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1  Johdanto  
 
Nuorten vapaa-ajan lukeminen on vähentynyt merkittävästi viimeisen kahdenkymmenen vuoden 

aikana (Sulkunen & Nissinen 2014: 34). Myös yhteiskunnallinen huoli lukuharrastuksen 

lisääntyneestä kahtiajaosta on saanut huomiota, mikä on lisännyt kiinnostustani tutkia 

lukuharrastusta erityisesti kainuulaisten nuorten keskuudessa. Lukemattomuudesta seuraa usein se, 

ettei lukutaito kehity suunnitelmallisesti, mikä näkyy myös muissa oppiaineissa vaikeutena 

ymmärtää lukemaansa. Lukutaito onkin yksi elämän kannalta välttämättömistä taidoista oppia, sillä 

se ehkäisee syrjäytymistä ja lisää ihmisten välillä yhteiskunnallista tasa-arvoa. PISA-tutkimuksen 

tarkoituksena on saada tietoa koulutuksesta ja oppimiseen vaikuttavista tekijöistä kansainvälisesti. 

Suomalaiset ovat menestyneet PISA-tutkimuksissa vuosi toisensa jälkeen, mutta poikien heikko 

lukutaito herättää toistuvasti huolta yhteiskunnassa. Etenkin kaunokirjallisuuden lukemisen 

vähentyminen on yhteiskunnallinen ilmiö, sillä suomalaiset lainaavat, ostavat ja lukevat kirjoja 

vähemmän kuin ennen (Tilastokeskus 2019). Myös äänikirjojen suoratoistopalveluiden suosion 

nousu on muokannut lukemisen kulttuuria lasten ja nuorten keskuudessa (Järvenpää 2020: 1). 

Vaikka tietotekniikan kehityksen sanotaan lisäävän lukuharrastuksen vähentymisestä, mahdollistaa 

monipuolinen mediaympäristö lukuharrastuksen esimerkiksi e-kirjojen kautta.  

Tämä tutkimus keskittyy Kainuussa sijaitsevan Puolankajärven koulun yläkouluikäisten 

oppilaiden lukuharrastukseen. Tutkimuksesta saatuja tuloksia lähestytään kvantitatiivisin ja 

kvalitatiivisin menetelmin vertaillen niitä mahdollisuuksien mukaan vuoden 2018 PISA-

tutkimuksen kanssa. Lukuharrastusta tarkastellaan tässä tutkimuksessa luettavan materiaalin 

monipuolisuuden, lukemiseen käytetyn ajan sekä lukemisen mielekkyyden kautta. Tutkimuksen 

aineisto on kerätty sähköisellä kyselylomakkeella Puolankajärven yhtenäiskoulun yläkoululaisilta. 

Tutkimuksen yhtenä tavoitteena on helpottaa äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajaa 

työssään, sillä tuloksia voi hyödyntää opetuksessa esimerkiksi lisäämällä oppilaita kiinnostavaa 

materiaalia osaksi opetusta. Lisäksi tieto oppilaiden lukuharrastuksen tilanteesta auttaa opettajia ja 

huoltajia tekemään mahdollisia lukuharrastusta tukevia toimenpiteitä.  

Samankaltaisia tutkimuksia nuorten lukuharrastuksesta on tehty lukuisia, mutta 

tutkimukseni eroaa muista vastaavanlaisista tutkimuksista siten, että se on laadittu pääosin PISA 

2018 -tutkimuksen pohjalta, mutta mukana on myös vuoden 2015 PISA-tutkimusta. Aineiston 

keruussa käytetty kyselylomake on koottu pääosin vuoden 2018 PISA-tutkimuksen aineiston 

keruussa käytetyistä väitteistä. Tutkimus antaa konkreettista näyttöä Puolankajärven koulun 
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oppilaiden lukuharrastuksesta. Mielenkiintoista on vertailla yhden koulun oppilaiden 

lukuharrastustilannetta valtakunnallisiin PISA-tuloksiin sekä nähdä sukupuolten välisiä eroja 

lukuharrastuksesta. Näin näkyvää tutkimusta Puolankajärven koulun oppilaista ei ole tehty 

aikaisemmin, mikä osaltaan lisää työn merkitystä. Olisi mielenkiintoista perehtyä lukuharrastuksen 

lisäksi myös oppilaiden lukutaidon tasoon, mutta tällöin tutkimuksestani tulisi liian laaja 

syventävien opintojen tutkielmaan. Tästä syystä pitäydyn oppilaiden lukuharrastuksen parissa. 

Tutkimuksessa tutkimuskysymykset ovat seuraavat:  

 

1. Kuinka mielellään Puolankajärven koulun yläkouluikäiset oppilaat lukevat omaksi 

ilokseen? 

2. Kuinka paljon aikaa Puolankajärven koulun yläkouluikäiset oppilaat käyttävät omaksi 

iloksi lukemiseen?  

3. Mitä Puolankajärven koulun yläkouluikäiset oppilaat lukevat mielellään vapaa-ajallaan 

omaksi ilokseen?  

Seuraavassa luvussa esitellään lyhyesti tutkimuksen taustaa. Luvussa kolme esitellään vuoden 

2018 PISA-tutkimustuloksia lukutaidon osalta, kerrotaan kyselylomakkeen laadinnasta sekä 

tutkimusmetodeista. Myöhemmin luvuissa 4 ja 5 esitellään Puolankajärven koulun yläkoululaisten 

tuloksia lukemisesta. Luvussa neljä keskitytään lukutaitoon ja oppilaiden taustatietojen lisäksi 

siihen, kuinka oppilaat kokevat hallitsevansa lukemisen. Lisäksi luvussa tarkastellaan sitä, 

pitävätkö oppilaat lukemista tärkeänä asiana. Tuloksia tarkastellaan sukupuolten välillä, ja niitä 

vertaillaan PISA-tuloksiin. Luku viisi keskittyy oppilaiden lukuharrastukseen. Kyseisessä luvussa 

tarkastellaan oppilaiden ilmoittamia harrastuksia, kiinnostusta lukemista kohtaan sekä lukemiseen 

liittyviä kokemuksia. Luvussa viisi tarkastellaan myös oppilaiden vapaaehtoista lukemista kotona 

sekä sitä, mitä ja minkä verran Puolankajärven yläkouluikäiset oppilaat lukevat vapaa-ajallaan. 

Myös näitä tuloksia vertaillaan sekä PISA-tuloksiin että tyttöjen ja poikien välillä. Viimeisessä 

luvussa esitellään tutkimustulosten yhteenvetoa ja pohdintaa.  
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2  Tutkimuksen taustaa 
 
 
Tässä luvussa esitellään lyhyesti tutkimuksen taustaa, joka pohjautuu pääosin vuoden 2018 PISA-

tutkimustulosten lukuharrastusosioon. PISA (engl. Programme for international student 

assessment) on kolmen vuoden välein toteutettava Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama 

OECD-maiden (engl. Organisation for Economic Co-operation and Development) 

tutkimusohjelma, jonka avulla tuotetaan tietoa koulutuksesta ja oppimiseen vaikuttavista tekijöistä 

kansainvälisesti. Tutkimuksen kohteena ovat 15-vuotiaiden nuorten keskeiset avaintaidot kuten 

lukutaito, matematiikka ja luonnontieteet sekä näihin vaikuttavat taustatekijät kuten perhetausta ja 

asuinpaikka. (Jyväskylän yliopisto.)  

Lukutaidolla tarkoitetaan tekstien ymmärtämistä, käyttöä, arviointia, reflektointia sekä 

lukemiseen sitoutumista lukijan omien tavoitteiden saavuttamiseksi, tietojen ja valmiuksien 

kehittämiseksi sekä yhteiskuntaelämään osallistumiseksi (Leino, Kaisa; Ahonen, Arto K. ym. 

2019: 12)1. Lisäksi lukutaito on taitoa hyödyntää erilaisia tekstejä arjen erilaisissa 

lukemistilanteissa, jatko-opinnoissa sekä erilaisissa työtehtävissä (PISA 2018: 12). Lukutaitoon 

vaikuttavia tekijöitä on useita. Suomessa nuorten lukutaitoon merkittävästi vaikuttavat tekijät ovat 

Linnakylän (2004: 94) mukaan sukupuoli sekä lukuharrastus. Sukupuolten välinen ero on 

Suomessa muita OECD-maita suurempi, mikä näkyy tyttöjen menestymisessä lukutaidossa. 

Tytöistä yhteensä 20 % ja pojista vain 9 % on hyvä lukutaito.  Poikien heikko lukutaito herättääkin 

huolta yhteiskunnassa, sillä heikkojen lukijoiden määrä pojissa on kasvanut merkittävästi viime 

vuosikymmenen aikana. (PISA 2018: 120.) 

Sukupuolen lisäksi myös oppilaiden sosioekonomisella taustalla on merkitystä lukutaitoon, 

sillä ylimpiin sosioekonomisiin luokkiin kuuluvien oppilaiden tulokset lukutaidossa ovat olleet 

parempia kuin alempiin luokkiin kuuluvien. Sosioekonomisen taustan kanssa osittain rinnakkain 

kulkee asuinpaikkakunta, sillä pienemmillä paikkakunnilla on enemmän matalan sosioekonomisen 

taustan perheitä kuin suurissa kaupungeissa (PISA 2018: 125). Sukupuolen vaikutusta lukutaitoon 

tukee myös se, kuinka tyttöjen kohdalla asuinpaikkakunnalla ei ole niin suurta merkitystä 

taitotasoon, mutta tutkimustulosten mukaan poikien lukutaito on sitä heikompi mitä pienemmästä 

paikkakunnasta on kysymys (PISA 2018: 68).  

 
1 Jatkossa lähdeviittauksena on PISA 2018  
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Oppilaan lukutaidon tasoon vaikuttaa myös minäpystyvyys, jolla tarkoitetaan kokemusta 

siitä, kuinka hyvin itse kokee hallitsevansa lukemisen taidot. Sinnikkyys sekä luottamus omiin 

kykyihinsä vaikuttavat myönteisesti lukutaitoon. Runsas lukeminen tukee käsitystä omasta 

osaamisestaan ja vaikuttaa näin positiivisesti lukutaidon tasoon. Lisäksi lukemiseen käytetyllä 

ajalla sekä koetuilla lukemisvaikeuksilla on myös suuri vaikutus lukutaitoon. Suomessa tytöt 

suhtautuvat lukutaitoonsa poikia myönteisemmin, mutta tytöt eivät luota omiin taitoihinsa samalla 

tavalla kuin pojat. Lisäksi sosioekonomisella taustalla ja minäpystyvyydellä on yhteys lukutaitoon 

– korkean sosioekonomisen taustan oppilaat kokevat osaavansa lukea hyvin, kun taas matalan 

sosioekonomisen taustan oppilaat eivät. (PISA 2018: 97–98.) 

Lukuharrastuksella tarkoitetaan lukemiseen sitoutumista (eng. reading engagement), 

jolloin se on omaehtoista, monipuolista ja säännöllistä toimintaa. Lukuharrastuksen määritelmään 

vaikuttaa suuresti näkökulman valinta, mutta yleisesti voidaan esittää muutamat tekijät, jotka 

tekevät lukuharrastuksesta lukuharrastuksen. Lukuharrastuksen tulee tapahtua vapaa-ajalla eikä 

sen suhteen aseteta vaatimuksia. Lisäksi lukemisen tulee olla itsenäistä, muista riippumatonta ja 

vapaaehtoista toimintaa. Lisäksi lukijalla on määräämisvalta sen suhteen, kuinka paljon ja mitä hän 

lukee. (Saarinen & Korkiakangas 1997: 12.) 

 Useat aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet lukuharrastuksen ja lukutaidon tärkeän 

yhteyden. Aktiivisesti lukevat ja myönteisesti lukemiseen suhtautuvat oppilaat ovat keskimäärin 

parempia lukutaidossa kuin ne, jotka suhtautuvat lukemiseen kielteisesti ja lukevat vain harvoin 

(PISA 2018: 86).  Leinon ja Nissisen (2015: 45) mukaan lukemisen monipuolisuudella on suora 

yhteys lukutaidon kehittymiseen. Lukutaidon kehityksen kannalta pelkästään koulussa lukeminen 

ei riitä, vaan myös kotona tulisi lukea monipuolisesti ja säännöllisesti etenkin alakouluikäisenä, 

jolloin lukutaitoa kehitetään. Mikäli lukutaito ei etene tuolloin, on sillä seuraukset sekä 

lukuharrastukseen että lukutaidon kehitykseen myöhemmässä iässä (Saarinen & Korkiakangas 

1997: 38). Lukuharrastuksella onkin tutkittu olevan merkittävä vaikutus lukutaitoon. Samalla hyvä 

lukutaito aktivoi sitoutumaan lukemista kohtaan. (Elley 1994.) Lukuharrastuksella lisätään 

mielikuvitusta, mutta myös ajattelutaitoja ja asioiden oppimista. Lisäksi sen katsotaan olevan 

keskeinen lukutaitoa ylläpitävä tekijä. Lukutaito kehittyy lukemalla ja aktiivinen erilaisten tekstien 

käyttäminen aktivoi luku- ja kielitaitoa. (Kauppinen 2010: 147.)  
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3  Teoria, aineisto ja metodit 
 
 
Tässä luvussa kerrotaan vuoden 2018 PISA-tutkimuksen päätulokset lukutaidon osalta, sillä 

lukuharrastus ja lukutaito ovat kiinteästi sidoksissa toisiinsa. Teoriaosuuden jälkeen alaluvussa 3.2. 

esitellään kyselylomake sekä sen laadintaan liittyvät asiat. Lisäksi esitellään tutkimuksen 

kohdejoukko ja kyselylomakkeen rakenne. Luvun viimeinen alaluku 3.3. kertoo 

tutkimusmetodeista.  

 
3.1. Tutkimusta lukutaidosta – PISA 2018 
 
PISAn mukaan vahvimmat lukutaitoa selittävät taustatekijät ovat oppilaan kokema lukutaito sekä 

oppilaan kiinnostus lukemista kohtaan. Kiinnostuksella on suuri yhteys motivaatioon ja sitä kautta 

myös taitotasoon.  Kiinnostus lukemista kohtaan on kuitenkin vähentynyt merkittävästi viime 

vuosiin verrattuna, ja yhä useampi nuori sanoo lukevansa vain, jos on pakko. (PISA 2018: 12.) 

PISAssa lukutaitoa arvioidaan eri osa-alueilla, joita ovat tiedonhaku, luetun ymmärtäminen 

ja tulkinta, luetun pohdinta ja arviointi sekä lukemisen sujuvuus. Sujuvalla lukemisella tarkoitetaan 

PISA-tutkimuksen yhteydessä yksinkertaisten tekstien vaivatonta ja tehokasta lukemista (PISA 

2018: 13).  Vuoden 2018 PISA-tutkimuksessa suomalaisnuorten lukutaidon taso oli OECD-maiden 

kärkeä, mutta osaaminen on laskenut vuodesta 2006 lähtien. (PISA 2018: 20). Myös vuoden 2018 

PISA-tuloksissa korostuu heikkojen lukijoiden määrän kasvu. Vaikka suurin osa oppilaista 

saavuttaa yhteiskunnassa pärjäämisen kannalta välttävän lukutaidon, jää sen alapuolelle 

lisääntyvässä määrin nuoria, joiden lukutaito ei riitä opiskeluun ja yhteiskunnassa toimimiseen ja 

jotka ovat sen vuoksi vaarassa syrjäytyä (PISA 2018: 23). Huoli koskettaa erityisesti poikia. Myös 

erot lukutaidossa ovat korostuneet vuosien aikana. Sukupuolten välinen ero on Suomessa OECD-

maiden suurin, mikä näkyy esimerkiksi siinä, kuinka erinomaisista lukijoista suurin osa on tyttöjä, 

samalla kun suurin osa heikoista lukijoista on poikia. Niin kuin on aiemmin esitetty, on heikko 

osaaminen erityisesti jatko-opintojen ja työelämän näkökulmasta erittäin huolestuttavaa. Lisäksi 

heikkojen lukijoiden osuus näyttää kasvavan sitä mukaa, mitä alempaan sosioekonomiseen 

luokkaan nuori kuuluu. Etenkin peilatessa vuoden 2018 tuloksia aiempiin vuosiin, on havaittu, 

kuinka Suomessa eriarvoistuminen on lisääntynyt lukutaidossa. (PISA 2018: 53.) 

Vuoden 2018 PISA-tulosten mukaan peruskoulujen sisäinen vaihtelu lukutaidossa on 

kasvanut merkittävästi, vaikka valtakunnallisella tasolla erot ovat pysyneet vähäisinä useiden 
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vuosien ajan (PISA 2018: 58). Pohjois-Suomessa asuvista pojista erinomaiseen lukutaitoon ylsi 

vain 8 % vastaajista, mikä on pienin osuus koko Suomessa. Lisäksi tyttöjen ja poikien väliset erot 

ovat suurimmillaan esimerkiksi haja-asutusalueella. (PISA 2018: 70.) 

Vahvin osa-alue lukutaidossa oli tiedonhakuun liittyvät taidot, mutta luetun ymmärtäminen, 

tekstien tulkinta, tekstien arviointi ja pohdinta ovat heikentyneet merkittävästi edellisestä 

mittauksesta. PISA-tutkimuksen mukaan myös luettavan materiaali on yksipuolistunut viime 

vuosina, eikä perinteisiä tekstilajeja kuten sanomalehtiä tai sarjakuvia lueta niin paljon kuin ennen. 

(PISA 2018: 129). On muistettava, kuinka verkkotekstien lukemista arviointiin vuonna 2018 

ensimmäistä kertaa vain pintapuolisesti, joten esimerkiksi internetissä olevien sarjakuvien 

lukemiseen liittyvää aikaa ei ole saatu selville (PISA 2018: 127).  

.  

3.2. Kyselylomakkeen laadinta 
 
Tutkimuksen perusjoukkona on Puolankajärven koulun yläkoulun eli 6.–9. luokan oppilaat. 

Oppilasmäärä koko koulussa lukuvuonna 2020–2021 on 171 oppilasta (Puolangan kunta). 

Tutkimuksessa tutkitaan koko perusjoukkoa eli Puolankajärven koulun yläkoululaisia, jolloin 

puhutaan kokonaistutkimuksesta. Kokonaistutkimus on mahdollista toteuttaa perusjoukon ollessa 

pieni. Näin ollen myös tulokset ovat yleistettävissä. Valitsin tutkimusjoukoksi Puolankajärven 

koulun yläkouluikäiset, sillä koulu on ennestään tuttu sekä sijainniltaan lähellä, jolloin pystyin 

keskustelemaan tutkimukseen liittyvistä asioista koulun henkilökunnan kanssa helposti. Lisäksi 

halusin tehdä tutkimuksen merkityksellisestä aiheesta, josta voisi olla konkreettista hyötyä koulun 

opetushenkilökunnalle. Sain tutkimusluvan tutkimuksen tekemiseen kyseisen koulun rehtorilta 

marraskuussa 2020. Lisäksi huoltajia tiedotettiin tutkimuksen tekemisestä wilma-palvelimen 

kautta, koska tutkittava joukko koostuu alaikäisistä oppilaista. Huoltajia pyydettiin ilmoittamaan 

etukäteen, mikäli heidän lapsensa ei saa osallistua tutkimukseen.  

Kyselyyn vastattiin sähköisesti oppilaiden koulupäivien aikana äidinkielen ja kirjallisuuden 

oppitunneilla marraskuussa 2020. Linkki kyselyyn lähetettiin oppilaille wilma-palvelimen kautta.  

Yläkoulussa opiskelevia   6.–9. luokkalaisia oppilaita on yhteensä 80 (Puolangan kunta).  Kyselyyn 

saatiin vastauksia 58 kappaletta. Katoa ovat aiheuttaneet oppilaiden poissaolot sekä se, ettei oppilas 

ottanut osaa tutkimukseen. Vain yksi huoltaja ei antanut suostumusta oppilaan osallistumiselle 

tutkimukseen. 
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Tutkimusaineiston keruussa on käytetty sähköistä kyselylomaketta, joka on liitteenä 

tutkielman lopussa. Kyselylomaketta laatiessa tulee Heikkilän (2008: 57) mukaan ottaa 

kohderyhmä huomioon. Lomake on kuusisivuinen sisältäen kysymyksiä ja väitteitä, joita on 

yhteensä 43 kappaletta. Kyselylomake jakautuu viiteen osioon, jotka on nimetty tarkoituksellisesti 

nuorta ikäluokkaa ajattelevalla tavalla. Tällöin nimeämistavat eivät liity osioiden sisältöihin. 

Sisällöllisesti edellä mainitut viisi osiota sisältävät oppilaiden taustatietojen lisäksi lukemisen 

tärkeyteen, lukukokemuksiin, lukemisen mielekkyyteen, minäpystyvyyteen sekä luettavan 

materiaalin monipuolisuuteen ja ajankäyttöön liittyvät kysymykset ja väitteet.  

