä, jossa on melkeen koko koulu. 

A: Mmm-m. Semmosia yhteisiä? 

H: Niin semmosia, missä on tosi paljon porukkaa. Esim. Soturileikit tai jottain 

(H2) 

Haastateltava 3 toivoi, että välitunnit olisivat pidempiä kuin nykyisessä koulussa, mieluiten 

yhtä pitkiä kuin oppitunnit. Kotitehtäviin haastateltavista haastateltava 3 kommentoi, että unel-

mien koulussa ei ole läksyjä. 

Pitemmät välitunnit, enemmän liikuntaa siitä mää tykkäisin oikeen […] oiskohan 

meillä ollu sellanen että toinen, mulla on silleen kaks välituntia toinen on 20 mi-

nuuttia ja toinen on 25 […] ne vois olla vaikka yhtä pitkiä kuin ne oppitunnit (H3) 

Eei eii eii unelmien koulussa ei oo mitään läksyjä – koko homman huono puoli on 

vaan se että se on kivaa mutta siinä ois vähän vaikee silleen edetä siinä (H3) 
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6.3.4 Opettaja 

Haastateltavien toivomassa oppimisympäristössä opettajan tehtävä olisi opettaminen ja oppi-

laiden tekemisten valvominen. Haastateltava 1 ajatteli, että hänen toiveidensa mukaisessa op-

pimisympäristössä olisi voimassa samat säännöt kuin nykyisessä luokassa ja opettaja valvoisi 

esimerkiksi puhelinten käyttöä koulupäivän aikana. 

Haastateltava 3 koki hyväksi ratkaisuksi sen, että opettajat vaihtuisivat eri oppitunneilla, sillä 

silloin tekemättä jääneet kotitehtävät eivät aiheuttaisi niin suurta ihmetystä. Hänen nykyisessä 

koulussaan opettaja oli eri joissakin oppiaineissa: 

Onhan se kiva että se vähän vaihtelee varsinki sitte ku jää läksyjä tekemättä niin ei 

oo kiva kun kaikissa aineissa on se sama ope tässäkin aineessa sulla on jääny läksyt 

tekemättä koska sulla on jääny siinä ja tuossakin (H3) 

6.3.5 Toiveita ja nykyistä tilannetta yhdistävät ja erottavat tekijät 

Haastatteluiden perusteella yhteistä nykyisellä ja haastateltavien mieleisellä oppimisympäris-

töllä oli useita. Haastateltavista useampi mainitsi sermien tärkeyden. Haastateltava 4 kertoi, että 

sermi on erittäin tärkeä rajaamaan melua ja antamaan omaa tilaa.  

E: Onko tässä jotain samoja piirteitä kuin sun nykyisessä luokassa   

H: No täällä on nää sermit sitte meillä on omat paikat sitä hyllyä mää en oo vielä 

piirtäny sitten se […] ei ilmassa mutta ja sitten meidän luokka on vähän pyöreäh-

kön muotoinen jollain tavalla (H1) 

A: Että et hirveesti haluaisi muuttaa mitään? 

H: No ei  

A: Muuta kuin se, et se sermi on mukava, kun se siinä on ja rajaa sitä melua 

 luokassa. (H4) 

Haastateltavat mainitsivat muutamia eroavaisuuksia nykyiseen oppimisympäristöön.  Esimer-

kiksi haastateltava 6 mainitsi eroavaisuudeksi sen, että tuolit olisivat erilaiset, mutta hän ei 

osannut kuvata, miten tuolit eroaisivat nykyisen luokkahuoneen tuoleista. Muita eroja olivat 

esimerkiksi päivien rytmitys, luokkahuoneiden sisustusratkaisut ja viihde-elektroniikka. Haas-

tateltava 1 mainitsi, että suurin ero piirretyssä oppimisympäristössä on salapaikka. 

Suuri ero on se että täällä on se salapaikka jossa on kaikkia hävittäjiä se on se 

 suurin (H1) 
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7 Pohdinta 

Tässä luvussa käymme läpi tutkimuksemme keskeisimpiä tuloksia, arvioimme tutkimuksemme 

eettisyyttä ja luotettavuutta, sekä pohdimme tutkimuksen mahdollista hyödynnettävyyttä ja jat-

kotutkimusmahdollisuuksia. Valitsimme ADHD:n ja oppimisympäristöt tutkimuksemme ai-

heeksi alun perin siksi, että toisen tutkijan kandidaatintyö vuodelta 2020 liittyi kyseiseen aihee-

seen. Tutkijoiden mielenkiinnon kohteiden pohjalta heräsi ajatus siitä, miten tärkeää olisi nos-

taa esiin lasten omat mielipiteet oppimisympäristöihin liittyen. Suuressa osassa tutkimuksia, 

joissa käsitellään oppimisympäristöjä tai ADHD:tä, on haastateltu joko opettajia tai vanhempia. 

Aihe on ajankohtainen, sillä uudenlaisia oppimisympäristöjä rakennetaan jatkuvasti enemmän, 

mutta tutkimustuloksia niistä ei vielä ole paljon. Vuonna 2014 julkaistu Perusopetuksen ope-

tussuunnitelman perusteet korostaa, miten tärkeää on ottaa oppilaat mukaan oppimisympäris-

töjen suunnitteluprosessiin. 

Tutkimukseen osallistui kuusi lasta, joista viisi oli poikia ja yksi oli tyttö. Esimerkiksi Moilanen 

(2012a) kirjoittaa, että ADHD on tutkimuksien mukaan yleisempää pojilla kuin tytöillä, joten 

tämä voi olla mahdollisesti selitys tyttöjen vähäiseen saatavuuteen haastateltaviksi. Haastatel-

tavat olivat iältään 7–12-vuotiaita ja he opiskelivat peruskoulussa 1.–6. luokalla. Tutkimukseen 

osallistuneet lapset olivat Keski-Pohjaanmaalta, Pohjois-Pohjanmaalta ja Lapista. Haastatelta-

vista yksi opiskeli pienryhmässä ja muut yleisopetuksen luokassa.  

