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1 Johdanto 
 

Suomalaisnuorten lukutaito on maailman kärjessä. Viimeisin PISA-tutkimus kuitenkin 

osoittaa, että Suomessa nuorten lukutaidon taso on laskenut. Tähän on syynä heikko-

jen lukijoiden määrän kasvu. Vaikka osalla suomalaisnuorista onkin erinomainen luku-

taito, on joukossa enenevissä määrin nuoria, joiden lukutaito ei ole sillä tasolla, että se 

riittäisi jatko-opinnoissa, työelämässä tai muutenkaan yhteiskunnan jäsenenä toimimi-

sessa. (Leino ym., 2019.) On tärkeää kiinnittää huomiota lasten ja nuorten lukutaidon ja 

lukuharrastuksen kehittämiseen, jotta tällaista laskevaa trendiä voidaan hillitä. 

 

Peruslukutaito opitaan alakoulun alkuvaiheissa, jolloin yleensä myös vanhemmat koto-

na käyttävät enemmän aikaa lapsen lukemaan oppimisen tukemiseen ja lukuharras-

tukseen kannustamiseen esimerkiksi tarjoamalla lukemista ja lukemalla ääneen. Lap-

sen kasvaessa vanhemman tuki saattaa kuitenkin kadota. Tällöin lapselle voi muodos-

tua käsitys siitä, että lukeminen on tärkeää vain niin kauan, kun taitoa opetellaan, eikä 

se sen jälkeen harrastuksena ole enää arvokasta. (Merga & Mat Roni, 2018, s. 213). 

Ne nuoret, jotka eivät koe lukemista arvokkaaksi tai tärkeäksi ja jotka eivät ole motivoi-

tuneita lukemaan, eivät identifioidu lukijoiksi. Lukijoiksi itsensä identifioivat taas halua-

vat käyttää lukemiseen aikaa ja energiaa, ja lukeminen koetaan tulevaisuuden kannalta 

merkitykselliseksi. (Guthrie & Davis, 2003, s. 71.) 

 

Sen lisäksi, että heikkojen nuorten lukijoiden määrä on Suomessa kasvussa, myös 

heidän suhtautumisensa lukemiseen on muuttunut kielteisemmäksi (Leino ym., 2019, 

s. 86). Se on huolestuttavaa, koska lukuharrastus ja lukutaito limittyvät yhteen. Kun 

lapset ja nuoret sitoutuvat lukemiseen, on lukutaidolla mahdollisuus kehittyä ja samalla 

myönteinen asenne lukemista kohtaan kasvaa. Hyvät lukijat saavat motivoivia onnis-

tumisen kokemuksia ja näin ollen lukevat enemmän. (Sulkunen & Nissinen, 2014, s. 

34–36.) 

 

Lukutaidon kehittymisen kannalta on tärkeää, että lapsen kasvuympäristö ilmentää lu-

kemista arvostavaa ilmapiiriä (Sulkunen ym., 2014, s. 47). Oppilaiden on havaittava lu-

kemisen ja hyvän lukutaidon arvostus sekä hyödyllisyys heille tärkeissä ja luotettavissa 

ihmisissä, jotta he voivat myös itse sisäistää nämä uskomukset (Guthrie ym., 2003, s. 

69). Vanhempien rooli on keskeinen lasten lukutaidon kehityksessä: he ovat lapsen 

ensimmäisiä esikuvia ja opettajia, jotka muokkaavat kieltä ja asenteita lukemista koh-



 

taan olemalla hyviä roolimalleja ja tarjoamalla erilaisia lukukokemuksia (Garbe, Lafon-

taine, Shiel, Sulkunen & Valtin, 2016, s. 8). 

 

Kaikki lapset eivät välttämättä saa kotona tukea lukuharrastuksen ylläpitämiseen ja lu-

kutaidon kehittämiseen, jolloin koulun ja opettajien roolin merkitys kasvaa. Perusope-

tuksen opetussuunnitelman perusteissa todetaankin, että kouluopetuksen tehtävänä on 

taata kaikille lapsille ja nuorille tasavertaiset mahdollisuudet oppimiseen ja yhteiskun-

nan jäseneksi kasvamiseen (POPS, 2014, s. 15). Opettaja, joka mallintaa rakkautta lu-

kemiseen ja omistaa säännöllisesti aikaa lukuharrastukselle, auttaa etenkin sellaista 

oppilasta, joka ei ole innostunut lukemisesta eikä saa kotoa kannustusta (Merga ym., 

2018, s. 219). 

 

Lukuharrastus ei ole vain lapsia ja nuoria varten, vaan kaikenikäiset hyötyvät kirjalli-

suuden lukemisesta. Vaikka opettajat kommunikoivat oppilaille lukemisen tärkeydestä 

(Merga, 2016), he eivät välttämättä käytä vapaa-aikaansa lukemiseen vaan valitsevat 

jonkun muun aktiviteetin sen sijaan (McKool & Gespass, 2009). Opettajilla on tärkeä 

rooli yhtenä lapsen lukemisen esikuvana (Applegate & Applegate, 2004), joten opetta-

jien lukuharrastuneisuutta on syytä tutkia. Opettajat lukijoina ovat olleet monien kan-

sainvälisten tutkimusten tutkimuskohteena (Cremin, Bearne, Mottram & Goodwin, 

2008; Clark & Teravainen, 2015; McKool ym., 2009), mutta suomalainen tutkimus ai-

heesta on vähäistä. 

 

Tässä tutkimuksessa keskitytään opettajien lukuharrastukseen Lukuklaani-hankkeen 

aineistoa hyödyntäen. Lukuklaani-hankkeen tavoitteena on kehittää koulujen kirjalli-

suuskasvatusta ja innostaa lapsia ja nuoria lukemaan (Aaltonen, 2020). Kartoitan sekä 

alakoulun että yläkoulun opettajien lukuharrastuneisuutta ja pyrin luomaan kuvaa siitä, 

minkälaisia lukijoita ja lukemisen harrastajia opettajat ovat. Samalla tulee mahdollisesti 

esille se, minkälaisia lukemisen roolimalleja oppilaat saavat kouluympäristössä. 

 

  



 

2 Lukeminen 
 

Lukeminen aktiviteettina perustuu lukutaidon hallintaan (Herkman & Vainikka, 2012, s. 

35). Lukutaito koostuu teknisestä lukutaidosta, eli peräkkäisten kirjoitusmerkkien koo-

daamisesta, ja luetun ymmärtämisestä (Herajärvi, 2002, s. 20). Lukutaidon hallinnalla 

pyritään nimenomaan luettujen tekstien ymmärtämiseen ja tulkintaan, jolloin pelkän 

teknisen lukutaidon osaaminen ei yksinään riitä (Koponen, 2006, s. 32). Tekninen luku-

taito rakentaa kuitenkin sujuvan lukutaidon pohjan, sillä ongelmat lukutekniikan taitami-

sessa estävät lukemisen ylipäätään (Herajärvi, 2002, s. 20; Koponen, 2006, s. 32). 

Luetun ymmärtäminen ja tekninen lukutaito kulkevat siis käsi kädessä.  

 

Lukutaidolla on suuri merkitys nyky-yhteiskunnassa. Ilman sen hallintaa jo päivittäises-

tä arjesta selviäminen on haastavaa, sillä lukutaito nähdään edellytyksenä moniin jär-

jestelmiin, kuten kaupankäyntiin, teollisuuteen ja informaation kulkuun, joista sivisty-

neet yhteiskunnat ovat riippuvaisia. (Mar, Djikic & Oatley, 2008a, s. 120.) Peruslukutai-

don hallinnan lisäksi nyky-yhteiskunnassa tarvitaankin myös funktionaalista lukutaitoa 

eli taitoa ymmärtää ja hyödyntää tekstiä arjen ja työn toiminnoissa (Linnakylä, Malin, 

Blomqvist & Sulkunen, 2000, s. 2). Lukemaan oppiminen takaa aktiivisemman roolin 

yhteiskunnan jäsenenä (Koponen, 2006, s. 32), ja hyvä ja monipuolinen lukutaito miel-

letäänkin välttämättömäksi kansalaistaidoksi (Lehtonen, 2013, s. 2) ja elinikäisen op-

pimisen kannalta merkittäväksi (Linnakylä ym., 2000, s. 2). Lukemisen voidaan siis aja-

tella edistävän yhteiskunnallista tasa-arvoa, koska lukutaidon hallitseminen mahdollis-

taa elämässä pärjäämisen, kun lukevan ihmisen tietämys kasvaa omaa elinpiiriään laa-

jemmalle (Kajannes, 2011, s. 34). 

 

Lukutaidolla on yhteys lukuharrastukseen eli siihen, mitä ja kuinka usein luetaan (Sul-

kunen ym., 2014, s. 34). Lukuharrastuksen ja lukemisesta nauttimisen on todettu ole-

van yhteydessä parempaan lukutaitoon (Benevides & Peterson, 2010). Usein hyvät lu-

kijat päätyvät positiiviseen kierteeseen siinä mielessä, että hyvän lukutaidon omaavina 

he voivat lukea erilaisia tekstejä ja innostua lukemisesta, ja lukiessaan heidän lukutai-

tonsa kehittyy edelleen, mikä mahdollistaa taas uusien tekstien lukemisen (Cunning-

ham & Stanovich, 1998, s. 14). Hyvät lukijat ovat usein motivoituneempia lukemaan 

saamiensa onnistumisten takia (Sulkunen ym., 2014, s. 36). Kun onnistumisen koke-

mukset johtavat lukuinnostuksen kautta lukuharrastuksen kehittymiseen ja lukemisen 

määrän kasvuun, kehittyy lukijalle sisäinen motivaatio lukemista kohtaan. Sisäinen lu-

kumotivaatio puolestaan on yhteydessä lukemisen määrän kasvuun entistä enemmän, 



 

jolloin luetun ymmärtämisen taito pääsee jälleen kehittymään pidemmälle (Schaffner, 

Schiefele & Ulferts, 2013). 

 

Lukeminen yhdistetään tyypillisesti oppimiseen, osallistumiseen ja vastuullisuuteen, 

mutta sillä on myös affektiivinen puoli (Lehtonen, 2013). Lukeminen ei ole olennainen 

taito vain koulumenestyksen vuoksi, vaan se myös viihdyttää ja tarjoaa kasvun mahdol-

lisuuksia (Heikkilä-Halttunen, 2015, s. 176). Alaluvussa 2.1 käsittelen tarkemmin näitä 

lukemisen hyötyjä. Alaluvuissa 2.2, 2.3, 2.4 ja 2.5 perehdytään tämän tutkimuksen 

kannalta oleelliseen lukemisen sosiaaliseen ulottuvuuteen sekä aikuisiin ja opettajiin 

lukijoina ja lukemisen roolimalleina. 

 

2.1 Lukemisen hyödyt 
 

Lukemisen kautta voi oppia paljon, ja vapaa-ajan lukeminen omaksi ilokseen on 

tärkeää oppimisen lisäksi myös lukijan oman henkilökohtaisen kehityksen kannalta 

(Clark & Rumbold, 2006, s. 5, 9). Osa lukemisesta saatavista hyödyistä on 

itsestäänselviä: sanavaraston kasvaa ja uutta tietoa opitaan. Lukeminen voi kuitenkin 

vaikuttaa lukijan identiteettiin sekä tunne- ja vuorovaikutustaitoihin. Lukemisen on 

todettu tarjoavan akateemista, sosiaalista ja ammatillista hyötyä lukijalle (Merga ym., 

2018, s. 214). Kirjallisuuden lukeminen kehittää myös mielikuvitusta ja tunnetaitoja ja 

lukutaidon lisäksi kirjoitustaitoa (Cremin ym., 2008). 

 

Lukemisen hyödyt voidaan jakaa kognitiivisten taitojen kehittymiseen, 

sosioemotionaalisten taitojen kehittymiseen ja muihin hyötyihin (Kuvio 1). Osittain 

lukemisesta saatavat hyödyt limittyvät kuitenkin useamman kategorian alle. Esimerkiksi 

ammatillinen kehittyminen voi liittyä työssä tarvittavien tekstitaitojen hallintaan ja 

ajattelun taitojen kehittymiseen. Toisaalta ammatilliseen kehittymiseen voidaan lukea 

myös empatian taitojen kehittyminen sekä toisten ihmisten ymmärtäminen 

ihmisläheisessä työssä.  

 



 

 
 
Kuvio 1. Lukemisen hyödyt 
 

Olen koonnut lukemisesta seuraavat hyödyt kuvioon 1, ja ne esitellään 

perusteellisemmin seuraavissa alaluvuissa.  

 

2.1.1 Kognitiiviset	taidot	

 

Lukemisen määrän on todettu vaikuttavan merkittävästi sanavaraston laajuuteen ja hal-

lintaan (Cunningham ym., 1998, s. 9–11). Kognitiivisten kykyjen kehitys on osittain for-

maalin koulutuksen tulosta. Suurin osa sanastosta saadaan kuitenkin opetuksen ulko-

puolella, jolloin vapaa-ajan lukemisella on merkittävä rooli kielellisten taitojen muodos-

tumisessa. Kirjoitetussa tekstissä esiintyy sellaisia harvinaisia sanoja, joita puheessa 

käytetään harvoin. (Cunningham, 1998.) Tämä pätee jo lastenkirjallisuuden kohdalla, ja 
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siksi etenkin kouluopetuksen alkaessa erilaisista taustoista tulevien perheiden lapset 

voivat erota paljon toisistaan kognitiivisten taitojen osalta. Joissain perheissä lapsille on 

tarjolla paljon monipuolista kirjallisuutta, jota lapsi voi itse tutkia, ja jota voidaan lapselle 

lukea. Toisissa perheissä kirjoja ei välttämättä ole näkyvillä, eivätkä kaikki lapset saa 

kuulla ääneenlukemista yhtä paljon. Lukemisen hyödyt ovat keskeisiä kaikenikäisille – 

niin lapset kuin aikuisetkin voivat laajentaa sanavarastoaan kirjallisuutta lukemalla. Lu-

kemisesta kognitiivisena toimintana on siis hyötyä läpi elämän. Sen on jopa todettu 

olevan yhteydessä pienempään dementian ja Alzheimerin taudin riskiin (Verghese, Lip-

ton, Hall, Derby, Kuslansky, Ambrose, Sliwinski & Buschke, 2003). 

 

Lukemisen määrä vaikuttaa myös luetun ymmärtämiseen (Schaffner ym., 2013), oi-

keinkirjoitukseen (Cunningham ym., 1998) ja yleistietoon (Cremin ym., 2008). Mitä 

enemmän ihminen lukee, sitä paremmaksi lukijaksi hän kehittyy, ja samalla lukutaidon 

lisäksi karttuu myös kirjoitustaito. Yleistiedon osalta etenkin erilaisten faktatekstien ku-

ten tietokirjallisuuden ja sanomalehtien lukemisen voidaan olettaa lisäävän lukijan tie-

tovarantoa. Lisäksi omaksi ilokseen lukeminen kehittää yleistietoa silloinkin, kun lue-

taan tietokirjallisuuden sijaan kaunokirjallisia tekstejä (Clark ym., 2006; Marsh, Meade 

& Roediger III, 2003; Mar ym., 2008a, s. 121). Esimerkiksi romaaneissa saattavat use-

at genret sekoittua keskenään (Lyytikäinen, 2005, s. 10), jolloin esimerkiksi historialli-

nen romaani on vahvasti historiallisiin faktoihin perustuva, ja näin ollen lukija sitä luki-

essaan oppii oikeaa historiallista tietoa sen lisäksi, että romaanilla on viihteellistä ar-

voa.  

 

Lukemisen voidaan ajatella johtavan myös ammatilliseen kehitykseen. Watson (2016) 

tutki kanadalaisen yliopiston terveystieteiden opiskelijoiden vapaa-ajan lukemista. Hie-

man yli 200 opiskelijasta enemmistö oli sitä mieltä, että kaunokirjallisuuden lukeminen 

oli auttanut heidän kehittymistään terveysalan asiantuntijoiksi. Osa opiskelijoista uskoi 

lukemisen edesauttaneen oppimista yleensäkin akateemisen tutkimuksen ulkopuolella. 

Tietokirjallisuuden lukemisen eduiksi mainittiin muun muassa hyöty ammatilliselle kehi-

tykselle, ajankohtaisista asioista oppiminen, erilaisten perspektiivien hankkiminen ja 

toisista kulttuureista oppiminen. Pieni osa opiskelijoista ajatteli lukemisen kehittävän 

heidän suullista tai kirjallista kommunikaatiotaan, kuten lukemista ja kirjoittamista, ja 

kasvattava sanavarastoa. Lisäksi osa opiskelijoista koki lukemisen kehittäneen heidän 

ajattelun taitojaan parantamalla heidän muistiaan tai tekemällä heistä luovempia, kriitti-

sempiä tai analyyttisempiä ajattelijoita. (Watson, 2016.)  

 

  



 

Lukijat voivat havaita oppivansa myös kaunokirjallista tekstiä lukiessaan. Moyer (2007) 

tutki sitä, minkälaista viihteellistä ja opetuksellista arvoa vapaa-ajan lukeminen lukijoille 

tarjoaa. Yhdysvaltojen keskilännessä kahdessa kirjastossa esillä olleeseen kyselylo-

makkeeseen saatiin 67 vastausta, ja näistä seitsemää vastannutta haastateltiin vielä 

jälkeenpäin. Tutkimuksen vastauksista nousi esiin se, että  lukijat ajattelevat lukemisel-

la olevan opetuksellista arvoa. Lukeminen ei kuitenkaan valikoidu aktiviteetiksi mahdol-

listen oppimisseurausten takia, vaan uuden oppiminen tuo odottamatonta, mutta myön-

teistä ja hyvin merkittävää lisäarvoa lukijalle. Kaunokirjallisuuden lukeminen voi innos-

taa tietokirjallisuuden pariin, ja näin lukija voi halutessaan kasvattaa tietämystään vielä 

lisää. Kaunokirjallisuuden lukeminen auttaa myös ymmärtämään maailmaa ja ratkai-

semaan sekä ymmärtämään erilaisia ongelmia. (Moyer, 2007.) Osa tällaisesta ymmär-

ryksestä karttuu juuri uutta opiskelemalla ja yleistiedon avulla, mutta toisten ymmärtä-

minen liittyy vahvasti myös sosioemotionaalisiin taitoihin ja empatiaan, joita käsitellään 

seuraavassa alaluvussa.  

 

2.1.2 Sosioemotionaaliset	taidot	

 

Usein lukemisen katsotaan olevan pääasiassa kognitiivista toimintaa, jolloin sen tar-

joamat affektiiviset ulottuvuudet sivuutetaan (Lehtonen, 2013). Lukeminen ymmärret-

tiinkin pitkään lukutaidon käsitteen kautta yksilön hallitsemaksi kyvyksi. Lukemisen so-

siaalinen puoli nostettiin tutkimuksessa esille vasta 1900-luvun loppupuolella. (Herk-

man ym., 2012, s. 37.) Se voi opettaa niitä perustaitoja, joita tarvitaan, kun ollaan 

kanssakäymisessä muiden ihmisten kanssa. (Heikkilä-Halttunen, 2014, s. 176.) Eri-

tyisesi kaunokirjallisuuden kohdalla lukija harvemmin tähtää tietoisesti kognitiivisten ky-

kyjen kehittämiseen, vaan hän haluaa kokea erilaisia tunteita ja uppoutua kirjan maail-

maan – erilaiset tunteet ovat keskeisessä asemassa fiktion kokemuksessa (Mar, Oat-

ley, Djikic & Mullin, 2011, s. 822). 

 

Kaunokirjallisuuden lukemisella on positiivisia vaikutuksia sosiaaliseen ja emotionaali-

seen osaamiseen (Pahkinen, 2002, s. 10–12). Kaunokirjallisuuden lukeminen opettaa 

eettisyyttä, kuten oikein ja väärin toimimista, ja empaattisuutta, eli itsensä asettamises-

ta toisen asemaan. (Kajannes, 2011, s. 33.) Kirjallisuus saattaa auttaa vähentämään 

ennakkoasenteita muita ihmisiä ja ihmisryhmiä kohtaan etenkin, jos kirjailija haastaa 

lukijan tuntemaan empatiaa sellaisia yksilöitä kohtaan, jotka eroavat lukijasta itsestään 

merkittävästi. Samoin lukiessa voi päästä tutustumaan omien tunteidensa laatuun ja 

laajuuteen eri tavalla kuin normaalissa arjessa, koska kaunokirjallisuus voi sysätä luki-



 

jan sellaistenkin tunteiden luo, joita lukija harvoin muuten kohtaisi. (Mar & Oatley, 

2008b.) Kaunokirjallisuuden lukeminen tarjoaa siis paljon mahdollisuuksia lukijan 

omaan henkilökohtaiseen kasvuun (Heikkilä-Halttunen, 2015, s. 176). Lisäksi lukija op-

pii sosioemotionaalisia taitoja, jotka eivät ole samalla tavalla muuten opeteltavissa ku-

ten esimerkiksi yleistieto. Tunnetaitojen kehittyminen liitetään nimenomaan kaunokirjal-

lisuuden lukemiseen, eikä samanlaista efektiä saavuteta tietokirjallisuuden avulla (Mar 

ym., 2008b). 