 Taustatiedoissa oppilailta kysytään sukupuoli, ikä, harrastukset ja kiinnostuksen kohteet, 

suunniteltu peruskoulun jälkeinen toisen asteen koulutus, huoltajien ammatit sekä huoltajien 

vapaa-ajan lukeminen. Taustatietojen avulla on tarkoitus saada selville, miten esimerkiksi oppilaan 

sukupuoli vaikuttaa lukuharrastukseen. Toisen osion avoimissa kysymyksissä tavoitteena on saada 

selville, miten oppilas perustelee lukemisen tärkeyttä sekä se, miten oppilas kertoo 

lukukokemuksistaan. Lisäksi tarkastellaan sitä, miten oppilas kertoo perustelunsa omaehtoisesta 

lukemisestaan tai lukemattomuudestaan. Kyselylomakkeen kolmannessa osiossa lukemiseen 

liittyvää mielekkyyttä tarkastellaan erilaisten väitteiden avulla, joiden kautta saadaan selville 

oppilaan asenteita lukemista kohtaan. Neljännessä osiossa keskitytään oppilaan minäpystyvyyteen, 

jonka tarkoituksena on saada selville oppilaan käsitys osaamisestaan ja lukuvaikeuksista. 

Viidennessä osiossa oppilailta kysytään vapaaehtoiseen lukemiseen käytettyä aikaa ja luettavia 

materiaaleja. Lisäksi osiossa kysytään verkkotekstien ja tietotekniikan viihdekäyttöön käytettyä 

aikaa.  

 Vastaamisen sekä aineiston analysoinnin sujuvoittamiseksi lomake sisältää pääosin 

suljettuja kysymyksiä, joissa vastausvaihtoehdot on annettu valmiiksi. Lisäksi kyselylomake 

sisältää kolme avointa kysymystä, joihin vastataan vapaamuotoisesti. PISA-tutkimuksen 

kyselylomakkeessa ei ole avoimia kysymyksiä, mutta olen ottanut ne osaksi omaa tutkimustani, 

sillä ne voivat antaa tutkimuksen kannalta sellaista tietoa, jota ei suljetuilla kysymyksillä ole 

mahdollista tavoittaa kuten asenteita. Olen pitänyt kysymysten muotoilun sekä vastausvaihtoehdot 

samana kuin PISA-tutkimuksessa, jotta tutkimustulosten vertailu keskenään on mahdollisimman 

selkeää. Koska tutkimuskohteenani ovat nuoret, olen yksittäisissä kysymyksissä ja väitteissä 

tarkentanut kysymystä tarvittaessa, jotta vastaajan on helpompaa ymmärtää kysymys. Tässä 
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tutkimuksessa kysymykset muotoiltiin sinuttelumuotoon, sillä nuorten kohdalla teitittely tuntuisi 

luonnottomalta. 

Tavoitteenani oli tehdä kyselylomake, joka viihdyttää ja jättää vastaajalle positiivisen 

kuvan kyselytutkimuksista. Olen kiinnittänyt huomiota lomakkeen rakenteeseen ja asetteluun 

tekemällä kyselylomakkeesta pelityyppisen. Ensimmäinen lomakesivu on nimetty lähdöksi ja 

viimeinen maaliksi. Näin vastaaja menee koko ajan systemaattisesti kohti päätepistettä ja 

lomakkeen loppua. Viimeisellä lomakesivulla kysytään vastaajan mielipidettä kyselystä. Sijoitin 

avoimet kysymykset lomakkeen alkuun, sillä kyselyn lopussa niihin ei todennäköisesti vastata niin 

huolellisesti, sillä tutkimuksen kohderyhmänä ovat nuoret.  Tavoitteena oli tehdä kyselystä helposti 

lähestyttävä ja nuorten maailmaan sopiva. Edellä mainituista syistä kerron kyselylomakkeen alussa 

puhekieltä käyttäen taustatietoja tutkimukseeni liittyen, jotta vastaaja saa kuvan tutkimuksestani 

sekä siitä, miksi tutkimusta tehdään.   

 

3.3. Tutkimusmetodit 
 
Tutkimus toteutettiin empiirisenä kyselytutkimuksena kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten 

menetelmien avulla. Lisäksi tutkimuksessa yhdistyi tapaustutkimus ja vertailututkimus.  Olen 

käyttänyt aineistoni suljettujen kysymysten analysoinnissa kvantitatiivista menetelmää. Suljetuissa 

kysymyksissä oppilaiden tuli valita itselleen sopivin vaihtoehto esimerkiksi seuraavista: Täysin eri 

mieltä, jokseenkin eri mieltä, jokseenkin samaa mieltä ja täysin samaa mieltä. Avointen 

kysymysten analysoinnissa hyödynsin kvalitatiivista menetelmää, sillä niiden tarkastelu 

kvantitatiivisesti olisi epäkäytännöllistä. Tutkimuksen tulokset on ilmaistu pääosin prosentein, jotta 

vertailu PISA-tuloksiin on mahdollista. Luvut on pyöristetty ja ilmoitettu lähimmän kokonaisluvun 

tarkkuudella otoksen suppeuden vuoksi. Lisäksi huomioon on täytynyt ottaa otoksen suppeuden 

yhteys prosentteihin. Esimerkiksi 11 % vastauksista kattaa vain muutaman oppilaan vastauksen. 

Lisäksi vastaajien lukumäärä on ilmoitettu havainnollistamisen vuoksi tarvittaessa.  

Tutkimuksessa avoimia kysymyksiä analysoidaan ja käsitellään laadullisin menetelmin. 

Kvalitatiivisella otteella tutkittavista avoimista vastauksista pyritään tuottamaan tietoa oppilaiden 

lukuharrastukseen liittyvistä asenteista. Laadullisessa tutkimuksessa on vaikutteita sekä 

hermeneutiikasta, fenomenologiasta että poststrukturalismista (Juuti & Puusa 2020: 10). 

Laadullisen tutkimuksen menetelmät ovat usein induktiivisia, jolloin johtopäätökset tehdään 

aineistolähtöisesti (Juuti & Puusa 2020: 11). Edellä mainitun vuoksi aineistossa esiintyviä 
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käsitteitä, sanoja ja lauseita käytetään osana analyysiä, jolloin lisätään myös tutkimuksen 

luotettavuutta. Kaikki aineistoesimerkit esitetään autenttisessa muodossa. Tutkimustuloksiin 

vaikuttaa merkittävästi se, kuinka hyvin ihmisten toimintaa ja vuorovaikutusta ymmärretään ja 

tulkitaan (Juuti & Puusa 2020: 11). Näitä tulkintoja pyritään luokittelemaan erilaisiin teemoihin, 

luokkiin ja kategorioihin (Juuti & Puusa 2020: 143). Tässä tutkimuksessa aineistoa on luokiteltu 

esimerkiksi positiivisiin ja negatiivisiin vastauksiin sen mukaan, pitivätkö oppilaat lukemista 

tärkeänä vai eivät. Keskeisimmät tavoitteet analyysissa ovat aineiston kuvailu, tulkinta sekä 

tutkittavan ilmiön ymmärrys. Tarkastelen oppilaiden avoimia vastauksia diskurssitutkimuksen 

näkökulmasta, mutta mukana on myös tekstitutkimusta ja sosiolingvistiikkaa. Kvalitatiivista 

tutkimusta tehdessä ei pyritä tyhjentävään tutkimustulokseen, vaan tavoitteena on yhdistää 

aineistossa esiintyvät kielenkäytölliset ilmiöt laajempiin konteksteihin (Pietikäinen & Mäntynen 

2019: 241).  Tämän tutkimuksen avoimissa vastauksissa keskitytään oppilaiden kaikkiin kielellisiin 

valintoihin kuten vastauksissa esiintyviin sanoihin ja vastausten rakenteeseen.   
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4 Lukutaidon tärkeys  
 
 
Tässä luvussa tarkastellaan tutkimusaineistosta saatuja tuloksia, jotka kertovat oppilaiden 

taustatiedot: iän, jatkokoulutussuunnitelmat ja huoltajien ammatit. Taustatietojen jälkeen 

paneudutaan lukuharrastuksen ja lukutaidon väliseen yhteyteen tarkastelemalla oppilaiden koettua 

osaamista lukemiseen liittyen. Lisäksi selvitetään pitävätkö oppilaat lukemista tärkeänä vai eivät. 

Puolankajärven koulun oppilaiden tuloksia vertaillaan PISA-tuloksiin. Myös koulun sisäiset erot 

sukupuolten välillä on otettu huomioon analyysissä. Aineiston analyysissä on käytetty 

kvantitatiivisia sekä kvalitatiivisia menetelmiä.  

 
 
4.1. Oppilaiden taustatiedot  
 
Puolankajärven koulussa opiskelevia yläkoululaisia eli 6.–9. luokkalaisia on 80, joista poikia on 

42 ja tyttöjä 38 (Puolangan kunta). Täytettyjä kyselylomakkeita palautettiin yhteensä 58 kappaletta, 

joista kaksi lomaketta oli jätetty kesken. Lisäksi kahden oppilaan vastaukset hylättiin, sillä ne oli 

täytetty asiattomasti. Tällöin vastaajien määräksi muodostui 54 kappaletta. Kato muodostuu 

poissaolijoista, suostumattomuudesta vastata kyselyyn sekä kesken jätetyistä lomakkeista. 

Lopulliseksi vastausprosentiksi muodostui 68 %.  54 kyselylomakkeesta 31 (57 %) on tyttöjen ja 

23 (43 %) on poikien vastaamia. Tyttöjen osuus vastaajista on hieman suurempi, mikä kertoo muun 

muassa tyttöjen halukkuudesta ottaa osaa tutkimukseen poikia enemmän. Näyttää myös siltä, että 

melkein kaikki yläkouluikäiset tytöt ovat vastanneet kyselyyn, mutta poikien kohdalla kato on 

huomattavasti suurempi, sillä koulun pojista reilu puolet otti osaa tutkimukseen. Tämän vuoksi 

tytöt ovat yliedustettuina tutkimuksessa, jolloin tutkimustulokset antavat näyttöä enemmän tyttöjen 

lukuharrastuksesta kuin poikien.  

Kyselylomakkeessa oppilaan ikää kysyttiin avoimella kysymyksellä. Valitsin avoimen 

kysymyksen, sillä valmis asteikko (esim. 12–13 v.) ei olisi antanut oppilaiden ikää tarkasti. 

Kysymyksen olisi saanut toimivammaksi laittamalla kysymysosion suljetuksi, koska silloin oppilas 

olisi valinnut vaihtoehdoista oman ikänsä. Toistaiseksi iällä ei ole merkitystä lukuharrastuksen 

kannalta, sillä myöhemmät vastaukset olivat iästä riippumatta samankaltaisia. Edellä mainitun 

takia ikää ei ole otettu myöhemmissä tutkimustuloksissa huomioon. Avoimesta kysymyksestä 

huolimatta oppilaat vastasivat pääosin asiallisesti ikää koskevaan kysymykseen.  Vastaajista 12-



 15 

vuotiaita on 28 %, 13-vuotiaita 26 %, 14-vuotiaita 24 % ja 15-vuotiaita 15 %. Yksi oppilas ei 

ilmoittanut ikäänsä, yksi ilmoitti olevansa 17-vuotias ja kaksi oppilasta kertoivat olevansa vielä 11-

vuotiata. Diagrammi 1 näyttää, kuinka kyselyyn vastanneista enemmistö on 12–14-vuotiaita. 

Oppilaiden iän keskiarvoksi muodostui 13 vuotta. Tulokseen vaikuttaa merkittävästi myös 

ryhmäkoot ja poissaolojen määrä ryhmien sisällä.  

 

 
 

Oppilaiden peruskoulun jälkeisiä suunnitelmia kysyttiin kyselylomakkeen taustatiedoissa 

dikotomisella kysymyksellä, jossa oppilaan tuli valita kahdesta vaihtoehdosta toinen sen mukaan, 

suunnitteleeko peruskoulun jälkeen menevänsä ammattikouluun vai lukioon. Kysymyksen 

tarkoituksena oli saada selville, onko jatkokoulutuspaikalla merkitystä esimerkiksi kiinnostukseen 

lukemista kohtaan. Diagrammi 2 kuvaa, kuinka Puolankajärven koulun oppilaista peruskoulun 

jälkeen selkeä enemmistö eli 62 % (33 oppilasta) suunnittelee menevänsä ammattikouluun. Kun 

tulevaisuuden koulutuspaikkaa tarkastellaan sukupuolen kautta, on ammattikouluun haluavista 

noin puolet (52 %) eli 17 oppilasta poikia ja 16 tyttöjä (49 %). Lukiotilanne on toinen, sillä lukioon 

menevistä oppilaista jopa 71 prosenttia on tyttöjä, samalla kun poikien osuus on 39 %. Poikien 

lukiohaluttomuus konkretisoituu vielä enemmän, kun tarkastellaan kaikkia vastauksia. Lukioon 

menevät pojat muodostavat 11 %:n osuuden.  
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Diagrammi 1: Oppilaiden ikäjakauma
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  Oppilaita pyydettiin vastaamaan avoimeen kysymykseen, jossa heidän tuli kertoa vähintään 

yhden huoltajansa ammatti. Ammatteja ilmoitettiin yhteensä 71 kappaletta, joista kaikki ovat 

mukana analyysissä. Kysymyksen tarkoituksena oli saada selville, onko huoltajien 

koulutustaustalla merkitystä oppilaan lukuharrastukseen esimerkiksi sen mukaan, onko huoltaja 

käytännönläheisessä työssä vai korkeasti koulutettu. Huoltajien koulutuksella on tutkittu olevan 

merkitystä lasten oppimistuloksiin sekä motivaatioon opiskelussa (Linnakylä ym. 2000). Vuonna 

2000 PISA-tutkimus osoitti huoltajan koulutuksella olevan merkitystä oppilaan oppimistuloksiin. 

Tutkimustulosten mukaan toisen tai kolmannen asteen koulutuksen käyneiden huoltajien lapset 

menestyvät paremmin lukutaidonkokeissa, kuin ne, joiden huoltaja on suorittanut perustason 

koulutuksen (PISA 2000, 93.) Huoltajien koulutuksella ei kuitenkaan ole Suomessa suurta 

vaikutusta lasten oppimistuloksiin, sillä jo vuonna 2000 vahvimpia selittäjiä oppilaan 

lukutaitotasolle oli oppilaan oma kiinnostus lukemista kohtaan sekä lukuharrastus (PISA 2000: 

106).  

Diagrammista 3 näkee, kuinka oppilaiden vastausten perusteella ammatit on jaettu 

työnkuvan mukaan yhdeksään ryhmään: maanviljelijä, hoitoala, ravitsemusala, koulutus- ja 

kasvatusala, metsäala, rakennusala ja yrittäjyys. Oppilaiden vastauksista, joissa huoltajan 

ammatiksi oli kirjoitettu yrittäjä, ei käynyt ilmi, minkä alan yrittäjää tarkoitetaan. Lisäksi ryhmä ei 

vastausta muodostaa sellaiset vastaukset, joista ei käynyt ilmi huoltajan ammattia. Yksittäiset 

ammatit, joita ei ole mahdollista luokitella edellä mainittuihin ryhmiin, muodostavat ryhmän joku 

muu yksittäinen ammatti.  Vastausten mukaan enemmistö huoltajista työskentelee hoitoalalla. 

Toiseksi eniten vastauksia muodostui yksittäisistä ammateista. Kolmanneksi suurimman ryhmän 
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Diagrammi 2: Oppilaiden jatkokoulutussuunnitelmat sukupuolen 
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muodostaa koulutus- ja kasvatusala. Kysymyksen teki ongelmalliseksi se, ettei se antanut tarkkaa 

tietoa oppilaan sosioekonomisesta taustasta, koska oppilas vastasi avoimeen kysymykseen 

haluamallaan tavalla eikä tulokset huoltajien ammateista perustu esimerkiksi tarkkoihin 

rekistereihin.  

 

 
 

Sosioekonomisella taustalla on Tilastokeskuksen mukaan merkitystä kirjojen lukemisen 

kanssa. Lisäksi Tilastokeskuksen mukaan ammattiryhmistä eniten kaunokirjallisuutta lukevat 

ylemmät toimihenkilöt ja vähiten maatalousyrittäjät sekä tuotantotyöntekijät. On siis 

todennäköistä, että korkean sosioekonomisen taustan huoltaja harrastaa lukemista, mikä osaltaan 

antaa lapselle mallin lukuharrastukselle. PISA-tutkimukset vahvistatkin, kuinka oppilaan 

sosioekonominen luokka näkyy siinä, kuinka aktiivinen oppilas on lukuharrastuksensa parissa 

(PISA 2018). Tässä tutkimuksessa oppilaita pyydettiin vastaamaan kysymykseen huoltajien 

lukemiseen liittyen. Kysymyksessä kysyttiin, lukeeko oppilaan huoltajat vapaa-ajalla esimerkiksi 

kirjoja tai sanomalehtiä. Suurin osa (93 %) vastaajista kertoi huoltajiensa lukevan vapaa-ajallaan 

esimerkiksi kirjoja tai sanomalehtiä. On kuitenkin otettava huomioon, että vastauksista ei käy ilmi 

huoltajien aktiivista lukuharrastusta tai luettujen materiaalien säännöllisyyttä. Vastaukset eivät 

myöskään erittele sanomalehtien tai kaunokirjallisuuden lukemista. Lisäksi kodin kirjallisella 
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Diagrammi 3: Oppilaiden huoltajien ammatit
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kulttuurilla, lukemisella sekä kirjojen arvostamisella on tutkittu olevan yhteys nuoren käsitykseen 

lukemisesta (Bourdieu 1973: 71–84). 

 PISA-tutkimuksen (2018) mukaan oppilaan sosioekonomisella taustalla on merkitystä 

oppilaan lukutaitoon, vaikka Suomessa se ei ole oppilaan lukutaitotasoa selittävin tekijä. PISAn 

mukaan ylimmän ja alimman sosioekonomisen taustan oppilaiden lukutaitotason ero voi vastata 

jopa kahden kouluvuoden mittaisia opintoja. Vanhempien sosioekonomisella taustalla on siis 

hieman merkitystä oppilaan lukutaidon tasoon. Lisäksi vanhempien sosioekonominen tausta näkyy 

oppilaan lukuharrastuksessa koulumenestyksen kautta (Leino & Nissinen 2015: 42). Huoltajien 

ammattia ja sosioekonomista taustaa merkittävämmäksi tekijäksi muodostuu kuitenkin etenkin 

poikien kohdalla asuinpaikkakunta. Puolanka on pieni päälle 2000 asukkaan kunta, jossa on paljon 

haja-asutusseutua. PISA-tulosten mukaan maan heikoin lukutaitotaso oli Pohjois-Suomessa haja-

asutusseudulla asuvilla pojilla (PISA 2018). Puolankajärven koulun oppilaiden lukutaitotasosta ei 

kuitenkaan ole tutkittua näyttöä, joten lukutaidon ja lukuharrastuksen yhteydestä ei ole tutkittua 

tietoa.  

 

4.2. Oppilaat lukijoina – osaamiset ja vaikeudet 
 
PISA-tutkimuksen mukaan vahvimmat lukutaitoa selittävät taustatekijät ovat oppilaan kokema 

lukutaito sekä oppilaan kiinnostus lukemista kohtaan (PISA 2018).  Oppilaan minäpystyvyyttä 

lukemiseen liittyen selvitettiin suljetuilla kysymyksillä, joista kolme liittyivät koettuun osaamiseen 

ja viisi lukuvaikeuksiin. Vuoden 2018 PISA-tulokset osoittavat, että oppilaan luottamus omiin 

lukemisen taitoihin sekä lukemiseen liittyvä sinnikkyys vaikuttavat myönteisesti lukutaidon 

tasoon. Näiden lisäksi myös koetut lukemisvaikeudet vaikuttavat merkittävästi lukutaidon tasoon 

(PISA 2018). Tässä tutkimuksessa oppilaiden tuli valita itselleen sopivin vaihtoehto seuraavista: 

Täysin eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, jokseenkin samaa mieltä ja täysin samaa mieltä. Osion 

tarkoituksena oli selvittää, onko minäpystyvyydellä tai lukuvaikeuksilla yhteyttä oppilaiden 

lukuharrastukseen. PISA-tutkimuksessa oppilaiden koettua osaamista tarkasteltiin kahden indeksin 

avulla, mutta tässä tutkimuksessa tulokset ilmaistaan prosentein diagrammien kautta. Alla oleva 

diagrammi 4 havainnollistaa Puolankajärven koulun oppilaiden koettua osaamista sukupuolen 

mukaan. Diagrammi 5 on mukailtu vuoden 2018 PISA-tuloksista, jossa tarkasteltiin sukupuolen 

välisiä eroja osaamisessa.  
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Kun tarkastellaan lukemiseen liittyvää osaamista yleisesti, Puolankajärven koulun 

oppilaista enemmistö (59 %) kertoo olevansa jokseenkin samaa tai täysin samaa mieltä väitteen 

Olen hyvä lukija kanssa. Suurin osa oppilaista (63 %) on jokseenkin samaa tai täysin samaa mieltä 

siitä, että he pystyvät ymmärtämään vaikeitakin tekstejä. Lisäksi 70 % vastaajista on jokseenkin 

samaa tai täysin samaa mieltä siitä, että he lukevat sujuvasti. Tutkimus osoittaa, kuinka 
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Puolankajärven yläkouluikäiset oppilaat kokevat pääosin olevansa hyviä lukijoita, hallitsemaan 

vaikeitakin tekstejä sekä lukemaan sujuvasti. Diagrammista 4 voi nähdä, kuinka Puolankajärven 

koulussa sukupuolella näyttäisi olevan hieman merkitystä koettuun osaamiseen liittyen.  