Haastatteluissa oli selvästi nähtävissä oppilaiden ikä ja harrastuneisuus. Oppilaiden ikä näkyi 

muun muassa vastauksien monipuolisuudessa. Omat harrastukset haluttiin liittää osaksi koulu-

päivää esimerkiksi välitunneilla tai oppituntien jälkeisenä tekemisenä. Haastatteluissa oli myös 

havaittavissa haastateltavien persoonallisuus, erityisesti mielikuvituksellisissa vastauksissa. 

Viidakon keskellä oleva salainen koulu, jossa jokaisella oppilaalla on oma hävittäjä, ei koko-

naisuudessaan ole toteutettavissa, mutta ajatus sisältää paljon sellaisia elementtejä, joiden pe-

rusteella voidaan suunnitella eri oppilaille toimivampaa oppimisympäristöä. Perusopetuksen 

suunnitelman perusteet (Opetushallitus, 2014, s. 30) velvoittaa oppimisympäristöjen kehittämi-

sessä huomioimaan myös oppilaiden toiveet. Lopullisen toteutettavan uuden oppimisympäris-

tön mahdollisuudet luovuuteen ja osallistumiseen voivat näyttää erilaiselta kuin miten oppilaat 

sen suunnittelisivat, mutta tärkeintä on, että he saavat kokemuksen osallisuudesta ja oman ää-

nensä kuulumisesta.  
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Tutkimuksen tuloksista nousi esiin se, että haastateltaville merkittäviä tekijöitä oppimisympä-

ristössä ovat erilaiset sisustus- ja tilaratkaisut. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 

(Opetushallitus, 2014, s. 30) mainitaan, että koulujen tilaratkaisuja suunnitellessa onkin tärkeää 

ottaa huomioon esimerkiksi ympäristön esteettisyys, ergonomia, akustiset olosuhteet, järjestys 

ja viihtyisyys. Eräs haastateltava toivoi erilaisia taideteoksia tilojen seinille ja yksi haastateltava 

toivoi enemmän tilaa ympärilleen. Koulun värimaailma ei herättänyt monessa ajatuksia, paitsi 

yhdellä haastateltavalla, joka toivoi seinien väriksi keltaista. Kolme haastateltavaa mainitsi op-

pimisympäristön tilaratkaisuissa sermin, joka muun muassa rajaa ääniä luokassa.  

Oma pulpettipaikka voi tarjota ergonomisemman paikan tehtävien tekemiseen. Erilaiset visu-

aaliset ja auditiiviset ärsykkeet on tärkeää säädellä niin, että ne eivät laadultaan ja määrältään 

rasita ADHD-diagnoosin saaneita oppilaita (Parikka, ym., 2020, s. 112). Eräs oppilas toivoi, 

että esimerkiksi musiikin kuuntelu yleisesti luokkahuoneessa olisi mahdollista välitunneilla, ei 

oppituntien aikana. Myös Jalanteen (2012) mielestä ADHD-diagnoosin saaneille oppilaille toi-

mii parhaiten vähävirikkeinen ja rauhallinen oppimisympäristö.  

Piispasen (2008, s. 156) mukaan oppimisen edellytyksenä on, että oppimisympäristön eri osa-

alueet tarjoavat oppilaalle hyvän olon tunteen. Eräs haastateltava kuvaili omaa paikkaansa luo-

kassa sellaiseksi, joka näyttää kivalta ja siellä on mukava olla. Tutkimuksessa kävi ilmi, että 

oma paikka oli jokaiselle oppilaalle tärkeä. Yksi haastateltavista toivoi itselleen jopa omaa ker-

rosta, jossa saisi opiskella rauhassa ilman muiden häiriköintiä. Oma paikka ei välttämättä tar-

koita oppilaille nimettyä pulpettipaikkaa, vaan se voi vaihdella sen mukaan, miten esimerkiksi 

omat ystävät sijoittuvat luokkahuoneeseen. Itselle nimetty paikka mahdollisine lisävarusteineen 

luo kuitenkin joillekin oppilaille selkeyttä ja struktuuria koulupäiviin. Ne voivat olla osa oppi-

laalle suunniteltuja tukitoimia, joita myös ADHD-liitto ry (2017) suosittelee. 

Kuuskorpi (2012, s. 123) käsitteli tutkimuksessaan sitä, miten fyysisen oppimisympäristön kes-

keisenä osa-alueena pidetään usein luokkahuonetta tai muuta opetustilaa. Myös tämän tutki-

muksen tuloksista kävi ilmi, että oppimisympäristö, jossa tutkittavien on omasta mielestään 

hyvä oppia uutta, on konkreettinen tila, jolla on selvät rajat. Oppimisympäristön fyysiset omi-

naisuudet ovatkin usein niitä, jotka ensimmäisenä mielletään osaksi oppimisympäristöä (Rait-

tila, 2009). Hyvinä opetusvälineinä mainittiin tabletit, tietokoneet, älytaulut ja toisinaan myös 