 

Empatian ja kaunokirjallisuuden lukemisen välistä yhteyttä on tutkittu paljon. Kaunokir-

jallisuuden lukemisen on todettu kehittävän esimerkiksi kykyä tunnistaa ja ymmärtää 

toisten tunteita (Kidd & Castano, 2013) sekä tulkita ihmisten non-verbaalia kommuni-

kointia (Mar, Oatley, Hirsh, dela Paz & Peterson, 2005). Kaunokirjallisuuden lukemisel-

la on siis positiivinen yhteys kykyyn arvioida toisten ihmisten luonteenpiirteitä ja omi-

naisuuksia sanattomista merkeistä (Fong, Mullin & Mar, 2013). 

 

Johnson (2012) halusi Yhdysvalloissa toteutetussa kaksiosaisessa tutkimuksessaan 

selvittää, voiko fiktiivisen tarinan lukeminen lisätä empatiaa ja prososiaalista käyttäyty-

mistä. Tutkimuksen ensimmäisessä osassa tutkittiin 62 aikuista. He täyttivät lomak-

keen, jossa määrittelivät, kuinka vähän tai paljon he tunsivat tiettyjä tunteita ennen ly-

hyen tarinan lukemista ja lukemisen aikana. Myös tarinaan uppoutuminen määriteltiin 

erilaisten Likert-asteikollisten väittämien avulla. Tutkimuksen toiseen osaan osallistui 

31 aikuista, ja muuten tutkimus oli samanlainen kuin ensimmäinen, mutta mukaan lisät-

tiin testi, jossa osallistujien oli määriteltävä, näkyikö heille näytetyissä kuvissa kasvoilla 

tietty tunne. Tulosten mukaan ne lukijat, jotka todella uppoutuivat tarinan maailmaan, 

tunsivat enemmän empatiaa tarinan hahmoja kohtaan ja havaitsivat selkeämmin tuntei-

ta toisten ihmisten kasvoilla kuin ne, jotka eivät lukemisen aikana uppoutuneet luke-

maansa. Prososiaalisen käyttäytymisen osalta lukemaansa uppoutuneista useampi oli 

valmiina auttamaan tutkimuksen järjestäjää pudonneiden kynien nostamisessa kuin ne 

lukijat, jotka eivät uppoutuneet lukemaansa niin syvälle. (Johnson, 2012.) Kyseinen tut-

kimus osoittaa, että empatian kokeminen ja kokemus tarinaan syvälle uppoutumisesta 

ovat yhteydessä toisiinsa. Sitoutuneet ja motivoituneet lukijat uppoutuvat lukemaansa 

intensiivisemmin kuin ne, jotka eivät koe lukuharrastusta omakseen (Sulkunen ym., 

2014, s. 36). Lukuharrastukseen kannustaminen ei ole tärkeää siis vain lukutaidon ke-

hittymiselle, vaan se edistää myös tunne- ja vuorovaikutustaitoja. 

 

Lukemisen aikana lukija voi tuntea myötätunnon, samastumisen ja empatian tunteita 

kirjan hahmoja kohtaan. Lukijasta voi tuntua pahalta hahmon kokeman tragedian seu-



 

rauksena, tai toisaalta lukija voi jopa tuntea samanlaisia tunteita kuin hahmo tuntee, ja 

samastua hahmoon vahvasti. (Mar ym., 2011.) Lukeminen saattaa myös herättää omia 

aiemmin koettuja tunteita omista muistoista sekä laukaista pidätettyjä tunnetiloja (Mar 

ym., 2011; Heikkilä-Halttunen, 2015, s. 130). Tällaisen kirjallisuuden hahmon tunteisiin 

uppoutumisen on sanottu jopa kehittävän toisten ihmisten ja toisten kulttuurien ymmär-

tämistä (Clark ym., 2006, s. 10; Watson, 2016; Moyer, 2007). Lisäksi fiktiiviseen maa-

ilmaan tutustuminen voi vahvistaa tiettyjä arvoja, jolloin on mahdollista, että muutoksia 

käyttäytymisessäkin tapahtuu (Pahkinen, 2002, s. 12). 

 

Lukijat voivat itsekin huomata muutokset omissa sosiaalisissa taidoissaan ja tunnetai-

doissaan. Korkeakouluopiskelijoita tutkittaessa etenkin syvälle lukemaansa uppoutu-

neet havaitsivat kaunokirjallisuuden parantaneen heidän empatian taitojaan (Bal & 

Veltkamp, 2013; myös Watson, 2016). Ne lukijat, jotka kokevat lukemisen kehittäneen 

empatiaa, kokevat, että kirja antaa näköalan toisen ihmisen kokemuksiin (Watson, 

2016). Kaunokirjallisuuden lukijat kokevat oppivansa lukemisen seurauksena lisää it-

sestään ja muista. He oppivat ymmärtämään toisia näkökulmia ja pystyvät samaistu-

maan toisten kokemaan. (Moyer, 2007.) 

 

Erilaisuuden ymmärtäminen ja omien sosioemotionaalisten taitojen kehittäminen liitty-

vät vahvasti lukijan omaan henkilökohtaiseen kasvuun ja mahdollisesti pysyvämpiinkin 

persoonallisuuden muutoksiin. Tästä ja lukemisen muista hyödyistä lisää seuraavassa 

alaluvussa. 

 

2.1.3 Muut	lukemisen	hyödyt	

 

Kaunokirjallisuuden synnyttämät tunteet eivät vain muokkaa tapaa ajatella, mutta niillä 

voi olla laajamittaisia vaikutuksia, jotka muuttavat persoonallisuutta pysyvästi (Mar ym., 

2011). Myös lukijat itse ovat kokeneet lukemisen seurauksena henkilökohtaista kasvua 

(Moyer, 2007; Heikkilä-Halttunen, 2015, s. 176) ja muutoksia persoonallisuudessa (Mar 

ym., 2008a). Lukemisella on todettu olevan tärkeä rooli identiteetin rakentumisessa; lu-

keminen voi vaikuttaa siihen, miten lukija näkee itsensä ja sijoittaa itsensä maailmaan 

(Richardson & Eccles, 2007; Heikkilä-Halttunen, 2015, s. 176). Lukeminen voi siis 

mahdollistaa uusien piirteiden löytämisen itsessä ja antaa rohkeutta toteuttaa itseään 

sellaisena kuin on. 

 



 

Lukemisella on vaikutuksia myös hyvinvointiin (Kajannes, 2011). Osa lukijoista kokee 

lukemisen tarjoavan helpotusta stressiin sekä parantavan työn ja vapaa-ajan tasapai-

noa (Watson, 2016). Vapaa-ajan lukeminen tarjoaa paon arjesta (Moyer, 2007) ja an-

taa mahdollisuuden nollata ajatuksia ja rentoutua (Heikkilä-Halttunen, 2015, s. 130). 

Lukemisen voi siis olettaa tukevan erityisesti lukijan henkistä hyvinvointia.  

 

Kun 213 kanadalaista terveystieteiden opiskelijaa tutkittiin, kertoivat he kokevansa kir-

joilla olevan monipuolisia vaikutuksia lukijalle. Osa kokee muun muassa maailmanku-

vansa laajentuneen ja oman elämänsä tavoitteiden selkeytyneen. Kirja on saattanut 

motivoida lukijansa myös esimerkiksi kokeilemaan vapaaehtoistyötä, matkustamaan tai 

kirjoittamaan. (Watson, 2016.) Kirjat voivat siis avata uusia näkökulmia ja voivat johdat-

taa lukijan kirjan maailman inspiroimana esimerkiksi uuden harrastuksen pariin. Jotkut 

lukijat kokevat tietyn kirjan inspiroineen heitä tietylle uralle tai kirja on antanut varmuut-

ta uravalinnan suhteen. Kirjan lukeminen voi myös auttaa arvostamaan omaa onnea 

etenkin, kun kirjan hahmon huonoja olosuhteita verrataan omaan elämään. (Watson, 

2016.) Lukija voi siis saada kirjallisuudesta uutta inspiraatiota elämäänsä ja löytää it-

sestään uusia puolia. 

 

Monelle lukijalle kaunokirjallisuuden lukeminen on mieluinen ja viihdyttävä osa elämää 

(Heikkilä-Halttunen, 2015, s. 176; Moyer, 2007). Vapaa-ajan lukeminen onkin yhdistetty 

juuri lukemisesta nauttimiseen, lukuinnon lisääntymiseen ja itsevarmuuteen lukijana 

(Moyer, 2007; Clark ym., 2006). Eli mitä enemmän ihminen lukee, sitä motivoituneempi 

lukija hänestä tulee, ja näin ollen hän jatkaa edelleen lukuharrastuksensa parissa. Jotta 

lukemisesta kehkeytyy samanveroinen harrastus muiden vapaa-ajanviettotapojen rin-

nalle, vaatii se paneutumista aivan kuten mikä tahansa muukin harrastus (Heikkilä-

Halttunen, 2015, s. 125; Merga ym., 2018, s. 215). Lukeminen antaa siis lukijalle kaik-

kien muiden hyötyjen lisäksi uuden tavan käyttää vapaa-aikaansa ja harrastaa. Osalle 

lukijoista kirjallisuuden harrastaminen on nimenomaan yhteisöllinen harrastus. Tähän 

näkökulmaan paneudutaan seuraavassa luvussa. 

 

2.2 Lukeminen sosiaalisena toimintana 
 

Yllä on käsitelty lukemista ja sen seurauksena tulevia hyötyjä. Tästä alaluvusta eteen-

päin keskitytään nimenomaan tälle pro gradu -tutkielmalle keskeisiin aiheisiin: opettajiin 

ja aikuisiin lukijoina ja lukemisen esimerkkeinä, sekä tässä luvussa lukemisen sosiaali-

seen puoleen ja lukupiiritoimintaan. Tämän pro gradu -tutkielman aineistona toimii osa 



 

Lukuklaani-hankkeen opettajille lähetetyn kyselylomakkeen vastauksista. Yksi vastat-

tavana ollut kohta on koskenut nimenomaan lukupiiriä. 

 

Lukemiseen liittyy vahvasti sosiaalinen ulottuvuus. Lukutaito ja erilaiset lukemisen tavat 

opitaan vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Myös luettavan kirjan valinta on 

usein sosiaalinen prosessi: perhe ja tuttavat suosittelevat luettavaa toisilleen ja kirjoja 

esitellään mediassa. (Herkman ym., 2012, s. 122.) Lisäksi kirjat ja erilaiset ihmiset koh-

taavat toisensa kirjastoissa. Ne lukijat, jotka jakavat ja keskustelevat lukemastaan 

yleensä myös sitoutuvat lukemiseen (Dreher, 2002, s. 338). 

 

Sitoutuneiden lukijoiden ryhmät muodostavat usein niin sanottuja lukupiirejä. Lukupiirit 

tekevät lukemisen yhteisöllisyydestä organisoitua (Herkman ym., 2012,s. 122). Lukupii-

rit toimivat yleensä niin, että ihmiset kokoontuvat lukemaan erilaisia tekstejä sekä kes-

kustelemaan lukemastaan (Herkman ym., 2012, s. 123; Ahola, 2013, s. 13, 84; Mikko-

nen, 2011, s. 12). Lukupiiri tarjoaa mahdollisuuden seurustella yhteisen kiinnostuksen-

kohteen parissa, ja laajentaa omaa lukukokemusta erilaisten näkökulmien avulla (Bars-

tow, 2003, s. 6; Hapuli, 2010, s. 16–18). 

 

Mikkonen (2011) tutki pro gradu -tutkielmassaan 14 teemahaastattelun ja osallistuvan 

havainnoinnin avulla niitä tekijöitä, jotka jäsentävät lukupiirien sosiaalista ulottuvuutta. 

Haastatteluissa nousi esiin tärkeitä lukupiiriin kuulumisen perusteita, joita olivat muun 

muassa kiinnostus kirjoihin, luetun jakaminen ja lukukokemuksen laajeneminen sekä 

kirjallisuuden analysointi. (Mikkonen, 2011.) Lisäksi lukupiirin jäsenet voivat kokea yh-

teenkuuluvuuden tunnetta syvällisemmälläkin tasolla, sillä lukupiirin jäsenten välinen 

sosiaalinen kanssakäyminen on luetusta kirjasta keskustelun lisäksi olennainen osa lu-

kupiirin toimintaa (Poole, 2003, s. 278; Mikkonen, 2011, s. 32). Kirjallisuusperusteiden 

lisäksi Mikkosen (2011) haastatteluissa nousi esiin myös ihmissuhteisiin liittyviä perus-

teita lukupiiriin kuulumiselle: ihmisten tapaaminen, ryhmään kuuluminen ja naurun ja 

huumorin viljeleminen. Lukupiiri tuo myös vastapainoa työlle ja ammatilliselle lukemi-

selle (Barstow, 2003, s. 6; Hapuli, 2010, s. 17) ja antaa mahdollisuuden rentoutumisel-

le. Myös Mikkosen (2011) haastatteluissa mainittiin työn ja vapaa-ajan tasapainoon liit-

tyviä perusteita lukupiiriin kuulumiselle. Lisäksi jotkut lukupiiriin osallistuvat kokevat tu-

levansa hyväksytyksi omana itsenään, ja siksi lukupiiriin osallistuminen on heille tärke-

ää. (Mikkonen, 2011.) Lukupiiriin kuulumiselle löytyy siis paljon muitakin syitä kuin kir-

joista keskusteleminen, ja lukupiiri voikin tarjota eri ihmisille erilaisia asioita.  

 



 

Ystävät ja tuttavat kokoontuvat niin sanotuissa vapaissa lukupiireissä tyypillisesti jäsen-

tensä kodeissa (Koskivaara, 2010, s. 172). Vapaissa lukupiireissä tapaamiset ovat 

epämuodollisia ja sisältävät usein kirjoista keskustelun lisäksi muutakin sosiaalista 

kanssakäymistä. (Ahola, 2013, s. 48.) Vapaiden lukupiirien lisäksi on olemassa myös 

ohjattuja lukupiirejä, joita järjestetään esimerkiksi kirjastojen ja erilaisten järjestöjen 

toimesta. Näiden lukupiirien osallistujat harvoin tuntevat toisiaan etukäteen, ja usein 

pysyäkseen toiminnassa ne tarvitsevat omistautuneen vetäjän. (Koskivaara, 2010, s. 

172; Ahola, 2013, s. 48.) Vapaat ja ohjatut lukupiirit muodostavat lukupiirien pääkah-

tiajaon. Näiden lisäksi on kuitenkin myös työpaikalla kokoontuvia ammatilliseen kehi-

tykseen tähtääviä lukupiirejä (Ahola, 2013, s. 48) ja internetin välityksellä toimivia luku-

piirejä (Herkman ym., 2012, s. 122; Barstow, 2003, s. 4) 

 

Lukupiiriin kuuluvia yhdistää lukuinto ja halu jakaa ajatuksiaan muiden kanssa (Hapuli, 

2010, s. 16). Vaikka lukupiirejä on monenlaisia ja niihin osallistuu taustaltaan erilaisia 

ihmisiä, voidaan tyypilliseksi lukupiirin jäseneksi määritellä keski-ikäinen ja keskiluok-

kainen nainen (Barstow, 2003, s. 5). Eri ammattikuntien osalta suurin edustus löytyy 

tyypillisemmin naisvaltaisilta aloilta, kuten opettajista. (Ahola, 2013, s. 63–64, 71.) Lu-

kupiirien osallistujissa siis näkyy ainakin jossain määrin stereotypia naisista lukemisen 

harrastajina, vaikka toki miestenkin lukupiirejä on olemassa. Toisaalta ehkä lukevat 

miehet lukevat mieluummin omaksi ilokseen kuin jaetun harrastuksen takia. 

 

Joidenkin lukijoiden kohdalla lukutapa voi erota riippuen siitä, luetaanko lukupiiriä var-

ten vai omaksi iloksi. Lukupiiriä varten lukutapa on tarkempi ja erittelevämpi, koska ta-

voitteena on kokonaisuuden hahmottaminen ja oman mielipiteen muodostaminen sekä 

valmius perustella se muille ääneen (Ahola, 2013, s. 134; Mikkonen, 2011, s. 89). Lu-

kupiirissä lukijan oma lukukokemus voi siirtyä uudelle tasolle keskustelun ja uusien nä-

kökulmien johdosta (Mikkonen, 2011, s. 89). Myös lukupiirissä luettava kirjallisuus ja 

omaksi ilokseen valittavat kirjat voivat olla erilaisia. Ahola (2013) perehtyi väitöskirjas-

saan kattavasti lukupiirien historiaan ja toimintaan nykyhetkessä. Kyselylomakkeen 

vastauksista kävi ilmi, että lukupiiri nähdään sivistävänä harrastuksena, jolloin kirjaksi 

valikoituu usein jokin laadukas ja arvostettu romaani, ja harvemmin esimerkiksi dekkari, 

jonka lukija saattaisi valita omaa lukuharrastuneisuuttaan varten. (Ahola, 2013, s. 135–

136.) 

 

 



 

2.3 Aikuiset lukijoina 
 

Aikuisten lukutaitoa ei ole tutkittu valtakunnallisesti tai kansainvälisesti yhtä usein ja 

säännöllisesti kuin lasten lukutaitoa. OECD:n toimesta suomalaisen aikuisväestön luku-

taitoa on kuitenkin tutkittu kahteen kertaan laajan kansainvälisen tutkimuksen osana. 

Vuosituhannen vaihteessa Suomessa testattiin ensimmäistä kertaa koko aikuisväestön 

lukutaitoa osana SIALS-tutkimusta (The Second International Adult Literacy Survey). 

Tutkimuksen toteutuksesta vastasivat Koulutuksen tutkimuslaitos ja Tilastokeskus Ope-

tusministeriön ja Opetushallituksen toimeksiannosta. Tavoitteena oli tutkia 16–65-

vuotiaiden lukutaitoa sekä niitä lukutaitovaatimuksia, joita tietoyhteiskunnassa ja elin-

ikäisessä oppimisessa tarvitaan. Lukutaito ei käsitteenä määrittynyt pelkästään lukemi-

sen perustaidoksi, vaan keskiössä oli tekstin ymmärtämisen ja käyttämisen taito työ-

elämässä ja arjessa. (Linnakylä ym., 2000.) 

 

SIALS-tutkimus osoitti, että suomalaisten aikuisten lukutaidossa on eroja: suurin osa 

aikuisväestöstä omaa hyvän lukutaidon ja jopa 20% yltää korkeimmalle suoritustasolle 

viisi. Kolmasosa aikuisista jää kuitenkin suoritustasoille 1 ja 2, mikä tarkoittaa peruslu-

kutaidon hallintaa, mutta elinikäisen oppimisen vaatimuksiin lukutaito ei riitä. Näiden 

yksilöiden on haastavaa selviytyä nyky-yhteiskunnan vaatimista lukutehtävistä. Kan-

sainvälisessä vertailussa suomalaisten lukutaito oli pääosin korkealla tasolla, samoin 

kuin muissa Pohjoismaissa. Lisäksi, vaikka suomalaisen aikuisväestön lukutaidossa oli 

hajontaa, olivat tasoerot suhteellisen pienet kansainvälisessä vertailussa. (Linnakylä 

ym., 2000.) 

 

Vuonna 2012 suomalaisen aikuisväestön lukutaitoa tutkittiin uudestaan PIAAC-

tutkimuksen yhteydessä (Programme for the International Assessment of Adult Compe-

rencies, tunnetaan myös nimellä Survey of Adult Skills). Tutkimuksen toteutuksesta 

vastasivat jälleen Koulutuksen tutkimuslaitos ja Tilastokeskus Opetushallituksen, ope-

tus- ja kulttuuriministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön toimiessa taustalla. Tässä-

kin tutkimuksessa keskityttiin niihin taitoihin, jotka nähdään elinikäisen oppimisen edel-

lytyksenä sekä välttämättöminä taitoina tietoyhteiskunnassa toimiessa. Tutkimuksessa 

arvioitiin 16–65-vuotiaiden aikuisten lukutaitoa, numerotaitoa ja tietotekniikkaa sovelta-

vaa ongelmanratkaisutaitoa. (Malin, Sulkunen & Laine, 2013.) 

