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Tiivistelmä:  
 
ADHD:n diagnosoinnin yleistymisen ja inkluusio-periaatteen vahvistuessa koulu-
luokissa voi olla useita ADHD -diagnosoituja oppilaita. ADHD:tä hoidetaan paljon 
lääkityksen avulla, mutta kokonaisvaltainen tukeminen on erittäin tärkeää. Liikun-
nalla on vastaavanlaisia vaikutuksia ADHD -oireisen aivoihin kuin lääkityksellä. 
Pro gradu -tutkielmani tavoitteena on kuvata, millaisia fyysisen aktiivisuuden tu-
kikeinoja opettajat käyttävät ja kuinka hyödyllisiä ne ovat. 
 
Tutkielmani teoreettisessa viitekehyksessä tarkastelen ADHD:n diagnostiikkaa, 
oireita ja hoitoa. Lisäksi erittelen liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden taustoja sekä 
sen yhteyttä ADHD:n hoitoon. Teoreettisen viitekehyksen lopuksi kuvaan ylei-
sesti koulunkäyntiin vaikuttavia tekijöitä neljän näkökulman kautta. ADHD on 
koko teoreettista viitekehystä läpäisevä aihealue. 
 
Tutkielmani on laadullinen tutkimus, jossa on tapaustutkimuksen piirteitä kohden-
tuessaan valikoituun opettajaryhmään. Jokaisella tutkimushenkilöllä oli koke-
musta ADHD -oppilaista omassa koululuokassaan. Keräsin aineiston haastatte-
lemalla 11 luokanopettajaa. Analysoin aineiston laadullisella sisällönanalyysillä. 
 
Tulokset osoittavat, että opettajat käyttävät fyysistä aktiivisuutta hyvin monipuo-
lisesti ja luovasti ADHD -oppilaan koulunkäynnin tukikeinona. He näkevät fyysi-
sen aktiivisuuden tärkeänä ja sillä on useita hyötyjä. Se ei kuitenkin ole aina hyvä 
vaihtoehto. Opettajien haastatteluissa tulee ilmi, kuinka ADHD -oppilaat ovat yk-
silöitä, joille toimii erilaiset apukeinot. Opettajien käytössä on hyvin laaja vali-
koima erilaisia apuvälineitä sekä apukeinoja. ADHD -oppilaan koulunkäynnin tu-
keminen on hyvin kokonaisvaltaista. 
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1 JOHDANTO 
 

 

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) on neurobiologinen tarkkaavuu-

den ja ylivilkkauden häiriö (Käypähoito -suositus). ADHD:n diagnosointi lisääntyy 

koko ajan ja nykyään jokaisella koululuokalla on vähintään yksi ADHD diagno-

soitu lapsi (Parikka, Halonen-Malliarakis & Puustjärvi 2017, 31). Diagnoosien li-

sääntyessä myös lääkkeiden määrääminen on lisääntynyt jatkuvasti maailman-

laajuisesti (Adesman 2001; Voutilainen 2008, 4). Suomessa ADHD:n ensisijainen 

hoitokeinona toimii psykososiaaliset tukikeinot ennen lääkityksen aloittamista. 

Tarvittaessa hoitomuotoja käytetään yhdessä. (McGough 2014, 47; Puustjärvi, 

Voutilainen & Pihlakoski 2018a, 33.) Silti lääke on usein liian helppo ratkaisu, sillä 

niilläkin on haittavaikutuksensa. 

 

ADHD:n vuoksi oppilas ei yleensä selviä yleisopetuksesta samalla tavalla kuin 

muut lapset, vaan hän tarvitsee erityistä tukea koko opiskelujensa ajan. In-

kluusion myötä enemmän tukea tarvitsevat oppilaat on sijoitettu yleisopetukseen 

tavallisiin luokkiin. Jos oppilaiden erilaisia oppimistarpeita ei tueta riittävästi, seu-

rauksena voi olla levottomuuden lisääntyminen koululuokissa. Tällöin tarkkaavai-

suushäiriöt sekä oppimisen moninaiset ongelmat ovat osa opettajien jokapäi-

väistä työtä. Opettajan tehtävänä on rakentaa koulupäivät ja opetus niin, että 

kaikki oppilaat selviävät yleisopetuksessa. 

 

ADHD:n kannalta erityisen tärkeä hormoni on dopamiini. ADHD -lääkitys pyrkii 

vaikuttamaan juuri näiden hormonien toimintaan ihmisen aivoissa. (Puustjärvi, 

Voutilainen & Pihlakoski 2018a, 35.) Liikunnan harrastaminen lisää dopamiinin 

erittymistä aivoihin, joten liikuntaa voi jollain asteella verrata ADHD -lääkkeen toi-

mivuuteen (Hansen 2017a, 86, 91). Teoreettisesti on mahdollista, että ADHD -

lääkkeen voisi korvata ainakin jossain määrin tarpeeksi runsaalla liikunnalla. Lii-

kuntaa voidaan pitää peruskoulussa vähemmän tärkeänä kuin perinteisiä lukuai-

neita. Tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet liikunnan lisäämisen hyödyt myös 

yleisesti muissa oppiaineissa oppimisen tehostumisena (Jaakkola 2012,53). 
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Liikunnan lisääminen ei tue vain ADHD -oppilaiden koulunkäyntiä, vaan yleisesti 

kaikkia oppilaita (Syväoja, Kantomaa, Laine, Jaakkola, Pyhältö & Tammelin 

2012, 17).  

 

Tutkimuksessani haluan kuvata ja lisätä ymmärrystä siitä, miten fyysinen aktiivi-

suus tukee ADHD -oppilaan koulunkäyntiä luokanopettajien käsitysten ja koke-

musten mukaan. Tutkimushenkilöiksi valitsin 11 opettajaa, joilla kaikilla oli koke-

musta ADHD-oppilaan opettamisesta luokallaan. Haastatteluilla halusin saada 

vastauksia siihen, kuinka paljon opettajat käyttävät fyysistä aktiivisuutta sisältäviä 

tukikeinoja ja kuinka toimivana he niitä pitävät. Lisäksi halusin tutkimuksessani 

tuoda opettajien kokemuksia fyysisen aktiivisuuden hyödyistä ja haitoista ADHD 

-oppilaan koulunkäynnin tukemisessa. 

 

Aihe kiinnosti minua tulevana opettajana ja myös henkilökohtaisesti, sillä olen 

nähnyt vierestä, miten ADHD lääke voi vaikuttaa lapsen persoonaan lamaannut-

tavasti ja muuttaa tämän kuin toiseksi ihmiseksi. Olen jäänyt kysymään ja mietti-

mään, määrätäänkö lääkkeitä nykypäivänä liian helposti jo nuorille lapsille. Vai 

voisiko lääkehoidon sijaan apukeinona käyttää liikuntaa ja ylipäätään liikettä 

ADHD -lapsen oireiden hallinnassa. Halusin syventyä siihen, kuinka paljon fyy-

sistä aktiivisuutta hyödynnetään alakoulussa ADHD -oppilaiden tukemisessa. Li-

säksi halusin tarkastella, onko näistä tukitoimista merkittävää käytännön hyötyä 

koulunkäyntiin. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 

2 ADHD  
 

 

ADHD eli Attention Deficit Hyperactivity Disorder on tarkkaavuuden ja ylivilkkau-

den häiriö. ADHD on arjen toimintakykyä heikentävä kehityksellinen neuropsyko-

loginen häiriö. (Käypä hoito -suositus; Puustjärvi, Voutilainen & Pihlakoski 2018a, 

13.) Se on yleisin lapsilla ja nuorilla esiintyvä psykiatrinen häiriö (Serrano-Tron-

coso, Guidi & Alda-Diez 2013, 49). ADHD ei ole vain lapsuuden hankala, hermoja 

koetteleva ja ohi menevä vaihe. Siinä ei myöskään ole kyse vanhempien kyvyt-

tömyydestä pitää lasta kurissa. (Barkley 2013, 19.) 

 

 ADHD on yleisesti esiintyvä aivoperäinen häiriö, jolla on yleisesti merkittävä vai-

kutus yksilön elämään (McGough 2014, 1). Se on synnynnäinen, geneettinen 

ominaisuus ihmisessä, joka näkyy erilaisina yksilöllisinä oireina ja ominaisuuk-

sina (Sandberg 2018, 17). ADHD on maailmanlaajuisesti esiintyvä häiriö, eikä se 

esiinny vain tietyillä alueilla (Hammerness 2009, 2–3). ADHD:n ydinoireita ovat 

tarkkaavaisuuden säätelyn vaikeus, ylivilkkaus ja impulsiivisuus (Käypä hoito -

suositus; Michelsson 2001, 9; Puustjärvi, Voutilainen & Pihlakoski 2018a, 17).  

 

ADHD on yksi yleisimmistä neuropsykologisista häiriöistä kouluikäisillä lapsilla 

(Michelsson 2001, 9). Kansainvälisesti ADHD:n esiintyvyyden arvellaan olevan 

5,29% lapsilla ja nuorilla (Moilanen 2012a, 35). Sen esiintyvyys lapsuusiässä on 

noin 4–5% (Pihlakoski & Rintahaka 2016, 243) ja kouluikäisillä noin 4–7% (Tho-

mas ym. 2015). Voidaan sanoa, että jokaisella luokalla on keskimäärin yksi lapsi, 

jolla on ADHD:n kriteerit täyttäviä oireita. Koko väestöstä noin 3–5 prosentilla on 

ADHD-oireyhtymä ja se on yleisempi pojilla kuin tytöillä. Yli puolella lapsena 

ADHD-diagnoosin saaneista oireet jatkuvat aikuisuuteen asti. Aikuisuutta kohti 

oireyhtymän esiintyvyys pienenee noin 2–4 prosenttiin. (Moilanen 2012a, 35; Pa-

rikka, Halonen-Malliarakis & Puustjärvi 2017, 31; Saukkola 2005, 10.) 
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2.1 ADHD:n nimityksen kehittyminen 

 

ADHD:n oireita pidettiin ennen vain lapsuusiän ongelmana ja lapsen uskottiin niin 

sanotusti kasvavan niistä pois iän myötä (Puustjärvi, Voutilainen & Pihlakoski 

2018a, 14–15; Virta & Salakari 2012, 16). Oireyhtymän piirteitä on kuvattu jo an-

tiikin kirjallisuudessa, mutta lääketieteellisesti tunnistettavasti sen oireita on ku-

vattu ensimmäisen kerran kirjallisuudessa yli 100 vuotta sitten. Häiriötä on ku-

vattu ”moraalisen kontrollin defektiksi” lasten sääntöjen noudattamisen ja keskit-

tymisen vaikeuksien vuoksi. (Puustjärvi, Voutilainen & Pihlakoski 2018a, 14–15.) 

 

1940-luvulla oireyhtymää pidettiin aivovammana, mutta myöhemmin huomattiin 

yhteys odotusajan ja synnytyksen ongelmiin. Tällöin häiriö sai nimityksen MBD 

eli mininmal brain damage, vähäinen aivovaurio. Myöhemmin kun kuvantamis-

tutkimuksista ei löydetty merkkejä aivovaurioista, lyhenteen merkitys vaihdettiin 

lieväksi aivotoiminnan häiriöksi, minimal brain dysfunction. Oireyhtymästä on 

käytetty useita eri nimityksiä ja lyhenteitä eri maissa eri aikakausina, mutta kaikki 

eivät ole vastanneet täysin ADHD:n oirekuvaa. (Michelsson 2001, 9–10; Puust-

järvi, Voutilainen & Pihlakoski 2018a, 14–15.) 

 

Pohjoismaissa on käytetty pitkälti DAMP (deficits in attention, motor control and 

perception) - nimitystä (tarkkaavuuden, motoriikan ja oppimisen häiriöt) tarkoit-

taen samaa kuin MBD. Nykyinen ADHD -termi on ollut käytössä jo vuodesta 1980 

kansainvälisesti. (Ahonen, Viholainen, Cantell & Rintala 2005, 13.) Nimityksenä 

on käytetty myös ADD (attention deficit disorder) sisältäen hyperaktiivisuuden tai 

ilman sitä. Nykyään käsite ADHD sisältää myös ADD:n eli tarkkaavaisuushäiriön 

ilman hyperaktiivisuutta. (Hammerness 2009, 4.) Tässä työssä ADHD:stä puhut-

taessa käsitteeseen sisällytetään myös ADD. 
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2.2 Oireet 

 

Oireyhtymä ilmenee yleisesti ydinoireiden lisäksi keskittymis- ja muistiongelmina, 

levottomuutena, ärtyneisyytenä ja aloitekyvyttömyytenä. Oireiden voimakkuus 

vaihtelee tilanteesta ja eri tekijöistä riippuen. Väsymys ja kiire vaikuttavat ADHD-

oireiseen enemmän kuin muihin ihmisiin ja vahvistavat oireita. Oireet painottuvat 

toisilla enemmän keskittymisvaikeuksiin, kun taas toisilla ylivilkkauteen ja impul-

siivisuuteen. (Käypä hoito -suositus; Puustjärvi, Voutilainen & Pihlakoski 2018a, 

13,17.) Vaikeudet aktiivisuuden säätelyssä voivat näkyä yleisemmän ylivilkkau-

den lisäksi joskus myös hitautena ja aliaktiivisuutena. (Parikka, Halonen-Malliara-

kis & Puustjärvi 2017, 32).  

 

Eri ikäisillä ja kehitysvaiheissa olevilla oireet ilmenevät eri tavoin. Usein iän myötä 

esimerkiksi yliaktiivisuus vähenee (Puustjärvi, Voutilainen & Pihlakoski 2018a, 

17, 28). Samanaikaisina kehityksen haasteina voi esiintyä puheen, hahmotuksen 

ja motoriikan kehityksen viivettä (Parkkinen & Puustjärvi 2018, 495). Tutkimuk-

sien mukaan jopa puolella tarkkaavaisuushäiriöisistä lapsista on motorisia vai-

keuksia (Ahonen, Viholainen, Cantell & Rintala 2005, 14). Oireina voi esiintyä 

myös uni- ja syömisongelmia tai tunteiden ja käyttäytymisen säätelyn haasteita 

(Voutilainen & Puustjärvi 2015, 73).  

 

ADHD:n oireista ylivilkkaus tunnistetaan helpoiten. Ylivilkas lapsi on fyysisesti 

rauhaton ja  jatkuvasti liikkeessä. (Käypä hoito -suositus.) Hän koskettelee kaik-

kea, puhuu taukoamatta, juoksentelee ja kiipeilee ympäriinsä. Yliaktiiviselle lap-

selle paikallaan pysyminen tuntuu mahdottoman vaikealta, vaikka tilanne sitä 

vaatisi. Liikehdintä voi olla myös pienempää ja huomaamattomampaa kuten ta-

varoiden näpertämistä tai sormien naputtelua. (Parikka, Halonen-Malliarakis & 

Puustjärvi 2017, 32–33.) Ylivilkkaus ilmenee myös leikkien äänekkyytenä ja han-

kaluutena hallita aktiivisuutta tilanteissa, joissa sitä vaaditaan (Moilanen 2012a, 

35–36). Näkyvimmän yliaktiivisuuden lisäksi ADHD näkyy muillakin oireilla. Aliak-

tiivisuus ilmenee toiminnan aloittamisen vaikeutena, matalana vireystilana ja ylei-

senä hitautena. (Parikka, Halonen-Malliarakis & Puustjärvi 2017, 32.) 
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Ylivilkkaus ja impulsiivisuus tulevat selvimmin esiin pienillä lapsilla. Tarkkaavuu-

den ongelmien tuomat harmit lisääntyvät kouluiässä. (Moilanen 2012b, 135.) 

Tarkkaavuuden säätelyn häiriöt näkyvät lyhytjänteisyytenä leikeissä ja muussa 

tekemisessä sekä vaikeutena ottaa ohjeita vastaan ja tehdä tehtäviä loppuun. 

Henkilöllä voi olla taipumusta hukata tavaroita ja hän on hyvin herkkä häiriöille. 

(Pihlakoski & Rintahaka 2016, 243–244.) Häiriötekijät kuten liiallinen häly, ärsyk-

keet tai liian suuri ryhmäkoko voivat haastaa tarkkaavuuden ylläpitoa. Rauhalli-

nen ympäristö ja mielekäs tekeminen sen sijaan auttavat ylläpitämään tarkkaa-

vuutta. (Puustjärvi, Voutilainen & Pihlakoski 2018a, 17–18.)  

 

Keskittymiskyvyn haasteet näkyvät myös tavaroiden hukkaamisena ja unohte-

luna sekä kyvyttömyytenä järjestää tehtäviä ja toimintoja (Moilanen 2012a, 35). 

Koulussa keskittymisen vaikeudet tulevat esiin muun muassa vaikeutena ottaa 

vastaan monivaiheisia ohjeita ja tehtävät jäävät usein kesken (Moilanen 2012b, 

135–136).   Tarkkaavuuden säätelyn haasteet saattavat näkyä lapsen haaveiluna 

kesken arkisen tekemisen, kuten pukemisen. Hän saattaa myös olla tapaturma-

altis ja joutua ongelmiin, sillä hän ehtii tehdä ennen kuin ajattelee seurauksia. 

(Parkkinen & Puustjärvi 2018, 495.) 

 

ADHD-lasten emotionaalisesta kypsymättömyydestä johtuen heidän turhautumi-

sen sietokyky on heikko ja he ovat impulsiivisia (Barkely 2013, 261). ADHD-diag-

nosoidun lapsen käyttäytyminen ja tunnemaailma voivat usein olla pienemmän 

lapsen tasolla verrattuna ikään. Tunne-elämän taso saattaa olla jopa alle kolmas-

osa kronologiseen ikään verrattuna. (Mannström-Mäkelä & Saukkola 2008, 21.)  

Lapsen impulsiivisuus näkyy nopeana toimintana ilman harkintaa tai seurauksien 

miettimistä. Impulsiivisilla lapsilla on usein hankaluuksia ihmissuhteissa, sillä hei-

dän voi olla vaikea odottaa vuoroa peleissä, leikeissä tai keskusteluissa. Heidän 

tunnereaktionsa ovat usein voimakkaita ja nopeita eikä niitä osata hillitä oikein. 

Käyttäytyminen voi olla arvaamatonta ja yllättävää ja keskittyminen voi kiinnittyä 

epäolennaisiin asioihin ympäristössä. Tällaiselta henkilöltä ikään kuin puuttuu 

jarru toiminnassaan. Hänen käyttäytymisensä ei liity älykkyyteen, vaan hän tie-

dostaa toimivansa väärin, muttei osaa lopettaa. (Parikka, Halonen-Malliarakis & 
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Puustjärvi 2017, 33; Pihlakoski & Rintahaka 2016, 244.) Tällainen lapsi saattaa 

puhua paljon ottamatta huomioon tilanteen vaatimaa pidättyneisyyttä (Moilanen 

2012a, 36). 

 

Koulu on lapselle hyvin keskeinen elinympäristö. Juuri koulussa erityisesti tark-

kaavuuden taidot joutuvat eniten koetukselle. Koulussa myös lapsen impulsiivi-

suudesta ja motorisesta levottomuudesta on yleisesti eniten haittaa. (Närhi 2012, 

179.) Monet eri tekijät vahvistavat ADHD-lapsen oireilua. Näitä tekijöitä esiintyy 

paljon muun muassa luokkahuoneessa kuten suuri ryhmä, meluisa ympäristö, 

paljon yksityiskohtia tai paljon liikettä. Koulussa oppilaalla voi ilmetä väsymystä, 

nälkää tai jännitystä jotka vaikuttavat vireystilaan ja tämän kautta oireisiin. Kou-

lussa ohjeita annetaan usein yleisesti koko ryhmälle ja ne voivat olla moniosaisia. 

Koulussa työskentely vaatii pitkäkestoista ponnistelua ja tekeminen voi olla tylsää 

tai vaikeaa. Koulussa joutuu jonottamaan omaa vuoroaan usein ja huomioimaan 

monia asioita yhtä aikaa. Oppilas ei välttämättä aina tiedä, millaista toimintaa hä-

neltä odotetaan ja koulussa on paljon vapaamuotoisia tilanteita. Nämä kaikki te-

kijät osaltaan voimistavat ADHD-oppilaan oireilua. (Moilanen 2012b, 137.) 

 

Henkilön ikä ja kehitysvaihe vaikuttavat oireisiin. Lapsella oireet voivat näkyä yli-

määräisenä liikehdintänä tai häiriökäyttäytymisenä oppitunnilla. Oireet usein lie-

ventyvät aikuisuutta kohti. Aikuisena oireet voivat olla huomattavasti pienempää 

liikettä tai vain levottomuuden tunnetta. (Moilanen 2012a, 36.) Yleensä ADHD 

diagnosoidaan henkilölle, jolla on edellä mainittuja oireita enemmän saman ikäi-

siin verrattuna ja haitaksi asti. ADHD-oireyhtymä alkaa jo lapsuudessa ja oireet 

ovat pysyviä. Oireiden voimakkuuteen ja häiritsevyyteen vaikuttaa sen hetkisen 

elämän tekijät henkilössä itsessään ja ympäristössä. Oireet alkavat yleensä jo 

ennen kouluikää, mutta ne huomataan usein vasta koulunkäynnissä ilmenevien 

ongelmien kautta. ADHD ja hyvä koulumenestys eivät kuitenkaan poissulje toisi-

aan. (Moilanen 2012a, 35; Parikka, Halonen-Malliarakis & Puustjärvi 2017, 31; 

Puustjärvi, Voutilainen & Pihlakoski 2018a, 17.) 
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ADHD lisää riskiä mielenterveyden sairauksiin (McGough 2014, 1). ADHD:n 

kanssa samanaikaissairauksina voi esiintyä muun muassa reaktiivista masen-

nusta toistuvien epäonnistumisten (Käypä hoito -suositus) ja jatkuvan kielteisen 

palautteen seurauksena (Voutilainen & Puustjärvi 2015, 79). ADHD on liitetty 

myös ahdistuneisuushäiriöön. ADHD-lapsilla häiriö näkyy enemmän huonona 

tunteiden säätelynä kuin pelkona ja paniikkina. (Barkley 2002, 11.) Liitännäissai-

rauksina voi yksilöstä riippuen esiintyä haasteita ihmissuhteissa, sosiaalisissa tai-

doissa ja oppimisessa sekä ongelmia yleisessä terveydessä ja tapaturma-alttiutta 

(McGough 2014, 1). 

 

2.3 ADHD:n geneettinen ja neurobiologinen tausta 

 

ADHD on neuropsykiatrinen ja -biologinen oireyhtymä, jonka vuoksi sen oireiden 

nähdään johtuvan neurologisista ja biologisista syistä (Michelsson, Saresma, 

Valkama & Virtanen 2004, 18; Pihlakoski & Rintahaka 2016, 243). ADHD on mo-

niulotteinen hermoperäinen käytöshäiriö (Sandström 2010, 58), jonka syynä näh-

dään olevan laajojen aivopiirien häiriö, jossa keskittymistä ja vireystilaa säätele-

vät järjestelmät toimivat heikentyneesti. (Parikka, Halonen-Malliarakis & Puust-

järvi 2017, 33). Häiriö on ihmisellä jo syntyessä tai varhaislapsuudessa, eikä se 

voi puhjeta myöhemmin (Virta & Salakari 2012, 12).  

 

Keskushermoston toiminnan poikkeavuus liittyy selkeästi tarkkaavuushäiriöön. 

Poikkeavuuksia ilmenee erityisesti otsalohkojen ja alempien aivoalueiden väli-

sissä yhteyksissä. (Närhi 2006, 92.) Kuvantamistutkimuksissa on huomattu eroja 

ADHD-diagnosoitujen henkilöiden aivojen ja ei-ADHD-diagnosoitujen henkilöi-

den välillä. ADHD-lapsilla ja -nuorilla on huomattu, että yksittäisten aivoalueiden 

koko on pienempi tai näiden aivoalueiden harmaasta aineesta koostuva kuoriker-

ros on ohuempi. Näitä alueita ovat otsalohkoalueet, häntätumake, linssitumak-

keen pallo, aivokurkiainen ja pikkuaivot. Näillä alueilla on huomattu myös tavalli-

sesta poiketen heikompaa verenvirtausta ja aineenvaihduntaa. (Virta & Salakari 

2012, 20–21.)  
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Aivot käsittelevät ja välittävät tietoa jatkuvasti. Niiden toiminta perustuu hermo-

solujen eli neuronien toimintaan, joita on ihmisaivoissa noin 100 miljardia. Her-

mosolujen tehtävänä on vastaanottaa ja välittää sähköisesti liikkuvia viestejä ke-

hossa. Hermosolujen välissä on synapseja, joissa viestit liikkuvat kemiallisesti 

välittäjäaineiden kautta. (Paavilainen 2020, 39, 45; Virta & Salakari 2012, 22.) 

ADHD:n kannalta tärkeimpiä välittäjäaineita ovat dopamiini ja noradrenaliini. Häi-

riö näiden välittäjäaineiden toiminnassa on syy ADHD-oireyhtymään. (Moilanen 

2012a, 37; Puustjärvi, Voutilainen & Pihlakoski 2018a, 30; Saukkola 2005, 10.) 

 

Hermosoluissa viestit kulkevat sähköisinä impulsseina ja siirtyvät hermosolusta 

toiseen välittäjäaineiden kautta kemiallisesti. Välittäjäaineen toiminta säätelee 

välittäjäainepitoisuutta, joka vaikuttaa sähköisen impulssin aktivoitumiseen sy-

napsin jälkeen hermosolussa. Välittäjäaineen tehtävänä on joko edistää tai eh-

käistä viestin etenemistä hermosolusta toiseen. Heikon toiminnan johdosta välit-

täjäaineen pitoisuus voi jäädä heikoksi, mistä johtuen sähköisten viestien etene-

minen hidastuu ja hermoverkoston toiminta heikkenee. Ongelmia voi olla muun 

muassa välittäjäaineen liian vähäisessä erittymisessä, huonossa vapautumi-

sessa synapsirakkoon tai heikossa vastaanottajasoluun kiinnittymisessä. 

