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Jokinen, Päivi, The assemblages of tinyliteracies. A posthumanist rethinking of
literacies beyond human-centredness
University of Oulu Graduate School; University of Oulu, Faculty of Education
Acta Univ. Oul. E 219, 2022
University of Oulu, P.O. Box 8000, FI-90014 University of Oulu, Finland

Abstract

This study connects with the posthumanist ontological turn by problematizing the status of the
literate human being as the center of the world on the ruined planet. Deeply embedded in Western
humanism, literacies are considered core to being human. While top performance in literacies
accumulates to the socio-economically high-achieving groups, one of the most alarming
challenges for Finnish schools is the literacy achievement of the heterogenous group of immigrant
children. The 16 children, aged from 6 to 13, who participated in the ethnographic empirical
material of this doctoral study, had moved to Finland from different parts of the world.

For a rethinking of the habitual and taken-for-granted understanding of literacies, this research
explores and speculates what else might also be happening within the literacy phenomenon. The
study asks: 1) What is brought forth when thinking with literacies in the context of migrant
education? 2) What do affect and embodiment produce for a rethinking of literacies in Finnish
language assemblages? 3) In the study of literacies, what does the posthumanist ontology produce
for methodological choices? Here, literacies are explored as sociomaterial assemblages, rupturing
the Enlightenment subject. The postqualitative analysis does not aim for sharply defined cuts, but
instead honors open-ended abundance and multidirectional rhizomes. The way of writing seeks to
feel and sense literacies. Working with productive uncertainty continues throughout the study. 

Instead of solutions and best practices, the thesis suggests dwelling with the trouble.
Tinyliteracies emerge as a proposal to create space for literacy practice beyond the grand
narratives of human supremacy or Finnish exceptionalism. Rather, tinyliteracies operate as
emergent, minor, embodied, and affective. A performative picture of the liveliness of tinyliteracies
has been produced together with artist Anna Vuorinen. The fundamental aim of this study is to
strengthen ethics by connecting life back with literacies. The thesis seeks to respond to the
challenge of literacy inequalities among minority learners. The thesis is based on three
international journal articles. The most central theorists of this study are Gilles Deleuze (with Felix
Guattari), Karen Barad, and Anna Tsing.

Keywords: anthropocene, assemblage, education, ethnography, literacy, minorities,
multiliteracies, posthumanism





Jokinen, Päivi, Pikkulukutaitojen posthumanistiset toimielmat. Ihmiskes-
keisyyden ongelma ja lukutaidon uudelleenajattelun mahdollisuudet
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Tiivistelmä

Länsimaisessa humanistisessa maailmankuvassa lukutaitoja pidetään ihmisyyden ytimenä. Tämä
väitöstutkimus kytkeytyykin posthumanistiseen käänteeseen problematisoiden lukevan ja kirjoit-
tavan ihmisen asemaa ”luomakunnan kruununa” kärsineellä planeetalla. Suomalaisen koulujär-
jestelmän hälyttävimpiä haasteita on lukutaidon heikkeneminen ja eriytyminen sosioekonomis-
ten ryhmien välillä, mikä näkyy maahanmuuttotaustaisten oppilaiden osaamisessa. Väitöstutki-
muksen 16 etnografiseen aineistoon osallistunutta 6–13-vuotiasta perusopetukseen valmistavan
opetuksen oppilasta ovat muuttaneet Suomeen maapallon eri puolilta, mikä haastaa ajattele-
maan totuttuja lukutaitokäytäntöjä toisin.

Päätavoitteena on tuottaa mahdollisuuksia lukutaitojen uudelleenajattelulle posthumanistisen
ontologian ravisuttamana. Työ selvittää ja spekuloi, mitä muuta lukutaitoilmiössä voisi myös olla
meneillään. Väitöskirja kysyy: 1. Mitä tulee esiin, kun lukutaitoja kanssa-ajatellaan maahan-
muuttotaustaisten opetuksen kontekstissa? 2. Mitä affektiivisuus ja ruumiillisuus tuottavat luku-
taitojen uudelleenajattelulle suomen kielen oppimisen toimielmissa? 3. Mitä posthumanistinen
ontologia tuottaa lukutaitotutkimuksessa tehtäville metodologisille ratkaisuille?