älypuhelimet. Haastateltavien vastauksista oli huomattavissa, että opetusvälineinä mainittiin 

paljon sellaisia, mitä luokassa tälläkin hetkellä on käytössä.  
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Haastatteluun osallistuneet saivat itse päättää, keitä muita he piirsivät omiin oppimisympäris-

töihinsä. Haastateltava 1 piirsi kaikki pienryhmänsä oppilaat. Haastateltava 2 piirsi tyhjän luok-

kahuoneen, kun taas haastateltava 3 piirsi kuvaan itsensä lisäksi kaikki parhaat kaverinsa. Haas-

tateltava 6 piirsi kuvaan itsensä lisäksi toisen oppilaan. Haastateltavat 4 ja 5 piirsivät kuvaan 

ainoastaan oman paikkansa kuitenkin sillä erolla, että haastateltava 5 olisi samassa tilassa mui-

den kanssa välisermillä erotettuna. Haastateltava 4 ei halunnut tilaansa ketään koulun väkeä, 

vaan ainoastaan äitinsä ja siskonsa. Myös Lodge (2007) kiinnitti tutkimuksessaan huomiota 

oppilaiden piirroksissa ilmenneisiin itsen ja toisten kuvaamiseen. Hänen tutkimuksessaan op-

pilaat kuvailivat piirroksissaan oman paikkansa, heidän näkemänsä ympäristön ja mahdolliset 

muut ihmiset heidän ympärillään. Samoja piirteitä on havaittavissa myös tämän tutkimuksen 

piirroksissa. 

Lähes kaikki haastateltavat mainitsivat luokkakaverit tärkeäksi tekijäksi hyvässä oppimisym-

päristössä. Luokkakavereiden kanssa koettiin mieluisaksi oppituntien ulkopuolinen tekeminen, 

esimerkiksi välitunnit. Välitunnit voivat tarjota oppilaille tärkeitä taukoja koulupäiviin. Väli-

tuntien aikana oppilaalla on mahdollisuus purkaa ylimääräistä aktiivisuuttaan, mikä auttaa 

myös vireystilan säätelyssä (Jalanne, 2012). Myös Hansen (2018, s. 150) on havainnut, että 

liikunta on avuksi ADHD-oireiden lieventämisessä. Luokkaan sijoitettu trampoliini, koulupi-

han pyöräilypaikka ja mahdollisuus osallistua liikuntatunnille kaikkina vuorokaudenaikoina 

osoittavat haastateltavien halukkuutta saada liikunnan ja toiminnallisuuden jokapäiväiseksi 

osaksi heidän kouluarkeaan.  

Haastateltavista kaksi nosti esiin koulupäivien pituuden. Heidän mielestään koulu voisi alkaa 

kello 10 ja jatkua siihen asti, mihin oma energia ja keskittyminen riittävät. ADHD:n oireet voi-

vat tulla selvemmin esiin tilanteissa, jotka ovat kestoltaan liian pitkiä (Voutilainen & Puustjärvi, 

2014). Keskittymiseen voivat auttaa esimerkiksi mahdollisimman konkreettiset tehtävät, joiden 

yhteys omaan arkeen on selkeä ja niiden hyöty itselle on helposti havaittavissa (Hansen, 2018, 

s. 149). Opetuksessa hyödynnetyt konkreettiset mallit, kuten esimerkiksi johdotussarjojen tai 

moottorien opiskelu oikeista hävittäjistä, voisivat tuoda koulupäiviin riittävästi konkretiaa ja 

herättää kokemuksen itselle merkityksellisesti opetuksesta. 

Haastateltaville mieluisat oppitunnit olisivat sellaisia, joista saisi itse päättää, milloin ja mihin 

osallistuu. Yhden haastateltavan mielestä olisi hyvä, jos koulussa olisi mahdollisuus valita ai-

noastaan omia mieluisia oppiaineita koulupäiviin. Osa haastateltavista ei puhunut siitä, mitä 

oppitunneilla opiskellaan. He kuitenkin pitivät tärkeänä mahdollisuutta päättää paikka, jossa he 
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työskentelisivät oppitunnin ajan. Suominen (2012) pitää tärkeänä sitä, että ADHD-diagnoosin 

saanut oppilas saa riittävästi sekä arjen tukea että vastuuttamista omista asioistaan. Pienetkin 

vaikuttamismahdollisuudet omassa koulupäivässä voivat tukea oppilaiden minäpystyvyyttä ja 

kokemusta kuulluksi tulemisesta.  

Lähes jokainen oppilas toivoi oppimisympäristöltään rauhaa. Hyvän oppimisympäristön yksi 

merkittävä tunnusmerkki vaikuttaakin tutkimukseen osallistujilla olevan se, että oppimisympä-

ristössä olisi työrauha ja oma olo olisi rauhallinen. Karppisen ja Pihlavan (2016) mukaan oppi-

misympäristön tavoite on tarjota oppilaille mahdollisuus sekä yksityiseen että yhteiseen tilaan, 

jossa on mahdollista sekä yhteisöön liittyminen että oman rauhan löytäminen. Muunneltavat 

tilaratkaisut, kuten sermien käyttö, voivat tarjota oppilaille mahdollisuuden näiden tilojen löy-

tämiseen yhdessä ja samassa luokkatilassa. ADHD:n oireet ovat usein lievempiä tilanteissa, 

joissa työskentely tapahtuu pienemmissä ryhmissä (Voutilainen & Puustjärvi, 2014).   

Oppilaat osasivat ainakin aavistaa oman toimintansa vaikutukset luokan ilmapiiriin ja luokassa 

koettuun työrauhaan. Haastatteluissa kävi kuitenkin ilmi, että helposti voisi käydä myös niin, 

että luokan työrauhan parantamiseksi oltaisiin valmiita luopumaan joistakin luokan oppilaista 

kokonaan tai ainakin sulkemaan heidät täysin eristettyyn työtilaan. Lodgen (2007) mukaan op-

pilaat toimivat luokkayhteisössään muiden käyttäytymisen säätelijöinä. Voi siis olla, että kun 

toisen jatkuvaan huonoon käytökseen ei koeta löytyvän riittäviä toimintamalleja, koetaan ky-

seisen henkilön erottaminen luokkayhteisöstä osittain tai kokonaan parhaaksi ratkaisuksi. Op-

pilaat olisivat siis valmiita tekemään itse päätöksiä luokan ilmapiirin parantamiseksi. Tämän 

tutkimuksen perusteella opettajan tehtävä olisi opettaa ja valvoa oppilaiden tekemistä, minkä 

myös Lodge (2007) on havainnut.  

