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1 JOHDANTO 
 

 

 

 

 

 

P1: Reagoi toisen oppilaan liikehdintään.  

 

P2: Vaihdettiin tehtävää, jää tuijottamaan kaveria. 

 

P3: Avustaja poistuu luokasta  Vertailee vieruskaverin kanssa kyniä ja poistuu  

luokasta. 

 

P4: Jää maahan makoilemaan opettajan käskystä huolimatta.  

 

P5: Katsoo kaverin työskentelyä ja nousee paikaltaan.  

 

P6: Kaivaa pulpettia ja pyörittelee kyniä. 

 

P7: Haistelee kainaloaan. 

 

P8: Kiinnostuu repun nauhoista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppilaiden nimet on jätetty pois tässä esimerkissä ja korvattu tunnisteilla. Oppilaat= P1, P2, P3, 

P4, P5, P6, P7 ja P8.  
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Kirjoitin vuonna 2016 kandityöni aloituksessa kahdesta kaveruksesta, jotka ryntäsivät 

riemuissaan seitsemän minuutin poissaoloni jälkeen ovelle kuin eivät olisi nähneet mi-

nua viikkoon. Nämä kaksi koiraa, Ulla ja Usva, toimivat kandityöni innoittajina, jonka 

jatkona myös Pro gradu -tutkielmani syntyi. Sain ensimmäisen oman koirani 14-

vuotiaana, josta lähtien olen kouluttanut koiria – tällä hetkellä hyvinkin tavoitteellisesti.  

 

Yllä olevan esimerkin lausahdukset ovat suoraa pro gradu-tutkimukseni havainnointi-

lomakkeesta muistiinpanoja siitä, mikä tekijä katkaisi oppilaan tarkkaavaisuuden. Esi-

merkki kuvaa mielestäni hyvin sitä, kuinka paljon eri asioita koulupäivän aikana ehtii 

tapahtua ja miten oppilaan tarkkaavaisuuden kohdentaminen vaihtelee. Luokanopettaja 

opintojeni aikana kiinnostuin tarkkaavaisuushäiriöistä tehdessäni sijaisuuksia. Jäin poh-

timaan: mikä voisi auttaa näitä oppilaita keskittymään oppituntieni aikana? Miksi oppi-

laan on toisinaan niin haastavaa olla luokassa? Kahden tutkimukseni ja omien koke-

muksiani pohjalta olen hyvin vakuuttunut siitä, että koira-avusteisesta pedagogiikasta 

olisi apua näille oppilaille. Yhtenä suurimpana tavoitteenani tulevana luokanopettajan 

on pystyä hyödyntämään koira-avusteista pedagogiikkaa tulevassa opettajan ammatis-

sani.  

 

Koira-avusteisella pedagogiikalla tarkoitetaan koiran käyttämistä koululuokassa kasva-

tustyön apuna (Alasorvari & Hopiavuori, 2014, s. 1). Esimerkiksi Kallion ala-asteen 

erityisluokassa oppilaan tullessa luokkaan koulukoira rientää ovelle tervehtimään oppi-

laita. Lapsen silittäessä koiraa hänen oksitosiinitasonsa nousee, jonka seurauksena kor-

tisolitaso puolestaan laskee. Koira rauhoittaa oppilaita ja saa heidät keskittymään koulu-

työskentelyyn paremmin. Lisäksi se auttaa lasta olemaan läsnä tilanteissa ja tietoisem-

pana ympäröivistä tapahtumista. Koulukoira saa oppilaan tulemaan ulos "omasta kup-

lastaan", jonka ansioista hän on valmis vastaanottamaan informaatiota ja oppimaan uu-

sia asioita. Pidemmällä aikavälillä koira auttaa sietämään katsekontaktia ja kosketusta 

sekä vahvistaa oppilaan itseluottamusta. Koira toimii parhaimpana ystävänä usealle op-

pilaalle. Se on aina kiinnostunut eikä tuomitse lasta. (Latvala-Sillman, 2016.) 

 

Suomessa media uutisoi koira-avusteisesta pedagogiikasta kuukausittain. Sen suosio 

kasvaakin hiljalleen (Friesen, 2010, s. 261). Muun muassa Helsingin Sanomat ja Yle 

Uutiset uutisoivat tasaisin väliajoin koululuokista, joissa käytetään koulukoiraa. Helsin-

gin Sanomat kirjoittaa Helsingin Lauttasaaressa toimivasta koulukoira Leevistä, joka 
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rauhoittaa ja luo turvallisuudentunnetta oppilaille (Hakkarainen, 2016). Lisäksi Yle Uu-

tiset uutisoi Lahdessa, Rakkokiven koulussa, toimivasta koulukoira Topista, joka pystyy 

rauhoittamaan oppilaan 30 sekunnissa, kun opettajalta tähän menisi puoli tuntia (Autio, 

2016).   

 

Vaikka koira-avusteisen pedagogiikan suosio on kasvamassa (Friesen, 2010, s. 261) ja 

koira-avusteisella pedagogiikalla on tutkimusten mukaan todettu olevan useita positiivi-

sia vaikutuksia, sen käyttö on tällä hetkellä kuitenkin vähäistä niin Suomessa kuin kan-

sainvälisestikin. Tiedon puute rajoittaakin koiran käyttämistä koululuokissa. (Ryan, 

2000, s. 6.) Koira-avusteista pedagogiikkaa on tutkittu 1960-luvulta lähtien, jolloin Bor-

si Levinson selvitti eläinavusteisuuden vaikutuksia lapsilla. Lähes 60-vuoden tutkimus-

perinteestä huolimatta useita eläinavusteisia ohjelmia on vielä tutkimatta (Ryan 2000, s. 

3). Ulkomailta varsinkin Yhdysvalloista tutkimusaineistoa löytyy hyvin, mutta laaduk-

kaita tieteellisen tutkimuksen kriteerit täyttäviä tutkimuksia on haastavaa löytää. Useita 

tutkimuksia ei ole tieteellisesti dokumentoitu siten, että niiden luotettavuus ei kärsisi 

(Ryan, 2000, s. 6). Vaikka tutkimusten mukaan esimerkiksi eläimen koskettamisella on 

positiivisia vaikutuksia, kirjallisuudessa on useita epäjohdonmukaisuuksia, jotka vähen-

tävät uskottavuutta. Ala kaipaisi myös moniammatillista yhteistyötä eläinlääkärien, bio-

logien, psykologien ja lääkärien välillä. (Beck & Katcher, 2003, s.87.) Tutkimuksellani 

pyrin paikkaamaan laadukkaan tutkimuksen vajetta osana suomalaista selvitystyötä koi-

ra-avusteisesta pedagogiikasta. 

 

Tarkkaavaisuushäiriö on kehityksellinen neurobiologinen häiriö, josta kärsii n 5 % lap-

sista (Hiltunen, 2012, s. 9; Polanczyk, Lima, Horta, Biederman & Rohde, 2007, s.942). 

Joidenkin tutkimusten mukaan sen oireita esiintyy jopa 10 %:lla lapsista (Almqvist, 

2004, s. 240). Tarkkaavaisuushäiriöstä käytetään yleisimmin nimitystä ADHD (attenti-

on deficit hyperactivity disorder). Sille tyypillisiä piirteitä ovat jatkuvat keskittymisky-

vyn vaikeudet, yliaktiivisuus, impulsiivinen käytös, levottomuus ja ympäristöä häiritse-

vä käyttäytyminen (Huttunen, 2014). Tämä voi ilmetä myös ilman yliaktiivisuutta, jol-

loin puhutaan ADD:stä (attention deficit disorder) (Kujala, 2012, s.27). 

 

Tarkkaavaisuushäiriöisten määrä kasvaa kokoajan (Jahnukainen, 2006, s. 128). Tutkijat 

koettavatkin etsiä uusia ratkaisuja näiden oppilaiden tukemiseksi (Anderson, 2007, s. 2). 

Kuten jo aiemmin mainitsin, nykyään jopa 10 %:lla oppilaista on piirteitä eriasteisista 
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tarkkaavaisuushäiriöistä (Almqvist, 2004, s. 240). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 

20 oppilaan luokassa kahdella oppilaalla on havaittavissa kyseisiä piirteitä. Heidän si-

joittaminen tavalliseen koululuokkaan inkluusion myötä aiheuttaa erilaisia haasteita 

kouluille. Lisäksi usean keskittymishäiriöisen oireet, kuten ylivilkkaus, esiintyvät voi-

makkaimmin kouluympäristössä (Almqvist, 2004, s. 240). Onkin todellinen tarve luoda 

uusia toimivimpia tapoja näiden oppilaiden koulunkäynnin tukemiseksi. Yhtenä poten-

tiaalisena ratkaisuna tähän voisi olla koira-avusteinen pedagogiikka, jolloin koiraa käy-

tetään terapeuttisesti eri ryhmillä (Ryan, 2000, s. 1). Koira-avusteisuudella onkin saatu 

positiivisia tuloksia ADHD-lasten kanssa. Tutkimusten mukaan se muun muassa paran-

taa kyseisten lasten sosiaalisia taitoja ja vähentää ongelmakäyttäytymistä. (Schuck, 

Emmerson, Fine & Lakes, 2015.) 

 

Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää millaisia muutoksia erityisluokan oppilaiden 

tarkkaavaisuuden kohdentamisessa ja ylläpitämisessä tapahtuu koira-avusteista pedago-

giikkaa käytettäessä. Tarkkaavaisuutta tutkittaessa tutkimusten ongelma on usein se, 

että monimutkaista haastetta tutkitaan hyvin yksiulotteisella tavalla, jolloin ei saada sel-

ville suuntautuvatko vaikutukset tarkkaavaisuuteen yleisesti vai johonkin sen osateki-

jään. (Sandberg, 2003, s. 126.) Tästä syystä tutkin asiaa kahden tarkkaavaisuuden osa-

tekijän, tarkkaavaisuuden kohdentamisen ja ylläpitämisen kautta, joihin myös tutkimus-

kysymykseni pohjautuvat. Kolmantena tarkkaavaisuuden osatekijänä on tarkkaavaisuu-

den kohteen vaihtaminen, jota en tässä tutkimuksessa tarkastele.  

 

Tutkimuksessani havainnoin ja videoin erään Suomessa sijaitsevan erityisluokan kah-

deksaa oppilasta, joilla oli selkeitä piirteitä tarkkaavaisuushäiriöstä. Suoritin havain-

noinnit ja videoinnit kolmen päivän aikana. Yhtenä päivänä koira oli poissa luokasta ja 

kahtena läsnä. Lisäksi kyseisen luokan opettaja täytti lomakkeen, jossa hän arvioi oppi-

laan tarkkaavaisuuden piirteitä koiran läsnä ollessa ja poissa ollessa. Videoinnin ja ha-

vainnoinnin avulla tutkin systemaattisesti, kuinka koiran läsnäolo ja tätä kautta myös 

koira-avusteinen pedagogiikka vaikuttavat oppilaan tarkkaavaisuuteen. Havaintojeni 

tueksi keräsin myös opettajan täyttämä lomakkeen aineistoni oppilaiden tarkkaavaisuu-

den piirteistä.  
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2 TEOREETTINEN TAUSTA 
 

 

Tutkimusta voidaan lähestyä joko aineisto- tai teoriapohjaisesti. Aineistolähtöisessä lä-

hestymistavassa aineisto on lähtökohta, jonka pohjalta teoria luodaan. Teoriapohjaisessa 

lähestymistavassa tutkija puolestaan kytkee kirjallisuuden pohjalta nousseen teorian to-

dellisuuteen. (Metsämuuronen, 2011, s. 230.) Tässä tutkimuksessa teoria toimikin tut-

kimuksen pohjana, jonka perusteelta tutkimusta lähdettiin toteuttamaan. Tutkimuksen 

teoreettisessa taustassa määritellään aluksi tämän tutkimuksen kannalta keskeiset käsit-

teet, koira-koira-avusteinen pedagogiikka ja tarkkaavaisuus, joiden pohjalta käsitellään 

myös tarkkaavaisuushäiriöitä. Keskeisten käsitteiden määrittelemisen jälkeen käsitel-

lään ihmisen ja eläimen välistä suhdetta, josta jatketaan aiemman tutkimuksen pohjalta 

nousseiden teoreettisten viitekehysten, kiintymyssuhdeteorian ja biophilia hypoteesin 

pariin. Lisäksi teoreettisen taustan loppupuolella käsitellään aiheen aiempaa tutkimusta 

laajahkosti.  

 

 

2.1 Koira-avusteinen pedagogiikka 

 

Ihminen on käyttänyt eläimiä pedagogisessa tarkoituksessa jopa 200 vuoden ajan (Ryan, 

2000, s. 10). Tällaista on esimerkiksi koira-avusteinen pedagogiikka, jolla tarkoitetaan 

koiran käyttämistä koululuokassa kasvatustyön apuna (Alasorvari & Hopiavuori, 2014, 

s. 1). Koira-avusteiden pedagogiikan voidaan ajatella olevan erityistapaus eläinavustei-

sesta terapiasta, josta useissa alan tutkimuksista puhutaan. Tällöin eläintä käytetään in-

tegroituna osana hoitoprosessia. (Ascione & Arkow, 1999, s. 205.) 

  

Koira-avusteiseen työskentelyyn kuuluu useita eri muotoja, joista väljin on AAA (ani-

mal assisted activity). Suomessa tästä käytetään nimitystä eläinavusteinen toiminta. Sii-

nä eläin on osana vapaaehtoistoimintaa. Toiminta ei kuitenkaan ole kovin suunnitelmal-

lista tai tavoitteellista. Eläinavusteiseen toimintaan kuuluu esimerkiksi kaverikoiratoi-

minta vanhainkodeissa. AAI (animal assisted intervention) on astetta suunnitelmalli-

sempaa toimintaa, josta käytetään kuitenkin suomeksi samaa nimitystä, kuin AAA:sta. 

Tällaista on esimerkiksi eläinavusteinen fysioterapia tai eläinavusteinen erityisopetus, 

johon myös koira-avusteinen pedagogiikka kuuluu. Tällöin toiminta on suunnitelmallis-
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ta, tavoitteellista ja tarkoin dokumentoitua. Vain ammattilainen, kuten erityisopettaja 

voi hyödyntää tätä. AAT (animal assisted therapy), eli eläinavusteinen terapia on tera-

peutin tekemää tavoitteellista ja suunnitelmallista toimintaa, jossa eläin on osana tera-

piaprosessia. (Latvala-Sillman, 2016.) Omassa tutkimuksessani käytän juuri koira-

avusteisen pedagogiikan käsitettä, sillä tutkimuskontekstinani on kouluympäristö, jossa 

koira on käsitteen määritelmänkin mukaan koululuokassa kasvatuksen tukena.   

 

Koira-avusteisen pedagogiikan käyttäminen 

 

Koiran luokkahuoneeseen tuominen perustuu aina suunnitelmallisuuteen, joka koostuu 

muun muassa lukuisista etukäteistapaamisista, sopivan koiran valitsemisesta, suostu-

muksista eri tahoilta ja kollegojen tiedotuksesta. Lisäksi luokkahuoneeseen on luotava 

toimintatavat, jotka tukevat koira-avusteista pedagogiikkaa. Ennen koiran tuomista 

luokkaan vanhemmille, oppilaille ja muille luokkahuoneessa työskenteleville on selitet-

tävä toiminnan idea, tavoite ja saatava heidän tukensa toiminnan taakse (Anderson, 

2007, s. 5—8). Tutkimusten mukaan eläinavusteisen toiminnan rajoituksiksi koetaan 

hygienian ylläpitäminen, sairaudet, erilaiset fobiat, allergiat sekä vaaralliset eläimet, 

jotka voivat esimerkiksi purra tai raapia (Ryan 2000). Usein ratkaisevana seikkana koi-

ran luokkahuoneeseen tuomisessa on rehtorin myötämielinen suhtautuminen koira-

avusteisen pedagogiikan käyttämiseen (Latvala Sillmann, 2016). On selvitettävä myös 

mahdolliset koiraan liittyvät allergiat ja fobiat. Toiminnan taustalla on aina kunkin osa-

puolen fyysisen ja emotionaalisen turvallisuuden takaaminen. (Anderson, 2007, s.5—8.)  

 

Eri osapuolten kanssa on sovittava menetelmät ja käytännöt koira-avusteiden pedago-

giikan tueksi. Varsinkin koiran kanssa toimimisen tulisi olla kullekin osapuolelle selke-

ää. Koiran tulisi esimerkiksi antaa nukkua ja syödä rauhassa, eikä sitä tulisi viedä luok-

kahuoneen ulkopuolelle ilman opettajan valvontaa. (Anderson, 2007, s. 5—8.) Koiralla 

tulisi myös aina olla oma paikka, johon se pääsee turvaan, mikäli joku opiskelija osoit-

taa aggressiivisia piirteitä (Latvala Sillman, 2006). Lisäksi osallisten kanssa on sovitta-

va, kuinka koiran kanssa toimitaan, mikäli koira puraisee tai raapii (Anderson 2007, s. 

5—8). Tämä on osa eettistä ulottuvuutta, joka tulisi huomioida aina eläinten kanssa 

työskennellessä (Beck & Katcher, 2003, s. 85—86). 
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Anderson suosittelee tutkimuksessaan, että koiran omistaisi kyseisen luokan opettaja, 

jolloin hän tuntee koiran parhaiten ja pystyy näin myös huomiomaan koiran tarpeet 

(2007, s.5—8). Samaa suosittelee myös Latvala Sillman luennollaan koira-avusteisesta 

pedagogiikasta (2016). Koululuokassa käytettävän koiran tulisi olla läpäissyt tarvittavat 

testit, olla rokotettu ja sen tulisi nauttia työstään, eikä ahdistua siitä (Anderson, 2007, s. 

5—8). 

  

Suomessa koulutusta koira-avusteisen pedagogiikan käyttöön tarjoaa esimerkiksi Koirat 

kasvatus- ja kuntoutustyössä Ry. Heidän tavoitteenaan on kehittää koira-avusteista työtä 

sosiaali-, kasvatus- ja koulutusalalla. (Koira kasvatus- ja kuntoutustyössä Ry, 2014.) 

Yhdistys on AAII:n (animal-assisted intervention international) täysvaltainen jäsen ja 

kuuluu Kennelliiton hyötykoirajärjestöön (Latvala-Sillman, 2016). Kasvatus- ja kuntou-

tuskoiran ohjaajalta vaaditaan koulutusta kasvatus-, sosiaali- tai terveydenhoitoalalla. 

Lisäksi on suoritettava Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä Ry.n järjestämä kurssi ja lä-

päistävä soveltuvuuskoe. Soveltuvuuskoetta seuraa työnäyttö, jonka hyväksytysti suorit-

taminen oikeuttaa työskentelemään virallisena kasvatus- ja kuntoutuskoirakkona sekä 

käyttämään yhdistyksen liivejä. (Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä Ry, 2014.) 

 

Suomen Hoivakoirayhdistys sekä Sosped Keskus Oy järjestävät 25-opintopisteen laajui-

sen sosiaalipedagogisen koiratoiminnan koulutuksen, jonka tavoitteena on lisätä val-

miuksia sosiaalisen kasvun sekä oppimis- ja luovuuskyvyn tukemiseen koira työparina.  

Koulutusta edeltää soveltuvuuskartoitus ja se antaa valmiuksia esimerkiksi varhaista 

tukea tarvitsevien koululaisten parissa toimimiseen. Koulutus perustuu yhteistyöhön 

koulun rehtorin, opettajien, oppilashuollon ja vanhempien kanssa. Hoivakoirayhdistyk-

sen painopisteenä ovat kasvatuksen sijaa elämänhallinnan ja kokonaisvaltaisen hyvin-

voinnin teemat. (Kulttuurikoira, 2017.) 

 

Lisäksi Suomessa kaverikoiratoimintaa on tarjonnut vuodesta 2001 lähtien Suomen 

Kennelliitto, joka on AAII.n täysivaltainen jäsen. Vuonna 2016 toiminnassa mukana oli 

noin 1400 koirakkoa. Toiminnan tavoitteena on tuoda koiran terapeuttiset vaikutukset 

mahdollisimman monen saataville. Kohderyhmiä ovat pääasiassa vanhukset, vammaiset 

ja lapset. Toiminta on vapaaehtoista, eikä koiran ohjaajalta vaadita terapeutin pätevyyt-

tä.   Kaverikoiratoiminta antaa mahdollisuuksia elämänlaadun parantamiseen ja ihmisen 

kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseen. (Suomen Kennelliitto, 2016.) 
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Kuten aiemmin mainitsi, tiedon puute rajoittaa koira-avusteisen pedagogiikan käyttöä. 

Vaikka tutkimustulokset ovat positiivisia, puutteita löytyy varsinkin hyötyjen, meka-

nismien ja rajoitusten määrittelemisessä tieteellisellä tasolla. (Ryan 2000. s. 3—6.) Tällä 

hetkellä ei ole riittävästi tietoa esimerkiksi siitä, mikä eläin toimii parhaiten missäkin 

ympäristössä tai mitkä ominaisuudet eläimissä vaikuttaa positiivisesti terveyteen ja hy-

vinvointiin. Käytettäessä eläinavusteista toimintaa tulisi olla varovaisempi ryhmien 

kanssa, joille se ei ehkä sovi. Toiminnassa tulisi aina huomioida osallistujien kulttuuri-

tausta ja historia, joka voi omalta osaltaan rajoittaa käyttöä. (Beck &  Katcher, 2003.) 

 

 

2.2 Tarkkaavaisuus  

 

Tarkkaavaisuus  

 

Tarkkaavaisuuden osatekijöinä ovat tarkkaavaisuuden kohdentaminen, ylläpitäminen 

sekä kohteen vaihtaminen (Aro & Närhi, 2003, s. 28—34). Ilmiön havaitseminen lähtee 

liikkeelle tarkkaavaisuuden kiinnittymisestä tiettyyn asiaan. Valikoivan kohdentamisen 

avulla pystymme valitsemaan ympäristöstä oleelliset ärsykkeet (Aro & Närhi, 2003, s. 

28—34). Samalla aivomme vastaanottavat eriasteisia aistiärsykkeitä, joiden pohjalta 

havaintomme rakentuvat. Jotta pystymme keskittymään samaan asiaan pitkäjänteisesti 

ilman, että tarkkaavaisuutemme herpaantuu, täytyy meidän ylläpitää tarkkaavaisuut-

tamme sekä suojata sitä ulkopuolisilta häiriöiltä. Tarkkaavaisuuden pysyessä yllä pys-

tymme käsittelemään ilmiötä, jonka päätteeksi meidän täytyy siirtää huomiomme halli-

tusti seuraavaan kohteeseen. Näitä toimintoja hallinnoivat useat eri aivojen osa-alueet. 

Mikäli jossain tarkkaavaisuuden osa-alueessa on ongelmia, voidaan puhua jonkin astei-

sesta tarkkaavaisuushäiriöistä. (Almqvist, 2004, s. 243.) 

 

Tarkkaavaisuuden osatekijöistä puhuttaessa tarkkaavaisuuden kohdentamista käytetään 

myös käsitettä tarkkaavaisuuden suuntaaminen. Sillä tarkoitetaan kykyä valikoida kai-

kesta saapuvasta informaatiosta oleellinen ja sulkea muu epäoleellinen informaatio ul-

kopuolelle. (Mirsky, Anthony, Duncan, Ahearn ja Kellam, 1991.) Tällaista voi olla esi-

merkiksi tarkkaavaisuuden kohdentaminen tehtäviin, vaikka luokassa olisi epäoleellista 
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informaatiota, kuten meteliä. Tarkkaavaisuuden ylläpitämisellä tarkoitetaan kykyä kes-

kittyä tehtävään ilman tarkkaavaisuuden herpaantumista. Kohteen vaihtaminen puoles-

taan on hyvin tilannesidonnainen käsite, jolloin tarkkaavaisuuden kohdetta tulisi pystyä 

vaihtamaan tilanteen vaatimalla tavalla. (Mirsky, Anthony, Duncan, Ahearn ja Kellam, 

1991.) Mikäli kohteen vaihtaminen on haastavaa, ilmenee tämä impulsiivisena käyttäy-

tymisenä tilanteissa, joissa toiminta tulisi lopettaa. Toiminnan lopettamisen vaikeuden 

lisäksi tarkkaavaisuuden siirtäminen uuteen kohteeseen saattaa olla haastavaa. (Sand-

berg, 2003, s. 125—126.)  

 

Tarkkaavaisuudesta ja tarkkaavaisuuden kapasiteetista puhuttaessa voidaan tarkkaavai-

suus jakaa autonomiseen ja kontrolloituun tarkkaavuuteen. Automaattisen tarkkaavuu-

den kapasiteetti voi olla suuri, sillä se ei vaadi tahdonalaista keskittymistä, kun taas 

kontrolloidun tarkkaavuuden vaatiessa ponnistelua kapasiteetti on huomattavasti pie-

nempi. Oleellisena tekijänä on toimintojen automatisoituminen. Tutkimuksissa ei ole 

vielä toistaiseksi selvää näyttöä siitä, suuntautuvatko tarkkaavaisuuden häiriöt juuri au-

tonomiseen vai kontrolloituun tarkkaavuuteen, sillä tutkittaessa tarkkaavuutta tutkimuk-

set suuntautuvat yleensä juurikin jälkimmäiseen. (Lyytinen, 2003, s. 92.) 

 

Tarkkaavuuteen vaikuttaa samanaikaisesti useat eri tekijät, jotka ovat tiiviisti sidoksissa 

toisiinsa. Näitä ovat esimerkiksi vireystila, motivaatio, tunnetila, stressitekijät, tiedot ja 

taidot sekä ympäristö. Hyvän vireystilan ylläpitäminen ja motivaatio edesauttavat tark-

kaavaisuuden säilyttämistä. Vireystilan ollessa joko liian korkea tai matala keskittymi-

nen vaikeutuu. Merkitykset puolestaan vaikuttavat voimakkaasti motivaation heräämi-

seen ja ylläpitoon. (Aro & Närhi, 2003, s. 22—27.) Motivaatio on tärkeää toiminnan 

suuntaamisessa, suunnittelussa ja huomion ylläpitämisessä (Lyytinen, 2002, s. 50).  

 

Varsinkin tarkkaavaisuushäiriöisellä tunteiden säätely voi olla rajallista. Lisäksi ympä-

ristön stressitekijät, kuten melu vaikeuttavat tarkkaavaisuuden suuntaamista ja ylläpitä-

mistä. Näiden stressitekijöiden sietäminen eroaa suuresti eri ihmisten välillä. Tähän vai-

kuttaa aiemmin mainitut tunnetilat, motivaatio sekä vireystila. Tarkkaavaisuuden kogni-

tiiviseen näkökulmaan liittyy läheisesti tiedot ja taidot. Keskeisenä tekijänä on toiminto-

jen automatisoituminen, jolloin tehtävään ei tarvitse kiinnittää niin paljon huomiota kuin 

noviisin. Ympäristöllä, kuten opetuksen järjestelyillä voidaan helpottaa tarkkaavaisuu-

den suuntaamista ja ylläpitämistä. Tähän voi kuulua esimerkiksi sopivin väliajoin jakso-
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tetut tauot ja mahdollisuus liikkua. Sopivan ympäristön luomisessa koululla ja kodilla 

on suuri rooli. (Aro & Närhi, 2003, s. 22—27.)  