ADHD:ssä keskeinen ongelma on puutteellinen impulssien estokyky, mikä näkyy 

ajattelematta toimimisena. Seurauksia ehditään miettiä vasta toiminnan jälkeen. 

(Michelsson, Saresma, Valkama & Virtanen 2004, 20; Puustjärvi, Voutilainen & 

Pihlakoski 2018a, 30–31; Virta & Salakari 2012, 22.) 

 

Häiriöistä johtuen tarkkaavaisuushormoni dopamiini ei kulje hermosolujen välillä 

riittävän tehokkaasti. Henkilön aivojen aktiivisuustaso on tällöin liian alhainen, 

jonka vuoksi ihminen tuntee olonsa rauhattomaksi. Aivojen aktiivisuustason las-

kua pyritään nostamaan ylimääräisenä liikkeenä kuten piirtelynä, jalan naputta-

misella tai puheena. ADHD-henkilöllä aktiivisuustaso laskee herkästi liian mata-

lalle. (Moilanen 2012, 35–38; Saukkola 2005, 10–11.) Liikunnalla voidaan vaikut-

taa kehon hormonipitoisuuksiin, sillä adrenaliinin ja noradrenaliinin pitoisuudet 

kasvavat liikunnan harrastamisen aikana (Heinonen 2010, 137). 
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Dopamiini tunnetaan mielihyvähormonina, mutta sillä on vaikutusta myös keskit-

tymiseen. Dopamiini auttaa suodattamaan ympäriltä kuuluvaa taustahälyä ja 

suuntaamaan huomiota tehtävään asiaan. Jos dopamiinia on liian vähän, häly 

alkaa häiritä keskittymistä, tarkkaavuus häiriintyy ja huomio kiinnittyy vääriin asi-

oihin. Ulkoisten häiriötekijöiden lisäksi aivoissa on niin sanottua sisäistä hälyä. 

Sitä on kaikilla ihmisillä, mutta aivotutkimuksissa on todettu, että ADHD-ihmisillä 

häly on huomattavasti vahvempaa ja häiritsee keskittymistä. Sisäisen hälyn ai-

heuttaa ilmeisesti se, että aivosolut aktivoituvat toisinaan spontaanisti omia aiko-

jaan. Tätä tapahtuu koko ajan, mutta dopamiini suodattaa sen pois ennen kuin 

se yltää tietoisuuteen asti. ADHD-ihmisillä dopamiini järjestelmä ei toimi oikealla 

tavalla, jolloin sisäinen häly häiritsee keskittymistä. Sisäistä hälyä on kuvattu kuin 

pään sisällä olisi häiritsevästi kohiseva radio, jossa kanava ei ole kohdallaan. 

Lääkityksellä pyritään nostamaan juuri dopamiinin tasoa aivoissa. Lääkkeettö-

mänä keinona dopamiinitason nostoon käytetään myös liikuntaa, sillä fyysinen 

aktiivisuus nostaa tutkitusti dopamiinitasoja. (Hansen 2017a, 84–86.) 

 

Dopamiinilla on vaikutusta myös otsalohkoon monin eri tavoin. Otsalohko ja eri-

tyisesti etuotsalohko ovat aivojen kehittynein osa ja tekevät päätökset aivoissa. 

Tällä alueella sijaitsee ihmisen kyky asettaa itselle pitkäaikaisia tavoitteita ja saa-

vuttaa niitä. Etuostalohko erottaa ihmiset eläimistä siellä tapahtuvien korkeam-

man ajattelun toimintojen vuoksi. Tällä alueella hoidetaan muun muassa mate-

maattinen, looginen ja abstraktien asioiden ajattelu. Ihmisten välillä on eroja 

etuotsalohkon toiminnassa ja ne tulevat näkyviin jo varhain. Otsalohkolla on suuri 

vaikutus itsehillintään, sillä se on aivojen osa, joka tukahduttaa impulsseja. Otsa-

lohko kuuluu niihin aivojen alueisiin, joita liikunta vahvistaa kaikista eniten. (Han-

sen 2017a, 86–89.) 

 

ADHD:n oirekuva on yksilöllinen ja sen kehittymiseen vaikuttaa perimä ja ympä-

ristö yhteisvaikutuksesta. Perimän vaikutus ADHD:ssä on arvioiden mukaan 60–

90%. (Parikka, Halonen-Malliarakis & Puustjärvi 2017, 35.) ADHD:n geneettinen 

tausta on monitekijäinen. Toistaiseksi ei olla voitu vahvistaa yhdenkään yksittäi-

sen geenin kausaalista yhteyttä ADHD:hen. (Käypä hoito -suositus.) 
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Tutkimuksien mukaan erityisesti dopamiinin aineenvaihduntaa säätelevät geenit 

vaikuttavat olevan periytyvyyden kannalta merkityksellisiä (Moilanen 2012a, 37).  

 

ADHD:n geenitutkimuksissa esiin nousee eniten DRD4-7R-geeni. Jos ihmisellä 

on tämä geeni, hänellä on myös DRD4-7R-reseptoreita aivoissaan. Dopamiinire-

septorien variantit ovat synnynnäisiä eivätkä ne muutu. DRD4 on yksi dopamii-

nireseptorien ryhmä. Niitä on kaikilla ihmisillä, mutta ne eivät ole kaikilla ihmisillä 

samanlaisia. Nämä reseptorit toimivat solujen välisessä viestinnässä dopamiinin 

”telakoitumisasemina”. Dopamiinin kiinnittyminen reseptoreihin käynnistää reak-

tion, jonka myötä ihminen tuntee olonsa hyväksi. (Hansen 2017b, 29–30, 36.) 

 

Mikäli ihmisellä on DRD4-7R variantti, hänen reseptorinsa eivät reagoi dopamii-

niin yhtä herkästi, mikä vaikuttaa siihen, ettei hänen palkitsemisjärjestelmänsä 

aktivoidu yhtä helposti kuin muilla ihmisillä. Hän siis tarvitsee verrattain suurem-

man määrän dopamiinia palkitsemisjärjestelmän aktivoitumiseen. DRD4 resep-

toreita on myös otsalohkossa, joka ohjaa impulssikontrollia ja keskittymistä. Jos 

henkilöllä on DRD4-7R-reseptoreita, dopamiinin vaikutus on tavallista heikompi 

myös otsalohkossa. Tämä reseptorin variantti johtaa suurempaan ADHD:n ris-

kiin, mutta ei ole suoraa sidonnainen siihen, onko kyseisellä henkilöllä ADHD. 

Muita ADHD:n kannalta tärkeiksi todettuja geenejä ovat DAT1, DRD5, DBH ja 

5HTRIB. Näistä kolmea geeniä yhdistää alun D-kirjain, joka tarkoittaa dopamiinia. 

Tutkimuksissa on selvästi huomattavissa, että dopamiinilla ja aivojen palkitsemis-

järjestelmällä on suuri merkitys ADHD:n kehittymisessä. (Hansen 2017b, 29–30, 

33, 36.) 

 

Raskauden aikaiset tekijät, kuten sikiöaikaiset altistumiset nikotiinille, alkoholille, 

huumeille tai äidin stressihormoneille voivat lisätä ADHD:n riskiä erityisesti lap-

silla, joilla on geneettinen alttius häiriölle. Muita ADHD:n riskiä lisääviä tekijöitä 

ovat lapsen pieni syntymäpaino, ennenaikainen syntyminen, hapenpuute synny-

tyksessä ja varhainen erittäin vaikea kaltoinkohtelu. (Moilanen 2012a, 37–38.) 

ADHD:n oireiden synnyssä perinnölliset tekijät nähdään ratkaisevassa ase-

massa. Kun lapsella todetaan ADHD, todennäköisesti noin 30 prosentilla 
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sisaruksista ja noin 10–35 prosentilla lähisukulaisista on ADHD:n kaltaisia oireita. 

(Michelsson, Saresma, Valkama & Virtanen 2004, 21.) Jos identtisistä kaksosista 

toisella on ADHD, se on 70 prosentin todennäköisyydellä toisellakin kaksosista. 

Sen sijaan erimunaisilla kaksosilla on sama todennäköisyys kuin muillakin sisa-

ruksilla, eli 30 prosenttia. (Hansen 2017b, 32.)  

 

2.4 Diagnosointi 

 

Yleensä tutkimuksiin hakeudutaan, kun lapsen huoltaja, opettaja tai hoitaja huo-

lestuu lapsen oppimisesta, käyttäytymisestä tai tunne-elämän ongelmista (Puust-

järvi, Voutilainen & Pihlakoski 2018a, 22). Monessa tapauksessa juuri opettajat 

toivovat oppilaalle lääkitystä muun muassa vaikeasti hallittavien raivokohtauk-

sien vuoksi (Sinkkonen 2016). Diagnosointi vaatii laaja-alaista ja systemaattista 

arviointia, johon kuuluu taustatietojen tutkiminen, haastatteluja ja kliinisiä tutki-

muksia. Luotettava diagnoosi lapsen ADHD epäilyn perusteella voidaan tehdä 

vasta 5–6 -vuotiaana. Diagnoosin edellytyksenä on ongelmien ilmeneminen ai-

nakin kahdessa eri ympäristössä, kuten kotona ja koulussa. Lisäksi oireita tulee 

ilmetä vähintään puolen vuoden ajan ja niitä on ollut nähtävissä koko lapsuuden. 

Oireista tulee myös aiheutua merkittävää haittaa elämässä. (Käypä hoito -suosi-

tus; Juusola 2012, 31–32; Pihlakoski & Rintahaka 2016, 244.) ADHD on kansan 

keskuudessa niin tunnettu, että sitä epäillään liiankin helposti syyksi lapsen rau-

hattomuuteen. Levottomuuteen ja tarkkaamattomuuteen on paljon muitakin eri 

syitä kuin ADHD. Lapsen levottomuutta voivat aiheuttaa myös huonot yöunet, 

liian vähäinen liikunnan määrä tai aistien liiallinen kuormittaminen esimerkiksi 

elektronisten pelien pelaamisella. (Sinkkonen 2016.)  

 

ADHD:n diagnosoinnissa on Euroopassa käytössä kansainvälinen International 

Classification of Diseases –10 -tautiluokitus (ICD-10) (Moilanen 2012a, 35). 

ADHD kuuluu Suomessa käytössä olevan ICD-10 -tautiluokituksen hyperkineet-

tisten häiriöiden luokkaan F90. Diagnoosin kriteerit täyttyvät, jos henkilö täyttää 

WHO:n (World Health Organization) tuottamasta tautiluokitusjärjestelmän 
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yhdeksästä tarkkaavaisuusosiosta kuusi ja yhteensä yhdeksästä impulsiivisuus-

hyperaktiivisuusosiosta kuusi. (Käypä hoito -suositus; Pihlakoski & Rintahaka 

2016, 244; Puustjärvi, Voutilainen & Pihlakoski 2018a, 24–25.) Diagnoosin kri-

teerit ovat tämän tutkielman liitteenä. (LIITE 1). 

 

Yhdysvalloissa puolestaan käytössä on nykyisin DSM-5 (Diagnostic and Statisti-

cal Manual of Mental Disordeers) -tautiluokitus (Richardson ym. 2015, 1). Erot 

luokituksien välillä eivät ole suuria, mutta ICD-kriteerit ovat hieman tiukemmat 

(Pihlakoski & Rintahaka 2016, 246). DSM-5 kriteereissä ikäraja oireiden alkami-

selle on korkeammalla kuin ICD-10 luokituksessa (Pihlakoski & Rintahaka 2016, 

246). ICD-10 luokittelee ADHD:n ydinoireet hyperkineettisiksi häiriöiksi, jonka 

diagnoosi on rajoittavampi. Tämä tekee osaltaan ICD-10 -luokittelusta tiukem-

man kuin DSM-5. (Richardson ym. 2015, 1.)  

 

Yhdysvalloissa käytössä olevan luokituksen mukaan ADHD on jaettu kolmeen 

alatyyppiin: pääasiallisesti tarkkaamattomuustyyppi, pääasiallisesti yliaktiivis-im-

pulsiivinen tyyppi ja yhdistynyt tyyppi. Pääasiallisesti tarkkaamattomuustyypistä 

käytetään usein nimitystä ADD. Tätä luokitustapaa käytetään yleisesti paljon kir-

jallisuudessa ja tieteellisessä tutkimuksessa. Vuonna 2016 julkaistun aineiston 

mukaan jaottelu on jaettu alatyyppien sijaan vaikeusasteen mukaan lievään, kes-

kivaikeaan ja vaikeaan. (Michelsson, Saresma, Valkama & Virtanen 2004, 19–

20; Moilanen 2012a, 38–39; Pihlakoski & Rintahaka 2016, 246.) ADD on tarkkaa-

vaisuushäiriö ilman ylivilkkautta (Leppämäki 2012, 45). Eriävät kriteerit, tautiluoki-

tukset ja luokittelut rajaavat kansainvälisten lähteiden käyttöä tutkimuksessa. 

ADHD:n DSM-5 luokitus on julkaistu vuonna 2013 (Richardson ym. 2015, 1), jo-

ten tätä vanhemmissa julkaisuissa voi olla eroavaa tietoa puhuttaessa DSM -luo-

kitusten eri versioista. 

 

Diagnosoinnissa on huomattu usein epätarkkuutta erityisesti ADHD:n kohdalla. 

Diagnoosin teko perustuu oireisiin, mutta niiden vaikeusastetta ei ole määritelty 

tarkasti kriteereissä. Lisäksi ympäristön odotukset ja vaatimukset vaikuttavat 

diagnosoinnin herkkyyteen. Eri perheissä ja kouluissa liian turhauttavien ja 
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häiritsevien oireiden raja vaihtelee. Jokainen ihminen kokee ADHD:n kaltaisia oi-

reita, mutta koko väestön oireet jakautuvat tässä normaalijakauman mukaan käy-

räksi. Käyrän ääripäissä ovat keskivertoa vilkkaammat ja keskittymiskyvyttömät 

sekä keskivertoa rauhallisemmat ja hyvin keskittyvät. Suurin osa väestöstä sijoit-

tuu näiden keskivaiheille. (Michelsson, Saresma, Valkama & Virtanen 2004, 21–

22.)  

 

ADHD on esimerkki diagnoosista, joka on edelleen voimistuvan medikalisaation  

tulos. Tämän kehityksen myötä sosiaalisia ilmiöitä, kuten ”käytöshäiriöitä” hoide-

taan lääketieteellisesti. (Moberg, Hautamäki, Kivirauma, Lahtinen, Savolainen & 

Vehmas 2010, 56.) Yhdysvalloissa vuosituhannen vaihteessa diagnosoitiin 

ADHD 4–5 prosentille lapsista. Nykylaskelmien mukaan ADHD on diagnosoitu jo 

12 prosentilla eli yli kuudella miljoonalla maan lapsista ja nuorista. Ruotsissa vas-

taavat luvut ovat nousseet vajaasta prosentista nykyiseen lähes viiteen prosent-

tiin. Suomessa esiintyvyys on noin viisi prosenttia. Maiden välisiin esiintyvyyslu-

kuihin vaikuttavat myös käytössä olevat diagnoosin kriteerit. (Hansen 2017a, 75–

76.) 

 

2.5 Hoito 

 

ADHD -oireisen tukitoimet tulee aloittaa välittömästi, kun oireet huomataan. Hoi-

toon osallistuu monen eri alan ammattilaisia kuten neurologi, psykiatri, neuropsy-

kologi, sosiaalityöntekijä, opettaja, erityisopettaja ja oppilashuolto. (Käypä hoito -

suositus; Michelsson, Saresma, Valkama & Virtanen 2004, 77.) Lapselle tehdään 

yhdessä eri alojen ammattilaisten kanssa yksilöllinen hoito- ja kuntoutusohjelma. 

Diagnoosin saamisen jälkeen tärkeintä on tarvittavan tiedon saaminen 

ADHD:stä. Hoitosuunnitelmaan suunnitellaan yhdessä yksilölle sopivat tavoitteet 

ja menetelmät, joilla tavoitteisiin pyritään. Hoidon tavoitteena on edistää arjen 

sujuvuutta ja tukea toimintakykyä. (Moilanen 2012b, 144–145; Puustjärvi, Vouti-

lainen & Pihlakoski 2018a, 33.) 
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Yleisesti ADHD-diagnosoitujen elämää helpottaa yleinen hyvinvointi riittävän 

unen, ravinnon ja liikunnan huolehtimisen kautta. Vähäinen uni ja liikunta lisäävät 

oireiden voimakkuutta, kun taas nälän tunteen tunnistamisessa on usein vaikeuk-

sia ennen kuin nälkä on jo voimakas. Kun elämä on säännöllistä ja suunniteltua, 

oireet pysyvät helpommin hallinnassa. (Puustjärvi, Voutilainen & Pihlakoski 

2018a, 33.) 

 

ADHD:n hoidon toteuttamisesta on luotu Käypä hoito -suositusten sivustolle seu-

raava alla oleva kuvio (ks. kuvio 1). Kuvio havainnollistaa yksinkertaistetusti hoi-

don eteneminen diagnoosin saamisen jälkeen. Diagnoosin saamisesta edetään 

vaiheittain lapsen ikä ja hoidon tarve huomioiden kohti riittävää vastetta.  

 

 

Kuvio 1. ADHD:n hoitokaavio (Käypä hoito -suositus). 
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2.5.1 Psykososiaalinen hoito 

 

ADHD:n hoitoon käytetään yleensä psykososiaalisia hoitomuotoja ja lääkehoitoa 

yhdessä (McGough 2014, 47). Alle kouluikäisillä lapsilla hoitomuotona käytetään 

pääosin psykososiaalisia menetelmiä. Jos näistä hoitomuodoista ei ole riittävästi 

apua, kouluiässä lapselle voidaan aloittaa lääkehoito psykososiaalisten hoito-

muotojen lisäksi. Hoito- ja kuntoutusmenetelmiä muokataan iän mukaan sopi-

vaksi yhdistelemällä eri menetelmiä. (Moilanen 2012b, 144; Puustjärvi, Voutilai-

nen & Pihlakoski 2018a, 33.) 

 

Psykososiaaliset hoitomenetelmät ovat erilaisia lääkkeettömiä hoitomenetelmiä. 

Hoitomuodot jaetaan karkeasti yksilöön itseensä ja hänen ympäristöönsä vaikut-

taviin menetelmiin. Yksilöön kohdistuvilla hoitomuodoilla pyritään vähentämään 

oireita ja sitä kautta parantamaan toimintakykyä sekä vahvistamaan toivottua 

käyttäytymistä. Hoidot voivat sisältää muun muassa erilaisia terapioita kuten 

puhe-, toiminta- tai psykoterapioita sekä erilaisten taitojen harjoittelemista yksin 

tai ryhmässä. Lisäksi tavallisia hoitokeinoja ovat vanhempainohjaus, tukitoimet 

päiväkodissa tai koulussa, käyttäytymishoito kaikissa arkitilanteissa, neuropsy-

kologinen kuntoutus, ADHD -valmennus, sopeutumisvalmennuskurssit ja vertais-

tuki. (Käypä hoito -suositus; Moilanen 2012b, 147; Puustjärvi, Voutilainen & Pih-

lakoski 2018a, 34–35.) 

 

Ympäristöön vaikuttavilla hoitomuodoilla pyritään rakentamaan ympäristö, jossa 

ADHD-oireisen ihmisen olisi mahdollisimman helppoa ylläpitää sopivaa tarkkaa-

vaisuutta sekä saada erilaiset arkitehtävät sujumaan ongelmitta. Erityisesti lapset 

ja nuoret tarvitsevat tähän aikuisen apua ja tukea, jotta koti- ja opiskeluympäristö 

ovat heille sopivia. ADHD-oireisen tukeminen vaatii paljon tietotaitoa ja voimava-

roja, minkä vuoksi on tärkeää huomioida myös oireisen läheiset. ADHD-oireet 

lisäävät myös lapsen vanhempien stressiä, mikä voi vaikuttaa negatiivisesti kas-

vuympäristöön ja pahentaa näin tilannetta. Vanhemmille pyritään opettamaan 

keinoja ohjata lapsensa käyttäytymistä. Tavoitteena on, että vanhempi osaa tun-

nistaa lapsen käyttäytymisen piirteitä ja reagoida niihin oikein. (Michelsson, 
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Saresma, Valkama & Virtanen 2004, 60; Moilanen 2012b, 146–147; Puustjärvi, 

Voutilainen & Pihlakoski 2018a, 34–35.) 

 

Koulussa ja päiväkodissa tukitoimet ovat tärkeässä asemassa. Siirtymävaiheissa 

esimerkiksi päiväkodista kouluun tiedonsiirto on tärkeää, jotta koulussa osataan 

heti aloittaa tarvittavat tukitoimet. ADHD-oireisia lapsia auttaa positiivinen palaute 

sekä selkeät käyttäytymissäännöt ja -mallit erilaisiin tilanteisiin. Oppilas voi hyö-

tyä koulunkäynninohjaajan tuesta tai muista vastaavista koulujärjestelyistä, jotka 

arvioidaan yksilöllisesti. (Michelsson, Saresma, Valkama & Virtanen 2004, 59; 

Moilanen 2012b, 147–148.) Lääkkeettömässä hoidossa tehokkainta on pyrkiä 

vaikuttamaan lapsen itsensä lisäksi perheen ja luokan toimintaan. Vaikutus on 

kokonaisvaltaisempi kun vaikutus suuntautuu moniin ongelma-alueisiin. (Kujala 

2012, 28.) 

 

2.5.2 Lääkehoito 

 

Lääkehoitoa on pidetty apukeinona vain tilanteissa, joissa psykososiaalinen hoito 

ja käyttäytymisterapia ovat olleet riittämättömiä. Kun ADHD:n laaja-alaiset vaiku-

tukset ovat käyneet ilmi, hoitomuotojen lähestymistapaa on muutettu. Tutkimuk-

sissa on todettu, että lääkkeiden käyttö yhdistettynä laajaan psykososiaaliseen 

hoitoon johtaa optimaaliseen tulokseen pitkällä aikavälillä. (McGough 2014, 47.) 

ADHD:n oireita pyritään pääosin hoitamaan psykososiaalisilla hoitokeinoilla il-

man lääkkeitä. Joskus nämä keinot eivät riitä pitämään oireita kurissa. Silloin ote-

taan käyttöön lääkinnälliset hoitokeinot. (Käypä hoito -suositus.) Laajassa tutki-

muksessa lääkehoito on havaittu tehokkaammaksi oireiden lievittäjäksi kuin lääk-

keetön terapia. Kaikkein tehokkain hoitokeino tutkimuksen  mukaan on lääkehoi-

don ja monipuolisen behavioristisen hoidon yhdistäminen. Molemmat hoitokeinot 

tukevat toisiaan, jolloin hoitotulokset olivat hyviä. (Kujala 2012, 28.) 

 

Lääkehoidolla ei koskaan korvata muita hoitomuotoja, vaan sitä käytetään osana 

kokonaisvaltaista hoitoa. Lääkityksen käyttö ADHD:n hoidossa alkoi yleistyä Suo-

messa 2003, kun markkinoille saapui pitkävaikutteinen metyylifenidaatti -
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valmiste. Kansainvälisesti vertaillen ADHD -lääkityksen käyttö on Suomessa mal-

tillista. (Haapasalo-Pesu 2016.) Stimulanttilääkkeiden hyödyistä ja haitoista kes-

kittymisvaikeuksien hoidossa on jo 70 vuoden kokemus. Suomessa ensimmäiset 

stimulanttihoidot tehtiin 1960-luvulla vaikeiden MBD -tapausten hoidoissa. (Vou-

tilainen 2008, 4.) 

 

Lääkitys ADHD:n hoitoon aloitetaan yleisimmin lapsen ollessa 7–10 -vuotias. 

Lääkehoito on yleisempää pojilla kuin tytöillä. (Haapasalo-Pesu 2016.) Lääkkeitä 

ei käytetä hoitokeinona alle kouluikäisillä lapsilla kuin hyvin kriittisissä tapauk-

sissa, joten vasta koulun alkaessa voidaan yleensä aloittaa lääkkeiden kokeilu. 

Lääkkeiden rinnalla jatketaan edelleen psykososiaalisia hoitomenetelmiä. Lääke-

hoidon aloittamisesta päättää lasten kohdalla lastenlääkäri tai -neurologi, lasten-

psykiatri tai muu vastaava aiheeseen perehtynyt lääkäri. Lääkkeiden toimivuutta 

seurataan tiiviisti etenkin alussa. (Käypä hoito -suositus; Moilanen 2012b, 148–

149; Puustjärvi, Voutilainen & Pihlakoski 2018a, 35.) Lääkkeen tarkoituksena on 

vähentää ydinoireita ja parantaa lapsen toimintakykyä sekä lisätä itseohjautu-

vuutta (Pihlakoski & Rintahaka 2016, 244). Stimulanttilääke on yleensä tehokas 

apukeino etenkin ADHD:n ydinoireiden hoitoon. Lääke ei vaikuta enää sen käy-

tön lopettamisen jälkeen ja n. 30% lapsista ei saa siitä toivomaansa hyötyä ollen-

kaan. (Richardson ym. 2015, 3.) 

 

Lääkehoidon yleisyys vaihtelee eri maiden välillä huomattavasti. Norjassa 

vuonna 2007 lääkehoidolla on hoidettu 10 000:tta ADHD-lasta eli noin alle pro-

sentti Norjan alle 16-vuotiaista lapsista. Tämä määrä oli kolminkertainen Suo-

meen verrattuna. Pohjois-Amerikassa taas jo viisi prosenttia alaikäisistä lapsista 

sai lääkehoitoa ADHD:n oireisiin vuonna 2007. (Voutilainen 2008, 4.) Määrä on 

kasvanut jo tuolloin muutamassa vuodessa paljon, sillä vuonna 2001 Yhdysval-

loissa kouluikäisistä lapsista 2,8% eli 1,5 miljoona sai säännöllisesti lääkinnällistä 

hoitoa (Adesman 2001). Yhdysvalloissa lääkitystä määrätään liiankin helpolla ja 

lievillä oireilla. Suomessa lääkehoitoon suhtaudutaan selvästi kriittisemmin. 