Haastateltavat halusivat sisällyttää koulupäiviinsä itseä kiinnostavia asioita, kuten legoilla ra-

kentamista ja muuta toiminnallisuutta. Parikka ja kollegat (2020, s. 83) ovat sitä mieltä, että 

oppituntien aikana luokassa ja sen ulkopuolella sallittu liikkuminen voivat auttaa oppilaita, 

joilla on haasteita vireystilan ja aktiivisuuden säätelyssä. Wilsonin (1996) määritelmän mukaan 

oppimisympäristö mahdollistaa sen erilaisten resurssien käytön asioiden ymmärtämiseen ja 

merkityksellisten ratkaisujen löytämiseen. Se, mikä auttaa oppilasta keskittymään koulutyös-

kentelyyn, täytyy ottaa huomioon oppimisympäristön toimintakäytäntöjä miettiessä.  

Oppimisympäristön elementit luovat kehykset sille toiminnalle, jota kyseisessä ympäristössä 

voidaan toteuttaa (Piispanen, 2008, s. 15). Yksi haastateltava koki, että oma pöytäpaikka hel-
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pottaisi tehtävien tekemistä, eteenpäin nojailua ja nukkumista oppitunneilla. Jos oppimisympä-

ristöä olisi mahdollista vaihtaa nopeasti esimerkiksi lentämällä, tarjoaisi se valtavasti erilaisia 

mahdollisuuksia opettajille hyödyntää erilaisia oppimisympäristöjä. Kuitenkin on syytä muis-

taa, että vaikka koulupäivän aikana ei ole mahdollista siirtää oppituntia toiselle mantereelle, on 

käytössä olevien oppimisympäristöjen hyödyntämisen rajoitteena vain opettajan mielikuvitus 

(Manninen, ym., 2007, s. 98). Haastateltavat saivat itse määritellä oppimisympäristön, josta 

haastattelussa keskusteltiin, joten keskustelun ulkopuolelle jäivät erilaiset muut ympäristöt, 

joissa oppilaat viettävät koulupäivinä aikaa, kuten liikuntasali, koulun piha ja ruokala.  

Haastateltava 5:n kuvaama oppimisympäristö, jossa vain hän ja hänen perheensä olisivat läsnä, 

herätti haastattelun jälkeen keskustelua haastattelijan ja haastateltavan opettajan välillä oppi-

laan poistuttua. Opettaja oli yllättynyt oppilaan toiveesta työskennellä kotona, sillä juuri ke-

väällä 2020, kun koulut olivat etäopetuksessa ja oppilaat työskentelivät kotona, jouduttiin haas-

tateltavan tukimuotoja lisäämään ja oppilas otettiin takaisin lähiopetukseen. Oppilaan oma ko-

kemus hänelle sopivasta oppimisympäristöstä ei siis vastannut sitä, jonka opetushenkilöstö oli 

kokenut hänelle toimivimmaksi. Teorian kanssa ristiriidassa oli myös yhden haastateltavan ku-

vaus omasta istumapaikastaan ikkunan ääressä. Närhi (2012) ja Jalanne (2012) eivät suosittele 

kyseistä paikkaa ADHD-diagnoosin saaneelle oppilaalle, sillä se voi tarjota liikaa häiriöteki-

jöitä tarkkaavuuden säätelyssä. He suosittelevat paikkaa luokan taka- tai etuosassa, joissa mo-

lemmissa on kuitenkin myös omat haasteensa. Ikkunapaikka oli kuitenkin haastateltavan mie-

lestä hyvä, sillä se antaa hänelle mahdollisuuden katsella ulos, jos keskittyminen luokan toi-

mintaan on heikentynyt. Yksi tutkimukseen osallistuja koki, että hän voisi keskittyä opetukseen 

paremmin, jos saisi siirtää paikkansa luokan takaosasta etuosaan. 

Luokkatilan ja opettajan vaihtuminen eri oppitunneilla oli kuudennetta luokkaa käyvien haas-

tateltavien toive. Aron ja Närhen (2011, s. 30) mukaan vaihtuva ympäristö voi tarjota joillekin 

oppilaille sopivaa vaihtelua ympäristön ärsykkeissä, jolloin aktiivisuuden säätely helpottuu. 

Olisi mielenkiintoista selvittää, miten he kokevat yläkoulun, kun heidän toiveensa silloin toteu-

tuu.  

Tutkimuksen tuloksista on havaittavissa, että tutkimukseen osallistujat haluaisivat muokata op-

pimisympäristöjään pienillä valinnoilla. Valinnat koskisivat muun muassa sisustusta, koulupäi-

vien rakennetta ja oppituntien ulkopuolista tekemistä. Useimmilla vastaajista oppimisympäris-

töjen peruselementit pysyisivät kuitenkin samanlaisina kuin nykyisessä oppimisympäristössä. 

Tulosten perusteella muun muassa luokan muut oppilaat, opettaja, oma paikka ja liikuteltavat 
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sermit olisivat asioita, jotka pysyisivät mukana huolimatta siitä, mikä fyysinen oppimisympä-

ristö lopulta kokonaisuudessaan olisi.  