 

PIAAC-tutkimuksen (2012) tulokset osoittavat, että suomalaisen aikuisväestön lukutai-

dossa ei ole juurikaan tapahtunut muutosta aiempaan verrattuna. Suomalaiset aikuiset 



 

olivat edelleen keskimäärin erinomaisia lukijoita ja valtaosa sijoittui viisiportaisella taso-

asteikolla tasoille 3–5. Verrattaessa kuitenkin muihin maihin huomattiin, että Suomen 

suorituspistemäärien keskihajonta oli suurin eli joukossa on myös heikosti lukevia ai-

kuisia. (Malin ym., 2013.) Tästä voidaan päätellä, että muissa maissa tasoerot ovat ka-

ventuneet. SIALS-tutkimuksenkin aikaan Suomen tuloksissa oli hajontaa, mutta silloin 

se oli vertailussa muihin maihin pientä (Linnakylä ym., 2000).  PIAAC-tutkimuksen tu-

loksissa kahdeksan prosenttia aikuisista sijoittuu alimmalle suoritustasolle ja sen ala-

puolelle vielä kolme prosenttia. Näiden heikkojen lukijoiden lukutaito riittää vain lyhyi-

den ja tuttuja aiheita käsittelevien tekstien ymmärtämiseen. (Malin ym., 2013.) Voidaan 

siis sanoa, että aikuisten lukutaidossa näyttäytyy sama trendi kuin lastenkin lukutaidon 

mittauksissa: suomalaiset ovat keskimäärin hyviä lukijoita, mutta heikkojakin lukijoita 

on paljon (Leino ym., 2019). 

 

Lukutaidon lisäksi aikuisten lukututkimuksissa on tutkittu lukuharrastuneisuutta ja luku-

tottumuksia laajemminkin. Myös SIALS-tutkimuksessa selvitettiin, aikuisväestön vapaa-

ajan käyttäytymistä lukemisen ja muiden aktiviteettien kannalta. Tämän tutkimuksen 

perusteella suomalaiset ovat kovia lehtien lukijoita: lähes 90% aikuisista kertoi luke-

vansa lehtiä päivittäin ja 10% viikoittain. Lähes kaikki kertoivat katsovansa televisiota 

jopa päivittäin, mutta kirjojen lukeminen jää vähemmälle. Reilu puolet 16–65-vuotiaista 

kertoi lukevansa kirjoja ainakin kerran kuukaudessa ja neljäsosa lukee kirjoja jopa päi-

vittäin. Kuitenkin kymmenesosa aikuisista kertoo, ettei lue kirjoja ollenkaan. Tutkimus-

tulokset viittaavat siihen, että kirjojen lukeminen edes joskus vuoden aikana vaikuttaa 

olennaisesti monipuolisen ja toimivan lukutaidon saavuttamiseen, sillä ne, jotka eivät 

koskaan lue kirjoja olivat lukevia tyypillisemmin lukutaidoltaan heikkojen joukossa. 

(Linnakylä ym., 2000.) 

 

Pienimuotoisemmat kansainväliset tutkimukset ovat keskittyneet lukutaidon sijaan ni-

menomaan aikuisten lukuharrastukseen ja lukemisen asenteisiin (Parlette & Howard, 

2010; Moyer, 2007; Braguglia, 2005). Kun aikuisia haetaan osallistujiksi lukemista kos-

keviin tutkimuksiin, eivät osallistujat välttämättä ole niin heterogeeninen joukko kuin 

lapsia ja nuoria tutkittaessa. Esimerkiksi Moyerin (2007) tutkimuksessa tutkimuksen 

osallistujia haettiin kirjastoista, jolloin on mahdollista, että vain lukijoiksi itsensä identi-

fioivat aikuiset osallistuivat, sillä kirjastoissa luultavasti käy enemmän niitä, jotka pitävät 

lukuharrastusta itselleen tärkeinä kuin niitä, jotka eivät lukemista harrasta. Moyer 

(2007) tutki lukijoiden kokemuksia vapaa-ajan lukemisen viihteellisestä ja opetukselli-

sesta arvosta. Kyselytutkimukseen vastasi 67 osallistujaa, joista noin kolmasosa luki 

enemmän kuin kolme kirjaa viikossa, kolmasosa luki 1–3 kirjaa viikossa, kolmasosa 2–



 

4 kirjaa kuukaudessa ja pieni osa vähemmän kuin kaksi kirjaa kuukaudessa. Tutkimuk-

seen osallistujissa ei siis ollut esimerkiksi yhtään sellaista yksilöä, joka ei lukisi kirjoja 

koskaan. Melkein kaikki lukijoista pitivät kaunokirjallisuuden lukemista hauskana, mie-

luisana harrastuksena ja tärkeänä osana elämää. Pieni osa kertoi lukevansa vain viih-

teen vuoksi eli suurin osa lukemisen harrastajista koki saavansa lukemisesta myös pal-

jon muuta kuin ajanvietettä. (Moyer, 2007.) On mahdollista, että yleensäkin paljon lu-

kevat aikuiset kokevat kirjojen lukemisen tärkeänä ja antoisana itselleen. 

 

Kansainvälisissä tutkimuksissa on tutkittu erityisesti korkeakouluopiskelijoiden lukutot-

tumuksia. Hodgsonin ja Thomasin (2000) tutkimuksessa tutkittiin yli 380 englantilaisen 

lääketieteiden opiskelijan lukutottumuksia ja asenteita lukemista kohtaan kyselytutki-

muksen avulla. Watsonin (2016) tutkimuksessa puolestaan keskityttiin yli 200 kanada-

laisen terveystieteiden opiskelijan vapaa-ajan lukemiseen. Yleisesti ottaen suurin osa 

opiskelijoista kertoo lukevansa edes joskus, ja vain pieni osa ei lue koskaan (Hodgson 

ym., 2000; Watson, 2016). Opiskelijoiden kohdalla on kuitenkin huomioitava se, että lu-

keminen voi koostua vapaa-ajan lukemisesta ja opintoja varten lukemisesta. Braguglia 

(2005) tutki kyselylomakkeella 142 yhdysvaltalaisen kauppatieteiden opiskelijan luku-

tottumuksia. Hänen tutkimuksensa tuloksissa havaittiin, että yliopisto-opintojen takia 

akateeminen lukeminen voi viedä voiton vapaa-ajan lukemisesta, jolloin suuri osa lukee 

kaunokirjallisuutta vain vuositasolla tai ei koskaan (Braguglia, 2005). Toisaalta Parlet-

ten ym. (2010) tutkimuksessa lähes kaikki identifioivat itsensä lukijoiksi, ja he lukivat 

enemmän kaunokirjallisuutta kuin tietokirjallisuutta. Tässä tutkimuksessa keskityttiin 

kanadalaisten, korkeakouluopintojen alkuvaiheessa olleiden, opiskelijoiden lukutottu-

muksiin ja -kokemuksiin. Tutkimus toteutettiin ryhmäkeskusteluina kyselylomakkeen si-

jaan, ja tutkimukseen osallistujia olikin vähemmän: 26. (Parlette ym., 2010). On mah-

dollista, että oman alan opintojen edetessä pidemmälle myös akateemisen kirjallisuu-

den lukeminen lisääntyy, mikä voi tarkoittaa vapaa-ajan, ja samalla kaunokirjallisuuden, 

lukemisen vähentymistä. 

 

Terveystieteiden opiskelijat nimesivät muun muassa seuraavia syitä vapaa-ajan luke-

misen vähyyteen: ajan puute, uupumus ja se, ettei tiedä, minkälaisesta kirjasta pitäisi 

(Watson, 2016). Nuorten aikuisten kohdalla selvästi suurempi osa ajasta kuluu esimer-

kiksi television katseluun tai musiikin kuunteluun kuin lukemiseen. Kauppatieteiden 

opiskelijat kokevat, että kiireisen elämän keskellä muun muassa ihmissuhteet menevät 

usein lukemisen edelle, ja osa voi kokea, ettei lukemiselle jää aina aikaa töiden, lasten 

tai harrastusten takia. (Braguglia, 2005.) Lukeminen ei siis näyttäydy kaikille korkea-

kouluopiskelijoille samanlaisena tai samantasoisena harrastusvaihtoehtona kuin muut 



 

vapaa-ajanviettotavat (Watson, 2016), vaikka lukemisen on todettu rentouttavan ja ta-

sapainottavan kiireistä arkea (Heikkilä-Halttunen, 2016, s. 130). 

 

Vaikka lukemiselle ei välttämättä järjesty aikaa, toivoo moni asian olevan toisin. Kor-

keakouluopiskelijat kokevat lukemisen tärkeäksi, viihdyttäväksi ja stressiä helpottavak-

si. (Watson, 2016.) Lukeminen tarjoaa nuorille aikuisille paon omasta elämästä ja 

mahdollisuuden inspiroitumiseen (Hodgson ym., 2000) sekä rentoutumiseen (Parlette 

ym., 2010). Korkeakouluopiskelijoiden ryhmäkeskusteluissa nousi myös esiin, että mo-

nelle on tärkeää se, miten lukeminen vaikuttaa tunteisiin piristämällä tai tunteiden pur-

kautumisella. (Hodgson ym., 2000.) Lääketieteiden opiskelijan vastauksissa havaittiin, 

että yksi vahva lukemisen motivaattori on uuden oppiminen ja erilaisten näkökulmien 

ymmärtäminen. Lisäksi moni kokee lukemisen kehittävän sanastoaan ja näin auttavan 

heitä tulemaan älykkäämmäksi. (Parlette ym., 2010.) Voi olla, että pelkästään lukemi-

sen hyötyjen tiedostaminen ja tunnistaminen eivät riitä. Ehkä kirjaan uppoutuminen 

vaatii tietynlaisen mielentilan ja tilanteen, tai vain enemmän aikaa, jolloin kiireistä elä-

mää elävät aikuiset laittavat herkemmin television päälle sen helppouden takia. 

 

Yleisesti ottaen aikuiset osaavat lukea ja tiedostavat lukuharrastuksen tärkeyden, mut-

ta kaikkien kohdalla lukemiselle ei jää niin paljon aikaa kuin haluttaisiin. Jotkut ovat ah-

keria kirjojen lukijoita, mikä kehittää lukutaitoa entisestään. Jotkut saattavat lukea vain 

lehtiä. Kirjojenkaan lukeminen ei aina tarkoita omaksi ilokseen lukemista, vaan eri elä-

mäntilanteissa kirjoja voidaan lukea opintoja tai töitä varten, jolloin ensisijainen huomio 

ei välttämättä ole nauttimisessa, tarinaan uppoutumisessa ja rentoutumisessa, vaan 

oppimisessa. Seuraavaksi tarkastellaan tarkemmin opettajia lukijoina. Hekin ovat toki 

aikuislukijoita, mutta tämän tutkimuksen kannalta on syytä esitellä nimenomaan opetta-

jien lukutottumuksista tehtyä tutkimusta. 

 

2.4 Opettajien lukutottumukset 
 

Aivan kuten aikuisten lukemista yleensäkin, myös opettajien ja opettajaopiskelijoiden 

lukemista tutkittaessa huomio on kiinnittynyt lukutaidon sijaan lukuharrastuneisuuteen: 

siihen, kuinka paljon opettajat lukevat, mitä he lukevat ja millaisia ovat heidän asen-

teensa lukemista kohtaan.  Applegaten ym. (2004) tutkimuksessa 184 yhdysvaltalaista 

opettajaopiskelijaa vastasi omia lukukokemuksiaan ja -asenteitaan koskevaan kysely-

lomakkeeseen. Tässä tutkimuksessa saatiin tulokseksi, että enemmistö vastaajista ei 

ollut innostuneita lukijoita. Monien muiden tutkimusten tulosten perusteella suurin osa 



 

tulevista opettajista suhtautuu vapaa-ajan lukemiseen kuitenkin positiivisesti (Nathan-

son, Pruslow & Levitt, 2008; Rimensberger, 2014; Benevides ym., 2010). 

 

Vaikka iso osa opettajaopiskelijoista pitää lukemisesta, se ei tarkoita sitä, että he vält-

tämättä kuitenkaan lukisivat vapaa-ajallaan. Eli kuten luvussa 2.3 huomattiin, lukemi-

sesta pitäminen ja sen arvostaminen eivät automaattisesti tarkoita sitä, että vapaa-

aikaa käytettäisiin lukemiseen. Nathansonin ym. (2008) tutkimuksessa tutkittiin yhdys-

valtalaisia opettajaopiskelijoita kyselytutkimusta käyttäen. 747 vastaajasta pieni osa oli 

jo valmistuneita opettajia, mutta suurimmalla osalla oli vielä opinnot kesken. Tutkimuk-

sessa havaittiin, että vaikka innostuneet lukijat lukivat enemmän kuin ei-innostuneet lu-

kijat, oli heidänkin joukossaan pieni osa, jotka eivät lukeneet kesätauon aikana ollen-

kaan. Rimensbergerin (2014) tutkimuksen tulokset olivat samoilla linjoilla. Hänen tutki-

muksensa kohteena olivat eteläafrikkalaiset opettajaopiskelijat ja heidän lukutottumuk-

sensa. Tuloksista selviää, että 171 kyselyyn vastanneesta harva opiskelija lukee päivit-

täin, tyypillisimmin opiskelijat lukevat muutaman kuukauden välein. (Rimensberger, 

2014.) Opettajaksi opiskelevat ovat varmasti samassa tilanteessa kuin muut opiskele-

vat aikuiset: akateeminen lukeminen vie voiton vapaa-ajan lukemisesta. On tietenkin 

myös mahdollista, että nekin, jotka pitävät lukemisesta haluavat käyttää vapaa-aikansa 

muiden aktiviteettien parissa, jos opintoja varten lukeminen vie jo ison osan ajasta. 

 

Opettajaksi opiskelevat lukevat useammin lyhyitä tekstejä, kuten sanoma- ja aikakausi-

lehtiä, kuin pitkiä kaunokirjallisia tekstejä tai tietokirjallisuutta (Rimensberger, 2014; Be-

nevides ym., 2010). Yleensäkin moni aikuinen lukee säännöllisemmin lehtiä kuin kirjoja 

(Linnakylä yms., 2000), mikä voi johtua juurikin näiden eri tekstien pituuseroista ja ai-

kuisten kiireisestä arjesta. Draper, Barksdale-Ladd ja Radencich (2000) haastattelivat 

24 yhdysvaltalaista opettajaopiskelijaa. Heidän tutkimuksessaan havaittiin, että lehtien 

lukijat eivät pitäneet omaksi ilokseen lukemisesta, vaan he lukivat vain saadakseen 

uutta tietoa. Toisaalta osa vastaajista ei ollut ymmärtänyt käytettyjä termejä ja ajatteli 

omaksi ilokseen lukemisen ja uuden tiedon takia lukemisen toisensa poissulkeviksi.  

On siis mahdollista, että lehtien lukeminen ja uuden informaation oppiminen on jollekul-

le juuri omaksi ilokseen lukemista. Kirjojen lukijat puolestaan kokivat omaavansa posi-

tiivisen asenteen lukemista kohtaan, lukevansa enemmän erilaisia tekstejä ja olevansa 

motivoituneempia lukijoita kuin ne, jotka eivät lue kirjoja. Lisäksi kirjojen lukijat uskoivat 

olevansa parempia lukijoita kuin ne, jotka eivät lue kirjoja. (Draper ym., 2000.) Lehtien-

kin lukeminen on kannattavaa, koska lukeminen ylipäätään on hyödyllistä (kts. Luku 

2.1). Voidaan kuitenkin ajatella, että kirjojen lukeminen edes harvoin on kannattavaa, 

jos kirjoja lukevilla tosiaan on positiivisempi asenne lukemista kohtaan. Positiivinen 



 

suhtautuminen lukemiseen on tärkeää etenkin opettajan työssä, jossa lukemisen iloa ja 

lukuharrastuneisuutta tulisi siirtää omille oppilaille. 

 

Singaporelaisten opettajaopiskelijoiden lukutottumuksia tutkittaessa Cox ja Schaetzel 

(2007) havaitsivat opiskelijoiden parissa erilaisia lukijaidentiteettejä. Tutkimukseen 

osallistuneista 115 opiskelijasta suurin ryhmä oli käytännöllisten lukijoiden ryhmä, jonka 

jäsenet keskittyivät akateemisen materiaalin lukemiseen opintoja varten, mutta vapaa-

ajan lukemiseen ei riittänyt aikaa. Kolmasosa osallistujista oli irtautuneita lukijoita, joilla 

ei ollut minkäänlaista tunnesidettä lukemiseen. Pienin ryhmä oli hedelmällisten lukijoi-

den ryhmä, joille tyypillistä oli rakkaus lukuharrastusta kohtaan. (Cox ym., 2007.) Kau-

nokirjallisuutta vapaa-ajallaan lukevat opiskelijat löytävät kiireisestäkin aikataulusta ai-

kaa lukemiselle (Draper ym., 2000). Ei ole kovin yllättävää, että isoin osa opiskelijoista 

identifioitui käytännölliseksi lukijaksi, koska korkeakouluopinnoissa akateemista luke-

mista voi olla paljon. On kuitenkin huolestuttavaa, että niitä opettajaksi opiskelevia on 

suurempi osa, jotka eivät koe minkäänlaista tunnesidettä lukemista kohtaan, kuin niitä, 

joille lukeminen on rakas harrastus. 

 

Clark ym. (2015) tutki yli 2300 isobritannialaista jo työelämässä olevaa opettajaa. Heis-

tä suuri osa lukee päivittäin töitä varten tai oppiakseen uutta esimerkiksi sanomalehdis-

tä tai tietokirjallisuudesta. Omaksi ilokseen lukee päivittäin alle puolet vastaajista (Clark 

ym., 2015). Eli, vaikka opinnoista siirrytään työelämään, ei se tarkoita välttämättä sitä, 

että vapaa-ajan lukemiseen löytyisi enemmän aikaa, kun opintoja varten ei tarvitse lu-

kea ja opiskella. McKoolin ym. (2009) tutkimuksessa havaittiin, että opettajien vapaa-

ajasta suurempi osa menee muun muassa television katseluun, kotitöihin, perheeseen 

ja opetuksen suunnitteluun kuin lukemiseen, ja moni opettaja ei lue päivittäin ollen-

kaan. Tässä tutkimuksessa 65 yhdysvaltalaista alakoulun opettajaa vastasi kyselyyn ja 

piti kolmen päivän ajan kirjaa omista koulupäivän ulkopuolisista aktiviteeteistaan. (Mc-

Kool ym., 2009). Vaikka kaunokirjallisuuden lukeminen ei olekaan kaikkien opettajien 

kohdalla päivittäistä, selvisi Creminin ym. (2008) tutkimuksesta, että suurin osa opetta-

jista oli lukenut omaksi ilokseen viimeisen kuukauden aikana ja vain yksittäiset opetta-

jat olivat lukeneet viimeksi yli puoli vuotta sitten. Kyseisessä tutkimuksessa 1200 isobri-

tannialaista alakoulun opettajaa (5–11-vuotiaiden opettajat) vastasi kyselyyn, jossa tut-

kittiin muun muassa opettajien omia lukutottumuksia ja -mieltymyksiä, sekä heidän tie-

touttaan lastenkirjallisuudesta. Opettajien ehkä ajatellaan olevan ahkeria lukijoita juuri 

sen takia, koska he opettavat ja kannustavat lapsia lukemaan. Näyttäisi kuitenkin siltä, 

että opettajat elävät yhtä lailla kiireistä arkea kuin aikuiset yleensäkin, eikä lukeminen 



 

ole sen todennäköisempi vapaa-ajan aktiviteetti, olipa sitten kyseessä opettaja tai jon-

kin muun ammatin edustaja. 

 

Kun opettajaksi opiskelevien osalta monet tutkimukset osoittivat, että kaikki eivät välitä 

vapaa-ajan lukemisesta, suurin osa opettajista pitää lukemista kuitenkin mukavana ja 

viihdyttävänä aktiviteettina (Cremin ym., 2008; Cark ym., 2015), ja moni opettaja pitää 

itseään myös todella sitoutuneena lukijana (McKool ym., 2009). On myös havaittu, että 

useat kokeneet opettajat nauttivat lukemisesta enemmän kuin kokemattomammat 

opettajat (Clark ym., 2015). On siis mahdollista, että tuoreet opettajat käyttävät työ-

uransa alussa vapaa-aikaansa muuhun kuin lukemiseen, josta nauttimiseen tarjoutuu 

enemmän aikaa työvuosien mittaan. 

 

Creminin ym. (2008) tutkimuksessa perehdyttiin tarkemmin siihen, mitä opettajat luke-

vat. Tutkimuksessa kysyttiin isobritannialaisten alakoulun opettajien viimeksi lukemaa 

kirjaa sekä tärkeäksi tai merkittäväksi koettua kirjaa. Viimeksi luetun kirjan osalta suosi-

tuinta opettajien keskuudessa oli kaunokirjallisuus ja erityisesti viihdekirjallisuus. Kau-

nokirjallisuuden lisäksi myös esimerkiksi elämäkertakirjat ja lastenkirjallisuus olivat 

suosittuja. Vain vähän näytettiin lukevan novelleja, runoja, näytelmiä, hengellistä kirjal-

lisuutta tai oppaita. Toisaalta juuri merkityksellisten kirjojen joukossa oli useita mainin-

toja Raamatusta ja monista moraaliin ja yhdenvertaisuuteen liittyvistä teoksista. Merki-

tyksellisten kirjojen kohdalla vain vähän vastauksia tuli edelleen runouteen, näytelmiin 

ja oppaisiin, mutta myös viihdekirjallisuuteen, joka oli viimeksi luettujen kirjojen kohdal-

la korkeimmalla paikalla. (Cremin ym., 2008.) Opettajat siis lukevat monipuolisesti eri-

laista kirjallisuutta. Kaunokirjallisuuden joukossa myös on tyypillisesti enemmän best-

sellereitä kuin filosofisen tai uskonnollisen kirjallisuuden joukossa (Suomen Kustannus-

yhdistys, 2020), ja voidaan olettaa, että hyvin myyvät kirjat herättävät aina vain enem-

män kiinnostusta, jolloin ne myyvät entistä enemmän. 