 

Tarkkaavaisuushäiriö 

 

Tarkkaavaisuushäiriö on kehityksellinen neurobiologinen häiriö (Hiltunen 2012, s. 9; 

Polanczyk, Lima, Horta, Biederman & Rhode, 2007, s. 942), joka on perinnöllinen (Aro 

& Närhi, 2003, s. 10). Tutkimusten mukaan siitä kärsii n. 5 % lapsista (Hiltunen, 2012, 

s. 9; Polanczyk, Lima, Horta, Biederman & Rohde, 2007, s.942; Willcut, 2012). Joiden-

kin tutkimusten mukaan sen oireita esiintyy jopa 10 %:lla lapsista (Almqvist, 2004, s. 

240). Tarkkaavaisuushäiriö onkin yksi yleisimmistä kouluvaikeuksien aiheuttajista lu-

kihäiriön rinnalla (Kujala, 2012, s.27). Tämä ilmenee lapsella yleensä viiden ensimmäi-

sen elinvuoden aikana korostuen kouluolosuhteissa ja on yleisenpää pojilla kuin tytöillä 

(Almqvist, 2004, s. 240–241). 

 

ADHD.lla (attention deficit hyperactivity disorder) tarkoitetaan aktiivisuuden ja tark-

kaavaisuuden häiriötä (Moilanen, 2012, s. 35). Sille on tyypillistä jatkuvat keskittymis-

kyvyn vaikeudet, yliaktiivisuus, impulsiivinen käytös, levottomuus ja ympäristöä häirit-

sevä käyttäytyminen (Huttunen, 2014; Lyytinen 2002, s. 43). Tämä voi ilmetä myös il-

man yliaktiivisuutta, jolloin puhutaan ADD:stä (attention deficit disorder) (Kujala, 

2012, s.27). Keskittymiskyvyn ja tarkkaavaisuuden ajatellaan olevan primaarisia oireita 

ja impulsiivisuuden sekä ylivilkkauden sekundaarisia oireita (Almqvist, 2004, s. 240). 

Tarkkaavaisuushäiriöisen on vaikeaa säädellä toimintaansa ja käyttäytymistään niin, että 

se vastaisin tehtävän, ympäristön ja omien tavoitteiden vaatimuksia (Aro & Närhi, 

2003, s. 8).  

 

Tarkkaavaisuushäiriö on geneettisesti periytyvä sairaus, johon ympäristön vaikutus on 

suuri (Almqvist, 2004, s. 240—245). Tutkimusten mukaan puolet oireista on lähtöisin 

geneettisistä eroista (Sandberg 2003, s. 132). Ympäristön vaikutuksesta varsinkin var-

haislapsuuden psyykkinen ja sosiaalinen kasvuympäristö vaikuttaa kiintymyssuhteiden 

kehitykseen, jonka on todettu olevan yhteydessä koulussa esiintyvään hyperaktiivisuu-

teen ja keskittymisongelmiin. (Almqvist, 2004, s. 240–245.) Vuorovaikutussuhteet vai-

kuttavat varsinkin lapsen itsesäätelytaitojen kehitykseen (Aro & Närhi, 2003, s.10.). 
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Tarkkaavaisuushäiriöissä itsesäätely heikentyy varsinkin motorisen toiminnan, tarkkaa-

vaisuuden tason ja suunnan osalta (Sandberg, 2003, s. 135).  

 

Sairaudesta kärsivillä lapsilla taustalla on vain harvoin aivovaurio tai -sairaus, toisin 

kuin aiemmin luultiin. Tarkkaavaisuushäiriötä aiheuttavat pienetkin kehitykselliset häi-

riöt keskushermostossa, jolloin virikkeiden ja impulssien käsittely keskushermostossa 

häiriintyy. Esimerkiksi pienet poikkeamat aivojen kehityksessä voivat aiheuttaa häiriöi-

tä kiintymyssuhteissa, joka vaikuttaa tarkkaavaisuuteen ja aktiivisuuden kehitykseen. 

(Almqvist, 2004, s. 240–245.) Tutkimusten mukaan tarkkaavaisuushäiriön taustalla vai-

kuttaa aivokuoren orito-frotaalisen ja fronto-striataaliset alueet ja niiden yhteydet hypo-

talamukseen ja lmbiseen järjestelmään (Lyytinen, 2002, s. 44). Lisäksi taustalla vaikut-

taa keskushermoston välittäjäaineiden häiriö, jolloin keskushermostossa on normaalia 

alhaisempi aktiivisuus, josta seuraa yliaktiivista käyttäytymistä. (Almqvist, 2004, s. 

240–245; Sandberg, 2003, s. 129.) Varsinkin dopamiinin aineenvaihduntaa säätelevä 

geenit ovat merkityksellisiä ADHD.n perinnöllisyydessä ja ilmenemisessä (Moilanen, 

2012, s. 37).  

 

Erot sukupuolten välillä  

 

Tarkkaavaisuushäiriötä (ADHD) esiintyy enemmän pojilla, kuin tytöillä (Arnett, Pen-

nington, Willcutt, DeFries & Olson, 2015, Willcutt, 2012). Tutkimusten mukaan tämä 

suhde poikien ja tyttöjen välillä on 3:1 (Willcutt, 2012). Geneettisten tekijöiden lisäksi 

yhtenä selittävänä tekijänä tälle on ADHD luokitusten psykometrinen epätasa-arvoisuus 

miesten ja naisten välillä. Miehillä esiintyy esimerkiksi aggressiivista käyttäytymistä 

naisia enemmän, joka johtaa heidät helpommin tuen piiriin. Lisäksi miespuolisilla hen-

kilöillä varianssi, eli vaihtelu oireiden välillä on laajempi, kuin naisilla. (Arnett, ym. 

2015.)  

 

Tarkkaavaisuushäiriön oireet  

 

ADHD-lapset ovat usein vauvasta saakka hyperaktiivisia ja motoriselta kehitykseltään 

hieman ikäisiään jäljessä. Tästä johtuen he ovat esimerkiksi tapaturma-alttiita. ADHD-

lapsi on usein kasvatuksellisesti haastava, joka heijastuu perheen vuorovaikutussuhtei-

siin. Myöhemmin ylivilkkaus vähenee, mutta oireet ilmenevät levottomuutena, ärtyisyy-
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tenä ja hermostuneisuutena, jotka saattavat ilmetä esimerkiksi aggressiivisena käyttäy-

tymisenä. ADHD:n kanssa esiintyy usein rinnakkain muita käyttäytymishäiriöitä, kuten 

masennusta, ahdistusoireita sekä käytösongelmia. Myös oppimisvaikeudet ovat yleisiä, 

sillä tarkkaavaisuuden pitkäjänteinen ylläpitäminen opittavassa asiassa on vaikeaa. 

(Almqvist, 2004, s. 243–245.) 

 

Tarkkaavaisuushäiriöisen oireet koostuvat pääasiassa tarkkaamattomuudesta, impulsii-

visesta käyttäytymisestä ja motorisesta levottomuudesta. Tarkkaamattomuudella tarkoi-

tetaan haasteita tarkkaavaisuuden kohdistamisessa. Tällöin esimerkiksi ulkopuolinen 

häiriö voi vie helposti huomion. (Aro & Närhi, 2003, s. 12—13.) Ulkoisten häiriöiden 

vuoksi tarkkaavaisuushäiriöisen oppilaan on usein vaikea keskittyä pitkäjänteisesti sa-

maan tehtävään.. Tämä johtaa tehtävien keskenjättämiseen ja muihin sijaistoimintoihin. 

Huomion kiinnittäminen yksityiskohtiin on ongelmallista, joka aiheuttaa huolimatto-

muusvirheitä koulutyössä. Keskittymisen ollessa vaikeaa oppilas alkaa usein vältellä 

tehtäviä, jotka vaativat pitkäkestoista henkistä ponnisteluun. Nämä vaikeudet ilmenevät 

varsinkin kouluolosuhteissa. (Almqvist, 2004, s. 241–242.) Impulsiiviseen käyttäytymi-

seen kuuluu reagoiminen näihin ulkopuolisiin häiriöihin, mutta se pitää sisällään myös 

puhumisen ilman ympäristön huomioimista. Motorinen levottomuus ilmenee vaikeutena 

pysyä paikallaan ja vilkkautena. Varsinkin impulsiivisuus ja motorinen levottomuus 

esiintyvät tilanteissa, jotka ovat vastoin ympäristön odotuksia. (Aro & Närhi, 2003, s. 

12—13.)  

 

Tarkkaavaisuushäiriöisen sosiaalisissa taidoissa on usein puutteita, jolloin lapsi ei pysty 

keskittymään leikkeihin ryhmätilanteissa. Tarkkaavaisuuden kiinnittämisen ollessa 

puutteellista hänen on myös vaikea havaita psykologisia viestejä ja sosiaalisia signaale-

ja, joka vaikeuttaa toimintaa muiden lasten kanssa. Nämä heijastuvat muun muassa 

heikkona itsetuntona. Muut kokevat monesti impulsiivisen käyttäytymisen (kuten pu-

heen keskeyttämisen ja odottamisen vaikeudet sekä tilanteeseen sopimattoman puheliai-

suuden) häiritsevänä, jolloin tarkkaavaisuushäiriöistä aletaan syrjiä. Muiden on myös 

vaikea ymmärtää hyperaktiivista kätöstä, kuten levotonta jalkojen ja käsien liikuttelua, 

paikallaan pysymisen vaikeuksia sekä motorista yliaktiivisuutta ja äänekkyyttä. Ylivilk-

kaus voi opettajan silmissä ilmetä kurinpito-ongelmina, mutta tarkkaavaisuushäiriöinen 

lapsi tekee tätä usein enemmän ajattelemattomuuttaan kuin rikkoen sääntöjä tarkoituk-

sella. (Almqvist, 2004, s. 241–245.) 
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Tarkkaavaisuushäiriön ilmetessä ilman yliaktiivisuutta (ADD) lapsi on usein hämmen-

tynyt ja sisäänpäin sulkeutunut. Uneliaisuus ja apaattinen käytös vaikeuttavat keskitty-

mistä ja sosiaalisia suhteita. Hän ei kuitenkaan häiritse toiminnallaan muita oppilaita. 

ADD-lapsella ei esiinny impulsiivisuutta, häiriintyneisyyttä ja aggressiivisuutta yhtä 

paljon, kuin ADHD-lapsella. (Lyytinen, 2002, s. 48—49.) Tästä syystä myös diagno-

sointi viivästyy usein. ADD on yleisempää tytöillä kuin pojilla. (Leppämäki, 2012, s. 

46—48.)  

 

Tarkkaavaisuushäiriö jatkuu yleensä läpi elämän, mutta oireet ilmenevät eri tilanteissa 

ja eri voimakkuudella (Aro & Närhi, 2003, s. 17; Sandberg, 2003, s. 120). Tutkimusten 

mukaan esimerkiksi motorinen levottomuus vähenee iän myötä voimakkaammin suh-

teessa tarkkaamattomuuteen. (Aro & Närhi, 2003, s. 17.) 

 

Tarkkaavaisuushäiriö ja itsesäätelykyky  

 

Kuten aiemmin mainitsin, tarkkaavaisuushäiriöisen on vaikeaa säädellä toimintaansa ja 

käyttäytymistään niin, että se vastaisin tehtävän, ympäristön ja omien tavoitteiden vaa-

timuksia (Aro & Närhi, 2003, s. 8). Itsesäätelyllä tarkoitetaan kykyä säädellä emootiota, 

käyttäytymistä ja kognitiivista työskentelyä. Tämä ilmenee taitona tietoisesti säädellä 

tarkkaavaisuuttaan, muistia, jäsentää tietoa sekä suunnitella ja arvioida toimintaa. Jo 

pienellä lapsella esiintyy itsesäätelykykyä ja se kehittyy vuorovaikutuksessa ympäristön 

kanssa, jolloin lapsen onnistuneet itsesäätelykokemukset, kuten itkun avulla saatu ruo-

ka, johtavat haluun saada lisää asioita oman säätelyn piiriin. (Aro, 2012, s. 51—58.) 

 

Itsesäätelyn kehitys voi lamaantua synnynnäisten taipumusten, kuten impulsiivisuuden 

seurauksena tai esimerkiksi lapsen laiminlyönnistä johtuen, jolloin lapsi ei saa tarvitse-

maansa palautteen ja hoivan luomaa jäsennystä. Tunteiden ja käyttäytymisen säätelyn 

hankaluudet ilmenevät joko ylisäätelynä tai alisäätelynä. Ylisäätelyllä tarkoitetaan lap-

sen liiallista tunteiden ja käyttäytymisen säätelyä, jolloin lapsi saattaa vaikuttaa etäiselle 

ja jännittyneelle, kun lapsi ei uskalla ilmaista tai tunnistaa tunteitaan. Alisäätelyssä lapsi 

puolestaan ei kykene säätelemään tunteitaan ja toimintaa riittävästi, jolloin se ilmenee 

esimerkiksi aggressiivisena ja impulsiivisena käyttäytymisenä. Ulkoisen tuen avulla 
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voidaan auttaa lasta itsesäätelykyvyssä, joka on oleellisena tekijänä esimerkiksi 

ADHD.n ilmenemisessä. (Aro, 2012, s. 59—63.)  

 

Tarkkaavaisuushäiriö ja toiminnanohjauksen taidot  

 

Toiminnanohjauksen taito on ihmisen kyky säädellä käyttäytymistään tilanteen vaati-

malla tavalla (Paananen, Heinonen, Knoll, Närhi & Leppänen, 2012; Närhi, 2012). Sen 

avulla ihminen säätelee muiden taitojen käyttöä. Toiminnanohjaus koostuu osataidoista, 

joita ovat aloite-, ennakointi- ja suunnittelukyky. Lisäksi toiminnanohjaustaitoihin kuu-

luu kyky käyttäytyä suunnitelman mukaisesti, kyky jättää tehtävää häiritsevät tekijät 

huomiotta sekä kyky arvioida toimintaa. (Närhi, 2012.) Erityisen keskeisenä toimin-

nanohjauksen perustaitona pidetään kykyä jättää tehtävää häiritsevät tekijät huomiotta, 

eli inhibition taidot. Tällöin epäoleelliset ärsykkeet eivät haittaa toimintaa. (Paananen 

ym., 2012.) Inhibition taitoihin kuuluu lisäksi kyky viivästyttää reagointia ärsykkeeseen 

(Närhi, 2012). Sen ajatellaankin olevan edellytyksenä toiminnanohjauksen taitojen ke-

hittymiselle  (Paananen ym., 2012; Närhi, 2012).  

 

Toiminnanohjaustaitojen heikkous voi näkyä esimerkiksi vaikeuksina suoriutua projek-

titöistä, joiden edellytyksenä on itsenäinen suunnittelu ja toteuttaminen pitkällä aikavä-

lillä. Tällainen oppilas voi suoriutua kuitenkin menestyksellisesti rutiininomaisista opet-

tajan strukturoimista tehtävistä, joissa toiminnanohjaustaitoja ei tarvita yhtä paljon. 

(Närhi, 2012.)  

 

Diagnosointi 

 

Tarkkaavaisuudenhäiriöstä puhutaan, kun oireet ovat voimakkaita, pitkäkestoisia ja il-

menevät useassa eri ympäristössä, kuten koulussa, kotona ja harrastuksissa. Jotta tark-

kaavaisuushäiriö diagnosoidaan, kriteerien tulee täyttyä vähintään kahdessa eri ympäris-

tössä alentaen toimintakykyä ja aiheuttaen lapselle tai muille ympärillä oleville ihmisille 

häiriötä. Lisäksi tulee selvittää onko kyseessä tarkkaavaisuushäiriö (ADHD) vai tark-

kaavaisuushäiriö ilman yliaktiivisuutta (ADD). Diagnoosi edellyttää, että oireet alkavat 

ennen seitsemättä ikävuotta. (Almqvist, 2004, s. 241–246.) Diagnosoidessa tarkkaavai-

suushäiriötä tulee aina ottaa huomioon lapsen ikä ja tilanne (Aro & Närhi, 2003, s. 13). 
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Diagnosointia vaikeuttavat muun muassa muiden häiriöiden rinnakkain esiintyvät oi-

reet. (Almqvist, 2004, s. 241–246; Aro & Närhi, 2003, s. 18.) 

 

Suomessa ADHD.n luokituksessa käytetään WHO:n ICD-10 tautiluokitusta. Diagnoosi-

kriteereinä toimii kolme osa-aluetta, joita ovat poikkeava keskittymiskyvyttömyys, hy-

peraktiivisuus ja levottomuus. Kustakin osa-alueesta luetellaan oireita, joista tietyn mää-

rän tulee täyttyä. Näitä ovat esimerkiksi keskittymiskyvyttömyyden kohdalla esineiden 

kadottaminen ja ulkopuolisista häiriöistä ärsyyntyminen. Oireiden tulee esiintyä laaja-

alaisena, jolloin kyseiset kriteerit täyttyvät vähintään kahdessa eri tilanteessa, kuten 

koulussa ja kotona. Tautiluokituksen mukaan oireiden tulee olla pitkäkestoisia ja alkaa 

ennen seitsemättä ikävuotta. Lisäksi on poissuljettava muut sairaudet, kuten maaninen 

jakso, depressiivinen jakso, ahdistuneisuushäiriöt sekä laaja-alaiset kehityshäiriöt. 

(ADHD-liitto, 2017.) Kyseistä tautiluokitusta ei voi suoranaisesti käyttää ADD.n koh-

dalla, sillä yhtenä osa-alueena on hyperaktiivisuus.   

 

Hoito ja tukitoimet 

 

Tarkkaavaisuushäiriöinen lapsi tarvitsee koulunkäyntiinsä erityistä tukea, joka on yh-

teistyöhön perustuvaa. Varsinkin tukitoimien suunnittelussa auttavat erityisopettaja ja 

koulupsykologi, jotka toimivat yhteistyössä vanhempien, opettajan ja muun kouluhenki-

lökunnan kanssa. (Numminen & Sokka, 2009, s. 124—126.) Suomessa tukea annetaan 

kolmiportaisen tuen mallin mukaisesti, johon kuuluu yleinen tuki, tehostettu tuki ja eri-

tyinen tuki. Tuen keskeisenä tavoitteena on ehkäistä ongelmien muodostumista, syve-

nemistä sekä pitkäaikaisvaikutuksia. Tukitoimenpiteet tulisikin aloittaa aina ajoissa. 

(Opetushallitus, 2014, s. 61—63.) 

 

Ensimmäinen keino reagoida oppilaan tuentarpeeseen on yleinen tuki, joka voidaan to-

teuttaa esimerkiksi opetusta eriyttämällä, henkilöstön yhteistyöllä, ryhmiä joustavasti 

muuntelemalla, tukiopetuksella tai osa-aikaisella erityisopetuksella. Yleistä tukea varten 

ei tarvita erillisiä tutkimuksia tai päätöksiä. Siirryttäessä tehostettuun tukeen on oppi-

laalle tehtävä pedagoginen arvio, jossa oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin kokonais-

tilannetta arvioidaan monipuolisesti. Lisäksi järjestettävä tuki kirjataan oppimissuunni-

telmaan, jolla oppilaan kehittymistä seurataan. Tehostettuun tukeen siirrytään, kun ylei-

nen tuki ei riitä oppilaan koulunkäynnin tukemiseksi. Luonteeltaan se on vahvempaa ja 
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pitkäjänteisempää, kuin yleinen tuki. Korkeimpana tuen vaiheena on erityinen tuki, jolla 

tarkoitetaan kokonaisvaltaista, suunnitelmallista tukea, jota annetaan erityisopetuksen 

keinoin. Tällöin oppilas voi opiskella joko oppialueittain tai toiminta-alueittain. Erityi-

nen tuki edellyttää pedagogista selvitystä, joka on oleellinen tuen tarpeen selvittämises-

sä, tuen suunnittelussa sekä onnistuneessa toteuttamisessa. Lisäksi oppilaalle tehdään 

henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, eli HOJKS. (Opetushal-

litus, 2014, s. 62—69.) 

 

Euroopassa tarkkaavaisuushäiriöiden hoidossa pyritään kiinnittämään huomiota sairau-

den taustalla vaikuttaviin tekijöihin: psyykkisiin, kognitiivisiin, emotionaalisiin ja sosi-

aalisiin ulottuvuuksiin, kun taas Yhdysvalloissa keskitytään biologisiin näkökohtiin, 

jolloin hoito voi olla hyvin erityyppistä (Almqvist, 2004, s. 240–248). Esimerkiksi 

Suomessa 0,02 % lapsista saa lääkehoitoa tarkkaavaisuushäiriöön kun taas Yhdysval-

loissa luku on 3 % (Aro & Närhi, 2003, s. 60—61).  

 

Hoidon taustalla on aina moniammatillinen yhteistyö, joka kestää vuosia ja vaatii eri 

osapuolten sitoutumista (Almqvist, 2004, s. 240—248). Monimuotoisen tukemisen 

avulla lapsen ympärillä toimiville ihmisille pyritään antamaan riittävästi tietoa 

ADHD:sta, jotta he pystyisivät tukemaan lasta parhaalla mahdollisella tavalla (Alm-

qvist, 2004, s. 240—248; Paananen, Heinonen, Knoll, Närhi & Leppänen, 2012). Van-

hempien kanssa pidetään ohjauskeskusteluja ja koulussa tai päiväkodissa otetaan käyt-

töön tarvittavia tukitoimenpiteitä (Paananen, Heinonen, Knoll, Närhi & Leppänen, 

2012). Varsinkin kasvatuksen tukeminen on tärkeää. Psykoterapian avulla pyritään kes-

kittymishäiriöisen lapsen emotionaalisiin ja itsetuntoon liittyviin ongelmiin. Keskiössä 

on esimerkiksi sosiaalisten taitojen harjoitteleminen. (Almqvist, 2004, s. 240–248.) 

 

Tarkkaavaisuushäiriön oireiden ollessa vaikeita voidaan suositella lääkehoitoa (Paana-

nen, Heinonen, Knoll, Närhi ja Leppänen, 2012). Lääkehoitona voidaan käyttää kes-

kushermostoa stimuloivia amfetamiiniryhmään kuuluvia lääkkeitä, jotka parantavat 

keskittymiskykyä ja vähentävät hyperaktiivisuutta (Almqvist, 2004, s. 240–248). Yleen-

sä käytetään metyylifenidaattia, amfetamiinia tai dextroamfetamiinia, jotka vaikuttavat 

dopamiini-nimiseen välittäjäaineeseen keskushermostossa. 70–80 % lapsista hyötyy 

lääkehoidosta. Se tulisi aloittaa aina kokeilujaksolla, jolloin lääkitys on lääkärin, neuro-

login tai psykiatrin jatkuvassa valvonnassa vanhempien ja opettajan tarkkailun lisäksi. 
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(Aro & Närhi, 2003, s. 60—61.) Lääkehoidolla on kuitenkin sivuvaikutuksia, kuten 

anorektisia oireita, vatsakipuja ja päänsärkyä. Lääkehoito on aina yhdistettävä muihin 

hoitotoimenpiteisiin (Almqvist, 2004, s. 240–248.), sillä se ei ratkaise lapsen ongelmia 

ja vaikutus poistuu lopetettaessa lääkehoito (Aro & Närhi, 2003, s. 60—61). Myös koi-

ra-avusteinen pedagogiikka voi olla potentiaalinen hoitokeino tarkkaavaisuushäiriöiden 

hoidossa. Sillä onkin saatu lupaavia tuloksia. (Ryan, 2000, s. 9.) 

 

Tarkkaavaisuushäiriöisen vaikeudet ilmenevät varsinkin kouluolosuhteissa (Almqvist, 

2004, s. 241–242; Närhi, 2003, s. 167). Tästä syystä näiden olosuhteiden luominen 

tarkkaavaisuushäiriöisen oppimista tukevaksi on tärkeää. Koulussa oppimistilanteita 

tulisi rauhoittaa esimerkiksi pienentämällä opetusryhmiä ja henkilökohtaisen tuen avulla 

(Almqvist, 2004, s. 240–248). Struktuurilla pystytään tukemaan lapsen toiminnanohja-

uksen taitoja, joihin kuuluvat muun muassa tehtävien ennakoiminen, suunnittelu ja jous-

tava vaihtaminen aiheesta toiseen (Aho & Närhi, 2003, s. 35—75). Juurikin kiinnittä-

mällä huomiota lapsen toiminnanohjauksen taitoihin on koulussa saatu parhaimpia tu-

loksia (Sandberg, 2003, s. 147). Tarkkaavaisuushäiriöistä helpottaa selkeä ohjeistus. 

Struktuurina tarkkaavaisuushäiriöiselle voi toimia jo oman opettajan läsnäolo, jolloin 

toiminnanohjaus sijaisen läsnä ollessa vaikeutuu. Lisäksi oppilaan kanssa kannattaa har-

joitella mielensisäisiä ajatuskulkuja. Tukena voivat toimia myös kuvalliset vihjeet. Joh-

donmukaisen, säännöllisen, selkeän ja välittömän palautteen avulla voidaan tukea oppi-

lasta kohti haluttua käyttäytymistä. (Aro & Närhi, 2003, s. 35—75.) Palautteen välittö-

myys on jopa merkittävämpää, kuin sen suuruus (Sandberg, 2003, s. 126).  

 

Koulussa järjestettävän tuen lisäksi esimerkiksi Niilo Mäki Instituutti tarjoaa lastentut-

kimusklinikallaan ryhmämuotoista tarkkaavaisuuden ja toiminnanohjauksen kuntoutus-

ta, joka sopii erityisesti oppilaalle, jolla on haasteita toimia koulun tehtävätilanteissa. 

Kuntoutus järjestetään nimenomaan ryhmätilanteissa, sillä tilanteissa lapsen ollessa alt-

tiimpi häntä häiritseville impulsseille oireet ilmenevät voimakkaampina. Tarkkaavai-

suushäiriöisessä nämä impulssit, kuten toisten lasten liikehdintä herättävät lapsen im-

pulsiivisen käyttäytymisen, tarkkaamattomuuden ja levottomuuden. Ryhmätilanteista 

lapsi saa vertaiskokemuksia ja pystyy hyödyntämään mallioppimista havainnoimalla 

toisten tapoja selviytyä haastavista tilanteista. Tarkkaavaisuushäiriöiselle voi olla myös 

hyvin huojentavaa huomata, että muillakin on samankaltaisia haasteita. Ryhmämuotoi-

nen tarkkaavaisuuden ja toiminnanohjauksen kuntoutus ei sovellu kuitenkaan kaikille 
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tarkkaavaisuushäiriöisille, kuten niille, joilla esiintyy rinnakkain uhmakkuutta tai käy-

töshäiriöitä. (Paananen, Heinonen, Knoll, Närhi ja Leppänen, 2012.) 

 

 

2.3 Miksi koira-avusteisella pedagogiikalla on tutkimusten mukaan 

vaikutuksia oppilaan tarkkaavaisuuteen? 

 

Koira on useimmin käytetty ja tehokkain apu eläinavusteisessa terapiassa. Tähän vaikut-

taa koiran ja ihmisen välinen suhde sekä koiran kesyys ja helposti koulutettavuus. (Ni-

mer & Lundahl, 2007, s. 232–235.) Selvittäessäni teoriataustassani koira-avusteisen pe-

dagogiikan vaikutusten taustamekanismeja nostan esille ihmisen ja eläimen välisen suh-

teen, kiintymyssuhdeteorian, biophilia hypoteesin sekä sosiaalisen tuen teorian. Nämä 

neljä teemaa toistuvat jatkuvasti alan kirjallisuudessa ja niiden voidaankin ajatella ole-

van merkittävässä roolissa puhuttaessa koira-avusteisen pedagogiikan käytöstä.  