(Penttilä, Rintahaka, Kaltiala-Heino 2011.) Suomessa vuonna 1999 stimulantti-

lääkkeitä sai vain 274 potilasta. Suomessakin lääkityksen käyttö on lisääntynyt 
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sillä vain kuusi vuotta myöhemmin lääkinnällistä ADHD:n hoitoa sai jo 5 343 hen-

kilöä. (Voutilainen 2008, 4.) 

  

ADHD:n ongelmat liittyvät aivojen välittäjäaineiden, dopamiinin ja noradrenaliinin 

heikentyneeseen toimintaan. Heikentyneen toiminnan vuoksi hermoverkkoyhtey-

det toimivat keskimääräistä heikommin. ADHD -lääkkeiden toiminta perustuu näi-

den toimintojen aktivoimiseen. Lääke voi lisätä tarvittavan välittäjäaineen muo-

dostumista tai estää sen hajoamista. Tärkeimpänä tehtävänä sillä on estää do-

pamiinin ja noradrenaliinin takaisinottoa viestiä tuovaan hermosoluun. Hermoim-

pulssi tehostuu, kun välittäjäainetta on enemmän soluvälitilassa ja sitä kautta si-

toutuu paremmin vastaanottavan hermosolun reseptoreihin. Hermoratojen toi-

minta on tehokkaampaa ja viestit välittyvät näin tehokkaammin. Hermoratojen 

stimuloinnin vaikutuksesta ADHD:n oireet vähenevät, mutta eivät poistu koko-

naan lääkkeilläkään. (Puustjärvi, Voutilainen & Pihlakoski 2018a, 35.) 

 

Lääkehoitoa määrätessä sovitaan tarkkailtavat oireet. Seurannan apuna käyte-

tään muun muassa lomakkeita ja haastatteluja. Lääkehoito on todettu tehok-

kaaksi avuksi oireiden hallintaan ja yleisen toimintakyvyn parantamisessa. 

(Käypä hoito -suositus; Puustjärvi, Voutilainen & Pihlakoski 2018a, 35–36.) 

ADHD -diagnosoiduista lapsista noin 80% saa apua tarkkaavaisuutta paranta-

vasta stimulaatiolääkityksestä (Juusola 2012, 33). Lääkitys aloitetaan pienellä 

määrällä, jota nostetaan hitaasti tarvittaessa. Kokeilun aikana tarkkaillaan oireita 

ja haittavaikutuksia. Lääkityksen tavoitteena on löytää tasapaino niin, että lääke 

on riittävän tehokas hillitsemään oireita, mutta ei aiheuta liikaa haittavaikutuksia. 

Lääkehoidon vastetta arvioidaan vähintään kerran vuodessa. (Käypä hoito -suo-

situs.) 

 

ADHD:n hoitoon käytetään useampia eri lääkkeitä, joissa on eri vaikuttava aine. 

Stimulantit ovat pisimpään hoidossa käytettyjä lääkkeitä. Niiden toiminta perus-

tuu aivojen aktivoimiseen ja vaikutus tapahtuu pääasiallisesti aivojen dopamii-

nivälittäjäaineen kautta. Vaikutus alkaa nopeasti, 30–60 minuutissa lääkkeen ot-

tamisesta ja teho kestää käytettävästä valmisteesta riippuen 4–12 tuntia. 
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Stimulanttilääkityksestä on mahdollista pitää vapaapäivä esimerkiksi viikonlop-

puina tai lomien aikaan. Nykyään tavallisimmin käytetty stimulantti on metyyli-

fenidaatti, jonka tehtävänä on suurentaa dopamiini- ja noradrenaliinipitoisuutta 

synapsiraossa estämällä presynaptisia dopamiinin ja noradrenaliinin kuljettaja-

proteiineja. Myös vähemmän käytetyt stimulantteihin kuuluvat deks- ja lisdek-

samfetamiini vähentävät ADHD:n ydinoireita ainakin lyhytkestoisesti lapsilla ja 

nuorilla sekä aikuisilla. (Käypä hoito -suositus; Moilanen 2012b, 149; Voutilainen 

& Sourander 2016, 631–632.) 

 

Fimeaan eli lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukseen tehtiin vuosina 

2007–2011 yhteensä 56 ilmoitusta ADHD:n hoitoon käytettyjen metyylifenidaatin 

ja atomoksetiinin haittavaikutuksista 0–15 -vuotiailla lapsilla. Nämä olivat eniten 

ilmoituksia aiheuttaneet lääkeaineet. Kaikkiaan ilmoituksia tehtiin 126:sta eri lää-

keaineesta näiden vuosien aikana. Fimealle yleisimmin ilmoitettuja psyykkisiä 

haittavaikutuksia olivat muun muassa aggressiivisuus, hyperaktiivisuus, levotto-

muus, näköharhat, hermostuneisuus ja masentuneisuus. Metyylifenidaattia käyt-

täneillä lapsilla ilmeni myös neurologisia oireita, kuten päänsärkyä, tuntohäiriöitä 

ja kouristelua. Myös kasvuhäiriöistä sekä sydämen rytmihäiriöistä ja pidenneestä 

QT-ajasta ilmoitettiin. (Kalliokoski 2012.) Swan (1998) määrittelee QT-ajan seu-

raavalla tavalla: ”EKG:stä mitattava QT-aika kuvastaa sydämen kammioiden säh-

köistä palautumista ja siinä ilmeneviä häiriöitä”. 

 

Stimulanttien yleisimpiä haittavaikutuksia ovat ruokahaluttomuus ja univaikeudet 

lääkkeen vaikutusaikana. Lääkkeen käytön aloituksen yhteydessä voi ilmetä 

päänsärkyä ja vatsakipuja. Myös väsymystä, alakuloisuutta ja ilottomuutta on 

huomattu esiintyvän. (Parikka, Halonen-Malliarakis & Puustjärvi 2017, 39.) Har-

vinaisempana haittavaikutuksena myös maksan vaurioituminen on mahdollista, 

jolloin lääkitys tulee lopettaa (Moilanen 2012c, 91). Lääke voi myös lisätä aggres-

siivisuutta ja ärtyneisyyttä sekä pahentaa tic-oireita tai epilepsiakohtauksia sekä 

harvemmin pyörrytystä. Etenkin lyhytvaikutteisia stimulantteja käytetään pitkävai-

kutteisia enemmän väärään tarkoitukseen. Päihdekäytön lisäksi stimulantteja 
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käytetään manipuloimaan jaksamista tai ylipainoa. (Voutilainen & Sourander 

2016, 632.) 

 

Muita vähemmän käytettyjä lääkkeitä ovat atomoksetiini, guanfasiini, modafiniili 

ja klonidiini. Atomoksetiinia lukuun ottamatta muiden varsinainen käyttöaihe on 

muu sairaus, mutta niistä on huomattu olevan apua ADHD:n hoidossa. Atomok-

setiini on vuosituhannen vaihteessa ADHD:n hoitoon kehitetty lääke, joka vaikut-

taa pääsääntöisesti noradrenaliinin kautta. Sitä käytetään jatkuvana lääkityksenä 

ja vaikutus on vuorokauden ympäri. Lääkkeen teho alkaa näkyä 1-6 viikon kulu-

essa lääkkeen aloittamisesta. Haittavaikutuksina on havaittu ruokahaluttomuutta, 

ruuansulatuskanavan vaivoja ja väsymystä sekä taipumusta aggressiivisuuteen, 

suisidaalisuuteen ja QT -ajan pitenemiseen. Suomessa atomoksetiinia saa sai-

rausvakuutuksen kautta peruskorvattuna vain, jos metyylifenidaattihoito ei tuota 

tulosta tai se ei sovi käyttäjälleen. (Voutilainen & Sourander 2016, 631–632.) Liit-

teenä taulukko ADHD:n hoidossa käytettävistä lääkkeistä. (Liite 2) 

 
Yleisesti ADHD -lääkitykseen voi liittyä haittavaikutuksia kasvuun liittyen, lievää 

pulssin ja verenpaineen nousua sekä psyykkisten samanaikaishäiriöiden riskin 

kasvua. Lääkityksen alussa on tavallista, että henkilön paino laskee, mikä lisää 

pituuskasvun hidastumisen riskiä. Lääkityksen lopettamisen jälkeen pituuskasvu 

voi lisääntyä normaalille tasolle. ADHD -lääkitys voi vaikuttaa myös sydämen toi-

mintaan. Pulssi ja verenpaine voivat nousta, jonka vuoksi sydän on hyvä tutkia 

ennen lääkityksen aloittamista riskitekijöiden varalta. Verenpainetta ja kasvua 

seurataan lääkityksen aikana säännöllisesti, jotta vältetään turhat haittavaikutuk-

set. (Voutilainen & Sourander 2016, 632–633.) 
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3 LIIKUNTA JA FYYSINEN AKTIIVISUUS 
 

 

Liikunta ymmärretään usein arkikielessä fyysisenä toimintana, joka saa toiminta-

muotonsa urheilun piiristä (Laakso 2017, 17). Liikunta on sanana saanut alkunsa 

suomen kielessä, kun professori Lauri ”Tahko” Pihkala korvasi sillä alkuperäisen 

liikunto-sanan. Liikunta on tahdonalaista ja hermoston ohjaamaa lihasten toimin-

taa, joka lisää energian kulutusta. (Vuori 2011, 18–19.) Se on tavoitteellista ja 

suunnitelmallista fyysistä aktiivisuutta, joka pyrkii kunnon ja terveyden ylläpitämi-

seen tai parantamiseen (Fagelholm 2011, 27). 

 

Liikunnan käsitteeseen sisältyy kaikki kehon liikkumista sisältävä fyysinen toi-

minta kuten kunto-, terveys-, virkistys-, harraste-, arki- ja hyötyliikunta. Myös 

muun muassa kotitöissä, pihaleikeissä, liikunta- ja välitunneilla tapahtuva liike on 

liikuntaa. (Jaakkola, Liukkonen & Sääkslahti 2017, 12; Vuori 2015, 528.) Lasten 

kannalta tärkeintä liikuntaa on leikkiminen, koululiikunta, harrastetoiminta ja kil-

paurheilu. Liikunta terminä kattaa laajasti fyysistä aktiivisuutta sisältävää toimin-

taa kuten urheilun. (Lämsä 2009, 15, 34.) 

 

Fyysinen aktiivisuus ja liikunta ovat yleisesti käytössä rinnakkaisina termeinä. 

Fyysinen aktiivisuus käsittää laajemman alueen kuin liikunta, eikä siihen sisälly 

toiminnan syihin liittyviä mielikuvia tai käsityksiä toiminnan syistä. (Vuori 2015, 

523.) Fyysinen aktiivisuus on kaikkea tahdonalaista lihastyötä, joka lisää energi-

ankulutusta verrattuna lepotasoon. Pienempää kehoa siirtävää liikettä sisältäviä 

toimintoja kuten nostamista tai lapiointia ei välttämättä aina sisällytetä liikkeen 

käsitteeseen. Käsitettä ei voida määritellä täysin yksiselitteisesti ja sen merkityk-

sessä on eroja asiayhteyksistä riippuen. (Lämsä 2009, 15; Vuori 2011, 19–20.) 

 

Fyysisen aktiivisuuden vastakohtana pidetään inaktiivisuutta eli liikkumatto-

muutta. Liikuntalääketieteessä inaktiivisuus sisältää myös pienen liikkeen, joka 

ei kuitenkaan riitä stimuloimaan elimistön rakenteita tai toimintoja tarpeeksi, jotta 

toiminta säilyisi normaalilla tasolla. Inaktiivinen liike on siis yksittäisiä, liian 
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harvoin toistuvia tai liian heikkoja lihassupistuksia, jotta liike turvaisi lihasten voi-

man ja kestävyyden sekä uusiutumisen. Inaktiivisuus pitää sisällään valveilla ol-

lessa tapahtuvan toiminnan istuessa tai makuullaan, jolloin energiankulutus on 

enintään 1,5 -kertainen lepoenergiankulutukseen verrattuna. Tällaista toimintaa 

on esimerkiksi television katselu, kulkuneuvossa matkustaminen ja istuen tehtä-

vät työt. (Vuori 2011, 20; Vuori 2015, 523.) 

 

Urheilun määritelmän keskeisin ominaispiirre on sen kilpailullinen toiminta. Urhei-

lua harrastavien tavoitteena on parantaa suorituksiaan tietyssä urheilulajissa ja 

verrata tuloksiaan toisiin vertaisiinsa. Urheilu on pääosin liikuntaa ja yleisesti fyy-

sistä aktiivisuutta. Kaikki urheilulajeiksi lasketut lajit eivät varsinaisesti täytä näitä 

kriteerejä, kuten moottoriurheilu, shakki tai tikanheitto. Kilpaileminen on monelle 

urheilua harrastavalle tärkeä motivaattori jatkaa liikuntaa. (Lämsä 2009, 16; Vuori 

2011, 20.) Tässä tutkimuksessa liikkeeseen sisältyy inaktiivinen istuessa tapah-

tuva liike, joka ei täysin täytä fyysisen aktiivisuuden tai liikunnan kriteerejä.  

 

3.1 Liikunta ADHD:n hoitokeinona 

 

ADHD:n oireet johtuvat pääosin dopamiinin tason mataluudesta aivoissa, jolloin 

muun muassa keskittyminen on haastavaa. ADHD -lääkkeet on suunniteltu nos-

tamaan juuri tätä dopamiinitasoa aivoissa erilaisilla lääketieteellisillä keinoilla. 

Lääkkeiden lisäksi dopamiinipitoisuuteen voidaan vaikuttaa huomattavasti muun 

muassa liikunnalla. Fyysinen aktiivisuus lisää tutkitusti dopamiinitasoa, joka sää-

tää keskittymis- ja palkitsemisjärjestelmiä. Dopamiinin taso nousee erityisesti fyy-

sisen aktiivisuuden jälkeen. Taso nousee vielä muutaman minuutin ajan liikunta-

suorituksen loppumisen jälkeen. Dopamiinin taso pysyy tavallista korkeammalla 

tunnin tai kaksi suorituksen jälkeen. Tällöin ihminen tuntee olevansa terävämpi, 

tarkempi, rauhallisempi ja keskittyminen on helpompaa. Liikunnan intensiivisyys 

vaikuttaa dopamiinin eritykseen. Intensiivisempi liikunta lisää enemmän dopamii-

nin eritystä kuin kevyt liikunta. Liikkumiskertojen määrä vaikuttaa myös erityk-

seen. Mitä useammin liikkuu, sitä enemmän dopamiinia aivot erittävät. Jo viiden 
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minuutin liikunta parantaa keskittymistä ja vähentää ADHD:n oireita. (Hansen 

2017a, 86, 91.) 

 

Liikuntaa ADHD:n hoitokeinona lääkityksen korvaajana on tutkittu 17 lapsella, 

jotka kuuluivat ADHD:n riskiryhmään heidän suuren hyperaktiivisen käyttäytymi-

sen vuoksi. Lapsia leikitettiin järjestelmällisesti kahdeksan viikon ajan ennen kou-

lupäivän alkua niin, että heidän sykkeensä nousi ja he hengästyivät. Opettajat ja 

vanhemmat huomasivat selkeän eron keskittymisessä. Tutkimuksen mukaan 

kaksi kolmasosaa tutkimuksen lapsista keskittyi paremmin. Lisäksi eroa huomat-

tiin erityisesti toimintayllykkeiden ehkäisyssä. Käytännössä itsehillintä ja kyky olla 

toimimatta impulsiivisesti pienistä ärsykkeistä oli parempaa. (Hansen 2017a, 90.) 

 

Tutkijat toteuttivat toisen tutkimuksen yli 200 lapsella sekä vertailuryhmällä. Lap-

set leikkivät kahdentoista viikon ajan noin puoli tuntia päivän aikana niin, että 

syke nousi. Vertailuryhmä käytti tämän ajan levollisempaan toimintaan kuten 

maalaamiseen ja piirtämiseen. Vanhempien ja opettajien arvioiden mukaan leik-

kineet lapset keskittyivät paremmin ja heillä oli vähemmän mielialanvaihteluja. He 

saivat myös harvemmin aggressiokohtauksia. Erot olivat kotona erityisen sel-

keitä. Samoja hyötyjä huomattiin kaikissa lapsissa, mutta erityisesti heillä, joilla 

ilmeni hyperaktiivisuutta. (Hansen 2017a, 90–91.) 

 

Kolmas tutkimus aiheeseen liittyen toteutettiin reilulla 200 parilla 17 -vuotiaita sa-

manmunaisia kaksosia. Heille tehtiin ensin arvio keskittymiskyvystä arkielä-

mässä, missä vanhemmat arvioivat heidät neljällätoista eri alueella, jotka liittyivät 

muun muassa keskittymiseen, hyperaktiivisuuteen ja impulsiivisuuteen. Arvioin-

nit toistettiin uudelleen kolmen vuoden kuluttua. Useimpien nuorten keskittymis-

kyky oli parantunut, mutta erityisesti joukosta erottui ryhmä, joka oli vapaa-ajalla 

aktiivisesti liikkuvat. Heidän keskittymiskykynsä oli kohentunut erityisen paljon. 

Keskittymiskyky oli parantunut suhteessa nuorten harrastamaan liikunnan mää-

rään. Sama toteutui myös kaksosten kesken, jolloin perimä tai ympäristö eivät 

voineet olla syy muutokseen. Tutkimuksen nuorilla ei ollut todettua ADHD:tä, 

mutta vaikutus keskittymiseen oli huomattava. (Hansen 2017a, 91–92.) 
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Liikunnan on todettu olevan vaikuttava hoitokeino monissa fyysisissä ja psyykki-

sissä sairauksissa. Liikunnalla on nähty yhteys myös ADHD:n keskeisten oirei-

den vähentymisessä ainakin lapsilla ja nuorilla. Liikunnan tulee olla kohtalaisen 

rasittavaa ja tapahtua lyhyinä, noin puolen tunnin jaksoina. Motivoiva ja mielekäs 

liikuntamuoto auttaa liikkumisen jatkamisessa. Liikkumisen tulisi oli rasittavuudel-

taan lapselle sopivaa. Vireystila voi joillain lapsilla jäädä liian korkealle, jos lii-

kunta on liian rasittavaa, pitkäkestoista tai ajoittuu väärin. Esimerkiksi liian rank-

kaa liikuntaa juuri ennen nukkumaan menoa tulisi välttää, jotta se ei vaikeuttaisi 

nukahtamista. Koulupäivän aikana välituntiliikunta voi auttaa ADHD-oppilasta 

keskittymään oppitunneilla ja liikuntatuokiot kotona voivat hillitä oireita. (Puust-

järvi, Voutilainen & Pihlakoski 2018b, 75.) 

 

Liikunta aktivoi mieltä ja kehoa tai rauhoittaa tilanteesta riippuen. Joissain tark-

kaavaisuus- ja ylivilkkaushaasteisiin erikoistuneissa kouluissa on käytössä oppi-

laan yksilöllisesti suunniteltu liikuntatuokio koulupäivän alussa, keskellä päivää 

tai lopussa yksilöllisen tarpeen mukaan. Tuokion aikana oppilas voi käydä juok-

semassa tai uimassa, hyppiä trampoliinilla, ajaa kolmipyöräisellä sisällä, kulkea 

pitkin motorista kuntorataa tai harrastaa muita liikuntamuotoja. (Kerola & Sipilä 

2007, 73.) 

 

Liikunta toimii yleisesti hyvänä hoitokeinona moneen eri tilanteeseen. Säännölli-

nen liikunta kuntouttaa ja ennaltaehkäisee erilaisia tauteja kuten sydän- ja veri-

suonisairauksia, tyypin 2 diabetesta, tuki- ja liikuntaelinsairauksia sekä joitain 

syöpätauteja. Fyysisten sairauksien lisäksi liikunnasta on apua myös psyykki-

seen hyvinvointiin. Liikunta kohentaa mielialaa ja vireystilaa, parantaa unen laa-

tua, lieventää stressiä ja helpottaa masennusoireita. (UKK-instituutti 2021.) Lii-

kunta yleensäkin voi olla monelle hyvä stressin ja voimakkaiden tunteiden purku-

keino, mikä vähentää ADHD:n oireita. (Christ 2019.) Liikunta myös vähentää yli-

painoa ja vahvistaa luita sekä kehittää motorisia, psyykkisiä ja sosiaalisia taitoja. 

Fyysinen aktiivisuus on edellytys lapsen normaalille kasvulle, kehitykselle ja op-

pimiselle. Sen on havaittu vaikuttavan myös lasten muistiin, tarkkaavaisuuteen 
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sekä erilaisiin toiminnanohjauksen, tiedonkäsittelyn ja ongelmaratkaisun taitoi-

hin. (Soini & Sääkslahti 2017, 132.) 

 

ADHD -lapsilla on usein hankaluuksia sosiaalisissa tilanteissa. Vaikeus odottaa 

vuoroaan keskusteluissa, leikeissä ja peleissä, lyhytjänteisyys leikeissä ja arvaa-

maton käyttäytyminen ovat tyypillisiä ADHD -lapselle. Impulsiivisilla ADHD -lap-

silla on usein hankaluuksia ihmissuhteissa juuri edellä mainituista syistä johtuen. 

(Parikka, Halonen-Malliarakis & Puustjärvi 2017, 33.) ADHD -diagnosoidulla lap-

sella tunne-elämän taso saattaa olla jopa vain kolmasosa ikätovereihinsa verrat-

tuna (Mannström-Mäkelä & Saukkola 2008, 21). Runsaalla fyysisellä aktiivisuu-

della on myönteinen vaikutus lapsen sosioemotionaalisiin taitoihin. Lapsi pääsee 

harjoittelemaan tunteiden tunnistamista ja hallintaa sekä vuorovaikutuksessa 

muiden kanssa olemista fyysistä aktiivisuutta sisältävissä leikeissä ja peleissä. 

(Soini & Sääkslahti 2017, 133.) 

 

ADHD -diagnosoiduilla lapsilla on useimmiten haasteita motoristen taitojen suh-

teen (Pihlakoski & Rintahaka 2016, 243). Fyysinen kunto ja motoriset taidot luo-

vat pohjan lapsen kognitiiviselle suoriutumiselle. Hyvällä fyysisellä kunnolla näh-

dään olevan yhteys parempaan koulumenestykseen. Motorisia perustaitoja ovat 

muun muassa konttaaminen, käveleminen, kieriminen, riippuminen, hyppäämi-

nen, pallon heittäminen ja kiinniottaminen. Näitä kaikkia taitoja kehitetään erilai-

silla liikuntamuodoilla. Liikunnalliset ja kognitiiviset taidot kehittyvät vahvassa yh-

teydessä toisiinsa. Liikunta muokkaa yleisesti aivoja tavoilla, jotka auttavat muun 

muassa kehittämään tarkkaavaisuutta ja keskittymistä sekä parantamaan tiedon-

käsittely- ja muistitoimintoja. (Jaakkola 2012, 53–54.) 

 

Tutkimuksien mukaan ADHD voi aiheuttaa haasteita tasapainossa ja koordinaa-

tiossa, joita liikunta kehittää. Nuoria urheilijoita tutkittaessa havaittiin liikunnan vä-

hentävän keskittymisongelmia ja impulsiivista käyttäytymistä. Tutkimuksessa on 

huomattu myös ahdistuksen ja masennuksen oireiden vähenemistä urheilua har-

rastavilla. (Russell & White 2014, 150.) Fyysinen aktiivisuus voi lisätä aktiivisuutta 
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aivokuoren etuosassa ja toiminnallista yhteyttä aivolohkojen etu- ja taka-alueella 

(Han, McDuff, Thompson, Hitchcock, Reardon & Hainline 2019, 4).  

 

Tutkimuksessa on todettu, että ADHD -lapset loukkaantuvat todennäköisemmin 

kuin ei-ADHD-lapset vapaassa leikkimisessä. Siitä, altistaako ADHD urheiluvam-

moille, on hyvin ristiriitaista tutkimustietoa. Loukkaantumisriskiä tukee ADHD-las-

ten taipumus odottaa vähemmän vakavia vammoja ja ilmoittautua todennäköi-

semmin riskialttiisiin toimintoihin. He kuitenkin tunnistavat vaarat samalla tasolla 

kuin tutkimuksen kontrollilapset. (Russell & White 2014, 151, 153.) Toisaalta lii-

kunta lisää alttiutta aivotärähdyksille, joilla on todettu olevan yhteyttä paheneviin 

ADHD:n oireisiin. (Russell & White 2014, 151.) 

 

ADHD on jopa yleisempi huippu-urheilijoilla tietyissä lajeissa kuin yleisesti kan-

san keskuudessa. Tämä voi johtua siitä, että ADHD-lapset hakeutuvat urheilun 

pariin fyysisestä aktiivisuudesta johtuvien positiivisten vaikutusten vuoksi. 17 teh-

dyn ADHD -tutkimuksen perusteella ADHD:n esiintyvyys 15–19 -vuotiailla urhei-

lijoilla vaihteli 4,2 prosentista 8,1 prosenttiin. On myös todettu, että normaalia ur-

heilijan hyperaktiivisuutta voi olla hankala erottaa ADHD:stä. (Han ym. 2019, 1–

2.) 

 

Tutkimuksien mukaan urheilijat voivat jopa hyötyä ADHD:n oireista. Joidenkin la-

jien urheilijat voivat hyötyä reaktiivisesta päätöksenteosta ja nopeasta reagoin-

nista ja jopa taipumuksesta impulsiivisuuteen. Taipumus etsiä uusia ärsykkeitä 

ja virikkeitä on nähty hyödyllisenä piirteinä urheilijoissa. (Christ 2019.) Tutkimuk-

sessa monien ADHD-lasten huomattiin "hyperfokusoivan", toisin sanoen poik-

keuksellisen hyvin keskittyvän, omaan mieleiseensä tekemiseen ilman, että häi-

riintyivät tavallisista ärsykkeistä. (Han ym. 2019, 3). 
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3.2 Liikunnan vaikutus aivo- ja hormonitoimintaan 

 

Liikunnan terveysvaikutuksia on tutkittu jo pitkään ja tulokset osoittavat selkeitä 

hyötyjä pitkäaikaissairauksien ehkäisyssä. Positiivista hyötyä on todettu myös lii-

kunnan harrastamisen ja koulumenestyksen välillä. Tutkimukset tukevat syste-

maattisesti liikunnan ja aivojen kehittymisen välistä yhteyttä. (Jaakkola 2012, 53.) 