 

Vaikka osa opettajista mieltää itsensä innokkaaksi lukijaksi, he eivät välttämättä näyt-

täydy sellaisina oppilailleen. Merga (2016) tutki haastattelun avulla australialaisten op-

pilaiden käsityksiä omista opettajistaan lukijoina. 47 oppilaasta vain 25 pystyi varmuu-

della sanomaan, että oma opettaja on lukija. Oppilaat ajattelevat, että opettajien pitäisi 

olla lukijoita, koska he ovat opettajia ja koska he kannustavat oppilaita lukemaan. Suu-

rimmat syyt sille, että oppilaat olivat epävarmoja opettajansa lukemisesta tai yhden 

vastaajan tapauksessa täysin varmoja siitä, että oma opettaja ei pidä lukemisesta, oli-

vat, että opettajaa ei koskaan nähty lukemassa, vaan hän on aina joko opettamassa tai 

työskentelemässä tietokoneella. 



 

 

Opettajat, jotka nähtiin lukijoina, toivat rakkautensa lukemista kohtaan näkyville. Hei-

dän luokkahuoneissaan oli kirjoja esillä ja oppilaille tarjottiin tilaisuuksia puhua pitämis-

tään kirjoista. Opettajat lukivat monipuolisesti ja laajasti erilaisia kirjoja, joita he suosit-

telivat oppilaille. Lukijoiksi identifioidut opettajat myös kertoivat omista lukukokemuksis-

taan ja saivat kertomustensa avulla myös oppilaat kokeilemaan erilaisia kirjoja vapaa-

ajallaan. Kun ne opettajat, joita ei ajateltu lukijoiksi, eivät lukeneet koulussa, lukijoiksi 

mielletyt opettajat taas lukivat koulussa oppituntien ulkopuolella niin, että oppilaat näki-

vät heidät. Opettaja saattoi esimerkiksi lukea omaa kirjaa hiljaisen työskentelyajan tai 

lukuhetken aikana. Opettaja siis priorisoi lukemisen muiden aktiviteettien, kuten suun-

nittelun ja tietokoneella työskentelyn sijaan, niin oppitunneilla kuin niiden ulkopuolella-

kin. (Merga, 2016.) 

 

Myös suomalaisessa Tarinoilla lukijaksi (TARU) -hankkeessa (Kauppinen & Aerila, 

2019) on otettu näkökulmaksi opettajien lukuharrastuneisuuden yhteys oppilaiden luki-

juuteen. Tämä opettajien lukuharrastuneisuutta käsittelevä tutkimus on toteutettu huo-

mattavasti pienemmässä mittakaavassa kuin tämän pro gradu -tutkielman aineistona 

toimiva Lukuklaani-hankkeen tutkimus, mutta se toimii hyvänä pohjana nimenomaan 

suomalaisopettajien lukuharrastuneisuutta tutkittaessa muiden tutkimuslähteiden olles-

sa kansainvälisiä.  

 

Kauppisen ym. (2019) tutkimuksen 84 luokanopettajasta valtaosa kertoi harrastavansa 

lukemista, mutta 20% vastaajista ei kokenut lukuharrastusta kiinnostavaksi. Lukemista 

harrastavat opettajat suosivat erityisesti fiktiivistä kirjallisuutta. Sen sijaan vähän luke-

vat opettajat, jotka eivät kokeneet lukuharrastusta omakseen, ilmoittivat lukevansa sa-

nomalehtiä ja sosiaalisen median tekstejä, kuten blogeja. Niukasti lukevien kohdalla 

kirjoja luetaan vain jonkun ulkoisen syyn takia, kuten jos kirja on saatu lahjaksi. (Kaup-

pinen ym., 2019.) Eli kuten muissakin aikuisten ja opettajien lukemista tutkivissa tutki-

muksissa havaittua, opettajien joukossa on myös niitä, jotka eivät koe lukuharrastusta 

omakseen, vaan muut vapaa-ajanviettotavat menevät edelle.  

 

Moni opettaja onnistuu kommunikoimaan, että lukeminen on tärkeää, mutta ei välttä-

mättä sitä, että lukeminen on hauskaa (Merga, 2016), mikä saattaa osin johtua siitä, et-

tä kyseinen opettaja ei itse lukemisesta nauti. Siksi seuraavassa alaluvussa perehdy-

tään tarkemmin siihen, minkälaisen lukijaesimerkin opettaja voi oppilailleen antaa, ja 

miksi on tärkeää tuoda lukemisen viihdyttävyys esille lukutaidon oppimisen tärkeyden 

rinnalle. 



 

 

2.5 Lukuesimerkkinä toimiminen 
 

Vanhemmilla on keskeinen rooli lapsen lukutaidon kehityksessä. He muokkaavat esi-

merkillään lapsen kieltä, kommunikaatiotaitoja ja myös asenteita lukemista kohtaan. 

(Garbe ym., 2016; Clark ym., 2006.) Aikuisten myönteinen lukuasenne on tärkeä, kos-

ka lapset oppivat monet asiat juuri mallintamalla (Heikkilä-Halttunen, 2015, s. 129). 

Myös vanhempien toiminnalla, etenkin ennen lukutaidon oppimista (Heikkilä-Halttunen, 

2015, s. 129), on vaikutusta lapsen sujuvaan lukemiseen ja aikaiseen luku- ja kirjoitus-

taidon oppimiseen koulun alkaessa (Sénéchal & LeFevre, 2002). Kun kumpikin van-

hempi on kiinnostunut lukemisesta, saa lapsi vahvan lukemisen mallin. Lapsen lukutai-

to kehittyy entisestään myös, kun vanhemmat lukevat lapselle ääneen tai vievät lapsen 

kirjastoon. (Fletcher, 2017.) Aikuiset voivat siis vaikuttaa lapsen lukuintoon suorasti tai 

epäsuorasti. Epäsuora vaikutus tarkoittaa juuri innokkaan lukijan tarkkailua ja halua 

mallintaa tätä. (Merga, 2017.) 

 

Ne lapset, joille aikuiset tarjoavat kirjallisuutta ja jotka ovat saaneet lukea kannustavas-

sa ilmapiirissä vanhempiensa kanssa, suhtautuvat positiivisemmin lukemiseen ja luke-

vat enemmän vapaa-ajallaan kuin ne, jotka eivät saa vanhemmiltaan tukea (Baker, 

2003, s. 89–92). Kun lapsi saa kasvaa lukemista arvostavassa ilmapiirissä, hän toden-

näköisesti sitoutuu lukemiseen (Sulkunen ym., 2014, s. 47). Lukemiseen sitoutuminen 

ja lukemisen määrä ovat puolestaan yhteydessä lukutaitoon ja lukemisesta nauttimi-

seen (Sulkunen ym., 2014, s. 47; Cunningham ym., 1998; Clark ym., 2006; Schaffner 

ym., 2013). Aikuisen omilla lukuasenteilla on siis suuri merkitys sille, minkälainen lukija 

lapsesta kehittyy ja miten lapsi suhtautuu lukemiseen. 

 

Suomessa lukemista arvostetaan ja se kuuluu monien aikuisten vapaa-ajan harrastuk-

siin (Heikkilä-Halttunen, 2015, s. 178). Lasten on nähtävä, ei vain kuultava, että luke-

minen on arvokas aktiviteetti ja hyödyllinen taito (Heikkilä-Halttunen, 2015, s. 130; 

Guthrie ym., 2003, s. 69). Myös ne lapset ja nuoret, jotka eivät pidä lukemisesta, saat-

tavat esimerkin nähtyään alkaa käyttää enemmän aikaansa lukemiseen, ja vähitellen 

ulkoinen motivaatio voi muuttua sisäiseksi (Guthrie ym., 2003, s. 71). Aikuisten on 

myös tuettava lasten lukuharrastusta, kuten mitä tahansa muuta harrastusta. Lukemi-

seen painostaminen ei toimi, sillä se ei edistä halua lukea omaksi ilokseen. (Heikkilä-

Halttunen, 2015, s. 125–126.) Jos aikuinen ei itse lue vapaa-ajallaan, ei hän myöskään 



 

voi pakottaa lasta siihen. Lapsi tarvitsee esimerkin siitä, että lukeminen on viihdyttävä 

ja hyvä vapaa-ajanviettotapa. 

 

Merkittäviä ja lukuharrastukseen innostavia aikuisia lapsen elämässä voivat olla van-

hempien lisäksi myös sisarukset, isovanhemmat, julkisuuden henkilöt (Merga, 2017) ja 

opettajat (Applegate ym., 2004, s. 556). Koska lukutaito opitaan koulutaipaleen alku-

vaiheessa, voi lapselle muodostua käsitys siitä, ettei lukeminen enää ole tärkeää sen 

jälkeen, kun taito on opittu (Merga ym., 2018). Ne lapset, joille lukeminen on näyttäyty-

nyt nautintona, ei pelkkänä opittavana taitona, suhtautuvat itseensä lukijoina myöntei-

semmin (Baker, 2003, s. 90–91) ja identifioituvat lukijoiksi, kun taas ne, joita on keho-

tettu lukemaan sen kehittävien ominaisuuksien vuoksi, eivät miellä itseään lukijoiksi. 

(Strommen & Mates, 2004, s. 195). Lukemaan kannustavien aikuisten on siis tiedostet-

tava ja tuotava lapsille esiin pikemminkin lukemisen hauskuutta ja omaksi ilokseen lu-

kemisen tärkeyttä kuin vain pelkän lukutaidon kautta oppimista ja koulussa pärjäämis-

tä. 

 

Merga (2015) tutki haastattelemalla 13–16-vuotiaiden australialaisnuorten näkemyksiä 

siitä, kannustavatko opettajat vapaa-ajan lukemiseen. Monet nuoret olivat sitä mieltä, 

että alakoulun opettajat ovat kannustavampia vapaa-ajan lukemista kohtaan ja ylipää-

tään innostuneempia kirjallisuudesta kuin yläkoulun opettajat. Kannustamisen puute 

tulkitaan vapaa-ajan lukemisen arvostuksen puutteena. (Merga, 2015, s. 39–41.) Mo-

net opettajat uskovat, että lukemisen mallintaminen välittää oppilaille viestin siitä, että 

lukeminen pitää ottaa tosissaan (Loh, 2009). Kuitenkin myös vähän lukevat opettajat 

toivovat, että heidän oppilaansa innostuisivat lukemisesta (Kauppinen ym., 2019, s. 

148). 

 

Linnan mukaan (1999, s. 18), kun opettaja on itse innokas lukija, onnistuu lukukipinän 

sytyttäminen oppilaissa parhaiten. Lukemista harrastavat opettajat ovat yleensä strate-

gisia ja tiedostavia lukijoita, jolloin he saattavat pyrkiä suunnitelmalliseen lukuohjel-

maan. Omaa lukemistaan seuraamalla opettajat pystyvät mallintamaan oppilaille luku-

harrastuksen muotoutumisen ja ylläpidon, ja näin he auttavat luomaan oppilaistaan lu-

kijoita. (Kauppinen ym., 2019, s. 148; Dreher, 2002, s. 338.) Opettajan mallintamisella 

on myös havaittu olevan yhteys oppilaiden lukemiseen keskittymiseen (Methe & Hint-

ze, 2003), mikä voi johtaa siihen, että oppilaat saavat paremmin uppouduttua luke-

maansa.  

 



 

Lukemiseen sitoutuneet ja innostuneet opettajat saavat todennäköisesti jotkut oppilais-

taan innostumaan lukemisesta. Nämä opettajat myös todennäköisemmin käyttävät 

opetuksessaan sellaisia strategioita, jotka ylläpitävät lukemisen rakkautta ja vahvaa si-

toutumista lukemiseen: esimerkiksi lukupiiri tai yhteiset keskustelut, jotka edellyttävät 

oppilaiden osallistumista. (Applegate ym., 2004, s. 555.) Kirjallisuuden harrastajat ja 

niukasti lukevat opettajat eroavat jossain määrin toisistaan kirjallisuudenopetuksen käy-

tänteissä.  Useampi lukijaksi identifioituva opettaja käyttää opetuksessaan kertovien ja 

kuvaavien tekstien lisäksi myös eritteleviä tekstejä, kun verrataan vähän lukeviin opet-

tajiin. Suurempi osa kirjallisuutta harrastavista opettajista käyttää myös fiktiivistä kirjalli-

suutta oppimateriaalina muulloin kuin äidinkielen ja kirjallisuuden oppitunneilla, kun ver-

rataan niukasti lukeviin opettajiin. Fiktiivisen kirjallisuuden monipuolinen opetuskäyttö 

on tehokas tapa sitouttaa oppilaita kirjallisuuteen. Näiden lisäksi kirjallisuutta harrasta-

vat opettajat sitouttavat oppilaitaan lukemiseen yhteistoiminnallisin lukemisen käytän-

tein useammin kuin vähän lukevat opettajat (Kauppinen ym., 2019, s. 150–152.) Kun 

opettaja osoittaa henkilökohtaisen kiinnostuksensa ja innostuksensa lukemista kohtaan 

esimerkiksi lukemalla itsekin lukutunnilla tai halutessaan keskustella kirjallisuudesta, 

hänet nähdään todennäköisemmin myös tietävänä ja osaavana kirjojen vinkkaajana ja 

lukemisen roolimallina. (Merga, 2015, s. 41–42; Linna, 1999, s. 18.)  

 

Myös aikuisia tutkittaessa voidaan huomata yhteys lukuinnostuksen ja opettajan esi-

merkin välillä. Yli 700 opettajaopiskelijan kyselyn tuloksissa havaittiin, että suurella 

osalla niistä, jotka eivät aikuisena identifioidu lukijoiksi, ei ole ollut alakoulussa lukemis-

ta rakastavaa opettajaa. Ja samoin vielä suuremmalla osalla innostuneista lukijoista oli 

alakoulussa opettaja, joka rakasti lukemista. (Nathanson ym., 2008.) Omat kouluvuodet 

vaikuttavat positiivisesti tai negatiivisesti aikuisenakin: esimerkiksi jotkut saattavat ai-

kuisenakin kokea lukemisen tylsäksi, jos koulussa on tarjottu vain tylsiä kirjoja luetta-

vaksi tai, jos lukeminen on yhdistetty vain kirjaraporttien kirjoittamiseen. Osa on voinut 

omien kokemustensa kautta saada käsityksen, että opettajalla olisi negatiivinen näke-

mys lukemisesta. (Applegate ym., 2004, s. 560–561). Opettajan toiminnalla ja esimer-

killä on näin ollen vaikutusta siihen, kasvaako lapsesta tai nuoresta lukija vai ei. Erilai-

set menetelmät kirjallisuudenopetuksessa ovat oma aihepiirinsä, mutta myös opettajan 

oma lukuinto, tai sen puute, näkyvät ja vaikuttavat. 

 

Moni aikuinen muistaa myös vanhempiensa vaikuttaneen myönteisesti omiin lukemis-

tapoihin ja lukukokemuksiin (Parlette ym., 2010, s. 58). On tyypillistä, että lukijaksi it-

sensä aikuisena mieltävät ovat lukeneet lapsuudesta saakka ja tulevat lukevasta per-

heestä (Moyer, 2007; Kauppinen ym., 2019, s. 147). Lukemisesta pitäminen ja vapaa-



 

ajan lukeminen aikuisena ovat yhteydessä lapsuuden positiivisten lukukokemusten 

kanssa (Benevides ym., 2010). Eli, jos lapsuuden lukukokemukset ovat myönteisiä, pi-

tää aikuisenakin lukemisesta ja käyttää siihen vapaa-aikaa. Toki myös aikuisena voi lu-

kuharrastus alkaa riippumatta siitä, millaista kirjallisuuskasvatusta on lapsena saanut. 

 

Lukijaksi tai ei-lukijaksi itsensä identifioivilla lapsilla ja nuorilla on usein erilainen tausta 

(Strommen ym., 2004, s. 193). Ne, joille on luettu paljon, kasvavat itsekin aktiivisiksi lu-

kijoiksi (Linna, 1999, s. 19). Heillä on jatkuvasti ollut kirjoja saatavilla ja heille läheiset 

ihmiset ovat myös identifioituneet lukijoiksi. Keskustelut kirjoista mahdollistavat sen, et-

tä lukeminen on nähty yhteisenä ilona ja näin ollen sosiaalisesti kannattavana toiminta-

na. Vanhemman rakkaus ja into lukemista kohtaan saa siis lapsen innostumaan. Ei-

lukijoilla ei tavallisesti ole samanlaisia lukemisen jakamisen kokemuksia. Heidän per-

heidensä elämässä lukeminen ei näyttäydy tärkeänä vapaa-ajan toimintana, ja van-

hemmat saattavat olla liian kiireisiä lukeakseen omaksi ilokseen, jolloin vähäinen luke-

minen keskittyy vain sanoma- ja aikakausilehtiin tai työn vuoksi lukemiseen. (Strom-

men ym., 2004, s. 193–194.) 

 

On mahdollista, että lukemiseen kannustaminen keskittyy usein nimenomaan lapsuu-

teen ja alakoulun ensimmäisiin vuosiin. Lukeminen ja lukuharrastus ovat kuitenkin tär-

keitä läpi elämän ja aikuisena erityisesti vanhemman ja opettajan roolissa, kun ympäril-

lä on lapsia. Jos halutaan, että lukemisesta kehittyy elämäntapa, on ymmärrettävä, että 

sosiaalisilla vaikutteilla on suuri merkitys ja myönteinen asenne lukemista kohtaan nä-

kyy ulospäin (Merga ym., 2018, s. 215). Onkin tärkeää tutkia opettajien lukutottumuk-

sia, jotta saadaan selville, minkälaisia lukuesimerkkejä lapset koulussa mahdollisesti 

saavat. 

 

  



 

 

3 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 

Tämän tutkimuksen tehtävänä on kartoittaa opettajien lukutottumuksia ja luoda kuvaa 

siitä, minkälaisia lukijoita alakoulun ja yläkoulun opettajat ovat Lukuklaani-hankkeen 

osana kerätyn, opettajille suunnatun kyselytutkimuksen vastausten perusteella. 

 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka paljon ja minkälaista kirjallisuutta opettajat 

lukevat, sekä luoda kuvaa opettajien lukuharrastuneisuudesta. Tutkimuksessa tarkas-

tellaan  alakoulun opettajien, yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien sekä ylä-

koulun muiden aineenopettajien lukemista ja lukuharrastuneisuutta. 

 

 

Tutkimustehtävä muotoutui seuraaviksi tutkimuskysymyksiksi ja alakysymyksiksi: 

 

1. Kuinka monta kirjaa alakoulun ja yläkoulun opettajat lukevat vuoden aikana? 

a. Miten alakoulun opettajat, yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden opetta-

jat ja yläkoulun muut aineenopettajat eroavat toisistaan vuodessa luettu-

jen kirjojen määrän suhteen? 

2. Minkälaisia kirjoja alakoulun ja yläkoulun opettajat lukevat? 

a. Miten alakoulun opettajien, yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden opetta-

jien ja yläkoulun muiden aineenopettajien lukutottumukset eroavat toisis-

taan? 

3. Minkälaista lukuharrastuneisuutta esiintyy alakoulun ja yläkoulun opettajien 

keskuudessa? 

a. Miten alakoulun opettajien, yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden opetta-

jien ja yläkoulun muiden aineenopettajien lukuharrastuneisuus eroaa 

toisistaan? 

 

 

Seuraavassa luvussa esitellään tarkemmin tutkimuksen toteutusta, sen lähtökohtia ja 

aineiston analyysiprosessia. 

 

  



 

4 Tutkimuksen toteutus 
 

Tässä luvussa kuvataan tämän tutkimuksen aineistoa ja sen analysointitapaa. Tutki-

muksen aineisto on hankittu Lukuklaani-tutkimushankkeen kautta, joten ensimmäises-

sä alaluvussa keskitytään esittelemään Lukuklaani-hanketta ja aineistona toimivien, 

tutkimukseen osallistuneiden opettajien taustatietoja. Tämän jälkeen avataan vielä tar-

kemmin juuri tämän tutkimuksen kannalta keskeisiä osioita Lukuklaanin kyselylomak-

keessa ja kerrotaan aineiston analysoinnista. 
 

4.1 Lukuklaani-hanke 
 

Suomen Kulttuurirahaston ja Kopioston rahoittama Lukuklaani-hanke aloitettiin vuonna 

2017. Sen tavoitteena oli parantaa lasten ja nuorten lukutaitoa ja lisätä lukuharrastusta. 

(Lukuklaani, 2020.) Hanke alkoi alakouluihin suunnatulla kilpailulla koulukirjastojen ke-

hittämiseksi, ja myöhemmin sähköinen kysely kirjallisuuskasvatuksesta lähetettiin kil-

pailuun osallistuneisiin kouluihin. Lisäksi kysely lähti satunnaisotannalla valittuihin kou-

luihin, jotka eivät ottaneet osaa kirjaston kehityskilpailuun. Kyselyllä kartoitettiin muun 

muassa sitä, mitä kirjallisuutta alakoulussa luetaan, miten kirjallisuutta käsitellään ja mi-

ten oppilaiden lukuintoa pyritään nostamaan. (Grünthal, Hiidenmaa, Routarinne, Sato-

kangas & Tainio, 2019, s. 162, 165.) 