Diagrammi 5 kuitenkin osoittaa, kuinka tyttöjen ja poikien erot koetussa osaamisessa ovat 

valtakunnallisella tasolla hyvin vähäiset. Kun Puolankajärven koulun yläkouluikäisten oppilaiden 

tuloksia vertailee PISA-tuloksiin, on suurin ero siinä, kuinka PISA-tuloksissa tyttöjen ja poikien 

väliset erot ovat pienempiä verrattuna Puolangan tuloksiin.  

Kun koettua osaamista tarkastellaan oppilaiden sukupuolten välillä, on Puolankajärven 

koulun yläkouluikäisistä tytöistä 68 % jokseenkin samaa tai täysin samaa mieltä väitteen Olen hyvä 

lukija kanssa. Pojista 44 % vastasi olevansa väitteen kanssa jokseenkin samaa tai täysin samaa 

mieltä, jolloin yli puolet pojista (57 %) on jokseenkin eri tai täysin eri mieltä siitä, että he ovat 

hyviä lukijoita. Tämä osoittaa, kuinka tytöt kokevat olevansa hyviä lukijoita poikia enemmän. 

Myös PISA-tutkimuksessa tytöt suhtautuivat poikia myönteisemmin lukutaitoonsa (PISA 2018: 

95), mutta Puolankajärven koulun oppilaissa tyttöjen ja poikien välinen ero on keskivertoa 

suurempi.  Tämän lisäksi tytöistä 65 % vastasi olevansa jokseenkin samaa tai täysin samaa mieltä 

väitteen Pystyn ymmärtämään vaikeitakin tekstejä kanssa. Mielenkiintoista on, kuinka myös 

pojista 61 % on samaisen väitteen kanssa jokseenkin samaa tai täysin samaa mieltä, vaikka 

enemmistö pojista ei mieltänyt itseään hyväksi lukijaksi. Myös PISA-tutkimuksessa tyttöjen ja 

poikien väliset erot vaikeiden tekstien ymmärtämisessä olivat pienet.  

Lisäksi Puolankajärven koulussa selkeä enemmistö sekä tytöistä (77 %) että pojista (61 %) 

kokee lukevansa sujuvasti. Tulos on kuitenkin etenkin poikien kohdalla merkittävästi vähemmän 

kuin PISA-tutkimuksessa. PISAssa sekä tytöistä että pojista 85 % kertoi lukevansa sujuvasti, kun 

puolankalaisista pojista näin vastasi 61 %. Alla olevassa diagrammissa 6 esitetään Puolankajärven 

koulun yläkouluikäisten tyttöjen tuloksia suhteessa vuoden 2018 PISA-tuloksiin. Diagrammissa 7 

edellä mainittua tarkastellaan poikien tulosten osalta. Diagrammit osoittavat, kuinka tyttöjen 

tulokset valtakunnallisiin tuloksiin verrattuna ovat hieman alhaisemmat kuin PISAssa, mutta 

poikien kohdalla tulosten ero on huomattavasti suurempi. Erityisesti poikien kokemukset siitä, että 

he ovat hyviä lukijoita sekä siitä, että he lukevat sujuvasti eroavat PISA-tuloksista.  

 



 21 

 
  

 
 

Seuraavaksi tarkastellaan lukemiseen liittyviä vaikeuksia, joita tutkittiin viiden eri 

väittämän kautta. Puolankajärven koulun oppilaista 30 % kertoi olevansa jokseenkin samaa tai 

täysin samaa mieltä väitteen Minulla on aina ollut vaikeuksia lukemisen kanssa. Lisäksi 41 % 

vastaa olevansa jokseenkin samaa tai täysin samaa mieltä väitteen Joudun lukemaan tekstin useaan 

85%

68%
77%77%

65% 68%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Luen sujuvasti Pystyn ymmärtämään vaikeitakin
tekstejä

Olen hyvä lukija

Diagrammi 6: Tyttöjen koettu osaaminen lukemisessa täysin 
samaa ja jokseenkin samaa mieltä vastanneet

PISA 2018 PUOLANKA 2020

85%

72% 70%
61% 61%

44%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Luen sujuvasti Pystyn ymmärtämään vaikeitakin
tekstejä

Olen hyvä lukija

Diagrammi 7: Poikien koettu osaaminen lukemisessa täysin 
samaa ja jokseenkin samaa mieltä vastanneet

PISA 2018 PUOLANKA 2020



 22 

kertaan ennen kuin täysin ymmärrän sen kanssa. Oppilaista 26 % kertoi olevansa jokseenkin samaa 

tai täysin samaa mieltä siitä, että heillä on vaikea vastata tekstiä koskeviin kysymyksiin. Lisäksi 

oppilaista reilu puolet (56 %) kertoo olevansa jokseenkin samaa tai täysin samaa mieltä siitä, että 

heillä on vaikea lukea kirjoja loppuun. Tutkimuksen mukaan 33 % oppilaista oli jokseenkin samaa 

tai täysin samaa mieltä siitä, etteivät he pysty keskittymään lukemiseen kauempaa kuin muutaman 

minuutin, mikä kertoo vaikeudesta uppoutua lukemiseen. Alla oleva diagrammi 8 havainnollistaa 

Puolankajärven koulun yläkoululaisten lukuvaikeuksia tyttöjen ja poikien välisten erojen osalta.  

 

 
 

Sukupuolten välisiä eroja tarkastellessa enemmistö sekä tytöistä että pojista koki, ettei 

heillä ole ollut ongelmia lukemisessa. Myös PISAssa sukupuolten väliset erot ovat vähäiset, sillä 

pojista 17 % ja tytöistä 18 % koki, että heillä on aina ollut vaikeuksia lukemisen kanssa. Kuitenkin 

Puolankajärven koulun oppilaiden tulokset eroavat hieman PISAsta, sillä tyttöjen osuus 

vastauksista on 36 % ja poikien 22 %. Puolankajärven koulun oppilaista erityisesti tytöt kokevat 

poikia enemmän, että heillä on vaikeuksia lukemisessa. Lisäksi tytöistä noin puolet (52 %) on 

jokseenkin samaa tai täysin samaa mieltä siitä, että he joutuvat lukemaan tekstin useaan kertaan 
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ennen kuin täysin ymmärtävät sen, kun pojilla vastaava osuus on 30 %. PISA-tutkimuksessa 

tytöistä 40 % vastasi olevansa samaa tai lähes samaa mieltä väitteen kanssa, kun pojista näin vastasi 

vain 29 %.  Kun Puolankajärven koulun oppilaiden tuloksia verrataan PISA-tuloksiin, on poikien 

tulokset linjassa PISA-tulosten kanssa, mutta tyttöjen erot ovat suurempia PISA-tuloksiin 

verrattuna. Lisäksi on merkittävää, että pojista melkein kaikki kokevat, ettei heillä ole vaikeaa 

vastata tekstiä koskeviin kysymyksiin. PISA-tulosten mukaan pojista 24 % ja tytöistä 26 % koki 

vaikeaksi vastata tekstiä koskeviin kysymyksiin. Puolankajärven koulun pojista näin koki vain 4 

% eli selvästi keskivertoa vähemmän, samalla kun tytöistä 45 % koki vaikeaksi vastata tekstiä 

koskeviin kysymyksiin. Sekä poikien että tyttöjen osuudet ovat merkittäviä, kun niitä vertailee 

PISA-tuloksiin. Myös tyttöjen ja poikien keskinäiset erot ovat tässä yhteydessä merkittävät. Alla 

olevassa diagrammissa 9 vertaillaan Puolankajärven koulun yläkouluikäisten tyttöjen vastauksia 

vuoden 2018 PISA-tuloksiin. Diagrammissa 10 vertaillaan poikien tuloksia keskenään. 

Vastauksissa on otettu huomioon jokseenkin samaa tai täysin samaa mieltä vastanneet. 
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Huomioitavaa on, että puolet (55 %) tytöistä ja pojista (52 %) ovat jokseenkin samaa tai 

täysin samaa mieltä siitä, että heidän on vaikea lukea kirjoja loppuun. Vuoden 2018 PISA-

tutkimuksessa edellä mainittua kysymystä ei ollut, joten tulosta vertaillaan vuoden 2015 tuloksiin. 

Vuoden 2015 PISA-tutkimuksen mukaan 38 % kaikista vastanneista oli sitä mieltä, että heillä on 

vaikeaa lukea kirjoja loppuun. Kun Puolankajärven koulun oppilaiden tuloksia verrataan vuoden 

2015 PISAan, on ero merkittävä. Lisäksi noin puolet Puolankajärven koulun yläkouluikäisistä 

tytöistä (52 %) ja 30 % pojista vastasi olevansa jokseenkin samaa tai täysin samaa mieltä siitä, että 

he eivät pysty keskittymään lukemiseen kauempaa kuin muutaman minuutin. Vuoden 2015 PISA-

tutkimuksessa väitteen kanssa jokseenkin samaa tai täysin samaa mieltä oli 21 % vastaajista. 

Tutkimustulosten mukaan Puolankajärven koulun oppilaat kokevat pääosin olevansa hyviä 

lukijoita, eikä heillä ole omien kokemustensa mukaan lukemiseen liittyviä vaikeuksia. Sukupuolten 

väliset erot eivät ole yleisellä tasolla suuria. Tytöt kokevat poikia enemmän olevansa hyviä lukijoita 

sekä nimittävät itseään niin. On myös mahdollista, että pojat eivät halua luokitella itseään hyviksi 

lukijoiksi. Lisäksi on mahdollista, että määritelmä hyvälle lukijalle on epäselvä. Vaikka pojat eivät 

koe olevansa niin hyviä lukijoita kuin tytöt, kokevat he suoriutuvansa erilaisista lukemiseen 

liittyvistä tehtävistä kuten lukemisen ymmärtämisestä hyvin. Tytöistä melkein puolet kokevat 

jonkinlaisia haasteita lukemiseen liittyen. Sekä tytöistä että pojista puolet kertoivat, että heidän on 

vaikea lukea kirjoja loppuun. Vaikeus lukea kirjoja loppuun ei tämän tutkimuksen perusteella ole 

24%

29%

17%

4%

31%

22%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Minusta on vaikea vastata tekstiä
koskeviin kysymyksiin

Joudun lukemaan tekstin useaan
kertaan ennen kuin täysin ymmärrän

sen

Minulla on aina ollut vaikeuksia
lukemisessa

Diagrammi 10: Puolankajärven koulun yläkouluikäisten poikien 
lukuvaikeudet

PISA 2018 PUOLANKA 2020



 25 

kuitenkaan seurausta oppilaiden lukuvaikeuksista, sillä oppilaiden kokemus omista lukemisen 

taidoista on positiivista. 

 

4.3. Onko lukeminen oppilaiden mielestä tärkeää?  
 
Lukemisen kautta kehitetään kielellistä tietoisuutta kuten sanaston hallintaa. Lisäksi sanavarasto 

laajenee ja erilaisten kielellisten sävyjen ja vivahteiden ymmärrys kehittyy, mikä on edellytys 

vaativien tekstien ymmärtämiselle (Kauppinen & Aerila 2019: 19).  Yle uutisoi vuonna 2016, 

kuinka kirjoja lukeneen nuoren sanavarastoon voi kuulua jopa 70 000 sanaa. Sen sijaan nuori, joka 

ei lue, hallitsee runsaat 15 000 sanaa (Yle 3.3.2016). Erot lukevan ja ei lukevan välillä ovat 

mittavia. Artikkeli tukee myös synkkiä tuloksia etenkin poikien lukuhaluttomuuden lisääntyneestä 

trendistä, sillä artikkelin mukaan tytöt ovat puolitoista vuotta poikia edellä lukutaidossa 

yläkouluikäisinä.  

Oppilailta pyydettiin vastaamaan avoimeen kysymykseen, jossa kysyttiin, miksi lukeminen 

on tai ei ole oppilaan mielestä tärkeää. Vastaus pyydettiin kertomaan kokonaisin virkkein. 

Oppilaiden vastaukset ovat lyhyitä ja sanastoltaan suppeita. Vastaukset koostuvat pääosin lyhyistä 

mielipiteistä ja perusteluista, jotka koostuvat muutamista sanoista kuten ”koska se on tylsää”. 

Vastauksissa huomio kiinnittyy erityisesti oppilaiden perusteluun lukemisen tärkeyteen liittyen, 

mutta myös vastauksen rakenteeseen. Vastausten fokalisaationa toimii joissakin vastauksissa 

oppilaan oma henkilökohtainen näkökulma tarkasteltavaan asiaan. Näkökulmaa luodaan 

käyttämällä yksikön ensimmäistä persoonaa, joka esiintyy vastauksissa minä -muodossa kuten 

”koska en tykkää siitä” tai ” on se tärkeää, että sanavarasto ja lukunopeus kasvaa, mutta en vain 

ole itse kiinnostunut siitä”. Useissa oppilaiden vastauksissa tai perusteluissa yksikön ensimmäistä 

persoonaa ei kuitenkaan käytetä vaan vastaus kysymykseen ilmaistaan yleisellä tasolla: ”koska 

lukemisesta hyötyy paljon (poika)”. Tällöin henkilökohtainen mielipide ja perustelu siihen, miksi 

oppilas pitää tai ei pidä lukemista tärkeänä ei tule esille selkeästi. Olen luokitellut aineistoni 

pohjalta vastaukset hyviin, huonoihin, en tiedä -vastauksiin sekä vastauksiin, joita ei ollut 

mahdollista jakaa edellä mainituilla tavoilla. 

Oppilaista reilu puolet pitää lukemista tärkeänä asiana. Kun tarkastellaan sukupuolten 

välisiä eroja, pojista lukemista tärkeänä pitää noin neljäsosa (26 %) % ja tytöistä suurin osa (81 

%.) Tyttöjen ja poikien välinen ero on merkittävä, sillä pojista suurin osa ei pidä lukemista tärkeänä 

asiana. Poikien vastauksista käy ilmi, kuinka lukeminen ei ole tärkeää, sillä sitä pidetään tylsänä 
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tai turhana tekemisenä. Vastaukset, joissa lukemista ei pidetty tärkeänä olivat pääsääntöisesti 

muutaman sanan mittaisia, eikä mielipidettä perusteltu kattavasti. Edellä mainitusta esimerkkinä 

vastaus kaksitoista ”on turhaa”. Vastauksessa oppilas ei kerro selkeästi, mikä on hänen mielestään 

turhaa vaan olettaa kysyjän ymmärtävän, mihin hän vastauksellaan viittaa. Ilmiö on havaittavissa 

myös muissa vastauksissa.  

Muutamat pojista (17 %) ja tytöistä (10 %) vastasi kysymykseen ”en tiedä”. Lisäksi joitakin 

(13 %) poikien vastauksista ei pystytty jaotella sen mukaan, onko lukeminen heidän mielestään 

tärkeää vai ei. Tyttöjen keskuudessa tällaisia vastauksia ei esiintynyt lainkaan. Sekä tytöt että pojat 

perustelivat lukemisen olevan tärkeää, sillä lukeminen kehittää kirjoitustaitoa ja lukutaitoa kuten 

esimerkissä kaksi kerrotaan: ”lukemalla oppii esim. kirjoittamaan (poika)”. Myös sanaston 

laajentuminen mainittiin perusteluna lukemisen tärkeydelle. Suurin osa (77 %) oppilaiden 

vastauksista lukemisen tärkeyteen liittyen perustuivat edellä mainittuihin asioihin. Lisäksi 13 % 

vastaajista piti lukemista tärkeänä uusien asioiden oppimisen takia. Esimerkiksi vastauksessa 

kahdeksan ”kirjoista voi oppia jotakin tärkeää” oppilaan mielestä lukeminen on tärkeää oppimisen 

kannalta, mutta vastauksesta ei käy ilmi onko lukemisen kautta tärkeiden asioiden oppiminen 

oppilaalle henkilökohtaisesti tärkeä, sillä vastausta ei ole kerrottu yksikön ensimmäisessä 

persoonassa esimerkiksi ”voin oppia jotakin tärkeää”. Muutama oppilas (3 %) piti lukemista 

tärkeänä, sillä se ”vähentää stressiä”. Myös tässä vastauksessa toistuu samankaltainen rakenne 

muiden vastausten kanssa. Suuresta osasta oppilaiden vastauksista puuttuu oppilaan oma mielipide. 

Kuitenkin esimerkiksi vastauksessa neljä oppilas kertoo: ”lukeminen on tärkeää, mutta en itse lue 

paljoa. Se on tärkeää koska oppii eri asioita esim. sanavarasto kasvaa, on helppo lukea muuta 

tekstiä, se kehittää mieltä ja kirjoitustaitoa. (poika)” Vastauksessa oppilas kertoo tietävänsä 

lukemisen olevan tärkeää, mutta ei kuitenkaan itse lue suuria määriä, sillä ei pidä sitä 

henkilökohtaisesti tärkeänä asiana. Alla on esimerkkejä oppilaiden vastauksista, joissa lukemista 

pidetään tärkeänä.  
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Oppilaiden vastauksia siihen, miksi he pitävät lukemista tärkeänä:  
1. koska lukemisesta hyötyy paljon (poika)  
2. lukemalla oppii esim. kirjoittamaan (poika) 
3. lukemisesta tulee sujuvaa (tyttö) 
4. lukeminen on tärkeää, mutta en itse lue paljoa. Se on tärkeää koska oppii eri asioita esim. 

sanavarasto kasvaa, on helppo lukea muuta tekstiä, se kehittää mieltä ja kirjoitustaitoa. (poika) 
5. lukemisen kyky paranee (tyttö) 
6. lukeminen on tärkeää jotta sanavarasto karttuu (tyttö) 
7. on tärkeää, koska siinä oppii uutta (tyttö) 
8. kirjoista voi oppia jotakin tärkeää (tyttö)  
9. vähentää stressiä (tyttö)  

 
Pojista 44 % ei pitänyt lukemista tärkeänä, kun tytöistä näin ajatteli vain 10 %.  Tyttöjen ja 

poikien ero on merkittävä, ja kertoo myös lukemiseen liittyvistä asenteista. Kun tarkastelee tyttöjen 

ja poikien antamia vastauksia, suurin syy sille, miksi lukemista ei pidetä tärkeänä liittyy oppilaiden 

aiempiin lukukokemuksiin. Oppilaiden perusteluissa lukemista kuvailtiin esimerkiksi adjektiiveilla 

tylsä (10), turha (11) ja ärsyttävä (12) kuten esimerkissä kaksitoista: ”lukeminen on ärsyttävää 

(tyttö)”. Vastaukset ovat rakenteeltaan pääosin samankaltaisia kuin aiemmissa vastauksissa eli 

lyhyitä ja yksinkertaisia. Esimerkissä kaksitoista oppilas kertoo, ettei lukeminen ole tärkeää, sillä 

se on ärsyttävää. Vaikka tässäkään yhteydessä oppilas ei käytä selkeästi yksikön ensimmäistä 

persoonaa, tulee oppilaan mielipide selkeästi esille. Huomion kiinnittää erityisesti preesensin 

käyttö, joka ilmenee olla -verbin kautta. Preesens kertoo, että lukemista pidetään muuttumattomasti 

ärsyttävänä asiana.  Lisäksi oppilaat kertoivat, ettei lukeminen ole tärkeää, sillä lukemisesta ei 

pidetä. Tästä esimerkkinä vastaus kolmetoista: ”koska en tykkää siitä (poika)”. Vastaus aloitetaan 

alisteisella konjunktiolla koska, joka kertoo perustelusta. Kieltomuodossa ja yksikön preesensissä 

oleva verbi en tykkää kertoo oppilaan mielipiteen, miksi lukeminen ei ole hänelle tärkeää.  Oppilaat 

ovat kuvailleet lukemista muun muassa tylsänä ja turhana, joiden kautta he perustelevat sitä, miksi 

lukeminen ei ole heille tärkeää. Tämänkaltaiset lyhyet perustelut viittaavat aiempiin kokemuksiin 

lukemisesta. Lisäksi oppilaiden vastauksista on havaittavissa negatiivinen asenne lukemista 

kohtaan. Alla on esitetty oppilaiden vastauksia kysymykseen liittyen.  
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Oppilaiden vastauksia siihen, miksi he eivät pidä lukemista tärkeänä:  
 

10. Koska se on tylsää (poika) 
11. on turhaa (poika) 
12. lukeminen on ärsyttävää (tyttö) 
13. koska en tykkää siitä (poika)  
14. ärsyttävää ja vie aikaa (tyttö) 
15. No on varmaan tärkeää ku kaikki niin sanoo (poika) 

 

Oppilaiden vastauksia siihen, miksi he pitävät lukemista jotenkin tärkeänä:  
16. no varmaan jotku sanomalehet ois iha hyvä lukkea vaa eipä oikee kiinnosta semmone ni enpä 

lue mittään (poika) 
17. on se tärkeää, että sanavarasto ja lukunopeus kasvaa, mutta en vain ole itse kiinnostunut siitä 

(poika) 
18. No se on ja ei oo tärkeää se on tärkeää jotta lukutaito kehittyy mutta sitä voi kehittää muutenkin 

(poika)  

 
Oppilaiden vastauksissa korostuu ilmiö, jossa lukemisen tiedetään olevan tärkeää, mutta vain 

yleisellä tasolla eikä henkilökohtaisesti. Kuitenkin ne oppilaat, jotka eivät pitäneet lukemista 

tärkeänä välittävät vastauksellaan erityisesti asennetta lukemista kohtaan. Esimerkissä 17 vastaaja 

aloittaa kertomalla oman mielipiteensä siitä, että lukeminen on hänen mielestään tärkeää: ” on se 

tärkeää, että sanavarasto ja lukunopeus kasvaa, mutta en vain ole itse kiinnostunut siitä (poika)”. 