Aivot tarvitsevat vettä, ravintoa, unta ja liikuntaa kehittyäkseen normaalisti (Sy-

väoja & Jaakkola 2017, 234). 

 

Ihmisen aivojen kaikista aivosoluista noin puolet ohjaa liikkeiden hallintaa ja nel-

jäsosa havaintotoimintoja. Monipuolinen liikkuminen ja sen sisältämät erilaiset 

havainnot ovat tehokkaita virikkeitä hermoverkkojen kehittymisen ja säilymisen 

kannalta. (Vuori & Strandberg 2011, 397–398.) Ihmisen aivoissa tapahtuva tie-

donkäsittely perustuu laajojen hermoverkkojen toimintaan. Kognitiivisiin toimin-

toihin tarvitaan monille eri aivoalueille ulottuvat hermoverkot ja kortikaalisia ra-

toja. Hermoverkot muovautuvat jatkuvasti. Kokemukset ja oppiminen vahvistavat 

hermoyhteyksiä ja luovat uusia. Sen sijaan tarpeettomia hermohermoyhteyksiä 

karsiutuu pois. (Jehkonen & Saunamäki 2015, 30–31.) 

 

Aivojen välittäjäaineina toimii kemiallisia yhdisteitä, jotka välittävät, voimistavat, 

edistävät tai mukauttavat hermosolujen välillä tapahtuvaa tiedon kulkua eli säh-

köisten signaalien siirtymistä. Välittäjäaineet syntyvät aivorungon tumakkeissa, 

mistä ne kulkevat talamukseen, tyvitumakkeisiin ja aivokuorelle nousevia ratoja 

pitkin. Dopamiini-, noradrenaliini-, serotoniini- ja asetyylikoliinijärjestelmät sääte-

levät kognitiivisia ja psyykkisiä toimintoja. Asetyylikoliinin, dopamiinin ja norad-

renaliinin vähyys elimistössä voi ilmetä tarkkaavuuden häiriöinä. (Jehkonen & 

Saunamäki 2015, 29–31.) Erityisesti dopamiinilla ja noradrenaliinilla nähdään 

olevan selkeä yhteys ADHD:n häiriöön (Moilanen 2012a, 37).  

 

Liikunnalla on selkeä vaikutus ihmisen hormonaaliseen säätelyyn. Liikunta ai-

heuttaa elimistössä stressiä vastaavan tilan, jolloin hormonaalisen toiminnan 

säätely reagoi nimenomaan stressiin. Toiminnan tarkoitus on mahdollistaa 



 

 

33 

selviytyminen stressitilanteessa niin, ettei elimistön toiminta häiriinny. Säännölli-

sesti tapahtuva liikunta vaikuttaa huomattavasti myös pitkäaikaisesti hormonita-

sapainoon. Liikunnan aikana adrenaliinin ja noradrenaliinin pitoisuudet kasvavat 

lineaarisesti rasituksen keston mukaan. Tehon kasvu vaikuttaa pitoisuuksien kas-

vuun eksponentiaalisesti. (Heinonen 2010, 137.) 

 

ADHD:n lääkitys perustuu hermoratojen stimulointiin. Lääkitys aktivoi hermoyh-

teyksiä ja aivoalueiden toimintaa sekä estää dopamiinin ja noradrenaliinin takai-

sinottoa. Tämä lisää välittäjäaineiden pitoisuuksia soluvälitilassa ja tehostaa her-

moratojen toimintaa. (Parikka, Halonen-Malliarakis & Puustjärvi 2017, 38.) Fyy-

sinen aktiivisuus lisää hormonitoimintaa, jolloin adrenaliinin ja noradrenaliinin pi-

toisuudet kasvavat (Heinonen 2010, 137). Lääkkeellä ja fyysisellä aktiivisuudella 

on samankaltainen vaikutus elimistön välittäjäaineiden toimintaan (Hansen 

2017a, 86). 
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4 ADHD-OPPILAAN KOULUNKÄYNTIIN VAIKUTTAVIA 
TEKIJÖITÄ  
 

 

Opetuksen järjestämistä koulussa ohjaa erilaiset velvoitteet. Kunta on velvollinen 

järjestämään perusopetusta sen alueella asuville oppivelvollisuusiässä oleville 

lapsille. Perusopetuksen järjestämistä ohjaavat muun muassa perustuslaki ja 

opetussuunnitelma. Velvoitteiden mukaan oppilaan on muun muassa saatava 

riittävää tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin heti kun tarve tulee ilmi. (Opetushal-

litus 2014, 14.) Perusopetuksen tuki on jaettu kolmeen tasoon: yleinen, tehostettu 

ja erityinen tuki. Oppilas on kerrallaan vain yhden tason tuella. (Opetushallitus 

2014, 61.)  

 

Perustuslaissa on säädetty käytettäviä tukimuotoja, joita ovat esimerkiksi tu-

kiopetus, osa-aikainen erityisopetus, tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä erityi-

set apuvälineet. Näitä tukimuotoja voidaan hyödyntää kaikilla tuen tasoilla yksit-

täin tai toisiaan täydentäen. Oppilaalle annettavan tuen tulee olla pitkäjänteistä, 

joustavaa ja tarpeeseen sopivaa. Tukea tulee antaa niin kauan tarpeeseen sopi-

van tasoisena ja muotoisena kuin se nähdään tarpeellisena. (Opetushallitus 

2014, 61.) Neurologisista erityisvaikeuksista kärsivät lapset ovat usein oppimis-

kapasiteetiltaan normaaleja, jolloin he voivat käydä koulua yleisopetuksessa ylei-

sen opetussuunnitelman mukaan. Opetusta voidaan tarvittaessa yksilöllistää tar-

peen mukaan oppimisedellytyksiä mukaillen. (Jokinen & Ahtikari 2004, 17.) 

ADHD -lapsia tulee kohdella yksilöinä, joten opetuksen tukikeinot rakennetaan 

yksilölle sopivaksi. Diagnoosi itsessään ei kerro, mitä lapselta voi vaatia tai olla 

vaatimatta. Opettaja joutuu tasapainoilemaan riittävän vaatimisen ja joustamisen 

kanssa jokaisen yksilön kohdalla. (Närhi 2012, 180.) 

 

Koulun keinoja tukea ADHD-oireisen oppilaan koulunkäyntiä on tutkittu suhteel-

lisen paljon. Tutkimukset ovat yhtä mieltä siitä, että koulun tukitoimilla on merkit-

tävä vaikutus ADHD-oireisen oppilaan käyttäytymiseen koulussa. Konkreettista 

tukitoimia suunnitellessa on mietittävä lapsen käyttäytymistä siinä ympäristössä, 
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jossa toimitaan, ja käyttäytymiseen liittyviä tilannetekijöitä. Toisaalta on hyvä tark-

kailla myös niitä käyttäytymisestä seuraavia tekijöitä, jotka ylläpitävät käyttäyty-

mistä. (Närhi 2012, 188.) ADHD -lapsella on usein hyvin samanlaisia oireita kuin 

SI-häiriöisellä lapsella, joten molempien häiriöiden tukemiseen voidaan käyttää 

samanlaisia tukikeinoja koulussa (Kranowitz 2003, 36). 

 

Tilastollisesti lähes jokaisella koululuokalla on ainakin yksi ADHD -oppilas (Pa-

rikka, Halonen-Malliarakis & Puustjärvi 2017, 31). Koulunkäynti on suuri osa lap-

sen jokapäiväistä elämää. ADHD -diagnosoidun oppilaan koulunkäynnissä ilme-

nee usein monia erilaisia ongelmia. Kasvatukselliset ja pedagogiset ongelmat 

ovat yleisiä koulussa. ADHD-oireiset lapset ovat koulussa usein levottomia, häi-

riöalttiita, impulsiivisia ja häiritsevästi käyttäytyviä. Oireinen oppilas unohtaa vii-

tata vastatessaan, kulkee pitkin luokkaa, liikehtii paikallaan istuessaan, kommen-

toi muiden tekemisiä ja sanomisia sekä unohtaa juuri saadun ohjeen. Tehtävien 

aloittaminen ja niihin keskittyminen on vaikeaa ja pitkät opetustuokiot ovat tus-

kaisia. Kokeissa ilmenee usein huolimattomuusvirheitä ja läksyt unohtuvat hel-

posti merkitä. Tavarat ovat usein väärässä paikassa tai hukassa. Vapaat tilanteet 

ovat erityisen haastavia, sillä lapsi ei osaa suunnitella tekemistään tai tiedä mitä 

hänen tulisi tehdä. (Närhi 2012, 179–180; Parikka, Halonen-Malliarakis & Puust-

järvi 2017, 36–37.) 

 

Ryhmäkoolla on todettu olevan vaikutusta oppilaiden oppimiseen ja käyttäytymi-

seen oppitunneilla. Suurissa luokissa ja oppilasryhmissä oppilaiden häiriökäyt-

täytyminen lisääntyy. Luokkakokojen kasvaessa opettajalla on myös vähemmän 

aikaa keskittyä yksilöihin sekä huomata ja puuttua erilaisiin tilanteisiin. (Huhtanen 

2011, 49–50.) Inkluusion myötä erityistarpeita omaavat oppilaat on siirretty yleis-

opetukseen ”normaaliin luokkaan”. Inkluusion tarkoituksena on yksinkertaistet-

tuna se, että kaikki oppilaat voisivat käydä koulua samassa tilassa oppimisen 

tasosta riippumatta. Tällä vältetään syrjäytymistä ja opetellaan toimimaan yh-

dessä erilaisissa tilanteissa. (Huhtanen 2011, 71–73.) Tutkimuksissa on huo-

mattu, että tarkkaavaisuusongelmista kärsivillä on taipumusta koulun 
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keskeyttämiseen ja vähäiseen opintojen jatkamiseen perusopintojen jälkeen 

(Lindh & Sinkkonen 2009, 71).  

 

Opettaja joutuu usein tasapainoilemaan sallimisen ja vaatimisen välillä ADHD -

oppilaiden kohdalla. Toisaalta sama haaste on myös oppilaan itsensä kohdalla. 

Diagnoosin saanut saattaa usein käyttää sitä hyväkseen vältelläkseen tehtävien 

tekemistä. (Närhi 2012, 181.) Koulussa pyritään helpottamaan ADHD -oireisen 

oppilaan koulunkäyntiä erilaisilla tukikeinoilla. Koulun aikuiset pyrkivät auttamaan 

lasta vireystilan säätelyssä, toiminnan ohjauksen taidoissa ja reagoinnissa pa-

lautteeseen. Tukena käytetään suullisia, kirjallisia ja kuvallisia ohjeita ja annetaan 

mahdollisuus liikkeelle esimerkiksi pienillä tauoilla sekä annetaan välitöntä ja joh-

donmukaista palautetta toiminnasta. (Pihlakoski & Rintahaka 2016, 251.) 

 

4.1 Oppimisympäristön muokkaaminen 

 

Oppimisympäristö sisältää fyysisen oppimisympäristön lisäksi psyykkisen, sosi-

aalisen ja kognitiivisen oppimisympäristön. Psyykkinen oppimisympäristö tarkoit-

taa oppilaan hyvinvoinnin tasoa kyseisessä ympäristössä. Oppilaan on tärkeä 

kokea itsensä tasa-arvoiseksi muiden kanssa ja hyvinvoivaksi. Sosiaalinen ym-

päristö taas on oppilaiden välisen vuorovaikutuksen laatua, johon opettajalla on 

mahdollisuus vaikuttaa erilaisilla pedagogisilla ratkaisuilla. Kognitiivinen oppimis-

ympäristö tukee oppilaan tiedollista eli kognitiivista oppimisprosessia, missä yk-

silöllistäminen on keskeistä. Fyysinen oppimisympäristö tarkoittaa konkreettista 

opiskeluympäristöä koulussa, jossa huomioidaan oppilaiden erilaiset tarpeet 

muun muassa esteettömyyden kannalta. (Ikonen & Virtanen 2007, 241–243.) 

 

Koulu on oppimisen kohtaamispaikka lapsille ja nuorille. Ympäristössä on hel-

pompi opiskella, kun siihen on ensin tutustuttu. Luokkia ja eri käytäviä on hyvä 

esimerkiksi värikoodata, jotta oikeaan paikkaan löytäminen on helpompaa. Päi-

vittäiset siirtymät paikasta toiseen helpottuvat, kun ympäristö on tuttu ja siellä 

osataan kulkea. Luokkahuoneet pyritään nykyään rakentamaan mahdollisimman 
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esteettömiksi ja toimiviksi kaikenlaisille oppijoille. (Jalanne 2012, 194–195.) Ym-

päristön muokkaaminen voi helpottaa tarkkaavaisuuden suuntaamista. Tarkkaa-

vuutta ja keskittymistä voidaan edistää muun muassa säätämällä luokan virike- 

ja häiriötasoa. (Parikka, Halonen-Malliarakis & Puustjärvi 2017, 178, 180.)  

 

Luokan erilaiset valot, äänet ja hajut voivat häiritä ADHD -oppilaan keskittymistä. 

Tällainen oppilas reagoi usein voimakkaasti erilaisiin ärsykkeisiin. Hän ei välttä-

mättä itse tunnista reagoivansa ärsykkeisiin muita herkemmin. Tämän vuoksi 

opettajalla on tärkeä rooli huomata häiritsevät ärsykkeet. (Sandberg 2018, 47–

48.) Tutkimuksessa todettiin, että meluisassa ympäristössä erityisesti tarkkaa-

vuuden ongelmista kärsivät lapset tekivät enemmän virheitä matemaattisissa teh-

tävissä ja tehtävässä, jossa tuli yliviivata tekstistä kaikki e -kirjaimet. Toisaalta 

tutuissa tehtävissä kontrolliryhmä näytti jopa hyötyvän melusta. Lasten ikä vai-

kuttaa melun häiritsevyyteen tehtäviä tehdessä. 2. -luokan oppilaat tekivät me-

lussa tutkimuksessa enemmän virheitä kuin 6. -luokan oppilaat. (Anderson 2001, 

25.)  

 

Jos luokkahuone on liian kolkko ja aiheuttaa äänien kaikumista, huoneen kovia 

pintoja voidaan peittää tekstiileillä. Tällä tavoin saadaan minimoitua häiritseviä 

ääniä. (Kranowitz 2003, 209.) Itsenäisen työskentelyn aikana oppilaille voidaan 

soittaa rauhallista taustamusiikkia, joka ei sisällä sanoituksia kuten luontoääniä 

tai barokkimusiikkia. Oppilas voi kuunnella itselleen sopivaa musiikkia myös kuu-

lokkeiden kautta tai käyttää kuulosuojaimia. (Parikka, Halonen-Malliarakis & 

Puustjärvi 2017, 180–181.) Lapsen toimintaa voidaan ohjata muokkaamalla ym-

päristön piirteitä. Näitä piirteitä ovat muun muassa suulliset ja kirjalliset ohjeet, 

sovitut säännöt tai istumapaikka. Jos lapsi istuu ikkunan vieressä, hänen mielen-

kiintonsa voi helposti kiinnittyä ulkona tapahtuviin asioihin opetuksen sijaan. 

Edessä istuessa ulkona tapahtuviin asioihin on vaikeampi keskittyä ja opettajan 

toiminta on helpommin huomion kohde. (Närhi 2012, 188–189.) 

 

Toisaalta edessä istuessa oppilas saattaa kääntyillä katsomaan mitä hänen ta-

kanaan luokassa tapahtuu, jolloin opetuksen seuraaminen on hyvin haastavaa. 
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Takana istuessaan oppilas voi seurata yhtä aikaa luokassa tapahtuvia asioita ja 

opetusta. (Närhi 2012, 188–189.) Takana nurkassa istuessaan oppilaalla on 

mahdollisuus pieneen liikehdintään omalla paikallaan ilman, että se häiritsee mui-

den opiskelua. Ikkunan vieressä istumista kannattaa usein välttää, sillä ulkona 

tapahtuu paljon mielenkiintoisia asioita. (Jalanne 2012, 195.) Tutkimuksen mu-

kaan ADHD-oppilaalle paras istumajärjestys on perinteinen järjestys, jossa oppi-

laat istuvat riveissä kaikilla katse taululle (Barkley 2008, 287). Istumapaikkaa va-

littaessa tulee ottaa huomioon se, ettei ADHD-oppilas istu paikalla, josta muut 

oppilaat kulkevat jatkuvasti ohi (Sandberg 2018, 105). Oppilaalla voi olla käy-

tössä kaksi eri työskentelypistettä erilaisia toimintoja varten. Oppilasta voi helpot-

taa, kun hän voi vaihtaa välillä työskentelypaikkaansa tai kun eri toiminnoille on 

eri työpiste. (Jokinen & Ahtikari 2004, 32.)  

 

Sermejä voidaan hyödyntää häiritsevien ärsykkeiden vähentämiseksi. Myös va-

laistuksen vaihtelun avulla voidaan helpottaa tarkkaavaisuuden ylläpitämistä. 

(Parikka, Halonen-Malliarakis & Puustjärvi 2017, 180.) Oma tila on tärkeää kes-

kittymisen kannalta, eli toinen oppilas ei voi istua liian lähellä. ADHD -oppilasta 

voi helpottaa, jos vieressä istuu rauhallinen oppilas esimerkkinä. Kahta levotonta 

oppilasta ei kannata laittaa istumaan vierekkäin. ADHD -oppilaan jalkojen on 

hyvä yltää lattiaan asti. Alustatuntuma rauhoittaa oppilasta ja vähentää ylimää-

räistä liikettä ja pyörimistä. (Kerola 2001, 138.) ADHD -oppilaalle suljetut luokka-

huoneet ovat yleensä parempi ratkaisu kuin avoimet tilat, joissa on yleensä 

enemmän melua ja visuaalisia ärsykkeitä. Meluisa ympäristö lisää tutkimuksen 

mukaan ADHD-lasten häiritsevää käyttäytymistä. (Barkely 2008, 288.) 

 

Opetuksessa käytettävät mielenkiintoiset aiheeseen liittyvät kuvat ja Timetime-

rilla eli visuaalisella ajastimella ajan jäsentäminen helpottavat vireystilan säätele-

mistä (Parikka, Halonen-Malliarakis & Puustjärvi 2017, 174, 180–181). Luokan 

seinällä on hyvä olla kello, josta oppilaat voivat tarkistaa jäljellä olevan ajan op-

pitunnilla. ADHD -oireiselle sopii mieluiten rauhallinen ja mahdollisimman vähä-

virikkeinen ympäristö opiskeluun. (Jalanne 2012, 194.) Liialliset visuaaliset häi-

riötekijät voivat vaikeuttaa lapsen keskittymistä. Luokassa on hyvä kiinnittää 
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oppilaiden työt, kartat ja muut huolellisesti, jotta ne eivät repsottamisella aiheuta 

häiriötä. Avonaiset kaapit ja hyllyt kannattaa peittää, jotta siellä olevat kiinnosta-

vat tavarat eivät houkuttele lasta. (Kranowitz 2003, 208–209.) Yleisesti on hyvä, 

että tavaroilla on omat merkityt paikkansa ja luokkahuone on järjestyksessä (Jo-

kinen & Ahtikari 2004, 31). 

 

Nykypäivän koulujen luokkahuoneet ovat helposti muokattavissa tarkoituksen 

mukaisiksi oppimisympäristöiksi. Työskentelypaikkaa on helppo vaihtaa päivän 

aikana monta kertaa. Oppilailla on usein käytössä laatikosto, jossa jokainen voi 

säilyttää tavaroitaan. Luokissa on myös käytössä erilaisia tuoleja eri opiskelupis-

teillä. Muunneltava ympäristö voi helpottaa oppilaan tarvetta päästä liikkumaan 

eri paikkaan opiskelemaan. Toisaalta taas se voi lisätä melua ja liikettä luokassa, 

kun oppilaat etsivät itselleen sopivaa paikkaa tehtävien tekemiseen. Opetuk-

sessa voidaan käyttää koko ajan kasvavassa määrin muutakin ympäristöä kuin 

luokkahuonetta. Joillekin oppilaille tämä lisää keskittymisen haasteita, sillä he ha-

luaisivat päästä tutustumaan ympäristöön etukäteen. Uuteen tilaan siirryttäessä 

tutut käytännöt ja struktuurit ovat erityisen tärkeitä. (Parikka, Halonen-Malliarakis 

& Puustjärvi 2017, 83–84.)  

 

Oppimisympäristön on tärkeä mahdollistaa oppilaalle hänen tarvitsemansa liike 

oppitunnin aikana. Tässä oppimisympäristö on avainasemassa. (Karhunen 2009, 

66.) Luokkaan voidaan rakentaa hieman erillinen tila tai osio, johon pääseminen 

on oppilaalle mieluinen asia eikä rangaistus (Kerola 2001, 139). Oppilaat voidaan 

ottaa myös mukaan oppimisympäristön suunnitteluun. Näin oppilaalle saadaan 

tunne siitä, että hän pääsee koulussa vaikuttamaan itseään koskeviin asioihin. 

(Turja & Vuorisalo 2018, 51, 53.) 

 

4.2 Toiminnanohjaus ja keskittymisen suuntaamisen tukeminen 

 

ADHD-lapsen toiminnanohjauksen kannalta tärkeitä taitoja ovat kyky jättää är-

sykkeet huomiotta niin, että epäolennaiset ärsykkeet eivät haittaa toimintaa. 
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Toinen tärkeä taito on kyky viivästyttää reagointia ärsykkeisiin. Eli reagoida hi-

taammin erilaisiin ärsykkeisiin. (Närhi 2012, 144.) Selkeät struktuurit helpottavat 

ADHD-oireisen oppilaan koulunkäyntiä. Opettajana on hyvä laatia säännöt, olla 

johdonmukainen ja pitää järjestystä. (Lindh & Sinkkonen 2009, 82.) Lapsen on 

helpompi keskittyä olennaiseen kun tunti-, päivä- ja viikkorutiinit pysyvät saman-

laisena. Koulupäivän aikana tapahtuviin tilanteisiin on hyvä yleisesti luoda yhtei-

siä rutiineja. Näin lapsi tietää mitä on tulossa ja osaa valmistautua siihen ennak-

koon. Tuttu järjestys luo turvaa tarkkaavaisuushäiriöisen elämään. Kuitenkin 

muutoksienkin hallintaa on hyvä harjoitella hallitusti. (Jokinen & Ahtikari 2004, 

29–30.)  

 

Oppitunnit kannattaa aloittaa ja lopettaa selkeästi. Tunnin alussa voidaan nousta 

ylös, tervehtiä yhteisesti, tulla tietyllä tavalla luokkaan tai muuta yhdessä sovittua. 

Nämä tavat auttavat oppilaita rauhoittumaan ja aloittamaan työskentelyn. Va-

paan toiminnan ja työskentelyn välille tehtävä selkeä ero helpottaa keskittymistä. 

(Jalanne 2012,196.) Struktuurien, kuten lukujärjestyksen ja luokan sääntöjen nä-

kyvillä pitäminen voi lisätä struktuurin tunnetta (Barkley 2008, 288). Yhdessä so-

vitut säännöt ja niiden opettelu auttavat rauhoittamaan luokkatyöskentelyä. Yh-

teiset rutiinit tuovat kaikille oppilaille struktuuria työskentelyyn. (Jalanne 

2012,198.) 

 

ADHD -oireisen oppilaan opiskelua helpottaa, kun asioita käydään yksi kerrallaan 

selkeästi. Ohjeita antaessa opettajan on hyvä varmistua siitä, että oppilaan kes-

kittyminen on opettajassa, minkä jälkeen ohjeistuksen kannattaa olla lyhyttä ja 

ytimekästä. (Parikka, Halonen-Malliarakis & Puustjärvi 2017, 178.) Lasta voi pyy-

tää toistamaan ohjeen, jotta opettaja voi varmistua siitä, että tämä on kuullut oh-

jeet. Oppilasta kannattaa kannusta pyytämään apua aina tarvittaessa. (Jokinen 

& Ahtikari 2004,35.) Keskittymisen kiinnittymiseen auttaa yleensä nimeltä mainit-

seminen tai mahdollisuuksien mukaan kosketus. Myös poikkeavat tavat kuten 

kuiskaaminen voi auttaa keskittymisen suuntaamisessa. (Parikka, Halonen-Mal-

liarakis & Puustjärvi 2017, 178.) Ohjeiden muistamista helpottamaan voi tehdä 

vaihe vaiheelta eteneviä toimintaohjekortteja. Kortit voivat olla kuvallisia tai 
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sanallisia ja ne voi olla käytössä vain yhdellä oppilaalla tai koko luokalla. (Jokinen 

& Ahtikari 2004, 35.) 

 

Toiminnanohjauksen ongelmat ovat yleisiä ADHD -oppilailla. Tyypillistä on han-

kaluus päästä työn alkuun tai joskus myös saattaa päätökseen. ADHD -oppilas 

saattaa alkaa tekemään tehtävää yli-innokkaasti, jolloin hän voi tehdä tehtävän 

väärin tai koko tehtävä saattaa itsessään olla eri kuin ohjeistuksessa. Oppilas 

tekee tehtävät usein todella nopeasti ja haluaa siirtyä heti seuraavaan tehtävään, 

jolloin huolellisuus kärsii. Opettajan on hyvä seurata oppilaan etenemistä, jotta 

tehtävät tulee tehtyä tarpeeksi huolellisesti ja virheiltä vältytään mahdollisimman 

hyvin. (Jalanne 2012,199.) 

 

Tehtävien pilkkominen auttaa ADHD -oireista oppilasta niiden tekemisessä. Teh-

tävät on hyvä muokata lyhyiksi kokonaisuuksiksi, jolloin oppilaan mielenkiinto py-

syy paremmin yllä. Tehtävät saadaan nopeasti valmiiksi, joten oppilas pääsee 

jatkuvasti aloittamaan uutta, mikä motivoi ADHD -oppilasta. (Lindh & Sinkkonen 

2009, 80.) Monistetehtäviä voidaan pilkkoa jakamalla ne useammalle eri paperille 

(Jokinen & Ahtikari 2004, 35). Isompia kokonaisuuksia voidaan pilkkoa pienem-

miksi tehtäviksi, joissa edetään yksi kerrallaan eteenpäin. Tällöin tehtävä on hel-

pommin hahmotettavissa ja tehtävissä tarkkaavaisuus haasteiselle oppilaalle. 