 

2.3.1 Ihmisen ja eläimen välinen suhde  

 

Ihmisen ja koiran välinen suhde  

 

Koira (Canis lupus familiaris) polveutui yli 100 000 vuotta sitten sudesta (Canis lupus) 

(Vila, Savolainen, Maldonado, Rice, Honeycutt, Crandall, Lundberg & Wayne, 1997). 

Kaikista eläimistä juuri susilla on pisimpään kestänyt suhde ihmisen kanssa (Kotrschal 

& Ortbauer, 2003, s. 147-148). Tämä suhde on kestänyt arvioiden mukaan noin 30 000- 

100 000 vuotta (Vila ym., 1997). Ratkaisevana tekijänä suden kesyyntymiselle oli viime 

jääkauden jälkeinen aika, jolloin alettiin siirtyä metsästys-keräily kulttuurista maatalou-

teen (Cirulli, Borgi, Francia, Aleeva, 2011, s. 343). Ihmisen ja koiran välinen suhde on 

erityinen katsekontaktin ansioista. Koiran on helppo lukea ihmisen eleitä ja eri tunneti-

loja, joka on mahdollistanut sen selviämisen vuosituhansien ajan. (Sillman-Latvala, 

2016.) 

 

Ihmiselle koiran kesyttäminen on ollut luonnollinen perimäämme ohjelmoitu prosessi. 

Eläinavusteinen terapia, johon myös koira-avusteinen pedagogiikka kuuluu, perustuu 

onnistuneeseen ihmisen ja koiran väliseen vuorovaikutussuhteeseen, joka on kaksisuun-

tainen. Tällöin ihminen ja koira elävät symbioosissa, josta molemmat osapuolet hyöty-
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vät. Symbioosissa ihminen tarjoaa koiralle tämän tarvitsemaa ruokaa, suojaa ja hoitoa. 

Itse hän saa koiralta tarvitsemaansa huomiota ja turvallisuutta. Mitä tiiviimmäksi tämä 

suhde muotoutuu, sitä enemmän ihminen kokee yhteenkuuluvuuden tunnetta. Suhteen 

perustana on se, että kumpikaan laji ei joudu kilpailemaan samoista fysiologisista perus-

tarpeista, kuten ruoasta. (Odendaal, 2000, s. 275–276.) 

 

Koiran läsnäolon aikaansaamat fysiologiset muutokset  

 

Koira-avusteisen pedagogiikan vaikutukset pohjautuvat kehossamme tapahtuviin fysio-

logisiin muutoksiin. Eläimen ja ihmisen välinen suhde, jossa ihminen välittää ja huoleh-

tii eläimestä, saa aikaan ihmisessä neurokemiallisia muutoksia, jotka vaikuttavat hyvin-

vointiimme (Fine & Beck, 2010, s. 10–11). Fyysinen kontakti, kuten koiran silittäminen 

laskee verenpainetta ja nostaa dopamiinin, beeta-endorfiinien, prolaktiinin sekä oksito-

siinin eritystä verenkiertoon. Näillä hormoneilla on positiivisia vaikutuksia esimerkiksi 

mielialaan, rauhallisuuteen ja onnellisuuteen. (Vartiovaara, 2006.) Myös Odendaal 

(2000, s. 278—279) havaitsi tutkimuksessaan samoja hormonaalisia muutoksia veren 

koostumuksessa. Varsinkin oksitosiinitasoon vaikutti vuorovaikutus juuri oman koiran 

kanssa, jolloin taustalla oli kiintymyssuhde. Vertailukohtana tutkimuksessa toimi vieras 

koira. Huomionarvoista on, että koirassa on havaittavissa samoja hormonaalisia muu-

toksia, kuin sen kanssa vuorovaikutuksessa olevassa ihmisessä. (Odendaal, 2000, s. 

279). 

 

Vuorovaikutus koiran kanssa vähentää ihmisen kortisolitasoa ja vapauttaa oksitosiini-

hormonia kehossa, jolla on todettu olevan stressiä vähentäviä vaikutuksia (Brazier, 

2015; Odendaal, 2000, s. 278–279). Koiran läsnä ollessa ihmisen oksitosiinitaso voi jo-

pa kaksinkertaistua. Nämä vaikutukset ovat todettavissa jo 5-24 minuutin kuluessa koi-

ran läsnä ollessa (Odendaal, 2000, s.278–279). Tämä tukee myös koira-avusteisen pe-

dagogiikan käyttöä, sillä 45 minuutin mittaisen oppitunnin aika koiran läsnä ollessa op-

pilas voi kokea nämä positiiviset vaikutukset. Myös useat muut tutkimukset tukevat 

eläimen ja ihmisen välisten fysiologisten vaikutusten merkitystä. Esimerkiksi Fried-

mann, Katcher, Lynch ja Thomas (1980) havaitsivat tutkimuksessaan, että lemmikki 

lisää eloonjäämisen todennäköisyyttä sydänsairauspotilailla. Suoria fysiologisia vaiku-

tuksia eläimellä olivat juurikin sykkeen ja verenpaineen aleneminen. Lisäksi tutkimuk-
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sen mukaan eläin tarjoaa seuraa sanattoman kommunikaation kautta, joka rentouttaa. 

Tällainen kommunikaatio on ainutlaatuinen ihmisen ja eläimen välillä.  

 

2.3.2 Kiintymyssuhdeteoria  

 

Nostan tutkimuksessani esille kiintymyssuhdeteoriaa, sillä tarkkaavaisuushäiriössä ym-

päristön, kuten kiintymyssuhteiden merkitys on suuri (Sandberg, 2003, s. 136; Almqvist 

2004, s. 244–245 ). Tällöin varhaislapsuuden vuorovaikutussuhteilla ja emotionaalisilla 

kokemuksilla on suuri merkitys varsinkin koulussa esiintyvissä keskittymishäiriöissä. 

Lapsen kokiessa turvattomuutta hän hakee tätä muualta ja kyky säädellä aktiivisuutta 

pienenee. (Almqvist 2004, s. 244–245.) Varsinkin lapsen hylkivä kohtelu heikentää 

tarkkaavaisuuden liikkumista eri kohteiden välillä (Hautamäki, 2011, s. 32). 

 

Ihmisellä on taipumus muodostaa voimakkaita tunnesiteitä. Tämä voi ilmetä esimerkik-

si ahdistuksena, vihana, masennuksena tai tunteiden sivuuttamisena eron tai menetyksen 

myötä. (Sinkkonen 2004, s. 1866: [Bowlby 1979]). Myös Ainsworth (1989, s. 711) nos-

taa esille näitä seikkoja määritellessään kiintymyssuhdetta. Hän määrittelee kiintymys-

suhteen siihen kuuluvien elementtien kautta. Kiintymyssuhde ei ole sama asia, kuin 

normaali kahden henkilön välinen suhde. Kiintymyssuhteen osapuolilla on tarve säilyt-

tää läheisyys, joka voi ilmetä esimerkiksi eroahdistuksena. Tähän kuuluu myös jälleen-

näkemisen tuoma ilo ja menettämisestä seuraava suru. Kiintymyssuhde on pitkäkestoi-

nen ja ainutlaatuinen tunneside, joka ei ole korvattavissa toisella tai vaihdettavissa toi-

seen. Oleellisia tekijöitä suhteessa ovat läheisyyden aikaansaama turvallisuudentunne ja 

luottamus. (Ainsworth, 1989, s. 711.) 

 

Kiintymyssuhteiden muodostaminen on universaali, biologinen prosessi, johon vaikut-

tavat kulttuuri sekä yksilön kokemukset (Ainsworth, 1989, s. 709). Taustalla on aivojen 

neurobiologiset prosessit (Hautamäki, 2011, s. 30). Niiden uskotaan kehittyneen luon-

nonvalinnan kautta, sillä läheisen ihmisen pitäessä huolta vauvasta se sai selviyty-

misedun lisäämällä eloonjäämisen mahdollisuuksia (Ainsworth, 1989, s. 709.) Kiinty-

myssuhteen synty mahdollisti esimerkiksi selviytymisen Afrikan savanneilla petoeläin-

ten keskellä (Hautamäki, 2011, s. 30).  
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Kiintymyssuhdeteoria sai alkunsa 1958, kun tutkijat huomasivat apinanpoikasten kiin-

tyvät ympäröiviin äiteihin oman emonsa ollessa poissa (Wesley 2006, s.56—69). Bowl-

byn 1950- ja 1960-luvuilla luoman kiintymyssuhdeteorian mukaan lapsen psyykkinen 

kehitys tarvitsee turvallisuuden tunnetta sekä lohdutusta. Nämä varhaiset kiintymyssuh-

teet, jotka perustuvat turvallisuuden tai turvattomuuden tunteeseen, ovat merkittävässä 

roolissa lapsen mielenterveyden kannalta läpi elämän. (Tamminen, 2004.) 

 

Kiintymyssuhteisiin kuuluu olennaisena osana primaari ja sekundaarikiintymys, jotka 

kuvastavat lapsen mielessä jäsentämää kiintymyssuhteiden tärkeys- tai luotettavuusjär-

jestelmää (Rusanen 2011, s. 197—202). Bowlbyn [1991] mukaan primaarikiintymys-

suhteella tarkoitetaan lapsen vahvaa kiintymystä yhteen henkilöön, jonka pohjalta hän 

pystyy muodostamaan muita kiintymyssuhteita (Rusanen 2011, s. 197—202). Primaari-

kiintymykseksi ei riitä pelkästään läsnäolo vaan kyseisen henkilön tulee olla vuorovai-

kutteinen ja responsiivinen lasta kohtaan. Näillä suhteilla on suuri merkitys muiden 

kiintymyssuhteiden muodostamiseen. (Rusanen 2011, s. 197—208.) 

 

Rusanen kirjoittaa kirjassaan aiemmin toteuttamastaan tutkimuksesta, jonka tarkoituk-

sena oli saada selville lapsen merkityksellisimmät ihmiset ja eläimet (Rusanen, 2011: 

[Rusanen, 2009]). Tutkimuksessa haastateltiin lapsia heille tärkeistä ihmisistä ja eläi-

mistä. Lapset mainitsivat 273 itselleen tärkeää, joista 31 mainintaa koski eläimiä (11 

%). Kotieläin tai pehmolelu mainittiin vanhempien rinnalla tai heti niiden jälkeen. Yksi 

vastanneista sijoitti tärkeimmiksi perheen kissan ja pehmolelun, jonka jälkeen tuli ser-

kun koiran. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että puuttuvia aikuiskontakteja on mahdol-

lista korvata kavereilla, pehmoleluilla tai eläimillä. (Rusanen 2011, s.209—214.) 

 

Useat tutkimukset tukevat teoriaa ihmisen ja eläimen välisestä kiintymyssuhteesta 

(Chur-Hansen, Winefield & Beckwith, 2009, s. 288-289, Kruger & Serpell 2006, s. 

29—31, Sable 1995, s. 335; Rusanen 2009; Wesley 2006, s. 56—69) Ihminen pystyy 

muodostamaan yhtä vahvan kiintymyssuhteen eläimiin, kuin toiseen ihmiseenkin. Täl-

lainen suhde tarjoaa myös mahdollisuuden harjoitella sosiaalisia taitoja, joita tarvitaan 

myöhemmin ihmisten välisessä kommunikoinnissa. (Wesley 2006, s. 56—69.) Sablen 

(1995, s. 335) mukaan tällä teorialla selitetään jo vuosisatoja kestänyttä suhdetta ihmi-

sen ja eläimen välillä. Lisäksi se auttaa ymmärtämään eläinten terapeuttista vaikutusta 

(Kruger & Serpell 2006, s. 29—31). Teorian taustalla on ajatus eläinten leimaantumi-
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sesta (Sinkkonen, 2004, s. 1866). Kiintymyssuhdeteorian mukaan ihmisellä on tarve 

suojella ja tulla suojelluksi. Tällaisen suhteen ihminen pystyy muodostamaan esimer-

kiksi lemmikkieläimen kanssa. (Bowlby, 1969.) Lemmikki tarvitsee ihmisen hoivaa ja 

suojelua selvitäkseen, mutta samalla se luo turvallisuudentunnetta ihmiselle. Ihmisen ja 

eläimen välinen suhde mukaileekin usein lapsen ja vanhemman välistä suhdetta (Fine & 

Beck, 2010 s. 8: [Barba 1995]).  

 

Koira-avusteisella pedagogiikalla on todettu olevan positiivisia vaikutuksia lapsen kiin-

tymyssuhteiden kehitykseen (Brazier, 2015). Kuten aiemmin totesin, varsinkin tarkkaa-

vaisuushäiriöissä kiintymyssuhteiden vaikutus on suuri (Almqvist 2004, s. 244—245). 

Näiden vuorovaikutussuhteiden luominen on perustana koira-avusteiden pedagogiikan 

vaikutuksille tarkkaavaisuushäiriöissä. Mikäli lapselta puuttuu merkittävä kiintymys-

suhde, on hänen mahdollista luoda tämä pedagogisessa tarkoituksessa olevan koiran 

kanssa. Esimerkiksi Chur ja Hansen ym. (2009) havaitsivat tutkimuksessaan Ainswort-

hin kiintymyssuhdeteorian määritelmän mukaisesti, että elämä ilman eläintä aiheuttaa 

ahdistusta ja ajatus poismenosta surua. He havaitsivat myös, että suhde oli molemmin 

puolin tyydyttävä ja vastavuoroinen.  

 

2.3.3 Biophilia hypoteesi 

 

Biophilia hypoteesin (eng. biophilia hypothesis) kehittäjän Edwards Wilsonin mukaan 

teorialla tarkoitetaan ihmisen luontaista kiinnostusta luontoa ja eläimiä kohtaan (Mc-

Vay, 1995, s. 6). Teorian keskeisenä ajatuksena on evoluution myötä kehittynyt ihmisen 

kyky parantaa eloonjäämismahdollisuuksiaan tarkkailemalla ja tuntemalla ympäristönsä 

(Kruger & Serpell, 2006, s. 26). Eläimet ovat tarjonneet ihmiselle ruuan ja vaatteiden 

lisäksi myös turvaa esimerkiksi vartioimisen kautta. Kyseessä ei siis ole rakkaus luontoa 

kohtaan vaan ihmisen luontainen suuntautuminen eläviin organismeihin. (Melson & Fi-

ne, 2006, s. 218.) Yhtenä esimerkkinä luontaisesta kiinnostuksesta on muun muassa se, 

että Yhdysvalloissa lapsen viidenkymmenen ensimmäisen sanan joukossa on useimmi-

ten koira, kissa, ankka, hevonen, karhu, lintu sekä lehmä (Melson, 2001, s. 83—84: 

[Nelson, 1973].)  

 

Biophilia hypoteesi ei nosta eläimiä muuta luontoa korkeampaan asemaan, vaan näkee 

ne osana muuta luontoa, kuten kasveja. Sen mukaan stressaantunut eläin lähettää vieste-
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jä mahdollisesta vaarasta ja siitä, ettei ympäristössä ole kaikki hyvin. Näihin viesteihin 

ihmisen on mahdollista reagoida. Tästä syystä esimerkiksi terapeutin on tarkkailtava 

terapeuttisessa kontekstissa käytettävän eläimen käyttäytymistä. (Melson & Fine, 2006, 

s. 221—222.) 

 

Biophilia hypoteesi luo teoreettista pohjaa eläinten käyttämiselle terapeuttisissa kon-

teksteissa. Se ei ota kantaa kuitenkaan pitkäaikaisvaikutuksiin, vaan tarkastelee nimen-

omaan tilanteita, joissa eläin on läsnä. Hypoteesin ollessa paikkansapitävä lapsi esimer-

kiksi kiinnittää huomiota enemmän eläimeen kuin muihin asioihin, kuten leluihin. Täl-

löin esimerkiksi pehmolelun käyttäminen ei saisi aikaan samoja muutoksia lapsessa. 

(Melson & Fine, 2006, s. 219—222.) Tämä on todettu paikkansapitäväsi tutkittaessa 

pehmolelukoiran käyttämistä rinnakkain oikean koiran kanssa (Limond, Bradshaw & 

Cormack, 1997). Biophilia hypoteesiin pohjautuen on tutkittu myös oppilaiden tarkkaa-

vaisuutta ja sitä, kuinka helposti se kiinnittyy koululuokassa ympäröiviin asioihin. Vie-

täessä lapset esimerkiksi maatilalle ovat he tarkkaavaisempia ympäristöään kohtaan ja 

vähemmän omissa ajatuksissaan. Tällöin myös oppiminen ja sosiaaliset tilanteet helpot-

tuvat. (Katcher & Teumer, 2006, s. 237—238.)  

 

Biophilia hypoteesiin kuuluu yhtä lailla sekä lapsen kiintyminen että pelko eläintä koh-

taan. Tavallisesti ystävällinen rauhallisesti käyttäytyvä eläin rauhoittaa myös ihmistä, 

kun taas aggressiivisesti käyttäytyvä eläin saa aikaan vastakkaisen reaktion. Yhtenä 

merkittävänä biophilia hypoteesiin pohjautuvana hyötynä onkin lapsen rauhoittuminen 

ja tätä kautta avoimempi käyttäytyminen eläimen läsnä ollessa. (Melson & Fine, 2006, 

s. 218—219.) 

 

 

2.3.4 Sosiaalisen tuen teoria  

 

Tutkimukset tukevat eläinten läsnäolon positiivisia vaikutuksia sosiaaliseen kanssa-

käymiseen. Tämä ilmenee erityisesti vieraiden ihmisten kanssa. Käytännössä kyse voi 

olla esimerkiksi helpottuneesta kanssakäymisestä terapeutin ja potilaan välillä, jolloin 

istunto on eläimen läsnä ollessa asiakkaalle iloisempi ja ystävällisempi kokemus. Lisäk-

si eläimen läsnäolo vähentää pelkoa ja auttaa rentoutumaan antamansa sosiaalisen tuen 

avulla. Juurikin näiden huomioiden pohjalta on rakennettu useita eläinavusteisia inter-

ventioita. (Kruger & Serpell, 2006, s. 39—40.) 
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2.4 Aiempi tutkimuskenttä koira-avusteisuuden vaikutuksista oppi-

laiden tarkkaavaisuuteen 

 

 

Koira-avusteisuutta on tutkittu lähes kuudenkymmenen vuoden ajan. Ensimmäisenä 

alan tutkijana voidaan pitää Boris Levinsonia, joka selvitti 1960-luvulla eläinavustei-

suuden vaikutuksia lapsilla. Eläinavusteisella toiminnalla on tutkimusten mukaan todet-

tu olevan lukuisia positiivisia vaikutuksia useilla eri kohderyhmillä. Kohderyhminä on 

käytetty esimerkiksi hoitokoteja, kouluja, vankiloita, kuntoutuskeskuksia ja psykiatrisia 

laitoksia (Ryan, 2000, s. 9). Tutkimusta eläinavusteisesta työskentelystä on tehty lisäksi 

eri ikäryhmille. Tarkasteltaessa näiden välisiä eroja eläinavusteisen terapian vaikutukset 

ovat olleet suurimmat pienillä lapsilla. Näyttääkin sille, että lapset ovat suurin hetero-

geeninen ryhmä, johon eläinavusteinen terapia vaikuttaa positiivisesti.  (Nimer & Lun-

dahl, 2007, s. 232–235.) Lisäksi lupaavia tuloksia on saatu vanhuksilla, autismin kirjon 

lapsilla, ADHD-lapsilla sekä nuorisorikollisilla (Ryan 2000, s.9). Kokonaisuudessaan 

eläinavusteisen toiminnan tai suppeammin koira-avusteisen pedagogiikan vaikutuksia 

eri osa-alueisiin, kuten tarkkaavaisuuteen, sosiaalisiin taitoihin, mielialaan tai koululuo-

kan ilmapiiriin on tutkittu vielä varsin vähän. Suhteessa eniten tutkimuksia näyttää löy-

tyvän vaikutuksista sosiaalisiin taitoihin tai koululuokan ilmapiiriin kun taas vaikutuksia 

tarkkaavuuteen on tutkittu todella vähän. Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että koiran 

läsnäolo muun muassa tasoittaa oppilaiden tunne-elämää, rauhoittaa ja auttaa keskitty-

mään (Luomala-Toikkanen, 2008). Lisäksi sen on todettu vähentävän muun muassa hy-

peraktiivisuutta (Kotrschal & Ortbauer, 2003) ja tarjoavan monia terapeuttisia etuja, ku-

ten toveruutta, rakkautta, huumoria ja mahdollisuuden ilmaista tunteita (Ryan, 2000, s. 

4). 

 

Limond, Bradshaw ja Cormack (1997) tutkivat koira-avusteiden pedagogiikan vaiku-

tuksia oppimisvaikeuksisilla oppilailla tavoitteenaan luoda keinoja ilmiön tutkimiseksi. 

Tutkimuksen kohdejoukkona toimi kahdeksan 7-12-vuotiasta lasta, joilla oli todettu 

Downin syndrooma. Lapsia tarkkailtiin kontrolloiduissa istunnoissa kuuden viikon ai-

kana. Jokainen istunto koostui seitsemän minuutin jaksosta, jolloin käytössä oli pehmo-

lelukoira ja seitsemän minuutin jaksosta, jolloin käytössä oli oikea koira. Istunnot vide-
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oitiin, äänitettiin ja niitä havainnoitiin määrällisin keinoin, jonka jälkeen tehtiin tilastol-

linen analyysi tulosten saamiseksi. (Limond, Bradshaw & Cormack, 1997, s. 84–86.) 

 

Tutkimuksen tulokset jaettiin havaintojen luokittelemisessa käytettyihin kategorioihin, 

joita olivat katsominen, vastaaminen ja aloitteen tekeminen. Lapset katsoivat merkittä-

västi kauemmin oikeaa koiraa, kuin pehmolelukoiraa. Käytettäessä pehmolelukoiraa he 

kiinnittivät enemmän huomiota sekä paikalla olleeseen aikuiseen että leluihin. Havain-

noitaessa ohjaajalle vastaamista lapset vastasivat sekä oikeaa koiraa että pehmolelu-

koiraa käytettäessä yhteä usein suullisesti ohjaajalle. Oikeaa koiraa käytettäessä ilmeni 

kuitenkin sanatonta vastaamista enemmän. Tuloksista havaittiin, että lapset sivuuttivat 

aikuisen harvemmin oikean koiran läsnä ollessa. Lapset tekivät useammin sanallisen 

aloitteen oikeaa koiraa kohtaan, kuin pehmolelukoiraa. Oikean koiran ollessa läsnä lap-

set tekivät myös useammin aloitteen ohjaajaa kohtaan. Tuloksista oli havaittavissa, että 

lapset olivat todellisen koiran läsnä ollessa tarkkaavaisempia, vastasivat paremmin ai-

kuiselle sekä tekivät useammin aloitteen, kuin käytettäessä pehmolelukoiraa. (Limond 

ym., 1997, s. 86–89.) 

 

Kogan, Granger, Fitchett, Helmer ja Young (1999) tutkivat tutkimuksessaan eläinavus-

teisen terapian vaikutuksia tunnehäiriöisiin lapsiin kahden tapauskertomuksen avulla. 

Tutkittava A oli 12-vuotias, jolla oli todettu kehitysvamma, tarkkaavaisuushäiriö, uh-

makkuushäiriö, masennus sekä tunnehäiriöitä. Hänellä oli lääkitys sekä masennukseen 

että impulssien kontrollointiin.  Eläinavusteisella terapialla pyrittiin vaikuttamaan var-

sinkin keskittymisvaikeuksiin ja sosiaalisiin taitoihin, sillä pojalla oli taipumusta elää 

omassa fantasiamaailmassansa. (Kogan, Granger, Fitchett, Helmer & Young, 1999, s. 

105–108.)  

 

Toinen tutkimukseen osallistunut, tutkittava B, oli 11-vuotias hyperaktiivinen poika. 

Tutkimuksen aikana poika söi lääkkeitä masennukseen ja impulssien kontrollointiin. 

Hänet oli siirretty erityisluokalle aggressiivisen ja häiritsevän käytöksen vuoksi. Terapi-

alla koetettiin vaikuttaa varsinkin pojan sosiaalisiin suhteisiin, kuten kykyyn ottaa kat-

sekontaktia sekä jakaa ja leikkiä muiden lasten kanssa. Lisäksi keskityttiin aggressiivi-

suuden hallintaan. (Kogan ym., 1999, 108–109.)  
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Kumpikin pojista osallistui viikoittain eläinavusteiseen terapiaan, jossa käytössä oli koi-

ra. Istunnot kestivät 45–60 minuuttia kerrallaan. Tutkittava A kävi terapiassa 11 kertaa 

ja tutkittava B 14 kertaa. Terapia istuntoihin osallistui lapsen lisäksi koira ja sen kanssa 

työskentelevä henkilö, kouluammattilainen sekä tarkkailija. Jokaiselle kerralle oli yh-

dessä kouluammattilaisen kanssa valittu teema, jota käsiteltiin aloituksen jälkeen. (Ko-

gan ym., 1999, s.110–111.)   

 

Tulosten saamiseksi käytettiin viittä erilaista aineiston keräämis- ja analysointi tekniik-

kaa, joiden avulla tarkasteltiin tarkkaavuutta, ylivilkkautta, sosiaalisia taitoja ja vastaha-

koista käyttäytymistä. Tutkittava A paransi kaikkia tutkittuja osa-alueita, paitsi yhtä. 

Hän oli edelleen aika ajoin omassa fantasiamaailmassaan ja puhui yksikseen. Tutkimuk-

sen tulosten mukaan pojan keskittyminen tehtäviin parani tutkimuksen aikana. Tutkitta-

va B osoitti parannusta kaikilla tutkittavilla osa-alueilla, eli myös hänen tarkkaavaisuu-

tensa parani eläinavusteisen terapian myötä. (Kogan ym., 1999, s. 112—117.) 

 

Samankaltaisia tuloksia ovat saaneet myös Obrusnikova, Bibik, Cavalier ja Manley 

(2012) sekä Gee, Crist ja Carr (2010) tutkimuksissaan. Obrusnikova ym. (2012) tutkivat 

koira-avusteisuuden käyttämistä urheiluseurassa integroituna osaksi neljän lapsen har-

raste toimintaa. Kyseisillä lapsilla oli autismin oireyhtymä sekä piirteitä tarkkaavai-

suushäiriöstä. Yhden pojan oli esimerkiksi hyvin haastavaa motivoitua urheiluun, eikä 

muut keinot esimerkiksi aikatauluttaminen tai kuvaviesteillä motivoiminen auttaneet. 

Hänen oli myös vaikea noudattaa ohjeita ja tehdä tehtävät ajoissa, sillä keskittyminen ja 

huomion kiinnittäminen oleellisiin asioihin oli haastavaa. Tutkimuksen tulosten mukaan 

koira-avusteisuuden myötä lasten motivaatio osallistua harrastetoimintaan kasvoi. Li-

säksi lapset olivat koiran läsnä ollessa tarkkaavaisempia suoritettavia tehtäviä kohtaan 

sekä herkempiä annetuille ohjeille sekä palautteelle. (Obrusnikova ym., 2012.) 

 

Gee ym. (2010) tutkivat koira-avusteisen pedagogiikan käyttämistä päiväkoti ikäisillä 

lapsilla tarkastellen ohjeiden noudattamista erilaisten tehtävien avulla. Tutkimuksen 

kohderyhmänä toimi kaksitoista 3-5-vuotiasta lasta. Tutkimuksen mukaan lapset suorit-

tivat motorisia taitoja vaativat tehtävät nopeammin ja huolellisesti koiran läsnä ollessa. 