Vastauksessa oppilas perustelee, miksi lukeminen on tärkeää, mutta lisää sivulauseella, kuinka 

henkilökohtaisella tasolla lukeminen ei ole tärkeää. Edellä mainitun lisäksi oppilaiden vastaukset 

aloitetaan verbillä kuten esimerkissä kahdeksan ”on tärkeää, koska siinä oppii uutta” ja esimerkissä 

kymmenen ”vähentää stressiä”.  Aloituksena toimii myös dialogipartikkeli ”no” sekä partikkeli 

”koska”.  No -partikkelin käyttö on yleistä erityisesti puheen aloituksena. Tällaiset aloitukset 

viestivät sekä ilmaisun modifioinnista että puhujan asenteesta. Esimerkiksi vastauksessa 15 oppilas 

toteaa ”No on varmaa tärkeää ku kaikki niin sanoo (poika)”. Tässä yhteydessä puhujan no-

partikkelin käyttö viittaa enemmän asenteeseen lukemista kohtaan kuin lukemisen tärkeyteen. 

Esimerkki vahvistaa sitä, ettei oppilas pidä lukemista henkilökohtaisesti tärkeänä, sillä lukemisen 

tärkeyttä perustellaan sillä, että ympärillä oleva yhteisö kaikki  niin ohjeistaa.  

Vastausten välillä on havaittavissa myös variaatiota. Oppilaiden vastauksista osa on 

kirjoitettu enemmän yleiskielen normien mukaisesti kuten esimerkissä neljä: ”lukeminen on 

tärkeää, mutta en itse lue paljoa. Se on tärkeää koska oppii eri asioita esim. sanavarasto kasvaa, on 
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helppo lukea muuta tekstiä, se kehittää mieltä ja kirjoitustaitoa. (poika)”. Esimerkissä 16 sen sijaan 

esiintyy puhekielisyyttä ja murretta: ”no varmaa jotku sanomalehet ois iha hyvä lukkea vaa eipä 

oikee kiinnosta semmone ni enpä lue mittään (poika)”. Murrepiirteelliset sanat on painettu 

esimerkistä tummalla. 

Oppilaiden vastauksista voi havaita, kuinka oppilaat tietävät lukemisen olevan tärkeää 

esimerkiksi koulussa opitun tiedon perusteella. Oppilaat kertoivat vastauksissaan, kuinka 

lukemisen kautta voi esimerkiksi oppia uusia asioita. Lisäksi yli puolet oppilaista kertoivat 

lukemisen olevan tärkeää lukutaidon ja kirjoitustaidon kehittymisen sekä sanavaraston karttumisen 

kautta. Henkilökohtaiselta tasolta tarkasteltuna lukeminen ei kuitenkaan ole oppilaille tärkeää. 

Asenne lukemista kohtaan on huonoa etenkin niiden oppilaiden keskuudessa, jotka kertoivat, ettei 

lukeminen ole heidän mielestään tärkeää lainkaan.  
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5 Oppilaiden lukuharrastus  
 

Tämän luvun tarkoituksena on paneutua Puolankajärven koulun yläkouluikäisten oppilaiden 

lukuharrastukseen. Ennen tutkimustulosten tarkastelua kerrotaan lukuharrastustutkimuksesta 

yleisesti. Tämän jälkeen tarkastellaan kvantitatiivisesti oppilaiden ilmoittamia harrastuksia ja 

kiinnostusta lukemista kohtaan.  Alaluvussa 5.3. kartoitetaan kvalitatiivisesti oppilaiden 

lukemiseen liittyviä kokemuksia ja syitä oppilaiden omaehtoiselle lukemiselle tai 

lukemattomuudelle, joihin oppilaat ovat vastanneet avoimin vastauksin. Alaluvussa 5.4. 

perehdytään siihen, mitä tekstilajeja ja minkä verran oppilaat lukevat vapaa-ajallaan. Lopuksi 

tarkastellaan verkkokäyttäytymisen ja tietotekniikan viihdekäytön yhteyttä lukuharrastukseen. 

Kaikkia tutkimustuloksia vertaillaan PISA-tuloksiin ja sukupuolten kesken.  

 Lukemiseen sitoutuminen nostettiin vuonna 2009 osaksi PISA-tutkimusta. Syy edellä 

mainittuun perustuu siihen, että lukemiseen sitoutuminen nähdään merkittävänä osana lukutaitoa 

ja lukutaidon kehittymistä (PISA 2018: 86). Useat aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet 

lukemiseen sitoutumisen ja lukutaidon tärkeän yhteyden. Aktiivisesti lukevat ja myönteisesti 

lukemiseen suhtautuvat oppilaat ovat keskimäärin parempia lukutaidossa kuin ne, jotka suhtautuvat 

lukemiseen kielteisesti ja lukevat vain harvoin (PISA 2018: 86).  Yksilö, joka on sitoutunut 

lukemiseen, on kiinnostunut lukemisesta, harrastaa aktiivisesti erilaiset tekstien lukemista sekä 

arvostaa lukemista. Harrastuksena lukeminen koetaan samalla tavalla mielihyvälähtöisenä kuin 

muutkin harrastukset. Yleensä lukuharrastuksessa painottuu kaunokirjalliset teokset, mutta myös 

urheilukirjat ja elämäkerrat (Saarinen & Korkiakangas 1997: 13). Kun tutkitaan lukuharrastusta, 

voidaan luettava materiaali rajata tarvittaessa esimerkiksi kaunokirjallisuuden lukemiseen. Tässä 

tutkimuksessa otetaan huomioon laaja-alaisesti erilaiset luettavat materiaalit, ja painettujen kirjojen 

ja lehtien lukemisen lisäksi myös verkkolukeminen on osana tutkimusta.  

Lukuharrastukseen sisältyy kognitiivinen ja sosiaalinen ulottuvuus sekä motivaatio. 

Sitoutunut lukija on tekstiin uppoutunut, jolloin lukeminen on intensiivistä toimintaa. Lukemiseen 

syventyminen kertoo motivaatiosta lukemista kohtaan (Sulkunen & Nissinen 2014). Lukemisen 

hyötyjä on useita. Oppilaat kertoivat aiemmin tässä tutkimuksessa lukemisen olevan tärkeää muun 

muassa lukutaidon kehittymisen ja sanavaraston laajentumisen vuoksi. Lisäksi lukemisella 

nähdään olevan myönteinen vaikutus esimerkiksi sosiaalisiin taitoihin ja empatiakykyyn, sillä 

lukemisen kautta eläydytään erilaisiin tapahtumiin ja tilanteisiin (Lukuliike). Lukemisen 
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sosiaalinen ulottuvuus näkyy esimerkiksi kirjoista keskustelun kautta. Motivaatiota pidetään 

yhtenä keskeisimmistä lukuharrastukseen vaikuttavista tekijöistä, sillä se saa aikaan lukemista. Jos 

motivaatio lukemista kohtaan on vähäistä, koetaan lukeminen usein vastenmielisenä. Tutkimusta 

motivaatiosta on tehty runsaasti, mutta keskeisintä lienee motivaation jako sisäiseen ja ulkoiseen 

motivaatioon. Lukuharrastuksessa sisäinen motivaatio tarkoittaa käytännössä ihmisen omaa halua 

lukea, jolloin lukeminen koetaan mielenkiintoisena ja mielekkäänä tekemisenä. Ulkoisessa 

motivaatiossa lukuharrastus on välillistä toimintaa, jonka avulla mahdollistetaan esimerkiksi 

lopputulokseen pääseminen tai palkinnon saaminen. Ulkoisen motivaation avulla lukeva voisi 

tavoitella palkinnoksi esimerkiksi parempaa arvosanaa kokeesta. (Ryan & Deci 2000.)  

Saarinen ja Korkiakangas (1997: 63) ovat esitelleet lukuharrastukseen vaikuttavia tekijöitä. 

Tekijät eivät kuitenkaan toimi itsenäisinä toimintoina, vaan monenlaisina yhdistelminä toisiinsa 

liittyneinä. Kuvio 1 on luotu Saarisen ja Korkiakankaan (1997: 63) mukaan. Kuviossa 

havainnollistetaan, kuinka lukuharrastukseen vaikuttavia tekijöitä on useita. Lukuharrastukseen 

vaikuttavat tekijät on jaettu kuviossa neljään osaan. Ensimmäisessä osassa on esitetty yksilöön 

liittyviä asioita, joilla on vaikutusta lukuharrastukseen. Toisessa osassa olevat elämykset kuten 

motivaatio ja aiemmat lukukokemukset voivat vaikuttaa lukuharrastukseen lisäävästi tai 

vähentävästi.  Kolmannessa osassa on esitetty ympäristön vaikutus lukuharrastukseen. Ympäristö 

kuten koti ja koulu toimivat mallina lukuharrastukselle. Neljännessä osiossa on esitelty 

lukuharrastuksen pitkäaikaiset vaikutukset, jotka tarkoittavat persoonallisuuteen ja 

käyttäytymiseen liittyviä asioita. Ne vaikuttavat lukuharrastuksen jatkumiseen tai päättymiseen. 

(Saarinen & Korkiakangas 1997: 63.)  

 

 
 
 

1 Yksilö:
ikä, sukupuoli, kognitiiviset tekijät, persoonallisuus, 

harrastukset

2 Elämykset: 
odotukset, sisäiset- ja ulkoiset palkkiot, kokemukset

3 Ympäristö:
koti, koulu, muu kulttuuriympäristö

4 Pitkäaikaiset vaikutukset: kognitiivinen kehitys, 
persoonallisuuden kehittyminen, 

ongelmanhallintataidot, harrastuneisuus

Kuvio 1: Lukuharrastukseen 
vaikuttavat tekijät
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5.1. Oppilaiden harrastukset  
 
Oppilailta kysyttiin taustatietojen ohessa heidän harrastuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan 

avoimella kysymyksellä. Kysymyksen tarkoituksena oli saada selville, kuinka moni oppilas kertoo 

harrastavansa lukemista. Toisena tarkoituksena oli selvittää, onko harrastuksilla tai kiinnostuksen 

kohteilla yhteyttä lukuharrastukseen. Oppilaat kertoivat selkeästi harrastuksistaan ja kiinnostuksen 

kohteistaan. Osa oppilaista kertoi useamman harrastuksen, jotka olivat keskenään todella erilaisia. 

Eri harrastuksia ja kiinnostuksen kohteita ilmoitettiin yhteensä 72 kappaletta. Alla oleva diagrammi 

havainnollistaa oppilaiden ilmoittamia harrastuksia sukupuolen mukaan.  

 

 
 

Puolankajärven koulun yläkouluikäisten oppilaiden suosituimmaksi harrastukseksi 

osoittautui kaikkien vastanneiden kesken urheilu. Poikien suosituimmat harrastukset olivat urheilu 

(32 %) sekä videopelit (16 %), metsästys ja kalastus (16 %) ja moottoriurheilu (16 %). Tyttöjen 

suosituimmat harrastukset olivat urheilu (42 %) ja taide kuten musiikki- ja piirustusharrastus (24 

%). Tyttöjen vastauksista 15 % koostui yksittäisistä harrastuksista, joita ei ollut mahdollista 

luokitella ryhmiin. Yksittäisiä harrastuksia ei maininta yksityisyydensuojan takaamiseksi. 

Lukemisen osuus harrastuksista oli 1 %, mikä kertoo lukuharrastuksen olevan erittäin vähäistä 

oppilaiden keskuudessa. Oppilaiden harrastuksissa painottuu toiminnallisuus sekä 
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Diagrammi 11: Oppilaiden harrastukset

Tytöt Pojat
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käytännönläheisyys. Tulokset tukevat myös aiempia tämän tutkimuksen tuloksia, joissa oppilaat 

kertoivat lukemisen olevan muun muassa tylsää, turhaa ja aikaa vievää.  

Vuonna 2020 Opetus- ja kulttuuriministeriön koululaiskyselyssä tiedusteltiin sekä 

alakoulun että yläkoulun oppilaiden toiveharrastuksia sekä harrastuksia, joita he haluaisivat 

kokeilla. Kyselyyn osallistui yhteensä 1759 koulua sekä 197 040 koululaista, joista yläkoululaisia 

oli 75 399. Tyttöjä vastaajista oli 95 007 ja poikia 91 799 (OKM 17.12.2020). Yläkouluikäisten 

tyttöjen kohdalla toiveharrastusten kärjessä olivat ruuan valmistaminen, kuntosali, laskettelu ja 

lumilautailu sekä kuvataide. Poikien toiveharrastukset olivat mopon korjaus, frisbeegolf sekä 

biljardi, kuntosali, koodaus, lumilautailu, laskettelu ja metsästys. Myös koululaiskyselyn tuloksissa 

näkyy urheilun ja toiminnallisten harrastuksien suosio niin kuin Puolangallakin. 

 
 
 
5.2. Kiinnostaako oppilaita lukeminen?   
 
Aiemmat tutkimukset vahvistavat, kuinka myönteinen suhtautuminen lukemiseen vaikuttaa 

merkittävästi myös lukutaidon tasoon (Leino & Nissinen 2017: 28). Oppilaan kiinnostus lukemista 

kohtaan selitti toiseksi eniten oppilaan lukutaidon tasoa. Kiinnostuksella on suuri yhteys 

motivaatioon lukemista kohtaan ja sitä kautta myös taitotasoon.  Kiinnostus on kuitenkin 

vähentynyt merkittävästi viime vuosiin verrattuna, ja yhä useampi nuori sanoo lukevansa vain, jos 

on pakko (PISA 2018: 127). Myös lukemiseen käytetyllä ajalla sekä koetuilla lukemisvaikeuksilla 

on PISA-tulosten mukaan suuri merkitys lukutaidon vaihteluun. Ongelma kuitenkin on, että 

koetuilla lukemisvaikeuksilla on vahva yhteys lukemiseen liittyviin asenteisin ja aktiivisuuteen. 

(PISA 2018: 129.)  

PISA-tutkimuksessa kiinnostusta lukemista kohtaan on tarkasteltu säännöllisesti, mutta 

aiempina vuosina kiinnostusta mittaavia väittämiä oli yhteensä 11, joista vain viittä käytettiin 

vuoden 2018 kyselyssä. Olen ottanut tutkimukseeni vuoden 2015 väittämiä, jotta aineistoa olisi 

tutkimuksessani monipuolisesti. Vuonna 2015 käytettyjen väittämien tuloksia vertaillaan vuoden 

2015 PISA-tuloksiin. Oppilaiden kiinnostusta lukemista kohtaan ja lukemisen mielekkyyttä 

tarkasteltiin tässä tutkimuksessa yhteensä yhdeksän väittämän avulla. Oppilaiden tuli valita 

itselleen sopivin vaihtoehto neljästä vaihtoehdosta; Täysin eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, 

jokseenkin samaa mieltä tai täysin samaa mieltä. Osion tarkoituksena oli saada selville, kuinka 
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mielellään Puolankajärven koulun yläkouluikäiset oppilaat lukevat omaksi ilokseen. Tuloksia 

tarkastellessa otetaan huomioon jokseenkin samaa tai täysin samaa mieltä vastanneet.  

 

 
 

Diagrammi 12 havainnollistaa PISA-tulosten ja Puolankajärven koulun oppilaiden tulosten 

eroja. Kun Puolankajärven koulun oppilaiden tuloksia katsotaan yleisellä tasolla, voidaan huomata, 

kuinka noin puolet (52 %) Puolankajärven koulun yläkouluikäisistä oppilaista on jokseenkin samaa 

tai täysin samaa mieltä väitteen Luen vain, jos on pakko kanssa.   PISAssa vastaava tulos oli 51 %. 

Sekä Puolangan että PISAn tulokset kertovat siitä, kuinka noin puolelle oppilaista lukemiseen 

liitetään vahva pakollisuus. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että puolet oppilaista eivät koe 

lukemista edellä mainitulla tavalla.  Puolankajärven koulun yläkouluikäisistä oppilaista lukemista 

mieliharrastuksenaan pitäviä on 22 % vastaajista, mikä vastaa valtakunnallista tulosta (25 %). 

Puolangan tulos on kuitenkin mielenkiintoinen, sillä yksi oppilas kertoi harrastavansa lukemista, 

mutta mieliharrastuksenaan pitäviä oppilaita on kuitenkin 22 % oppilaista. Tämän lisäksi oppilaista 

noin puolet (52 %) pitävät lukemista ajanhaaskauksena, mikä on valtakunnallisiin tuloksiin 

verraten enemmän, sillä PISAssa näin vastasi 38 % oppilaista. (PISA 2018: 87.) Myös puolet 

Puolangan yläkoululaisista (52 %) kertoo lukevansa ainoastaan saadakseen tietoja, joita tarvitsee. 
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Diagrammi 12: Puolankajärven koulun oppilaiden kiinnostus 
lukemista kohtaan PISA-tuloksiin verrattuna
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Tulos vastaa valtakunnallista tulosta, jossa oppilaista näin koki 52 %. Tulokset kertovat siitä, 

kuinka oppilaat lukevat vain tarvittaessa esimerkiksi silloin, kun heidän tulee lukea kokeisiin tai 

tehdä projektityötä. 

 

 
 

Diagrammin 13 tarkoituksena on havainnollistaa Puolankajärven koulun yläkoululaisten 

kiinnostusta lukemista kohtaan sukupuolen mukaan. Diagrammista näkee, kuinka poikien 

kiinnostus lukemista kohtaan on tyttöjä huomattavasti vähäisempää. Kun katsoo diagrammia 13, 

voidaan huomata, kuinka tytöt pitävät lukemista selvästi mielekkäämpänä asiana kuin pojat. Myös 

vuoden 2018 PISA-tuloksissa tyttöjen kiinnostus lukemista kohtaan on selvästi suurempaa kuin 

pojilla (PISA 2018: 87).  Vaikka tytöistäkin alle puolet (36 %) pitää lukemista 

mieliharrastuksenaan, on poikia suhteessa tyttöjen määrään paljon vähemmän vain 4 %. PISAssa 

pojista 15 % piti lukemista mieliharrastuksenaan, mikä on huomattavasti enemmän kuin 

Puolankajärven koulussa. Sen sijaan Puolankajärven koulun yläkouluikäisten tyttöjen osuus 36 % 

on PISAn kanssa linjassa. PISA-tutkimuksen mukaan tytöistä 36 % pitää lukemista 

mieliharrastuksenaan (PISA 2018: 86). Merkittävää on myös, kuinka tytöistä melkein 60 % sanoo 

kertovansa mielellään mielipiteitä lukemistaan teoksista, kun pojista näin kokee vain 22 %. 
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Vaihtelen mielelläni kirjoja ystävieni kanssa.

Käyn mielelläni kirjakaupassa ja kirjastossa.

Olen iloinen, jos saan kirjan lahjaksi.

Diagrammi 13: Puolankajärven koulun oppilaiden kiinnostus 
lukemista kohtaan sukupuolen mukaan. 