7.1 Tutkimuksen luotettavuus 

Jokaisen tutkimuksen tarkoitus on tutkia sitä, mitä sen on tarkoituskin tutkia, sekä tarjota mah-

dollisuudet tutkimustulosten toistettavuuteen eli kuvata tutkimuksen toteutus mahdollisimman 

tarkasti ja todenmukaisesti (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 160). Rehellisyys tutkimustuloksista 

vahvistaa tutkimuksen luotettavuutta. Tutkijan on siis tärkeää ilmaista aineistosta nousseet tie-

dot, löydökset ja johtopäätökset niin kuin ne ovat tutkimusaineistosta tulkittavissa (Creswell, 

2013, s. 60). Tämän tutkimuksen tulokset on pyritty ilmaisemaan siinä muodossa, jona ne ai-

neistosta ovat havaittavissa. Tässä tutkimuksessa on haluttu antaa ääni tutkimukseen osallistu-

ville, jotta heidän ajatuksensa ja mielipiteensä tulisivat aineistosta mahdollisimman monipuo-

lisesti ilmi. Tuomi ja Sarajärvi (2018) toteavat, että laadullisen tutkimuksen luotettavuuden ar-

viointiin ei ole olemassa yksiselitteistä kaavaa.  

Tämän tutkimuksen haastateltavat hankittiin erilaisten kontaktien kautta. Tutkimukseen saatiin 

osallistujia tutkijoiden tuttujen, sosiaalisen median kanavien ja vertaisryhmien kautta. Haasta-

teltavien saaminen osoittautui yllättävän haasteelliseksi, mutta onnistuimme lopulta tekemään 

haastatteluja yhteensä kuusi kappaletta. Tutkijat ajattelivat etukäteen, että erityisesti ADHD:n 

vertaisryhmistä olisi löytynyt enemmän halukkaita haastatteluun. Tiedostimme kuitenkin myös 

sen, että yleisestikin perheissä, joissa on todettu neuropsykiatrisia vaikeuksia, on arjen kuormi-

tus muutenkin raskasta. Useat perheet osoittivat mielenkiintoaan tutkimuksen aihetta kohtaan, 

mutta eivät kokeneet jaksavansa järjestää aikaa tutkimukseen osallistumiseen. Haastateltavista 

poikia oli viisi ja tyttöjä yksi. Osasimme odottaa tätä sen vuoksi, että tutkimukset (kts. Moila-

nen, 2012a) ovat osoittaneet ADHD:n olevan yleisempää pojilla kuin tytöillä tai sen huomaa-

minen on helpompaa pojilla kuin tytöillä. 

Tämä tutkimus toteutettiin parityönä. Parityöskentelyn hyödyksi koimme sen, että asioita pystyi 

pohtimaan yhdessä. Mielipiteiden jakaminen mahdollisti muun muassa tutkimustulosten moni-

puolisen tarkastelun. Tutkimuksen työstäminen tapahtui pääasiassa etätyöskentelynä, mutta 

pääsimme muutamaan otteeseen suunnittelemaan ja tekemään töitä myös kasvokkain.  
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Haastattelututkimusten tulosten tulkintaan saattaa liittyä myös aina tutkijan oma tausta. Haas-

tattelijalla on mahdollisuus johdatella haastateltavaa kysymyksillään, ja omat ennakko-oletuk-

set ovat voineet ohjata tutkijan tutkimusaineiston käsittelyä. Olemme huomioineet tämän mah-

dollisuuden siten, että molemmat tutkijat käsittelivät aineistojen litteraatteja sekä ilman toisen 

tutkijan merkintöjä että niiden kanssa. Tällä tavoin olemme pyrkineet varmistamaan, että esi-

merkiksi ennakko-oletukset eivät vaikuttaisi aineiston käsittelyyn. Tutkimuksessa tutkijan teh-

tävä on olla puolueeton ja tutkimuksen tuloksiin eivät saa vaikuttaa tutkijan sukupuoli, ikä, 

asenne tai aikaisempi tieto tutkittavasta aiheesta (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 135–136). 

Haastattelut etenivät valmiin kysymyslomakkeen avulla. Haastattelutilanteesta pyrittiin luo-

maan mahdollisimman turvallinen ja luonteva. Haastatteluiden tallentaminen tapahtui nauhurin 

avulla. Tutkijat toteuttivat haastattelut niin, että jokaisessa haastattelutilanteessa oli läsnä vain 

yksi tutkija. Haastattelutilanteet etenivät hyvin pitkälti lasten ehdoilla. Vastauksissa oli nähtä-

vissä haastateltavien ikävaihtelu. Osa haastateltavista vastasi hyvin lyhyesti ja osa taas antoi 

pidempiä vastauksia. Haastateltavien vastauksiin vaikuttivat myös heidän persoonallisuutensa 

ja kykynsä ilmaista kuvallisesti ja sanallisesti tila, jota ei ole olemassa.  

Haastattelujen alussa esitettiin kysymyksiä nykyiseen luokkahuoneeseen tai -tilaan liittyen. Tu-

loksia kirjatessa heräsi kuitenkin ajatus siitä, että toimivatko kysymykset, jotka liittyivät nykyi-

seen oppimisympäristöön, liiankin johdattelevina haastattelun lopputuloksen kannalta. Haasta-

teltavat saattoivat liittää mieluisaan oppimisympäristöön ainoastaan niitä elementtejä, joita ny-

kyisessäkin oppimisympäristössä on. On kuitenkin syytä ottaa huomioon, että oppimisympä-

ristön hyvyys tai mieluisuus rakentuu hyvin subjektiivisesti. Se, minkä oppilas kokee tärkeäksi 

osatekijäksi itselleen toimivan oppimisympäristön kannalta, muodostuu usein niistä piirteistä, 

joita hänen nykyisessä oppimisympäristössään on havaittavissa. Tämä oli havaittavissa myös 

tämän tutkimuksen aineistoissa. Karlsson (2012) korostaa, että koska lapsi ei kasva ilman ul-

kopuolisia vaikutteita, eivät hänen mielipiteensäkään ole näistä tekijöistä vapaita.  