Tutkimus tarkastelee lukutaitotoimintaa sosiomateriaalisina toimielmina, mikä purkaa totu-
tun valistussubjektin. Työn jälkilaadullinen analyysi ei pyri leikkaamaan elämän monimuotoi-
suutta tiukkoihin rajauksiin vaan kunnioittaa monisuuntaisia rönsyjä. Tutkimusotteen orientaa-
tio tunnustelee lukutaitoja liikkeessä pysytellen. Pienten lukutaitotasankojen esitystapa skaalau-
tuu pienistä mikrohetkistä maapallon epookkeihin ja takaisin tutkimusluokan arkeen.

Väitöstutkimus ehdottaa ratkaisun ja hyvien käytäntöjen asemesta hankaluuksien kanssa vii-
pyilyä. Pikkulukutaidot kehkeytyvät pikkuuden logiikasta. Ne ovat pyrkimys tuottaa tilaa luke-
misen ja kirjoittamisen käytännöille, jotka eivät perustu suureen kertomukseen ihmisen ylivertai-
suudesta tai suomalaisesta erityisyydestä. Sen sijaan olemassaolon pikkulukutaidot operoivat
vähemmistöisinä, ruumiillisina ja affektiivisina. Yhdessä taiteilija Anna Vuorisen kanssa on tuo-
tettu performatiivinen kuva pikkulukutaitojen eläväisestä kuhinasta. Kolmeen kansainväliseen
tiedeartikkeliin perustuvan tutkimuksen keskeisimpiä teoreetikkoja ovat Gilles Deleuze (ja Felix
Guattari), Karen Barad ja Anna Tsing.

Asiasanat: antroposeeni, etnografia, lukutaito, maahanmuuttajaopetus, monilukutaito,
posthumanismi, toimielma, vähemmistöt
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Tervetuloa lukukabinettiin: Esipuhe 

Kirjastohistorian alan väitöstutkimuksessaan Mäkinen (1997) kertoo 1700-luvun 

eurooppalaisista lukukabineteista, jotka olivat yksi vaihe julkisen kirjastolaitoksen 

kehkeytymisessä. Väitöskirjan mukaan lukukabinetit (saks. Lesekabinette) 

kehittyivät lukuseurojen käyttöön isoissa kaupungeissa, ja niitä edelsivät 

yksityisten kaupallisten yrittäjien lainakirjastot ja suljettujen seurojen lukukirjastot. 

Siinä missä ranskalaiset lukukabinetit (ransk. Cabinet de lecture) olivat 

kirjakauppiaiden ylläpitämiä, saksalaiset lukukabinetit muodostuivat Mäkisen 

mukaan lukusalista, kirjastosta ja seurusteluhuoneesta ja olivat avoinna useita 

tunteja päivässä. Mäkinen kirjoittaa, miten lukukabinettien rinnalla toimi silmää-

tekevien ja oppineiden kirjasosieteetteja, seurapiiriklubeja, herrasmiesklubeja ja 

vapaamuurarilooseja. Suomessa perustettiin vuonna 1798 Turkuun lukuseura, jota 

mainostettiin lukukabinettina (Mäkinen, 1997, s. 120–122). Mäkinen (1997) 

erittelee, miten tutkimusperinteissä tällaiset lukuseurat ovat näyttäytyneet 

elitistisinä ja yläluokkaisina ja miten niiden toimintalogiikan on todettu sulkeneen 

ulkopuolelle esimerkiksi urbaanin alaluokan sekä naiset (s. 110–111). 

Tämän käsillä olevan väitöskirjan lukija tulee kutsutuksi mukaan luku-

kabinettiin, jossa kunnioitetaan toisenlaista logiikkaa kuin 1700-luvulla. Tässä 

lukukabinetissa tavoitellaan vähemmistöiseksi-tulemista eli minoorisuutta 

(Deleuze, 2005, s. 174). Täällä tietämisen käytänteet ovat kuljeskelevia, moni-

suuntaisia ja avoinloppuisia. Täällä kytkeydytään eettisiin virtauksiin, jotka 

feministifilosofi Braidottin (2019b) sanoin vahvistavat feminististä, köyhää, 

dekoloniaalista, sairastunutta, maahanmuuttaja- ja queer-tietämistä (Braidotti, 

2019b, s. 45, 49). Myöskään lasten olemassaoloa ja tietämistä – eli ikään liittyvää 

minoorisuutta – ei ohiteta (Murris, 2016). Termi ”minoorisuus” viittaa standardi-

mallista poikkeavaan tai sitä murentavaan toimintatapaan. Minoorisuudella ei 

tarkoiteta niinkään subjektiviteettia (kuten rotua, sukupuolta tai luokkaa) eikä 

määrällistä eroavuutta (Kurikka, 2013, s. 291). Enemmistön määrittelee malli, 

johon on sopeuduttava; vähemmistöllä ei ole mallia, vaan se on muutos ja prosessi 