Pojat Tytöt
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Mielipiteiden kertominen on kuitenkin pojille mielekkäin lukemiseen liittyvä asia. Tämän lisäksi 

pojista 17 % kertoo olevansa iloisia saadessaan kirjan lahjaksi, samalla kun tytöistä näin ajattelee 

peräti 61 %.  Tämän tutkimuksen perusteella voidaan osoittaa, kuinka Puolankajärven koulun 

yläkouluikäiset oppilaat eivät ole juuri kiinnostuneita lukemisesta.  Myös vuoden 2018 PISA-

tulokset osoittavat, kuinka yhä useampi oppilas suhtautuu lukemiseen kielteisesti. Etenkin 

lukemista mieliharrastuksenaan pitävien joukko on vähentynyt merkittävästi. Samalla niiden 

oppilaiden, jotka lukivat vain, jos on pakko tai vain, jos heidän tulee etsiä tietoja, määrä on 

lisääntynyt. Myös sukupuolten välinen ero korostuu muun muassa asennekysymyksissä.  

Tutkimus myös osoittaa, kuinka sukupuolten väliset erot kiinnostuksessa lukemista kohtaan 

ovat selkeät. Etenkin tarkastellessa lukemiseen liittyvää sosiaalistumista, ei pojista kukaan vaihtele 

mielellään kirjoja ystävien kanssa tai keskustele lukemistaan teoksista muiden kanssa. Sen sijaan 

tytöistä 39 % keskustelee mielellään teoksista ja 36 % vaihtelee kirjoja mielellään kaverien kesken. 

Kirjakaupassa ja kirjastossa käynti on merkittävän vähäistä, sillä pojista vain 9 % vastasi olevansa 

väitteen kanssa jokseenkin samaa tai täysin samaa mieltä, kun tytöistä näin vastasi jopa 65 % eli 

selvästi yli puolet. Tästä voidaan päätellä, kuinka pojille pelkkä kirjastoon meno on jokseenkin 

epämiellyttävää. Pojista myös selkeä enemmistö (61 %) lukee ainoastaan saadakseen tarvitsemiaan 

tietoja, tytöistä vastaavasti ajattelee alle puolet (42 %). Lisäksi pojista jopa 83 % pitää lukemista 

ajanhaaskauksena, mutta tytöistä näin ajattelee vain 29 %. Myös enemmistö pojista (65 %) kertoo 

lukevansa, vain jos on pakko. Tytöistä näin ajattelee 42 %. Tulokset ovat hieman enemmän kuin 

PISA-tuloksissa, joissa pojista edellä mainitulla tavalla koki 63 % ja tytöistä 39 %.  

 
5.3. Minkälaisia kokemuksia oppilailla on lukemisesta? 
 
Tässä alaluvussa tarkastelen oppilaiden kokemuksia lukemisesta. Kysymyksen tavoitteena oli 

saada selvyyttä siihen, kuinka aiemmat lukukokemukset vaikuttavat oppilaan lukuharrastukseen. 

Avoimessa kysymyksessä oppilaita pyydettiin kuvailemaan yhtä lukukokemustaan 

mahdollisimman tarkasti. Aineistoni kuitenkin osoittaa, etteivät useimmatkaan olleet vastanneet 

kysymykseen tehtävänannon mukaisesti, vaan vastaukset olivat lyhyitä ja yksinkertaisia. 

Vastaukset on luokiteltu niiden merkityksen mukaan huonoihin, hyviin ja neutraaleihin vastauksiin 

sekä en tiedä -vastauksiin. Aineistosta kävi ilmi, kuinka pojilla huonoja lukukokemuksia oli 35 %, 

hyviä kokemuksia 30 %, neutraaleja 13 % ja en tiedä tai en ymmärtänyt kysymystä -vastauksia 22 

%. Tytöillä huonoja lukukokemuksia oli 39 %, hyviä kokemuksia selvästi vähemmän 19 %, 
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neutraaleja 16 % ja en tiedä tai en ymmärtänyt -vastauksia 23 %.  Neutraaleilla vastauksilla 

tarkoitetaan tässä tutkimuksessa sellaisia vastauksia, joista ei pystytty suoraan havaitsemaan 

selkeästi huonoa tai hyvää kokemusta. 

Kun tarkastellaan oppilaiden vastauksia, suurin osa huonoista kokemuksista perustui siihen, 

kuinka lukemista pidettiin tylsänä tekemisenä. Aiemmin tässä tutkimuksessa oppilailta kysyttiin, 

miksi lukeminen on tai ei ole tärkeää. Oppilaista osa kertoi, ettei lukeminen ole tärkeää sillä se on 

tylsää. Sekä tyttöjen että poikien vastauksissa kerrottiin aiempien lukukokemusten olleen tylsiä. 

Esimerkissä 19 oppilas vastaa lukukokemus-kysymykseen: ”tylsää, koska oli tylsä kirja, joka oli 

pakko lukea. (poika)”.  Oppilas kertoo kokemuksestaan lyhyesti. Lukukokemus perustuu luettuun 

kirjaan, joka oli oppilaan mukaan pakko lukea. Edellä mainitun lisäksi muutamat pojat kertoivat, 

ettei heillä ole lukukokemuksia lainkaan. Tytöistä näin kertoi pari oppilasta. Lisäksi tyttöjen 

huonoista kokemuksista viidesosa kattoi erilaisia huonoja kokemuksia, joita ei pystytty luokitella 

yhdeksi ryhmäksi. Esimerkissä 22 oppilas kertoo, ettei hänellä ole hyviä lukukokemuksia, sillä hän 

ei lue: ”Ei hyviä, koska en lue (tyttö)”.   

Poikien neutraalit vastaukset olivat yksinkertaisia ja lyhyitä sekä perustuivat 

lukukokemuksiin, jotka olivat ”kaikenlaisia”, ”ihan tavallisia” tai ”ei mitään ihmeellisiä”.  Tyttöjen 

vastauksista viidesosa sisälsi viittauksen yksittäiseen teokseen kuten Harry Potteriin, jota ei voitu 

määritellä sellaisenaan hyväksi tai huonoksi kokemukseksi. Viittaus teokseen osoittaa oppilaan 

lukeneen teoksen, mutta oppilas ei kerro, minkälainen kokemus teoksen lukemisesta syntyi. 

Aineistoni poikien vastauksista viidesosa ja tyttöjen vastauksista neljäsosa koostui kysymyksen 

ymmärtämättömyydestä ja en tiedä-vastauksista. Oppilaat kuvailevat lukukokemuksiaan pääosin 

preesensissä, mikä kertoo sekä oppilaan omasta ajattelusta että asenteesta lukemista kohtaan. 

Lukeminen nähdään muuttumattomasti tylsänä aiempien lukukokemusten perusteella. Lisäksi 

lukemista kuvaavat adjektiivit ovat saaneet lisämääritteitä kuten erittäin tylsää, jotka ennestään 

vahvistavat oppilaan asennetta lukemista kohtaan. Lisäksi esimerkissä 23 kerrotaan aiemmista 

lukukokemuksista näin: ”Lukeminen on ollut minulle vähän vaikeaa. Luen yleensä kirjoja vain jos 

on pakko (tyttö)”. Oppilaan lukukokemukset ovat vastauksen perusteella olleet vaikeita. Oppilas 

tarkentaa lukevansa vain pakon edessä. Syy sille, että oppilas kertoo lukevansa vain, jos on pakko, 

voi liittyä lukemisen vaikeuteen. Alla on esitetty esimerkkejä oppilaiden vastauksista liittyen 

lukukokemuksiin. Vastauksissa huomio kiinnittyy erityisesti esimerkkiin 23, sillä se on muita 

vastauksia pidempi. Lisäksi huomio kiinnittyy esimerkiksi vastausten oikeinkirjoitukseen 
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välimerkkien ja yhdyssanojen osalta. Myös kirjoitustyylien vaihtelu kiinnittää huomion. Osa 

vastauksista on kirjoitettu enemmän yleiskielen mukaisesti, mutta myös puhekielisyyttä esiintyy 

kuten esimerkissä 25: ”Luin kirjan jossa oli yli 300sivua yhessä illassa (tyttö)”.  

 

Oppilaiden kertomia huonoja kokemuksia lukemiseen liittyen:  
19. tylsää, koska oli tylsä kirja, joka oli pakko lukea. (poika) 
20. tylsää vie aikaa. (poika)  
21. että se on erittäin tylsää (poika) 
22. Ei hyviä, koska en lue (tyttö) 
23. Lukeminen on ollut minulle vähän vaikeaa. Luen yleensä kirjoja vain jos on pakko. (tyttö)  
24. Harrypotter (tyttö) 
25. Luin kirjan jossa oli yli 300sivua yhessä illassa (tyttö) 
26. Minun lukemis kokemukset on Aku ankka tasku kirjojen lukemista. (tyttö) 

 
 

Pojista kolmasosalla ja tytöistä viidesosalla oli hyviä kokemuksia lukemiseen liittyen. 

Tytöillä hyviä lukukokemuksia oli huonoja kokemuksia vähemmän, mikä on mielenkiintoista, sillä 

tyttöjen kiinnostus lukemista kohtaan on kuitenkin poikia suurempaa. Poikien hyvistä 

kokemuksista erottui vastaukset, joissa aiemmat lukukokemukset perustuivat lukutaidon 

kehittymiseen tai uuden asian oppimiseen kuten esimerkissä 27: ” Olen välillä oppinut uusia sanoja 

se on ollut kiinnostavaa ja olen halunnut lukea sitä aika paljon. (poika)”. Vastauksesta erottuu 

oppilaan oma kokemus, sillä vastaus kerrotaan yksikön ensimmäisessä persoonassa.  

  Osa tyttöjen kokemuksista viittasi siihen, kuinka kirjat ovat sisällöltään rikkaampia kuin 

vastaavat elokuvat (esimerkki 30). Kuitenkin suurin osa tyttöjen hyvistä kokemuksista perustui 

hyvään kirjaan ja sitä kautta syntyneeseen hyvään lukukokemukseen kuten esimerkissä 31: ” 

Lukeminen on mukavaa, jos on jännittävä/hyvä kirja. (tyttö)”. Vastauksen mukaan hyvät 

lukukokemukset ovat riippuvaisia luettavasta kirjasta. Vastauksessa käytettävä jos -konjunktio 

ilmaisee, kuinka tapahtumalla on jokin ehto toteutuakseen. Lisäksi oppilas kuvailee 

lukukokemustaan emotionaalisiin tunteisiin kytkeytyvällä adjektiivilla jännittävä. Tytöistä 

muutama mainitsi vastauksessaan J. K. Rowlingin Harry Potter -teoksen, joka oli eniten mainittu 

teos oppilaiden keskuudessa. Lisäksi tyttöjen vastauksissa mainittiin Riikka Försströmin Yön 

Valtakunta sekä Aku Ankka -taskukirjat. Pojat eivät nimenneet selkeästi yksittäistä teosta. Ylen 

mukaan Harry Potter -kirjasarja on pitänyt suosionsa jo parinkymmenen vuoden ajan Suomessa. 

Artikkelissa mainitaan, kuinka J.K. Rowlingin teokset ovat olleet monelle suuri lukemaan 
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innostaja, koska teokset tarjoavat paon todellisuudesta toisenlaiseen maailmaan, joka koukuttaa 

varmasti (Yle Uutiset, 20.2.2018.)   

 
 

Oppilaiden kertomia hyviä kokemuksia lukemiseen liittyen: 
 
27. Olen välillä oppinut uusia sanoja se on ollut kiinnostavaa ja olen halunnut lukea sitä aika paljon. 

(poika) 
28. no hyviä kokemuksia koska olen oppinut lukemaa (poika) 
29. olen lukenu moooonta kirjasarjaa ja huomannut että lukutaitoni on kehittynyt paljon (poika) 
30. Olin ensin katsonut Harry Potter ja Viisasten kivi elokuvan ja tiesin mitä siinä tapahtuu. Rupesin 

lukemaan sitä kirjaa ja huomasin, että kirjoissa on paljon enemmän kohtauksia ja puhetta, kuin 
elokuvissa. (tyttö) 

31. Lukeminen on mukavaa, jos on jännittävä/hyvä kirja. (tyttö) 
32. Luen paljon ja eniten scifi, fantasia ja seikkailu kirjoja. Pidän siitä että kirjoissa on jännitystä. 

Minulla on vain hyviä kokemuksia lukemisesta. (tyttö) 
33. Pidän lukemisesta, jos on hyvä kirja. Luin Harry Potter kirjasarjan ja pidin kokemuksesta. Luin 

kirjat nopeasti ja olen lukenut ne sen jälkeen vielä uudelleenkin. (tyttö) 

 
Oppilaat kertoivat lukukokemuksiaan pääosin lyhyesti, eikä narratiivisuutta ole juurikaan 

havaittavissa lukuun ottamatta muutamaa vastausta, jotka eroavat pituudeltaan ja sisällöltään 

muista vastauksista. Esimerkiksi vastauksessa 30 oppilas kertoo katsoneensa elokuvan Harry Potter 

ja Viisasten kivi, jonka jälkeen oppilas luki elokuvaan pohjautuvan teoksen. Lukukokemus 

osoittautui elokuvaa paremmaksi: ”Olin ensin katsonut Harry Potter ja Viisasten kivi elokuvan ja 

tiesin mitä siinä tapahtuu. Rupesin lukemaan sitä kirjaa ja huomasin, että kirjoissa on paljon 

enemmän kohtauksia ja puhetta, kuin elokuvissa. (tyttö)” Lisäksi esimerkissä 32 oppilas kertoo 

lukevansa kirjoja, ja että hänellä on vain hyviä lukukokemuksia.  Lukukokemuksissa fokalisointi 

painottuu minä -muotoon, sillä oppilaat kertovat omista kokemuksistaan yksikön ensimmäisessä 

persoonassa.  Oppilaiden vastaukset ovat pääosin lyhyitä, mutta moniäänisiä, joissa oppilaiden 

asenteet lukemista kohtaan tulevat esille. Oppilaiden mukaan lukukokemukseen vaikuttaa 

merkittävästi luettava kirja. Kirja on oltava kiinnostava, jotta lukeminen on mukavaa.  
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5.4. Lukevatko oppilaat vapaaehtoisesti kotona? 
 
Lukemista aktiivisesti harrastavat sanovat lukemisen olevan hauskaa ajanvietettä, sillä lukemisen 

kautta pääsee uusiin maailmoihin. Lisäksi sen nähdään vähentävän stressiä ja lisäävän 

rentoutumista (Leino & Nissinen 2015: 41). Sisäisellä motivaatiolla näyttää olevan suurempi 

merkitys lukemiseen sitoutumiseen kuin ulkoisella motivaatiolla erityisesti erinomaisten ja 

heikkojen lukijoiden välillä. Sisäinen motivaatio edeltää lukemisesta nauttimista, jolloin lukeminen 

ei tunnu pakolliselta tekemiseltä. Sisäisesti motivoituneet lukijat käyttävätkin enemmän aikaa 

omaksi iloksi lukemiseen (Leino & Nissinen 2015: 41). Oppilailta kysyttiin, miksi he lukevat tai 

eivät lue omaehtoisesti vapaa-ajallaan. Kysymys oli oppilaille avoin ja siihen pyydettiin 

vastaamaan kokonaisin virkkein. Kyselyyn vastanneista oppilaista suurin osa ei lue omaehtoisesti 

vapaa-ajallaan. Pojista näin kertoo 18 oppilasta ja tytöistä 16 oppilasta. Pojista vain neljä oppilasta 

ja tytöistä 14 oppilasta kertoo lukevansa vapaa-ajallaan. Kaksi oppilasta ei ymmärtänyt kysymystä. 

Oppilaiden vastauksia tarkastellessa, pojilla omaehtoinen lukeminen on tyttöjä vähäisempää. 

Yksi syy lukemattomuudelle on lukemisen tylsyys, johon pojista vetoaa viidesosa ja tytöistä 

kolmasosa. Tyttöjen kohdalla tylsyys on merkittävin syy sille, mikseivät he lue vapaa-ajallaan. 

Poikien kohdalla lukemattomuuden taustalla on muu parempi tekeminen. Tytöistä edellä mainitulla 

tavalla vastaa muutama oppilas. Paremmalla tekemisellä oppilaat tarkoittavat todennäköisesti 

muita harrastuksia kuten esimerkissä 41 kerrotaan: ” En lue kovin paljoa, koska minulla on kaikkea 

muuta tekemistä. (tyttö)”.  Lisäksi vastauksesta 36 käy ilmi lukemisen vertailua muihin 

toimintoihin, sillä oppilas kertoo ”pelaamisen ja metästyksen olevan jännenpää”, eli pelaamista ja 

metsästystä vertaillaan lukemiseen.  Vastauksesta ei kuitenkaan käy ilmi, onko lukeminen oppilaan 

mielestä jännää, mutta pelaaminen ja metsästystä lukemista jännempää vai, ettei lukeminen ole 

lainkaan jännää. Vastauksessa esiintyvä komparatiivimuoto jännenpää kertoo vertailusta (VISK 

§78). Vastauksessa komparatiivimuoto esiintyy yleiskielen normien kannalta virheellisenä -npi-

päätteenä.  

Oppilaiden lukemattomuuden taustalla on myös se, ettei lukemista pidetä kiinnostavana 

asiana. Osa pojista perustelee lukemattomuuttaan pelkästään sillä, etteivät he halua lukea kuten 

esimerkissä 37: ”en lue koska en halua koska kirjat on roskia (poika)”. Oppilaan asenne lukemista 

kohtaan tulee esille selkeästi. Oppilas perustelee lukemattomuuttaan käyttämällä koska -

konjunktiota. Oppilas vertaa kirjoja roskiin, mikä kertoo oppilaan asenteesta. Sanalla roska, oppilas 

viittaa todennäköisesti poisheitettävään tai turhaan asiaan. Lisäksi muutama poika kertoo, ettei lue, 
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sillä se ei kiinnosta ollenkaan.  Myös tytöistä muutama kertoo, etteivät he lue, sillä he eivät pidä 

lukemisesta. Muita perusteluita lukemattomuudelle ovat esimerkiksi keskittymisen vaikeudet sekä 

se, että kiinnostavan kirjan löytäminen on haastavaa kuten esimerkissä 39: ”En lue koska en ole 

löytänyt kiinnostavaa kirjaa (tyttö)”. Huomio kiinnittyy vastauksessa erityisesti kieltomuotoon. 

Oppilas kertoo, ettei lue, koska ei ole löytänyt kiinnostavaa kirjaa. Vastaus on kerrottu 

preesensmuodossa, jolloin lukemattomuutta pidetään jälleen muuttumattomana asiana. Vastauksen 

merkitys muuttuisi, mikäli se olisi kirjoitettu konditionaalimuodossa esim. ”Lukisin, jos löytäisin 

kiinnostavia kirjoja”. Tällöin oppilaan suhtautuminen lukemiseen olisi myönteisempi. Alla on 

esitetty oppilaiden vastauksia siihen, mikseivät he lue omaehtoisesti vapaa-ajallaan.  

 

Oppilaiden vastauksia siihen, miksi he eivät lue omaehtoisesti vapaa-ajallaan:  
 
34. Koska se on tylsää (poika) 
35. en lue, koska pelaaminen ja metästys on jännenpää (poika) 
36. en halluu käyttää vapppaa aikaa semmossee (poika) 
37. en lue koska en halua koska kirjat on roskia (poika) 
38. En tykkää lukea ja jos luen niin se on pakollinen juttu (tyttö) 
39. En lue koska en ole löytänyt kiinnostavaa kirjaa (tyttö) 
40. en tykkää lukemisesta, koska se on tylsää ja välillä en jaksa keskittyä (tyttö) 
41. En lue kovin paljoa, koska minulla on kaikkea muuta tekemistä. (tyttö) 
42. Mielestäni lukeminen on tylsää. Luen kotona todella harvoin mutta jos luen, luen Harry 
Pottereita ja monta sivua kerralla. (tyttö) 
43. En lue koska se ei kiinnosta ollenkaan. (poika) 

 
Tyttöjen ja poikien erot vapaaehtoisessa lukemisessa ovat suuret. Tytöistä puolet kertoo 

lukevansa vapaaehtoisesti kotona, kun pojista näin kertoo muutama oppilas. Pojista suurin osa 

kertoo lukevansa tietääkseen ajankohtaisista asioista kuten esimerkissä 44: ”luen uutiset että 

pyssyy menossa mukana (poika)” Lisäksi vastauksessa 46 oppilas kertoo: ”En lue oikein paljon 

vapaa-ajalla, mutta luen yhtä kirjasarjaa joka on mielestäni hyvä ja oikeasti kiinnostava aina jos 

siitä on tullut uusi kirja koska olen lukenut ne kaikki ne ovat sarjakuvaromaaneja. (poika)” 

Vastauksesta voi päätellä, ettei vastaaja lue vapaa-ajallaan paljoa, mikä kertoo hänen asenteestaan 

lukemista kohtaan. Lisäksi vastauksesta voi havaita, ettei oppilas luokittele tai halua luokitella 

itseään lukuharrastajaksi vaan lukeminen on pitkälti satunnaista toimintaa hyvän tai tietyn 

kirjasarjan puitteissa.  