Lähes kaikissa haastatteluissa oli läsnä haastateltavan äiti ja tällä saattoi olla vaikutusta lapsen 

vastauksiin ja osallistumiseen haastattelutilanteessa. Yksi haastatteluista toteutettiin oppilaan 

luokassa, jolloin opettaja oli tullut luokkaan kesken haastattelun. Opettajan läsnäolo haastatte-

lun loppuosassa tuntui muuttavan haastattelun ilmapiiriä, ja kysymykset muodostuivatkin lo-

pulta kyllä ja ei -kysymyksiksi. Haastattelijalle jäi kokemus, ettei haastateltava ollut vastannut 
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kysymyksiin kaikkea, mitä olisi halunnut. Yksi haastatteluista toteutettiin etäyhteyksillä väli-

matkan ja aikataulullisten haasteiden vuoksi. Etähaastattelun uudenlainen tilanne saattoi olla 

haastateltavalle hämmentävä ja näin ollen vaikuttaa haastattelussa saatuihin vastauksiin.  

Tutkimuksen laajentuessa olisi syytä pohtia teorialähtöisen sisällönanalyysin soveltumista tut-

kimukseen. Teoriat oppimisympäristöjen eri ulottuvuuksista tarjoavat hyvän pohjan aineiston 

analyysille, mutta ne eivät saa kahlita aineistosta tehtävien tulkintojen tekemistä. Tämä tutki-

mus linkittyi jo melko varhaisessa vaiheessa oppimisympäristön neliosaiseen malliin, joten tut-

kijoiden täytyi nähdä vaivaa havaitakseen teemat, jotka mahdollisesti nousisivat esiin kyseisen 

teorian ulkopuolelta. Teoriasidonnaisuus ja teorian kulkeminen aineiston rinnalla tarjoavat 

mahdollisuuksia aineiston kohdentamiseen haluttuun aiheeseen, mutta myös mahdollisuuksia 

havaita aineistosta uusia, teoriasta ulkopuolisia asioita, mikä onkin laadullisen analyysin perus-

tarkoitus (Salo, 2018). 

7.2 Tutkimuksen eettisyys 

Tutkimukseen osallistuvat on tärkeää tehdä tietoiseksi tutkimuksen alusta alkaen siitä, mikä 

tutkimuksen tarkoitus ja tavoite on (Creswell, 2013, s. 57). Tutkijalla on mahdollisuus esittää 

tämä tieto monin eri tavoin, mutta tärkeintä on, että tutkimukseen osallistuva lapsi ymmärtää 

sen (Karlsson, 2012). Jamesin ja Jamesin (2012, s. 11) mukaan lapsinäkökulmaiseen tutkimuk-

seen liittyvä merkittävä näkökulma on näkemys siitä, että lapsi itse on kykenevä kieltäytymään 

tai antamaan suostumuksensa tutkimukseen osallistumisesta. Karlssonin (2012) mukaan lap-

sella tulee olla mahdollisuus kieltäytyä tutkimuksesta missä tahansa tutkimuksen vaiheessa. 

Suostumusta tutkimukseen pyydetään sekä lapselta että hänen huoltajaltaan (Karlsson, 2012). 

Tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuus ja tieto siitä, ettei tutkimus aiheuta vaaraa tutkit-

tavalle ovat asioita, joita on syytä painottaa (Creswell, 2013, s. 57). Tämän tutkimuksen tarkoi-

tus on kerrottu huoltajille jo ennen haastattelujen toteuttamista. Kolmessa tutkimuksen haastat-

teluista oli haastateltavan vanhempi paikalla. Sekä vanhemmille että haastateltaville kerrottiin, 

miten haastattelunauhoitteet ja litteraatit säilytetään, ja että ne tutkimuksen valmistuessa hävi-

tetään asianmukaisesti. 

Tutkimukseen osallistuvan yksityisyys on tärkeä näkökulma tutkimuksen toteuttamisessa ja 

siksi tutkimukseen osallistuvan nimi on jätetty pois. Myös muut personoivat tiedot on jätetty 

yleiselle tasolle, jotta tutkittavia ei voida tunnistaa tutkimusaineistosta (kts. Creswell, 2013, s. 
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57). Haastatteluun lupaa pyydettäessä huoltajilta sekä lapselta itseltään tuotiin ilmi, että osal-

listujien identiteetti ei tule millään tavoin esille tutkimuksen eri vaiheissa, eikä haastateltavaa 

voida identifioida. Haastattelujen aikana syntyneisiin piirroksiin liitettiin tunnistetietoja esimer-

kiksi luokkatovereista, mutta nämä tiedot on peitetty liitetiedostona olevista kuvista.  

Koko tutkimuksen ajan edellä mainittuja tieteellisen tutkimuksen eettisiä periaatteita on nouda-

tettu. Haastateltavilla sekä heidän huoltajillaan on ollut mahdollisuus itse päättää osallistuvatko 

he tutkimukseen. Haastatteluaineistoja on käsitelty asianmukaisesti ja haastateltavat ovat tie-

toisia siitä, että haastattelujen materiaalia käytetään ainoastaan tässä tutkimuksessa.  
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Johtopäätökset 

Tutkimuksemme tavoitteena oli selvittää, minkälaisia tekijöitä haastatteluihin osallistuneet op-

pilaat tuovat ilmi heille mieluisesta oppimisympäristöstä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli 

nostaa esiin lasten oma näkemys käsiteltävään aiheeseen liittyen. Tutkimuksen tarkoituksena 

oli myös käsitellä asioita, jotka oppilaille tulevat mieleen, kun aiheena ovat heidän omat käsi-

tyksensä hyvästä oppimisympäristöstä. Tutkimusongelmiin pyrittiin vastaamaan lapsilähtöi-

sellä laadullisella tutkimuksella. Tutkimuksen tulokset eriteltiin oppimisympäristön eri osa-alu-

eiden mukaan fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen ja pedagogiseen oppimisympäristöön.  