(Deleuze, 2005, s. 131). Minoorisuus ei merkitse vähemmistökielellä kirjoittamista, 

vaan ennemminkin sen tuottaa vähemmistö enemmistöisessä kielessä (Deleuze & 

Guattari, 1986, s. 16). Minoorisessa lukukabinetissa ravisutetaan totuttuja luku-

taitokäsityksiä sisältäpäin. 

Tässä lukukabinetissa tuottuu rönsyilevä toimielma, joka rakentaa argu-

menttinsa maailmassa, joka ei enää toimi kuten ennen. Maapallon historiassa on 

meneillään uusi ajanjakso, antroposeeni. Antroposeenilla tarkoitetaan ihmisen 
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mukaan nimettyä aikakautta (muinaiskreikan anthrōpos merkitsee ”mies, ihminen”) 

(Braidotti, 2019a). Antroposeeni on geologinen määritelmä, joka perustuu ihmisen 

jättämiin jälkiin maakuoren kivikerrostumissa (Crutzen & Stoermer, 2000; 

Toivanen & Korhonen, 2017). Neljäs teollinen vallankumous ja kuudes joukko-

sukupuutto vaikuttavat maapalloon yhä kiihtyvästi (Tsing, 2020). Tämä on 

perustava syy maadoittua eettiseen orientaatioon, jossa opetellaan lukemaan toisin, 

kirjoittamaan toisin, tietämään toisin ja toimimaan toisin. Siksi lukukabinettimme 

tunnelma henkii ennemminkin kasvatustieteilijä MacLuren (2006) speku-

loiman ”kuriositeettikabinetin” tuntuja. Tämän lukukabinetin toteutus etsii 

käytäntöjä, jotka voisivat pystyä vastustamaan ylikiihtynyttä maailman tahtia. Se 

suosii päättymätöntä hetkeä ja kunnioittaa velvollisuutta sotkeutua yksityiskohtiin. 

Se häiritsee itsestään selvinä pidettyjä, yksinkertaistavia ja typistäviä olettamuksia 

lukutaidoista. Se kutsuu fragmentaariseen kirjoittamiseen sekä aistimisen intensi-

fioitumiseen. Se toteutuu tietämisen ja ei-tietämisen rajapinnassa ja hyväksyy 

epävarmuuden sekä ahdistusten ja vastakkaisuuksien pinnalle tulon. Se sotkeutuu 

hierarkkisiin rakenteisiin ja hämmentää selkeyden illuusiota. Lukukabinetissamme 

havaitseminen, oppiminen, ihmetys ja mielikuvitus asettuvat liikkeeseen (Burnett 

& Merchant, 2016; MacLure, 2006, s. 737–742). 

Tämän väitöskirjan yhteenveto-osion rakenne ei ole perinteinen. Koska 

(jälki)laadullinen tutkimusote ei ylläpidä rajoja teorian, empirian, metodologian, 

analyysin ja ”tulosten” välillä, kirjoittamisessa astutaan pois totutusta akateemisen 

raportoinnin muodosta. Braidotti (2013, s. 164–165) pitää kriittisen post-

humanismin teorialle tärkeänä humanismin lineaarisuuden häiritsemistä siten, että 

tutkimusta kirjoitetaan epälineaarisesti, monisuuntaisesti ja tietämisen osittaisuus 

tunnustaen. Posthumanistinen tietäminen on verkkomaista, hajaantunutta ja moni-

keskuksista, ja sen rihmastoinen ajattelun tapa sallii monien yhteyksien luomisen 

(Braidotti, 2013, s. 165). 