Aineiston tytöistä suurin osa perustelee omaa lukemistaan lukemisen mielekkyyden kautta 

kuten esimerkissä 49: ”Luen koska se on hauskaa ajan vietettä (tyttö)”.   Muutaman tytön mukaan 



 42 

lukemisen rauhoittava vaikutus on syy omaehtoiselle lukemiselle. Lisäksi tytöistä muutama kertoo 

lukevansa omaehtoisesti silloin, kun ei ole muuta tekemistä. Yksi oppilas kertoo esimerkissä 51 

seuraavasti:  

”Tykkään lukea kirjoja, koska... Se on vain kivaa. Kirjojen lukeminen ei ole minulle niin 
yleistä kuin musiikin kuuntelu, joka on jokapäiväistä, mutta kunhan kirjan on saanut 
aloitettua, sen lukemisen lopettaminen on vaikeaa. Minulla on siis vaikea aloittaa kirjan 
luku mutta hyvän kirjan lukeminen on parasta. odotan yleensä koulun loppumista, jotta 
pääsen lukemaan kirjaa, joka on minulla kesken. (tyttö)”. 

 
 Vastauksessa huomio kiinnittyy erityisesti sen pituuteen. Oppilas aloittaa kertomalla pitävänsä 

lukemisesta ”tykkään lukea kirjoja”, jonka jälkeen hän perustelee vastauksensa kattavasti. Oppilas 

vertailee lukemista esimerkiksi musiikin kuunteluun. Vaikka oppilas kertoo lukemisen 

aloittamisen olevan vaikeaa, on hyvän kirjan lukeminen oppilaan sanoja lainaten parasta. 

Vastauksesta voi päätellä, kuinka lukeminen antaa elämyksiä, jos luettava kirja on riittävän 

mielenkiintoinen. Alapuolella on esitetty esimerkkejä oppilaiden perusteluista vapaa-ajalla 

lukemiseen. 

 

Oppilaiden vastauksia siihen, miksi he lukevat omaehtoisesti vapaa-ajallaan:   

44. Luen sen takia vapaa ajalla että tiedän maailman menoista. (poika) 
45. luen uutiset että pyssyy menossa mukana (poika) 
46.En lue oikein paljon vapaa-ajalla, mutta luen yhtä kirjasarjaa joka on mielestäni hyvä ja 
oikeasti kiinnostava aina jos siitä on tullut uusi kirja koska olen lukenut ne kaikki ne ovat 
sarjakuvaromaaneja. (poika)  
47.Luen koska siitä hyötyy paljon. (poika) 
48.nautin lukemisesta ja se rentouttaa (tyttö) 
49. Luen koska se on hauskaa ajan vietettä (tyttö) 
50. Jos minulla on tylsää luen joskus. (tyttö) 
51. Tykkään lukea kirjoja, koska... Se on vain kivaa. Kirjojen lukeminen ei ole minulle niin 
yleistä kuin musiikin kuuntelu, joka on jokapäiväistä, mutta kunhan kirjan on saanut 
aloitettua, sen lukemisen lopettaminen on vaikeaa. Minulla on siis vaikea aloittaa kirjan luku 
mutta hyvän kirjan lukeminen on parasta. odotan yleensä koulun loppumista, jotta pääsen 
lukemaan kirjaa, joka on minulla kesken. (tyttö) 
52. Minä olen hyvin laiska aloittamaan kirjan lukemista. Mutta kun olen lukenut pari sivua 
en malta enää lopettaa. Kun minä luen kirjoja näen lukemalla silmissäni kuvien liikkuvan. 
Niin kuin katsoisi elokuvaa. (tyttö) 
53. Luen jos on hyväkirja (tyttö) 

 

Tutkimus osoittaa, kuinka Puolankajärven koulun yläkouluikäisistä oppilaista pojat eivät 

lue omaehtoisesti vapaa-ajallaan. Tytöistä sen sijaan noin puolet kertovat lukevansa vapaa-ajallaan, 
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vaikka aktiivisesti harrastavia ei tämän tutkimuksen mukaan ole juuri lainkaan. Lukemattomuutta 

perustellaan erityisesti sillä, kuinka vastaajilla on parempaa tekemistä kuten muita harrastuksia. 

Lisäksi lukeminen koetaan tylsänä.  Oppilaat, jotka kertoivat lukevansa vapaa-ajallaan perustelevat 

lukemistaan suurimmaksi osaksi mukavuuden kautta. Muutamia vastauksia lukuun ottamatta 

lukemisesta pitävät nuoret lukevat vapaa-ajallaan, mutta lukemista tylsänä pitävät eivät. Kun 

katsotaan omaehtoista lukemista sukupuolen mukaan, voidaan todeta, kuinka enemmistö vapaa-

ajalla lukevista nuorista on tyttöjä. Pojista osa kertoo lukevansa uuden ajankohtaisen tiedon 

saamisen vuoksi. Oppilaiden vastaukset ovat rakenteellisesti samankaltaisia. Oppilaat aloittavat 

vastauksensa pääosin kertomalla vastauksen kysymykseen, minkä jälkeen esitetään tarkentava 

perustelu kuten esimerkissä 47: ”Luen, koska siitä hyötyy paljon.”. Huomio kiinnittyy vastauksissa 

erityisesti aloitukseen. Vastaukset aloitetaan ”luen” tai ” en lue” -tyyppisesti, minkä jälkeen oppilas 

esittää perustelun vastaukselleen. Esimerkiksi vastauksessa 45 oppilas kertoo ”luen uutiset että 

pyssyy menossa mukana”. Vastausten fokalisaationa käytetään oppilaiden omaa näkökulmaa, joka 

esiintyy yksikön ensimmäisen persoonan käyttönä. Näkökulma korostaa oppilaan henkilökohtaista 

mielipidettä lukemisesta.  

 
 
5.5. Mitä ja minkä verran oppilaat lukevat? 
 
Lukemiseen käytetyllä ajalla on suora yhteys oppilaan lukutaitoon (PISA 2018: 90). Tässä 

alaluvussa tarkastellaan oppilaiden lukemiseen käytettyä aikaa sekä luettavaa materiaalia. Tuloksia 

vertaillaan PISA-tuloksiin. Lisäksi vastauksia katsotaan sukupuolten välillä. On otettava 

huomioon, kuinka PISAssa lukemiseen käytettyä aikaa tarkasteltiin vain päivittäin ainakin jonkin 

verran lukevien osalta, joten kaikkia tämän tutkimuksen tuloksia ei ole mahdollista vertailla PISA-

tuloksiin. PISAssa tarkasteltiin erityisesti lukemiseen käytetyn ajan yhteyttä lukutaitoon. Tästä 

syystä Puolankajärven koulun yläkoululaisten tulosten vertailu PISA-tuloksiin ei ole täysin 

mahdollista lukemisen käytetyn ajan suhteen, sillä tässä tutkimuksessa ei tutkittu oppilaiden 

lukutaitotasoa.  

PISAn (2018: 89) mukaan jo vähäinenkin lukeminen päivässä vaikuttaa nuoren 

lukutaitotasoon positiivisesti, ja siksi siihen kannustaminen on tärkeää. Lukemiseen käytettyä aikaa 

mitattiin PISAssa kysymällä oppilailta, kuinka paljon aikaa he tavallisesti käyttävät lukeakseen 

vapaaehtoisesti erilaisia tekstejä päivittäin (PISA 2018). Kun vuoden 2018 tuloksia verrattiin 
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vuoden 2000 tuloksiin, selvisi kuinka yhä useampi nuori ei lue lainkaan vapaaehtoisesti (PISA 

2018: 88). Myös Puolankajärven koulun yläkoululaisten keskuudessa vapaaehtoinen lukeminen on 

vähäistä. Vuonna 2018 suomalaisnuorten lukemattomuus oli lisääntynyt tytöillä 10–31 prosenttia 

ja pojilla 35–56 prosenttia verrattuna vuoden 2015 PISA-tutkimukseen (PISA 2018: 90). Suurin 

ero lukutaidossa on niiden nuorten välillä, jotka eivät lukeneet lainkaan ja jotka lukivat tunnista 

pariin päivittäin. (PISA 2018: 88. 

 

 
 

Puolankajärven koulun yläkouluikäisistä oppilaista noin puolet eivät lue vapaa-ajallaan 

lainkaan. Lisäksi neljäsosa oppilaista kertoo lukevansa enintään puoli tuntia päivässä. Diagrammi 

14 havainnollistaa sukupuolten välisiä eroja lukemiseen käytetyn ajan osalta. Pojat kertovat 

lukevansa enintään tunnin päivässä, kun tyttöjen kohdalla lukemiseen käytetty aika voi olla yli 

kaksi tuntia päivässä.  Puolankajärven koulun pojista 61 % ei lue omaksi ilokseen lainkaan, kun 

PISAssa pojista 45 % lukee jonkin verran päivässä. Myös tytöt käyttävät vähän aikaa lukemiseen, 

sillä tytöistä 29 % ei lue omaksi ilokseen lainkaan. PISAssa tyttöjen ainakin jonkin verran päivässä 

lukevien osuus oli 69 %. Tytöistä 16 % kertoi lukevansa puolesta tunnista tuntiin päivässä. 

Puolankajärven koulun yläkouluikäisten tyttöjen kohdalla lukemista esiintyy kuitenkin poikia 

enemmän, mikä on linjassa PISA-tulosten kanssa (PISA 2018). Puolankajärven koulun 

yläluokkalaisista tytöistä 23 % kertoo lukevansa enintään puoli tuntia päivässä, ja 19 % kertoo 
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lukevansa yli kaksi tuntia päivässä. Tytöistä 13 % kertoo lukevansa tunnista pariin päivässä. Pojista 

13 % kertoo lukevansa 30–60 minuuttia päivässä, kun tytöillä vastaava prosenttiosuus on hieman 

enemmän 16 %.  Tutkimus osoittaa, kuinka tytöt käyttävät poikia enemmän lukemiseen aikaa, 

vaikka jonkin verran päivässä lukevien osuudet ovatkin tyttöjen ja poikien välillä melkein samat. 

Diagrammi 15 havainnollistaa Puolankajärven koulun oppilaiden tuloksia PISA 2018 -tuloksiin 

päivittäin ainakin jonkin verran lukevien osalta.  

 

 
 

Lukemiseen käytetyn ajan lisäksi PISA-tutkimuksessa kartoitettiin nuorten lukemisen 

monipuolisuutta. Nuorilta kysyttiin, kuinka usein he lukevat vapaaehtoisesti erilaisia tekstilajeja 

(PISA 2018). PISAssa huomioon otettiin vähintään useita kertoja kuukaudessa lukevat nuoret. 

Kysymysten muotoilun takia monipuolisuutta ei ole mahdollista erottaa täysin lukemisen 

aktiivisuudesta (PISA 2018: 89). PISAn mukaan sanomalehtien aktiivinen lukeminen on 

vähentynyt melkein puoleen yhdeksän vuoden aikana (PISA 2018: 91). Lisäksi sarjakuvien ja 

aikakauslehtien lukeminen on vähentynyt enemmän kuin puolet. Myös kaunokirjallisuuden 

lukeminen on vähentynyt merkittävästi, mutta tietokirjallisuuden lukeminen on pysynyt samana 

edellisestä mittauksesta (PISA 2018: 90). Lisäksi PISA-tulokset osoittavat, kuinka monipuolinen 

lukeminen on vähentynyt sekä tyttöjen että poikien keskuudessa, mikä on havaittavissa myös 
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Puolangalla esimerkiksi avoimissa vastauksissa, joissa tarkasteltiin oppilaiden lukukokemuksia. 

Niissä luetuiksi teoksiksi mainittiin Harry Potter:  

”Olin ensin katsonut Harry Potter ja Viisasten kivi elokuvan ja tiesin mitä siinä tapahtuu. 
Rupesin lukemaan sitä kirjaa ja huomasin, että kirjoissa on paljon enemmän kohtauksia ja 
puhetta, kuin elokuvissa” (tyttö)  
 

 Kaunokirjallisuudella on vahvin vaikutus lukutaitoon, sillä vähintään useita kertoja kuukaudessa 

kaunokirjallisuutta lukevilla lukutaidon keskiarvo oli huomattavasti enemmän kuin niillä nuorilla, 

jotka eivät lukeneet kaunokirjallisuutta lainkaan.  

Lukemisen monipuolisuuden yhteys lukutaitoon on PISA-tutkimuksen mukaan selvä, sillä 

se selitti lukutaitotasojen vaihtelusta kymmenen prosenttia vuonna 2018 (PISA 2018: 90).  Sekä 

tyttöjen että poikien lukemisen monipuolisuus on vähentynyt merkittävästi viime vuosien aikana, 

mikä osaltaan kertoo myös oppilaan lukutaidosta. PISAn mukaan monipuolisesti ja ahkerasti 

lukevan sekä yksipuolisesti ja vähän lukevan lukutaitotason ero vastaa noin kahden kouluvuoden 

opintoja (PISA 2018: 90). Tutkimuksessa eri tekstilajit kattoivat aikakauslehdet, sarjakuvat, 

kaunokirjallisuuden, tietokirjallisuuden sekä sanomalehdet. Kun tarkastellaan tuloksia eri 

tekstilajien näkökulmasta, huomataan sekä oppilaiden omaehtoisen lukemisen vähäisyys että 

yksipuolisuus. Suurin osa Puolankajärven yläkouluikäisistä nuorista kertoo, ettei lue koskaan tai 

tuskin koskaan aikakauslehtiä (44 %), sarjakuvia (43 %) tai kaunokirjallisuutta (63 %). Erityisesti 

kaunokirjallisuuden lukeminen on vastausten perusteella todella vähäistä, sillä vain 6 % oppilaista 

kertoo lukevansa kaunokirjallisuutta useita kertoja viikossa. Lisäksi yli puolet (63 %) oppilaista 

kertoo, ettei lue lainkaan kaunokirjallisuutta. Tulokset tukevat aiempia tämän tutkimuksen tuloksia 

liittyen oppilaiden lukukokemuksiin sekä lukemisen mielekkyyteen.  Alla olevassa diagrammissa 

16 vertaillaan Puolankajärven koulun tuloksia PISA-tuloksiin.  Huomioon on otettu vähintään 

useita kertoja kuukaudessa lukevat nuoret tekstilajin mukaan.  

 



 47 

 
 

 PISA-tutkimuksessa kaunokirjallisuutta vähintään useita kertoja kuukaudessa lukevien 

osuus oli 17 % (PISA 2018: 91). Digitalisaation myötä nuoret lukevat paljon erilaisia tekstejä, 

mutta pinnallisesti. Lukutaidon kehittämiseen tarvitaan pitkäjänteistä ja syvää lukemista, jota 

palvelee erityisesti kaunokirjallisuuden lukeminen. Aivotutkimusten mukaan juuri pitkän ja 

tarinallisen tekstin lukeminen aktivoi laajoja aivoalueita, jotka edistävät myös oppimista. 

Sosiaalinen media sisältää paljon lyhyitä tekstejä, jotka eivät aktivoi aivoja samalla tavalla kuin 

pitkien tekstien lukeminen. (Lukukeskus.) Puolankajärven koulun yläkouluikäisten keskuudessa 

kaunokirjallisuutta kertoo lukevansa useita kertoja viikossa vain neljä oppilasta, joista kaikki ovat 

tyttöjä.  

Pojista kukaan ei vastannut lukevansa kaunokirjallisuutta kuin enintään muutaman kerran 

vuodessa. Lisäksi pojista suurin osa (78 %) ja tytöistä noin puolet (52 %) ei lue lainkaan 

kaunokirjallisuutta. Puolankajärven koulun yläkouluikäisistä nuorista 2 % lukee tietokirjallisuutta 

useita kertoja kuukaudessa, kun PISA-tutkimuksessa näin vastasi 16 %. Sarjakuvia useita kertoja 

kuukaudessa lukee 9 % kaikista Puolankajärven koulun yläkoululaisista, samalla kun PISA-

tutkimuksessa näin vastasi 20 %. Lisäksi 17 % Puolankajärven koulun oppilaista lukee 

sanomalehtiä useita kertoja kuukaudessa, kun valtakunnallisella tasolla osuus on 38 %, mikä on 

huomattavasti enemmän kuin Puolankajärven koulun yläkouluikäisten oppilaiden keskuudessa.  

Vuonna 2018 oppilaista 16 % luki aikakauslehtiä vähintään useita kertoja kuukaudessa (PISA 
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2018: 91). Puolangalla nuorista neljä (7 %) kertoo lukevansa aikakauslehtiä useita kertoja 

kuukaudessa. 

 

 
 

Yllä olevassa diagrammissa 17 vertaillaan Puolankajärven koulun yläkoululaisten tyttöjen 

ja poikien eroja luettavan materiaalin osalta. Diagrammi on muodostettu vastaajien määrän 

perusteella. Diagrammista voi havaita, kuinka lukeminen on pääosin todella vähäistä tekstilajista 

riippumatta.  Koska tutkimuksen fokus on oppilaiden lukuharrastuksessa, tarkastellaan luettavia 

materiaaleja etenkin lukukertojen määrän kautta. Puolankajärven yläkouluikäisten oppilaiden 

keskuudessa useita kertoja kuukaudessa ja useita kertoja viikossa lukevien määrä on vähäinen 

tarkastellessa kaikkia painettuja materiaaleja. Sekä tyttöjen että poikien tulokset ovat merkittäviä. 

Tytöt lukevat eniten kuukausi- ja viikkotasolla sanomalehtiä ja sarjakuvia. Poikien luetuimmiksi 

ja samalla ainoiksi materiaaleiksi nousevat niin ikään sarjakuvat ja sanomalehdet. Tytöistä viisi 

oppilasta kertoo lukevansa aikakauslehtiä, kaunokirjallisuutta ja tietokirjallisuutta vähintään useita 

kertoja kuukaudessa. Luettavan materiaalin sekä lukemisen määrän perusteella pojat eivät näyttäisi 

lukevan lainkaan.Vastausten mukaan he eivät lue koskaan tai noin kerran kuukaudessa, mikä ei 

täytä aiemmin esitettyjä lukuharrastuksen kriteerejä. Vaikka tyttöjen kohdalla lukemisen määrä 

jakautuu poikia tasaisemmin, ovat tulokset myös tyttöjen osalta huolestuttavia. Myös tytöistä 

suurin osa ei lue lainkaan vapaa-ajallaan. Vuoden 2018 PISA-tutkimuksen mukaan nuorten 
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lukemisen monipuolisuus on vähentynyt sekä tyttöjen että poikien keskuudessa (PISA 2018: 90). 

Lukemisen yksipuolisuus on havaittavissa myös Puolankajärven koulun oppilaiden keskuudessa. 

 

5.6. Mitä oppilaat tekevät tietotekniikan parissa?  
 

PISAn mukaan paras lukutaidon taso oli niillä, joiden digilaitteiden käyttö oli kohtuullista. Ilmiö 

on ollut havaittavissa jo vuodesta 2000 lähtien. (PISA 2018: 94.) Erityisesti poikien kohdalla 

pelaaminen nostettiin esille, kun tarkasteltiin tietotekniikan viihdekäyttöä. PISAssa havaittiin, 

kuinka eniten ja vähiten pelaavien välinen ero lukutaidossa oli merkittävä. Tytöillä sen sijaan 

aktiivinen pelaaminen korreloi lukutaidon kanssa (PISA 2018: 94). PISAn mukaan kohtuullinen 

digilaitteiden käyttö lukemiseen ja tiedonetsintään voi tukea lukutaitoa, mutta verkkolukemisen 

yhteys lukutaidon tasoon on kuitenkin heikko, sillä se selitti Suomessa vain 3 % 

lukutaitopistemäärän vaihtelusta (PISA 2018: 94).   

PISA-tutkimuksen mukaan poikien tietotekniikan viihdekäyttö on tyttöjä merkittävästi 

aktiivisempaa (PISA 2018: 92). Ilmiötä ei ole havaittavissa Puolankajärven koulun 

yläkouluikäisten oppilaiden keskuudessa, vaikka poikien tietotekniikan viihdekäyttö onkin hieman 

tyttöjä suurempaa. PISAssa digilaitteiden2 viihdekäyttöä tarkasteltiin pelaamisen ja 

verkkolukemisen kautta, mutta tässä tutkimuksessa pelaamiseen liittyviä toimintoja ei ole otettu 

huomioon, joten tyttöjen ja poikien aktiivisuutta tietotekniikan parissa on tarkasteltu vain yleisesti 

ajankäytön sekä verkkolukemisen avulla. Alla olevan diagrammin 18 tarkoituksena on 

havainnollistaa Puolankajärven koulun yläkouluikäisten oppilaiden tietotekniikan viihdekäyttöä 

päivän aikana. Aiemmin tässä tutkimuksessa saatiin selville, kuinka suurin osa Puolankajärven 

koulun yläkoululaisista ei lue lainkaan tai enintään puoli tuntia päivässä. Lisäksi oppilaista suurin 

osa kertoo käyttävänsä tietotekniikkaa viihdetarkoituksiin yli kaksi tuntia päivässä. 