Lisäksi he tarvitsivat vähemmän ohjeita tehtävien tekemiseen. Tutkimuksen mukaan 

taustalla vaikutti koiran motivoiva vaikutus sekä se, että koiran läsnä olo auttaa keskit-

tymään tehtäviin. Geen, Cherlockin, Bennetin sekä Harrisin (2009, s. 275) mukaan on 
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mahdollista, että koira toimii lapselle niin voimakkaana ärsykkeenä, että se auttaa rajoit-

tamaan huomion tehtävän kannalta oleellisiin asioihin.  
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3 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 
 

 

Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää millaisia muutoksia erityisluokan oppilaiden 

tarkkaavaisuudessa, tarkemmin tarkkaavaisuuden kohdentamisessa ja ylläpitämisessä, 

tapahtuu koira-avusteista pedagogiikkaa käytettäessä. Aineistoni kaikilla oppilailla oli 

selkeitä piirteitä tarkkaavaisuushäiriöstä. Lähdin selvittämään asiaa tutkimuksessani 

systemaattisesti videoimalla ja havainnoimalla kahdeksaa tarkkaavaisuushäiriöistä oppi-

lasta kolmen päivän aikana. Lisäksi keräsin havaintojeni tueksi kyseisen luokan opetta-

jan täyttämän arviointilomakkeen oppilaan tarkkaavaisuuden eri piirteistä. Tulosten 

saamiseksi vertasin kahta tilannetta, joista toisena koira oli luokassa oppilaiden kanssa 

ja toisena poissa. Käytetty koira oli tehtävään koulutettu kasvatus- ja kuntoutuskoira. 

Tutkimuksessani en asettanut etukäteen hypoteesia, joka ei olekaan laadullisen tutki-

muksen kannalta oleellista. Silloin kun tutkittavasta asiasta on olemassa tietoa kohtuul-

lisesti, mutta ei runsaasti, hypoteesia ei ole tarpeellista asettaa. Hypoteesilla tarkoitetaan 

muuttujien väistä yhteyttä ja sen avulla esitetään selkeä väite, jonka paikkansapitävyyttä 

testataan. (Metsämuuronen, 2006, s. 39—40, 42.) 

 

Tutkimuskysymykseni muotoutuivat tämän tutkimuksen teoreettisen taustan pohjalta 

havainnointilomaketta ja videoinnin analysointia suunniteltaessa. Lisäksi tukena niiden 

muotoilussa toimi aiempi tutkimus. Tarkkaavaisuus voidaan jakaa kolmeen osatekijään, 

joita ovat tarkkaavaisuuden kohdentaminen, ylläpitäminen sekä kohteen vaihtaminen 

(Aro & Närhi, 2003, s. 28—34). Päädyin käyttämään tutkimuskysymysten pohjalla kah-

ta näistä tarkkaavaisuuden osatekijöistä, tarkkaavaisuuden kohdentamista ja ylläpitämis-

tä saadakseni monipuolisen kuvan koira-avusteisen pedagogiikan aikaansaamista muu-

toksista oppilaiden tarkkaavaisuudessa.. Kolmatta tarkkaavaisuuden osatekijää, kohteen 

vaihtamista en tässä tutkimuksessa tarkastele.  

 

TUTKIMUSKYSYMYKSET: 

 

1. Miten oppilaan tarkkaavaisuuden kohdentaminen muuttuu koira-avusteista 

pedagogiikkaa käytettäessä? 

2. Miten oppilaan tarkkaavaisuuden ylläpitäminen muuttuu koira-avusteista 

pedagogiikkaa käytettäessä?  
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

 

Toteutin tutkimukseni laadullisena tapaustutkimuksena tutkien erään Suomessa sijaitse-

van erityisluokan kahdeksan oppilaan tarkkaavaisuutta kahden tarkkaavaisuuden osate-

kijän näkökulmasta kolmena eri päivänä. Kahtena päivänä koira oli paikalla luokassa ja 

yhtenä poissa luokasta. Tutkimuksen toteutus kappaleessa selitän vaihe vaiheelta tutki-

muksen kulun aina kohderyhmästä aineiston analysointiin.  

 

 

4.1 Kohderyhmä  

 

Tehdessäni kandidaatintutkielmaa kirjallisuuskatsauksena koira-avusteisen pedagogii-

kan vaikutuksista tarkkaavaisuushäiriöisiin tiesin haluavani jatkaa aiheen parissa myös 

pro gradu -tutkimuksessani keräten itse aineiston aiheesta. Alun perin tavoitteenani oli 

löytää aineistooni oppilaita, joilla on diagnosoituna tarkkaavaisuushäiriö ja jotka opis-

kelevat luokassa, jossa ei ole koira käytössä, mutta olivat siirtymässä koira-avusteiseen 

luokkaan. Tarkoitukseni oli tehdä oppilaille tarkkaavaisuuden testit ennen koira-

avusteiseen luokkaan siirtymistä ja siellä opiskellessa, jonka jälkeen olisin pystynyt ver-

taamaan tuloksia keskenään. Tällaisen aineiston löytäminen Suomesta osoittautui aika-

taulullani mahdottomaksi ja päätinkin lähteä havainnoimaan ja videoimaan oppilaan 

tarkkaavaisuutta koiran läsnä ollessa ja poissa ollessa.  

 

Jo tehdessäni kandidaatintutkielmaani olin solminut muutamia kontakteja alan ihmisiin, 

joiden kautta löysinkin aineistooni sopivan luokan. Saatuani luokan opettajalta suostu-

muksen tutkimuksen tekemiseen hain tutkimuslupaa Helsingin kaupungin opetusviras-

tosta. Tutkimusluvan sain huhtikuussa 2017. Lisäksi olin sähköpostitse yhteydessä kou-

lun rehtoriin saadakseni suostumuksen myös häneltä. Tiedotimme yhdessä luokan opet-

tajan kanssa luokan oppilaita ja heidän vanhempiaan hyvissä ajoin vireillä olevasta tut-

kimuksesta ja tutkimusajankohdan lähestyessä huhtikuussa 2017 hankin oppilaiden 

vanhemmalta kirjallisen suostumuksen lapsen havainnoimiselle, kuvaamiselle ja aineis-

ton käyttämiselle tutkimuksessa. Tutkimuslupahakemus lasten vanhemmille löytyy tä-

män tutkimuksen liitteistä (Liite 2). Tutkimusluvan sain yhdeksän oppilaan vanhemmil-

ta. Lopullisen aineiston kookseni rajautui kuitenkin kahdeksan oppilasta, sillä yksi oppi-
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las oli sairaana ensimmäisenä havainnointi ja kuvauspäivänä, joten en saanut hänestä 

materiaalia vertailtavaksi. Aineistoni koostuu siis kahdeksasta oppilaasta, joista yksi on 

tyttö ja loput poikia.  

 

Tutkimukseni kohderyhmänä toimii Suomen erään ala-asteen ensimmäinen luokka. 

Luokka oli erityisluokka, jossa opiskeli toukokuussa 2017 kymmenen oppilasta. Erityis-

luokanopettajan ja koulukoiran lisäksi luokassa työskenteli myös koulunkäyntiavustaja. 

Osan oppitunneista luokka opiskeli inklusoituna osaksi rinnakkaisluokkaa. Yhteensä 

näillä kahdella luokalla oppilaita oli kaksikymmentäyhdeksän. Inklusoitujen tuntien 

määrä vaihteli viikoittain. Luokassa oli käytössä noin kerran viikossa syksyllä 2015 

kasvatus- ja kuntoutuskoiraksi valmistunut koulukoira. Koira oli tutkimushetkellä kuu-

sivuotias ja toiminut koulukoirana kolmenkuukauden iästä saakka. Rodultaan tämä oli 

labradorinnoutaja. Isän pyynnöstä yksi luokan oppilaista ei saanut koskea koiraan (P2).  

 

Tutkimukseni aineiston luokan opettaja oli toiminut opettajana kolmekymmentä vuotta, 

joista kahdeksantoista erityisluokan opettajana ja kaksi erityislastentarhan opettajana. 

Koira-avusteisen pedagogiikan käyttämisen hän oli aloittanut sattumalta lähes kuusi 

vuotta sitten tuodessaan koiran luokkaan päivähoito syistä. Koiran vaikutus luokkaan oli 

ollut ilmeinen ja hän oli alkanut tutkimaan asiaa, kunnes oli todennut myös tutkimusten 

tukevan koiran käyttämistä koululuokassa.  

 

Aineistoni kahdeksasta oppilaasta kolme oli ulkomaalaistaustaista. Mukana oli filip-

piiniläistaustainen, somalialainen sekä venäläistaustainen. Lisäksi aineistoni yksi oppi-

las oli taustaltaan romani. Luokan kaikki oppilaat olivat aloittaneet luokassa syysluku-

kauden alkaessa tullessaan ensimmäiselle luokalle. Yksi luokan oppilaista oli käynyt 

nollaluokan (P7). Oppilaat olivat tutkimuksen aineistonkeruun toukokuun 21017 aikana 

siis 7-8-vuotiaita. Jokaisella luokan oppilaista oli selkeitä piirteitä tarkkaavaisuushäiri-

öistä, vaikka tätä ei ollut diagnosoituna kaikilla. Lisäksi heiltä löytyi muita rinnakkaisia 

diagnooseja. Taulukossa 1 on kirjattuna oppilaan sukupuoli, ikä kuukauden tarkkuudella 

tutkimusajankohtana, etninen tausta, diagnoosit sekä muita huomionarvoisia asioita. Jo-

kaisella luokan oppilaalla oli henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunni-

telma, HOJKS, kuten yleensäkin erityisluokan oppilailla. 
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Taulukko 1. Tutkimuksen tiedonantajat. 

Tunniste Sukupuoli Ikä (Tou-
kokuun 
2017 alus-
sa) 

Etninen 
tausta 

Diagnoosi Muuta huomioitavaa 

P1 Tyttö  8 vuotta 1 
kuukausi 

Suomi  ADHD.n piirteitä, itsetun-
to-ongelmat, tunteiden 
sääteleminen haastavaa 

 

P2 Poika 7 vuotta 5 
kuukautta 

Somali  ADHD.n piirteitä, väkival-
tainen käyttäytyminen, 
heikko koulumenestys 

 

P3 Poika 7 vuotta 7 
kuukautta  

Filippiinit   ADHD.n piirteitä, viisas, 
lapsenmielinen ikäisekseen 

 

P4 Poika 7 vuotta 9 
kuukautta 

Suomi ADHD Käytössä ADHD-lääkitys, 
saa kotona raivokohtauk-

sia, mutta ei koulussa 
 

P5 Poika 8 vuotta 3 
kuukautta 

Suomi Laaja-
alainen 
puheen 

viivästymi-
nen 

Piirteitä ADD.sta ja dysfa-
siasta 

P6 Poika 8 vuotta 3 
kuukautta 

Suomi  Piirteitä ADHD.sta, jota 
varten tulossa todennäköi-

sesti virallinen diagnoosi 
 

P7 Poika 8 vuotta 7 
kuukautta 

Suomi, 
Romani 

ADHD ADHD.n piirteitä, käynyt 0-
luokan 

 

P8 Poika 8 vuotta 2 
kuukautta  

Venäjä ADHD ADHD.n piirteitä, väkival-
tainen käyttäytyminen, 

jonka vuoksi liikkuu ainoas-
taan opettajan seurassa, 

eristäytyy muista oppilais-
ta, syntynyt keskosena 
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4.2 Tutkimusmetodi ja aineistonkeruu  

 

Tutkimukseni on kvalitatiivinen tapaustutkimus, joka pohjautuu eksistentiaalis-

fenomenologis-hermeneuttiseen tieteenfilosofiaan (Metsämuuronen, 2011, s. 220). Laa-

dullisen tutkimuksen tarkoituksena ei ole tilastollisten yleistyksien luominen (Tuomi & 

Sarajärvi, 2002, s. 87). Tästä syystä pyrinkin yleistyksien sijaa ymmärtämään koira-

avusteisen pedagogiikan käytön aikaansaamia muutoksia oppilaiden tarkkaavaisuudes-

sa.  

 

Tapaustutkimus on keskeinen kvalitatiivisen metodologian tiedonhankintatapa (Metsä-

muuronen, 2006, s. 92). Sillä tarkoitetaan empiiristä tutkimusta, jossa tapahtumaa tai 

ihmisiä tutkitaan tietyssä ympäristössä monipuolisia aineistonhankintatapoja käyttäen 

(Yin, 1983, s. 23). Lähes kaiken kvalitatiivisen tutkimuksen voidaankin ajatella olevan 

tapaustutkimusta. Tapaustutkimuksen heikkoutena voidaan pitää sen yleistettävyyttä. 

Vaikka tapaukset eivät yleisesti ottaen ole yleistettävissä, on näiden yhtäläisyyksistä 

saatu aikaan kokonaisia teorioitakin. (Metsämuuronen, 2006, s. 92.) 

 

Tapaustutkimuksen yhtenä keskeisimmistä tutkimusmetodeista on havainnointi (Erikk-

son & Koistinen, 2014, s.3), joka toimi tämän tutkimuksen metodina.  Havainnoinnin 

rinnalle keräsin kustakin oppilaasta opettajan täyttämän arviointilomakkeen oppilaan eri 

tarkkaavaisuuden osa-alueista. Tässä tutkimuksessa havainnointi jakautui kahteen eri 

osaan, joista ensimmäinen oli havainnointilomakkeen avulla oppilaiden havainnoiminen 

ja toinen videomateriaalin kerääminen, joka analysoitiin jälkikäteen. Seuraavaksi kerron 

yleisesti havainnoinnista, jonka jälkeen avaan molempia havainnoinnin osia erikseen ja 

selostan opettajan täyttämän arviointilomakkeen käyttämisen.   

 

4.2.1 Havainnointi 

 

Havainnoinnissa tutkija on objektiivinen tarkastelija, joka havainnoi tutkimuskohdetta 

muistiinpanojen tai kenttäraportin avulla (Metsämuuronen, 2011, s. 248). Lisäksi voi-

daan puhua myös osallistuvasta, osallistavasta tai piilo havainnoinnista (Tuomi & Sara-

järvi, 2002, s. 83—85). Omassa tutkimuksessani toimin juurikin objektiivisena tarkaste-

lijana, jolloin toimin Tuomen ja Sarajärven (2002) määritelmän mukaisesti ulkopuolise-

na osallistumattomana tarkkailijana. Menetelmänä havainnointi soveltuu hyvin tutki-
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musaiheisiin, joista tiedetään ennestään hyvin vähän tai ei ollenkaan (Tuomi & Sarajär-

vi, 2002, s. 83). Juurikin tästä syystä valitsi havainnoinnin yhdeksi tutkimusmenetel-

mäkseni.   

 

Tutkimuksessani havainnoin luokan kahdeksaa oppilasta kolmena päivänä yhteensä 

kymmenellä oppitunnilla. Ensimmäisenä ja toisena päivänä olin luokassa yhteensä nel-

jän oppitunnin verran ja kolmantena päivänä kahden oppitunnin verran. Alun perin tar-

koituksenani oli suorittaa havainnoinnit kahden koulupäivän aikana, mutta kahden oppi-

laan sairastuttua suoritin havainnoinnit heidän osaltaan vielä kolmantena päivänä. Ha-

vainnoinnit suoritin toukokuussa 2017. Ensimmäisen ja toisen havainnointipäivän välil-

lä väliä oli 3 päivää ja toisen ja kolmannen päivän välillä väliä 14 päivää. Havainnoinnit 

tapahtuivat 5.5., 9.5. ja 24.5.2017. Näiden kolmen päivän aikana keräsin sekä havain-

nointilomakkeen avulla toteuttamani havainnoinnin että videomateriaalin keräämisen. 

Nämä havainnointimenetelmät vuorottelivat oppituntien aikana.   

 

Valitsimme aineistonkeruupäivät yhdessä opettajan kanssa niin, että pystyin kahtena 

ensimmäisenä päivänä olemaan paikalla koko koulupäivän ajan (4h) ja kolmantena päi-

vänä kaksi tuntia, jolloin luokan opettaja oli paikalla. Sovimme opettajan kanssa yhdes-

sä oppitunnit niin, että ne olisivat mahdollisimman hyödyllisiä aineistonkeruuni kannal-

ta. Aineistonkeruupäivinä 1 ja 2 koulupäivän runko oli hyvin samantyyppinen, jolloin 

tilanteet koiran poissa ollessa ja läsnä ollessa olivat mahdollisimman vertailukelpoisia.  

 

Havainnointi havainnointilomakkeen avulla 

 

Havainnoin kutakin oppilasta kahdeksan minuuttia koiran poissa ollessa ja kahdeksan 

minuuttia koiran paikalla ollessa. Yhteensä havainnointiaikaa kertyi siis kuusitoista mi-

nuuttia. Tämän kahdeksan minuutin havainnointiosuuden suoritin yhteen putkeen ha-

vainnointilomakkeen avulla. Havainnointiajankohdat valikoituivat sattumanvaraisesti. 

Pyrin kuitenkin havainnoimaan systemaattisesti niitä tilanteita, joissa oli meneillään jo-

kin oppimistilanne esimerkiksi itsenäisten tehtävien tekeminen tai opetuksen seuraami-

nen sekä koiran poissa ollessa että läsnä ollessa. Tällöin tutkijana minun oli mahdollista 

havainnoida oppilaan tarkkaavaisuuden ylläpitämistä ja pystyin vertaamaan keskenään 

mahdollisimman samankaltaisia tilanteita. Esimerkiksi tunnin siirtymävaiheessa tark-
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kaavaisuuden ylläpitämisen havainnoiminen olisi ollut erittäin haastavaa ja näkynyt 

vääristyminä tutkimustuloksissa.   

 

Ensimmäisenä päivänä suoritin jokaisen oppilaan kohdalla havainnoinnin koiran poissa 

ollessa ja kahtena viimeisenä päivänä koiran läsnä ollessa. Oppilaille P1, P2, P4, P5, P6 

ja P7 suoritin havainnoinnit koiran läsnä ollessa toisena päivänä ja oppilaille P3 ja P8 

kolmantena päivänä. Seuraavassa taulukossa olen esittänyt oppilaiden havainnointijär-

jestyksen sekä koiran poissa ollessa että läsnä ollessa. Jokaisen tunnin kohdalla vasem-

malla puolella on ensimmäisenä havainnoitu ja oikealla viimeisenä havainnoitu. Tutki-

muksessa minulla ei ollut mahdollisuutta käyttää samaa järjestystä sekä koiran poissa 

ollessa että paikalla ollessa sillä ensimmäisellä tunnilla vain osa luokasta oli paikalla ja 

mukana oli myös kaksi sairastapausta.  

 

Taulukko 2: Oppilaiden havainnointijärjestys. 

Päivä Tunti 1 Tunti 2 Tunti 3 Tunti 4 

1 P1, P8 P7, P3, P2 P5, P4, P6  

2 P6, P7 P2, P5 P1 P4 

3 P8 P3   

 

 

Havainnointilomakkeenani toimi aikajana, johon olin merkinnyt minuutit kahdeksan 

havainnointiminuuttini ajalta. Suunnittelin lomakkeen itse pro gradu-tutkimustani var-

ten. Havainnointilomake oli A4 paperin kokoinen ja vaakatasossa, jolloin pystyin selke-

ästi kirjaamaan ylös, milloin oppilaan tarkkaavaisuus katkesi ja milloin jatkui. Tarkkaa-

vaisuuden katketessa merkitsin lomakkeeseen mustan ruksin ja jatkuessa punaisen nuo-

len. Kuhunkin kohtaan kirjoitin lisäksi ajan sekuntien tarkkuudella, milloin tämä oli ta-

pahtunut. Havaintolomakkeeni kanssa minulla oli rinnakkain käytössä siis myös sekun-

tikello. Lisäksi pyrin merkitsemään havaintolomakkeeseen, miksi oppilaan tarkkaavai-

suus katkesi ja miksi jatkui. Havainnointilomakkeet löytyvät puhtaaksi kirjoitettuina 

työni liitteistä (Liite 3). 
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Taulukko 3: Havainnointilomake. 

 
 

Videointi  

 

Tutkimuksessani käytän videointia havainnoinnin tukena. Videoinnin mahdollisuus li-

sää kvalitatiivisen tutkimuksen tutkimustulosten varmentamista (Vienola, 2015, s 71). 

Pyrinkin systemaattisella videoinnilla lisäämään havaintojeni luotettavuutta, sillä tallen-

teen kautta pystyin palaamaan kerta toisensa jälkeen takaisin tapahtumiin. Videointi oli 

oleellista tutkimukseni kannalta, sillä se mahdollistaa myös nonverbaalisen viestinnän 

tallentamisen (Vienola, 2015, s. 76).  

 

Havainnoinnista systemaattisen tekee katselustrategioiden valinta (Vienola, 2015, s. 

75—76). Strategianani toimi tarkkaavaisuuden havainnointi kahden tarkkaavaisuuden 

osatekijöiden kautta. Näitä osatekijöitä olivat tarkkaavaisuuden kohdentaminen ja yllä-

pitäminen sekä kohteen vaihtaminen (Aro & Närhi, 2003, s. 28—34). Tässä tutkimuk-

sessa tarkastelin tarkkaavaisuuden kohdentamista sekä ylläpitämistä.  

 

Kritiikkinä videointia kohtaan voidaan esittää sen häiritsevän tapahtumien kulkua, sillä 

kameran läsnäolo vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen (Vienola, 2015, s. 72—73). Tut-

kimuksessani tiedotin kameran käytöstä etukäteen, jotta kuvattavat pystyivät valmistau-

tumaan ennalta tilanteeseen. Luokan oppilaat olivat jo ennestään tottuneet videointiin, 

jolloin se ei häirinnyt heitä yhtä paljon kuin ensikertalaisia. Lisäksi viritin kameran 

valmiiksi ennen oppitunnin alkua ja pyrin suorittamaan videoinnin mahdollisimman 

huomaamattomasti, jotta se häiritsisi mahdollisimman vähän tunnin kulkua.  

 

Videoinnit suoritin lomittain havainnointilomakkeen avulla tekemieni havainnointien 

kanssa. Toimin itse kuvaajana, enkä kiinnittänyt kameraa esimerkiksi kuvausjalustalle, 
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sillä oppilaat liikkuivat tunnin aikana ympäri luokkaa ja opetus oli järjestetty tuokioiksi 

niin, että välillä oltiin omalla paikalla, välillä viereisessä huoneessa tai luokan takaosas-

sa sohvan ympärillä. Käytössäni oli hyvälaatuinen Canon 600D järjestelmäkamera, jol-

loin sain videokuvasta riittävän hyvälaatuista myöhemmin analysoitavaksi.  

 

Tavoitteenani oli videoida luokkaa puoli luokkaa kerrallaan viiden minuutin pätkissä. 

Yhden oppitunnin aikana videoin kaksi viidenminuutin pätkää, jolloin kustakin oppi-

laasta sain viiden minuutin pätkän analysoitavakseni neljän oppitunnin ajalta koiran 

poissa ollessa ja läsnä ollessa. Lisäksi toisena videointipäivänä tein varmuuden vuoksi 

yhden lisävideoinnin varmistaakseni, että kustakin oppilaasta on riittävästi materiaalia 

analysoitavaksi. Haasteita videoinnissa toi kuitenkin oppilaiden istumapaikka vaihdok-

set ja monipuolinen luokkatilan hyödyntäminen, jolloin osasta oppilaista kertyi hieman 

enemmän videomateriaalia ja toisista hieman vähemmän. Videointijärjestystäni sekoitti 

myös hieman kahden oppilaan (P3 ja P8) sairastuminen, joista kävin keräämässä vi-

deomateriaalit kolmantena päivänä. Päätin kuvata molempien tuntien aikana poikkeuk-

sellisesti kolme viiden minuutin pätkää, eli yhteensä viisitoista minuuttia videomateriaa-

lia, mikäli joku oppilas oli jäänyt esimerkiksi istumapaikkavaihdoksista ja luokan taka-

osassa opiskelun vuoksi pois kuvasta toisena kuvauspäivänä. Tällä varmistin, että mi-

nulla on varmasti riittävästi materiaalia analysoitavaksi. Yhteensä videomateriaalia ker-

tyi 115 minuuttia, joista 45 minuuttia on kuvattu koiran poissa ollessa ja 70 minuuttia 

koiran paikalla ollessa.   

 

 

Taulukko 4: Videotallenteiden tiedot. 

Päivänmäärä Oppitunnin 

kellonaika 

Oppiaine Videotallenteiden 

kuvausaika 

5.5.2017 8:15-9:00 Tunnetunti 8:30-8:35 

8:43-8:48 

5.5.2017 9:00-9:45 Äidinkieli 9:01-9:06 

9:15-9:20 

5.5.2017 10:45-11:30 Matematiikka 11:00-11:05 

11:05-11:10 

11:23-11:28 
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5.5.2017 11:30-12:15 Matematiikka 11:39-11:44 

11:46-11:51 

9.5.2017 8:15-9:00 Äidinkieli   8:26-8:31 

8:45-8:50 

9.5.2017 9:00-9:45 Tunnetunti +  

äidinkieli 

9:06-9:11 

9:30-9:35 

9.5.2017 10:45-11:30 Matematiikka 10:50-10:55 

11:22-11:27 

9.5.2017 11:30-12:15 Matematiikka  11:35-11:40  

11:46-11:51  

24.5.2017 8:15-9:00 Matematiikka +  

äidinkieli 

8:30-8:35 

8:35-8:40 

8:54-8:59 

24.5.2017 9:00-9:45 Tunnetunti +  

matematiikka 

9:08-9:13 

9:13-9:18 

9:30-9:35 

 

 

Tutkijana käytän aineistoa ainoastaan tutkimustarkoituksiin, enkä luovuta sitä ulkopuo-

lisille henkilöille. Säilytän videomateriaalia asianmukaisesti tietokoneella sa-

lasanasuojattuna, jolloin muut henkilöt eivät pääse siihen käsiksi.  

 

4.2.2 Arviointilomake  

 

Havainnointini tueksi luokan opettajan tehtävänä oli täyttää jokaisesta kahdeksasta tut-

kimukseeni osallistuneesta oppilaasta kaksi arviointilomaketta. Toisessa lomakkeessa 

opettajan tuli arvioida oppilaan tarkkaavaisuuden piirteitä koiran ollessa luokassa ja toi-

sessa koiran ollessa poissa luokasta. Arviointilomake löytyy tutkimuksen liitteistä (Liite 

3). Hieman ohjeistuksesta poiketen luokan opettaja täytti samalle lomakkeelle arvioin-

nin oppilaan tarkkaavaisuuden piirteistä koiran paikalla ollessa ja poissa ollessa merki-

ten sivuun koiran vaikutuksen. Tämä ei vaikuttanut analysointiin negatiivisesti, päinvas-

toin helpotti sitä, kun tulokset olivat rinnakkain.  
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Opettajan täyttämänä arviointilomakkeena toimi Niilo Mäki Instituutin julkaisema lap-

sen tarkkaavaisuuden arviointi lomake, joka löytyy KUMMI 2 oppaan osiosta tarkkaa-

vaisuushäiriöinen oppilas koululuokassa. Lomake on jaettu kolmeen osioon, jotka on 

jaettu vielä alaotsikoihin ja niitä seuraaviin kyllä ja ei väittämiin. Ensimmäisenä osiona 

toimii lapsen käyttäytyminen, jossa arvioidaan tarkkaamattomuutta, hyperaktiivisuutta 

sekä impulsiivisuutta. Toisena osiona ovat tilannetekijät, joihin kuuluvat vireystila ja 

stressitekijät, motivaatio ja tunnetilat sekä tiedot ja taidot. Kolmantena osiona on tark-

kaavaisuuden osataidot, jotka on jaettu tarkkaavaisuuden kohdentamiseen ja ylläpitämi-

seen sekä tarkkaavaisuuden jakamiseen ja kohteen vaihtamiseen.  