(Jalanne 2012, 200.)  

 

Tehtävissä on hyvä olla mahdollisimman vähän luettavia ohjeita ja laskuja yhdellä 

paperilla. Tehtävien ympärillä oleva tyhjä tila auttaa keskittymään aina tehtävään 

kerrallaan. Oppilaalla voi olla käytössään esimerkiksi valkoinen pahvikehys, jolla 

hän voi kehystää aina yhden tehtävän kerrallaan näkyviin. (Kranowitz 2003, 209.) 

Yleensä ADHD -oppilaita näyttää auttavan, kun tehtävät ovat sopivan tason li-

säksi visuaalisesti kiinnostavia. Tehtävistä voidaan tehdä kiinnostavampia muun 

muassa värityksen ja muodon avulla. Tämä näyttää vähentävän ADHD -lapsien 

häiritsevää käytöstä ja parantavan yleistä suorittamista ja tarkkaavuutta. (Barkley 

2008, 288.) 
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Tutkimuksissa on todettu, että tehtävien vaikeusasteen tulisi jakautua tarkkaavai-

suuden kehittämisen kannalta niin, että 80 prosenttia tehtävistä on helppoja ja 20 

prosenttia vaikeita. Tarkkaavaisuuden ongelmista kärsivä lapsi hyötyy visuaali-

sesta opetusmateriaalista. Erilaisten tehtävätyyppien välillä vaihtelu ylläpitää 

tarkkaavuutta. Lyhyet tehtävätuokiot ovat kaikista tehokkaimpia ja isompien teh-

tävien välillä voidaan tehdä välipalatehtäviä. Korteilla ja lapuilla tehtävissä saa-

daan käsille tarvittavaa tekemistä. (Jokinen & Ahtikari 2004, 35–36.) Koulutehtä-

viä tulisi eriyttää oppilaan taitotason mukaan yksilöllisesti mahdollisimman paljon. 

Eriyttämistä voidaan toteuttaa antamalla eri määrä eritasoisia tehtäviä. Lisäksi 

eriyttämistä voi tapahtua muuttamalla opiskeluryhmiä, samanaikaisopetuksella 

tai muulla tavalla. Tärkeintä on saada jokaisella lapselle tunne osaamisesta ja 

kyvystä oppia uutta.  

 

Joskus koulutehtäviin on haastava keksittyä kun muussa elämässä tapahtuu 

isoja asioita. Opettajan tilannetaju on tärkeää tällaisissa tilanteissa. Mieltä paina-

vasta asiasta voidaan opettajan johdolla jutella yhdessä tunnin alussa, jonka jäl-

keen loppu tunnin keskittyminen on yleensä helpompaa. (Jalanne 2012, 196.) 

Koulupäivän aikana haastavammat asiat kannattaa käydä läpi aamun tuntien ai-

kana ja päivän edetessä siirtyä helpompiin, kevyempiin ja aktiivisempiin aiheisiin. 

Tämä siksi, että ADHD -lasten keskittyminen ja käytöksen hillintä heikkenevät 

merkittävästi päivän edetessä. (Barkely 2008, 289.) 

 

Tehtävien välillä tapahtuva taukojumppa voi auttaa keskittymisen haasteisiin 

sekä vähentää väsymyksen tunnetta ja yksitoikkoisuutta, jota erityisesti ADHD-

oppilaat tuntevat pitkän opiskelujakson aikana (Barkely 2008, 289). Pienempien 

lasten kanssa liikunnalliset pelit ja leikit ja isompien oppilaiden kanssa venyttelyt 

ja aivojumppa voivat auttaa ylläpitämään vireystilaa (Jokinen & Ahtikari 2004, 

17). Oppilaan energisyyttä voi hyödyntää antamalla hänelle pieniä tehtäviä kuten 

toimia apuna esimerkiksi tavaroiden hakemisessa tai viemisessä, monisteiden 

jakamisessa tai paikkojen järjestämisessä (Jokinen & Ahtikari 2004, 34).  
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Aikuinen on yleensä asemassa, jossa hän voi mahdollistaa erityisesti ADHD-lap-

selle tarpeellista liikettä. Lapselle voi antaa pieniä tehtäviä tai yleensäkin antaa 

mahdollisuuden luvallisesti liikkua ja poistua hetkeksi liikaa paikalla oloa vaati-

vasta tilanteesta. Toiminnan ei ole pakko aina olla liikunnallista, vaan myös esi-

merkiksi sanallinen arvuutus odotustilanteessa voi riittää. (Serenus-Sirve & Kip-

pola-Pääkkönen 2012, 169–170.) Paikoillaan pysymistä voidaan harjoitella koh-

tuullisilla vaatimuksilla kerrallaan. Paikoillaan oloa vaativat hetket tulee aluksi pi-

tää hyvin lyhyinä ja täydellistä hiljaisuutta ja liikkumattomuutta ei tule edes vaatia. 

(Serenus-Sirve & Kippola-Pääkkönen 2012, 104.) 

 

Jokaisella lapsella on sisäsyntyinen tarve päästä liikkumaan. Lapsi tarvitsee päi-

vittäin noin kaksi tuntia reipasta liikuntaa, jossa syke nousee ja hengästyy. Aikui-

sella on tärkeä tehtävä olla mahdollistamassa lasten liikkumista erilaisissa tilan-

teissa. Liikunta auttaa lasta kanavoimaan energiaa myönteisellä tavalla. Kun 

lapsi pääsee purkamaan fyysistä aktiivisuuttaan liikunnan kautta, keskittyminen 

rauhalliseen toimintaan on parempaa. (Serenus-Sirve & Kippola-Pääkkönen 

2012, 169.) Välitunnilla ADHD -oireinen oppilas pääsee purkamaan ylimääräistä 

energiaa ja liikunnan tarvetta hyväksytyllä tavalla ja samalla lataamaan akkuja 

seuraavalle oppitunnille. Välitunnilla on hyvä mahdollisuus leikkiä, pelata tai muu-

ten liikkua raikkaassa ilmassa. (Jalanne 2012, 195.)  

 

Tutkimuksien mukaan jo vain 4 minuutin fyysinen aktiivisuus parantaa tarkkaa-

vaisuutta ja keskittymistä sekä vähentää erilaisiin häiriöihin reagoimista. Jo yksit-

täisellä 20 minuutin liikuntakerralla voidaan parantaa luetun ymmärtämistä selke-

ästi. 4–18 -vuotiaiden lasten ja nuorten liikkuessa myös heidän työmuisti ja tark-

kaavaisuus sekä kyky tehdä päätöksiä eli toiminnanohjaus parantuivat. Keskitty-

misen parantamisen lisäksi liikunta parantaa lasten oppimiskykyä. Koululiikunta 

parantaa lasten edellytyksiä oppia matematiikkaa ja äidinkieltä. Ruotsalaisen tut-

kimuksen mukaan koululiikunnan lisääminen kahdesta viikkotunnista päivittäi-

seen liikuntatuntiin auttoi oppilaita saamaan paremman numeron liikunnan lisäksi 

matematiikassa, äidinkielessä ja englannissa. Oppilaat eivät saaneet lisäope-

tusta rinnakkaiseen vertailuluokkaan nähden. (Hansen 2017a,183–185.) 
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Opetuksen toiminnallisuus tuo oppituntiin tarvittavaa liikettä ja erilaisuutta. Toi-

minnallisuus tulee olla hyvin etukäteen suunniteltua, jotta tekeminen pysyy hal-

linnassa ja tavoitteellisena. Luokkahuoneen ulkopuolella tapahtuva opetus on 

luonnostaan toiminnallista. Erilaiset piste- ja kiertotyöskentelyt tuovat kaivattua 

liikettä oppitunneille. Opetuksessa voidaan hyödyntää erilaisia opetuspelejä tai 

toiminnallisia välineitä. Toiminnalliseen opetukseen voidaan liittää liikettä esimer-

kiksi rytmittämällä keholla englannin kielen sanoja tai käymällä kyykyssä mate-

matiikan laskun tuloksen verran. Kaikki toiminnallinen opetus tuo vaihtelua pul-

petissa omalla paikalla tehtävään opiskeluun. (Parikka, Halonen-Malliarakis & 

Puustjärvi 2017,128–131.) 

 

4.3 Yleinen tukeminen 

 

Yleisopetuksessa opiskelevan tarkkaavaisuushäiriöisen lapsen koulunkäynnin 

tukena ovat luokanopettaja, eriyttäminen ja erityisopettaja. Nämä ovat yleensä 

riittäviä, mutta erityisvaikeuksissa koulunkäynninohjaajasta on usein suuri apu. 

(Jokinen & Ahtikari 2004, 17.) Erityisesti ADHD-oppilaat hyötyvät monikanavai-

sesta oppimisesta. Opitut asiat jäävät paremmin mieleen ja ne opitaan tehok-

kaammin, kun samat asiat opetetaan itse nähtynä, kuultuna ja tehtynä. Erilaiset 

muistisäännöt auttavat myös mieleen painamista. Mitä hassumpi tai erikoisempi 

muistisääntö on, sitä helpommin se jää mieleen. (Jalanne 2012, 198.) 

 

ADHD -oireisella lapsella on usein haasteita läksyjen tekemisen kanssa. Läksyjä 

ei ehkä muisteta merkitä tai niitä ei enää kotona muisteta tehdä. Apua voidaan 

saada esimerkiksi läksyvihosta tai tekstiviestin lähettämisellä, jotta kotona on 

vielä mahdollisuus tarkistaa mitä tuli läksyksi. Vanhemmat voivat tukea läksyjen 

tekemistä poistamalla ympäristöstä häiritsevät ärsykkeet. (Närhi 2012, 189.) 

 

ADHD -oireiset oppilaat hyötyvät huomattavasti oikeanlaisesta palautteenan-

nosta. Hyvä palaute on johdonmukaista, välitöntä, säännöllistä ja sopivan voima-

kasta. Palaute kannattaa antaa mahdollisimman pian, jos lapsen kanssa 
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harjoitellaan jotain. Perussääntönä voidaan pitää, että palaute täytyy tulla vähin-

tään saman oppitunnin aikana tapahtuneesta. (Närhi 2012, 190–191.) Oikea-ai-

kainen positiivinen palaute voi kannustaa jatkamaan eteenpäin juuri kun keskit-

tyminen on herpaantumassa (Parikka, Halonen-Malliarakis & Puustjärvi 2017, 

178).  

 

Palautteen annon lähtökohtana tulisi olla positiivinen palaute. Huomiota tulisi kiin-

nittää toivottuun käytökseen, minkä teho perustuu siihen, että aikuisen huomio 

on palkitsevaa lapselle. Positiivinen palaute viestii lapselle käytöksen olleen toi-

vottua. Yleisesti käytös, josta lapsi saa mitä tahansa huomiota, vahvistuu. Pa-

lautteen laatu vaikuttaa usein myös opettajan ja oppilaan väliseen yhteyteen. 

(Närhi 2012, 190–191.) Säännöllinen palaute sääntöjen noudattamisesta on vält-

tämätöntä, jotta lapsen tottelevaisuus säilyy. Palautteen lisäksi palkkiot ja ran-

gaistukset ovat yleisessä käytössä. ADHD-lasten kohdalla kehut ja nuhteet tulee 

useimmiten olla tavallista voimakkaampia, sillä he eivät yleensä ole yhtä herkkiä 

niille. Lähtökohtana tulee aina olla palkitseminen ja hyvän kautta opettaminen. 

Hyvänä sääntönä voi pitää opettajalta kahta tai kolmea palkkiota yhtä rangais-

tusta kohden. (Barkely 2008, 296.)  

 

Palkintoina voi käyttää erilaisia palkkiojärjestelmiä, joissa kerätään merkkejä tai 

pisteitä, joilla voi lunastaa palkintoja. Palkinnot voivat olla seurausta palkkiojär-

jestelmästä tai muusta toiminnasta. Palkintoja ovat kehujen lisäksi muun muassa 

opettajan auttaminen, pidempi välitunti, pelit, tietokoneaika, retki, juhlat tai muu 

vastaava oppilaalle mieluinen asia suhteutettuna palkittavaan asiaan. Palkkio tu-

lee mitoittaa oppilaan iän mukaan sopivaksi. (Barkely 2008, 299–300.) 

 

ADHD -lapselle kaikki erilaiset siirtymätilanteet ovat kaikista vaikeimpia, mikä voi 

näkyä vastusteluna uutta toimintaa kohtaan tai jumittamalla nykyiseen tekemi-

seen. Tilanteita helpottaa ennakointi ja rutiinit päivässä, jolloin tietyt siirtymät ta-

pahtuvat aina samaan aikaan. (Serenus-Sirve & Berggren 2018, 97.) Lapselle 

kannattaa antaa ennakkovaroitus tarpeeksi aikaisin, jotta hän osaa valmistautua. 

Lasta voi pyytää toistamaan tuleva tapahtuma, jotta voi olla varma hänen 
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kuunnelleen. Uuden tilanteen tullessa yhdessä ennakkoon puhuttuja asioita tulee 

noudattaa, jotta lapsi osaa toimia tilanteessa. (Barkley 2008, 241, 297.)  

 

Lapsi ei välttämättä pysty pelkän saadun ohjeen perusteella toimimaan toivotulla 

tavalla siirtymätilanteissa. Oman toiminnan säätely ja kilpailevien ärsykkeiden 

kontrollointi haastavat kykyä toimia erilaisissa tilanteissa. Toimintaa voi tukea ku-

vien, ajastimien, tehtävälaatikoiden tai puheen avulla. (Serenus-Sirve & Kippola-

Pääkkönen 2012, 174.) Siirtymien lisäksi vapaammat tilanteet kuten ruokailu tuo-

vat haasteita käyttäytymiseen. Ruokailuihin on hyvä luoda yhteiset säännöt ja 

niitä tulee noudattaa. Säännöt voivat sisältää yksinkertaisia asioita kuten käsien 

pesu ja tietyssä paikassa syöminen. Aikuisen on tärkeä näyttää mallia oikeanlai-

sesta käytöksestä kaikissa tilanteissa. (Serenus-Sirve & Berggren 2018, 99–

100.) 

 

4.4 Konkreettiset apuvälineet tarkkaavuuden säätelyyn 

 

Konkreettisia apukeinoja on kehitelty paljon ADHD:n oireita helpottamaan. Oppi-

laat hyötyvät yksilöllisesti erilaisista apuvälineistä ja -keinoista. Paikallaan pysy-

misen ja keskittymisen apuvälineinä voidaan käyttää istumista nystyrätyynyllä, 

jumppapallolla tai keinutuolissa sekä säkkituolissa itseään liikutellen. Jumppa-

mattoa voidaan myös hyödyntää makuualustana opiskellessa. Paikallaan istu-

essa liikettä voidaan lisätä pyrittelemällä jaloissa jumpparullaa, palloa tai venyt-

telemällä twist-kuminauhaa jaloilla. Oppilaan työskentelyn jäsentymistä helpotta-

maan on olemassa myös jalkatukia tai erilaisia kuminauhoja. (Parikka, Halonen-

Malliarakis & Puustjärvi 2017, 180–181; Sandberg 2018, 104.) 

 

Painotuotteet voivat auttaa joitain hallitsemaan kehoa ja keskittymistä. Tällaisia 

tuotteita ovat muun muassa painopeitto, -liivi tai -tyyny. Painotuotteita käytettä-

essä on hyvä konsultoida toimintaterapeuttia ja kodille on ilmoitettava niiden käy-

töstä. Oppilaan keskittymistä voi helpottaa mahdollisuus vaihtaa työskentely-

asentoa istumisen, makaamisen ja seisomisen välillä. Myös mahdollisuus liikkua 
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luokassa opetuksen aikana tai oppilaan lukiessa voi olla avuksi. Koko luokan tau-

kojumpat, venyttelyt ja vastaavat tukevat muidenkin oppilaiden keskittymistä. 

(Parikka, Halonen-Malliarakis & Puustjärvi 2017, 180–181; Sandberg 2018, 104.) 

Pienempää liikettä sisältävistä apukeinoja tarvitaan, kun suurempi liikkuminen 

luokassa ei ole mahdollista. Oppilas voi saada tarvitsemaansa liikettä purukumia 

tai purulelua pureskellessa. Hänellä voi olla mahdollisuus juoda välillä juomapul-

losta vettä. Oppilaalla voi olla käsissään erilaisia tavaroita, joita ovat muun mu-

assa stressilelut, palikat, helmet, sinitarra, kuminauha, hiuslenkki tai muu pieni 

tavara. Oppilas voi osatessaan neuloa tai kutoa sekä käyttää muovailu- tai aisti-

vahaa. Myös hamahelmien tekeminen, piirtely tai värittäminen voivat auttaa 

kuunnellessa tai keskustellessa. (Parikka, Halonen-Malliarakis & Puustjärvi 

2017, 180–181; Sandberg 2018, 103.) 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 

 

5.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset  

 

Tutkimukseni tarkoitus on kuvata alakoulun luokanopettajien kokemuksia ja kä-

sityksiä erilaisista tavoista tukea ADHD-oppilaan koulunkäyntiä fyysisen aktiivi-

suuden keinoin. Tutkimukseni tavoitteena on tarkastella, millaisia erityisesti fyy-

sistä aktiivisuutta sisältäviä apukeinoja luokanopettajat käyttävät koulupäivän ai-

kana ADHD-oppilaiden tukemiseen. Tämän lisäksi haluan kuvata sitä, millaista 

hyötyä ja haittaa fyysisestä aktiivisuudesta on ADHD-lapselle koulupäivän aikana 

luokanopettajien käsitysten ja kokemusten mukaan.  

 

 

Tutkimukseni pääkysymys on:  

 

Miten fyysinen aktiivisuus tukee ADHD-oppilaan koulunkäyntiä luokanopettajien 

käsitysten ja kokemusten mukaan? 

 

Olen asettanut pääkysymykselleni kolme alakysymystä: 

 

1. Millaisia fyysisen aktiivisuuden tukikeinoja luokanopettajat käyttävät 

ADHD-oppilaan tukemiseen koulupäivän aikana? 

 

2. Millaisena luokanopettajat näkevät fyysisen aktiivisuuden hyödyt ADHD-

oppilaan koulunkäynnin tukemisessa? 

 
3. Millaisia haasteita luokanopettajat näkevät fyysisessä aktiivisuudessa 

ADHD-oppilaan koulunkäynnin tukemisessa? 
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6 TUTKIMUKSEN EMPIIRINEN TOTEUTUS 
 

 

6.1 Laadullinen tutkimus 

 

Tutkimukseni edustaa laadullista eli kvalitatiivista tutkimusta. Tyypillisesti siinä 

pyritään ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä tutkimuskohteiden näkökulmasta, eli 

ollaan kiinnostuneita henkilön kokemuksista, ajatuksista ja tunteista. Laadulliselle 

tutkimukselle tunnusomaisia piirteitä voidaan erottaa muun muassa aineistonke-

ruumenetelmästä, tutkittavien näkökulmasta ja harkinnanvaraisesta tai tilastolli-

sesta otannasta. Yleisiä aineiston keräämisen tapoja ovat haastattelut ja havain-

not. Aineisto on yleensä tekstimuodossa numeraalisen sijaan. Laadulliselle tutki-

mukselle on tyypillistä, että tulkinta jakautuu koko tutkimusprosessiin. (Eskola & 

Suoranta 1996, 9–11; Juuti & Puusa 2020a.) Laadullisessa tutkimuksessa aineis-

toon keskitytään usein enemmän kokonaisuutena kuin yksittäisinä asioina (Ala-

suutari 2011, 40).  

 

Laadullisessa tutkimuksessa on tyypillistä, että keskitytään pieneen määrään ta-

pauksia ja pyritään perehtymään niihin syvällisemmin. Näin ollen määrän sijasta 

keskitytään laatuun, jota voidaan parantaa harkinnanvaraisella otannalla tutkitta-

via etsiessä. (Eskola & Suoranta  1996, 13.) Tutkimukseni muistuttaa myös ta-

paustutkimusta, sillä tutkimuksen kohteeksi on valittu erityinen ryhmä, jossa kai-

killa on kokemusta ADHD-oppilaan opetuksesta peruskoulussa. Vilkan, Saarelan 

ja Eskolan (2018) mukaan tapaustutkimuksessa tutkija perehtyy ensin teoriaan 

perusteellisesti, jonka jälkeen rajaa tutkittavan kohteen. Metsämuurosen (2006, 

92) mukaan tapaustutkija hakee tietoa siitä, mikä tutkittavassa tapauksessa tai 

ryhmässä on yhteistä, mikä on erityistä ja mikä on uniikkia. Tapaustutkimuksessa 

tutkittava kohde valikoidaan tarkkaan, jolloin vältytään liiallisen kuormittavalta ai-

neiston keräämiseltä. (Vilka, Saarela & Eskola 2018, 194–195.) 
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6.2 Tutkimushenkilöt 

 

Tutkimuksen henkilöt on valittu harkinnanvaraisesti niin, että jokaisella on koke-

musta ADHD-oppilaasta koululuokassa. Halusin varmistua siitä, että opettajilla 

on kokemusta asiasta ja omakohtaista kerrottavaa aiheeseen. Tietoisena valin-

tana valitsin myös opettajia eri pituisella työkokemuksella, jotta saisin mahdolli-

sesti eriäviä näkökulmia aiheeseen. Tuoreemmilla opettajilla voi olla nykypäiväi-

semmän koulutuksen vuoksi erilaista tietoa tai näkemyksiä asiaan. Jokainen 

haastatteluun vastanneista työskentelee luokanopettajana suomalaisessa perus-

koulussa. Henkilöt ovat koulutukseltaan luokanopettajia eli kasvatustieteen mais-

tereita. Lisäksi muutamalla tutkimushenkilöistä on erityisopettajan ja/tai lastentar-

hanopettajan pätevyys. Yhdellä luokanopettajista on myös yläkoulun aineenopet-

tajan pätevyys. Opettajat ovat olleet töissä alalla alle vuodesta yli kahteenkym-

meneen vuoteen. Tutkimuksen opettajat ovat toimineet luokanopettajana vaihte-

levasti luokka-asteilla 1-6. Alla olevat taulukot havainnollistavat haastatteluun 

osallistuneiden opettajien koulusta ja työkokemusta. 

 

Taulukko 1. Haastateltavien koulutustausta 

Koulutustausta Kappalemäärä vastaa-
jista 

Prosentuaalisesti vas-
taajista 

Luokanopettaja 11 100% 

Erityisopettaja 2 18%  

Aineenopettaja 1 9%  

Erityispedagogiikan 
perusopinnot (25op) 

5 45% 

Yksittäisiä kursseja 6 55% 

 

 

 

 

 

 



 

 

51 

Taulukko 2. Haastateltavien työkokemus 

Työvuodet luokan-
opettajana 

Yksikkömäärä vastaa-
jista  

Prosentuaalinen 
määrä vastaajista 

0–5v 4 36% 

6–10v 1 9% 

11–20v 2 18% 

yli 20v 4 36% 

 

Taustatietoina luokanopettajat kertoivat, että heidän luokillaan on yleensä ollut 

1–3 ADHD-diagnosoitua oppilasta. Lähes jokainen opettaja mainitsi, että ”oma-

diagnosoituja” on vielä enemmän. Poikkeuksen yleisimpään vastaukseen tekee 

Opettaja 5, sillä hänen luokallaan noin puolella oppilaista on ADHD -diagnoosi. 

Luokka on hyvin selkeä poikkeus ja ainoa tässä laajuudessa opettajien kokemus-

ten mukaan.  

 

6.3 Tutkimusaineisto ja sen hankinta  

 

Tutkimusaineistoni hankin teemahaastattelulla. Teemahaastattelu on puolistruk-

turoitu haastattelu, joka on lähellä syvähaastattelua. Teemahaastattelussa ede-

tään ennalta valittujen teemojen ja tarkentavien kysymyksien varassa. Tarvitta-

essa kysymyksiä voidaan tarkentaa haastattelun aikana haastateltavan vastauk-

sien mukaan. (Tuomi & Syväoja 2018, 87.) Haastattelu on toteutukseltaan enem-

män keskustelun muotoinen, eikä kysymyksien asettelu välttämättä ole kaikille 

haastateltaville sama. Kysymysten esittämisen järjestys voi myös vaihdella kes-

kustelun etenemisen kannalta sopivaksi. Teemahaastattelu voi olla osa kvantita-

tiivista tai kvalitatiivista tutkimusta, mikä tekee siitä monipuolisen menetelmän ai-

neiston keräämiseen. Se ei myöskään rajaa haastattelukertojen määrää miten-

kään tai sitä, miten syvälle haastattelussa tulisi mennä. Teemahaastattelu huo-

mioi ihmisten tulkinnat asioista ja heidän asioille antamat merkitykset ovat kes-

keisessä asemassa. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 47–48.) 
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Keräsin tutkimusaineiston haastattelemalla alakouluissa luokanopettajana toimi-

via luokanopettajia eri puolilta Suomea keväällä 2022. Otin luokanopettajiin yh-

teyttä sähköpostin ja WhatsApp -viestien avulla sopiakseni haastatteluista. Lä-

hestyin haastattelupyynnöllä 20 luokanopettajaa, mutta en saanut vastausta yh-

deksältä opettajalta viestiini. Tutkimuksen haastatteluihin osallistui yhteensä 11 

luokanopettajaa. Päädyin haastatteluihin, sillä tällä tavoin voin varmistua siitä, 

että kysymykset ymmärrettiin oikein ja sain niihin oikeanlaiset vastaukset. Haas-

tattelujen kuluessa huomasin, että 11 haastattelun jälkeen samat asiat alkoivat 

toistua vastauksissa. Näin ollen koin, että aineisto on kylläinen ja saturaatiopiste 

on saavutettu, eikä uusista haastatteluista olisi enää uuden tutkimuksen kannalta 

hyötyä.  