 

Keväällä 2019 Lastenkirjainstituutti tuli mukaan hankkeeseen sen laajetessa yläkoului-

hin. Yläkoulujen opettajille lähetettiin lähes sama kyselylomake kuin alakouluihin. Tar-

koituksena oli selvittää kirjallisuuskasvatuksen tilannetta yläkouluissa. (Aaltonen, 

2020.) Kyselylomake niin yläkoulun kuin alakoulunkin osalta sisälsi enimmäkseen mo-

nivalintakysymyksiä, mutta myös jonkun verran avovastauksia (Grünthal ym., 2019, s. 

165). Yläkoulun osalta kyselyt lähetettiin erikseen äidinkielen ja kirjallisuuden opettajille 

ja muille aineenopettajille. Muiden aineenopettajien kysely oli hieman suppeampi kuin 

äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien kysely, joka oli pitkälti samanlainen kuin alakou-

lun opettajille suunnattu kysely. (Aaltonen, 2020.) 

 

Alakoulujen kyselyyn saatiin yhteensä 884 vastausta suomen- ja ruotsinkielisistä kou-

luista. Suurin osa vastaajista oli kokeneita opettajia. (Grünthal ym., 2019, s. 165; Aalto-

nen, 2020.) Alakoulun opettajat olivat pääosin luokanopettajia, mutta mukaan mahtui 

myös aineenopettajia, erityisluokanopettajia ja erityisopettajia. Yläkouluista vastauksia 

saatiin 1018, joista 407 oli äidinkielen ja kirjallisuuden opettajilta ja 611 muilta aineen-



 

opettajilta. Myös yläkoulun opettajat olivat pääasiassa kokeneita ammattilaisia. Äidin-

kielen ja kirjallisuuden opettajien kyselyyn vastasi myös suomi toisena kielenä -

opettajia, erityisopettajia ja muita opettajia, ja muiden aineenopettajien kyselyyn tuli 

vastauksia myös erityisopettajilta. (Taulukko 1.) Yläkoulun muista aineenopettajista 

suurin osa opetti useampaa kuin yhtä ainetta ja erilaisia aineyhdistelmiä oli paljon. Ma-

temaattisluonnontieteellisiä aineita opettavia oli eniten ja toiseksi eniten kielten opetta-

jia; vähiten opettajia oli taito- ja taideaineiden kohdalla ja erityisesti musiikinopettajia. 

 

Pääasiassa kunkin kyselyn vastaukset tulivat juuri kohderyhmään kuuluvilta eli alakou-

lun opettajilta, yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden opettajilta ja yläkoulun muilta ai-

neenopettajilta. Mukana otannassa oli suomen- ja ruotsinkielisiä kouluja. (Aaltonen, 

2020.) 

 

Taulukko 1. Vastaajien taustatiedot 
 
 Alakoulun opet-

tajat 
Äidinkielen ja kir-
jallisuuden opetta-
jat 

Muut aineenopet-
tajat 

Sukupuoli                 N = 884                      N = 407                          N = 611 
nainen 743 369 456 
mies 136 31 143 
muu - - 1 
ei halua vastata 5 7 11 
Vuodet opettajana   N = 872                      N = 407                           N = 611 
alle 1 vuosi 17 6 11 
1–5 vuotta 120 47 91 
6–10 vuotta 122 68 113 
yli 10 vuotta 613 286 396 
Pääasiallinen tehtävä (alakoulu) N = 872 
luokanopettaja 693   
aineenopettaja 52   
erityisluokanopettaja 69   
erityisopettaja 40   
muu 8   
Pääasiallinen tehtävä (äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat) N = 407 
äidinkielen ja kirjal-
lisuuden opettaja 

 308  

suomi/ruotsi toisena 
kielenä -opettaja 

 6  

muu aineenopettaja  23  
erityisopettaja  46  
muu  24  
Pääasiallinen tehtävä (muut aineenopettajat) N = 611 
aineenopettaja   575 
erityisopettaja   8 
muu   28 



 

 

 

4.2 Aineiston analyysi 
 

Tässä tutkimuksessa kartoitetaan alakoulun ja yläkoulun opettajien lukuharrastunei-

suutta Lukuklaani-hankkeen kyselyaineiston avulla. Kuten kyselytutkimukselle on ta-

vanomaista (Vehkalahti, 2008, s. 13), tässäkin tutkimuksessa aineistoa analysoidaan 

kvantitatiivisin menetelmin, jolloin aineiston perusteella laskettavat tunnusluvut nouse-

vat keskiöön. 

 

Tässä tutkimuksessa keskitytään niihin neljään kyselylomakkeen kysymykseen, jotka 

koskevat opettajan omaa lukuharrastusta ja, jotka esiintyvät niin alakoulun, yläkoulun 

äidinkielen ja kirjallisuuden kuin yläkoulun muiden aineenopettajienkin kyselylomak-

keissa: 

 

 1. Kuinka monta kirjaa keskimäärin luet vuodessa? 
  0 
  1–5 
  6–10 
  11–25 
  26 tai enemmän 
 2. Oliko viimeisin lukemasi kirja: 
  Romaani 
  Novellikokoelma 
  Tietokirja 
  Näytelmä 
  Runoteos 
  Sarjakuvakirja 
  Muu, mikä? 
 3. Minkä kirjan luit viimeksi? 
 4. Kuulutko johonkin lukupiiriin? 
  Ystäväpiirin lukupiiriin 
  Kirjaston/muun tahon järjestämään lukupiiriin 
  Ammatilliseen lukupiiriin 
  Muuhun lukupiiriin, mihin? 
  En kuulu mihinkään lukupiiriin 
 

Eri opettajaryhmille suunnatuissa kyselylomakkeissa kysymysten numerointi ja järjes-

tys vaihteli, mutta muuten kysymysten asettelu ja valmiit vastausvaihtoehdot olivat sa-

mat. Olen numeroinut selvyyden vuoksi kyselylomakkeen kysymykset ylle uudelleen, 

mutta varsinaisessa kyselylomakkeessa opettajien omaa lukuharrastuneisuutta koske-



 

vat kysymykset olivat kyselyn lopussa suuremmin järjestysluvuin numeroituina. En-

simmäisessä, toisessa ja neljännessä kysymyksessä vastaajien oli valittava valmiista 

vaihtoehdoista yksi ja mahdollisesti täsmennettävä sitä avoimeen muu, mikä? -

kohtaan. Kolmannessa kysymyksessä oli vain avovastauksen mahdollisuus. Ensim-

mäisessä ja toisessa kysymyksessä on pystynyt valitsemaan vain yhden vastausvaih-

toehdon, neljänteen kysymykseen on voinut valita useamman vastauksen. Tutkimus-

kysymysteni ja kyselylomakkeen kysymysten välinen suhde on seuraavanlainen: en-

simmäiseen tutkimuskysymykseen vastataan kyselylomakkeen ensimmäisen kysymyk-

sen avulla ja toiseen tutkimuskysymykseen toisen ja kolmannen kyselylomakkeen ky-

symyksen avulla. Kolmannen tutkimuskysymyksen kohdalla tarkastellaan ensin kysely-

lomakkeen neljännen kysymyksen aineistoa ja sitten hyödynnetään jo edellisten tutki-

muskysymysten perusteella saatua tietoa yhdessä uuden tiedon kanssa. 

 

Ensimmäisen, toisen ja neljännen kysymyksen kohdalla aineiston analysointi oli yksise-

litteistä, koska aineistosta pystyi suoraan laskemaan tarvittavia tunnuslukuja. Ennen 

Oliko viimeisin lukemasi kirja -kysymyksen tarkempaa analysointia kävin läpi kunkin 

vastauksen Minkä kirjan luit viimeksi? -kysymykseen tulleiden vastausten ja Internet-

haun avulla. Suurin osa vastauksista pysyi sellaisenaan, mutta osa luokiteltiin uudel-

leen toiseen, sopivampaan luokkaan. Tavoitteena oli saada selkeämpi käsitys siitä, mi-

tä kirjoja opettajat olivat viimeksi lukeneet, joten muu, mikä? -kohdan vastaukset pyrit-

tiin luokittelemaan uudelleen. Luokittelu on yksinkertainen keino järjestellä aineistoa 

(Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 79) ja se sopii hyvin laajan aineiston käsittelyyn ja tiivistä-

miseen. 

 

Vain kolme vastausta diskattiin kokonaan, koska vastaajat eivät olleet selventäneet 

vastaustaan muu, mikä? -kohdassa, eivätkä vastanneet Minkä kirjan luit viimeksi? -

kysymykseen. Diskatuista vastauksista kaksi kuului muiden yläkoulun aineenopettajien 

vastauksiin ja yksi yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien vastauksiin. Jotkut 

vastaajat olivat kertoneet viimeksi lukemansa kirjan lajityypin, mutta eivät olleet tar-

kemmin spesifioineet kyseistä teosta ja kirjailijaa avoimeen kohtaan. Nämä vastaukset 

otettiin kuitenkin mukaan aineiston analysoinnissa, koska näistäkin vastauksista on 

apua toisen tutkimuskysymyksen kohdalla silloin, kun tarkastellaan viimeksi luetun kir-

jan teostyyppiä. Sen sijaan silloin, kun toisen tutkimuskysymyksen kohdalla keskitytään 

viimeksi luettuihin kirjoihin tarkemmin kuin vain teostyypin perusteella (luku 5.2.1), jä-

tettiin vain kirjan genren maininneet vastaukset huomiotta. Jotkut vastaajat olivat kerto-

neet viimeksi luetun kirjan lajityypin ja joko kyseisen kirjan nimen tai kirjailijan nimen. 

Pelkän kirjan nimen ja lajityypin avulla oli mahdollista varmistua myös kirjailijasta ja 



 

näin ollen vastaajan tarkoittamasta teoksesta internet-hakua käyttäen. Mikäli vastauk-

sessa oli teostyypin lisäksi vain kirjailija, ei vastausta voitu täydentää luetulla kirjalla. 

Nämä vastaukset, joissa itse luettua kirjaa ei oltu mainittu, otettiin kuitenkin huomioon, 

kun tarkasteltiin ylipäänsä paljon mainintoja saaneita kirjailijoita. 

 

Kun kyselylomakkeen toisen kysymyksen aineistoa luokiteltiin uudelleen, nousi tarve 

uuden kategorian lisäämiselle: lasten- ja nuortenkirjallisuus. Lasten- ja nuortenkirjat 

voidaan toki luokitella suurimmilta osin jo valmiisiin luokkiin, mutta toisaalta omana 

luokkanaan se antaa paremman kuvan siitä, minkälaista kirjallisuutta opettajat lukevat. 

Esimerkiksi muutaman opettajan mainitsemat Ella-kirjat eroavat romaani-kategorian 

Tuntemattomasta sotilaasta. Lasten- ja nuortenkirjallisuus määritellään lukijoiden iän 

mukaan, mutta joukkoon kuuluu romaaneja, runoteoksia ja muihin eri genreihin kuulu-

via kirjoja (Mustola, 2014). Tarkka jako lastenkirjallisuuteen ja nuortenkirjallisuuteen on 

hankalaa (Hosiaisluoma, 2016, s. 649), koska samanikäisetkin lapset ja nuoret voivat 

olla lukutaidoltaan eri tasolla. Siksi en rajaa uutta kategoriaa pelkästään lastenkirjalli-

suudeksi, vaan lasten- ja nuortenkirjallisuudeksi. Näille kirjoille on ominaista oman ikä-

luokan aihepiirien käsittely ja se, että ne on tarkoitettu lasten ja nuorten luettaviksi, 

vaikka aikuisetkin voivat niitä lukea (Hosiaisluoma, 2016, s. 649; Mustola, 2014, s. 16). 

 

Lasten- ja nuortenkirjoihin siirretyt kirjat oli alun perin luokiteltu pääasiassa romaaneiksi 

tai muu, mikä? -kategoriaan. Loput muu, mikä? -kategorian vastaukset siirtyivät pää-

osin tietokirjoihin ja romaaneihin, yksi vastaus novellikokoelmaan. Myös osa valmiisiin 

kategorioihin luokitelluista kirjoista siirtyi uuteen kategoriaan. Näistä suurin osa oli ro-

maaneja, jotka siirtyivät tietokirja-kategorian alle. Kyselylomakkeessa tietokirjan kate-

goriaa ei ollut avattu vastaajille, mikä on varmasti vaikuttanut kirjojen luokitteluun. Lu-

kuklaani-hankkeessa tietokirjoihin kuitenkin lasketaan muun muassa elämäkerrat, tie-

dekirjat, oppaat ja historiakirjat (Aaltonen, 2020). Uudelleenluokittelun perusteella vas-

taajille tuotti hankaluuksia sijoittaa elämäkertoja, erilaisia oppaita ja self-help-kirjoja se-

kä opintoihin kuuluvia kurssikirjoja tietokirjojen genreen. Lisäksi ne kirjat, jotka siirrettiin 

muu, mikä? -kategoriasta romaaneihin, olivat lähes kaikki dekkareita. 

 

Lajityyppien määrittely ei ole yksiselitteistä, ja eri näkökulmista yksi teos voidaan sijoit-

taa eri kategorioihin (Lyytikäinen, 2005). Kullakin vastaajalla on ollut oma tulkintansa 

valmiiksi annetuista kategorioista, minkä seurauksena esimerkiksi dekkarit on luokiteltu 

omaksi kategoriakseen, eivätkä ne ole näin ollen kuuluneet prototyyppisen romaanin 

muottiin. Pyrin aineistoa analysoidessani yhdenmukaistamaan vastausten luokittelut. 

Ja vaikka romaaneista olisi ollut mahdollista tehdä omia alakategorioitaan, kuten jänni-



 

tysromaanit ja rakkausromaanit, tai tietokirjoista elämäkerrat ja historiankirjallisuus, ko-

en, että laajemmat kategoriat tekevät suuresta vastausmäärästä helpommin tulkittavan 

ja käsiteltävän. Monitulkintaisten tapausten kohdalla tukeuduin erityisesti kustantamoi-

den luokitteluun, vaikka sekin toki on vain yksi tapa luokitella teoksia eri lajityyppeihin, 

ja lukija saattaa silti kokea lukevansa esimerkiksi romaania tietokirjan sijaan omaelä-

mäkerran kohdalla. 

 

Kolmannen tutkimuskysymyksen osalta tavoitteena on luoda laajempi kuva opettajista 

lukijoina ja opettajien lukuharrastuneisuudesta. Tähän kysymykseen haen vastauksia 

lukemisen määrän ja viimeksi luetun kirjan lisäksi lukupiiriä koskevan kyselylomakkeen 

kysymyksen vastauksista. Lukupiiri-kysymyksen kohdalla olen ensin tarkastellut pro-

senttiosuuksien avulla sitä, kuinka suuri osa kuuluu lukupiiriin ja kuinka suuri osa ei. 

Tämän jälkeen olen keskittynyt tarkemmin siihen, millaisiin lukupiireihin vastaajat ovat 

osallistuneet. Avoimeen Muuhun lukupiiriin, mihin? -kohtaan tulleet vastaukset pystyt-

tiin osin luokittelemaan uudelleen valmiisiin luokkiin, mutta joukkoon mahtui myös yksit-

täisiä mainontoja sellaisista lukupiireistä, jotka eivät ole edustettuina annetuissa vaih-

toehdoissa. Koska näitä vastauksia oli niin vähän, oli selkeämpää pitää yksittäiset vas-

taukset omana muut-joukkonaan. 

 

Muutama lukupiiri-kysymykseen vastanneista selvitti avoimessa kohdassa osallistu-

vansa raamattupiiriin. Nämä vastaukset luokiteltiin kuitenkin uudestaan niin, että kysei-

set vastaajat eivät ole osallistuneet lukupiiriin. Lukupiiritoiminnalle on ominaista uuden 

kirjan valinta kullekin kerralle sekä luetun analysointi ja lukukokemuksesta keskustelu 

(Mikkonen, 2011; Ahola, 2013). Vaikka raamattupiirissä keskustellaankin Raamatusta, 

ei se silti ole samanlaista lukupiiritoimintaa tai edusta sellaista lukuharrastuneisuutta 

kuin muu tälle tutkimukselle validi lukupiiritoiminta. 

 

Kolmannen tutkimuskysymyksen kohdalla tarkastelin opettajien lukuharrastuneisuutta 

kaikkien ylempänä mainittujen kyselylomakekysymysten avulla. Suuren vastausmäärän 

hallitsemisen helpottamiseksi tarkastelin vastaajia ensisijaisesti heidän lukemiensa kir-

jojen määrän mukaan. Tarkasteltiin siis esimerkiksi, mitä kirjoja 6–10 kirjaa vuodessa 

lukevat olivat viimeksi lukeneet ja kuuluivatko tähän ryhmään kuuluneet lukupiiriin. Näin 

oli mahdollista havaita, onko eri määriä lukevilla muita yhdistäviä piirteitä lukuharrastu-

neisuuteen liittyen. 

 

Kaikkien tutkimuskysymysten kohdalla analyysin tulokset esitetään joko taulukossa, 

kuviossa tai molemmissa tulosten selkeyttämiseksi. Taulukossa näkyy enemmän yksi-



 

tyiskohtaista tietoa kuin kuviossa, mutta joidenkin kysymysten kohdalla nimenomaan 

kuvio on ollut paikallaan sen luodessa nopeasti visuaalisen kokonaiskuvan tuloksista 

(Valli, 2018a, s. 218; Vehkalahti, 2008, s. 68, 71). Toisaalta joissain kohdin käytössä on 

pelkkä taulukko, jolloin nimenomaan eri ryhmien väliset yhteydet ja eroavaisuudet on 

helpommin havaittavissa (Vehkalahti, 2008, s. 68). Olen valinnut tunnusluvuiksi pro-

senttiosuudet, koska kokonaiskuvan lisäksi vertailen eri opettajaryhmiä toisiinsa, ja eri 

opettajaryhmät ovat erikokoisia. Prosenttiosuuksien tarkastelu siis helpottaa vertailua, 

kun lukijan ei tarvitse ottaa huomioon eri vastaajamääriä eri kohdissa.  

 

 

 

  



 

5 Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa 
 

Tässä luvussa esittelen tutkimustulokset tutkimuskysymys kerrallaan. Ensimmäisessä 

luvussa keskityn ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni: Kuinka monta kirjaa alakoulun 

ja yläkoulun opettajat lukevat vuoden aikana? Toiseen tutkimuskysymykseen: Minkä-

laisia kirjoja alakoulun ja yläkoulun opettajat lukevat?, pyrin vastaamaan toisessa ala-

luvussa ja kolmanteen tutkimuskysymykseen: Minkälaista lukuharrastuneisuutta esiin-

tyy alakoulun ja yläkoulun opettajien keskuudessa?, haetaan vastausta kolmannessa 

luvussa. Lopuksi alaluvussa 5.4 vedän yhteen tutkimuksen tuloksia. 

 

5.1 Valtaosa opettajista lukee kirjoja vapaa-ajallaan 
 

Haen tässä alaluvussa vastausta ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni ja sen alaky-

symykseen. Tarkastelen vastausten perusteella opettajia kokonaisuutena sekä erillisi-

nä ryhminä: alakoulun opettajat, yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat ja ylä-

koulun muut aineenopettajat. 

 

Kokonaisuudessaan 1872 alakoulun ja yläkoulun opettajaa vastasi Lukuklaani-

hankkeessa tähän kysymykseen. Heistä 854 oli alakoulun opettajia, 407 yläkoulun äi-

dinkielen ja kirjallisuuden opettajia ja 611 yläkoulun muita aineenopettajia. Vastaukset 

on koottu taulukkoon 2 ja vertailun helpottamiseksi kuvioon 2. Kun opettajia katsotaan 

yhtenä joukkona, voidaan huomata, että lähes kaikki lukevat edes yhden kirjan vuo-

dessa. Suurin osa (30,4%) lukee vuodessa 11–25 kirjaa, seuraavaksi suurin osa opet-

tajista (25,5%) 6–10 kirjaa. Lähes yhtä moni opettaja lukee vuodessa 1–5 kirjaa 

(21,8%) tai 26 tai enemmän kirjaa (21,1%). Hyvin pieni vähemmistö (1,4%) ei lue vuo-

den aikana ollenkaan kirjoja. 