Valitsimme aineistonkeruumenetelmäksi lapsilähtöisen puolistrukturoidun haastattelun. Laa-

dullinen tutkimusmenetelmä mahdollisti aineiston monipuolisen käsittelyn ilman tutkimusta ra-

jaavia hypoteeseja. Haastatteluja varten loimme kysymysrungon, jonka avulla haastattelujen 

rakenne ja sisältö pysyivät mahdollisimman samankaltaisena tutkijasta riippumatta. Haastatte-

lukysymykset käsittelivät monipuolisesti oppilaiden ajatuksia heidän toiveidensa oppimisym-

päristöstä. Jokainen haastattelu äänitettiin haastattelijan omalla laitteella. Haastattelut litteroi-

tiin mahdollisimman pian haastattelujen jälkeen. Haastateltavien tekemät oppimisympäristö-

piirrokset kuvattiin ja liitettiin tämän tutkimuksen liitetiedostoihin. 

Halusimme tämän tutkimuksen kautta päästää ääneen ne ihmiset, jotka elävät ADHD:n kanssa 

erilaisissa oppimisympäristöissä. Tutkimuskysymyksiksi valikoituivat 1) millaisessa oppimis-

ympäristössä ADHD-diagnoosin saanut oppilas haluaisi opiskella, ja 2) mitä tekijöitä ADHD-

diagnoosin saanut oppilas nimeää itselleen mieluisesta oppimisympäristöstä. 

Kokonaisuudessaan tutkimuksen tulokset antavat positiivista tietoa. Ne asiat, joita monessa luo-

kassa on jo tehty ADHD-diagnoosin saaneiden oppilaiden koulunkäynnin tukemiseksi, ovat 

myös oppilaiden itsensä mielestä hyviä ratkaisuja. Erilaiset käyttäytymiseen vaikuttavat tilan-

netekijät on huomioitava jokaisen oppilaan kohdalla yksilöllisesti, kuten tutkimukseen osallis-

tuneiden oppilaiden kohdalla on tehty. 

Se oppimisympäristö, jossa ADHD-diagnoosin saanut oppilas haluaisi oppia uutta, ei ole seli-

tettävissä yksiselitteisesti. Jokainen oppilas on yksilö, kuten myös hänen toiveensa ja tarpeensa. 

Kuvaillessaan sitä, millaisessa oppimisympäristössä oppilaat itse haluaisivat opiskella, heidän 

täytyi pohtia itseään oppijoina, heitä ympäröiviä ihmisiä, oppimiseen liitettäviä asioita, fyysistä 

ympäristöä ja sallittua käyttäytymistä. Myös se, mitä tekijöitä oppilas nimeää hyvästä oppimis-
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ympäristöstä, on tämän tutkimuksen perusteella hyvin moniselitteinen. Vaikka oppimisympä-

ristössä ei voida toteuttaa jokaisen oppilaan unelmia ja toiveita, voidaan niissä toteuttaa niitä 

pieniä muutoksia, joilla voidaan helpottaa mahdollisimman monen oppilaan koulupäivää. Tär-

keintä on, että oppilas kokee tulleensa kuulluksi, nähdyksi ja huomioiduksi. 

Tämä tutkimus tarjoaa pienen pilkahduksen siitä, miten monipuolisesti oppimisympäristöjä 

voidaan tarkastella. Samalla voimme havaita miten paljon samankaltaisia asioita eri ikäiset op-

pilaat nimeävät ympäristöstä, jossa he haluaisivat oppia uutta. Vaikka olemme jo useaan ker-

taan todenneet, että oppilaalle suunnitellut tukimuodot ovat aina oppilaskohtaisia ja yksilöllisiä, 

voimme myös todeta, että niiden tavoite ja päämäärä ovat usein samankaltaisia: rauhaa ja mu-

kavaa oloa.  

Tämän tutkimuksen tulokset ovat hyödynnettävissä ADHD-diagnoosin saaneiden oppilaiden 

tukimuotojen suunnittelussa, erityisesti niiden suunnittelun alkuvaiheessa. Tämä tutkimus antaa 

vahvistusta sille, että oppilaiden mielipiteet oppimisympäristöjen suunnittelussa ovat tärkeitä 

ja merkityksellisiä. Vaikka oppilaiden vastaukset voivat ylittää realiteettien rajat, tarjoavat ne 

ainakin näkökulmia, joita aikuiset eivät välttämättä edes osaisi ottaa huomioon.  

Tämän tutkimuksen perusteella ei voida päätellä, vaikuttaako oppilaan ADHD-diagnoosi hänen 

ajatuksiinsa mieluisasta oppimisympäristöstä. Jatkotutkimuksissa olisi mielenkiintoista selvit-

tää, eroavatko toivotun oppimisympäristön piirteet niiden oppilaiden välillä, kenellä on ADHD-

diagnoosi ja kenellä kyseistä diagnoosia ei ole. Tutkimusta voisi laajentaa myös vertaamalla 

näkemyksiä oppimisympäristöstä oppilaisiin, joilla on erilaisia neuropsykiatrisia haasteita. 