 

Haastattelujen alussa kerroin luokanopettajille, että haastattelu nauhoitetaan pu-

helimen sanelimeen, litteroidaan ja tuhotaan tutkimuksen valmistumisen jälkeen. 

Luokanopettajille kerrottiin myös, mitä fyysinen aktiivisuus tarkoittaa tässä tutki-

muksessa. Fyysistä aktiivisuutta kuvasin erilaisella fyysisellä toiminnalla lähtien 

sormen naputtamisesta. Haastattelut toteutettiin anonymiteettia suojellen Meet -

yhteyden avulla etähaastatteluina. Haastattelut nauhoitettiin puhelimen saneli-

meen, jonka jälkeen ne litteroitiin Word -tiedostoiksi. Aineistoni haastateltavat 

koodattiin seuraavasti: ”Opettaja 1, Opettaja 2, … Opettaja 11. Haastattelun ky-

symykset ovat liitteenä tutkimuksen lopussa. (LIITE 3) 

 

Vastaajien taustatietoina keräsin seuraavat asiat: koulutus, työkokemus opetta-

jana, yleensä opetettavat luokka-asteet, erityiskoulutukset. Näiden taustatietojen 

perusteella on mahdollista pohtia, miten opettajien koulutustausta, opetettavat 

luokka-asteet ja työvuodet näkyvät heidän tukemisen tavoissaan.  

 

6.4 Aineiston analyysi  

 

Aineiston analyysillä pyritään tuomaan selkeyttä ja tutkimusaineistoon ja luo-

maan sen perustella luotettavia ja kattavia tuloksia, johtopäätöksiä ja 
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yhteenvetoja tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä. Aineiston käsittelyssä ja 

työstämisessä tutkimuksen aineisto hajotetaan ensin osiin, jonka jälkeen se kä-

sitteellistetään ja kootaan lopulta uudelleen loogiseksi kokonaisuudeksi. Analyy-

sin avulla pyritään luomaan selkeä sanallinen kuvaus tutkimuksen kohteena ole-

vasta ilmiöstä. (Takkula 2016, 99.) 

 

Laadullinen analyysi voidaan jakaa erilaisilla jaotteluilla kuten induktiiviseen ja 

deduktiiviseen. Tämä jako perustuu ajatukseen tutkimuksessa käytetystä päätte-

lyn logiikasta, eli yksittäisestä yleiseen (induktiivinen) tai yleisestä yksittäiseen 

(deduktiivinen). Toisena jaotteluna pidetään jakoa aineistolähtöiseen, teo-

riasidonnaiseen ja teorialähtöiseen analyysiin. Tässä jaottelussa voidaan ottaa 

paremmin huomioon analyysin tekoa ohjaavat tekijät. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 

107–108.) Tutkimukseni tuloksia käsitellään teoriaohjaavan sisällönanalyysin 

kautta.  

 

Teoriaohjaava sisällönanalyysi etenee aineisto ehdoilla samoin kuin aineistoläh-

töinen analyysi. Ero tulee siinä, että teoriaohjaavassa analyysissa teoreettiset kä-

sitteet tuodaan valmiina, ilmiöstä ”jo tiedettynä”, kun taas aineistolähtöisessä kä-

sitteet luodaan aineistosta. Tutkijan ajatteluprosessin aikana aineistolähtöisyys 

ja valmiit mallit vaihtelevat ja niitä pyritään yhdistämään toisiinsa. (Tuomi & Sa-

rajärvi 2018, 110, 133.) 

 

Aineiston litteroinnin jälkeen luin haastatteluvastuksia useita kertoja luodakseni 

kokonaiskuvaa vastauksista. Tämän jälkeen aloin pelkistämään aineistoa eli kar-

sin aineistosta epäolennaisen tiedon ja ryhdyin tiivistämään tietoa. Seuraavaksi 

ryhmittelin eli klusteroin aineiston samankaltaisuuksien ja eroavuuksien mukaan. 

Ryhmittelin saamaani tietoa luokiksi ja nimesin teemoja. Näitä esittelen tutkimus-

tuloksinani tarkemmin. 
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6.5 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

 

Kvalitatiivisten tutkimuksien luotettavuutta on kyseenalaistettu ja verrattu kvanti-

tatiiviseen tutkimukseen. Tämä johtuu pääosin siitä, että laadullisessa tutkimuk-

sessa aineiston analyysivaihe ja luotettavuuden arviointi on haastavampi erottaa 

toisistaan yhtä selkeästi kuin määrällisessä tutkimuksessa. (Eskola & Suoranta 

1996, 164.) Luotettavuuteen vaikuttaa kolme tekijää: uskottavuus, luotettavuus 

ja eettisyys. Nämä ovat kaikki ratkaisevan tärkeitä tutkimuksen kannalta, eikä yk-

sikään niistä voi puuttua. Uskottavuudella tarkoitetaan sitä, kuinka hyvin tutki-

musta lukevat kollegat, tutkimushenkilöt ja muut tutkimukseen tutustuvat henkilöt 

luottavat tutkimukseen ja siihen, että tutkimusaineisto on kerätty asianmukaisesti 

ja analysoitu huolellisesti. (Juuti & Puusa 2020b.) 

 

Luotettavuutta voidaan arvioida tarkastelemalla tutkijan vakuuttavia ja uskottavia 

perusteluita ammattitaidostaan tutkijana. Näitä ovat kyky valita ja käyttää perus-

teltuja ja oikeanlaisia lähestymistapoja sekä menetelmiä tutkimusongelman rat-

kaisuun ja tutkimuksen toteuttamiseen jokaisessa tutkimusvaiheessa. (Juuti & 

Puusa 2020b.) 

 

Tutkielmani luotettavuuden ja uskottavuuden arvioinnissa keskeisiä ovat erityi-

sesti aineiston keräämisen ja analysoinnin vaiheet. Tutkimukseni vastaajat ovat 

minulle kontaktien kautta tuttuja henkilöitä, joten tiesin etukäteen heidän olevan 

luotettavia vastaajia. Tämä on eettisesti tärkeä asia: tutkimushenkilöt ovat aihe-

piirin asiantuntijoita. Koska haastattelukysymykset lähetettiin valikoiduille henki-

löille, kuka tahansa luokanopettaja ei päässyt vastaamaan haastatteluun. ADHD-

oppilaat ovat hyvin yleisiä koululuokissa, joten sen perusteella lähes jokainen luo-

kan opettaja olisi pätevä vastaamaan kyselyyn joltain osin.  

 

Lyhyen aikaa töitä ADHD-oppilaiden kanssa töitä tehneillä luokanopettajilla ei ole 

vielä vuosien tuomaa kokemusta ja tietoa, jolloin vastaukset perustuvat heidän 

sen hetkiseen tietoon. Asiantuntemus tulee mitä todennäköisemmin kasvamaan 

vuosien varrella, mutta aloittelevat opettajat antavat uudenlaisen näkökulman 
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vastauksiin muun muassa tuoreen koulutuksen myötä. Sen sijaan kokeneet opet-

tajat osaavat puhua vahvemmin omasta kokemuksesta ja kertoa asioita, mitä he 

ovat kokeilleet ja todenneet joko toimivaksi tai heikommin vaikuttavaksi.   

 

Tutkimuksen kysymykset muodostettiin mahdollisimman neutraaleiksi niin, ettei-

vät ne johdattaisi haastateltavan vastauksia mihinkään suuntaan. Luokanopetta-

jat saivat vastata täysin oman kokemuksensa mukaan, eikä vastauksissa haettu 

esimerkiksi johdatellen negatiivisia tai positiivisia vaikutuksia. ADHD -oppilailla 

on kuitenkin usein negatiivinen maine suuren osan opettajista ajatuksissa. Tämä 

mielikuva saattoi vaikuttaa vastauksien näkökulmaan haastattelujen aikana 

haastattelijasta riippumatta.  

 

Eettisten periaatteiden noudattamiseen pitää kiinnittää huomiota koko tutkimuk-

sen tekemisen ajan. Niin aiheeni valinta, aineistonkeruu kuin tulosten raportointi 

ovat kaikki kriittisiä vaiheita eettisestä näkökulmasta. Tutkimuksen tulee myös 

pyrkiä tuottamaan hyviä asioita sen kohteena oleville ihmisille, eikä se saa mis-

sään kohdassa tuottaa haittaa siihen osallistuville tai muille tahoille. (Juuti & 

Puusa 2020b.) 

 

Eettisestä näkökulmasta katsottuna jokainen haastateltava osallistui tutkimuk-

seen täysin vapaaehtoisesti. Osallistujille ei luvattu palkintoa tai muuta kannus-

tetta haastatteluun vastaamisesta, joten kaikkien motiivina vastata oli nieme-

nomaan halu antaa tietoa omista kokemuksista haastattelussa. Tutkimus on suo-

ritettu täysin anonyymisti, joten vastaajien henkilötietoja ei voi saada selville, eikä 

vastauksia voi yhdistää haastateltaviin opettajiin. Tuloksien lainaukset on koo-

dattu anonymiteetin takaamiseksi. Tutkimukseen osallistumisesta ei näin ollen 

voi koitua haittaa siihen vastanneille. 
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7 TULOKSET 
 

 

Kuvaan tutkimustulokset tutkimuskysymysten mukaan. Olen muodostanut alaky-

symyksistä kolme teemaa, joista rakentuu tämän luvun alaluvut. Ennen varsinai-

siin tutkimuskysymyksiin vastaamista tarkastelen yleisenä taustatietona ohjaajan 

ja lääkityksen merkitystä ADHD-oppilaiden opettajien kertomana. 

 

Ohjaajan merkitys 
 

Opettajien mukaan ohjaajasta saadaan vaihtelevaa tukea ADHD -oppilaan kou-

lunkäynnin tukemiseen. Ohjauksen onnistumiseen vaikuttaa ohjaajan persoona 

ja se, miten hyvin hän ymmärtää lapsen tarpeita. Tämän lisäksi vaikuttaa käy-

tössä oleva ohjaajaresurssin määrä. Jos ohjaaja on pysyvästi samassa luokassa, 

hänet koetaan yleensä todella arvokkaaksi avuksi. Toisaalta jos ohjaaja käy sa-

tunnaisia tunteja, päivä tai jaksoja luokassa, hyöty koetaan huomattavasti pie-

nemmäksi. Pahimmillaan ohjaaja saatetaan kokea haitaksi tällaisissa tilanteissa.  

 

”No, sen nään tosi suurena merkityksenä ja suurena 

apuna ja tukena ku siinä on se toinen aikunen kuitenki 

ja silmäpari kattomassa asioita ja seuraamassa ja ja 

tarttumassa tilanteisiin nopeammin. Se on se ehkä mun 

mielestä yks tai onki suurimpia tukia. Ehottomasti.” 

Opettaja 3 

 

”No hyvin pienenä. Nykyisellään koska ohjaaja resurssit 

on niin pienet. […] Eli siinähän ei ole kyse siitä koulun-

käynninohjaaja ammattitaidosta tai mistään vaan siitä, 

että koulunkäynnin ohjaajat valtaosaltaan on aivan liian 

vähän meillä tunneilla mukana.” Opettaja 6 
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Lääkitys 
 

Opettajat kokevat ADHD -lääkityksestä olevan huomattavaa apua diagnosoitujen 

oppilaiden koulunkäynnissä. Lääkkeessä nähdään paljon hyviä ja huonoja puo-

lia. Moni opettaja kertoo huomaavansa heti, jos oppilaalla on jäänyt aamulla 

lääke ottamatta. Tällöin päivästä tulee vaikea. Opettajat painottavat, että sopi-

valla lääkkeellä ja annostuksella koulunkäynti voi helpottua huomattavasti vaikut-

taen tätä kautta jopa oppilaan itsetuntoon. Kun oppilas kykenee keskittymään 

tekemiseen, hän menestyy koulussa paremmin ja saa enemmän positiivista pa-

lautetta, mikä edistää itsetunnon kehittymistä. Toisaalta sopimaton lääkitys ai-

heuttaa persoonan muuttumista, lamaantuneisuutta ja ruokahaluttomuutta. Moni 

opettajista kuvasi lääkityksen vaikutusta niinkin, että alussa lääkitys voi olla sopi-

maton, jolloin lapsi muuttuu aivan eri henkilöksi. Tärkeää on löytää sopiva lääki-

tys. 

 

”Osalle se kyllä se lääke on ihan todella tarpeellinen ja 

tukee sitä koulunkäyntiä, mutta sitten olen nähnyt myös 

niitä joille se ei joko tehoa se lääke tai sitten niin, että se 

lääke sitten ikään ku leikkaa puolet persoonasta ja oike-

astaan niinku toimintakyvystäki, että niinku tulee enem-

män tämmöseksi niinku apaattiseksi eikä saa, saa tuota 

itseasiassa vähääkään aikaseksi.” Opettaja 4 

 

Seuraavaksi tarkastelen opettajien käsityksiä ja kokemuksia fyysisen aktiivisuu-

den tukikeinoista ADHD-oppilaan tukemiseksi. Kuvaan myös fyysisen aktiivisuu-

den hyötyjä ja haittoja ADHD-oppilaalle opettajien kokemusten ja käsitysten mu-

kaan. 
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7.1 ADHD -oppilaan koulupäivän tukeminen fyysisen aktiivisuuden keinoin 

 

Luokanopettaja tukee päivittäin oppilaiden koulunkäyntiä hyvin moninaisin kei-

noin erilaisissa tilanteissa. Tukikeinoissa vain mielikuvitus on rajana ja jokaiselle 

yksilölle toimii erilaiset tukikeinot.  

 

Olen ryhmitellyt fyysisen aktiivisuuden keinot neljään pääteemaan, joita ovat 

opettajan kokemus omasta roolistaan, oppimisympäristön muokkaus, selkeä toi-

minnanohjaus sekä konkreettisten apuvälineiden käyttö. 

 

7.1.1 Opettajan kokemus omasta roolistaan 
 

ADHD -oppilaat tarvitsevat tukea koulupäivän aikana monenlaisissa tilanteissa. 

Yleisimmin opettajat vastasivat, että ADHD -oppilas tarvitsee tukea käytännössä 

kaikessa. Eniten vastauksissa korostuivat erilaisten siirtymätilanteiden haasteet. 

Koulupäivän aikana on hyvin moninaisia siirtymätilanteita kuten fyysisesti eri ti-

laan siirtymiset. Koulupäivän aikana siirrytään joka päivä vähintään ruokalaan ja 

välitunneille. Erityisesti ruokailuun siirtyessä opettajat kokevat strukturoidun opet-

tajajohtoisen siirtymisen tärkeäksi. Siirtymiä on myös oppiaineesta tai tehtävästä 

toiseen, jolloin keskittyminen täytyy suunnata uudelleen. Näissäkin tilanteissa 

opettajan ennakoinnista ja johdonmukaisesta toiminnasta on apua.  

 

”Kaikki liittyy yleensä semmosen uuden toiminnan alot-

tamiseen. Ohjataan niiku toiminnasta toiseen siirtymi-

seen, Tehtävä tyypistä toiseen siirtymiseen.” Opettaja 8 

 
”Siirtymä tilanteet on mun mielestä ehkä kaikista haas-

tavimpia, koska sitten ne ei ole semmoisia strukturoituja, 

niin sitte ne alkaa tekkeen ihan mitä sattuu.” Opettaja 2 

 
Haasteita aiheuttavat myös toiminnan aloittamisen ja pitkäjänteisen tekemisen 

vaikeus sekä kaikki vapaat tilanteet. Tuen tarve on kuitenkin yksilöllistä, eikä 
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voida sanoa yksittäisiä asioita, missä jokainen ADHD -oppilas tarvitsisi apua ai-

nakaan enempää kuin muutkaan oppilaat. Haasteita voi olla sosiaalisissa tilan-

teissa, joita on koulupäivän aikana hyvin paljon. Myös itsehillintää vaativat tilan-

teet ovat osoittautuneet vaikeiksi ADHD -oppilaille. 

 
”No oppitunnilla opetuksen seuraamiseen. Ohjeiden an-

non seuraamiseen ja ymmärtämiseen. Itsenäiseen työ-

hön. Pari ja ryhmätyöhön. Monet tarvii hyvin paljon oh-

jausta ja tukea vapaisiin tilanteisiin ja siirtymiin. Osa tar-

vii sosiaalisissa suhteissa paljon tukea ja apua. Ei kaikki 

tietenkään. Vähän lapsesta riippuen lähes kaikkiin sii-

hen kouluarjen toimintoihin. Sekä semmoseen niinku 

tehtävä osioon, että sitten semmoseen koululaisena ole-

miseen ja koulussa olemiseen.” Opettaja 10 

 

”Että toinen voi tarvita tukea siinä kirjottamissa puu-

hassa, että pääsee kirjaimesta seuraavaan ja sanasta 

seuraavaan ja niiku että siihen alottamiseen liittyvät pul-

mat. Tai sitten matematiikassa esimerkiksi sitten, että 

ihan vierellä istuu. Toinen voi tarvita sitä tukea ihan sem-

moseen niinkö itsehillintään hallintaan sillä just että ei 

aiheuta ääntä, mölyä, muuta trafiikkia siinä tunnin ai-

kana, ettei lähe vaeltelemaan tai tekemään semmoisia 

omia liikkeitä.” Opettaja 8 

 

Koulussa kaikkia oppilaita tuetaan lukuisilla eri keinoilla koulupäivän aikana. 

Opettaja on tärkeässä asemassa näissä jokaisessa tukikeinossa. Kysyttäessä 

opettajilta heidän roolinsa merkittävyydestä ADHD -oppilaan fyysisen aktiivisuu-

den tukemisesta koulupäivän aikana, vastaus oli hyvin yksimielinen. Jokainen 

haastattelun luokanopettaja koki roolinsa hyvin merkittäväksi erityisesti fyysisen 

aktiivisuuden mahdollistajana. He kokivat, että he voivat joko mahdollistaa 



 

 

60 

fyysisen aktiivisuuden koulupäivän aikana ja auttaa kanavoimaan liikkumisen 

tarve oikein tai olla estämässä sitä.  

 

”Se suhtautuminen yleensäkki siihen lapseen, liikkee-

seen ja liikkumiseen. Sehän voi olla tuomitseva tai se 

voi olla hyväksyä. Jos mää hyväksyn sen, niin totta kai 

se vaikuttaa tosi paljon siihen lapsen olemiseen ja oppi-

miseen ja kaikkeen täällä koulussa.” Opettaja 7 

 

”No ehottomasti. Koska jos en mie sitä jotenki säätele,  

tai pyri siihen vaikuttamaan, niin sehän on täysin sen op-

pilaan sitä omaa. Sehän tekkee juuri niin ku sen on 

pakko tehdä. Mutta jos mie pystyn itse ohjaamaan sitä 

jollaki lailla semmoseen muille helpompaan muotoon, 

mikä loppujen lopuksi saattaa myös sitä itseä helpottaa 

keskittymään. Kyllä mie ajattelen, että minun rooli on hy-

vin merkittävä siinä.” Opettaja 10 

 

Opettajat eivät halua nähdä ADHD -oppilaita ongelmatapauksina. Tällaiset oppi-

laat lisäävät opettajan työn haastavuutta, mutta opettajat korostavat sitä, että jo-

kaiselle yksilölle täytyy vain löytää ne oikeat keinot. Oppilaan tuntemus ja hyvä 

vuorovaikutteinen yhteys oppilaan kanssa ovat opettajien mielestä tärkeässä 

asemassa sujuvan koulunkäynnin suunnittelussa. Useampi opettajista kertoo 

keskustelevansa oppilaiden kanssa siitä, millaisilla asioilla koulupäivää voisi hel-

pottaa tai millainen päivä tänään on. 

 

”Oon ite ajatellu, että ADHD on opettajan ongelma eli 

ongelmanratkaisua löytää ne keinot millä voi auttaa 

lasta. Että jokasella, jokainen lapsi oppii kun annetaan 

oppimisympäristö ja keinot millä se oppii.” Opettaja 1 
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”Aika paljon niiku oppilaitten kans käyn keskustelua 

siitä, että miltä tuntuu, minkälainen päivä on tänään. ” 

Opettaja 5 

  

Kolmiportaisen tuen järjestelmä on keskeinen puhuttaessa oppilaan koulunkäyn-

nin tukemisesta. Opettajilla on eriäviä mielipiteitä siitä, millä tuen portaalla ADHD 

-diagnosoidut oppilaat ovat. Osa koki heidän pärjäävän pitkälti yleisellä tuella, 

kun taas joidenkin opettajien mielestä kaikki kuuluvat vähintään tehostetulle tu-

elle. Yleinen mielipide kolmiportaisesta tuesta opettajilla on, että se on lähinnä 

pakollinen paha ja lisää paperitöitä. Se mahdollistaa lisää resursseja, jos niitä on 

edes käytettävissä. Opettajilla on yleisesti kokemus, että tuen tarpeen raporttei-

hin voidaan kirjoittaa kaikenlaista, mutta ne ovat lopulta enemmän sanahelinää. 

Arjessa sitten tuetaan niin hyvin kun pystytään. Toisaalta hyvänä puolena näh-

dään se, että kirjallinen raportointi pysäyttää miettimään lapsen tarpeita ja mietti-

mään, mikä on tämän hetken tuen tarve.  

 

”No en hirveän merkittävä. Koska nehän on oikeestaan 

vaan asiakirjoja niinku pitäis olla meitä varten, mutta 

tällä hetkellä minusta tuntuu, että me tehhään niitä jotaki 

näkymätöntä varten. […] Sille lapselle annetaan sitä tu-

kea sen mukaan mitä se sitä tarvii. Ei sen mukaan, että 

onko se virallisesti siirretty jollekki tuen portaalle vai ei.” 

Opettaja 10 

 

7.1.2 Oppimisympäristö 
 

Luokanopettajalla on valta ja vastuu rakentaa oppilaiden koulupäivä niin, että op-

pilaat voivat olla koulussa ja opiskelu sujuu mahdollisimman hyvin. Opettajalla on 

mahdollisuus vaikuttaa oppimisympäristöön ja koulupäivän rakentamiseen. Näin 

ollen hän on ratkaisevassa asemassa siinä, millaisen oppimisympäristön hän ra-

kentaa oppilaille. Hän voi voi tarpeen mukaan muokata opetusta toiminnallisuu-

den ja teoreettisemman opetuksen välillä. Tärkeintä on tasapaino ja se, että 
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huomioi kaikki erilaiset oppilaat luokassa. Vaikka luokassa on paljon huomiota 

vieviä oppilaita, opettajan tulee pyrkiä parhaansa mukaan huomioimaan kaikki 

oppilaat mahdollisimman tasavertaisesti. 

 

Oppimisympäristöstä puhuessa opettajat eivät nosta ensimmäisenä varsinaisesti 

fyysiseen aktiivisuuteen liittyviä asioita. Tärkeimpinä asioina pidetään yleisesti 

luokkahuoneen siisteyttä ja sitä, että oppimisympäristössä ei ole liikaa ärsykkeitä 

mihin keskittyminen voi herpaantua. Rauhallinen oppimisympäristö nähdään pa-

remmin keskittymistä tukevana kuin levoton ilmapiiri. Levottomuutta voi aiheuttaa 

myös sotku tai liian paljon ärsykkeitä sisältävä tila. Pienet luokkakoot nähdään 

tärkeänä huomioitavana asiana muun muassa oppimisympäristön näkökulmasta. 

Oppimisympäristön suunnittelulla voidaan mahdollistaa oppilaalle lisää fyysistä 

aktiivisuutta. Opettajilla on ollut luokkahuoneessa tai lähistöllä muun muassa 

puolapuita, joilla voi käydä tehtävien välissä kiipeilemässä tai nyrkkeilysäkki, jo-

hon voi purkaa ylimääräistä aktiivisuuden tarvetta.  

 

”Ne ottaa semmosen tiimalasin sitten jos ne on 3 minsaa 

siellä puolapuilla. Niin niin sitten ne itekki on nykyään 

silleen, että jos mä teen nää niin saanko mä mennä? Eli 

se motivoi niitä ihan hirveästi että sen pikku hetken ne 

jaksaa sitte keskittyä jos ne tietää että siitä on tulossa 

joku tommonen kiva juttu.” Opettaja 2 

 

”Edellisessä työpaikassa oli ihan superhyvä, kun meillä 

oli nyrkkeilysäkki. Nii se oli ehkä niinku yks parhaita, par-

haita tommosta niinku selkeästi liikunnallisista apukei-

noista.” Opettaja 6 

 

ADHD-oppilaan istumapaikan sijainnilla voidaan myös vaikuttaa koulukäynnin 

sujumiseen. Joillekin oppilaille paras paikka on edessä opettajan lähellä, jolloin 

ei näe kaikkia luokan häiriötekijöitä. Monelle ADHD-oppilaalle sopiva istuma-

paikka löytyy kuitenkin luokan takaa peränurkasta, mistä hän näkee koko luokan 
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eikä hänen tarvitse kääntyillä paikallaan nähdäkseen kaiken. ADHD-oppilaalle on 

hyvä, jos hänellä on hieman enemmän tilaa oman paikkansa ympärillä. Opettajat 

kokevat, että tällainen omalla paikallaan paljon liikehtivä oppilas saa olla enem-

män omassa rauhassaan takana eikä häiritse muita oppilaita liikkeellään. Tällai-

selle oppilaalle on hyvä mahdollistaa reitti kulkea luvallisesti vessaan, juomaan 

tai kynää teroittamaan tarpeen vaatiessa. Näin oppilas saa tarvitsemaansa lii-

kettä paikoillaan istumisen välille.  

 

Paikalta poistumisen liikkeen lisäksi esimerkiksi kynänteroituspisteellä on joillain 

opettajilla ollut erilaisia tasapainolautoja. Oppilas saa kynän teroittamisen ajan 

seisoa tasapainolaudalla, mikä lisää entisestään fyysistä aktiivisuutta ja tuo tau-

koa paikoillaan opiskeluun. Muita tapoja lisätä omalta paikalta ylös nousemista 

on laittaa oppilaat hakemaan tavaroita tunnin aikana. Osa opettajista säilyttää 

muun muassa viivoittimia ja värikyniä tietoisesti niin, että oppilaat joutuvat nou-

semaan ylös niitä hakiessaan. Lisäksi nykypäivän kouluissa ei aina ole tavallisia 

pulpetteja, vaan oppilaiden tavarat ovat erillisessä kaapissa tai lokerossa. Oppi-

laita ei tietoisesti ohjeisteta hakemaan tavaroita etukäteen, vaan tunnin aikana 

saadaan sopivasti liikettä kirjoja ja muita tavaroita hakiessa.  