 

Taulukko 2. Opettajien vuoden aikana lukemat kirjat 
 
 0 1–5 6–10 11–25 26 + 
Alakoulun 
opettajat 

1,8% 23,2% 28,7% 29,2% 17,2% 

Äidinkielen ja 
kirjallisuuden 
opettajat 

0% 6,6% 23,1% 36,4% 33,9% 

Muut aineen-
opettajat 

1,8% 29,8% 22,6% 28,2% 17,8% 

Yhteensä 1,4% 21,8% 25,5% 30,4% 21,1% 



 

 

Alakoulun opettajista suurin osa (29,2%) lukee vuoden aikana 11–25 kirjaa ja melkein 

yhtä suuri osa (28,7%) 6–10 kirjaa vuodessa. Seuraavaksi suurin ryhmä (23,2%) lukee 

1–5 kirjaa vuodessa ja sitä seuraa eniten kirjoja lukevien ryhmä (17,2%), jotka lukevat 

vuodessa 26 kirjaa tai enemmän. Vain pieni osa (1,8%) alakoulun opettajista ei lue yh-

täkään kirjaa vuodessa. 

 

Kyselyyn vastanneista yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden opettajista kaikki lukevat 

vuoden aikana edes yhden kirjan. Suurin ryhmä (36,4%) lukee 11–25 kirjaa vuodessa 

aivan kuten alakoulun opettajienkin kohdalla. Seuraavaksi suurin ryhmä (33,9%) äidin-

kielen ja kirjallisuuden opettajilla oli puolestaan 26 kirjaa tai enemmän lukevat. Toiseksi 

pienin ryhmä (23,1%) lukee 6–10 kirjaa vuodessa ja pienin ryhmä (6,6%) 1–5 kirjaa. 

 

Muiden yläkoulun aineenopettajien osalta suurin ryhmä (29,8%) lukee vuodessa 1–5 

kirjaa ja melkein yhtä suuri joukko (28,2%) 11–25 kirjaa. Seuraavaksi suurin ryhmä 

(22,6%) lukee vuodessa 6–10 kirjaa ja tätä ryhmää seuraa ne muut aineenopettajat 

(17,8%), jotka lukevat vuodessa 26 kirjaa tai enemmän. Muista aineenopettajista pieni 

osa (1,8%) ei lue yhtäkään kirjaa vuoden aikana. 

 

Kuten kuviosta 2 on havaittavissa, tarkasteltavista kolmesta opettajajoukosta yläkoulun 

äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat lukevat keskimäärin enemmän kuin alakoulun 

opettajat ja yläkoulun muut aineenopettajat. Eron huomaa etenkin, kun tarkastellaan 26 

kirjaa tai enemmän lukevia. Tämän kohdan valitsi huomattavasti useampi äidinkielen ja 

kirjallisuuden opettaja kuin alakoulun opettaja tai muu yläkoulun aineenopettaja.  

 

Kuvio 2. Vertailuasetelma opettajien vuoden aikana lukemista kirjoista 
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Lisäksi yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat on ainoa opettajaryhmä, josta 

kaikki ylipäätään lukevat kokonaisen kirjan vuoden aikana. Alakoulun opettajista ja ylä-

koulun muista aineenopettajista pieni määrä ei lue ollenkaan kirjoja vapaa-ajallaan. 

Prosenttiosuudet ovat kummassakin ryhmässä pienet, mutta on silti huolestuttavaa, et-

tä opettajien joukossa on niitä, jotka eivät käytä aikaa lukemiseen samalla, kun heidän 

tulisi tukea ja innostaa opettamiaan lapsia ja nuoria lukuharrastuksen pariin. 

 

5.2 Romaani on suosituin genre opettajien parissa 
 

Tässä alaluvussa pyrin vastaamaan toiseen tutkimuskysymykseeni ja sen alakysymyk-

seen. Samoin kuin luvussa 5.1 tarkastelen opettajia kokonaisena joukkona sekä erik-

seen alakoulun opettajia, yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden opettajia ja yläkoulun 

muita aineenopettajia. Vastaukset on esitetty taulukossa 3 ja kuviossa 3. 

 

Kolmen vastauksen diskaamisen jälkeen Oliko viimeisin lukemasi kirja -kysymykseen 

kertyi 1843 vastausta, joista 839 kuului alakoulun opettajille, 406 yläkoulun äidinkielen 

ja kirjallisuuden opettajille ja 598 yläkoulun muille aineenopettajille. 

 

Taulukko 3. Viimeisin luettu kirja 
 
 romaani novelli-

kokoel-
ma 

tieto-
kirja 

näytelmä runo-
teos 

sarjakuva lasten- ja 
nuorten-
kirja 

Alakoulun 
opettajat 

68,8% 1,4% 22,7% 0,5% 1,8% 0,5% 4,3% 

Äidinkie-
len ja kir-
jallisuuden 
opettajat 

70,4% 0,7% 21,2% 0,3% 1,2% 0,5% 5,7% 

Muut ai-
neenopet-
tajat 

59,7% 1,3% 35,5% 0,2% 0,2% 0,2% 3,0% 

Yhteensä 66,2% 1,3% 26,5% 0,3% 1,2% 0,4% 4,2% 

 

Kaikkia opettajia tarkasteltaessa on selkeästi havaittavissa, että romaani on suosituin 

teostyyppi tai ainakin suurin osa opettajista (66,2%) on viimeksi lukenut romaanin. 

Kaikkiin valmiisiin kohtiin tuli edes yksi vastaus, mutta selkeästi vähiten luetut teostyypit 

olivat näytelmä (0,3%) ja sarjakuva (0,4%). Myös runoteos (1,2%) ja novellikokoelma 



 

(1,3%) olivat selvästi vähiten luettujen kirjojen joukossa. Lasten- ja nuortenkirjan oli 

viimeksi lukenut 4,2% opettajista, ja toiseksi eniten luettu kirja oli tietokirja (26,5%). 

 

 
Kuvio 3. Viimeisin luettu kirja: vertailussa eri opettajaryhmät. 
 

Alakoulun opettajista 68,8% on viimeksi lukenut romaanin, toiseksi eniten (22,7%) on 

luettu tietokirjoja ja sitten lasten- ja nuortenkirjoja (4,3%). Vain harva alakoulun opettaja 

on lukenut viimeksi runoteoksen (1,8%), novellikokoelman (1,4%), sarjakuvan (0,5%) 

tai näytelmän (0,5%). Yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien kohdalla vasta-

ukset jakautuvat suhteellisen samannäköisesti. Enemmistö (70,4%) on lukenut viimeksi 

romaanin ja seuraavaksi suurin ryhmä (21,2%) tietokirjan. Kolmanneksi suurin ryhmä 

(5,7%) on lukenut lasten- ja nuortenkirjan; näin on myös alakoulun opettajien kohdalla. 

Vain harvat ovat viimeisimpänä kirjanaan lukeneet novellikokoelman (0,7%), runoteok-

sen (1,2%), sarjakuvan (0,5%) tai näytelmän (0,3%). 

 

Myös muiden yläkoulun aineenopettajien kohdalla suurin osa (59,7%) oli lukenut vii-

meksi romaanin. Seuraavaksi suurin ryhmä (35,5%) oli lukenut viimeksi tietokirjan, mi-

kä on silmämääräisesti (Kuvio 3) hieman suurempi osuus kuin äidinkielen ja kirjallisuu-

den tai alakoulun opettajien kohdalla. Lasten- ja nuortenkirjan oli lukenut viimeksi 3,0% 

vastaajista. Novellikokoelman oli lukenut viimeisimpänä kirjanaan vain pieni osa (1,3%) 

ja näytelmän, sarjakuvan tai runoteoksen vain yksittäiset vastaajat (kaikki 0,2%). 
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Kaikkien kolmen opettajaryhmän vastaukset jakautuvat suhteellisen samanlaisesti. 

Silmämääräisesti voidaan todeta, että alakoulun opettajien ja yläkoulun äidinkielen ja 

kirjallisuuden opettajien vastaukset jakautuvat samalla tavalla keskenään, ja hieman 

suurempia eroja löytyy verrattaessa muihin yläkoulun aineenopettajiin. Muiden yläkou-

lun aineenopettajien kohdalla tietokirjoja on luettu hieman enemmän kuin kahden muun 

opettajaryhmän vastauksissa. Myös ylempänä mainitut vähiten luetut kirjatyypit ovat 

kaikista heikoimmin edustettuina muiden yläkoulun aineenopettajien vastauksissa.  

 

5.2.1 Eniten	mainintoja	saaneet	kirjat	

 
Suurin osa viimeksi luetuista kirjoista esiintyi vain yksittäisten opettajien vastauksissa, 

mutta myös tiettyjen teosten ja kirjailijoiden suosio oli havaittavissa. Eniten mainittujen 

kirjojen osalta voi toisinaan olla kyse uudesta julkaisusta tai paljon mainostetusta ja 

puhutusta teoksesta (vrt. Cremin ym., 2008, s. 12). Huomionarvoista on myös, että ky-

sely lähetettiin alakoulun opettajille vuonna 2017, jolloin juhlittiin 100-vuotiasta Suo-

mea. Väinö Linnan Tuntematon sotilas ja Täällä pohjantähden alla olivatkin saaneet 

enemmän mainintoja alakoulun opettajien kuin yläkoulun opettajien vastauksissa.  Tau-

lukkoihin 4, 5 ja 6 on koottu alakoulun opettajien, yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden 

opettajien ja yläkoulun muiden aineenopettajien vastauksista nousseet eniten maininto-

ja saaneet kirjat. 

 

Taulukko 4. Alakoulun opettajien eniten mainintoja saaneet kirjat 
 
Kirja Maininnat 

Kjell Westö – Rikinkeltainen taivas (2017) 12 

Enni Mustonen – Ruokarouva (2016) 11 

Dan Brown – Alku (2017) 10 

Camilla Läckberg – Noita (2017) 9 

Eve Hietamies – Yösyöttö (2010) 7 

Paula Hawkins – Nainen junassa (2015) 7 

Rosa Liksom – Everstinna (2017) 7 

Eve Hietamies – Hammaskeiju (2017) 6 

Jojo Moyes – Parillisia ja parittomia (2016) 6 

Lars Kepler – Kaniininmetsästäjä (2017) 6 

 

Alakoulun opettajista Minkä kirjan luit viimeksi? -kohtaan vastasi 814 opettajaa, joista 

16 oli kertonut vain viimeksi luetun kirjan kirjailijan. Mikään yksittäinen teos ei noussut 



 

merkittävästi esiin suosituimpana kirjana. Kirjailijoita tarkasteltaessa erityisesti Jojo 

Moyes (24 mainintaa) ja Enni Mustonen (19 mainintaa) osoittautuivat suosituiksi. Ala-

koulun opettajat suosivat suomalaisten kirjailijoiden materiaalia ja romaaneista etenkin 

dekkareita ja kevyempää viihdekirjallisuutta. Alakoulun opettajien kohdalla tietokirjoista 

eniten mainintoja tuli Aki Linnanahteen kirjoittamalle Jere Karalahden elämäkerralle Je-

re (4 mainintaa), lasten- ja nuortenkirjallisuuden osalta Mauri Kunnaksen Koiramäki-

kirjat saivat eniten mainintoja (4 mainintaa). Myös runoteoksissa oli yksi useamman 

maininnan saanut teos: Jenni Haukion toimittama Katson pohjoista taivasta (5 mainin-

taa). Muiden lajityyppien kohdalla tietyt teokset eivät keränneet useampia mainintoja. 

Alakoulun opettajien vastauksissa oli yli 480 yksittäisen kirjan mainintaa. Lisäksi Aku 

Ankka, Harry Potter ja Ella-kirjat saivat enemmän kuin yhden maininnan, mutta vastaa-

jat eivät olleet eritelleet, minkä kirjan kyseisestä kirjasarjasta he olivat viimeksi luke-

neet. 

 

Taulukko 5. Yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien eniten mainintoja saaneet 

kirjat 

 
Kirja Maininnat 

Minna Rytisalo – Rouva C (2018) 11 

Michelle Obama – Minun tarinani (2018) 9 

Tommi Kinnunen – Pintti (2018) 6 

Kate Morton – Kellontekijän tytär (2019) 5 

Mia Kankimäki – Naiset joita ajattelen öisin (2018) 5 

Heather Morris – Auschwitzin tatuoija (2019) 4 

Elena Ferrante – Kadonneen lapsen tarina (2018) 4 

Enni Mustonen – Sotaleski (2019) 4 

Olli Jalonen – Taivaanpallo (2018) 4 

Riikka Pulkkinen – Lasten planeetta (2018) 4 

 

Yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden opettajista Minkä kirjan luit viimeksi? -kohtaan 

vastasi 395 opettajaa, joista kaksi oli kertonut vain viimeksi luetun kirjan kirjailijan. Val-

taosan teosten kohdalla maininnat olivat yksittäisiä (yli 250 yksittäisen kirjan mainintaa) 

tai vain kahden maininnan saaneita. Myöskään tietyt kirjailijat eivät nousseet kovin 

vahvasti esille, suosituimpia olivat Elena Ferrante, Enni Mustonen ja Tommi Kinnunen 

(kaikilla 8 mainintaa) yllä mainittujen (Taulukko 5) lisäksi. 

 



 

 

Taulukko 6. Yläkoulun muiden aineenopettajien eniten mainintoja saaneet kirjat 
 
Kirja Maininnat 

Michelle Obama – Minun tarinani (2018) 21 

Kari Hotakainen – Tuntematon Kimi Räikkönen (2018) 7 

Lars Kepler – Lazarus (2018) 7 

Oskari Saari – Aki Hintsa: Voittamisen anatomia (2015) 6 

Thomas Erikson – Idiootit ympärilläni (2017) 5 

Minna Rytisalo – Rouva C (2018) 4 

Yuval Noah Harari – Homo deus. Huomisen lyhyt historia (2017) 4 

 

Yläkoulun muista aineenopettajista Minkä kirjan luit viimeksi? -kysymykseen vastasi 

540 opettajaa, joista 11 mainitsi vain viimeksi lukemansa kirjan kirjoittajan. Vastauksis-

sa selvästi eniten mainintoja sai Michelle Obaman elämänkerta Minun tarinani, jota oli 

luettu niin suomeksi, ruotsiksi kuin englanniksikin. Muutenkin suosituimpien kirjojen 

joukossa oli elämäkertoja ja tietokirjoja enemmän kuin kahdessa muussa opettajaryh-

mässä, joissa romaanit olivat listan kärjessä. Yläkoulun muiden aineenopettajien suosi-

tuimpien kirjojen lista jäi hieman lyhyemmäksi. Vaikka Michelle Obaman kirjalla oli 

monta mainintaa, oli muuten joukossa yli 350 yksittäisen kirjan mainintaa. Kirjailijoita 

tarkasteltaessa suosituimpia olivat Lars Kepler (12 mainintaa) ja Camilla Läckberg (11 

mainintaa) eli dekkarit olivat myös muiden aineenopettajien suosiossa. Lasten- ja nuor-

tenkirjoista J. K. Rowlingin Harry Potter -kirjasarjan kirjat saivat viisi mainintaa. Ro-

maanien, tietokirjojen ja lasten- ja nuortenkirjojen ohella muista lajityypeistä ei löytynyt 

yksittäisiä monia mainintoja saaneita kirjoja. 

 

Kaikkien opettajien suosituimpia teoksia ei ollut mielekästä koota yhteen, koska alakou-

lun kysely on lähetetty vastattavaksi 2017 ja yläkoulun 2019, ja näinä aikoina eri teok-

set ovat olleet pinnalla. Kun kaikkien kolmen opettajaryhmän suosituimpien kirjojen 

joukkoja verrataan toisiinsa, voidaan havaita samansuuntaisia huomioita kuin suosi-

tuimpien genrejenkin osalta. Kaikkien kolmen opettajaryhmän kohdalla romaanit ovat 

esillä, mutta yläkoulun muiden aineenopettajien listalla tietokirjallisuus on vahvemmin 

edustettuna kuin alakoulun opettajien tai yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden opettaji-

en (vrt. Kuvio 3). 

 

 

 



 

5.3 Opettajien lukuharrastuneisuudesta ei voi tehdä yleistyksiä 
 

Tässä alaluvussa pyritään vastaamaan kolmanteen tutkimuskysymykseen ja sen ala-

kysymykseen. Lukuharrastus terminä sisältää sekä sen, mitä luetaan että sen, kuinka 

usein luetaan (Sulkunen ym., 2014, s. 34). Edellä on jo käsitelty näitä kahta lukuharras-

tuksen osa-aluetta. Lukuklaani-hankkeen kyselylomakkeessa opettajien lukuharrastus-

ta tutkittiin myös lukupiiriin kuulumisen avulla. Seuraavissa kahdessa alaluvussa tar-

kastellaan siis ensin opettajien osallistumista lukupiiriin ja sitten kootaan laajempaa ku-

vaa opettajien lukuharrastuneisuudesta lukupiiriin osallistumisen ja edellä esiin tullei-

den lukemisen määrän ja luettavan materiaalin valossa. 

 

5.3.1 Vähemmistö	opettajista	kuuluu	lukupiiriin	

 

Opettajat vastasivat valitsemalla annetuista vaihtoehdoista, minkälaiseen lukupiiriin he 

kuuluvat vai kuuluvatko ylipäänsä mihinkään. Tähän kysymykseen vastasi yhteensä 

1858 opettajaa, joista 842 oli alakoulun opettajia, 413 yläkoulun äidinkielen ja kirjalli-

suuden opettajia ja 603 yläkoulun muita aineenopettajia. 

 

Taulukko 7. Opettajien osallistuminen lukupiiriin 
 
 Kuuluu 

lukupiiriin 
Ei kuulu 
lukupiiriin 

Ystävä-
piiri  

Kirjasto 
tai muu 
taho 

Ammatilli-
nen 

Muu 

Alakoulun 
opettajat 

8,0% 92,0% 76,1% 4,5% 12,0% 12,0% 

Äidinkielen ja 
kirjallisuuden 
opettajat 

23,2% 76,8% 66,7% 11,5% 13,5% 15,6% 

Muut aineen-
opettajat 

9,8% 90,2% 76,3% 6,8% 0% 22,0% 

Yhteensä 11,9% 88,1% 72,1% 8,1% 9,5% 16,2% 

 

Kuten taulukosta 7 ja kuviosta 4 on nähtävissä ylivoimainen enemmistö opettajista 

(88,1%) ei kuulu lukupiiriin. Eri opettajaryhmiä vertailtaessa, alakoulun opettajat ovat 

kaikista vähiten mukana lukupiiritoiminnassa (8,0% kuuluu lukupiiriin ja 92,0% ei). Ylä-

koulun äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat ovat muihin opettajaryhmiin verrattuna ak-

tiivisimpia lukupiiriin osallistujia (23,2% kuuluu lukupiiriin ja 76,8% ei), vaikka tämänkin 

ryhmän osalta selvä enemmistö ei kuulu lukupiiriin. Yläkoulun muista aineenopettajista 

9,8% kuuluu lukupiiriin ja 90,2% ei. 



 

Kuvio 4. Opettajien kuuluminen lukupiiriin 

 

Vaikka vain pieni osa opettajista kertoo kuuluvansa lukupiiriin, kuuluu osa näistä opet-

tajista useampaan kuin yhteen lukupiiriin. Yksi äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja kuu-

luu jopa kolmeen lukupiiriin. Suosituin lukupiirin muoto on ystäväpiirin lukupiiri, muihin 

lukupiireihin kuulumisen ollessa melko tasaista (Taulukko 7). Äidinkielen ja kirjallisuu-

den opettajissa oli hieman vähemmän niitä, jotka kuuluvat ystäväpiirin lukupiiriin 

(66,7%), kun verrataan alakoulun opettajiin (76,1%) ja yläkoulun muihin aineenopetta-

jiin (76,3%). Ystäväpiirin lukupiiri on silti kaikissa opettajaryhmissä selvästi suosituin lu-

kupiiri (72,1%). 

 

 
Kuvio 5. Opettajien erilaiset lukupiirit 
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Hieman enemmän äidinkielen ja kirjallisuuden opettajia (11,5%) kuuluu kirjaston tai 

muun tahon järjestämään lukupiiriin verrattuna alakoulun opettajiin (4,5%) ja yläkoulun 

muihin aineenopettajiin (6,8%). Ammatilliseen lukupiiriin ei osallistu yhtään yläkoulun 

muuta aineenopettajaa, alakoulun opettajien (12,0%) ja yläkoulun äidinkielen ja kirjalli-

suuden opettajien (13,5%) osalta osallistujien määrä on suhteellisen sama. 

 

Ystäväpiirin, kirjaston tai muun tahon ja ammatillisen lukupiirin lisäksi yksittäiset opetta-

jat kertoivat kuuluvansa suvun, harrastuskerhon tai internetin välityksellä järjestettyyn 

lukupiiriin. Lisäksi yksi opettaja kuuluu lukupiiriin omien oppilaidensa kanssa. Kysely-

lomakkeessa on erillisessä kohdassa kysytty lukupiirin käyttämisestä opetuksessa, ja 

tämä kyseinen opettaja mainitsee myös siellä käyttävänsä lukupiiriä oppilaidensa 

kanssa. On mahdollista, että tämä opettaja käyttää lukupiirejä opetuksessaan, jolloin 

hänellä on enemmän ohjaava lukupiirin vetäjän rooli. Tämän lisäksi opettaja saattaa it-

sekin osallistua oppilaidensa kanssa vielä erilliseen lukupiiriin, mutta tähän veikkauk-

seen tämä tutkimus ei anna vastausta.  