 

 

4.3 Aineiston analysointi  

 

Aineistoa voidaan analysoida joko aineistolähtöisesti tai teorialähtöisesti. Aineistoläh-

töisessä analyysissä teoreettinen viitekehys luodaan tutkimusaineiston pohjalta. Tällöin 

analyysiyksiköt eivät ole etukäteen päätettyjä, vaan ne muotoutuvat tutkimuksen kulu-

essa. (Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 97—102, Metsämuuronen, 2001, s. 24—25.) Tässä 

tutkimuksessa käytetään teorialähtöistä analyysiä, jolloin analyysin pohjalla toimii jokin 

teoria. Teoria ohjaa myös aineiston keruuta. (Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 99—101.) 

 

Aineiston analysoinnissa analysoin systemaattisesti täytetyt havainnointilomakkeet, vi-

deo materiaalin ja opettajan täyttämät arviointilomakkeet oppilaan tarkkaavaisuuden 

piirteistä erikseen. Lopuksi yhdistän tuloksia näistä kolmesta tutkimukseni aineistonke-

ruu menetelmästä, jotta saan mahdollisimman luotettavan ja monipuolisen kuvan tutki-

musaiheesta. Aineiston analysointi tapahtuu aluksi sisällönanalyysinä, jonka pohjalta 

teen sisällönerittelyä tulosten saamiseksi.  

 

Sisällönanalyysillä luokittelen aineistoni karkeasti kahteen luokkaan käyttäen kahta 

kolmesta tarkkaavaisuuden osatekijästä. Luokiksi muodostuvat tällöin tarkkaavaisuuden 

kohdentaminen sekä ylläpitäminen. Nämä kaksi luokkaa nousevat tutkimukseni teoreet-

tisesta viitekehyksestä ohjaten aineistonkeruuta sekä analysointia. Luokittelun pohjalta 

jatkan aineiston analysointia kvantifioinnilla.  
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Aloitin aineistoni analysoimisen toukokuun 2017 lopussa, jolloin olin saanut aineiston-

keruun suoritettua. Aloitin aineiston analysoinnin havainnointilomakkeen analysoimi-

sesta, jonka jälkeen analysoin oppilaan tarkkaavaisuuden ylläpitämistä videomateriaalin 

pohjalta. Tämän jälkeen analysoin opettajan täyttämät arviointilomakkeet ja viimeisenä 

tarkkaavaisuuden kohdentamisen videomateriaalin pohjalta. Aineiston analysoinnin sain 

valmiiksi heinäkuun 2017 lopulla. Seuraavaksi tässä aineiston analysointikappaleessa 

kuvaan tarkemmin analysointimenetelmiä, sisällönanalyysiä sekä kvantifiointia, jonka 

jälkeen kerron tarkemmin kunkin kolmen aineistonkeruumenetelmän pohjalta saadun 

aineiston analysoimisesta.  

 

Sisällönanalyysi  

 

Sisällönanalyysi on menetelmä, joka tuottaa luokkia, joiden pohjalta myöhempi analy-

soiminen on helpompaa (Salo, 2015, s. 166—169). Myös Ruusuvuori, Nikander ja Hy-

värinen (2010) korostavat luokittelun merkitystä aineiston järjestelmällisen läpikäymi-

sen kannalta, jolloin tutkimuksen aineisto luokitellaan sen lähtökohtien määräämällä 

tavalla. Omassa tutkimuksessani näitä luokkia ovat kaksi kolmesta tarkkaavaisuuden 

osatekijästä. Sisällönanalyysin avulla ilmiö saadaan tiivistettyyn ja selkeään muotoon 

kuitenkaan hävittämättä sen sisältämää oleellista informaatiota (Tuomi & Sarajärvi, 

2002, s. 105, 110). Menetelmänä sisällönanalyysi soveltuu varsinkin kirjoitetun, suulli-

sen ja visuaalisen materiaalin analysointiin (Salo, 2015, s. 169), joista tässä tutkimuk-

sessa hyödynnetään erityisesti visuaalisen materiaalin analysointia kiinnitettäessä huo-

miota oppilaan tarkkaavaisuuteen.  

 

Teorialähtöisessä, eli deduktiivisessa sisällönanalyysissä luokittelu perustuu jonkin teo-

rian pohjalta nouseviin luokkiin. Tällöin luokat voivat olla hyvinkin strukturoituja, jol-

loin aineistosta kerätään vain tutkimuksen kannalta oleellinen tieto. (Tuomi & Sarajärvi, 

2002, s. 116—117.) Tässä tutkimuksessa aineiston analysointi sisällönanalyysillä toteu-

tettiin juurikin teorialähtöisesti strukturoituja luokkia hyödyntämällä. Tällöin tutkimus-

aiheen rajaus pysyi tarpeeksi tiiviinä läpi tutkimuksen ja joukosta saatiin karsittua tämän 

tutkimuksen kannalta epäoleellinen tieto.  

 

Ihmistieteissä tutkimusaineiston luokittelua kohtaan on esitetty myös kritiikkiä sen osal-

ta pystymmekö luokittelemaan kaikkia ilmiöitä ja millä tavalla pystymme luokittele-
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maan niitä (Lather & Pierre, 2013). Kokemukseni mukaan varsinkin teorialähtöisessä 

sisällönanalyysissä luokittelu ei koidu ongelmaksi, sillä luokat nousevat jo jonkin ai-

emmin luodun teorian pohjalta 

 

Tehtäessä sisällönanalyysiä tulisi muistaa, että sen pohjalta täytyy luoda myös johtopää-

töksiä, sillä muutoin sisällönanalyysi jää pinnalliseksi asioiden luokitteluksi (Tuomi & 

Sarajärvi, 2002, s. 105). Johtopäätöksien lisäksi luokiteltuani aineiston toteutan kvanti-

fioinnin, jolla varmistan, ettei analyysini jää pinnalliseksi. Tässä tutkimuksessa sisällön-

analyysi toimiikin siis juuri luokittelun keinona, jonka pohjalta jatkan analysointia.  

 

Kvantifiointi 

 

Kvantifioinnissa aineistosta lasketaan jonkin tietyn asian ilmenemistä (Tuomi & Sara-

järvi, 2009, s. 120). Se on mahdollista toteuttaa luokittelun tai kategorioiden muodosta-

misen jälkeen, josta johtuen sitä ei aina erotetakaan sisällönanalyysistä erilliseksi ana-

lysointimenetelmäksi (Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 109, 117). Kvantifiomalla tutkimuk-

sen aineiston pystyin vertailemaan keskenään kahta tilannetta, joissa toisessa koira on 

läsnä ja toisessa poissa. Kvantifioinnin avulla laskin varsinkin asioiden ilmenemistä 

määrällisesti sekä ajallisesti.  

 

Kvantifioinnin käyttämistä laadullisissa tutkimuksissa voidaan kritisoida suppeista ai-

neistoista, jolloin kvantifioinnin avulla ei välttämättä saada lisätietoa aiheesta (Tuomi & 

Sarajärvi, 2002, s. 119). Tässä tutkimuksessa kvantifiointi mahdollistaa kuitenkin ver-

tailun, jonka pohjalta aiheesta saadaan lisätietoa. Tällä hetkellä koira-avusteisen peda-

gogiikan vaikutuksia tarkkaavaisuuteen on tutkittu hyvin vähän Suomessa, joten kaikki 

uusi tieto on tervetullutta ja hyödyllistä alalle.  

 

Havainnointilomakkeiden analysointi  

 

Analysoidessani aineistoa havainnointilomakkeiden osalta tarkastelin kvantifioinnin 

avulla tarkkaavaisuuden ylläpitämisen ilmenemistä Tuomen ja Sarajärven (2009) 

kvantifioinnin määritelmän mukaisesti. Aloitin aineiston analysoimisen havainnointi-

lomakkeiden analysoimisesta. Systemaattisessa havainnoinnissa havainnoin aikaja-

nan avulla oppilaan tarkkaavaisuuden ylläpitämistä kahdeksan minuutin ajan. Apuna 
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havainnoinnissa toimi sekuntikello, jolloin pystyin merkitsemään aikanalle ajan, jol-

loin oppilaan tarkkaavaisuuden ylläpitäminen katkesi ja jatkui. Kirjoitin havainnoin-

tilomakkeet puhtaaksi, jotta analysoiminen oli helpompaa. Puhtaaksikirjoitetut ha-

vainnointilomakkeet löytyvät tämän tutkimuksen liitteistä (Liite 2). Havainnointilo-

makkeiden analysoiminen oli siinä suhteessa poikkeuksellista esimerkiksi videoma-

teriaalin analysoimiseen nähden, että siinä tarkastelin pelkästään tarkkaavaisuuden 

ylläpitämistä, enkä kiinnittänyt huomiota tarkkaavaisuuden kohdentamiseen.  

 

Luokittelin havainnointilomakkeet kahteen pinoon, jossa toisessa oli lomakkeet, jot-

ka olin täyttänyt koiran poissa ollessa ja toisessa lomakkeet, jotka olin täyttänyt koi-

ran läsnä ollessa. Kummankin pinon havainnointilomakkeista kirjasin kunkin oppi-

laan kohdalle ylös ajan sekunteina, jolloin oppilaan tarkkaavaisuus oli yllä ja ajan, 

jolloin se oli katkenneena. Lisäksi erittelin aineistosta, kuinka monta kertaa oppilaan 

tarkkaavaisuus oli katkennut, jolloin sain informaatiota, kuinka monessa pätkässä 

oppilaan tarkkaavaisuuden ylläpitäminen ilmeni kahdeksan minuutin aikana. Ana-

lysoimalla kyseistä informaatiota sain selville miten oppilaan tarkkaavaisuuden yllä-

pitäminen muuttui koiran paikalla ollessa täytettyjen havainnointilomakkeiden mu-

kaan. Analysoin ajallisesti, kuinka paljon oppilaan tarkkaavaisuus oli muuttunut koi-

ran paikalla ollessa verrattuna sen poissa oloon ja laskin kyseisistä arvoista myös 

muutoksen prosentteina. Lisäksi vertailin tarkkaavaisuuden katkeamisen määrää sekä 

määrällisesti, että sen muutosta prosentteina.  

 

Videomateriaalin analysointi 

 

Keräämäni videomateriaalin pohjalta analysoin sekä oppilaan tarkkaavaisuuden koh-

dentamista että tarkkaavaisuuden ylläpitämistä jokaisen aineistoni kahdeksan oppi-

laan kohdalla. Analysointi tapahtui iMovie ohjelmiston avulla, jolloin pystyin sääte-

lemään taustameteliä. Oppilaiden puheen kuuleminen oli tutkimukseni kannalta tär-

keää, vaikka en litteroinutkaan aineistoani vaan tarkastelin sitä muilla keinoilla tulos-

ten saamiseksi. Puhe toimi oppilaan elekielen lisäksi havainnoidessani todisteena op-

pilaan tarkkaavaisuuden suuntaamisesta. Varsinkin videomateriaalia analysoidessa 

sisällönanalyysi nousi tärkeään rooliin, jotta pystyin erittelemään tarkkaavaisuuden 

kohdistamiseen ja ylläpitämiseen liittyvät materiaalit toisistaan.  
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Kohderyhmäni jokaisesta oppilaasta kertyi sekä koiran poissa ollessa että läsnä olles-

sa videomateriaalia vähintään viidentoista minuutin ajan, jotka analysoin kokonai-

suudessaan. Niiden oppilaiden kohdalla, joilla videomateriaalia oli kerääntynyt esi-

merkiksi istumapaikka vaihdoksista tai kolmannen päivän lisävideointini vuoksi 

enemmän analysoin myös viisitoista minuuttia. Näihin viiteentoista minuuttiin sisäl-

lytin kolme viidenminuutin mittaista kuvauspätkää, joissa oppilas näkyi koko pätkän 

ajan analysoitavana. Ensisijaisesti analysoin ensimmäisen ja toisen kuvauspäivän ai-

kana saadun materiaalin. Niiden oppilaiden kohdalla, joilla videomateriaalia oli toi-

sen päivän osalta liian vähän esimerkiksi sairastumisesta tai istumapaikkavaihdoksis-

ta johtuen analysoin kolmantena kuvauspäivänä kertynyttä materiaalia. Taulukossa 5 

esitän analysoitujen videotallenteiden tiedot kunkin oppilaan kohdalta. Analysoides-

sani sekä tarkkaavaisuuden ylläpitämistä että tarkkaavaisuuden kohdentamista käytin 

kunkin oppilaan kohdalla samoja videopätkiä.  

 

 

Taulukko 5: Analysoitujen videotallenteiden tiedot. 

Oppilas Videomateriaalin kuvausaika 

ja oppitunnin aihe kuvaus-

hetkellä koiran poissa ollessa 

Videomateriaalin kuvausaika ja 

oppitunnin aihe kuvaushetkellä 

koiran paikalla ollessa 

P1 5.5.2017 

 

8:30 Tunnetunti, fiilismittari 

 

9:15 Tehtävien tekeminen 

noppaa pyörittämällä yh-

dessä luokan kanssa 

  

11.46 Matematiikka, itsenäinen 

työskentely 

 

9.5.2017 

 

9:06 Tunnetunti, fiilismittari 

 

9:30 Äidinkieli, itsenäinen luku-

tuokio 

 

11:22 Matematiikka, opettajajoh-

toinen opetustuokio ja itse-

näinen työskentely 

P2 5.5.2017 

 

8:30 Tunnetunti, fiilismittari 

 

9:01 Äidinkieli, opettajajohtoi-

nen opetustuokio  

 

11:00 Rentoutumistuokio 

 

9.5.2017 

 

8:26 Äidinkieli, tavukortit 

 

8:45 Äidinkieli, itsenäinen työs-

kentely  

 

9:06 Tunnetunti, fiilismittari  

P3 5.5.2017 

 

8:30 Tunnetunti, fiilismittari 

24.5.2017 

 

9:08 Tunnetunti, fiilismittari 
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8:43 Tunnetunti, tunnekortit 

 

9:01 Äidinkieli, opettajajohtoi-

nen opetustuokio  

 

 

9:13 Tunnetunti, fiilismittari + 

matematiikan tunnin aloitus  

 

9:30 Matematiikka, itsenäinen 

työskentely  

 

P4 5.5.2017  

 

8:30 Tunnetunti, fiilismittari 

 

9:01 Äidinkieli, opettajajohtoi-

nen opetustuokio  

 

11:00 Rentoutumistuokio  

 

9.5.2017  

 

9:06 Tunnetunti, fiilismittari 

 

10:50 Rentoutumistuokio 

 

24.5.2017 

 

9:08 Tunnetunti, fiilismittari  

 

P5 5.5.2017  

 

8:43 Tunnetunti, tunnekortit 

 

9:01 Äidinkieli, opettajajohtoi-

nen opetus  

 

11:39 Matematiikka, itsenäinen 

työskentely  

 

9.5.2017 

 

8:26 Äidinkieli, tavukortit  

 

8:45 Äidinkieli, itsenäinen työs-

kentely  

 

9:06 Tunnetunti, fiilismittari  

P6 5.5.2017  

 

8:43 Tunnetunti, tunnekortit 

 

11:23 Matematiikka, opettaja-

johtoinen opetus ja itse-

näinen työskentely  

 

11:46 Matematiikka, itsenäinen 

työskentely  

 

9.5.2017 

 

8:26 Äidinkieli, tavukortit 

 

10:50 Rentoutumistuokio  

 

24.5.2017 

 

9:08 Tunnetunti, fiilismittari + 

siirtyminen matematiikan tunnille  

P7 5.5.2017 

 

9:01 Äidinkieli, opettajajohtoi-

nen opetus  

 

11:23 Matematiikka, opettaja-

johtoinen opetus ja itse-

näinen työskentely  

 

11:39 Matematiikka, itsenäinen 

työskentely  

 

9.5.2017 

 

11:22 Matematiikka, opettajajoh-

toinen opetustuokio ja itse-

näinen työskentely 

 

24.5.2017 

 

8:54 Toiminnallinen matematiikan 

tunti + itsenäinen lukeminen  
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9:08 Tunnetunti, fiilismittari 

 

P8 5.5.2017  

 

8:30 Tunnetunti, fiilismittari 

 

9:01 Äidinkieli, opettajajohtoi-

nen opetus 

 

11:05 Rentoutumistuokio  

 

24.5.2017 

 

8:30 Äidinkieli, toiminnallisten 

tehtävien tekeminen koiran 

kanssa 

 

8:35 Äidinkieli, toiminnallisten 

tehtävien tekeminen koiran 

kanssa. 

 

9:13 Tunnetunti, fiilismittari + 

siirtyminen matematiikan 

tunnille 

 

 

 

Analysoidessani oppilaan tarkkaavaisuuden kohdentamista lähdin liikkeelle syste-

maattisesti oppilaasta P1 oppilaaseen P8 päin analysoiden aluksi kunkin oppilaan 

erikseen, jonka jälkeen yhdistin tulokset koko aineistoa koskeviksi. Kävin ensimmäi-

senä läpi videomateriaalit koiran poissa ollessa merkiten ylös kohdat, joissa oppilaan 

tuli kohdentaa tarkkaavaisuus. Lisäksi merkitsin ylös millaisesta tilanteesta oli kyse. 

Tässä vaiheessa en tarkastellut laisinkaan oppilaan tarkkaavaisuuden ylläpitämistä, 

vaan pelkästään sitä kohdensiko oppilas tarkkaavaisuuden esimerkiksi opettajan pyy-

täessä ottamaan esille seuraavan sivun. Merkitsin ylös kohdensiko oppilas tarkkaa-

vaisuuden välittömästi ja jos ei, kuinka kauan kohdentamiseen kesti esimerkiksi 

opettajan pyynnön jälkeen. Tarkkaavaisuuden viiveeseen kuluvan ajan laskin sekun-

nin tarkkuudella siitä hetkestä, kun esimerkiksi opettaja oli esittänyt pyynnön siihen 

hetkeen, kun oppilas kohdensi tarkkaavaisuutensa. Lisäksi merkitsin ylös, mikäli op-

pilas ei kohdentanut tarkkaavaisuuttaan ollenkaan. Käytyäni läpi videomateriaalit 

koiran poissa ollessa tein saman keräämälleni aineistolle koiran paikalla ollessa, jon-

ka jälkeen vertailin näitä kahta tilannetta. Kunkin oppilaan kohdalta analysoin kolme 

viiden minuutin pätkää, eli yhteensä viisitoista minuuttia koiran poissa ollessa ja pai-

kalla ollessa. Käytettyjen videotallenteiden tiedot löytyvät taulukosta 5. Seuraavassa 

taulukossa esitän tilanteet, joissa oppilaan tuli kohdentaa tarkkaavaisuuttaan. 
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Taulukko 6: Oppilaan tarkkaavaisuuden kohdentamista vaativat tilanteet. 

Oppilaan tarkkaavaisuuden kohdentamista vaativat tilanteet 

Oppilas kohdentaa tarkkaavaisuuden omaan puheenvuoroonsa 

Oppilas kohdentaa tarkkaavaisuuden toisen oppilaan puheenvuoroon 

Oppilas kohdentaa tarkkaavaisuuden opettajaan opettajan ottaessa huomion 

Oppilas kohdentaa huomion koiraan 

Oppilas kohdentaa tarkkaavaisuuden opettajan esittäessä kysymyksen  

Oppilas kohdentaa huomion luokassa kuunneltavaan äänitteeseen  

Oppilas kohdentaa huomion toisen oppilaan työskentelyyn koiran kanssa 

Oppilas kohdentaa huomion opettajan esittämään käskyyn/pyyntöön  

Oppilas kohdentaa huomion aloitettuun opetustuokioon 

Oppilas kohdentaa huomion itsenäiseen työskentelyyn  

Oppilas kohdentaa huomion opettajan tullessa auttamaan 

Oppilas kohdentaa huomion koiran kanssa työskentelyyn  

 

 

Analysoidessani aineistoa useassa tapauksessa tarkkaavaisuuden kohdentamista vaa-

tivia tilanteita oli eri määrää koiran poissa ollessa ja paikalla ollessa, joten ne eivät 

olleet suoraa lukumäärällisesti verrattavissa toisiinsa. Tästä syystä laskin prosent-

tiosuuden tilanteille, jolloin koiran poissa ollessa ja paikalla ollessa oppilas kohdensi 

tarkkaavaisuuden välittömästi. Niissä tilanteissa, joissa tarkkaavaisuus kohdentui vii-

veellä laskin keskimääräisen tarkkaavaisuuden kohdentamiseen kuluneen ajan. Li-

säksi merkitsin ylös ne tilanteet, jolloin oppilas ei kohdentanut tarkkaavaisuuttaan 

ollenkaan.  

 

Tarkkaavaisuuden ylläpitämistä analysoin videomateriaalin pohjalta kunkin oppilaan 

kohdalla koiran poissa ollessa ja paikalla ollessa viidentoista minuutin ajan, joka 

koostui kolmesta viidenminuutin pätkästä. Yhteensä analysoitua aineistoa kertyi 

kunkin oppilaan kohdalta siis kolmekymmentä minuuttia. Analysoidessani videoma-

teriaalin pohjalta oppilaan tarkkaavaisuuden ylläpitämistä pystyin palaamaan ta-

kaisinpäin sekunti sekunnilta, jolloin sain ylös ajat sekunnin tarkkuudella siitä, mil-

loin oppilaan tarkkaavaisuus katkesi ja milloin jatkui. Videomateriaalia analysoides-

sani käytin havainnointilomakkeeni pohjaa muokattuna kahdeksan minuutin sijaa 
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viidenminuutin mittaiseksi aikajanaksi. Kunkin oppilaan kohdalla täytin siis sekä 

koiran poissa ollessa että paikalla ollessa kolme tällaista viiden minuutin mittaista 

aikajanaa oppilaan tarkkaavaisuuden ylläpitämisestä.  

 

Samoin kuin analysoidessani havainnointilomakkeita luokittelin videomateriaalin 

pohjalta tehneeni havainnointilomakkeet kahteen pinoon, joissa toisessa oli lomak-

keen, jotka olin täyttänyt koiran poissa ollessa kertyneestä videomateriaalista ja toi-

sessa koiran läsnä ollessa kertyneestä videomateriaalista. Kummankin pinon havain-

nointilomakkeista kirjasin kunkin oppilaan kohdalla ylös ajan sekunteina, jolloin op-

pilaan tarkkaavaisuus oli yllä ja ajan, jolloin se oli katkenneena. Lisäksi erittelin ha-

vainnoin pohjalta täyttämieni havainnointilomakkeiden tavoin aineistosta, kuinka 

monta kertaa oppilaan tarkkaavaisuus oli katkennut, jolloin sain informaatiota, kuin-

ka monessa pätkässä oppilaan tarkkaavaisuuden ylläpitäminen ilmeni kahdeksan mi-

nuutin aikana. Analysoimalla kyseistä informaatiota sain selville miten oppilaan 

tarkkaavaisuuden ylläpitäminen muuttui koiran paikalla ollessa verrattuna tilantei-

siin, jolloin koira oli poissa luokasta videomateriaalin mukaan. Analysoin ajallisesti, 

kuinka paljon oppilaan tarkkaavaisuus oli muuttunut koiran paikalla ollessa verrattu-

na sen poissa oloon ja laskin kyseisistä arvoista myös muutoksen prosentteina. Li-

säksi vertailin tarkkaavaisuuden katkeamisen määrää sekä määrällisesti, että sen 

muutosta prosentteina koiran paikalla ollessa ja poissa ollessa.  

 

Opettajan täyttämien arviointilomakkeiden analysointi 

 

Opettajan täyttämät arviointilomakkeet analysoin hyödyntäen lomakkeiden kolmea pää-

kohtaa, joita olivat lapsen käyttäytyminen, tilannetekijät sekä tarkkaavaisuuden osatai-

dot. Opettajan täyttämän arviointilomakkeen pohja löytyy työn liitteistä (Liiten 4). Ana-

lysoin kunkin näistä kohdista erikseen. Taulukoin kuhunkin kolmeen pääkohtaan sisäl-

tyneet tekijät. Lapsen käyttäytymisessä näitä olivat tarkkaamattomuus, hyperaktiivisuus 

sekä impulsiivisuus; tilannetekijöissä vireystila ja stressitekijät, motivaatio ja tunnetila 

sekä tiedot ja taidot; tarkkaavaisuuden osataidoissa tarkkaavaisuuden kohdentaminen ja 

ylläpitäminen sekä tarkkaavaisuuden jakaminen ja kohteen vaihtaminen.  

 

Merkitsin kunkin oppilaan kohdalle opettajan havainnointilomakkeeseen kirjoittaman 

kommentin mukaisesti koiran paikalla olon vaikutuksen kuhunkin tekijään. Lisäksi kir-
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joitin taulukkoon, mikäli koiran paikalla ololla ei ollut vaikutusta tekijään. Taulukoinnin 

jälkeen analysoin kunkin pääkohdan erikseen jokaisen tekijän osalta. Tarkastelin, kuin-

ka monen oppilaan kohdalla koiran paikalla ololla oli positiivisia vaikutuksia, negatiivi-

sia vaikutuksia tai ei vaikutusta laisinkaan.  

 

 

4.4 Tutkimuksen eettisyys 

 

Laadullisen tutkimuksen tekemistä kohtaan voidaan laatia erilaisia yleisiä ohjeita, mutta 

käytännössä jokainen tutkimus sisältää omat eettiset ongelmansa, joita tulisi käsitellä 

sen mukaisesti (Tuomi, & Sarajärvi, 2002, s. 69). Vaikka ympärillämme on tiedeyhtei-

sö, loppupelissä jokainen tutkija vastaa itse tutkimuksensa eettisistä tekijöistä (Kuula, 

2006, s. 26). Eettiset valinnat ovat aina tietoisia ja niitä joutuu tekemään jatkuvasti. Eet-

tisen pohdinnan avulla valintamme tulevat läpinäkyviksi, joka mahdollistaa keskustelun 

näistä valinnoista. (Clarkeburn, Mustajoki, 2007, s. 302—303.) 

 

Ihmistieteissä tutkimuseettiset kysymykset koskevat varsinkin ihmisen kunnioittamista. 

Tähän kuuluu muun muassa ihmisen itsemääräämisoikeus, jolloin jokaisella on oikeus 

päättää osallistumisestaan tutkimukseen ja saada riittävästi tietoa tutkimuksesta. (Kuula, 

2006, s. 60—62.) Ennen tutkimukseni tekemistä sovin ensiksi yhteistyöstä luokan opet-

tajan kanssa, jonka jälkeen olin yhteydessä koulun rehtoriin. Tämän jälkeen hain tutki-

muslupaa Helsingin kaupungin opetusvirastosta ja viimeiseksi oppilaiden huoltajilta. 

Kutakin asianomaista tiedotin riittävästi tutkimuksen perustiedoista, toteuttamisesta se-

kä kerättävien tietojen käyttötarkoituksesta. Lisäksi mahdollistin lisäkysymysten esittä-

misen minulle soittamalla ja näin osa tutkimusaineistoni oppilaiden vanhemmista teki-

kin.  