 

Fyysisen oppimisympäristön lisäksi osa opettajista korostaa sosiaalista oppimis-

ympäristöä. Käytännössä sillä tarkoitetaan luokan yleistä ilmapiiriä ja muiden op-

pilaiden mallista oppimista. Opettaja voi edesauttaa luokkahenkeä ja ADHD-op-

pilaan hyväksytyksi tulemista muiden joukkoon. Hän voi myös toiminnoillaan 

osoittaa erilaisten oppilaiden osaamisen alueet ja luoda näin oppilaiden välille 

keskinäisen arvostuksen. Vaikka oppilaat ovat erilaisia, kaikilla heillä on erityisiä 

vahvuuksia. 

 

”Myös se hyvä sosiaalinen oppimisympäristö. Eli hyvät 

käytösmallit ympärillä. Se, Se on musta ehkä jopa isoin 

semmonen ikään ku näkymätön oppimisympäristö Te-

kijä, että on jatkuvasti niitä hyviä malleja ympärillä. Et se 

vertaisoppiminen tapahtuu sitä kautta. Mun mielestä se 
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on melkein yksi tehokkaimpia oppimisympäristö teki-

jöitä..  ” Opettaja 6 

 

7.1.3 Toiminnanohjaus 
 

Selkeä ja ennakoitava toiminnanohjaus koetaan yleisesti tärkeimpänä tukikei-

nona ADHD-oppilaiden koulunkäynnissä. Struktuurit ovat hyvin tärkeitä ja muu-

toksista pitää aina ilmoitta etukäteen, jotta lapsella on mahdollisuus valmistautua 

siihen etukäteen. ADHD-oppilaat haluavat tietää, mitä on tulossa ja heille päivän 

ohjelman läpikäyminen aamulla on hyvin tärkeä osa päivää.  

 

”Yks hirveän tärkeä juttu ADHD-lapsien kanssa se, että 

ennakoi tai se ennakointi, että sä tiedät mitä sinulta sillä 

sinä päivänä vaaditaan ja se riittää niinku mitään muuta 

ei pyydetä.” Opettaja 8 

 

Toiminnanohjauksella voidaan vaikuttaa oppilaan keskittymiseen ja jaksamiseen 

hyvin paljon. Päivää ja tehtäviä on hyvä jaksottaa niin, että toiminnallisuutta ja 

rauhallista tekemistä on sopivassa suhteessa. ADHD-oppilaiden kaipaamaa lii-

kettä voidaan saada tehtävien välillä, mutta myös opiskelun aikana toiminnallisen 

tekemisen kautta. Opettajat korostavat tehtävien jaksottamista ja tauottamista 

erityisesti ADHD-oppilailla. Tehtäviä ei saa koskaan antaa liikaa kerralla ja mää-

rää tulee säädellä päivän ja tunnin jaksamisen mukaan. 

 

”Mä uskon semmoseen päivän rytmittämiseen ja mä us-

kon semmoseen, että aika on leikille ja aika on työlle. 

[…] Se lapsiki nauttii siitä, että ku se saa niitä onnistu-

misen kokemuksia myös siitä rauhallisesta työskente-

lystä ja se pystyy siihen, kun sen päivän rakentaa sillä 

tavalla, että se ei tavallaan se lapsi koe ja tunne, että 

sen olis pakko nyt tässä hyppiä tai poppia tai naputtaa.” 

Opettaja 8 
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Suurin osa tutkimukseen vastanneista opettajista  käyttää tehtävien tauottamisen 

aikana fyysistä aktiivisuutta sisältäviä tehtäviä. Opettajat hyödyntävät liikuntara-

taa käytävässä, puolapuita luokassa, nyrkkeilysäkkiä tai koko luokan yhteistä 

jumppahetkeä. Tehtävien tekeminen yhdessä ja samassa paikassa pitkään saat-

taa puuduttaa, joten osa opettajista hyödyntää paikan vaihdon mahdollisuutta. 

Paikan vaihdossa oppilas pääsee liikkeelle, vaikka paikka vaihtuisi vain luokan 

sisällä. Oppimisympäristöä voi vaihtaa myös eri luokkatilaan, saliin, käytävään tai 

ulos. Toisaalta myös opiskeluasennon vaihtaminen voi tuoda tarvittavan liikkeen, 

kuten seisaaltaan työskenteleminen.  

 

”Mä otan koko luokalle sellaisia, että jos on vaikka tää 

sivu on tehty, niin saa käydä käytävällä tekkee tommo-

sen pienen liikunnallisen radan.” Opettaja 2 

 

”Jos se lapsi vaan niinku pistetään aina istumaan ja ota 

kynä käteen ja taas teet sitä ja taas niinku tavallaan 

niinku päällekkäisyyttä tulee niin hirveästi. Mutta kun vä-

lillä käydäänkin nyt sitten, no toki on ne välitunnit, mutta 

että niinku että tehhäämpä joku toiminnallinen homma 

nyt matikassa, koska äidinkielessä on tänään nyt niin 

pitkä kirjoitustyö tai sitte niinku tiiäkkö että tehhään sem-

mosia rytmityksiä siihen päivään niin että ei tunnu niin 

puurtamiselta.” Opettaja 8 

 

Yleisesti kaikenlainen toiminnallisuus nähtiin hyvänä tapana tarjota oppilaille hei-

dän tarvitsemaansa liikettä. Koulupäivän rakentamisessa on myös hyvä huomi-

oida toiminnallisempien tuntien sijainti lukujärjestyksessä. Jos heti aamusta aloit-

taa hyvin toiminnallisella tunnilla, voi loppupäivä opettajien mukaan olla yhdellä 

sanalla kuvaten sirkusta. Tilanteeseen vaikuttaa monia eri tekijöitä, mutta useim-

mat opettajat olivat sitä mieltä, että toiminnallisemmat tunnit kannattaa sijoittaa 

päivän loppupuolelle. Tällöin aamulla keskittyminen rauhallisempaan työhön on 
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helpompaa ja iltapäivällä, kun paikallaan istuminen on entistä hankalampaa, voi-

daan opiskella toiminnallisemmin. 

 

Tuntien tauottamisen ja rytmittämisen lisäksi koulupäiviin sisältyy liikettä liikunta-

tuntien ja välituntien muodossa. Liikuntatunneilla jokainen oppilas pääsee liikku-

maan ohjatusti päivän aikana. Ne toimivat osaltaan keinona katkaista paikallaan 

istumista ja puuduttavaa opiskelua. Välitunteja on yleensä lähes jokaisen oppi-

tunnin jälkeen. Niiden aikana oppilaat pääsevät halutessaan liikkumaan tarpeen 

mukaan. Opettajat kokevat välituntien liikuntamuodot hyvin tärkeäksi ADHD -op-

pilaan koulupäivän aikana. Ne auttavat lasta purkamaan liiallista energiaa, mutta 

samalla myös latautumaan oikein seuraavaa oppituntia varten.  

 

7.1.4 Konkreettiset apuvälineet 
 

Suurin osa opettajien mainitsemista käytössä olevista konkreettisista apuväli-

neistä sisältää fyysistä aktiivisuutta jossain muodossa. Yleisimpiä käytössä ole-

via apukeinoja ovat nystyrätyynyt, erilaiset tuolit ja käsissä näperreltävät asiat. 

Erilaisten istuinten yhdistävä tekijä on niiden sisältämä mahdollisuus liikkeeseen. 

Opettajat kokevat, että ADHD -oppilaan omalla paikalla istumista helpottaa, kun 

tuoli mahdollistaa pienen liikkeen omalla paikalla. Esimerkiksi jumppapallon 

päällä istuessa saa koko ajan pienen liikkeen myös pöydän ääressä työskennel-

lessä.  

 

”Meillä on semmosia erikoistuoleja, että jollekki se voi 

olla semmoinen aikusen rullaava tuoli joka toimii että 

siinä voi heilua ja meillä kaikilla on pienillä on semmoiset 

heijaavat tuolit, jotka pikkusen tekee semmoista heijaa-

vaa liikettä. Ja sitten siellä on jaloille tuki elikkä ne jaloille 

löytyy paikka ja sitten joillaki lapsilla on ollu käytössä 

jumppapallo ja osalla on semmosia tattituoleja, erikois-

tuoleja ollu käytössä ja sitte meillä on semmoisia, har-

maita semmosia heijaavia tuoleja kans, et aivan 
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oppilaasta riippuen etitään ja katotaan, että mikä se aut-

taa keskittymiseen.” Opettaja 1 

 

”…erilaiset istuimet, tattituolit. Sitten on pyöriviä tuoleja. 

No sitten erilaisia pehmikkeitä, näppytyynyjä. Sellasia 

istuinalustoja.” Opettaja 5 

 

Erilaisten tuolien lisäksi paikallaan istumista voidaan helpottaa pulpettiin kiinnite-

tyllä kuminauhalla oppilaan jaloissa, jota hän voi liikutella oppitunnin aikana. Yksi 

opettaja oli kokeillut myös hierontarullia jalkojen alla, mikä oli joitain oppilaita aut-

tanut. 

 

”Kuminauha esimerkiksi siellä pulpetissa melkeinpä kai-

killa, oppilaat saa heilutella jalkoja ja siihen tulee vaste 

siihen jalkaan” Opettaja 4 

 

Erilaiset käsissä näperreltävät asiat nousivat myös jokaisessa haastattelussa 

esiin. Niissä nähdään hyviä ja huonoja puolia keskittymisen kannalta. Osalla ne 

häiritsevät keskittymistä, kun taas toisilla auttavat huomattavasti. Näperrettäviä 

apuvälineitä voivat olla erilaiset Fidget -lelut, jotka on tehty juuri keskittymisen 

avuksi. Mikä tahansa käsissä näperreltävä esine toimii vastaavalla tavalla. Opet-

tajat ovat käyttäneet muun muassa sinitarraa tai kaula- ja käsikoruja oppilaiden 

keskittymisen tukemiseen erilaisissa tilanteissa. Keskittymistä helpottavia esi-

neitä on tehty myös itse koko luokan kanssa. Nämä erilaiset keskittymislelut ovat 

suosittuja kaikkien oppilaiden keskuudessa ja niistä on hyötyä muillekin kuin 

ADHD-oppilaille keskittymisen tukemisessa. 

 

”Me ollaan tehty itsetehtyjä semmoisia pehmoja, jossa 

on ollu herneitä sisällä nii ku niitä saa liikutella. Se on 

semmonen kuuntelupehmo, että ota kuuntelupehmo 

aina käsiin ku aletaan jotaki erittäin keskittymistä 
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vaativaa jotaki oppituntia pitämään, niin sitte ne voi niitä 

herneitä liikutella sen pehmon sisällä.” Opettaja 1 

 

Käsissä olevien esineiden ei tarvitse olla varsinaisesti keskittymistä varten käy-

tössä. Opettajat hyödyntävät opetuksessa myös toiminnallisen oppimisen väli-

neitä, jotka auttavat samalla keskittymään aiheeseen kun käsille on jotain teke-

mistä.  

 

”Vaikka jossain matikassa ne multilink -palikat nii taval-

laan se heti kun pääsee konkreettisesti tekemään jotain, 

nii siihen pysyy paljon helpommin mielenkiinto yllä” 

Opettaja 9 

 

Opettajat kertovat käyttävänsä hyvin laajasti erilaisia apuvälineitä. Oppilaille voi-

daan kehittää mitä tahansa apuvälineitä avuksi. Käsissä näperreltävien esinei-

den lisäksi oppilaille on ollut apua purkan pureskelusta tai erilaisista puruleluista. 

Opettajat korostavat myös kodin ja koulunyhteistyötä erilaisten tukikeinojen ke-

hittämisessä.  

 

7.2 Fyysisen aktiivisuuden hyödyt ADHD -oppilaan koulupäivän aikana 

 

Opettajat kokevat fyysisen aktiivisuuden tärkeäksi koulupäivän aikana. Erityisen 

tärkeäksi koetaan liikkeen mahdollistaminen sitä tarvitseville oppilaille. Opettajat 

kokevat, että ADHD -oppilasta on mahdotonta yrittää saada pysymään liikku-

matta omalla paikallaan. Liike on siis käytännössä pakollista koulupäivän aikana. 

Opettajat kokevat, että päivää täytyy rytmittää niin, että oppilailla on mahdollisuus 

päästä liikkeelle ja tehdä muutakin kuin istumaan omalla paikalla. Opettaja 1 pai-

nottaa, ettei oppitunti voi olla pelkkää paikoillaan työskentelyä tai yhdessä ai-

heesta keskustelua. Oppilaiden on päästävä myös tekemään jotain konkreetti-

semmin toiminnallisuuden kautta tunnin aikana, jotta keskittyminen pysyy ai-

heessa.  
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”ADHD-oppilailla on pakottava tarve jollakin lailla liikkua, 

liikkua tai saaha fyysistä aktiivisuutta ja jos ei sitä luval-

lista ole niin sitten se hakee sen luvattoman kautta sen 

aktiivisuuden. […] Että ei ne kauaa pysty pelekästään 

opetusta kuunteleen jos ei ole mitään käsissä eikä oo 

mitään sallittua liikettä.” Opettaja 1 

  

Oppilas voi purkaa aktiivisuuden tarpeensa toiminnallisen tekemisen kautta op-

pitunnin aikana. Näin ollen hänen ei välttämättä tarvitse saada erillistä liikettä toi-

minnallisen oppimisen lisäksi, jolloin keskittyminen oppimiseen on parempi. Toi-

minnallisuus on helpompi sisällyttää oppituntiin kuin varsinainen liikunta. Nyky-

päivän koulussa toiminnallisuus on yleistynyt huomattavasti, joten se on jo lähes 

automaattinen osa oppitunteja. 

 

”Nyt ku on ehkä enemmän näinä vuosina vielä käyttäny 

toiminnallisuutta, opettamisessa tai tuntitoiminnassa, 

niin sillä on merkitystä. Ja se lapsi saa niinku tavallaan 

sen mahollisuuden liikkua. Se saa tavallaan purkaa sitä 

omaa energiaansa sitte sillä toiminnallisuudella.” Opet-

taja 3 

 

Taito- ja taideaineiden oppitunneilla on yleensä fyysistä aktiivisuutta automaatti-

sesti. Näissä oppianeissa käsillä tekeminen saa monet oppilaat, mukaan lukien 

myös ADHD-oppilaat, innostumaan ja keskittymään tekemiseen. Isolle osalle op-

pilaista taito- ja taideaineet ovat itsessään motivoivia oppiaineita, sillä niissä pää-

see tekemään asioita käytännössä. Konkreettinen toiminta ja tekeminen sisältää 

aina myös fyysistä aktiivisuutta, joten sitä ei todennäköisesti tarvitse enää hakea 

muualta.  

 

”…voisi sanoa taito- ja taideaineet ainaki, että on sem-

moisia mitkä niinku sen tekemisen kautta on oppilaalle 

niinku huomattavan paljon helepompia, helpompia 
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sitten niinku yleensä. Pääsee sitten käsi, käsillä teke-

mään ja työskentely on muutenki sitten vähän sem-

moista. Niinku vapaampaa, istumapaikkoja ei ole välttä-

mättä niin määrättyjä muuten.” Opettaja 5 

 

Opettaja 11 pitää tärkeänä, että jotain liikettä olisi jokaisella tunnilla. Hän saattaa 

ohjata oppilaat tekemään tehtäviä haluamaansa paikkaan tai hakemaan monis-

teet itse edestä sen sijaan, että joku jakaisi ne kaikille. Opettajat kokevat, että 

oppilaan on helpompi keskittyä, kun hän käy esimerkiksi kävelemässä tietyn reitin 

koulun käytävällä tai käy juoksemassa portaat alas ja ylös. Näin oppilas saa pie-

nen tauon tekemiseensä ja pystyy taas suuntaamaan keskittymisensä olennai-

seen. Tauot ja fyysinen aktiivisuus nähdään lähtökohtaisesti positiivisena asiana 

ja palkintona.  

 

Opettajien kokemuksen mukaan ADHD -oppilaiden on helpompi keskittyä, kun 

he ovat ensin saaneet purkaa energiaa esimerkiksi välitunneilla tai liikuntatun-

nilla. Reippaasti liikkuessa saa vähennettyä huomattavasti liikkeen tarvetta myös 

oppitunnin aikana. Näin ollen opetettavaan asiaan keskittyminen on helpompaa. 

Opettajat kokevat erityisesti välituntien aikaisen liikunnan tärkeänä taukona op-

pituntien välillä. Heidän kokemuksensa mukaan sillä, että välituntia ei voida pitää 

tai se vietetään sisällä luokassa, on valtava vaikutus seuraaviin oppitunteihin. 

Pahimmillaan opettajat sanovat sen vaikeuttaan ja sekoittavan koko päivän to-

teutusta.  

 

”Varmasti vaikuttaa sillä lailla, että mitä enemmän se liik-

kuu, niin sitä enemmän se jaksaa keskittyä, että kyllä se 

liike, liike on lääke ja siellä se liikkuminen siellä ulkona 

on, on semmonen purku keino niille liikkumisen tar-

peille.” Opettaja 8 

 

Opettajat korostavat vastauksissaan, että jokainen lapsi on yksilö eivätkä samat 

keinot toimi kaikilla. Jokaiselle tulee löytää omat sopivat menettelyt kokeilemalla 



 

 

71 

erilaisia tapoja tukea koulunkäyntiä. ADHD -oppilaat tarvitsevat eri määrän ja eri-

laista liikettä koulupäivän aikana. Joillekin jo pieni asia, kuten nystyrätyyny, voi 

helpottaa keskittymistä, kun taas toinen lapsi tarvitsee jatkuvasti reipasta liikettä. 

Toiselle hyödyllinen asia voi olla toiselle lapselle keskittymistä haittaava tekijä.  

 

”Se on aivan yksilökohtainen, että se aina jokaisen op-

pilaan kanssa haen, että mistä hän hyötyy ja mikä keino 

on hänelle paras ja mistä, mikä ei aiheuta sitte vaan se-

kaannusta ja kaaosta, että kaikki keinot ei kaikille käy. 

Koska sitte joku tulee entistä levottomammaksi jostaki 

liike toiminnasta, että se täytyy jokaisen oppilaan kohalla 

kattoa mistä hän hyötyy ja mikä toimii.” Opettaja 1 

 

7.3 Fyysisen aktiivisuuden haitat ADHD -oppilaan koulupäivän aikana 

 

Opettajat korostavat fyysisen aktiivisuuden etuja ja hyötyjä ADHD -oppilaiden 

koulunkäynnin tukemisessa. Silti kaikessa on aina myös huonot puolensa. Joitain 

oppilaita erilaiset apuvälineet voivat haitata tai niitä ei kyetä käyttämään oikein. 

Opettajien mukaan jotkut oppilaat eivät kykene pitämään muun muassa näperte-

lyleluja käsissään opetuksen aikana. Ne voivat häiritä keskittymistä ja pahimmil-

laan esimerkiksi pallot voivat lennellä ympäri luokkaa. Oppilaantuntemus on 

tässä jälleen hyvin tärkeässä asemassa.  

 

Erilaisten näpertelylelujen lisäksi väkisin lisätty fyysinen aktiivisuus voi viedä kes-

kittymisen olennaisesta asiasta muualle. Fyysinen aktiivisuus ei saisi olla päätar-

koitus ja viedä huomiota oppitunnin olennaisista aiheista. Kaikelle liikkeelle on 

oma aikansa ja paikkansa oppitunneilla ja niiden ulkopuolella. Opettajien tulee 

löytää sopiva tasapaino toiminnallisuuden ja rauhallisen työskentelyn välille. Kou-

lupäivä ei voi kokonaan täyttyä toiminnallisuudesta ja liikkeestä, sillä silloin oppi-

lailla on usein vaikeuksia keskittyä olennaiseen. 

 



 

 

72 

”Mä oo aikaisemmin ajatellu, että että tarvii sitä sem-

moista fyysistä liikettä ja toimintaa ja toiminnallisuutta to-

della paljon ja tietyiltä osin olen sitä mieltä edelleen, 

mutta olen myös huomannut, että monissa tapauksissa 

se saattaa jopa niinkö heikentää sitä. Että jos on hirveän 

paljon toiminnallista, koska toiminnallisuus usein vaatii 

semmosta, siinä on monia vaiheita. Ja monen monen-

laisia ohjeita ja muuta, jotka on juuri niitä missä sitten 

monesti töppää. Tai tullee semmonen, et ei jaksa kuun-

nella niitä eikä tiiä ja sitten tapahtuu ympärillä paljon. On 

liikettä, paljon vaihtuvia tilanteita ja porukka vaihtuu ja 

kaikkea semmosta. niin niin tuota niin. Olen huomannu 

monesti että se myös aiheuttaa niinku lisää sitä levotto-

muutta ja sille lapselle semmosta hallitsemattomuus jo-

tenki.” Opettaja 10 

 

Opettajat kokevat, että fyysinen aktiivisuus tulee rytmittää ja strukturoida päivän 

ajalle sopivassa määrin. Oppilaille tulee tehdä selväksi se, milloin on lupa liikkua 

ja millainen liike on sallittua. Selkeys on tärkeää, jotta liikkeen määrä pysyy hal-

littuna ja kohtuullisena. Esimerkiksi toiminnallisessa opetuksessa tunnin fyysinen 

aktiivisuus tulee miettiä sen tarkoituksenmukaisuuden kannalta.  

 

”Semmoset hyvin yksinkertaset ja selkeät ns toiminnal-

liset tehtävät on minusta nykyään parempia kuin sella-

nen, että hae lappu luokasta ja kirjoita lause tuohon ja 

mene tekemään kärrynpyörän tuonne. Tavallaan, että 

niissä monella menee sitten että ne menee niinku jotenki 

vielä enemmän kierroksille.” Opettaja 10 

 

Liiallinen fyysinen aktiivisuus voi vaikuttaa joihinkin ADHD-oppilaisiin negatiivi-

sesti. Esimerkiksi vaikeuksia voi tuottaa tilanne, jossa oppilaan on ensin juosta 

hiki päässä liikuntatunnilla, jonka jälkeen 15 minuutin välitunnin jälkeen istua 
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täysin paikoillaan tekemässä rauhallisia itsenäisiä tehtäviä. Kontrasti tällaisten 

oppituntien välillä on hyvin suuri, mikä vaikeuttaa rauhoittumista. Myös hyvin lii-

kunnallisen välitunnin jälkeen voi olla vaikea rauhoittua ja pysähtyä omalle pai-

kalle. Moni opettajista kuvaa, että tuntuu kuin oppilaalla jäisi kierrokset päälle ja 

niitä on lähes mahdotonta saada laskemaan normaalille tasolle. Jotkut opettajista 

mainitsevat myös rauhoittumisen tärkeyden päivän aikana. Esimerkiksi opettaja 

6 mainitsee, että joskus ADHD-oppilaalle on parempi, kun hän jää yksin rauhassa 

lukemaan tai piirtämään luokkaan, kun muut ovat ulkona. Näin hän saa oman 

rauhoittumisen hetken päivän aikana. Opettaja 3 kokee myös, että eduksi voisi 

olla välituntien vähempi määrä siten, ne olisivat pidempiä. Näin ollen siirtymiä 

olisi vähemmän ja välitunnin aikana ehtisi liikkua enemmän. Jälleen opettajat ko-

rostavat yksilöiden erilaisia tarpeita, joiden mukaan tilanteissa tulee toimia.  

 

”…myöskin aiheuttaa semmosta levottomuutta niinku 

yleisestikki, että kun että esimerkiksi jos niitä välitunteja 

ei oo nii paljoa tai sitten että ehkä mieluummin niin että 

on vaikka  60min oppitunti ja puolen tunnin välitunti, että 

tavallaan se rauhoittais sitä siirtymää ja liikkumista kun 

olisi ehkä sitten harvemmin se ja olisi pitempi välitunti. 

Että ite kokisi, että se on ehkä varmaan niillekki lapsille 

ihan hyvä, että sais sitte kunnolla siellä, koska seki taas 

aiheuttaa niille semmosta levottomuutta ja hermostu-

mista ku pitää koko ajan vaihtaa paikasta toiseen, pukea 

ja taas tulla sisälle ja taas on tunti ja sit taas välitunti ja 

et mitä enemmän niitä on niitä siirtymiä sen enemmän 

se aiheuttaa semmosta. mutta kyllä minusta kuitenki  

ADHD-lapsen liikkuminen ehdottomasti on tärkeä asia 

niinku kaikille lapsille.” Opettaja 3 
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8 POHDINTA 
 

 

8.1 Tutkimustulosten yhteenveto 

 

Tutkimuksen tarkoitus oli kuvata alakoulun luokanopettajien käsityksiä ja koke-

muksia erilaisista tavoista tukea ADHD-oppilaan koulunkäyntiä fyysisen aktiivi-

suuden keinoin. Päätutkimuskysymyksenä oli kysymys "miten fyysinen aktiivi-

suus tukee ADHD-oppilaan koulunkäyntiä luokanopettajien käsitysten ja koke-

musten mukaan?" Alakysymyksiä oli kolme, ja niiden avulla halusin tarkastella 

sitä, millaisia fyysisen aktiivisuuden tukikeinoja luokanopettajat käyttävät sekä 

millaisia hyötyjä ja haittoja he näkevät fyysisessä aktiivisuudessa ADHD-oppilaan 

koulunkäynnin tukemisessa. Haastattelin 11 luokanopettajaa, joilla kaikilla oli ko-

kemusta ADHD-oppilaasta koululuokassa. Yhteenvetona tarkastelen tutkimuk-

seni tuloksia asettamieni tutkimuskysymysten mukaan. 