 

Muut-osion vastauksista suurin osa kaikilla opettajaryhmillä oli opettajainhuoneen luku-

piirejä. Voidaan olettaa, että nämä koulun opettajien lukupiirit eivät tähtää ammatilli-

seen kehitykseen samoin kuin ammatilliset lukupiirit, joille oli kyselylomakkeessa oma 

kohtansa. Kukaan niistä opettajista, jotka kertoivat avoimessa kohdassa kuuluvansa 

työpaikan lukupiiriin ei ollut ilmoittanut kuuluvansa ammatilliseen lukupiiriin. Opettajien 

vastauksissa mainittiin muun muassa vapaaehtoisuus ja vapaa-aika. Lukupiireissä voi-

daan toki lukea monenlaista kirjallisuutta ja opettajien kohdalla esimerkiksi lasten- ja 

nuortenkirjallisuuden lukeminen voidaan nähdä oman ammatillisuuden kehittämisenä. 

 

Osa opettajista oli kyselylomakkeessa vastannut kuuluvansa muuhun lukupiiriin, mutta 

avovastauksen perusteella kyse oli kuitenkin muunlaisesta lukuharrastuneisuudesta 

kuin lukupiiristä. Näissä vastauksissa painottui kirjallisuudesta keskustelu ja kirjavinkki-

en vaihto, mutta ei varsinainen lukupiiritoiminta. Kahden vastauksen perusteella opetta-

jat jakavat lukuharrastustaan kollegoiden kanssa: 

 ”Työkavereiden kanssa vaihdellaan kirjoja.” 

 ”Kollegan kanssa kirjojen vaihto ja keskustelu.” 

 

 

 

 



 

Muutamassa vastauksessa korostui kirjallisuudesta keskustelu ja lukuharrastuksen nä-

kyminen perheen ja ystävien kesken: 

 ”Vaimon kanssa keskustelemme ahkerasti kirjoista.” 

 ”Siskoni, äitini ja ystäväni vinkkaavat hyviä kirjoja.” 

 ”Jag läser högt i min familj.” 

 

Lisäksi kaksi vastaajaa kertoi omasta lukuharrastuneisuudestaan, johon ei kuitenkaan 

liity sosiaalista ulottuvuutta. Yksi kertoi ottaneensa osaa Helmet-lukuhaasteeseen ja 

toinen kertoi pitävänsä lukupäiväkirjaa itseään varten. 

 

5.3.2 Yleiskatsaus	opettajien	lukutottumuksiin	

 

Kun viimeksi luettua kirjaa ja lukupiiriin osallistumista tarkastellaan suhteessa siihen, 

kuinka monta kirjaa vastaaja lukee vuodessa, voidaan tehdä joitain huomioita opettaji-

en lukuharrastuneisuudesta. Taulukossa 8 esitetään, kuinka suuri osa eri kirjamääriä 

lukevien joukoista kuuluu lukupiiriin. Taulukosta voidaan havaita, että enemmän lukevi-

en joukossa on myös enemmän lukupiiriin osallistuvia ja vain yksittäiset vähän lukevat 

opettajat kuuluvat lukupiiriin. Varsinaista syy-seuraussuhdetta ei voida määrittää ilman 

tarkempaa tutkimusta, mutta on loogistakin, että ne jotka osallistuvat lukupiiritoimin-

taan, lukevat useamman kirjan vuoden aikana.  

 

Alakoulun opettajien osalta 1–5 kirjaa vuodessa lukevista vain 0,5% kuuluu lukupiiriin. 

6–10 kirjaa vuodessa lukevista puolestaan 5,3% kuuluu lukupiiriin. Alakoulun opettajis-

ta eniten (13,3%) lukupiiriin kuuluvia on 11–25 kirjaa lukevien ryhmässä, mutta eniten 

lukevien ryhmässä on melkein yhtä paljon (12,9%) lukupiiriin kuuluvia. Yläkoulun äidin-

kielen ja kirjallisuuden opettajien kohdalla kukaan 1–5 kirjaa vuodessa lukevista ei kuu-

lu lukupiiriin. 6–10 kirjaa lukevista 14,9% kuuluu lukupiiriin ja 11–25 kirjaa lukevista 

23%. Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien kohdalla yli kolmasosa (35,5%) 26 tai 

enemmän kirjoja lukevista kuuluu lukupiiriin. Myös yläkoulun muiden aineenopettajien 

kohdalla eniten lukupiiriin kuuluvia (18,4%) on eniten lukevien joukossa. 11–25 kirjaa 

lukevista 15,7% kuuluu lukupiiriin ja 6–10 kirjaa lukevista 6,5%. Vähiten (1,1%) lukupii-

riin kuuluvia on vähiten lukevien joukossa. 

 

 

 

 



 

Taulukko 8. Lukupiiriin osallistujat vuodessa luettujen kirjojen jaottelussa 
 
 1–5 kirjaa lu-

kevat 
6–10 kirjaa lu-
kevat 

11–25 kirjaa 
lukevat 

26 tai enem-
män kirjoja 
lukevat 

Alakoulun 
opettajat 

0,5% 5,3% 13,3% 12,9% 

Äidinkielen ja 
kirjallisuuden 
opettajat 

0% 14,9% 23,0% 35,5% 

Muut aineen-
opettajat 

1,1% 6,5% 15,7% 18,4% 

 

Eri opettajaryhmät eivät näytä juuri eroavan toisistaan, vaan kaikkien opettajaryhmien 

kohdalla vähän lukevissa on myös vähän tai ei ollenkaan lukupiiriin osallistujia. Alakou-

lun opettajien keskuudessa ei ole yhtä suurta eroa kahden eniten lukevan ryhmän välil-

lä kuin yläkoulun opettajilla. Toisaalta alakoulun opettajien kohdalla suurin ryhmä mää-

rällisesti on 11–25 kirjaa lukevien ryhmä. Prosentuaalisia eroja tarkasteltaessa on hyvä 

palata katsomaan tarkemmat ryhmäkohtaiset tiedot luvusta 5.1. 

 

Kun tarkastellaan, mitä kirjoja paljon tai vähän lukeneet ovat viimeksi lukeneet, ei voida 

tehdä samanlaisia huomioita (Taulukko 8). Niin 1–5 kirjaa lukevien kuin 26 tai enem-

män kirjoja lukevien kohdalla viimeksi luetut kirjat jakautuvat monipuolisesti eli vähän 

tai paljon lukevien kohdalla viimeksi luettu kirja on voinut olla romaani tai novelliko-

koelma, vaikka esimerkiksi novellikokoelma onkin harvemmin luettujen kirjojen joukos-

sa, romaanin ollessa suosituin (kts. Luku 5.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Taulukko 9. Opettajien lukuharrastuneisuus: luettujen kirjojen määrä ja lajit 
 
 Alakoulun opet-

tajat 
Äidinkielen ja kir-
jallisuuden opetta-
jat 

Muut aineenopet-
tajat 

 1–5 kirjaa vuodessa lukevat 
romaani 110 kpl 17 kpl 87 kpl 
novellikokoelma 1 kpl - 1 kpl 
tietokirja 63 kpl 8 kpl 87 kpl 
näytelmä - - - 
runoteos 7 kpl - 1 kpl 
sarjakuvakirja 3 kpl - - 
lasten- ja nuortenkirja 14 kpl 1 kpl 5 kpl 
 6–10 kirjaa vuodessa lukevat 
romaani  171 kpl 67 kpl 71 kpl 
novellikokoelma 4 kpl 1 kpl 3 kpl 
tietokirja 58 kpl 19 kpl 58 kpl 
näytelmä 1 kpl - - 
runoteos 3 kpl 2 kpl - 
sarjakuvakirja - 1 kpl 1 kpl 
lasten- ja nuortenkirja 8 kpl 4 kpl 3 kpl 
 11–25 kirjaa vuodessa lukevat 
romaani 186 kpl 98 kpl 125 kpl 
novellikokoelma 6 kpl 2 kpl 4 kpl 
tietokirja 45 kpl 34 kpl 37 kpl 
näytelmä - 1 kpl 1 kpl 
runoteos 5 kpl 2 kpl - 
sarjakuvakirja - - - 
lasten- ja nuortenkirja 7 kpl 11 kpl 5 kpl 
 26 tai enemmän kirjoja vuodessa lukeva 
romaani 110 kpl 37 kpl 74 kpl 
novellikokoelma 1 kpl - - 
tietokirja 24 kpl 7 kpl 30 kpl 
näytelmä 3 kpl - - 
runoteos 1 kpl 1 kpl - 
sarjakuvakirja 1 kpl 1 kpl - 
lasten- ja nuortenkirja 7 kpl 7 kpl 5 kpl 
 

Alakoulun opettajien kohdalla jokaisessa lukijaryhmässä oli romaanin, tietokirjan, no-

vellikokoelman, runoteoksen ja lasten- ja nuortenkirjan lukijoita. Sarjakuvan lukijoita oli 

1–5 kirjaa lukevissa ja 26 tai enemmän kirjoja lukevissa. Näytelmän lukijoita puolestaan 

6–10 kirjaa lukevissa ja 26 tai enemmän kirjoja lukevissa. Yläkoulun äidinkielen ja kir-

jallisuuden opettajien osalta jokaiseen lukijaryhmään kuului romaanin, tietokirjan ja las-

ten- ja nuortenkirjan lukijoita. Runoteoksen lukijoita oli kaikissa muissa ryhmissä paitsi 

vähiten lukevien eli 1–5 kirjaa lukevien ryhmässä. Novellikokoelman lukijoita oli 6–10 

kirjaa lukevissa ja 11–25 kirjaa lukevissa, ja sarjakuvan lukijoita 6–10 kirjaa lukevissa ja 

26 tai enemmän kirjoja lukevissa. Muiden yläkoulun aineenopettajien kohdalla jokai-



 

seen lukijaryhmään kuului romaanin, tietokirjan ja lasten- ja nuortenkirjan lukijoita, ku-

ten äidinkielen ja kirjallisuuden opettajienkin kohdalla. Novellikokoelman lukijoita oli 

kaikissa muissa ryhmissä paitsi 26 tai enemmän kirjoja lukevissa. Runoteoksen lukijoi-

ta oli vain 1–5 kirjaa lukevissa, sarjakuvan lukijoita vain 6–10 kirjaa lukevissa ja näy-

telmän lukijoita vain 11–25 kirjaa lukevissa. 

 

Näiden tietojen pohjalta ei voida tehdä päätelmiä siitä, missä lukijaryhmässä luetaan 

monipuolisimmin erilaista kirjallisuutta. Muiden yläkoulun aineenopettajien kohdalla vä-

hiten eri genrejä oli 26 tai enemmän kirjoja lukevien joukossa, kun taas yläkoulun äi-

dinkielen ja kirjallisuuden opettajien kohdalla tämä tilanne oli 1–5 kirjaa lukevien jou-

kossa. On myös huomioitava, että kyselylomakkeessa on kysytty vain viimeksi luettua 

kirjaa, jolloin kunkin opettajan vuodessa lukemien kirjojen monipuolisuus ei tule esille. 

Yleisesti voidaan kuitenkin todeta, että paljon ja vähän lukevien opettajien kesken ei 

näytä olevan selkeitä piirteitä, jotka erottelisivat eri määriä lukevat toisistaan.  

 

5.4 Yhteenveto 
 

Olen tässä luvussa esitellyt aineiston analyysin perusteella saatuja vastauksia tutki-

muskysymyksiini ja näin luonut kattavaa kuvaa opettajista lukijoina ja lukemisen har-

rastajina. 

 

Ensimmäisenä tutkimuskysymyksenäni halusin selvittää, kuinka monta kirjaa opettajat 

lukevat vuoden aikana. Tulosten mukaan valtaosa opettajista lukee kirjoja vuoden ai-

kana. Yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat lukevat keskimäärin enemmän 

kirjoja vuoden aikana kuin alakoulun opettajat tai yläkoulun muut aineenopettajat. Heis-

tä suurin osa lukee vuodessa 11–25 tai yli 26 kirjaa vuodessa. Alakoulun opettajien ja 

yläkoulun muiden aineenopettajien joukossa on myös niitä, jotka eivät lue kirjoja ollen-

kaan. Kummankin opettajaryhmän kohdalla opettajat, jotka eivät lue kirjoja, ovat kui-

tenkin selvässä vähemmistössä. Myös aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että opet-

tajissa on paljon lukevia enemmän kuin vähän tai ei ollenkaan lukevia (Benevides ym., 

2010; Cremin ym., 2008; Kauppinen ym., 2019). Lisäksi tämän tutkimuksen tulosten 

perusteella suurempi osa suomalaisista opettajista lukee kirjoja vuoden aikana kuin 

kansainvälisissä aikuisten lukemisen tutkimuksissa on todettu luettavan (Rimensber-

ger, 2014; Benevides ym., 2010; Hodgson ym., 2000; Braguglia, 2005). 

 



 

Tulosten perusteella muihin opettajaryhmiin verrattuna yläkoulun muut aineenopettajat 

lukevat vähiten. Tämän ryhmän kohdalla suurin osa lukee 1–5 kirjaa vuoden aikana. 

Ero enemmän lukevien ryhmiin ei kuitenkaan ole suuri. Alakoulun opettajista suurin osa 

lukee vuoden aikana joko 6–10 tai 11–25 kirjaa. Yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden 

opettajien joukossa on selvästi enemmän niitä opettajia, jotka lukevat 26 tai enemmän 

kirjaa vuodessa. Kun kaikkia opettajia katsotaan yhtenä joukkona voidaan havaita, että 

lähes kaikki (98,6%) lukevat vähintään yhden kirjan vuodessa. Sen sijaan vuonna 2017 

Suomen väestöstä hieman alle 80% ilmoittaa lukeneensa vähintään yhden kirjan puo-

len vuoden aikana (Suomen virallinen tilasto, 2020). Myös opettajaryhmiä erikseen tar-

kasteltaessa kaikki opettajaryhmät olivat aktiivisempia lukijoita, kun verrataan koko vä-

estöön. Jos katsotaan erikseen paljon lukevia, on opettajia tässäkin yhteydessä 

enemmän kuin Suomen väestössä: väestöstä hieman yli 10% kertoi lukevansa vähin-

tään kymmenen kirjaa puolessa vuodessa. Opettajien osalta noin 30% ilmoitti lukevan-

sa 11–25 kirjaa vuodessa ja noin 20% 26 tai enemmän kirjoja vuodessa. Kaikki opetta-

jaryhmät pääsivät myös erikseen suurempiin prosenttiosuuksiin paljon lukevien kohdal-

la, kun verrataan koko väestöön. Kootusti voidaan todeta, että enemmistö opettajista 

on lukijoita, ja yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat lukevat yleisesti ottaen 

enemmän kuin muut alakoulun tai yläkoulun opettajat. 

 

Toisen tutkimuskysymykseni kohdalla olin kiinnostunut siitä, mitä opettajat lukevat. Tä-

tä tutkittiin viimeksi luetun kirjan peruteella. Aiempia tutkimustuloksia (Clark ym., 2015; 

Cremin ym., 2008) tukien tämänkin tutkimuksen opettajista suurin osa on viimeksi lu-

kenut romaanin. Toiseksi eniten oli luettu tietokirjallisuutta. Opettajat ovat myös luke-

neet runoja, näytelmiä, novellikokoelmia, sarjakuvakirjoja ja lasten- ja nuortenkirjoja 

näiden genrejen jäädessä kuitenkin selkeästi vähemmistöön aivan kuten Clarkin ym. 

(2015) ja Creminin ym. (2008) tutkimuksissakin. Eri opettajaryhmät eivät suuresti eron-

neet toisistaan viimeksi luetun kirjan perusteella. Yläkoulun muiden aineenopettajien 

kohdalla hieman suurempi joukko oli kuitenkin lukenut viimeksi tietokirjan, kun verra-

taan heitä alakoulun opettajiin ja yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiin. 

 

Opettajat mainitsivat lukuisia eri kirjoja, kun heidän viimeksi lukemastaan teoksesta ky-

syttiin. Samat kirjat eivät saaneet kovin montaa mainintaa. Eniten mainittujen teosten 

listoilla oli paljon uusia julkaisuja tai muuten mediassa esillä olleita kirjoja. Alakoulun 

opettajien kohdalla kaikki kymmenen eniten mainontoja saanutta kirjaa olivat romaane-

ja. Myös yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien listalla suurin osa kirjoista oli 

romaaneja. Sen sijaan yläkoulun muiden aineenopettajien eniten mainintoja saaneiden 

listalla enemmistö oli tietokirjoja, ja etenkin elämäkerrat olivat edustettuina. 



 

 

Kolmannen tutkimuskysymyksen avulla halusin luoda kokonaiskuvaa opettajien luku-

harrastuneisuudesta. Tarkastelin opettajien osallistumista lukupiireihin ja vertailin eri 

määriä lukevien lukutapoja. Tulosten perusteella vain pieni osa opettajista kuuluu luku-

piiriin. Yleisesti ottaen opettajat ovat tyypillisiä lukupiiriin osallistujia (Ahola, 2013), mut-

ta tämän tutkimuksen tuloksia on hankala suhteuttaa yleiseen lukupiiriaktiivisuuteen, 

koska olemassa olevien lukupiirien määrää ei ole tiedossa (Ahola, 2013, s. 50, 64).  

Yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat olivat hieman aktiivisempia lukupiiriin 

osallistujia kuin alakoulun opettajat tai yläkoulun muut aineenopettajat. Suosituin luku-

piirin muoto oli ystäväpiirin lukupiiri. Kirjaston tai muun tahon lukupiiriin osallistui vain 

harva. Ammatilliseen lukupiiriin kuului pieni osa alakoulun opettajista ja yläkoulun äi-

dinkielen ja kirjallisuuden opettajista, muttei yhtään yläkoulun muuta aineenopettajaa. 

Vapaat lukupiirit ovat siis opettajien keskuudessa selvästi suuremmassa suosiossa 

kuin ohjatut lukupiirit. 

 

Kaikkien opettajaryhmien kohdalla vähän lukevien joukossa oli vähän tai ei ollenkaan 

lukupiiriin kuuluvia. Vastaavasti paljon lukevien joukossa lukupiiriläisiä oli suhteellisesti 

enemmän. Eri määriä lukevien opettajien välillä ei ollut eroavaisuuksia, vaan niin paljon 

kuin vähänkin lukevat olivat saattaneet viimeisenä kirjanaan lukea mihin tahansa laji-

tyyppiin kuuluvan teoksen. 

 

Keskeisimpinä tuloksina voidaan todeta siis, että enemmistö opettajista lukee useam-

man kirjan vuoden aikana. Opettajat lukevat monipuolisesti eri lajityyppeihin kuuluvia 

kirjoja, mutta romaani on ylivoimaisesti suosituin. Pieni osa opettajista kuuluu lukupii-

riin, ja suosituimpana lukupiirinä opettajien keskuudessa on ystäväpiirin lukupiiri. Paljon 

ja vähän lukevat eivät eroa toisistaan viimeksi luetun kirjan perusteella, mutta niiden 

joukossa, jotka lukevat enemmän, on myös enemmän lukupiiriin osallistujia. Alakoulun 

opettajat, yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat ja yläkoulun muut aineenopet-

tajat eivät merkittävästi eroa toisistaan lukuharrastuneisuutensa perusteella, mutta ylä-

koulun äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat lukevat keskimäärin hieman enemmän kuin 

muut opettajat ja ovat hieman aktiivisempia lukupiiriin osallistujia.   



 

6 Luotettavuus 
 

Kun tutkimuksen luotettavuutta lähdetään arvioimaan, on tarkasteltava koko tutkimus-

prosessia (Eskola & Suoranta, 2008, s. 210). Tässä tutkimuksessa on käytetty valmista 

aineistoa, joka on kerätty laajana kyselytutkimuksena. Kyselytutkimuksen etuna voi-

daan pitää luotettavuudenkin näkökulmasta sitä, että sillä voidaan saada aikaan juuri 

laaja aineisto (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009, s. 195). Tämän tutkimuksen aineis-

tona käytettyihin kysymyksiin vastasi yli 1800 opettajaa, joten tutkimuksen etuna voi-

daan pitää runsasta aineistoa, joka antaa kattavan kuvan opettajien lukuharrastunei-

suudesta.  

 

Vaikka aineisto olisi laajakin, kyselytutkimuksessa on aina myös heikkouksia. Koska 

kysely on täytetty tietokoneella itsenäisesti, ei voida olla varmoja siitä, että vastaajat 

ovat vastanneet kysymyksiin totuudenmukaisesti tai huolellisesti (Hirsjärvi ym., 2009, s. 

195). Toisaalta itsenäisesti vastaaminen on siinä mielessä positiivinen seikka, että tut-

kija ei itse olemuksellaan tai puheellaan vaikuta vastauksiin, kuten esimerkiksi haastat-

telutilanteessa voi käydä, vaan kaikki vastaajat saavat kysymykset täysin samassa 

muodossa (Valli, 2001, s. 101). 