 

 
2 Digilaitteilla tarkoitetaan tietotekniikkaa 
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Diagrammista 18 nähdään, kuinka pojista 65 % ja tytöistä 68 %. kertoo käyttävänsä 

tietotekniikkaa viihdekäyttöön yli kaksi tuntia päivässä. Lisäksi pojista 30 % ja tytöistä 16 % kertoo 

käyttävänsä tietotekniikkaa viihdetarkoituksiin tunnista kahteen tuntiin päivän aikana.  Tulokset 

ovat linjassa vuoden 2018 PISA-tutkimuksen kanssa, jossa selvisi, kuinka kouluajan ulkopuolella 

vietetty aika verkossa on lisääntynyt puolestatoista tunnista noin kolmeen tuntiin. Viikonloppuisin 

digilaitteiden käyttöä esiintyy luonnollisesti enemmän (PISA 2018: 92). Tämän tutkimuksen 

mukaan tietotekniikan suurempi viihdekäyttö vaikuttaakin olevan sitä suurempaa, mitä vähemmän 

aikaa oppilas käyttää arjestaan vapaaehtoiseen lukemiseen. Lisäksi PISAn (2018) mukaan poikien 

ja tyttöjen digilaitteiden käyttö on erilaista sisällöltään. Pojat ovat tyttöjä huomattavasti 

aktiivisempia pelaamaan pelejä, mikä näkyy myös tämän tutkimuksen tuloksissa.  Pojista 16 % 

kertoi harrastavansa videopelaamista. Puolankajärven koulun yläkoululaisten keskuudessa 

tietotekniikan viihdetarkoituksiin käytetty aika yhdessä muiden harrastusten kuten urheilun, 

pelaamisen ja metsästyksen kanssa voivat viedä aikaa oppilaiden lukuharrastukselta. Ilmiötä 

vahvistaa myös oppilaiden vastaukset siihen, miksi nuori ei lue vapaa-ajallaan: ”En lue, koska 

pelaaminen ja metästys on jännenpää”, ”en halluu käyttää vapppaa aikaa semmossee” ja ”En lue 

kovin paljoa, koska minulla on kaikkea muuta tekemistä”.  Suurin osa oppilaista myös kertoi, 

etteivät he lue vapaaehtoisesti, sillä lukeminen on heidän mielestään tylsää ja aikaa vievää: ”Tylsää 

vie aikaa”. 

3%

13% 16%

68%

4%
0%

30%

65%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Enintään 30 minuuttia 30–60 minuttia 1–2 tuntia Yli 2 tuntia

Diagrammi 18: Puolankajärven koulun yläkouluikäisten 
oppilaiden tietotekniikan viihdekäyttö päivässä

Tytöt Pojat



 51 

 

PISAssa eri tekstilajien lukemisen lisäksi otettiin huomioon verkkokäyttäytyminen, jolla 

tarkoitetaan verkkolukemista. Verkkokäyttäytymistä tarkasteltiin PISAssa lähes joka päivä 

käyttävien osalta. Tässä tutkimuksessa huomioon on otettu useita kertoja viikossa ja useita kertoja 

päivässä vastanneet. Kysymyksen tarkoituksena on selvittää, onko verkkokäyttäytymisellä yhteyttä 

oppilaiden lukuharrastukseen. Tässä tutkimuksessa verkkokäyttäytymisessä otettiin huomioon 

sähköpostin, blogien ja verkkouutisten lukeminen, verkossa esiintyvän tietosanakirjan käyttö, 

tiedonhaku, käytännöllisten ohjeiden etsiminen, sosiaalisen median käyttö, chattailu ja 

keskustelufoorumit. Edellä mainitut toiminnot on otettu vuoden 2015 PISA-tutkimuksen 

aineistonkeruusta, joten kysymyksiä on enemmän kuin vuoden 2018-tutkimuksessa. Diagrammissa 

19 on kuvattu Puolankajärven koulun yläkouluikäisten oppilaiden verkkokäyttäytymisen muotoja. 

Luvut kertovat vastaajien määrän suhteessa kaikkiin vastanneisiin. Vastauksia saatiin yhteensä 54 

kappaletta.   

 

 
 

Diagrammi 19 havainnollistaa, kuinka tämän tutkimuksen mukaan suurin osa oppilaista 

käyttää sosiaalista mediaa useita kertoja päivässä, mikä on suurin yksittäinen 

verkkokäyttäytymisen muoto oppilaiden keskuudessa. Sosiaalisen median lisäksi oppilaat 
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chattailevat useita kertoja päivässä. Myös käytännöllisten tietojen kuten ohjeiden etsiminen 

vähintään kerran viikossa on melko yleistä oppilaiden keskuudessa. Käytännöllisiä tietoja etsii 21 

oppilasta vähintään useita kertoja viikossa. Oppilaista noin kolmasosa kertoo lukevansa 

verkkouutisia useita kertoja viikossa. Uutisen lukeminen on mainittu myös aiemmissa 

vastauksissa. Myös tietojen etsiminen jonkun asian oppimiseksi on melko yleistä oppilaiden 

keskuudessa vähintään useita kertoja viikossa vastanneiden kesken.  Keskustelufoorumeiden 

käyttö on vähäistä, sillä suurin osa oppilaista kertoo, ettei käytä koskaan tai tuskin koskaan kyseisiä 

palveluita.  Myös verkkosanakirjojen käyttöä ei juurikaan ole, sillä enemmistö ei käytä verkko- tai 

tietosanakirjoja koskaan. Sähköpostin käytön tutkiminen on siinä mielessä ongelmallista, etteivät 

yläkouluikäiset yleisesti ottaen tarvitse sähköpostia kuin hyötykäytön muodossa. Enemmistö (46 

%) vastaajista kertookin käyttävänsä sähköpostia useita kertoja kuukaudessa, mutta viikkotasolla 

käyttö on vähäistä. Lisäksi oppilaista suurin osa ei lue blogeja lainkaan. Alla olevissa 

diagrammeissa 20 ja 21 vertaillaan PISA-tuloksia ja Puolankajärven koulun oppilaiden tuloksia 

verkkokäyttäytymisen osalta. Diagrammissa 20 vertaillaan poikien tuloksia ja diagrammissa 21 

tyttöjen tuloksia. 
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PISA-tutkimuksen mukaan tytöistä 29 % ja pojista 37 % käyttää sähköpostia lähes joka 

päivä. Puolangalla sähköpostin käyttö on vähäisempää PISA-tuloksiin verratessa, sillä pojista 26 

% ja tytöistä vain 7 % kertoo käyttävänsä sähköpostia vähintään useita kertoja viikossa. 

Puolankajärven koulun yläkoululaisista pojista 91 % ja tytöistä 84 % kertoo chattailevansa 

vähintään useita kertoja viikossa. PISA-tutkimuksessa chattailun osuus pojissa oli 78 % ja tytöissä 

83 %.  Kun tuloksia vertailee keskenään, on chattailu yleistä sekä PISA-tutkimuksen että tämän 

tutkimuksen mukaan. Tyttöjen chattailu on PISA-tutkimuksen kanssa linjassa, mutta poikien 

chattailu on keskivertoa suositumpaa Puolangalla.  

PISA-tutkimuksen mukaan 55 % pojista ja 47 % tytöistä lukee verkkouutisia (PISA 2018: 

93). Pojat lukevat hieman tyttöjä aktiivisemmin verkkouutisia. Myös Puolangalla pojat lukevat 

verkkouutisia tyttöjä enemmän. Pojista 44 % ja tytöistä 32 % kertoo lukevansa verkkouutisia 

vähintään useita kertoja viikossa. Myös avoimissa vastauksissa esiintyi uutisten lukeminen: ”luen 

uutiset että pyssyy menossa mukana”.  Käytännöllisten tietojen kuten ohjeiden etsiminen verkosta 

on PISA-tutkimuksen mukaan tyttöjen ja poikien kohdalla samankaltaista. Noin puolet sekä 

tytöistä (49 %) että pojista (49 %) kertovat etsivänsä käytännöllisiä tietoja kuten ohjeita ja sijainteja 

internetistä vähintään useita kertoja viikossa (PISA 2018: 93). Puolankajärven yläkouluikäisistä 

oppilaista kuitenkin tytöt (39 %) etsivät käytännöllisiä tietoja poikia (26 %) enemmän. 
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 PISA-tutkimuksessa vuoden 2018 tulosten mukaan tytöistä 50 % ja pojista 43 % kertoo 

osallistuvansa virtuaaliyhteisöihin vähintään useita kertoja viikossa. Tässä tutkimuksessa oppilailta 

kysyttiin osallistumista keskusteluryhmiin tai -foorumeihin. Pojista 13 % ja tytöistä 23 % kertoo 

osallistuvansa edellä mainittuihin toimintoihin vähintään useita kertoja viikossa. PISA-

tutkimuksen mukaan tytöt ovat poikia aktiivisempia osallistumaan keskusteluihin netissä, ja sama 

ilmiö on havaittavissa myös Puolankajärven koulun yläkoululaisten keskuudessa, vaikka 

osallistuminen ei olekaan yleisellä tasolla aktiivista. Vuonna 2018 PISA-tutkimuksessa ei suoraan 

kysytty oppilailta sosiaalisen median käyttöä, vaan kysymys oli muotoiltu ”internetissä huvikseen 

surffailuksi” (PISA 2018: 93). Tässä tutkimuksessa vertaillaan internetissä huvikseen surffailua ja 

sosiaalisen median käyttöä. Puolankajärven koulun yläkouluikäisistä tytöistä 90 % ja pojista 96 % 

kertoo hyödyntävänsä sosiaalista mediaa vähintään useita kertoja viikossa. PISAn huvikseen 

internetissä surffailun tulokset ovat samankaltaiset, minkä mukaan sekä tytöistä 87 % että pojista 

87 % surffailevat huvikseen internetissä esimerkiksi katsoen YouTubesta videoita (PISA 2018: 

93).  Vuonna 2015 vähintään useita kertoja viikossa vastanneiden osuus oli 74 %, joten sosiaalisen 

median käyttö on kasvanut valtakunnallisella tasolla. Puolangalla lähest tulkoon kaikki oppilaat 

(93 %) kertoivat käyttävänsä vähintään useita kertoja viikossa sosiaalista mediaa, joka on suosituin 

verkkokäyttäytymisen muoto. 
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Vuonna 2018 verkkosanakirjan tai tietosanakirjan käyttö sekä tiedonhaku, jonkun tietyn 

asian oppimiseksi eivät olleet osana PISA-tutkimusta. Verkkosanakirjan käyttö on Puolankajärven 

koulun oppilaiden keskuudessa harvinaista, sillä tytöistä 16 % ja pojista 17 % kertoi käyttävänsä 

verkossa olevaa sanakirjaa vähintään useita kertoja viikossa. Diagrammi 22 havainnollistaa vuoden 

2015 PISA-tulosten eroja Puolangan tuloksiin. Diagrammista voi havaita, kuinka vuoden 2015 

PISAssa oppilaista 38 % kertoi käyttävänsä verkkosanakirjaa vähintään useita kertoja viikossa 

(Leino & Nissinen 2018: 65). Puolangalla kaikkien vastanneiden osuus on 17 %. Puolankajärven 

koulun yläkoululaisista tytöistä 42 % kertoo etsivänsä tietoja, jonkun asian oppimiseksi vähintään 

useita kertoja viikossa. Pojista näin tekee 26 %. Vuonna 2015 edellä mainitulla tavalla vastasi 

yhteensä 41 % vastaajista (Leino & Nissinen 2018: 65). Puolankajärven koulun oppilaista 35 % 

kertoi etsivänsä tietoja jonkun asian löytämiseksi. Lisäksi Puolankajärven yläkouluikäisten 

oppilaiden keskuudessa blogien lukeminen on erittäin vähäistä, sillä sekä tytöistä että pojista vain 

kaksi oppilasta kertoi lukevansa blogeja vähintään useita kertoja viikossa, mikä on 7 % kaikista 

vastanneista. Vuoden 2015 PISAssa 23 % kaikista vastanneista kertoi lukevansa blogeja vähintään 

useita kertoja viikossa (Leino & Nissinen 2018: 65). Tulos on huomattavasti enemmän kuin 

Puolankajärven koulun oppilaiden keskuudessa.  
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6 Yhteenvetoa ja pohdintaa 
 
Tässä luvussa esitellään keskeisimmät tutkimustulokset Puolankajärven koulun yläkouluikäisten 

oppilaiden lukuharrastuksesta. Tutkimustulosten esittelyn lisäksi pohdin sitä, minkälaisia syitä 

vähäisen lukuharrastuksen takana voisi olla. Lisäksi tarkastellaan koulun merkitystä 

lukuharrastuksen mallina. Luvun lopussa on konkreettisia toimia lukemisen lisäämiselle. Luvussa 

6.2. esitellään oppilaiden mielipiteitä tutkimukseen osallistumisesta. Lopuksi alaluvussa 6.3. 

annetaan mahdollisia jatkotutkimusehdotuksia.  

 
6.1.  Tutkimustulosten yhteenvetoa ja pohdintaa 
 
Tämä tutkimuksen tarkoituksena oli saada selville Kainuussa sijaitsevan Puolankajärven koulun 

yläkouluikäisten oppilaiden lukuharrastus. Tarkasteltavia kohteita olivat oppilaiden koetun 

osaamisen yhteys lukuharrastukseen, lukemisen mielekkyys, lukemiseen käytetty aika sekä se, 

mitä oppilaat lukevat vapaa-ajallaan. Tutkimustuloksia vertailtiin pääosin valtakunnallisiin vuoden 

2018 PISA-tuloksiin.  Tutkimukseen osallistui 54 yläkoululaista, joista tyttöjä oli 31 ja poikia 23. 

Enemmistö vastaajista oli 12–14-vuotiaita.  

 PISAssa (2018) todettiin, kuinka koulujen sisäiset erot voivat kasvaa suuriksikin 

esimerkiksi lukutaidossa. Kyseinen ilmiö on havaittavissa myös Puolankajärven koulussa, sillä 

oppilaiden keskinäiset erot lukuharrastuksessa osoittautuivat suuriksi etenkin sukupuolten välillä. 

Kun Puolankajärven koulun oppilaiden tuloksia vertaillaan yleisesti PISA-tuloksiin, ei merkittäviä 

eroja ole havaittavissa tarkastellessa oppilaiden kiinnostusta lukemista kohtaan. Puolangalla 

yleinen kiinnostus on valtakunnallista tasoa hieman vähäisempää. Lisäksi Puolankajärven koulun 

oppilaat lukevat vähemmän ja yksipuolisemmin vapaa-ajallaan PISA-tutkimukseen verrattuna.  

Puolankajärven yläkouluikäisistä nuorista suurin osa suunnittelee menevänsä peruskoulun 

jälkeen ammattikouluun. Tutkimus myös osoitti, kuinka suurin osa oppilaista kertoi lukevansa 

vain, jos on pakko. Ammattikoulu voi olla vaihtoehto jo lukemisen määrän perusteella, sillä 

luettavan materiaalin määrä on selvästi vähäisempi ammattikoulussa kuin lukiossa. Tämä on 

kuitenkin vain oletus, eikä tutkittua perustetta jatkokoulutuspaikalle ole tehty.   

PISA-tutkimuksen mukaan etenkin poikien kohdalla asuinpaikkakunnalla on suuri merkitys 

lukutaitoon. Puolanka on pieni kunta, jossa on paljon haja-asutusseutua. PISAn (2018) mukaan 

heikoin lukutaidon taso on etenkin Pohjois-Suomessa asuvilla pojilla. Olen jo aiemmin maininnut 
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lukutaidon ja lukuharrastuksen kiinteän yhteyden. Asuinalueen luonnonläheisyys sekä 

käytännönläheiset harrastukset ja elämäntyyli voivat vaikuttaa oppilaiden lukuharrastukseen. 

Lisäksi oppilaiden keskuudessa suosituimmaksi harrastukseksi nousi urheilu. Lukemista kertoi 

harrastavansa vain yksi oppilas. Lisäksi oppilaat kertoivat useita eri harrastuksia, mikä osaltaan 

viestii lukuharrastuksen vähäisyydestä etenkin ajankäytön näkökulmasta. Edellä mainittua 

perustelee myös oppilaiden vastaukset, joissa kerrottiin, kuinka lukemiselle ei ole aikaa. Moni 

oppilas on laittanut muut harrastukset lukemisen edelle, vaikka puolet oppilaista kertoivat 

lukemisen olevan tärkeää. Tutkimus osoittaa, kuinka muut harrastukset ovat yksi syy sille, etteivät 

oppilaat harrasta lukemista.  Lukuharrastuksen vähyyttä tukee myös tutkimustulokset nuorten 

tietotekniikan viihdekäytöstä: Suurin osa nuorista kertoi käyttävänsä tietotekniikkaa 

viihdetarkoituksiin yli kaksi tuntia päivässä sekä hyödyntävänsä sosiaalista mediaa vähintään 

useita kertoja viikossa.  

Tutkimukseni mukaan pojilla huonoja ja hyviä lukukokemuksia oli kolmasosalla. Tytöillä 

huonoja lukukokemuksia oli poikia hieman enemmän.  Tytöistä viidesosalla oli hyviä kokemuksia 

lukemisesta.  Mielenkiintoista on se, kuinka tytöt kertoivat huonoja kokemuksia hyviä enemmän, 

vaikka tyttöjen kiinnostus lukemista kohtaan on tutkimuksen mukaan poikia suurempaa. 

Lukemiseen liittyvillä kokemuksilla vaikuttaa olevan hieman enemmän merkitystä tyttöjen 

kohdalla kuin poikien. Lisäksi pojat perustelivat huonoja kokemuksiaan sillä, kuinka heillä on 

parempaa tekemistä. Johtopäätöksenä onkin, kuinka poikien aiemmat kokemukset eivät vaikuta 

merkittävästi lukuharrastukseen. Toisena oleellisena perusteluna lukemattomuudelle oli lukemisen 

tylsyys, mikä oli tyttöjen eniten käyttämä perustelu. Tylsyys liitettiin nimenomaan yksilöllisiin 

kokemuksiin ja elämyksiin, joihin tytöt viittasivat poikia enemmän. Aiemmat lukukokemukset 

vaikuttavat lukuharrastukseen edelleen. Tyttöjen kohdalla hyvät kokemukset lukemisesta 

perustuivatkin pitkälti juuri aiempiin kokemuksiin lukemisen hauskuudesta ja mukavuudesta tai 

kirjan jännittävyydestä.  Poikien hyvät kokemukset perustuivat kokemusten sijaan lukutaidon 

kehittymiseen tai uuden asian oppimiseen. Syyt lukemiselle ja lukemattomuudelle ovat siis 

sukupuolten välillä erilaiset. Tytöt korostavat elämyksellisyyttä ja kokemuksiaan, kun taas pojilla 

syyt ovat enemmänkin käytännöllisiä.   

Oppilaat perustelivat lukemisen olevan tärkeää lukutaidon ja kirjoitustaidon kehityksen takia 

sekä sanavaraston laajentumisen vuoksi. Pojista lukemista tärkeänä piti neljäsosa, kun tytöistä näin 

ajatteli melkein kaikki. Vaikka oppilaat pitävät lukemista tärkeänä, sillä ei ole yhteyttä oppilaiden 
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lukuharrastukseen. Myös ympärillä oleva kulttuuri vaikuttaa siihen, onko lukeminen suosittua 

nuorten keskuudessa. Koska yleisellä tasolla nuoret eivät harrasta lukemista sekä pitävät lukemista 

tylsänä tekemisenä, vahvistaa tämä ennestään sitä, ettei lukemista harrasteta ainakaan avoimesti. 

Lisäksi tutkimus osoittaa, kuinka oppilaat kokevat olevansa pääosin hyviä lukijoita ja 

hallitsevansa haastaviakin tekstejä. Puolangalla tyttöjen ja poikien välinen ero koetussa 

osaamisessa on valtakunnallisiin PISA-tuloksiin verrattuna suurempi. Pojat eivät koe olevansa 

hyviä lukijoita, mutta suoriutuvat omasta mielestään erilaisista lukemiseen liittyvistä tehtävistä 

ongelmitta. Tytöistä suurin osa piti itseään hyvänä lukijana, vaikka osa kertoi, että heillä on 

lukemisessa ongelmia. Lukuvaikeudet vaikuttavat erityisesti motivaatioon lukemista kohtaan. 

Tämän tutkimuksen mukaan oppilaan koetulla osaamisella ei ole vaikutusta lukuharrastukseen. Jos 

oppilaat kokisivat olevansa huonoja lukemaan, olisi sillä todennäköisesti suurempi yhteys myös 

lukuharrastukseen. 

Tutkimustulosten mukaan oppilaiden on vaikea lukea kirjoja loppuun, mikä kertoo vaikeudesta 

sitoutua lukemiseen. Lisäksi oppilaista suurin osa kertoi käyttävänsä tietotekniikkaa yli kaksi tuntia 

päivässä. Sosiaalinen media ja chattailu osoittautuivat suosituimmiksi verkkokäyttäytymisen 

muodoiksi. Tämän tutkimuksen mukaan digitaalisella ympäristöllä on merkitystä oppilaan 

lukuharrastukseen. Oppilaat ovat osa digitaalista ympäristöä ja lyhytjänteistä elämäntyyliä. On 

todennäköistä, että esimerkiksi sosiaalinen media tai pelaaminen koetaan viihdyttävämpänä 

toimintana kuin lukeminen.  