 

Opettajien mukaan fyysisellä aktiivisuudella voidaan tukea ADHD-oppilaan kou-

lunkäyntiä. Liike ei ole ainoa apukeino koulunkäynnin tukemisessa, vaan opetta-

jat pitävät kokonaisvaltaista tukemista tärkeämpänä. Jokainen oppilas on yksilö, 

joten jokainen tarvitsee itselleen sopivan määrän fyysistä aktiivisuutta päivän ai-

kana. ADHD-oppilailla on pakottava tarve saada liikkua koulupäivän aikana lu-

vallisesti tai ei. Ohjattu fyysinen aktiivisuus auttaa ADHD-oppilasta suuntaamaan 

keskittymisen olennaiseen asiaan koko koulupäivän ajan.  

 

Opettajat hyödyntävät fyysistä aktiivisuutta tukikeinona hyvin monipuolisesti ja 

luovasti. Liikettä sisältävinä tukikeinoina koulupäivän aikana hyödynnetään toi-

minnallista opetusta, erilaisia istuimia, käsissä näperreltäviä esineitä sekä fyy-

sistä aktiivisuutta sisältävää taukotoimintaa. Lisäksi käytössä on luovasti kaikkea, 

missä oppilas nousee ylös omalta paikaltaan tai voi toteuttaa liikettä istuessaan. 

Suuri osa opettajien hyödyntämistä tukikeinoista sisältää fyysistä aktiivisuutta, 

vaikka se ei välttämättä ole tukikeinon päätarkoitus. 
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Opettajat näkevät fyysisen aktiivisuuden tärkeänä ADHD-oppilaan koulupäivän 

aikana, sillä oppilas hakee sen muuten itse jollakin tavalla joka tapauksessa. 

Opettajat kokevat, että opettajan on parempi mahdollistaa liikettä sisältäviä toimia 

oppitunneille, jolloin toiminta on hallittua ja suuntautuu haluttuun tehtävään. Liik-

keen hyödyntämisen tärkein tavoite on auttaa ADHD-oppilaita istumaan omalla 

paikallaan ja keskittymään haluttuun asiaan. Välituntien ja liikuntatuntien aikana 

erityisesti ADHD-oppilaat pääsevät purkamaan ylimääräistä energiaa, mikä usein 

helpottaa keskittymistä seuraavilla tunneilla. 

 

Fyysinen aktiivisuus ei aina ole opettajien mielestä hyvä vaihtoehto. Joskus lii-

kuntatuntien ja välituntien vauhti ja kierrokset jäävät ikään kuin päälle, jolloin op-

pilaalla voi olla vaikeuksia rauhoittua keskittymään oppitunnin asiaan. Joitain op-

pilaita fyysisen aktiivisuuden lisääminen häiritsee keskittymistä, kun häiriöteki-

jöitä on liikaa. Tärkeintä on löytää tasapaino sopivan liikuntamäärän ja rauhalli-

sen tekemisen välillä. 

 

8.2 Tutkimustulosten tarkastelua 

 

Tutkimuksen tulokset myötäilevät hyvin pitkälle teoreettista taustaa. ADHD:stä 

löytyy kansainvälisestikin paljon tutkimusta ja tieteellistä kirjallisuutta. Aihe on 

kansainvälisesti merkittävä, sillä ADHD:n diagnoosien määrä on lisääntynyt viime 

vuosikymmenien aikana (Hansen 2017a, 75–76). Fyysinen aktiivisuus lisää do-

pamiinin tuotantoa aivoissa, mikä toimii ADHD-lapsella lääkitystä vastaavalla ta-

valla (Hansen 2017a, 85–86). Näin ollen voidaan olettaa liikunnan tukevan 

ADHD-lapsen keskittymistä ja sitä kautta koulunkäyntiä. Tutkimukseni mukaan 

opettajat hyödyntävät tätä vaikutusta monipuolisesti koulupäivien aikana tukies-

saan lasten keskittymistä oppitunneilla ja toimimista erilaisissa tilanteissa.  

 

Aiemmat tutkimukset korostavat sitä, kuinka opettaja on tärkein yksittäinen apu 

ADHD-oppilaalle, sillä hän rakentaa lähes kaikki käytössä olevat tukikeinot. Opet-

taja on yleensä siinä asemassa, että hänellä on valta mahdollistaa ADHD-
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lapselle tarpeellista liikettä. Ne voivat olla pieniä tehtäviä tai mahdollisuus liikkua 

luvallisesti luokassa ja poistua omalta paikaltaan hetkeksi. (Serenus-Sirve & Kip-

pola-Pääkkönen 2012, 169–170.) Myös tässä tutkimuksessa opettajat kokevat 

haastattelussa oman roolinsa hyvin merkittäväksi ja pitävät itseään mahdollista-

jana ja rajoittajana. Heidän mielestään on tärkeää mahdollistaa oikeanlaista lii-

kettä, jotta oppilas ei hae sitä huonolla tavalla. Joskus opettajan on myös rajat-

tava oppilaan liikehdintää, jos siitä tulee liian häiritsevää.  

 

Kehityspsykologiset teoriat korostavat sitä, kuinka lapsilla on luontainen tarve 

päästä liikkumaan ja lapsi tarvitseekin noin kaksi tuntia reipasta liikuntaa päi-

vässä. Liikunta auttaa tutkitusti lasta kanavoimaan energiaa oikealla tavalla, mikä 

auttaa keskittymisen suuntaamisessa rauhallisessa toiminnassa. (Serenus-Sirve 

& Kippola-Pääkkönen 2012, 169.) Haastateltavat opettajat toivat esiin, kuinka 

koulupäivän aikana on hyvin haastavaa täyttää tätä tarvetta ainakaan päivittäin. 

Näin ollen vapaa-ajalla tapahtuva liikunta on myös hyvin tärkeää. Moni haastat-

teluun vastannut opettaja piti tärkeänä, että lapsia kannustetaan liikunnallista elä-

mäntapaa kohti. Mielestäni on tärkeää todeta, että opettajat viettävät suuren osan 

arkipäivästä oppilaiden kanssa ja heillä on hyvä tilaisuus vaikuttaa lasten tottu-

muksiin. Jos liikunnallista tekemistä pidetään palkintona tehtävien välillä, koko 

liikunnasta syntyy oppilaalle positiivisempi mielikuva. Ilmasen (2017, 47) mukaan 

suomalaisen koulujärjestelmän yksi keskeisistä arvoista on fyysisen kehityksen 

turvaaminen. Riittävä määrä liikuntaa pitäisi olla osa päivittäistä ohjelmaa lukuai-

neiden lisäksi koulussa, jotta sitä olisi oppilaiden hyvinvoinnin kannalta riittävästi. 

Liikunnalliseen elämäntapaan kasvattaminen jää yleensä liikuntaa opettavan 

opettajan vastuulle.  

 

Opettajien käyttämät tukikeinot vahvistavat tutkimuksen teoreettisessa viiteke-

hyksessä esitettyjä näkökulmia. Opettajien haastatteluissa tulee ilmi, että kaikki 

käytössä olevat apukeinot eivät auta kaikkia, vaan ovat keinoja, joita voidaan ko-

keilla tarpeen mukaan. ADHD-oppilaat ovat yksilöitä, joille toimii erilaiset apukei-

not. Opettajien käytössä on hyvin laaja valikoima erilaisia apuvälineitä. Suuri osa 

tukee ADHD-oppilaan liikkeen tarvetta, mutta myös toiminnanohjausta ja 
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keskittymisen suuntaamista. Opettajien käytössä olevista erityisesti liikettä sisäl-

tävistä apuvälineistä suuri osa on samoja kuin Parikka, Halonen-Malliarakis ja 

Puustjärvi (2017, 180) mainitsemat välineet. Näitä ovat muun muassa erilaiset 

istuimet, näpertelylelut, purkka suussa tai kuminauha jaloissa. 

 

Tutkimuksessa painotin pääasiassa fyysistä aktiivisuutta sisältäviä apukeinoja, 

mutta opettajien vastauksista käy selvästi ilmi, kuinka kokonaisvaltaista ADHD-

oppilaan koulunkäynnin tukeminen on. Pelkkä fyysinen aktiivisuus koulupäivän 

aikana ei riitä sujuvan päivän rakentamiseen. Koulupäivän aikatauluttaminen ja 

toiminnallisuuden lisääminen sopivassa määrin ovat opettajien mielestä merkit-

tävässä asemassa koko pitkän koulupäivän jaksamisen kannalta.  

 

ADHD-oppilaan kannalta on suositeltavaa, että tehtäviä annetaan vähän kerralla 

ja ne on jaettu sopivan pieniin osiin. Tutkimusten mukaan tarkkaavaisuus kehittyy 

parhaiten kun tehtävien vaikeusaste on jaettu niin, että 80% tehtävistä on help-

poja ja 20% vaikeita. Haastavuutta ja tehtävätyyppejä vaihtelemalla tarkkaa-

vuutta voidaan ylläpitää paremmin. (Jokinen & Ahtikari 2004, 35.) Haastattele-

mani opettajat olivat yhtä mieltä tehtävien pilkkomisesta. He kuvasivat liiallista 

tehtävämäärää mahdottomaksi tehtäväksi ADHD-oppilaalle. Tehtävien pilkkomi-

sesta on hyötyä keskittymisen ylläpitämisessä. Opettajat ovat samaa mieltä siitä, 

että tehtävien välissä on hyvä pitää taukoa ja mielellään tehdä jotain toiminnal-

lista ja liikettä sisältävää.  

 

Opettajat painottavat oppimisympäristön ja struktuurien vaikutusta ADHD-oppi-

laan koulunkäynnin tukemisessa. Lapsen on helpompi keskittyä olennaiseen kun 

ympäristö on siisti, eikä siellä ole liikaa häiriötekijöitä. Lähes jokainen haastatte-

luun vastanneista opettajista hyödyntää päiväjärjestyksen läpikäymistä aamuisin 

helpottamaan ADHD-oppilaan koulupäivää. Lukujärjestyksen ja esimerkiksi luo-

kan sääntöjen näkyvillä pitäminen voivat lisätä ADHD-oppilaan struktuurin tun-

netta, mikä tulee esille myös aiemmissa tutkimuksissa (Barkley 2008, 288). 

ADHD oireinen lapsi haluaa tietää tarkalleen, miten päivä etenee ja muutoksista 
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tulee ilmoittaa etukäteen. Tämä vaikuttaa olevan perusta kaikelle ADHD-oppilaan 

koulutyöskentelylle.  

 

Koulumaailma on muuttunut viimeisten vuosikymmenten aikana. Opettajat kerto-

vatkin toiminnallisuuden lisääntyneen entisestä huomattavasti heidän työuransa 

aikana. Moni kokee etsivänsä edelleen sopivaa toiminnallisuuden määrää tuntien 

ja koko päivän aikana. Parikka, Halonen-Malliarakis ja Puustjärvi (2017,128) to-

teavatkin, että toiminnallisuus tulee olla hyvin etukäteen suunniteltua, jotta toi-

minta pysyy tarkoituksenmukaisen ja hallinnassa. Liiallinen liikkeen ja toiminnan 

määrä kääntyy itseään vastaan ja päätyy enemmänkin haittaamaan toiminnan-

ohjausta ja keskittymistä. Kaikessa toiminnassa tasapainon löytäminen on tär-

keää ja etsitä sen hetkiselle luokalle paras tapa toimia. Taukojen aikana tapah-

tuvan liikkeen tarkoituksena voi olla käytännössä pelkkä liikkeen saaminen ja te-

kemisen tauottaminen. Toiminnallisuuden pääajatus ei yleensä ole vain liikkeen 

lisääminen, vaan toiminnan tulisi olla myös tarkoituksenmukaista oppimisen kan-

nalta. 

  

Koulun arki on muuttunut myös inkluusion myötä, mikä on lisännyt tuen tarpeisten 

oppilaiden määrää tavallisissa koululuokissa useiden tutkimusten mukaan (esim. 

Huhtanen 2011, 73). Koska tuen tarvitsijoita on enemmän kuin ennen, luokan-

opettajien resurssit ovat vähäisemmät yksittäistä oppilasta kohtaan. Haastattele-

mani opettajat kokevat, että työ on haastavampaa kuin ennen ja he ovat enem-

män yksin haastavien oppilaiden kanssa kuin aiemmin. Pitkään alalla olleet opet-

tajat kertovat koulunkäynninohjaajan resurssien vähentymisen vaikuttaneen kou-

luarkeen huomattavasti. Opettajat korostavat pysyvän ohjaajan tärkeyttä toisena 

aikuisena luokassa. Moni opettaja harmittelee ohjaajaresurssin vähyyttä. Toi-

saalta ne opettajat, kenellä on luokassaan vakituinen ohjaaja pitävät sitä jopa 

tärkeimpänä tukikeinona. Ohjaaja voi toisena aikuisena olla tukemassa ADHD-

oppilaan keskittymistä ja toiminnanohjausta. Ohjaajan resurssi mahdollistaa mo-

nipuolisempaa tilojen käyttöä valvonnan vuoksi ja ohjaaja voi vastata ADHD-op-

pilaan liikkeen tarpeeseen ilman, että opettajan tarvitsee keskeyttää opettamis-

taan. Etenkin suurissa luokissa ohjaajan rooli korostuu entisestään. 
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Tutkimukseen osallistuneet opettajat olivat hyvin eri ikäisiä ja työkokemuksessa 

oli jopa yli 20 vuoden ero. Huomioitavaa oli, että opettajien vastaukset olivat silti 

pääpiirteittäin samassa linjassa riippumatta työkokemuksesta. Pidempään alalla 

olleilla oli vain ehtinyt kertyä kokemusta niin, että kokeiltavia keinoja oli hieman 

enemmän verrattuna vasta valmistuneisiin. Vastauksiin vaikutti myös sen hetki-

nen opetettava luokka. Näin ollen sain vastauksiin vaihtelua niin paljon kuin mah-

dollista. Tutkimuksen aihe ohjasi opettajia miettimään vastauksia paljon fyysisen 

aktiivisuuden kautta. Näin ollen joitakin asioita on voinut jäädä sanomatta. Nämä 

asiat eivät luultavasti liity fyysiseen aktiivisuuteen, joten voi olettaa etteivät ne ole 

tämän tutkimuksen kannalta olennaisia asioita. Opettajien vastauksiin saattoi vai-

kuttaa myös opettajan oma asenne liikettä ja liikuntaa kohtaan.  

 

ADHD nähdään helposti koko ihmisen toimintaa ja persoonaa selittävänä tekijänä 

sekä enemmän negatiivisena asiana kuin vahvuutena. Näyttää selviöltä, että 

ADHD lisää yleensä aina tuen tarvetta ja opettajat kokevat tällaiset oppilaat haas-

teena työssään. Usea opettaja painottaa kuitenkin haastatteluissa, että ADHD-

oppilaan haasteet koulunkäynnissä ovat haaste opettajalle, johon pitää löytää toi-

mivat ratkaisut. ADHD-oppilas on paljon muutakin kuin vain ADHD-oppilas. Opet-

tajan tehtävä on käyttää omaa ammattitaitoaan ja löytää keinot saada ADHD-

oppilaasta kaikki potentiaali käyttöön ja hyvät puolet esille (ks. Salmela 2016). 

Onnistuessaan opettaja voi tukea ADHD -oppilaan itsetunnon kehittymistä pa-

rempaan suuntaan ja antaa hänelle mahdollisuudet edetä mihin tämä elämäs-

sään ikinä haluaa. 

 

8.3 Johtopäätökset ja jatkotutkimusaiheet 

 

Tutkimuksesta voidaan päätellä, että ADHD-oppilaat hyötyvät fyysisestä aktiivi-

suudesta koulupäivän aikana. Liikettä voidaan hyödyntää erilaisissa tilanteissa, 

mutta se ei voi olla ainoa tukikeino ADHD-oppilaan koulunkäynnin tukemisessa. 

Oppilaan kokonaisvaltainen ja yksilöllinen tukeminen on tärkeintä. Tutkimuksen 

tulosten perusteella luokanopettajilla on kattava ammattitaito kokeilla erilaisia 
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tukikeinoja ADHD-oppilaiden tukemiseksi erilaisissa tilanteissa koulupäivän ai-

kana.  

 

Tutkimuksesta saa kattavan kuvan erilaisista apukeinoista, mitä opettaja voi hyö-

dyntää koulupäivän aikana ADHD-oppilaan tukemisessa. Tämä oli suuri motivaa-

tio aiheen valinnassa, sillä saan tutkimuksen mukana 11 opettajan keinot tukea 

ADHD-oppilasta tulevaisuudessa työelämässä. Opettajien lisäksi tutkimuksesta 

voi hyötyä ADHD-oppilaiden vanhemmat sekä lapset itse. Tutkimus voi avartaa 

vanhempien ja muiden ADHD-lasten kanssa toimivien aikuisten ajatusta siitä, 

kuinka paljon opettajat tukevat oppilaiden koulunkäyntiä. Osa opettajien hyödyn-

tämistä keinoista ovat näkymättömiä tai lähes automaattisia. Monet vanhemmat 

eivät välttämättä tiedosta tai ymmärrä, kuinka paljon opettajat tukevat oppilaiden 

koulunkäyntiä päivän aikana erilaisilla keinoilla. Tärkeää on huomioida, etteivät 

tukikeinot ole samanlaisia kaikilla, vaan opettaja etsii jokaiselle yksilölle sopivan 

tukikeinon.  

 

Tutkimukseni jatkotutkimuksena voisi tutkia mahdollisuutta ADHD -lääkkeen kor-

vaamisesta fyysisellä aktiivisuudella koulupäivän aikana. Toisena aiheena voisi 

olla, miten fyysisen aktiivisuuden lisääminen koulupäivään vaikuttaa ADHD-op-

pilaiden keskittymiseen oppitunneilla. Opettajien käsitysten ohella tärkeää olisi 

tarkastella myös ADHD-oppilaiden käsityksiä ja kokemuksia. Mitä mieltä he ovat 

käytetyistä fyysisen aktivisuuden keinoista? Edelleen kiinnostavaa olisi tehdä pit-

kittäistutkimusta siitä, miten fyysinen aktiivisuus omaksutaan osaksi omaa elä-

mää ADHD-oppilaita itseään kuullen. 
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LIITTEET 
 

 

LIITE 1. Diagnoosikriteerit 

 

ADHD-diagnoosiin tarvitaan poikkeavaa keskittymiskyvyttömyyttä, hyperaktiivi-

suutta ja levottomuutta, jotka ovat laaja-alaisia, useissa tilanteissa esiintyviä ja 

pitkäkestoisia ja jotka eivät johdu muista häiriöistä, kuten autismista tai mieliala-

häiriöistä. 

G1. Keskittymiskyvyttömyys. Vähintään 6 seuraavista oireista on kestänyt vä-

hintään 6 kuukautta ja oireet ovat haitaksi ja lapsen kehitystasoon nähden poik-

keavia: 

1. Huomion kiinnittäminen riittävän hyvin yksityiskohtiin epäonnistuu 

usein tai potilas tekee huolimattomuusvirheitä koulussa, työssä tai 

muissa tehtävissä. 

2. Keskittyminen leikkeihin tai tehtäviin epäonnistuu usein. 

3. Usein potilas ei näytä kuuntelevan, mitä hänelle puhutaan. 

4. Ohjeiden noudattaminen ja koulu-, koti- tai työtehtävien valmiiksi te-

keminen epäonnistuvat usein (ei johdu uhmakkaasta käytöksestä 

tai kyvyttömyydestä ymmärtää ohjeita). 

5. Kyky järjestää tehtäviä ja toimintoja on usein huonontunut. 

6. Usein potilas välttää tai kokee voimakkaan vastenmielisenä tehtä-

vät, jotka vaativat psyykkisen ponnistelun ylläpitämistä, kuten esi-

merkiksi läksyt. 

7. Potilas kadottaa usein esineitä, jotka ovat tärkeitä tietyissä tehtä-

vissä ja toiminnoissa, kuten koulutavaroita, kyniä, kirjoja, leluja tai 

työkaluja. 

8. Potilas häiriintyy usein helposti ulkopuolisista ärsykkeistä. 

9. Potilas on usein muistamaton päivittäisissä toiminnoissa. 
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G2. Hyperaktiivisuus. Vähintään 3 seuraavista oireista on kestänyt vähintään 6 

kuukautta ja oireet ovat haitaksi ja lapsen kehitystasoon nähden poikkeavia: 

1. Potilas liikuttelee usein levottomasti käsiään tai jalkojaan tai vään-

telehtii tuolillaan. 

2. Potilas lähtee usein liikkeelle luokassa tai muualla tilanteissa, 

missä edellytetään paikalla pysymistä. 

3. Potilas juoksentelee tai kiipeilee usein tilanteissa, missä se ei kuulu 

asiaan (nuorilla tai aikuisilla voi esiintyä pelkkänä levottomuuden 

tunteena). 

4. Potilas on usein liiallisen äänekäs leikkiessään tai ei onnistu paneu-

tumaan hiljaa harrastuksiin. 

5. Potilas on motorisesti jatkuvasti liian aktiivinen eikä aktiivisuus 

oleellisesti muutu sosiaalisen ympäristön mukaan tai ulkoisista vaa-

timuksista. 

G3. Impulsiivisuus. Vähintään 3 seuraavista oireista on kestänyt vähintään 6 

kuukautta ja oireet ovat haitaksi ja lapsen kehitystasoon nähden poikkeavia: 

1. Potilas vastaa usein jo ennen kuin kysymykset ovat valmiita ja es-

tää vastauksellaan toisten tekemiä kysymyksiä. 

2. Potilas ei usein jaksa seistä jonossa tai odottaa vuoroaan peleissä 

tai ryhmissä. 

3. Potilas keskeyttää usein toiset tai on tunkeileva (esimerkiksi tun-

keutuu toisten keskusteluihin ja peleihin). 

4. Potilas puhuu usein liian paljon ottamatta huomioon tilanteen vaati-

maa pidättyväisyyttä. 

G4. Häiriö alkaa viimeistään 7 vuoden iässä. 

G5. Laaja-alaisuus. 

• Diagnostisten kriteerien tulee täyttyä useammassa kuin yhdessä tilan-

teessa, esimerkiksi tarkkaamattomuutta ja hyperaktiivisuutta tulee 

esiintyä sekä kotona että koulussa tai sekä koulussa että esimerkiksi 
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vastaanotolla. Tavallisesti tarvitaan tietoa useammasta kuin yhdestä 

lähteestä. Esimerkiksi opettajan kertomus lapsen käytöksestä on 

yleensä välttämätön lisä vanhempien kertomuksiin. 

G6. Kohtien G1–G3 oireet aiheuttavat kliinisesti merkittävää ahdistusta tai sosi-

aalisten, opintoihin liittyvien tai ammatillisten toimintojen heikkenemistä. 

G7. Ei ole diagnosoitavissa seuraavia sairauksia: 

• Maaninen jakso (F30) 

• Depressiivinen jakso (F32) 

• Ahdistuneisuushäiriöt (F41) 

• Laaja-alaiset kehityshäiriöt (F84) 

 

LIITE 2. Liitetaulukko 1. ADHD:n hoidossa käytettävät lääkkeet (Käypä hoito 
-suositus) 
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LIITE 3. Haastattelukysymykset 
 

Taustatiedot: 
 

Mikä on koulutuksesi? 

 

Kuinka kauan olet toiminut opettajana? 

 

Mitä luokka-asteita yleensä opetat? 

 

Oletko saanut erityiskoulutuksia ADHD:n osalta, mitä? 

 

ADHD oppilaat luokassa 
 

Kuinka monta ADHD-oppilasta luokallasi on keskimäärin yleensä ollut? 

 

Miten lääkitys vaikuttaa ADHD-oppilaan koulunkäynnin tukemiseen? 

 

Millaisissa tilanteissa ADHD-oppilas tarvitsee tukea opettajalta koulupäivän ai-

kana? 

 

Millainen merkitys kolmiportaisella tuella on ADHD-oppilaan koulunkäynnin tuke-

misessa? 

 

Millaisena näet koulunkäynninohjaajan roolin ADHD-oppilaan koulunkäynnin tu-

kemisessa? 

 

Tukeminen 
 

Kuvaile, millainen merkitys fyysisellä aktiivisuudella on ADHD-oppilaan koulun-

käynnin tukemisessa. 
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Mitä on mielestäsi tärkeää huomioida oppimisympäristön näkökulmasta, kun ky-

seessä on ADHD-oppilas?  

 

Mitä on mielestäsi tärkeä huomioida toiminnanohjauksessa, kun kyseessä on 

ADHD-oppilas? 

 

Mitä on mielestäsi tärkeä huomioida keskittymisen tukemisessa, kun kyseessä 

on ADHD-oppilas? 

 

Millaisia konkreettisia apuvälineitä käytät oppilaan tukemisessa? 

 

Mitä apukeinoja hyödynnät ADHD-oppilaan koulunkäynnissä? 

 -Oppimisympäristö 

- Toiminnanohjaus 

- Keskittymisen tukeminen 

- Oppilaan henkilökohtaiset konkreettiset apuvälineet 

 

Kuinka paljon tuet ADHD-oppilaan koulunkäyntiä fyysisen aktiivisuuden keinoin?  

 

Koetko oman roolisi merkittävänä ADHD-oppilaan fyysisen aktiivisuuden tukemi-

sessa? Perustele. 

 

Kuvaile liikunnallisia apukeinoja, mitä hyödynnät ADHD-oppilaan koulupäivän ai-

kana. 

 

Mitkä kuvailemistasi apukeinoista olet kokenut tärkeimmiksi ADHD-oppilaan kou-

lupäivän aikana? 

 

Tarvitaanko apukeinoja erityisesti joillain tietyillä oppitunneilla esimerkiksi lukuai-

neissa? Entä taito- ja taideaineissa? 

 

Tarvitaanko siirtymissä jotain tukikeinoja? 
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Tarvitaanko ruokailussa jotain tukikeinoja? 

 

Tarvitaanko välitunneilla jotain tukikeinoja? 

 

Miten välituntien liikuntamäärä vaikuttaa ADHD-oppilaan oppitunneilla keskitty-

miseen? 

 

Haluatko lisätä vielä jotain? 

 

 

 