 

Oleellisena tekijänä ihmisen kunnioittamisessa on myös yksityisyyden kunnioittaminen, 

jolloin yksittäinen tutkittava ei saa olla tunnistettavissa tutkimustekstistä (Kuula, 2006, 

s. 64). Varsinkin tutkittaessa koira-avusteista pedagogiikkaa Suomen mittakaavassa on 

oltava tarkkana yksityisyyden kunnioittamisesta, sillä sen käyttö on vielä vähäistä ja 

esimerkiksi paikkakunnan mainitseminen saattaa paljastaa luokan. Tästä syystä tutki-

muksestani ei käy ilmi, missä päin Suomea tutkimus on toteutettu. Lisäksi kyseisen luo-
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kan koiran nimeä ei tule tutkimuksessani esille ja oppilaiden nimet on vaihdettu tunnis-

teisiin (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 ja P8).  

 

Tutkijana minulla on viranomaisen rooli, jolloin vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus 

koskee minua. Tämän mukaan tutkittavista ei saa kertoa ulkopuolisille. Vaitiolo- ja sa-

lassapitovelvollisuus on voimassa myös tutkimuksen päätyttyä. Tarkkana tulisi olla var-

sinkin arkaluotoisia tunnisteellisia tietoja, kuten rotua tai etnistä alkuperää käsiteltäessä. 

(Kuula, 2006, s. 90—93.) Vaitiolo- ja salassapitovelvollisuuden mukaan en luovuta tie-

toja tutkittavista ulkopuolisille. Vaikka tutkimuksestani käy ilmi esimerkiksi tutkittavien 

etninen alkuperä sekä ikä pidän tutkimuksessani huolen, että yksityisyyden suoja toteu-

tuu jokaisen oppilaan kohdalla, eikä häntä ole tunnistettavissa tutkimuksesta. Nämä tie-

dot ovat tutkimuksen kannalta kuitenkin oleellisia tietoja, joita en halunnut jättää ker-

tomatta.  

 

 

4.5 Luotettavuus 

 

Tutkimuksen luotettavuudesta puhuttaessa on oleellista pohtia, onko edes olemassa ob-

jektiivista tietoa. Varsinkin laadullisessa tutkimuksessa tutkijan ollessa tutkimusasetel-

mien luoja ja tulkitsija tulee tämä kysymys ajankohtaiseksi. (Tuomi & Sarajärvi, 2002. 

s. 131—133.) Vaikka kyseessä on laadullinen tutkimus, pyrin pysymään mahdollisim-

man objektiivisena tutkijana. Tästä syystä aloitin esimerkiksi aineiston analysoinnin 

vasta aineistonkeruun päätyttyä, jotta en loisi minkäänlaisia ennakko-oletuksia tai toi-

veita lopputuloksesta. Objektiivisuuteen kuului myös havainnointi ilman osallisuutta. 

 

Tutkimuksen tavoitteena on etsiä mahdollisimman totuudenmukaista luotettavaa tietoa. 

Pohjimmiltaan tämä on luotettavien tulosten esittämistä, joka on tiedeyhteisen tarkistet-

tavissa. Jotta tiedon luotettavuudesta voidaan varmistua ja tarvittaessa tarkistaa tulee 

tutkimusaineistoa kerätä, käsitellä ja arkistoida asianmukaisella tavalla. (Kuula, 2006, s. 

24.) Tarkasteltaessa laadullisen tutkimuksen luotettavuutta oleellisena tekijänä on tut-

kimuksen sisäinen johdonmukaisuus. Oleellista on se että tutkimuksen kohde ja tarkoi-

tus, tutkijan sitoumukset, aineistonkeruu, tutkimuksen tiedonantajat, tutkija-

tiedonantajasuhde, tutkimuksen kesto, tutkimuksen luotettavuus sekä tutkimuksen ra-

portointi ovat suhteessa toisiinsa. (Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 133—135.) Tässä tutki-
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muksessa valitsin tarkoin mitä olen tutkimassa ja mistä syystä. Lisäksi perustelen jo 

johdannossa, miksi juuri tämä tutkimus on tärkeä. Selostan aineistonkeruun tarkoin ja 

käytän eri aineistonkeruumenetelmiä tulosten varmistamiseksi. Kuvaan tiedonantajat 

tarkasti kuitenkaan henkilöllisyyttä paljastamatta. Lisäksi selostan tutkimuksen keston, 

luotettavuuden ja raportoinnin selkeästi.  

 

Lisäksi tämän tutkimuksen luotettavuutta lisää se, että sekä koiran poissa ollessa että 

paikalla ollessa koulupäivät noudattivat hyvin samankaltaista kaavaa ja koostuivat sa-

mantyylisistä oppimistilanteista, jolloin tilanteet olivat hyvin vertailtavissa.  

 

Validiteetti ja reliabiliteetti  

 

Käsitteet validiteetti ja reliabiliteetti ovat syntyneet määrällisen tutkimuksen parissa ja 

tästä syystä niiden käyttöä laadullisessa tutkimuksessa voidaan kritisoida (Tuomi & Sa-

rajärvi, 2002, s. 133). Nostan käsitteet kuitenkin esille pohtiessani tutkimukseni luotet-

tavuutta, jotta pystyn antamaan mahdollisimman monipuolisen kuvan aiheesta. Validi-

teetilla tarkoitetaan Tuomen & Sarajärven (2002, s. 133) määritelmän mukaisesti, että 

tutkimuksessa on tutkittu sitä, mitä luvattiin. Reliabiliteetilla puolestaan tarkoitetaan 

tutkimustulosten toistettavuutta.  

 

Tässä tutkimuksessa tutkimuksen toteutus ja tutkimuksen aihe vastasivat toisiaan validi-

teetin määritelmän mukaisesti. Rajasin tutkimusaiheeni tarkoin ja pidin läpi tutkimuk-

seni mukana teoriataustassa esille nousseet tarkkaavaisuuden kaksi osatekijää, joiden 

pohjalta myös aineistonkeruu, tulokset ja pohdinta tapahtuivat. Tutkimuksen toteutus 

kappaleessa käsittelen vaihe vaiheelta tutkimuksen toteutuksen, jotta lukijan on mahdol-

lista saada selkeä ja tarkka kuva tutkimuksen eri vaiheista. Samalla tämä mahdollistaa 

tutkimuksen toistettavuuden eli reliabiliteetin.  Täysin samanlaisena tutkimusta ei kui-

tenkaan olisi mahdollista toistaa, sillä tutkimuksestani ei anonyymiteetin suojelusta joh-

tuen pysty saamaan selville esimerkiksi tarkkaa kohderyhmää, jolle tutkimus on toteu-

tettu. Varsinkin, kun kyseessä oli tapaustutkimus. 

 

Tutkimukseni reliabiliteettia vahvistaa myös se, etten aseta ennakko-oletuksia tutkimus-

tuloksista. Nämä ennakko-oletukset saattavat muuttaa analysoitavaa aineistoa, joka on 

ongelmallista varsinkin laadullisen tutkimuksen kohdalla (Metsämuuronen, 2011, s. 
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253). Lisäksi videoin aineistoani perinteisen kynä-paperi havainnoinnin lisäksi, sillä se 

mahdollistaa Vienolan (2015) mukaan tutkimuksen reliabiliteetin varmistamisen, sillä 

tapahtumat pysyvät tallenteen ansioista samana ja tutkimustulokset voidaan arvioida 

uudelleen. 

 

Tutkimuksen luotettavuutta pohdittaessa tämän tutkimuksen kohdalla on nostettava esil-

le tarkkaavaisuuden tutkiminen havainnoinnin avulla. Tutkin oppilaiden tarkkaavaisuut-

ta kahden tarkkaavaisuuden osatekijän kautta. Vaikka teoriassa tutkijana tiesin tarkal-

leen mitä jokainen näistä pitää sisällään, havainnoinnin avulla on haastava päästä oppi-

laan pään sisälle. Vaikka ulkoinen käyttäytyminen, kuten katsekontakti ja keskittynyt 

ilme viestisivät oppilaan tarkkaavaisuuden olevan yllä saattaa oppilas mielessään miet-

tiä jotain ihan muuta, kuin opetusta. Tutkimuksen tuloksia luettaessa on huomioitava 

tämän tekijän vaikutus tutkimustuloksiin. Tutkimuksessani keräsin ja analysoin havain-

noinnin lisäksi opettajan täyttämän lomakkeen oppilaan tarkkaavaisuuden piirteistä koi-

ran läsnä ollessa ja poissa ollessa, joka kuitenkin lisää tulosten luotettavuutta, jolloin 

tulokset eivät jää pelkästään havaintojeni varaan. Lisäksi käyttäytymisen fenotyyppiä on 

vaikea mitata silloin kuin monet häiriöt esiintyvät samanaikaisesti, (Sangberg, 2003, s. 

134). Tutkimukseni tiedonantajilla esiintyi tarkkaavaisuushäiriöiden kanssa rinnakkain 

myös muita häiriöitä, jotka saattavat vaikuttaa tutkimuksen tuloksiin.  
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5 TULOKSET 
 

 

Tutkimukseni tulokset osuudessa esitetään tulokset tarkkaavuuden kahden osatekijän 

avulla, joihin myös tämän tutkimuksen tutkimuskysymykset perustuvat. Ensimmäisenä 

esitetään tulokset tarkkaavaisuuden kohdentamisen osalta ja toisena tarkkaavaisuuden 

ylläpitämisen osalta. Tarkkaavaisuuden ylläpitämistä koskevat tulokset on jaettu kah-

teen osioon, joista ensimmäinen käsittelee havainnointilomakkeen pohjalta saatuja tu-

loksia ja toinen videomateriaalin pohjalta saatuja tuloksia. Lisäksi esitän tulokset kappa-

leen lopussa opettajan täyttämän arviointilomakkeen pohjalta saamani tulokset. Oppi-

laiden nimien tilalla käytetään tunnisteita P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 ja P8 anonymiteetin 

suojaamiseksi.  

 

 

5.1 Tarkkaavaisuuden kohdentaminen 

 

Esitän tarkkaavaisuuden kohdentamista koskevat tulokset aluksi erikseen kunkin oppi-

laan kohdalla, jonka jälkeen teen yhteenvedon saamistani tuloksista. Tarkkaavaisuuden 

kohdentamista vaativien tilanteiden määrä vaihteli koiran poissa ollessa ja paikalla ol-

lessa, joten ne eivät ole suoraa verrattavissa. Tästä syystä laskin prosenttiosuuden tilan-

teille, jossa oppilas kohdensi tarkkaavaisuuden välittömästi ja keskimääräisen viiveen, 

joka oppilaan tarkkaavaisuuden kohdentamisessa kesti tilanteissa, jossa kohdentaminen 

ei tapahtunut välittömästi. Lisäksi ilmoitan tilanteet, joissa oppilaan tarkkaavaisuus jäi 

kohdentumatta.  

 

 

5.1.1 Oppilas P1 

 

Koiran poissa ollessa analysoimani viidentoista minuutin aikana, oppilaan tarkkaavai-

suuden kohdentamista vaativia tilanteita ilmeni yhteensä viisitoista kappaletta, joista 

neljässätoista oppilas P1 kohdensi tarkkaavaisuuden välittömästi tarkkaavaisuuden koh-

teena olleeseen asiaan. Yhden kerran oppilas kohdensi tarkkaavaisuuden neljän sekun-

nin viiveellä, mutta yhdessäkään tilanteessa tarkkaavaisuus ei jäänyt kohdentamatta. 

Kyseinen oppilas kohdensi tarkkaavaisuuden siis koiran paikalla ollessa kolmen merkit-
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sevän numeron tarkkuudella 93,3 %:ssa tapauksissa välittömästi ja 6,7 %:ssa tapauksis-

ta keskimäärin 4 sekunnin viiveellä.   

 

Koiran paikalla ollessa oppilaan tarkkaavaisuuden kohdentamista vaativia tilanteita oli 

analysoimassani aineistossa myöskin viisitoista kappaletta, joista yhdessätoista oppilas 

kohdensi tarkkaavaisuuden välittömästi tarkkaavaisuuden kohteena olevaan asiaan. Nel-

jässä tapauksessa oppilaan tarkkaavaisuus kohdentui viiveellä, joista ensimmäisessä vii-

ve oli 15 sekuntia, toisessa 3 sekuntia, kolmannessa 15 sekuntia ja neljännessä 1 sekun-

ti. Jokaisella kerralla oppilaan tarkkaavaisuuden kohdentuessa viiveellä syynä oli huo-

mion kiinnittyminen luokassa olleeseen koiraan. Koiran paikalla ollessa oppilaan tark-

kaavaisuus kohdentui 73,3 %:ssa tapauksista välittömästi, joka oli 20 % heikompi, kuin 

koiran poissa ollessa. Lisäksi koiran paikalla ollessa tarkkaavaisuuden kohdentuminen 

viiveellä nousi 4 sekunnista keskimäärin 8,5 sekuntiin.  

 

5.1.2 Oppilas P2 

 

Koiran poissa ollessa tarkkaavaisuuden kohdentamista vaativia tilanteita tuli analysoi-

dussa aineistossa esille 26 kappaletta oppilaan P2 kohdalla. Seitsemässätoista tapauk-

sessa oppilas kohdensi tarkkaavaisuuden välittömästi tarkkaavaisuuden kohteena ole-

vaan asiaan, jolloin tarkkaavaisuus kohdentui välittömästi 65,4 %:ssa tapauksista. Yh-

deksässä tapauksessa eli 34,6 %:ssa tapauksista oppilaan tarkkaavaisuus kohdentui vii-

veellä. Keskimääräinen viive koiran poissa ollessa oli 8,2 sekuntia. Kyseisen oppilaan 

tarkkaavaisuus ei jäänyt kertaakaan kohdentumatta analysoidussa aineistossa.  

 

Koiran paikalla ollessa tarkkaavaisuuden kohdentamista vaativia tilanteita ilmeni 25 

kappaletta, joista yhdeksässätoista tapauksessa oppilaan tarkkaavaisuus kohdentui välit-

tömästi. Tämä vastasi 76 % tapauksista ja oli 10,6 % parempi kuin koiran poissa ollessa. 

Kuudessa tapauksessa, eli 24 %:ssa tapauksista kyseisen oppilaan tarkkaavaisuus koh-

dentui viiveellä. Keskimääräinen viive oli 6,2 sekuntia, joka oli kaksi sekuntia pienem-

pi, kuin koiran poissa ollessa.  
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5.1.3 Oppilas P3 

 

Oppilaan P3 kohdalla koiran poissa ollessa oppilaan tarkkaavaisuuden kohdentamista 

vaativia tilanteita tuli analysoidussa aineistossa esille 27 kappaletta, joista 20.ssä kysei-

nen oppilas kohdensi tarkkaavaisuutensa välittömästi. Tämä oli 74,1 % tapauksista. 

Seitsemässä tapauksessa eli 25,9 %:ssa tapauksista oppilaan tarkkaavaisuus kohdentui 

viiveellä. Ensimmäisessä tapauksessa viive oli 2 sekuntia, toisessa 6 sekuntia, kolman-

nessa 3 sekuntia, neljännessä 8 sekuntia, viidennessä 12 sekuntia, kuudennessa 3 sekun-

tia ja seitsemännessä 19 sekuntia. Keskimääräinen viive niissä tilanteissa, joissa oppi-

laan tarkkaavaisuus kohdentui viiveellä oli 7,5 sekuntia.   

 

Koiran paikalla ollessa oppilaan P3 kohdalla tarkkaavaisuuden kohdentamista vaativia 

tilanteita esiintyi analysoidussa aineistossa 19 kappaletta, joista kahdeksassatoista tapa-

uksessa. eli 94,7 %:ssa tapauksista kyseisen oppilaan tarkkaavaisuus kohdentui välittö-

mästi. Yhdessä tapauksessa eli 5,3 %:ssa tapauksista oppilaan tarkkaavaisuus kohdentui 

viiveellä, jolloin viive oli 9 sekuntia. Oppilaan P3 kohdalla tilanteet, joissa oppilaan 

tarkkaavaisuus kohdentui välittömästi, nousivat lähes 20 %:lla koiran paikalla ollessa.  

 

5.1.4 Oppilas P4 

 

Oppilaan P4 kohdalla analysoidussa aineistossa ilmeni koiran poissa ollessa 22 tapausta, 

joista 95,5 %:ssa eli 21 tapauksessa kyseisen oppilaan tarkkaavaisuus kohdentui välit-

tömästi. Yhdessä tapauksessa eli 4,5 %:ssa tapauksista oppilaan tarkkaavaisuus kohden-

tui kolmen sekunnin viiveellä, joka oli siis myös keskimääräinen viive.  

 

Koiran paikalla ollessa oppilaan tarkkaavaisuuden kohdentamista vaativia tilanteita il-

meni 20 kertaa, joista 85 %:ssa eli 17 tapauksessa oppilaan tarkkaavaisuus kohdentui 

välittömästi. Tarkkaavaisuuden kohdentuessa viiveellä 15 %:ssa tapauksista ensimmäi-

sessä tapauksessa viive oli 2 sekuntia, toisessa 3 sekuntia ja kolmannessa 2 sekuntia. 

Keskimääräinen viive oli 2,7 sekuntia, joka oli hieman pienempi kuin koiran paikalla 

ollessa.  
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5.1.5 Oppilas P5 

 

Oppilaan P5 kohdalla koiran poissa ollessa analysoidussa aineistossa oli 15 tarkkaavai-

suuden kohdentamista vaativaa tilannetta, joista yhdessätoista eli 73,3 %:ssa tapauksista 

oppilas kohdensi tarkkaavaisuuden välittömästi. Neljässä tapauksessa eli 26,7 %:ssa ta-

pauksista oppilaan tarkkaavaisuus kohdentui viiveellä. Ensimmäisessä tapauksessa viive 

oli 7 sekuntia, toisessa 3 sekuntia, kolmannessa 9 sekuntia ja neljännessä 4 sekuntia. 

Keskimääräinen viive oli 5,8 sekuntia. 

 

Koiran paikalla ollessa oppilaan P5 kohdalla ilmeni 22 tarkkaavaisuuden kohdentamista 

vaativaa tilannetta, joista viidessätoista tilanteessa oppilas kohdensi tarkkaavaisuuden 

välittömästi. Tämä vastasi 68,2 % tapauksista, joka oli noin 5 % heikompi kuin koiran 

poissa ollessa. Neljässä tapauksessa eli 31,5 %:ssa tapauksista oppilas kohdensi tark-

kaavaisuuden viiveellä. Ensimmäisessä tapauksessa viive oli 3 sekuntia, toisessa 4 se-

kuntia ja kolmannessa sekä neljännessä 7 sekuntia. Keskimääräinen viive oli 5,25 se-

kuntia, joka oli hieman parempi kuin koiran poissa ollessa. Kolmessa tapauksista oppi-

las ei kohdentanut tarkkaavaisuuttaan ollenkaan tarkkaavaisuuden kohteena olevaan 

asiaan.  

 

5.1.6 Oppilas P6 

 

Oppilaan P6 kohdalla koiran poissa ollessa tarkkaavaisuuden kohdentamista vaativia 

tilanteita ilmeni 11 kappaletta, joista 6 tapauksessa, eli 54,5 % tapauksista oppilas koh-

densi tarkkaavaisuuden välittömästi tarkkaavaisuuden kohteena olevaan asiaan. Viides-

sä tapauksessa, eli 45,5 %:ssa tapauksista, oppilaan tarkkaavaisuus kohdentui viiveellä. 

Ensimmäisessä tapauksessa viive oli 13 sekuntia, toisessa 7 sekuntia, kolmannessa 4 

sekuntia, neljännessä 33 sekuntia ja viidennessä 31 sekuntia. Keskimääräinen viive ky-

seisen oppilaan kohdalla oli 17,6 sekuntia.  

 

Koiran paikalla ollessa tarkkaavaisuuden kohdentamista vaativia tilanteita ilmeni oppi-

laan P6 kohdalla 18 kappaletta, joista 15.sta tapauksista oppilaan tarkkaavaisuus koh-

dentui välittömästi. Tämä vastasi 83,3 % tapauksista, joka oli 31,8 % parempi kuin koi-

ran poissa ollessa. Oppilaan tarkkaavaisuuden kohdentuessa viiveellä ensimmäisen ti-
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lanteen viive oli 10 sekuntia, toisen 5 sekuntia ja kolmannen 9 sekuntia. Keskimääräi-

nen viive oli 8 sekuntia, joka oli 9,6 sekuntia pienempi kuin koiran poissa ollessa.  

 

5.1.7 Oppilas P7 

 

Oppilaan P7 kohdalla koiran poissa ollessa tarkkaavaisuuden kohdentumista vaativia 

tilanteita oli 18 kappaletta, joista 11, eli 61,1 %:ssa kyseisen oppilaan tarkkaavaisuus 

kohdentui välittömästi. Viidessä tapauksessa oppilaan tarkkaavaisuus kohdentui viiveel-

lä. Ensimmäisessä tapauksessa viive oli 11 sekuntia, toisessa 17 sekuntia, kolmannessa 

4 sekuntia, neljännessä 47 sekuntia ja viidennessä 2 sekuntia. Keskimääräinen viive 

näissä tilanteissa oli 16,2 sekuntia. Kahdessa tilanteista oppilaan tarkkaavaisuus ei koh-

dentunut ollenkaan.  

 

Koiran paikalla ollessa oppilaan P7 tarkkaavaisuuden kohdentamista vaativia tilanteita 

esiintyi 22 kappaletta, joista vain yhdessä oppilaan tarkkaavaisuus kohdentui viiveellä. 

Keskimääräinen viive oli tällöin 3 sekuntia, joka oli 13,2 sekuntia parempi kuin koiran 

poissa ollessa. Oppilaan tarkkaavaisuus kohdentui välittömästi 95,5 %:ssa tapauksista, 

joka oli 34,4 % parempi kuin koiran poissa ollessa.  

 

5.1.8 Oppilas P8 

 

Oppilaan P8 kohdalla koiran poissa ollessa tarkkaavaisuuden kohdentamista vaativia 

tilanteita esiintyi 21 kappaletta, joista 47,6 %:ssa tapauksista oppilas kohdensi tarkkaa-

vaisuutensa välittömästi. Tämä vastasi lukumäärältään 10 tapausta. Kahdeksassa tapa-

uksista oppilaan tarkkaavaisuus kohdentui viiveellä. Ensimmäisessä tapauksessa viive 

oli 4 sekuntia, toisessa 20 sekuntia, kolmannessa 8 sekuntia, neljännessä ja viidennessä 

4 sekuntia, kuudennessa 2 sekuntia, seitsemännessä 5 sekuntia ja kahdeksannessa 30 

sekuntia. Keskimääräinen viive oli 11 sekuntia. Kahdessa tapauksista oppilas ei kohden-

tanut tarkkaavaisuuttaan ollenkaan.  

 

Koiran paikalla ollessa oppilaan P8 kohdalla tarkkavaisuuden ylläpitämistä vaativia ti-

lanteita esiintyi 22, joista 19.sta tilanteista oppilas kohdensi tarkkaavaisuutensa välittö-

mästi. Tämä vastasi 86,4 % tapauksista ja oli 38,8 % parempi kuin koiran poissa ollessa. 

Kahdessa tilanteessa oppilas kohdensi tarkkaavaisuutensa viiveellä, joista ensimmäises-

sä viive oli 20 sekuntia ja toisessa 2 sekuntia. Keskimääräinen viive oli sama kuin koi-
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ran paikalla ollessa. Kahdessa tapauksista oppilas ei kohdentanut tarkkaavaisuuttaan 

ollenkaan.  

 

5.1.9 Yhteenveto oppilaiden tarkkaavaisuuden kohdentamisesta   

 

Tarkasteltaessa tilanteita, joissa oppilaan tarkkaavaisuus kohdentui välittömästi tark-

kaavaisuuden kohteena olevaan asiaan viiden oppilaan (P2, P3, P6, P7 ja P8) tarkkaa-

vaisuuden kohdentuminen parani koiran paikalla ollessa verrattuna tilanteisiin, jolloin 

koira ei ollut luokassa. Kolmen (P1, P4 ja P5) oppilaan kohdalla tarkkaavaisuuden väli-

tön kohdentuminen huononi koiran paikalla ollessa. Koiran poissa ollessa tarkkaavai-

suus kohdentui välittömästi keskimäärin 70,6 %:ssa tilanteista ja koiran paikalla ollessa 

82,8 %:ssa tilanteista. Keskimäärin oppilaan tarkkaavaisuuden kohdentaminen parani 

siis 12,2 %:lla koiran paikalla ollessa verrattuna tilanteisiin, jolloin koira ei ollut luokas-

sa. Seuraavassa kuvaajassa esitän tulokset kunkin oppilaan kohdalla koiran poissa olles-

sa tai paikalla ollessa. Luvut ovat prosentteina.  

 

 

Kuvaaja 1: Oppilaan tarkkaavaisuuden välitön kohdentaminen. 
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Tilanteissa, joissa oppilaan tarkkaavaisuus kohdentui viiveellä viiden oppilaan (P2, P4, 

P5, P6 ja P7) keskimääräinen viive pieneni koiran paikalla ollessa verrattuna tilanteisiin, 

jolloin koira oli poissa. Yhden oppilaan kohdalla keskimääräinen viive pysyi samana 

(P6) ja kahden oppilaan kohdalla kasvoi (P1 ja P3). Tilanteissa, joissa oppilaan tarkkaa-

vaisuus kohdentui, mutta ei kohdentunut välittömästi, aineiston oppilailla kesti koiran 

poissa ollessa keskimäärin 9,2 sekuntia kohdentaa tarkkaavaisuus. Koiran paikalla ol-

lessa kyseinen luku oli keskiäärin 6,7 sekuntia, joka on 2,6 sekuntia vähemmän kuin 

koiran poissa ollessa. Tulosten mukaan oppilaan tarkkaavaisuuden kohdentamiseen 

vaadittu aika pieneni siis keskimäärin koiran paikalla ollessa. Seuraavassa kuvaajassa 

esitän kunkin oppilaan tarkkaavaisuuden kohdentamiseen vaaditun ajan koiran poissa 

ollessa ja paikalla ollessa niissä tilanteissa, joissa oppilaan tarkkaavaisuus ei kohdentu-

nut välittömästi, mutta kohdentui.  

 

 

Kuvaaja 2: Oppilaan tarkkaavaisuuden kohdentamiseen vaadittu aika sekunteina. 
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5.2 Tarkkaavaisuuden ylläpitäminen havainnointilomakkeen  

pohjalta 

 

Seuraavassa taulukossa (Taulukko 7) esitän yhteenvetona havainnointilomakkeen poh-

jalta saadut tulokset, joita avaan tarkemmin myöhemmin samassa kappaleessa. Sinisellä 

pohjalla ovat ne luvut, jotka sain havainnointilomakkeeni pohjalta koiran poissa ollessa 

ja punaisella pohjalla ne luvut, jotka sain koiran läsnä ollessa. Ensimmäisenä taulukossa 

esitetään, kuinka monta kertaa oppilaan tarkkaavaisuus katkesi kahdeksan minuutin ha-

vainnoinnin aikana koiran poissa ollessa ja paikalla ollessa. Toisena taulukossa kerro-

taan sekunteina se aika, jonka oppilaan tarkkaavaisuus oli yllä koiran poissa ollessa ja 

läsnä ollessa. Tämän alla esitetään samat tiedot siitä, kuinka kauan oppilaan tarkkaavuus 

oli keskeytyneenä ja huomio kiinnittyneenä johonkin ulkopuoliseen seikkaan.  

 

Havainnointilomakkeen avulla havainnoin kahdeksaa oppilasta kahdeksan minuutin, eli 

480 sekunnin ajan koiran poissa ollessa ja paikalla ollessa yhden tarkkaavaisuuden osa-

tekijän, tarkkaavaisuuden ylläpitämisen osalta. Havainnoinnista ja havainnointilomak-

keen käytöstä on luettavissa tarkemmin aineistonkeruu kappaleessa.  