Tämän tutkimuksen mukaan Puolankajärven koulun yläkouluikäiset oppilaat eivät lue juuri 

lainkaan. Ilmiö on huolestuttava. Pidempien tekstien lukemisessa tarvitaan pitkäjänteistä lukemista 

ja keskittymiskykyä kokonaisuuden hahmottamiseksi. Tytöistä noin hieman alle puolet kertoivat 

lukevansa vain saadakseen tarvitsemiaan tietoja. Pojista näin kertoivat yli puolet. Sekä poikien että 

tyttöjen luetuimmiksi materiaaleiksi nousivat sarjakuvat ja sanomalehdet, mutta näidenkin 

lukijamäärät kattoivat vain muutaman oppilaan vastauksen. Lisäksi suurin osa oppilaista kertoi, 

että he lukevat enintään muutaman kerran vuodessa tietokirjallisuutta, aikakauslehtiä, sarjakuvia, 

kaunokirjallisuutta tai sanomalehtiä. Lisäksi suurin osa Puolankajärven yläkouluikäisistä oppilaista 

lukee vain silloin, kun on pakko.   

Lukemista harrastava oppilas on kiinnostunut lukemisesta, hän lukee aktiivisesti erilaisia 

tekstejä sekä arvostaa lukemista (PISA 2018: 86). Tämän tutkimuksen mukaan Puolankajärven 

koulun yläkouluikäiset nuoret eivät harrasta lukemista, sillä he eivät ole kiinnostuneet siitä, he eivät 
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lue aktiivisesti erilaisia tekstejä eivätkä arvosta lukemista. Myös oppilaat itse kertoivat, etteivät he 

lue vapaaehtoisesti omalla ajallaan. Kun tutkimuksen tuloksia vertailee Saarisen ja Korkiakankaan 

(1997: 12) lukuharrastukseen vaikuttaviin tekijöihin (ks. 29, kuvio 1), vaikuttaa siltä, kuinka 

Puolankajärven koulun yläkouluikäisten nuorten kohdalla lukemattomuuteen vaikuttavat eniten 

oppilaan aiemmat kokemukset lukemisesta. Aiempien tylsien kokemusten lisäksi 

lukuharrastuksettomuuteen vaikuttaa mitä ilmeisimmin muut lukuharrastuksen edelle menevät 

toiminnot kuten oppilaan harrastukset sekä sosiaalinen media ja kavereiden kanssa chattailu. 

Tulokset ovat huolestuttavia etenkin siitä syystä, että lukuharrastuksella on tutkittua yhteyttä 

lukutaitoon, joka on välttämätön jatko-opinnoissa sekä työelämässä pärjäämisen kannalta.   

Puolankajärven koulun opetussuunnitelman mukaan äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen 

tehtävänä on kannustaa oppilaita elämykselliseen ja monipuoliseen lukemiseen (Puolankajärven 

koulun perusopetuksen opetussuunnitelma 2016: 254). Lisäksi koulun tehtävänä on kehittää ja 

tukea oppilasta lukuharrastuksen pariin (Grünthal 2020). Tekstien tulkitseminen on tärkeä osa 

opiskelua. Koulussa olisi hyvä lukea systemaattisesti erilaisia tekstejä yksin, pareittain sekä 

pienryhmissä keskustellen niistä (Grünthal 2020). Myös ääneen lukeminen tai äänikirjojen 

kuuntelu tukevat lukemista. Puolankajärven koulun opetussuunnitelmassa kerrotaan äidinkielen ja 

kirjallisuuden keskeisimpänä motivaatiotekijänä olevan opittavien asioiden merkityksellisyys 

oppilaille.  On myös otettava huomioon, kuinka opettaja toimii lukuharrastajan mallina oppilaille. 

Opettajan olisikin hyvä säilyttää elävä suhde kirjallisuuteen sekä kertoa omista kokemuksistaan 

oppilaille. Alla olevaan taulukkoon on kerätty opettajien tueksi erilaisia käytännön keinoja, joiden 

avulla voidaan lisätä oppilaiden lukemista osaksi koulupäiviä ja oppitunteja. 

 

 

 

 

 

 

 



 60 

 

Taulukko 1: Kuinka lisätä 

oppilaiden lukemista?  

 

 

 

Miksi? 

1. Oppilaille vapaus valita 
luettavat teokset 
mielenkiintojensa mukaan 

 Oppilas lukee aiheesta, joka 
häntä kiinnostaa. Kiinnostavasta 
aiheesta lukeminen on 
motivoivaa. 
 

2. Systemaattisen ja 
pitkäjänteisen lukemisen 
korostaminen 

 Lukutaidon kehittyminen.  

3. Opettajan laatimat kirjalistat 
oppilaiden mielenkiintojen 
mukaan 

 Helpotetaan kiinnostavan kirjan 
löytämistä. 
 

4. Ilmiölähtöinen oppiminen   Motivoiva keino, jossa oppilaat 
etsivät omista kiinnostuksen 
kohteistaan käsin luettavaa 
materiaalia. 
 

5. Koulun ja luokan säännölliset 
lukutunnit tai lukuhetket 

 Rutiinin luominen lukemiseen ja 
yhteisöllisyyden korostaminen. 
 

6. Kirjan kuljettaminen mukana 
koulussa pulpettikirjan tyyliin  

 Lukeminen osaksi myös muita 
oppiaineita. 

7. Äänikirjat ja e-kirjat osaksi 
lukemista. Opettaja lukee 
oppilaille tunnilla ääneen 
erilaisia tekstejä. 

 Tukea lukemiseen. Helppo keino 
päästä osaksi kirjallista 
maailmaa, kuullun 
ymmärtämisen taidot kehittyvät. 
Myös oppiainerajat ylittäen. 
 

8. Opettaja kertoo omista 
lukukokemuksistaan sekä 
vinkkaa omia lukemiaan 
teoksiaan. 
 

 Opettaja toimii roolimallina 
oppilaille. 

9. Eurooppalainen 
kirjallisuusviitekehys 12–15 – 
vuotiaille (Literary 
Framework for Teachers in 
Secondary Education) 

 
 

Opettajan tueksi kirjallisuuden 
opetukseen. Oppilaiden 
taitotasoon sopivaa kirjallisuutta 
sekä kotimaisesta että 
kansainvälisestä tuotannosta. 
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6.2.   Mitä mieltä oppilaat olivat kyselystä?  
 
Kyselylomakkeen lopussa oppilaita pyydettiin vastaamaan kysymykseen, jossa kysyttiin heidän 

mielipidettään kyselystä. Vastausvaihtoehdot olivat tylsä, tosi tylsä, kiva, koska meni tuntia ja iha 

ok 2,5/5.  Suurin osa oppilaista vastasi kyselyn olleen kiva, koska meni tuntia.  Tytöistä näin vastasi 

reilu puolet ja pojista suurin osa.  Kysymysvaihtoehtojen humoristinen muotoilu on 

todennäköisesti vaikuttanut siihen, kuinka suurin osa oppilaista kertoi kyselyn olleen kiva, vaikka 

todellisuudessa kyselyt eivät olisi mielenkiintoisia tai viihdyttäviä oppilaan mielestä. Toisaalta 

tulokset kertovat myös oppilaiden asenteesta koulunkäyntiä kohtaan. Kysely teetätettiin oppilaille 

äidinkielen ja kirjallisuuden oppitunneilla. Jos oppiaine on oppilaan mielestä tylsä, on kyselyn 

tekeminen todennäköisesti mukavampaa. Lisäksi äidinkielen ja kirjallisuuden oppitunteihin liittyy 

vahvasti kirjallisuus ja lukeminen, jotka eivät tämän tutkimuksen mukaan kiinnosta oppilaita juuri 

lainkaan.  

 
6.3.  Jatkotutkimusehdotuksia  
 
Tutkimukseni tarkasteli oppilaiden lukuharrastusta kolmen näkökulman kautta PISA-tutkimuksen 

valossa. Koska tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena, se antoi näyttöä vain sen hetkisestä 

tilanteesta Puolankajärven koulun yläkouluikäisten oppilaiden lukuharrastuksesta yleisesti. 

Lukuharrastus voi kuitenkin muuttua, joten tutkimuksen voisi toteuttaa uudestaan esimerkiksi 

viiden vuoden välein, jolloin yläkouluikäiset ovat vaihtuneet. Lisäksi tutkimuksen teoreettinen 

tausta voisi pohjautua enemmän lukuharrastukseen sinänsä. Tällöin vertailevaa tutkimusta 

valtakunnallisiin PISA-tuloksiin ei ole relevanttia tehdä, vaan uusia tutkimustuloksia olisi 

luontevaa vertailla tämän tutkimuksen tuloksiin. Lisäksi opettajien ja oppilaiden huoltajien 

lukuharrastusta olisi syytä tutkia Puolangalla.  Lisäksi voisi tarkastella tarkemmin sitä, mitä teoksia 

nuoret lukevat esimerkiksi kaunokirjallisuudesta. Myös valtakunnallista laajaa lukututkimusta olisi 

tarpeellista tehdä siitä, kuinka monta teosta oppilaat lukevat yläkoulun aikana keskimäärin.  

Jatkotutkimusta voisi tehdä myös enemmän lukemiseen liittyvistä asenteista laadullisin 

menetelmin esimerkiksi haastatteluin, jotta saataisiin selville, miksi lukeminen on esimerkiksi 

tylsää. Haastattelu mahdollistaisi myös asioiden syvällisemmän tarkastelun ja jatkokysymysten 

esittämisen, sillä tässä tutkimuksessa asioita tarkasteltiin kovin pintapuolisesti. Lukuharrastukseen 

liittyvää tutkimusta olisi hyvä tehdä myös laajemmin esimerkiksi kainuulaisten nuorten 
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keskuudessa. Myös nuorten kirjastonkäyttöä koskeva laaja tutkimus voisi olla tarpeen. Mukaan 

voisi ottaa myös opettajien sekä aikuisten kirjastonkäytön.  

Verkkolukemista sekä digilaitteiden käytön vaikutusta oppilaiden lukuharrastukseen ja 

lukutaitoon olisi syytä tutkia, sillä tässä tutkimuksessa verkkolukemiseen ei ollut mahdollista 

paneutua syvällisesti. Myös suosiota erityisesti kasvattavat e- ja äänikirjat nuorten keskuudessa 

olisivat mielenkiintoinen tutkimusaihe. Lisäksi lukemiseen liittyvää tutkimusta on tehty paljon 

tarkastellen tiettyä ikäryhmää. Tässäkin tutkimuksessa perehdyttiin yläkouluikäisiin nuoriin ja 

myös PISA-tutkimuksessa pääpaino on 15-vuotiaissa nuorissa. Laajaa tutkimusta lukemisen 

elinkaaresta olisikin hyvä tehdä, jotta saataisiin selville, miten lukeminen muuttuu ihmisen 

elinkaaren aikana, ja missä vaiheessa lukemisesta tulee tylsää.  
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Liitteet  
 
Liite 1: Kyselylomake  

Puolankajärven koulun 6.–9. luokan oppilaiden lukuharrastus  

Moi sinä yläkoululainen nuori!  

Opiskelen suomen kieltä Helsingin yliopistossa ja valmistun äikän opeksi. 
Oot varmaan joskus kuullut graduista ja opinnäytetöistä? Sellaisen pääsee tekemään 
ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Nyt sulla on mahdollisuus auttaa mua gradussani 
vastaamalla tähän kyselyyn, joka on laadittu tutkielmaani eli sitä gradua varten. Kun vastaat tähän 
kyselyyn mahdollistat opintojeni etenemisen ja samalla valmistumisen.  

Tämän kyselyn tarkoituksena on saada selville sun koulun 6–9.luokkalaisten oppilaiden 
lukuharrastus. Lukuharrastus tarkoittaa lyhyesti sellaista lukemista, joka on vapaaehtoista ja 
tapahtuu kouluajan ulkopuolella vähän niinkuin jalkapallon pelaaminen tai tanssi, eli pidä tämä 
asia mielessä koko kyselyn ajan: vapaa-ajalla lukeminen. Sulta kysytään niin sanottuja avoimia 
kysymyksiä, joihin saat itse kirjoittaa vastauksen. Niiden lisäksi on suljettuja kysymyksiä, joissa 
on vaihtoehdot valmiina.  

Muista, että tähän kyselyyn vastaaminen on täysin vapaaehtoista. Lisäksi voit missä vaiheessa 
tahansa lopettaa kyselyyn vastaamisen, jos siltä tuntuu. Silloin kaikki vastaukset poistuu. Sua ei 
pystytä jäljittämään tän kyselyn perusteella eikä vastauksista käy ilmi sun vastaukset eli kyselyyn 
vastataan täysin anonyymisti ja mä takaan sen.  

Jos sulla ilmenee jotain kysyttävää tähän liittyen, voit laittaa sähköpostia osoitteeseen xxx. Voin 
myös kertoa mun opinnoista, jos haaveilet äikän open ammatista.  

Vastaathan kyselyyn rehellisesti, kiitos!  
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1 Lähtö 

1. Sukupuoli  
a. tyttö 
b.  poika  

2. Kuinka vanha olet?  
3. Harrastukset/kiinnostuksen kohteet  
4. Peruskoulun jälkeen suunnittelen meneväni  

a. lukioon  
b. ammattikouluun  

5. Mitkä ovat huoltajiesi ammatit?  
6. Lukevatko huoltajasi vapaa-ajalla esim. kirjoja tai sanomalehtiä?  

a. joo  
b. ei  

2 Jes, eka sivu takana!  

Vastaathan seuraaviin avoimiin kysymyksiin kokonaisin virkkein, kiitos.  

1. Miksi lukeminen on tai ei ole mielestäsi tärkeää?  
2. Minkälaisia kokemuksia sinulla on lukemisesta? Kuvaile yhtä kokemustasi mahdollisimman 

tarkasti.  
3. Miksi luet tai et lue omaehtoisesti vapaa-ajallasi?  
 

3 Puolessa välissä mennään  

Lue väite ja mieti, kuinka samaa tai eri mieltä olet sen kanssa.  

1. Luen vain, jos on pakko.  
2. Lukeminen on yksi mieliharrastuksistani.  
3. Keskustelen mielelläni kirjoista toisten kanssa. 
4. Minun on vaikea lukea kirjoja loppuun.  
5. Olen iloinen, jos saan kirjan lahjaksi.  
6. Minusta lukeminen on ajanhaaskausta.  
7. Käyn mielelläni kirjakaupassa tai kirjastossa.  
8. Luen ainoastaan saadakseni tietoja, joita tarvitsen. 
9. En pysty keskittymään lukemiseen kauempaa kuin muutaman minuutin.  
10. Kerron mielelläni mielipiteitäni kirjoista, joita olen lukenut.  
11. Vaihtelen mielelläni kirjoja ystävieni kanssa.  

4 Kohta loppuu  

1. Olen hyvä lukija. 
2. Pystyn ymmärtämään vaikeitakin tekstejä.  
3. Luen sujuvasti.  
4. Minulla on aina ollut vaikeuksia lukemisen kanssa.   
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5. Joudun lukemaan tekstin useaan kertaan ennen kuin täysin ymmärrän sen.  
6. Minusta on vaikeaa vastata tekstiä koskeviin kysymyksiin.  

5 Ei enää paljoa 

1. Kuinka usein luet aikakauslehtiä omasta halustasi?  
2. Kuinka usein luet sarjakuvalehtiä omasta halustasi?  
3. Kuinka usein luet kaunokirjallisuutta omasta halustasi?  

kaunokirjallisuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä romaanien ja runoteosten lukemista.  
4. Kuinka usein luet tietokirjallisuutta omasta halustasi?  
5. Kuinka usein luet sanomalehtiä omasta halustasi?  
6. Kuinka usein luet sähköpostia?  
7. Kuinka usein chattailet?  

chaittailulla tarkoitetaan tässä yhteydessä esim. facebookissa juttelua tai muuta verkossa 
tapahtuvaa juttelua.  

8. Kuinka usein luet verkkouutisia?  
9. Kuinka usein käytät verkkosanakirjaa tai tietosanakirjaa?  
10. Kuinka usein etsit tietoja verkosta jonkin tietyn asian oppimiseksi?  
11. Kuinka usein osallistut verkossa keskusteluryhmiin- tai foorumeihin?  
12. Kuinka usein etsit käytännöllisiä tietoja verkosta? esim. ohjeita  
13. Kuinka usein luet blogeja?  
14. Kuinka usein käytät sosiaalista mediaa?  
15. Kuinka paljon tavallisesti käytät aikaa siihen, että luet omaksi iloksesi?  
16. Kuinka paljon aikaa käytät tietotekniikan viihdetarkoituksiin päivässä?  (Tietotekniikan 

viihdetarkoituksilla tarkoitetaan esim. pelaamista, sähköpostin käyttöä, chattailua, musiikin 
kuuntelua, suoratoistopalveluiden käyttöä (esim. Netflix), sosiaalisessa mediassa olemista, 
surffailua, omien verkkosivujen tai blogin ylläpitoa) 

Vihdoin ja viimein maalissa, hyvä minä!  

1. Tämä kysely oli   
a. tylsä 
b. ihan ok 2,5 /5 
c.  kiva, koska meni tuntia  
d. tosi tylsä 

Kiitos super paljon vastauksistasi!  
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Liite 2: Tutkimuslupa-anomus  
 
Tutkimuslupa-anomus  
  
Hyvä rehtori,  

Olen suomen kielen maisteritutkinnon opiskelija Helsingin yliopistosta ja teen syventävien opintojen 

tutkielmaa (entinen Pro Gradu) aiheenani 6.–9. -luokkalaisten oppilaiden lukuharrastus. Tutkielmani 

tavoitteena on saada tietoa Puolankajärven koulun yläkouluikäisten omaehtoisesta lukemisesta vapaa-ajalla.  

Mikäli myönnätte luvan tutkielmani tekemiseen koulunne oppilaista, kerätään tutkimusaineisto marraskuun 

2020 aikana. Kysely toteutetaan sähköisesti oppilaiden koulupäivän aikana.  

Kyselylomakkeen aineistoa tulevat käsittelemään ainoastaan minä, tutkielman tekijä sekä 

mahdollisesti myös tutkielmani ohjaaja. Takaan kaikissa tutkimusprosessin vaiheissani tutkimukseen 

osallistuneille henkilöille anonymiteettisuojan; tutkimuksessa ei tuoda missään vaiheessa julki oppilaiden, 

perheenjäsenten, opettajien tai rehtorin tietoja.  Jokaisella tutkimuksen osallistuvalla henkilöllä on 

mahdollisuus vetäytyä tutkimuksesta milloin tahansa, jolloin kaikki häntä koskeva materiaali poistetaan. 

Vetäytyminen tutkimuksesta ei vaikuta oppilaan opetukseen, arviointiin tai muuhun koulunkäyntiin. 

Tutkimuksesta saatuja tietoja käytetään vain ja ainoastaan syventävien opintojen tutkielmassa, joka 

julkaistaan Helsingin yliopiston kokoelmissa. Tutkimuksen valmistuttua lähetän siitä kopion koulullenne 

niin halutessanne, jolloin rehtori, opettajat, oppilaat ja huoltajat voivat tutustua siihen halutessaan. 

 Mikäli haluatte kuulla lisää tutkimuksestani tai siihen liittyvästä toteutuksesta, voitte olla 

yhteydessä minuun. Samoin tutkimukseen osallistuvilla oppilailla, heidän huoltajillaan ja opettajilla on 

mahdollisuus ottaa yhteyttä lisäkysymyksissä.  

 Yhteistyöterveisin,   
Anni Karhu   
Helsingin yliopisto  
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Tutkimuslupa-anomus rehtorille täytettäväksi  
 
Olen lukenut tutkimuslupa-anomuksen. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja jokainen 

oppilas voi vetäytyä tutkimuksesta halutessaan milloin tahansa. Tutkimukseen osallistuminen tai 

siitä vetäytyminen ei vaikuta oppilaan opetukseen, arviointiin tai muuhun koulunkäyntiin. 

Tutkimusaineisto kerätään oppilaan kouluajalla. Kaikki tutkimusaineisto käsitellään 

luottamuksellisesti ja takaan tutkimukseen osallistuville henkilöille anonymiteettisuoja 

tutkimuksen jokaisessa vaiheessa.   

  

Olen lukenut tutkimuslupa-anomuksen ja  
o hyväksyn tutkimuksen tekemisen koulussamme.  

o en hyväksy tutkimuksen tekemistä koulussamme.   

  
Paikka ja ja aika: 

___________________________________  

Allekirjoitus: 

________________________________________ 

____________________________________  Nimenselvennys: _________________________ 
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