 

Tämän tutkimuksen aineistona käytetyt kysymykset ovat sijoittuneet pitkässä kyselylo-

makkeessa viimeiseksi, mikä voi tarkoittaa myös sitä, että vastaajat ovat olleet vä-

syneempiä kuin vastatessaan kyselyn alkuosan kysymyksiin. On myös mahdollista, et-

tä pitkää lomaketta täyttäessään vastaajat jättävät joitain kohtia tyhjäksi tai ovat pituu-

den takia huolimattomia vastatessaan (Valli, 2001, s. 100). Toisaalta näitä viimeisiä ky-

symyksiä lukuun ottamatta koko muu kysely kohdistui kirjallisuuden opetukseen ja kir-

jallisuuskasvatukseen. Viimeiset, tämän tutkimuksen aineistona käytetyt kysymykset, 

kohdistuivat vastaajaan itseensä eli opettajan omaan lukuharrastuneisuuteen. On siis 

myös mahdollista, että uudenlainen näkökulma kysymyksissä on innostanut vastaa-

maan huolellisesti. Joka tapauksessa vaikka osa opettajista olisikin vastannut kysy-

myksiin huolimattomasti, eivät mitkään saaduista tuloksista olleet sellaisia, että ne suu-

ren vastaajajoukon mittakaavassa olisivat muokanneet tulosten suuria linjoja. 

 

Valmiin aineiston käyttämisen takia en ole itse laatinut käytettyä kyselylomaketta. Ky-

selytutkimuksen haasteena on se, että väärinkäsityksiä ei voida kontrolloida tai jäl-

keenpäin korjata. Vaikka kyselyn toimivuutta testattaisiinkin ennen sen varsinaista käyt-

töönottoa, vastaajat saattavat silti ymmärtää jonkun kohdan eri tavalla kuin tutkija sen 

on tarkoittanut. (Hirsjärvi ym., 2009, s. 195; Valli, 2018b, s. 226.) Tämän tutkimuksen 



 

kohdalla aineistoa analysoidessa oli selvää, että etenkin kirjojen luokitteleminen eri tyy-

lilajeihin koettiin paikoittain haastavaksi. Tutkijana pystyin uudelleenluokittelemaan 

”vääriä vastauksia”, mutta lajien määrittelykin on tulkintaa eli eri ihmiset voivat luokitella 

yhden teoksen eri luokkiin, etenkin jos se ei ole prototyypin mukainen (Lyytikäinen, 

2005, s. 10, 14). Kyselylomakkeessa ei myöskään ollut selvennetty, mitä kaikkea lue-

taan kuuluvaksi tietokirjallisuuteen, minkä seurauksena esimerkiksi elämäkerrat ja elä-

mäntapaoppaat oli useassa tilanteessa luokiteltu muut-luokkaan. 

 

Tämän uudelleenluokittelun kohdalla nousee erityisesti esiin se, että tutkija on itsekin 

tutkimusväline, hänenkin tulkintansa on aina jossain määrin subjektiivista (Eskola ym., 

2008, s. 210). Esimerkiksi tässä tutkimuksessa loin kirjallisuuslajeihin luokan lasten- ja 

nuortenkirjat, jota kyselylomakkeessa ei ollut mainittu. Joku toinen tutkija olisi siis eri-

laisilla valinnoilla voinut saada jossain määrin eroavia tuloksia. Myös monitulkintaisten 

lajityyppien osalta toinen tutkija voisi saada erilaisia tuloksia käyttämällä erilaisia luokit-

telukriteerejä. Toisaalta viimeksi luettujen kirjojen kohdalla romaaneita oli luettu huo-

mattavasti enemmän muihin tyylilajeihin verrattuna, jolloin muutaman romaanin siirty-

minen toiseen luokkaan ei muuttaisi tuloksia merkittävästi. 

 

Joissakin vastauksissa avoimeen kohtaan kirjoitettu viimeksi luettu kirja ja sen laji olivat 

todella kaukana toisistaan. Esimerkiksi yhdessä tapauksessa Dav Pilkeyn Kapteeni 

Kalsari oli määritelty lajityypiltään tietokirjaksi. Voi toki olla, että jollakin vastaajalla vii-

meksi luetun kirjan lukemisesta on paljon aikaa, jolloin hän ei itsekään muista mitä on 

lukenut. Tämä kohta kyselylomakkeessa on siis ainakin pienelle osalle vastaajista ollut 

monitulkintainen, ja vastaajat ovat voineet olla huolimattomia pitkään kyselyyn vasta-

tessaan, mikä voi selittää joitain tällaisia epäloogisuuksia. 

 

Tutkimuksen luotettavuuteen liitetään usein validiteetin ja reliabiliteetin käsitteet, eli tar-

kastellaan sitä, onko tutkimuksessa onnistuttu mittaamaan sitä, mitä piti, ja miten tar-

kasti mittaus on tehty (Vehkalahti, 2008, s. 41). Tämän tutkimuksen kohdalla aineistoa 

analysoimalla on onnistuttu vastaamaan asetettuihin tutkimuskysymyksiin, eli tutkimuk-

sessa on onnistuttu tutkimaan sitä, mitä pitikin. Aineiston analyysi on pyritty avaamaan 

perusteellisesti ja selkeästi, jolloin eri tutkijatkin voisivat päätyä samanlaisiin tuloksiin 

tämän tutkimuksen valintoja seuraten. On kuitenkin huomioitava, että niissä kohdissa, 

joissa tutkimusmenetelmänä on käytetty luokittelua, suuren aineiston analyysin jokaista 

päätöstä ja uudelleenluokitusta ei ole perinpohjaisesti avattu, vaan aineiston analyysin 

selostuksessa on keskitytty suuriin linjoihin ja pienempien kohdalla vain erikoistapauk-

siin. 



 

 

Eskolan ym. (2008, s. 212) mukaan tutkimusaineiston ja sen perusteella saatavien tut-

kimustulosten luotettavuus erotetaan toisistaan. Siksi aineiston analyysin selostamisen 

lisäksi myös tulosten esittämisen selkeyteen ja perusteellisuuteen on kiinnitetty huo-

miota. Tutkimustulosten esittämisessä on käytetty monipuolisia keinoja, joiden tarkoi-

tuksena on luotettavuuden lisääminen. Tutkimustulokset esitetään kirjallisesti ja visuaa-

lisesti. Samat tulokset näkyvät joko taulukossa, kuviossa tai molemmissa, ja ne on li-

säksi avattu kirjallisesti auki leipätekstiin. Yhdessä kohdassa on myös käytetty vastaa-

jien kirjoittamia suoria sitaatteja avovastauksista. Näin tutkimusprosessin perusteelli-

nen kirjoittaminen auki ja tulosten selkeä ja monipuolinen avaaminen nivoutuvat hyvin 

yhteen ja luovat lukijalle selkeän kuvan tutkimuksen kulusta. 

 

  



 

7 Pohdinta 
 

Tämän tutkimuksen avulla olen pyrkinyt saamaan kuvan suomalaisten opettajien luku-

harrastuneisuudesta. Kaikkia tutkimuksen tuloksia ei voida suoraan verrata aiempaan 

kansainväliseen tutkimustietoon, koska tyypillisesti lukemisen määrää ei ole mitattu 

vuodessa luettujen kirjojen perusteella, kuten tässä tutkimuksessa, vaan ajallisesta nä-

kökulmasta. Tämän tutkimuksen perusteella suurin osa, eli kolmasosa opettajista, lu-

kee vuodessa 11–25 kirjaa, mikä tarkoittaisi noin 1–2 kirjaa kuukaudessa. On mahdo-

tonta tietää, kuinka usein opettajat käytännössä lukevat, mutta näiden tietojen perus-

teella voidaan sanoa, että suurin osa opettajista lukee melko paljon. Samansuuntaisia 

tuloksia ovat saaneet esimerkiksi Benevides ym. (2010) ja Cremin ym. (2008). Kum-

massakin tapauksessa reilu enemmistö opettajista tai opettajaksi opiskelevista luki 

usein. 

 

Yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden opettajista kukaan ei kuulunut niihin, jotka eivät 

lue yhtään kirjaa vuodessa, ja 1–5 kirjaa vuodessa lukeviin kuului vain pieni osa vas-

taajista. Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajista valtaosa siis lukee useita kirjoja vuo-

dessa. Muut opettajat lukivat vähemmän. Etenkin yläkoulun muista aineenopettajista 

suurin osa luki 1–5 kirjaa vuodessa, mikä on melko vähän. Mitään selkeää syytä näille 

tuloksille ei voida löytää tämän aineiston perusteella, mutta on otettava huomioon, että 

tässä tutkimuksessa tarkasteltiin vain kokonaisten kirjojen lukemista eikä lukemista yli-

päätään. Esimerkiksi Benevidesin ym. (2010) tutkimuksessa vapaa-ajan lukemiseksi 

valikoitui useimmiten sanoma- tai aikakausilehti, ja Clarkin ym. (2015) tutkimuksessa 

useat opettaja lukivat päivittäin juurikin hakeakseen tietoa uutisista tai perehtyäkseen 

johonkin työtään varten. On siis mahdollista, että myös tämän tutkimuksen vähän kirjo-

ja lukevat opettajat lukevat muuta materiaalia kirjojen sijaan. Kauppisen ym. (2019) tut-

kimuksessa vähän lukevat opettajat lukivatkin esimerkiksi sanomalehtiä ja internet-

kirjoituksia, ja näiden lisäksi opettajat saattavat lukemisen sijaan kuunnella e-kirjoja ku-

ten Clarkin ym. (2015) tutkimuksessa. Toki opettajat ovat saattaneet vastata kysymyk-

siin mielessään viimeksi kuunneltu e-kirja, eikä viimeksi luettu kirja, sillä monille kirjan 

kuuntelu ja lukeminen tarjoavat samanlaisen kokemuksen. 

 

Oli totuus mikä tahansa, on kuitenkin huolestuttavaa, että yläkoulun aineenopettajien ja 

etenkin alakoulun opettajien joukossa on niitä, jotka lukevat vähän tai ei ollenkaan kirjo-

ja vuoden aikana. Oppilaiden on todettu huomaavan, ketkä heidän opettajistaan ovat 

lukijoita ja ketkä eivät, ja vaikka opettaja onnistuisikin omista mieltymyksistään huoli-

matta välittämään oppilaille lukemisen tärkeyttä, eivät oppilaat välttämättä ajattele, että 



 

lukeminen olisi hauskaa tai nautittavaa, jos he eivät näe opettajan vapaaehtoisesti sii-

hen ryhtyvän (Merga, 2016). 

 

Oppilaat pääsevät kiinni lukuharrastukseen, kun heidän lukutaitonsa kehittyy, jolloin he 

pystyvät nauttimaan lukemisesta. Innostavien ja kannustavien, lukemista rakastavien 

aikuisten esimerkki on tärkeä. Siksi juuri alakoulun opettajien rooli kirjallisuuskasvatta-

jina on merkittävä. He ovat mukana oppilaiden lukutaidon kehityksen kriittisissä hetkis-

sä, kun luetun ymmärtäminen kehittyy teknisen lukutaidon rinnalla. Jos oppilaalla on 

hankaluuksia lukemaan oppimisessa, ei hän välttämättä motivoidu harjoittelemaan lu-

kemista, mikäli vapaa-ajan lukeminen vaikuttaa merkityksettömältä jopa omalle opetta-

jalle (Loh, 2009). Yläkouluun mentäessä oppiaineet eriytyvät toisistaan eri opettajien 

opettamiksi. On mahdollista, että lukeminen nähdään tärkeänä vain äidinkielen ja kirjal-

lisuuden oppituntien kannalta eikä muiden oppiaineiden kohdalla tai yleensäkään elä-

mässä, jos vain äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat mallintavat lukemisen rakkautta. 

 

Vaikka jotkut opettajat lukevat vain vähän, se ei tarkoita sitä, että nämä opettajat eivät 

arvostaisi lukutaitoa ja pitäisi lukemista tärkeänä. Oppilaat voivat tietysti nähdä tilan-

teen eri tavalla, kuten yllä todetaan, mutta moni lukemisesta innostunut ei vain syystä 

tai toisesta onnistu lukemaan vapaa-ajallaan (McKool ym., 2009). Toisaalta on niitäkin, 

jotka eivät kovin paljon välitä lukemisesta, mutta silti lukevat, kun siihen tarjoutuu aikaa 

(Nathanson ym., 2008). Mikäli vähän lukeva opettaja on halukas lukemaan, mutta ei 

kuitenkaan lue, on hyvä miettiä, miten muuten kuin omalla esimerkillään hän saisi väli-

tettyä oppilaille lukuharrastuksen tärkeyttä ja hauskuutta. Ehkä hän voisi haastaa itsen-

sä tarttumaan kirjaan oppilaiden lukutunnin aikana. 

 

Joitakin opettajia lukeminen ei yksinkertaisesti kiinnosta. Tämä on todennäköistä var-

sinkin niillä, jotka ovat lapsena kokeneet lukemisen hankalaksi tai eivät ole missään 

vaiheessa identifioituneet lukijoiksi ja alkaneet nauttia lukemisesta (Applegate ym., 

2004, s. 561; Guthrie ym., 2003, s. 70–71). Ehkä nämä vähän lukevat, yhtä lailla kuin 

oppilaatkin, tarvitsisivat lukemisesta nauttimisen mallin, kirjavinkkausta ja lukemisen 

yhteisöllisyyttä, jotta he pääsisivät paremmin kiinni lukuharrastukseen (Dreher, 2002, s. 

338). Onhan lukemisesta paljon muutakin hyötyä kuin vain lasten ja nuorten motivointi. 

 

Tämän tutkimuksen opettajista selkeä vähemmistö osallistui lukupiiriin. Toisaalta luku-

piiriin osallistujissa oli erilaisia lukijoita, eli kaikki eivät suinkaan olleet juuri eniten eli 26 

tai enemmän kirjoja lukevia. Vähemmistö lukupiireihin osallistuvista kuului ohjattuun lu-

kupiiriin, joka on tyypillisesti mielletty helpommin lähestyttäväksi ja matalamman kyn-



 

nyksen harrastukseksi kuin avoin lukupiiri (Ahola, 2013, s. 77). On mahdollista, että 

useakin opettaja olisi kiinnostunut lukupiiriin osallistumisesta, mutta vieraiden ihmisten 

kohtaaminen ei välttämättä houkuta, ja he kaipaisivat lukuaspektin rinnalle sosiaalista 

kanssakäymistä tuttujen ihmisten kanssa. Jotkut opettajat kertoivat kuuluvansa myös 

opettajainhuoneen omaan lukupiiriin. Tämä voisi olla hyvä vaihtoehto niille, jotka eivät 

välttämättä muuten löydä tuttavapiiristään innostuneita lukijoita, mutta eivät silti halua 

osallistua tuntemattomampien ihmisten lukupiiriin. 

 

Vaikka lukupiiriin yleensä osallistuvat sellaiset henkilöt, jotka ovat intohimoisia lukijoita 

(Hapuli, 2010, s. 16), voisi lukupiiri auttaa myös vähemmän innokkaita lukijoita lukuhar-

rastuksen löytämisessä. Etenkin avoimissa lukupiireissä, kuten ystäväpiirin tai työkave-

reiden lukupiirissä, myös kirjallisuudesta keskustelun ohella sosiaalinen elämä rikastuu 

(Mikkonen, 2011, s. 65). Näin ollen erilaiset lukijat voivat hyvinkin kokea lukupiiritoimin-

nan palkitsevana. Sosiaalisten syiden takia lukupiiriin liittyneen lukumotivaatio voi myös 

vähitellen kasvaa, sillä lukemisen määrällä on yhteys lukuinnostukseen (Schaffner ym., 

2013). Lukupiiriä varten lukeminen näyttää myös eroavan omaksi ilokseen lukemisesta 

(Mikkonen, 2011, s. 86). Ei-innostunut vapaa-ajan lukija ei välttämättä motivoidu itse 

vapaaehtoisesti lukemaan, mutta kun lukemiselle annetaan selkeä tavoite lukupiirissä, 

voi lukemisesta tulla tärkeä harrastus. Vähän lukeva opettaja voi ajatella lukuharrastus-

ta myös ulkoisen motivaation kautta: hän saattaa alkaa lukemaan enemmän, mikäli 

hän tiedostaa mallintamisen tärkeyden oppilailleen. Ulkoinen motivaatio voi ajan kulu-

essa muuttua sisäiseksi lukumotivaatioksi, jolloin lukija lukee itsensä eikä muiden takia 

(Guthrie ym., 2003). 

 

Lukupiiri ei kuitenkaan ole ainoa keino vähän lukevien innostamiseksi. Joiltakin halua 

ehkä löytyisi, mutta aikaa ei, tai uuden ja hyvän luettavan löytäminen koetaan hanka-

laksi (Watson, 2016). Etenkin jos elämässä on meneillään kiireinen vaihe, ei vapaa-

aikaa haluta tuhlata hyvän kirjan etsimiseen tai pettyä jo aloitettuun kirjaan, joka ei sit-

tenkään vienyt mukanaan. Tämän tutkimuksen opettajista enemmistö, aiempien tutki-

musten perusteella odotetustikin, oli viimeksi lukenut romaanin. Romaanit ovat usein 

esillä kirjakaupoissa, kirjastoissa ja mediassa. Tämän tutkimuksen suosituimpien kirjo-

jen listalla oli muun muassa Eve Hietamiehen Yösyöttö ja sarjan jatko-osia, ja ensim-

mäinen sarjan elokuva julkaistiinkin samana vuonna kuin alakoulun kysely (v. 2017). 

Uudet julkaisut ja erityisesti viihdekirjallisuus ovatkin aineistossa esillä. Kaikki eivät kui-

tenkaan tartu edes niihin. Ehkä opettajainhuoneessa voisi olla jonkinlaisia kirjavink-

kauskäytäntöjä samoin kuin luokkahuoneissa oppilaita varten. Aineiston yli 1800 vas-

tauksessa oli kuitenkin pääosin yksittäisiä mainintoja erilaisista kirjoista, eli opettajien 



 

lukumieltymykset voivat olla hyvinkin erilaisia. Näin ollen opettaja voi kollegoiltaankin 

saada paljon erilaisia lukuvinkkejä. 

 

Tämän tutkimuksen avulla on saatu ajankohtaista tietoa suomalaisten opettajien luku-

tottumuksista. Monia kysymyksiä kuitenkin jää vielä selvittämättä. Kuten todettua, tässä 

tutkimuksessa lukemisen määrää mitattiin vuodessa luettujen kirjojen määrällä. Jatkos-

sa olisi kuitenkin kiinnostavaa tutkia myös lukemiseen käytettyä aikaa, kuten kansain-

välisissä aikuisten lukemista koskevissa tutkimuksissa on usein tehty. Useita kirjoja lu-

kenut on nimittäin saattanut lukea myös lyhyitä novellikokoelmia tai lastenkirjoja, kun 

taas vähemmän määrällisesti lukenut on voinut lukea tuhannen sivun mittaisia romaa-

neja. Kun lukemiseen käytetty aika otetaan huomioon luettujen kirjojen määrän ja teos-

tyypin lisäksi, on mahdollista saada vieläkin monipuolisempi ja kattavampi kuva opetta-

jien vapaa-ajan lukemisesta. 

 

Toinen tulevissa tutkimuksissa huomioitava seikka on lukemisen näkeminen laajempa-

na kuin kirjojen lukemisena. Lukuklaani-hankkeessa ideana oli kartoittaa nimenomaan 

kokonaisteosten lukemista, mutta aiemmissa tutkimuksissa todettiin, että opettajat lu-

kevat paljon muutakin materiaalia kuin kirjoja. Koska tässä tutkimuksessa oli aiempiin 

tutkimuksiin verrattuna todella pieni määrä niitä, jotka eivät lue ollenkaan kokonaiste-

oksia, olisi mielenkiintoista saada selville, lukevatko kaikki opettajat kuitenkin jotakin, ja 

lukevatko vähän kirjoja lukevat esimerkiksi muita enemmän sanoma-, aikakausi- tai 

sarjakuvalehtiä tai muuta tekstiä. Oletuksena kuitenkin on, että kaikki ihmiset lukevat 

vuoden aikana edes jotain, elämmehän tekstien täyteisessä maailmassa. 

 

Lukuklaani-tutkimuksen vahvuus on sen laaja kysely. Kerättyä aineistoa voidaan hyö-

dyntää jatkossakin, ja erityisesti tämän tutkimuksen kannalta voisi olla mielenkiintoista 

tutkia, eroaako erilaisten lukijoiden kirjallisuudenopetus toisistaan. Vaikka lukemista ra-

kastavan opettajan on todettu tuovan omaa harrastuneisuuttaan oppilaille esille ja näin 

innostavan heitä lukemaan, on silti mahdollista, että vähän lukeva opettaja panostaakin 

kirjallisuuskasvatukseen yhtä lailla kuin enemmän lukevat opettajatkin. Lukuklaani-

tutkimuksen aineistosta löytyy siis paljon jatkotutkimuksen aiheita samoin kuin opettaji-

en lukemisesta yleensäkin. 
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