 

 

Taulukko 7: Yhteenveto havainnointilomakkeen pohjalta saaduista tuloksista. 

 Oppilas  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

Koiran 

poissa 

ollessa 

Tarkkaavaisuus 

keskeytynyt/  

kertaa 

10  4  5  5 8 8 9 11 

Koiran 

läsnä 

ollessa 

Tarkkaavaisuus 

keskeytynyt /  

kertaa 

4  4  9 9  6 5 4 5 

Koiran 

poissa 

ollessa 

Tarkkaavaisuuden 

ylläpito/ s 

393 219 352 464 290 157 338 269 

Koiran 

läsnä 

ollessa 

Tarkkaavaisuuden 

ylläpito/ s 

425 341 360 290 359 432 355 435 

Koiran 

poissa 

ollessa 

Tarkkaavaisuus 

keskeytynyt/ s 

87 261 128 16 190 323 142 211 

Koiran 

läsnä 

ollessa 

Tarkkaavaisuus 

keskeytynyt/ s 

55 139 120 190 121 45 125 45 
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Havainnointilomakkeen pohjalta saatujen tulosten mukaan seitsemän oppilaan (P1, P2, 

P3, P5, P6, P7 ja P8) tarkkaavaisuuden ylläpitäminen parani koiran paikalla ollessa ja 

yhden oppilaan (P4) kohdalla heikkeni. Keskimääräisesti tarkkaavaisuuden ylläpitämi-

nen parani 34 %, joka on kahden merkitsevän numeron tarkkuudella keskimäärin 64 

sekuntia, eli yli minuutin kahdeksan minuutin havainnoinnin aikana. Kuvaajassa 3 esi-

tän edellisen taulukon pohjalta kunkin oppilaan kohdalta sen ajan, jonka oppilaan tark-

kaavaisuus oli yllä koiran poissa ollessa ja paikalla ollessa. Aika on ilmoitettu sekuntei-

na. Lisäksi kuvaajassa 4 on nähtävillä oppilaan tarkkaavuuden ylläpitämisen muutos 

prosentteina kunkin oppilaan kohdalla.  

 

 

Kuvaaja 3: Tarkkaavaisuuden ylläpitäminen koiran poissa ollessa ja paikalla ollessa 

sekunteina. 
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Kuvaaja 4: Tarkkaavaisuuden ylläpitämisen muutos prosentteina. 

 
 

 

 

Tarkastellessani tarkkaavaisuuden keskeytymistä kertoina koiran poissa ollessa ja pai-

kalla ollessa havainnointilomakkeen pohjalta tulokset eivät olleet yhtä yksiselitteisiä, 

kuin tarkkaavaisuuden ylläpitämisen kohdalla ajallisesti mitattuna. Viiden oppilaan 

(P1,P5, P6, P7 ja P8) kohdalla tarkkaavaisuus katkesi harvemmin koiran paikalla olles-

sa. Yhden oppilaan (P2) kohdalla tämä pysyi samana ja kahden oppilaan (P3, P4) koh-

dalla huononi. Mukana oli myös oppilas P4, jonka kohdalla tarkkaavaisuuden ylläpitä-

minen huononi koiran paikalla ollessa myös ajallisesti. Keskimäärin oppilaan tarkkaa-

vaisuus katkesi koiran poissa ollessa kahden merkitsevän numeron tarkkuudella 7,5 ker-

taa ja koiran paikalla ollessa 5,8 kertaa, jolloin keskimäärin koiran läsnä ollessa oppi-

laan tarkkaavaisuus katkesi harvemmin.  
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Kuvaaja 5: Tarkkaavaisuuden keskeytyminen kertoina koiran poissa ollessa ja paikalla 

ollessa havainnointilomakkeen pohjalta. 

 
 

 

 

5.3 Tarkkaavaisuuden ylläpitäminen videomateriaalin pohjalta 

 

 

Tässä kappaleessa esitän tulokset tarkkaavaisuuden ylläpitämisen osalta videomateriaa-

lin pohjalta analysoituna. Analysoin kustakin aineistoni kahdeksasta oppilaasta kolme 

viiden minuutin pätkää, eli yhteensä viisitoista minuuttia koiran paikalla ollessa ja pois-

sa ollessa. Esitän tulokset aluksi erikseen kunkin oppilaan kohdalla, jonka jälkeen teen 

yhteenvetoa tuloksista.  

 

5.3.1 Oppilas P1 

 

Koiran poissa ollessa 

 

Oppilaan P1 tarkkaavaisuus keskeytyi koiran poissa ollessa kunkin kolmen videopätkä 

aikana kahdeksan kertaa, eli yhteensä 24 kertaa viidentoista minuutin aikana. Ensim-

mäisen pätkän aikana oppilaan tarkkaavaisuus oli keskeytyneenä 32 sekuntia, toisen 

pätkä aikana 48 sekuntia ja kolmannen pätkän aikana 144 sekuntia. Yhteensä tarkkaa-
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vaisuus oli keskeytyneenä 236 sekuntia ja yllä 664 sekuntia 900 sekunnin, eli 15 minuu-

tin aikana. 

 

Koiran paikalla ollessa 

 

Koiran paikalla ollessa oppilaan P1 tarkkaavaisuus keskeytyi ensimmäisen videopätkän 

aikana 9 kertaa ja toisen sekä kolmannen videopätkän aikana yhden kerran. Yhteensä 

oppilaan tarkkaavaisuus keskeytyi siis 11 kertaa, jolloin tarkkaavaisuuden keskeytymi-

nen pieneni 13 kerralla koiran paikalla ollessa verrattuna tilanteeseen, jolloin koira oli 

poissa luokasta. Ensimmäisen pätkän aikana oppilaan tarkkaavaisuus oli keskeytyneenä 

29 sekuntia, toisen pätkän aikana neljä sekuntia ja kolmannen pätkän aikana 28 sekun-

tia. Yhteensä tarkkaavaisuus oli keskeytyneenä 61 sekuntia ja yllä 839 sekuntia 900 se-

kunnin aikana. Oppilaan P1 kohdalla tarkkaavaisuuden ylläpitäminen parani 175 sekun-

tia koiran paikalla ollessa.  

 

5.3.2 Oppilas P2 

 

Koiran poissa ollessa 

 

Koiran poissa ollessa oppilaan P1 tarkkaavaisuus keskeytyi ensimmäisen videopätkän 

aikana 11 kertaa, toisen 9 kertaa ja kolmannen 8 kertaa. Yhteensä oppilaan tarkkaavai-

suus keskeytyi siis 28 kertaa. Ensimmäisen pätkän aikana oppilaan tarkkaavaisuus oli 

keskeytyneen 59 sekuntia, toisen pätkän aikana 84 sekuntia ja kolmannen pätkän aikana 

117 sekuntia. Yhteensä tarkkaavaisuus oli keskeytyneenä siis 260 sekuntia ja yllä 640 

sekuntia.  

 

Koiran paikalla ollessa 

 

Oppilaan P2 tarkkaavaisuus keskeytyi koiran paikalla ollessa yhteensä 19 kertaa, jolloin 

se pieneni 9 kerralla koiran paikalla ollessa. Ensimmäisen videopätkän aikana se kes-

keytyi 8 kertaa, toisen aikana 1 kerran ja kolmannen aikana 10 kertaa. Keskeytyneenä 

oppilaan tarkkaavaisuus oli yhteensä 186 sekuntia, joka koostui 78 sekunnista ensim-

mäisen pätkän aikana, 8 sekunnista toisen pätkän aikana ja 100 sekunnista kolmannen 

pätkän aikana. Oppilaan P2 tarkkaavaisuus oli yllä viidentoista minuutin aikana yhteen-

sä 714 sekuntia, joka oli 74 sekuntia enemmän kuin koiran poissa ollessa.  



 63 

5.3.3 Oppilas P3 

 

Koiran poissa ollessa 

 

Koiran poissa ollessa oppilaan P3 tarkkaavaisuus keskeytyi yhteensä 25 kertaa. Ensim-

mäisen videopätkän aikana se keskeytyi 8 kertaa, toisen 13 kertaa ja kolmannen 4 ker-

taa. Yhteensä kyseisen oppilaan tarkkaavaisuus oli keskeytyneenä tällä välillä 181 se-

kuntia ja yllä 719 sekuntia. Ensimmäisen videopätkän aikana oppilaan tarkkaavaisuus 

oli keskeytyneenä 54 sekuntia, toisen 102 sekuntia ja kolmannen 25 sekuntia.  

 

Koiran paikalla ollessa 

 

Oppilaan P3 tarkkaavaisuus keskeytyi 7 kertaa koiran paikalla ollessa, jolloin se pieneni 

18 kerralla koiran paikalla ollessa. Ensimmäisen ja toisen videopätkän aikana se kes-

keytyi 3 kertaa ja kolmannen videopätkän aikana yhden kerran. Yhteensä oppilaan tark-

kaavaisuus oli keskeytyneenä 90 sekuntia, joista ensimmäisen videopätkän aikana se oli 

keskeytyneenä 46 sekuntia, toisen 31 sekuntia ja kolmannen 13 sekuntia. Oppilaan tark-

kaavaisuus oli yllä koiran paikalla ollessa 810 sekuntia, joka oli 91 sekuntia enemmän 

kuin koiran poissa ollessa.  

 

5.3.4 Oppilas P4 

 

Koiran poissa ollessa 

 

Oppilaan P4 tarkkaavaisuus keskeytyi koiran poissa ollessa yhteensä 18 kertaa, joista 

ensimmäisessä ja kolmannessa videopätkässä se keskeytyi kahdeksan kertaa ja toisessa 

videopätkässä viisi kertaa. Yhteensä oppilaan tarkkaavaisuus oli keskeytyneenä 221 se-

kunnin ajan viidentoista minuutin eli 900 sekunnin aikana. Ensimmäisessä videopätkäs-

sä oppilaan tarkkaavaisuus oli keskeytyneenä 24 sekuntia, toisessa 28 sekuntia ja kol-

mannessa 169 sekuntia. Oppilaan P4 tarkkaavaisuus oli yllä koiran poissa ollessa yh-

teensä 679 sekuntia.  
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Koiran paikalla ollessa 

 

Oppilaan P4 tarkkaavaisuus keskeytyi koiran paikalla ollessa ensimmäisen videopätkän 

aikana kuusi kertaa, toisen seitsemän kertaa ja kolmannen kaksi kertaa. Yhteensä oppi-

laan tarkkaavaisuus keskeytyi siis 15 kertaa, jolloin se pieneni 3 kerralla koiran paikalla 

ollessa. Ensimmäisen videopätkän aikana tarkkaavaisuus oli keskeytyneenä 27 sekuntia, 

toisen 140 sekuntia ja kolmannen seitsemän sekuntia, josta seuraten yhteensä oppilaan 

tarkkaavaisuus oli keskeytyneenä koiran paikalla ollessa 174 sekuntia. Oppilaan tark-

kaavaisuus oli yllä 726 sekuntia, joka oli 47 sekuntia enemmän kuin koiran poissa olles-

sa.  

 

5.3.5 Oppilas P5 

 

Koiran poissa ollessa 

 

Oppilaan P5 tarkkaavaisuus keskeytyi koiran poissa ollessa ensimmäisen videopätkän 

aikana viisi kertaa, toisen aikana kaksi kertaa ja kolmannen aikana kahdeksan kertaa. 

Yhteensä tarkkaavaisuus keskeytyi siis 15 kertaa. Ensimmäisen videopätkän aikana op-

pilaan tarkkaavaisuus oli keskeytyneenä 49 sekuntia, toisen aikana 6 sekuntia ja kol-

mannen aikana 87 sekuntia. Yhteensä oppilaan tarkkaavaisuus oli siis keskeytyneenä 

142 sekuntia ja yllä 758 sekuntia.  

 

Koiran paikalla ollessa 

 

Koiran paikalla ollessa oppilaan P5 tarkkaavaisuus keskeytyi yhteensä 9 kertaa, jolloin 

se pieneni 6 kerralla koiran paikalla ollessa. Ensimmäisen ja kolmannen videopätkän 

aikana tarkkaavaisuus keskeytyi neljä kertaa ja toisen aikana yhden kerran. Yhteensä 

oppilaan tarkkaavaisuus oli keskeytyneenä 67 sekuntia. Ensimmäisen videopätkän aika-

na se oli keskeytyneenä 32 sekuntia, toisen 13 sekuntia ja kolmannen 22 sekuntia. Ky-

seisen oppilaan tarkkaavaisuus oli yllä 833 sekuntia, joka oli 75 sekuntia enemmän kuin 

koiran poissa ollessa.  
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5.3.6 Oppilas P6 

 

Koiran poissa ollessa 

 

Oppilaan P6 tarkkaavaisuus keskeytyi koiran poissa ollessa viidentoista minuutin aikana 

16 kertaa. Ensimmäisen videopätkän aikana se keskeytyi yhdeksän kertaa, toisen viisi 

kertaa ja kolmannen kaksi kertaa. Ensimmäisen videopätkän aikana oppilaan tarkkaa-

vaisuus oli keskeytyneenä 112 sekuntia, toisen aikana 271 sekuntia ja kolmannen aikana 

48 sekuntia. Yhteensä oppilaan tarkkaavaisuus oli keskeytyneenä 431 sekuntia ja yllä 

469 sekuntia.  

 

Koiran paikalla ollessa 

 

Koiran paikalla ollessa oppilaan P6 tarkkaavaisuus ei herpaantunut kertaakaan ensim-

mäisen videointipätkän aikana, toisen aikana se herpaantui neljä kertaa ja kolmannen 

aikana kahdeksan kertaa. Yhteensä kyseisen oppilaan tarkkaavaisuus keskeytyi siis 12 

kertaa, joka vastasi ajallisesti 191 sekuntia. Koiran paikalla ollessa oppilaan P6 tarkkaa-

vaisuuden katkeaminen pieneni 8 kerralla. Ensimmäisen videopätkän aikana oppilaan 

tarkkaavaisuus oli keskeytyneenä 0 sekuntia, toisen aikana 46 sekuntia ja kolmannen 

aikana 145 sekuntia. 900 sekunnin aikana oppilaan tarkkaavaisuus oli yllä 709 sekuntia, 

joka oli 240 sekuntia enemmän kuin koiran poissa ollessa.  

 

5.3.7 Oppilas P7 

 

Koiran poissa ollessa 

 

Oppilaan P7 tarkkaavaisuus keskeytyi koiran poissa ollessa yhteensä 18 kertaa. Ensim-

mäisen videopätkän aikana se keskeytyi kolme kertaa, toisen aikana viisi kertaa ja kol-

mannen aikana kymmenen kertaa. Yhteensä kyseisen oppilaan tarkkaavaisuus oli kes-

keytyneenä 381 sekuntia. Ensimmäisen videopätkän aikana se oli keskeytyneenä 102 

sekuntia, toisen aikana 141 sekuntia ja kolmannen aikana 138 sekuntia. Yhteensä oppi-

laan tarkkaavaisuus oli yllä 519 sekuntia.  
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Koiran paikalla ollessa 

 

Koiran paikalla ollessa oppilaan P7 tarkkaavaisuus keskeytyi yhteensä 12 kertaa, joka 

oli 6 kertaa vähemmän kuin koiran poissa ollessa. Ensimmäisen pätkän aikana se kes-

keytyi kuusi kertaa ja toisen ja kolmannen aikana kolme kertaa. Yhteensä oppilaan tark-

kaavaisuus oli keskeytyneenä 124 sekuntia. Ensimmäisen videopätkän aikana se oli 

keskeytyneenä 52 sekuntia, toisen aikana 53 sekuntia ja kolmannen aikana 19 sekuntia. 

Yhteensä oppilaan tarkkaavaisuus oli yllä 900 sekunnin aikana 776 sekuntia, joka oli 

257 enemmän kuin koiran poissa ollessa.  

 

5.3.8 Oppilas P8 

 

Koiran poissa ollessa 

 

Oppilaan P8 tarkkaavaisuus keskeytyi koiran poissa ollessa yhteensä 23 kertaa. Ensim-

mäisen videopätkän aikana se keskeytyi kahdeksan kertaa, toisen aikana yhdeksän ker-

taa ja kolmannen aikana kuusi kertaa. Yhteensä oppilaan tarkkaavaisuus oli keskeyty-

neenä 370 sekuntia, joista 151 sekuntia ensimmäisen videopätkän aikana, 116 toisen 

aikana ja 103 kolmannen aikana. Yhteensä oppilaan tarkkaavaisuus oli yllä 900 sekun-

nin aikana 530 sekuntia.  

 

Koiran paikalla ollessa 

 

Koiran paikalla ollessa oppilaan P8 tarkkaavaisuus keskeytyi ensimmäisen videointi-

pätkän aikana kaksi kertaa, toisen aikana yhden kerran ja kolmannen aikana kolme ker-

taa. Yhteensä oppilaan tarkkaavaisuus keskeytyi siis 6 kertaa, joka oli 17 kertaa har-

vemmin kuin koiran poissa ollessa. Ensimmäisen videointipätkän aikana oppilaan tark-

kaavaisuus oli keskeytyneenä 9 sekuntia, toisen aikana 2 sekuntia ja kolmannen aikana 

146 sekuntia. Yhteensä kyseisen oppilaan tarkkaavaisuus oli keskeytyneenä 158 sekun-

tia ja yllä 742 sekuntia 900 sekunnin aikana. Oppilaan P8 tarkkaavaisuuden ylläpitämi-

nen kasvoi 212 sekuntia koiran paikalla ollessa.  
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5.3.9 Yhteenveto tarkkaavaisuuden ylläpitämisestä videomateriaalin pohjalta 

 

Tulosten mukaan aineistoni kaikki kahdeksan oppilasta paransivat tarkkaavaisuuden 

ylläpitämistä ajallisesti mitattuna videomateriaalin pohjalta analysoituna koiran paikalla 

ollessa. Keskimäärin oppilaan tarkkaavaisuuden ylläpitäminen parani 143,4 sekuntia 

900 sekunnin eli 15 minuutin aikana, joka on lähes 2.5 minuuttia. Oppilaan P1 tarkkaa-

vaisuus parani 175 sekuntia, oppilaan P2 74 sekuntia, oppilaan P3 91 sekuntia, oppilaan 

P4 47 sekuntia, oppilaan P5 51 sekuntia, oppilaan P6 240 sekuntia, oppilaan P7 257 se-

kuntia ja oppilaan P8 212 sekuntia. Eniten tarkkaavaisuus parani oppilaalla P7 ja vähi-

ten oppilaalla P4. Keskimäärin aineistoni oppilaiden tarkkaavaisuuden ylläpitäminen 

parani koiran paikalla ollessa videomateriaalin pohjalta analysoituna kolmen merkitse-

vän numeron tarkkuudella keskimäärin 25,6 %. Seuraavassa taulukossa (Taulukko 8) 

esitän yhteenvedon videomateriaalin pohjalta saaduista tuloksista oppilaan tarkkaavai-

suuden ylläpitämisessä, jonka jälkeen esitän tarkkaavaisuuden ylläpitämisessä tapahtu-

neet muutokset kuvaajassa 6 ajallisesti mitattuina ja kuvaajassa 7 prosentteina.  

 

 

Taulukko 8: Yhteenveto videomateriaalin pohjalta saaduista tuloksista tarkkaavaisuu-

den ylläpitämisessä. 

 Oppilas  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

Koiran 

poissa 

ollessa 

Tarkkaavaisuus 

keskeytynyt/  

kertaa 

 24  28 25 18 15 16 18 23 

Koiran 

paikalla 

ollessa 

Tarkkaavaisuus 

keskeytynyt /  

kertaa 

11   19 7  15 9 12 12 9 

Koiran 

poissa 

ollessa 

Tarkkaavaisuuden 

ylläpito/ s 

664 640 719 679 782 469 519 530 

Koiran 

paikalla 

ollessa 

Tarkkaavaisuuden 

ylläpito/ s 

839 714 810 726 833 709 776 742 

Koiran 

poissa 

ollessa 

Tarkkaavaisuus 

keskeytynyt/ s 

236 260 181 221 142 431 381 370 

Koiran 

paikalla 

ollessa 

Tarkkaavaisuus 

keskeytynyt/ s 

61 186 90 174 67 191 124 158 
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Kuvaaja 6: tarkkaavaisuuden ylläpitäminen koiran poissa ollessa ja paikalla ollessa 

sekunteina. 

 
 

 

 

Kuvaaja 7: Oppilaan tarkkaavaisuuden ylläpitämisen muutos prosentteina. 
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Videomateriaalin pohjalta analysoituna aineistoni jokaisen kahdeksan oppilaan tarkkaa-

vaisuus keskeytyi harvemmin koiran paikalla ollessa, kuin koiran poissa ollessa. Koiran 

poissa ollessa oppilaan tarkkaavaisuus keskeytyi kolmen merkitsevän numeron tark-

kuudella keskimäärin 20,9 kertaa. Koiran paikalla ollessa kyseinen luku oli keskimäärin 

11,4. Oppilaan tarkkaavaisuus keskeytyminen pieneni siis 9,5 kerralla koiran paikalla 

ollessa viidentoista minuutin aikana. Oppilaan P1 tarkkaavaisuus keskeytyi 18 kertaa 

vähemmän koiran paikalla ollessa, oppilaan P2 9 kertaa, oppilaan P3 13 kertaa, oppilaan 

P4 3 kertaa, oppilaan P5 6 kertaa, oppilaan P6 4 kertaa, oppilaan P7 6 kertaa ja oppilaan 

P8 17 kertaa. Suurin ero koiran poissa ollessa ja paikalla ollessa oli oppilaalla P1 ja pie-

nin ero oppilaalla P4.   

 

 

Kuvaaja 8: Oppilaan tarkkaavaisuuden keskeytyminen kertoina koiran poissa ollessa ja 

paikalla ollessa videomateriaalin pohjalta. 

 
 

 

 

5.4 Opettajan täyttämän arviointilomakkeen pohjalta saadut tulokset 

 

 

Opettajan täyttämä lapsen tarkkaavaisuuden arviointilomake koostuu kolmesta osiosta, 

joita ovat lapsen käyttäytyminen, tilannetekijät sekä tarkkaavaisuuden osataidot. Kukin 

näistä osioista on puolestaan jaettu tarkempiin alaosioihin. Opettajan täyttämän arvioin-

tilomakkeen pohjalta tulokset on jaettu näiden kolmen osion mukaisiin kappaleisiin.  
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5.4.1 Lapsen käyttäytyminen  

 

Lapsen käyttäytyminen jaetaan opettajan täyttämässä arviointilomakkeessa kolmeen 

osioon, joita ovat tarkkaamattomuus, hyperaktiivisuus ja impulsiivisuus. Taulukoissa 9 

esitän opettajan huomiot koiran paikalla olon vaikutuksista oppilaan käyttäytymisen ku-

hunkin kolmeen osioon erikseen, joita avaan tekstissä laajemmin.  

 

Ensimmäisenä osiona opettajan täyttämässä arviointilomakkeessa oli oppilaan tarkkaa-

mattomuus. Viiden oppilaan kohdalla (P2, P3, P5, P6 ja P7) koiran paikalla olo vaikutti 

opettajan mukaan oppilaan tarkkaamattomuuteen positiivisesti. Kaksi oppilasta (P2 ja 

P3) olivat opettajan mukaan motivoituneempia keskittymään koiran paikalla ollessa ja 

oppilaat P4, P5, P6 ja P7 motivoituivat tehtävien tekemiseen paremmin. Lisäksi oppilas 

P6 rauhoittui tehtävien tekemiseen paremmin.  

 

Arviointilomakkeen mukaan koiran paikalla olo vaikutti positiivisesti viiden oppilaan 

(P2, P3, P6, P7 ja P8) hyperaktiivisuuteen ja kolmeen oppilaaseen sillä ei ollut vaikutus-

ta. Oppilaiden P2, P3, P6 ja P7 rauhoittuminen koiran paikalla ollessa oli helpompaa. 

Lisäksi oppilaan P8 oli helpompi odottaa vuoroaan koiran paikalla ollessa.  

 

Koiran paikalla olo vaikutti opettajan mukaan kolmen oppilaan (P2, P3 ja P7) impulsii-

visuuteen positiivisesti. Oppilaan P2 ja P3 kohdalla tämä näkyi parantuneena vuoron 

odottamisena ja oppilaan P7 kohdalla helpompana rauhoittumisena. Neljän oppilaan 

kohdalla vaikutusta ei ollut havaittavissa.  

 

Huomion arvioista tuloksissa on myös se, että arviointilomakkeen mukaan koiran pai-

kalla olo ei vaikuttanut minkään osion mukaan negatiivisesti yhteenkään tämän tutki-

muksen aineiston oppilaaseen käyttäytymistä tarkasteltaessa. Kahden oppilaan (P1 ja 

P4) kohdalla ei todettu vaikutusta yhteenkään arviointilomakkeessa esiintyvään käyttäy-

tymisen osioon. Lisäksi oppilaiden P5 ja P8 kohdalla koiran paikalla olo vaikutti vain 

yhteen osioon.   

 

 



 71 

Taulukko 9: Lapsen käyttäytyminen opettajan täyttämän arviointilomakkeen mukaan. 

Oppilas Tarkkaamattomuus Hyperaktiivisuus Impulsiivisuus 

P1 Ei vaikutusta 

 

Ei vaikutusta Ei vaikutusta 

P2 Motivoituneempi  

keskittymään  

 

Rauhoittuminen  

helpompaa  

Odottaa vuoroaan  

paremmin  

P3 Motivoituneempi 

keskittymään 

 

Rauhoittuminen 

helpompaa 

Odottaa vuoroaan  

paremmin  

P4 Ei vaikutusta 

 

Ei vaikutusta Ei vaikutusta  

P5 Keskittyminen 

helpompaa, motivoi-

tuneempi tekemään 

tehtäviä 

 

Ei vaikutusta Ei vaikutusta 

P6 Rauhoittuu paremmin 

työskentelemään, kes-

kittyminen tehtäviin 

parempaa 

 

Rauhoittuminen  

helpompaa  

Ei vaikutusta  

P7 Haastaviin tehtäviin 

motivoituminen hel-

pompaa  

 

Rauhoittuminen  

helpompaa  

Rauhoittuminen hel-

pompaa  

P8 Ei vaikutusta 

 

 

Keskittyy odottamaan 

vuoroaan paremmin  

Ei vaikutusta 

 

 

 

5.4.2 Tilannetekijät 

 

Arviointilomakkeen toinen osa-alue tilannetekijät jaetaan kolmeen osaan, joita ovat vi-

reystila ja stressitekijät, motivaatio ja tunnetila sekä tiedot ja taidot. Koiran paikalla olo 

vaikutti aineiston oppilaiden vireystilaan ja stressitekijöihin positiivisesti kolmen oppi-

laan (P3, P5, P8) kohdalla. Tämä ilmeni motivoitumisena keskittymään pitkin päivää ja 

rauhoittumisena. Viiden oppilaan kohdalla koiran paikalla ololla oli arviointilomakkeen 

mukaan positiivisia vaikutuksia oppilaan motivaatioon ja tunnetilaan. Oppilaat P1, P2, 

P4, P6 ja P7 olivat motivoituneempia tekemään haastavia tehtäviä koiran paikalla olles-

sa. Lisäksi oppilas P4 pystyi iloitsemaan enemmän onnistumisistaan. Kolmannessa osa-

alueessa tiedoissa ja taidoissa muutosta tapahtui kahden oppilaan (P1 ja P7) kohdalla. 