Olisi mielenkiintoista tutkia myös sitä, miten esimerkiksi tähän tutkimukseen osallistuneet op-

pilaat kokevat oppisympäristöjen muutoksen siirryttäessä alakoulusta yläkouluun. Tämän tut-

kimuksen kuudennen luokan oppilaat toivoivat luokkahuoneen ja opettajan vaihtuvuutta, mikä 

tulee tapahtumaan siirryttäessä seitsemännelle luokalle. Pitkittäistutkimuksessa voisi selvittää, 

miten oppilaiden käsitykset hyvästä oppimisympäristöstä muuttuvat, kun omaa pulpettipaikkaa 

tai tuttua kotiluokkaa ei enää ole yläkouluun siirtymisen seurauksena.  

Olemme kiitollisia kaikille tutkimukseen osallistuneille oppilaille ja heidän huoltajilleen. Toi-

vomme, että myös tulevaisuudessa heidän oppimisympäristönsä voivat tarjota heille päivittäin 

mahdollisuuksia oppia jotain uutta.  
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Liite 1 Oppimisympäristöpiirrokset 

 

Kuvio  3 Haastateltava 1:n piirros 
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Kuvio  4 Haastateltava 2:n piirros 
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Kuvio  5 Haastateltava 3:n piirros 
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Kuvio  6 Haastateltava 4:n piirros 

 

 

Kuvio  7 Haastateltava 5:n piirros 
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Kuvio  8 Haastateltava 6:n piirros 
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Liite 2 Haastattelurunko 

Nimi, salanimi, ikä, luokka 

Kerro jotain itsestäsi (koti, perhe, koulu, luokka, lempiaine koulussa, harrastukset yms) 

Mikä on mielestäsi paras asia koulussa?  

Millainen luokka teillä on? (Oppilasmäärä, istumajärjestys, oma paikka, muut huonekalut, lu-

kunurkkaus, ikkunat, avoin/suljettu tila, yms) 

Milloin sinusta tuntuu, että sinulla on hyvä olla koulussa/luokassa? 

Mistä asioista pidät teidän luokassanne? 

Mikä asia voisi olla paremmin? Mistä et niin paljon pidä? 

Mitä sinä haluaisit muuttaa nykyisessä luokassa? Mitä sinä tekisit toisin? 

(A4, puuvärit, lyijykynä, pyyhekumi) 

Nyt saisit piirtää kuvan siitä, että millaisessa luokkahuoneessa sinä itse haluaisit työskennellä. 

Muista, että hyvä luokassa kaikilla on mahdollisuus oppia.   

- Fyysinen ympäristö: tavaroiden/kalusteiden järjestys, värit, valoisuus, erilaiset materi-

aalit, opetusteknologia, siisteys, koulun ympäristö, koulun muut tilat 

- Psyykkinen ympäristö: oppimisen kohteena olevat tiedot ja taidot, tunteiden ja motivaa-

tion huomioiminen  

- Sosiaalinen ympäristö: oppilasmäärä, vuorovaikutus muiden kanssa, miten/milloin mui-

den kanssa työskennellään 

Kerro minulle, mitä kuvassa on.  

Mitä eroavaisuuksia siinä on sinun nykyiseen luokkaasi? 

Mitä samanlaista siinä on verrattuna sinun nykyiseen luokkaasi? 

Onko siellä sinulla omaa paikkaa? Keitä muita luokassa on?  

Mikä olisi piirtämässäsi tilassa sinun lempipaikkasi opiskella? 

Miksi juuri se paikka? 

Onko vielä jotain muuta, mitä haluaisit kertoa? 
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Liite 3 Tutkimuskutsu 

Kutsu tutkimukseen 

  

Hei, 

 

Olemme kaksi luokanopettajaopiskelijaa Oulun yliopistosta. Teemme Pro gradu -tutkielmaa, jonka ai-

heena on ADHD-diagnoosin saaneiden alakouluikäisten lasten käsitykset hyvästä oppimisympäristöstä. 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää ADHD-diagnoosin saaneiden lasten omia näkemyksiä siitä, mil-

laisessa oppimisympäristössä he itse haluaisivat työskennellä ja mitä samanlaisia tai erilaisia piirteitä 

siinä on verrattuna heidän nykyiseen oppimisympäristöönsä.  

Tutkimuksemme aineisto kerätään haastatteluina. Haastattelun aikana haastateltava saa piirtää myös 

aiheeseen liittyvän piirroksen, jota käytetään haastattelun tukena.  

Haastattelut nauhoitetaan ja piirrokset kuvataan. Huolehdimme tarkasti siitä, että tutkimukseen osal-

listuvia ei tunnisteta vastausten perusteella. Nauhoitteita ja piirustuksia tullaan käyttämään vain tässä 

tutkimuksessa. Haastatteluun osallistuja saa itse keksiä itselleen salanimen, jota tutkimuksessa käyte-

tään.  

Haastatteluun kuluva aika on noin 60–90 minuuttia. Olisimme hyvin kiitollisia, jos lapsenne saisi osal-

listua tutkimukseen. Haastattelut toteutetaan mahdollisimman nopealla aikataululla. 

Haastattelut voidaan toteuttaa haastateltavan kotona, etänä videoyhteyden kautta tai muualla yh-

dessä sovitussa paikassa. Haastatteluun osallistuu yksi tutkija.  

Tutkimukseen tarvitaan 6–8 osallistujaa. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista.  

Jos lapsenne voi ja haluaa osallistua tutkimukseen, voitte olla yhteydessä toiseen meistä, niin voimme 

sopia tarkemmin haastattelun toteuttamisesta.  Mikäli teillä herää joitakin kysymyksiä tutkimukseen 

liittyen, vastaamme niihin mielellämme.  

 

Kiitos jo etukäteen! 
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