 72 

Myös tämä ilmeni tehtäviin motivoitumisena. Myöskään tilannetekijöitä analysoidessa 

koiran paikalla olon negatiivisia vaikutuksia ei noussut esille. Opettajan täyttämän arvi-

ointilomakkeen mukaan koiran paikalla olo ei vaikuttanut oppilaan P8 tilannetekijöihin.  

 

 

Taulukko 10: Tilannetekijät opettajan täyttämän arviointilomakkeen pohjalta. 

Oppilas Vireystila ja stressi-

tekijät  

Motivaatio ja tunnetila Tiedot ja taidot  

P1 Ei vaikutusta Motivoituneempi  

yrittämään  

haastavia tehtäviä  

 

Motivoituneempi  

tekemään  

tehtäviä  

P2 Ei vaikutusta 

 

Motivoituneempi teke-

mään haastavia tehtäviä  

 

Ei vaikutusta  

P3 Motivoituneempi 

keskittymään  

 

Ei vaikutusta Ei vaikutusta 

P4 Ei vaikutusta Motivoituneempi teke-

mään haastavia tehtäviä,  

iloitsee enemmän  

onnistumisistaan  

 

Ei vaikutusta 

P5 Keskittyminen pitkin 

päivää helpompaa  

 

Ei vaikutusta Ei vaikutusta  

P6 Ei vaikutusta Motivoituneempi  

tekemään tehtäviä  

 

Ei vaikutusta 

P7 Rauhoittuminen ja 

keskittyminen hel-

pompaa pitkin päi-

vää  

 

Motivoituneempi  

yrittämään haastavia  

tehtäviä  

 

Motivoituneempi  

tekemään eritasoisia 

tehtäviä 

P8 Ei vaikutusta 

 

Ei vaikutusta 

 

Ei vaikutusta  
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5.4.3 Tarkkaavaisuuden osataidot 

 

Lapsen tarkkaavaisuuden arviointilomakkeen kolmantena osana toimii tarkkaavaisuu-

den osataidot, jotka jaetaan tarkkaavaisuuden kohdentamiseen ja ylläpitämiseen sekä 

tarkkaavaisuuden jakamiseen ja kohteen vaihtamiseen. Opettajan täyttämän arviointi-

lomakkeen mukaan kahdella oppilaalla (P3 ja P8) koiran paikalla olo ei vaikuttanut 

tarkkaavaisuuden osataitoihin. Yhden oppilaan kohdalla se vaikutti sekä tarkkaavaisuu-

den kohdentamiseen ja ylläpitämiseen että tarkkaavaisuuden jakamiseen ja kohteen 

vaihtamiseen. Muiden oppilaiden kohdalla vaikutus oli havaittavissa jommankumman 

kohdalla. Oppilas P1 oli motivoituneempi hyödyntämään toimintaa strukturoivia apuvä-

lineitä ja opettajan läsnäoloa koiran paikalla ollessa tarkasteltaessa tarkkaavaisuuden 

kohdentamista ja ylläpitämistä. Oppilaat P2, P5,P6 ja P7 pystyivät puolestaan keskitty-

mään ja rauhoittumaan paremmin. Tarkkaavaisuuden jakamisen ja kohteen vaihtamisen 

kohdalla koiran paikalla olo ilmeni oppilaiden P1 ja P4 kohdalla motivoitumisena kes-

kittymään vaativissa ja monivaiheisissa tehtävissä. Myöskään tarkkaavaisuuden osatai-

toihin ei koiran paikalla ololla todettu tutkimuksen tulosten mukaan olevan negatiivista 

vaikutusta.  

 

Taulukko 11: Tarkkaavaisuuden osataidot opettajan täyttämän arviointilomakkeen poh-

jalta. 

Oppilas Tarkkaavaisuuden kohdentami-

nen ja ylläpitäminen  

Tarkkaavaisuuden jakaminen  

ja kohteen vaihtaminen  

P1 Motivoituneempi hyödyntämään 

toimintaa strukturoivia apuvälineitä 

ja opettajan läsnäoloa  

 

Motivoituneempi keskittymään  

vaativissa ja monivaiheisissa tehtävissä  

P2 Tarkkaavaisuuden ylläpitäminen 

helpompaa 

 

Ei vaikutusta 

P3 Ei vaikutusta  Ei vaikutusta  

 

P4 Ei vaikutusta  Motivoituneempi keskittymään  

vaativissa ja monivaiheisissa tehtävissä 

  

P5 Huomio ja keskittyminen pysyy 

paremmin tehtävissä  

 

Ei vaikutusta 

P6 Rauhoittuminen pitkissä tehtävissä 

helpompaa 

 

Ei vaikutusta  
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P7 Rauhoittuminen helpompaa  

 

Ei vaikutusta  

P8 Ei vaikutusta 

  

Ei vaikutusta  

 

 

Opettajan jättämän lisäselvityksen mukaan koiran paikalla olo auttoi oppilaita P1 ja P8 

rauhoittumaan esimerkiksi koiran vieressä lukiessa tai maatessa. Lisäksi se auttoi kaik-

kia luokan oppilaita rauhoittumaan ja motivoitumaan tehtäviä tehdessä, jolloin jokaisen 

tehtävän jälkeen sai antaa koiralle namin tai tehtyään kaikki tehtävät sai tehdä jonkin 

tehtävän koiran kanssa. Koiran paikalla olo vaikutti positiivisesti kaikkien oppilaiden 

vuoron odottamiseen, jolloin koira esimerkiksi noppaa pyörittämällä antoi puheenvuo-

ron. Myös koiran kanssa pieni tuokio tunnin jälkeen auttoi keskittymään. Lisäksi koiran 

paikalla olo näkyi oppilaiden P1, P2 ja P8 kohdalla iloisuutena ja tunteiden näyttämise-

nä esimerkiksi tunnetuntien ja empatian kohdalla.  
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6 TARKASTELU 
 

 

Tarkkaavaisuushäiriöisten lasten on haastavaa keskittyä. Lisäksi heillä ilmenee yliaktii-

visuutta, impulsiivisuutta ja levottomuutta. (Huttunen, 2014; Lyytinen, 2002, s. 35.) 

Useiden eri tutkimusten mukaan koira-avusteisella toiminnalla on saatu positiivisia tu-

loksia tarkkaavaisuushäiriöisten lasten parissa (Limond, Bradshaw ja Cormack, 1997; 

Kogan, Granger, Fitchett, Helmer & Young, 1999; Obrustikova, Bibik, Cavalier & 

Manley, 2002; Gee, Crist & Carr, 2010 ym.).  Myös tämän tutkimuksen tulokset ovat 

yhdensuuntaisia aiemman tutkimuksen kanssa. Tarkasteltaessa muutoksia oppilaan 

tarkkaavaisuuden kohdentamisessa ja ylläpitämisessä paranivat molemmat tekijät koira-

avusteista pedagogiikkaa käytettäessä sekä havainnointilomakkeen että videomateriaa-

lin pohjalta analysoituna. Lisäksi opettajan täyttämän arviointilomakkeen pohjalta saa-

dut tulokset tukivat havaintojani. Tutkimuksen aineiston oppilailla oli jokaisella selkeitä 

piirteitä tarkkaavaisuushäiriöstä.  

 

 

6.1 Miten oppilaan tarkkaavaisuuden kohdentaminen muuttuu koira-

avusteista pedagogiikka käytettäessä?  

 

Tämän tutkimuksen tulosten mukaan oppilaan tarkkaavaisuuden kohdentaminen parani 

keskimäärin 12,2 %:lla koiran paikalla ollessa verrattuna tilanteisiin, jolloin koira oli 

poissa luokasta. Näissä tilanteissa tarkasteltiin tarkkaavaisuuden välitöntä kohdentumis-

ta, joka parani viiden oppilaan kohdalla (P2, P3, P6, P7 ja P8) ja heikkeni kolmen oppi-

laan kohdalla (P1, P4 ja P5).  

 

Lisäksi tarkasteltaessa tilanteita, jolloin oppilaan tarkkaavaisuus kohdentui viiveellä vii-

ve pieneni keskimäärin 2,6 sekuntia koiran paikalla ollessa verrattuna tilanteisiin, jol-

loin koira oli poissa luokasta. Viive pieneni viiden oppilaan kohdalla (P2, P4, P5, P6 ja 

P7), pysyi samana yhden oppilaan kohdalla (P8) ja kasvoi kahden oppilaan kohdalla (P1 

ja P3). Tämän tutkimuksen tulosten pohjalta voidaankin sanoa, että oppilaiden tarkkaa-

vaisuuden kohdentuminen parantui koira-avusteista pedagogiikkaa käytettäessä.  
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6.2 Miten oppilaan tarkkaavaisuuden ylläpitäminen muuttuu koira-

avusteista pedagogiikkaa käytettäessä?  

 

Tämän tutkimusten tulosten mukaan myös oppilaiden tarkkaavaisuuden ylläpitäminen 

parani koiran paikalla ollessa sekä havainnointilomakkeen että videomateriaalin pohjal-

ta analysoituna. Havainnointilomakkeen pohjalta saatujen tulosten mukaan seitsemän 

oppilaan tarkkaavaisuuden ylläpitäminen parani koiran paikalla ollessa verrattuna tilan-

teisiin, jolloin koira oli poissa luokassa. Keskimäärin oppilaan tarkkaavaisuuden ylläpi-

täminen parani 34 %, joka vastasi ajallisesti 64 sekuntia kahdeksan minuutin havain-

noinnin aikana. Vain yhden oppilaan (P4) kohdalla tarkkaavaisuuden ylläpitäminen ei 

parantunut koira-avusteista pedagogiikkaa käytettäessä.   

 

Myös videomateriaalin pohjalta analysoituna saatiin hyvin samankaltaisia tuloksia, kuin 

havainnointilomakkeen pohjalta. Koiran paikalla ollessa videomateriaalin pohjalta ana-

lysoituna aineiston kaikkien oppilaiden tarkkaavaisuuden ylläpitäminen parani. Keski-

määrin oppilaat pitivät tarkkaavaisuutta yllä 143,4 sekuntia kauemmin koiran paikalla 

ollessa kuin poissa ollessa 900 sekunnin videoinnin aikana. Käytännössä tämä tarkoitti 

lähes 2,5 minuutin parannusta tarkkaavaisuuden ylläpitämisessä viidentoista minuutin 

aikana. Oppilaiden tarkkaavaisuuden ylläpitäminen parani koiran paikalla ollessa 25,6 

% videomateriaalin pohjalta analysoituna.  

 

Tutkimusten tulosten mukaan oppilaan tarkkaavaisuus myös keskeytyi harvemmin koi-

ran paikalla ollessa kuin koiran poissa ollessa sekä havainnointilomakkeen pohjalta että 

videomateriaalin pohjalta analysoituna. Havainnointilomakkeen mukaan viiden oppi-

laan (P1, P5, P6, P7 ja P8) tarkkaavaisuus katkesi harvemmin, yhden oppilaan (P2) 

kohdalla pysyi samana ja kahden oppilaan (P3 ja P4) kohdalla heikkeni. Keskimäärin 

oppilaan tarkkaavaisuuden keskeytyminen pieneni 7,5 kerrasta 5,8 kertaan koira-

avusteista pedagogiikkaa käytettäessä. Videomateriaalin pohjalta analysoituna aineiston 

jokaisen oppilaan tarkkaavaisuus katkesi harvemmin koiran paikalla ollessa kuin poissa 

ollessa. Keskimäärin oppilaan tarkkaavaisuuden keskeytyminen pieneni koiran paikalla 

ollessa 9,5 kerralla. 
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6.3 Erot oppilaiden välillä 

 

Tämän tutkimuksen tuloksissa yksi oppilas erottui selvästi muista. Koiran paikalla olol-

la näytti olevan vähiten vaikutusta oppilaaseen P4. Kyseisen oppilaan tarkkaavaisuuden 

kohdentaminen heikkeni koiran paikalla ollessa. Lisäksi tarkasteltaessa tarkkaavaisuu-

den ylläpitämistä kyseisen oppilaan kohdalla tämä heikkeni havainnointilomakkeen 

pohjalta analysoituna. Videomateriaalin pohjalta analysoituna oppilaan tarkkaavaisuu-

den ylläpitäminen kuitenkin parani hieman koiran paikalla ollessa, mutta ero oli verrat-

tuna muihin tämän tutkimuksen aineiston oppilaisiin pienin. Tämän lisäksi oppilaan P4 

tarkkaavaisuus keskeytyi useammin koiran paikalla ollessa havainnointilomakkeen poh-

jalta analysoituna. Videomateriaalin pohjalta saatujen tulosten mukaan oppilaan P4 

tarkkaavaisuus keskeytyi hieman harvemmin koiran paikalla ollessa, mutta ero oli tä-

män tutkimuksen aineiston oppilaista pienin.  

 

Myös opettajan täyttämä arviointilomake tuki koiran paikalla olon heikkoja vaikutuksia 

oppilaan P4 tarkkaavaisuuteen. Lapsen käyttäytymistä arvioidessa arviointilomakkeen 

mukaan koiran paikalla ololla ei ollut mitään vaikutusta. Tilannetekijöissä vaikutusta oli 

ainoastaan motivaatioon ja tunnetilaan, jolloin oppilas oli koiran paikalla ollessa moti-

voituneempi tekemään haastavia tehtäviä ja iloitsi enemmän onnistumisistaan. Tarkkaa-

vaisuuden osataidoissa vaikutusta oli vain tarkkaavaisuuden jakamiseen ja kohteen 

vaihtamiseen, jolloin koiran paikalla ollessa kyseinen oppilas oli motivoituneempi kes-

kittymään vaikeisiin ja monivaiheisiin tehtäviin.  

 

Oppilas P4 erosi tutkimuksen muusta aineistosta sillä, että hänellä oli ADHD -lääkitys, 

jota muilla aineiston oppilailla ei ollut. Tällä saattoi olla vaikutusta tutkimuksen tulok-

siin kyseisen oppilaan osalta. Oppilaan P4 tarkkaavaisuus saattoi lääkityksen ansiosta 

olla muita vakaammalla pohjalla, jolloin koiran paikalla ololla ei ollut niin suurta vaiku-

tusta. Tämän tutkimuksen pohjalta on kuitenkin mahdotonta sanoa vaikuttaako koira-

avusteinen pedagogiikka vähemmän oppilaisiin, joilla on ADHD –lääkitys, sillä aineis-

tossa oli vain yksi tällainen oppilas. Tutkimusta tarvittaisiinkin lisää kyseisestä aiheesta. 
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6.4 Mistä tutkimuksen tulokset johtuivat?  

 

Havainnoidessani lasten työskentelyä ja tutkimusten tulosten vahvistaessa havaintoni 

jäin miettimään, minkä vuoksi oppilaan oli niin paljon helpompi keskittyä koiran pai-

kalla ollessa. Yhtenä tekijän on mahdollisesti motivaatio, jolla on tärkeä merkitys tark-

kaavaisuushäiriöisen oppilaan työskentelyssä. Työskentelyn ollessa motivoivaa keskit-

tyminen on helpompaa. (Numminen & Sokka, 2009, s. 123.) Koira toimi mahdollisesti 

motivoivana ja tehtävään sitouttavana elementtinä oppilaalle, jolloin tehtävien tekemi-

nen koiran vierellä oli mielekästä.  

 

Toisena merkittävänä tekijänä oli mahdollisesti toiminnanohjauksen ja itsesäätelykyvyn 

paraneminen oppilaan tietäessä tarkasti, kuinka tulee toimia. Yhtenä esimerkkinä tästä 

on tutkimusaineistoni luokassa käytettävä työskentelytapa, jolloin oppilas saa tehtyään 

yhden tehtävän, antaa naksun vieressä istuvalle koiralle. Toiminnan ohjauksen ollessa 

selkeää lapsi tietää, kuinka hänen tulee toimia (Numminen & Sokka, 2009, s. 110—

111). 

 

Lisäksi tutkimuksen tulokset johtuvat mahdollisesti teoriaosuudessa nostamistani koiran 

läsnäolon aikaansaamista fysiologisista muutoksista, koiran tarjoamasta kiintymyssuh-

teesta sekä sosiaalisesta tuesta. Koiran läsnäolo aikaansaa ihmisessä fysiologisia muu-

toksia, joita ovat muun muassa verenpaineen laskeminen, dopamiinin, beeta-

endorfiinin, prolaktiinin ja oksitosiinin erittyminen verenkiertoon (Vartiovaara, 2006). 

Nämä muutokset voivat näkyä esimerkiksi lapsen rauhoittumisena ja parantuneena kes-

kittymisenä.  

 

Tarkkaavaisuushäiriöisellä kiintymyssuhteiden merkitys on suuri (Sandberg, 2003). 

Lapsen kokiessa turvattomuutta kiintymyssuhteen puuttuessa kyky säädellä aktiivisuut-

taan pienenee (Almqvist, 2004). Luokassa työskentelevä koira voi toimia kiintymyssuh-

teena lapselle, jolloin aktiivisuuden sääteleminen on helpompaa. Koiran paikalla olo 

tarjoaa myös sosiaalista tukea lapselle, jolloin esimerkiksi sosiaalinen kanssakäyminen 

on helpompaa (Kruger & Serpell, 2006). 
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6.5 Luotettavuus 

 

Laadullista tutkimusta kohtaan voidaan esittää kritiikkiä varsinkin sen subjektiivisuu-

desta. Tutkimusta tehtäessä tutkija päättää tutkimusasetelmasta omien ajatustensa poh-

jalta (Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 19). Tutkimusta tehtäessä pyrin subjektiivisuudesta 

huolimatta olemaan mahdollisimman objektiivinen tutkija. En esimerkiksi suorittanut 

havainnointia osallistumalla luokan toimintaa vaan pysyin täysin ulkopuolisena havain-

noijana. Läpi tutkimuksen tutkimukseni kehikkona pysyi teoriataustan pohjalta nousseet 

tarkkaavaisuuden kaksi osatekijää, jotka ohjasivat ja rajasivat tukimustani. Lisäksi kerä-

sin omien havaintojeni tueksi opettajan täyttämän arviointilomakkeen kustakin oppi-

laasta tutkimuksen luotettavuuden lisäämiseksi. 

 

Havainnoinnit suoritin systemaattisesti, enkä analysoinut tuloksia ennen kuin olin suo-

rittanut havainnoinnit loppuun, jotta ennakko oletukseni eivät vaikuttaisi tuloksiin. Luo-

kassa täyttämäni havainnointilomakkeen lisäksi videoin luokkaa, jolloin videoaineistoa 

analysoidessani pystyin palaamaan uudelleen ja uudelleen aineistoon tulosten varmis-

tamiseksi. 

 

 

6.6 Jatkotutkimus 

 

Tutkimukseni tulokset olivat linjassa aiemman tutkimuksen kanssa, sillä koira-

avusteisuudella on todettu olevan useita positiivisia vaikutuksia. Tiedossani ei ole kui-

tenkaan yhtään aikaisempaa tutkimusta, jossa tarkasteltaisiin juuri tarkkaavaisuuden 

osatekijöiden kautta tarkkaavaisuuden muutoksia koira-avusteisuutta käytettäessä.  

 

Koira-avusteista pedagogiikkaa on tutkittu vielä varsin vähän. Ulkomaista tutkimusta 

löytyy jonkin verran, mutta kotimaista laadukasta tieteellisen tutkimuksen kriteerit täyt-

tävää tutkimusta on kohtuullisen haastavaa löytää. Aiheesta on tehty useita pro gradu –

tutkimuksia useasta eri yliopistosta, mutta aiheesta ei ole ainakaan toistaiseksi tehty väi-

töskirjatasoista tutkimusta Suomessa. Lisäksi suurin osa sekä kansainvälisistä että koti-

maisista tutkimuksista on kvalitatiivista tutkimusta.  
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Laadukas tutkimus toimisi ensiarvoisen tärkeänä tukena koira-avusteisen pedagogiikan 

käyttämiselle. Tiedettäessä kyseisen pedagogiikan hyödyt sekä mahdolliset haitat toteut-

taminen olisi perusteltavampaa. Vaikka ulkomaista tutkimusta löytyy jonkin verran. ai-

he on vielä melko tuntematon. Tutkimustieto toimisikin esiarvoisen tärkeänä pohjana, 

opettajien mahdollisuudelle hyödyntää koira-avusteisuutta aiempaa enemmän.   

 

Koira-avusteiseen pedagogiikkaan liittyen olisi mielenkiintoista toteuttaa samankaltai-

nen tutkimus laajemmalla aineistolla ottaen aineistoon mukaan myös kolmas tarkkaa-

vaisuuden osatekijä, tarkkaavaisuuden kohteen vaihtaminen. Tällöin videomateriaalin 

tulisi mielellään kuitenkin koskea kokonaista oppituntia, eikä vain pätkiä siitä, sillä esi-

merkiksi oman aineistoni pohjalta olisi mahdotonta tarkastella tarkkaavaisuuden koh-

teen vaihtamista, sillä videoidessani opetustiutuokioita kohteen vaihtamista vaativia 

hetkiä ilmeni aineistossani hyvin vähän.  

 

Lisäksi olisi mielenkiintoista tarkastella oppilaan tarkkaavaisuuden kehittymistä erilais-

ten testien avulla luokassa, joka on vasta siirtymässä koira-avusteisen pedagogiikan pa-

riin. Tällöin voitaisiin tehdä tarkkaavaisuuden testit ennen koira-avusteisen pedagogii-

kan käyttöä ja toistaa ne luokan siirryttyä kyseisen pedagogiikan pariin. Tällöin hyödyl-

listä olisi myös mahdollisimman suuren aineiston käyttäminen, jolloin tutkimuksesta 

saataisiin mahdollisesti kvantitatiivinen tutkimus, jota ala erityisesti kaipaa.  
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LIITE 1 

Tutkimussuunnitelma 

1. Koira-avusteisen pedagogiikan vaikutuksia tarkkaavaisuushäiriöisten oppilai-

den tarkkaavaisuuteen 

 Tutkimukseni aihe on vielä tarkentumatta ja muotoutuu hiljalleen. Alkuperäinen 

ajatukseni oli tutkia opettajien kokemuksia koira-avusteiden pedagogiikan hyö-

dyistä tai vaikutuksista lasten sosiaalisiin taitoihin, mutta päädyin tutkimaan 

tarkkaavaisuutta.   

2. Tutkimuksen tausta 

Tutkittavan ilmiön kuvaus 

 Tutkin koira-avusteisen pedagogiikan vaikutuksia tarkkaavaisuushäiri-

öisten lasten tarkkaavaisuuteen. Aihe on hyvin ajankohtainen, sillä kou-

lunkäynnin haasteet kasvavat kokoajan ja tarvitaan uusia, toimivampia 

toimintatapoja näiden oppilaiden tukemiseksi.  

 Rajaus: ala-aste ikäiset lapset, koira koululuokassa, kaikki luokat ala-

asteelta.  

 Olen toteuttanut aiemmin kirjallisuuskatsauksen aiheesta, joten alan kir-

jallisuus on pääpiirteittäin hallussa.  

 Teoreettinen tausta: teoreettista taustaa en ole vielä ehtinyt kamalasti 

miettimään, mutta todennäköisesti se tulee rakentumaan ihmisen hor-

monitoiminnan, kiintymyssuhdeteorian ja lähikehitysvyöhykkeen ympä-

rille.  

 keskeiset käsitteet: Koira-avusteinen pedagogiikka, tarkkaavaisuus  

3. Tutkimuksen tarkoitus/tavoite/tavoitteet  

 Tavoitteenani on tutkia koira-avusteisen pedagogiikan vaikutuksia tark-

kaavaisuushäiriöisten oppilaiden tarkkaavaisuuteen. Tavoitteenani on 

selvittää miten ja miksi koira-avusteinen pedagogiikka vaikuttaa niihin 

vai vaikuttaako?  

 Tutkimuskysykset: 

1. Millaisia vaikutuksia koira-avusteisella pedagogiikalla on tarkkaavai-

suushäiriöisten lasten tarkkaavaisuuteen?  

2. Miksi koira-avusteinen pedagogiikka vaikuttaa tarkkaavaisuushäiriöis-

ten lasten tarkkaavaisuuteen?  

4. Tutkimusmenetelmä(t)  

 Toteutan tutkimukseni laadullisena tutkimuksena, jossa haastattelen 

opettajia tai/ja oppilaita. Tulen todennäköisesti käyttämään puolistruktu-

roitua haastattelua. 
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 Minua kiinnostaisi myös soveltaa jotain testiä, mutta se muotoutuu tut-

kimuksen edetessä.  

 Aineiston analysointi on minulle vielä täysin auki. Todennäköisesti se 

tapahtuu teemoittelun kautta.  

5. Tutkimusaikataulu 

 1.6.2017 Tutkimuksen aihe, teoreettinen tausta, tutkimuskysymykset, 

haastattelulomake ja johdanto valmiina. 

 1.8.2017 Aineisto kerätty, aineisto analysoitu.  

 1.9.2017 Gradu viimeistely, jotta voin jättää sen alkusyksystä palautuk-

seen.  
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LIITE 2 

Tutkimuslupapyyntö oppilaille ja heidän koteihinsa 

Hei!  

Olen Anni Peltoniemi ja teen tällä hetkellä pro gradu -tutkimustani Helsingin yliopistos-

sa luokanopettajan koulutuksessa. Tutkimuksen tarkoituksena on havainnoida luokan 

oppilaita toukokuussa 2017. Havainnointi tapahtuu havainnointilomakkeen ja videoha-

vainnoinnin avulla ja hankittu materiaali analysoidaan jälkikäteen. Lapsia havainnoi-

daan tilanteissa, joissa koirat ovat läsnä ja tilanteessa, joissa koirat eivät ole läsnä. Li-

säksi pyydän opettajaa täyttämään lomakkeen oppilaista.  

Nyt pyydämme teiltä ja lapseltanne lupaa lapsenne havainnointiin. Tutkimukseen osal-

listuminen on täysin vapaaehtoista. Pro gradu -työssäni ei mainita lapsenne nimeä eikä 

myöskään opettajan nimeä tai koulun nimeä, jossa tutkimus on suoritettu. Lapsien nimi-

en tilalle vaihdetaan analysointivaiheessa keksityt nimet. Tutkimusta lukemalla kyseistä 

lasta ei voida tunnistaa. Kerättyä videomateriaalia ei jaeta muiden henkilöiden käyttöön 

vaan se jää tutkijan henkilökohtaiseen käyttöön. Aineisto jää talteen tutkijalle tutkimuk-

sen jälkeen. Luvallanne aineistoa voidaan käyttää opetustarkoitukseen eli esimerkiksi 

esitellä pro gradu seminaariryhmässä.  

Pro gradu -tutkimukseni on tarkoitus valmistua syksyllä 2017. Teidän on mahdollisuus 

saada kopio tutkimuksestani.  

Lisätietoja: 

Anni Peltoniemi  

p. 040 4146165 

email anni.peltoniemi@helsinki.fi 

 

********************************************************************** 

TUTKIMUSLUPA (PALAUTETAAN LUOKAN OPETTAJALLE) 

Lapsen nimi: __________________________________________________  

Lastani saa havainnoida Anni Peltoniemi pro gradu -tutkimusta varten.  

Kyllä ______ Ei ______  

Käytettyä videoaineistoa saa käyttää opetustarkoitukseen.  

Kyllä ______ Ei ______  

Paikka ja aika: ___________________________________________________  

Allekirjoitus: _____________________________________________________  

Nimenselvennys: 
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Puhtaaksikirjoitetut havainnointilomakkeet  
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