Opinnäytetyön kirjallinen esitystapa vaatii rakenteen, jossa perinteinen kirja 

etenee lineaarisesti vasemmalta oikealle. Tämä kokoomaosa raportoi 

väitöstutkimuksen kokonaisuuden. Kolme englanninkielistä journaaliartikkelia 

nivoutuvat läpäisevästi osaksi yhteenvedon kudelmaa, mutta samalla työn 

kokonaisuus on artikkeleita laajempi. Koska väitöskirjassa on otettava huomioon 

opinnäytetyön vaatimukset ja koska akateemisten töiden lukijat ovat kuitenkin 

tottuneet tietynlaiseen tutkimusraportin rakenteeseen, tämän yhteenveto-osan 

rakenteen selkeyttämiseksi olen hahmotellut seuraavan kuvion (ks. Kuvio 1) 

lukijan työtä helpottaakseni. 
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Kuvio 1. Väitöskirjan yhteenveto-osion epälineaarinen ja monisuuntainen rakenne, 

jossa on kaksi vaihtoehtoista alkua ja tulosluvun asemesta osa ”Ratkaisut ilman 

ratkaisuja”. Kuviota luetaan vasemmalta oikealle. Toisen alun käynnistää toppa-

housujen suhinan äänitiedosto (osoitteessa https://www.fire-

collective.com/pikkulukutaidot) (kuvion taustagrafiikka muokattu Creative Commons 

lisenssillä CC0 1.0 lähteestä Perennial Monocot Stem: Acorus Rhizome, tekijä bccoer). 

Tässä väitöskirjan yhteenvedossa on kaksi alkua, ja työn lukemisen voi aloittaa 

vaihtoehtoisesti toisen alun kohdalta, missä käynnistyvät ”pienet lukutaito-

tasangot”. Totuttua väitöskirjarakennetta kaipaava lukija voi halutessaan aloittaa 

lukemisen tutkimuskysymyksistä (ks. Alaluku 1.6, Tutkimuksen tavoite, tutkimus-

kysymykset ja journaaliartikkelit). Kuvaan seuraavaksi työn kolmen osan sisällön 

ja funktion. 

OSA 1: ENSIMMÄINEN ALKU. Minä-kertoja selittää ja perustelee 

valintansa. Ensimmäinen osa on selittävä, ja siinä perustellaan työn toteutustapaa 

koskevat ratkaisut. Opinnäytetyöhön kuuluvat elementit pyritään ottamaan esille 

tässä osassa. Braidotti (2013, s. 164) painottaa posthumanistisen tutkimuksen 

aloittamista tarkan kartografian luomisella tutkimusaiheesta. Työn ensimmäinen 

alku käynnistyykin ”Johdatuksella johdantoon”, joka taustoittaa tutkimusaihetta ja 

lähestymistapaa sekä paikantaa tutkijan ja tutkimuksen. Johdanto-luvussa 



12 

esitellään työn keskeiset käsitteet, esitetään perustelut tutkimuksen tarpeelli-

suudelle sekä asetetaan tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset. Ensimmäisen 

alun johdanto-osio pyrkii olemaan mahdollisimman selkeä ja johdonmukainen, 

mutta se etenee tarkoituksellisen hitaasti; onhan yksi tähän tutkimukseen sisään-

kirjoittuneista pyrkimyksistä opetella hidastamaan ylikiihtyneen ajan tahtia. 

Metodologia ilman (valmista) metodologiaa, kyborgisen kouluetnografian 

toteutuminen sekä aineiston analyyttinen prosessi esitetään yksityiskohtaisesti 

tämän osan toisessa luvussa. Aineiston roolina tässä tutkimuksessa ei ole toimia 

evidenssinä, jolla todistetaan tutkimustulokset; sen sijaan aineistoon suhtaudutaan 

aktiivisena tulokulmana lukutaitoilmiön uudelleenajattelemiseksi. 

OSA 2: TOINEN ALKU. Pienet lukutaitotasangot. Toinen osa on 

yhteenveto-osion sydän ja toteutukseltaan performatiivinen1 . Pyrkimyksenä on 

affektiivisesti ravistellen tehdä sitä, mistä tämä tutkimus kertoo – eli häiritsevästi 

epävarmassa ajassa elämisestä lukutaitojen kanssa. Pienet lukutaitotasangot ovat 

itsenäisiä fragmentteja, eräänlaisia pienoisesseitä, ja niissä kytkeydytään lukutaito-

ilmiön ajatteluun 23 tulokulmasta. Nämä tulokulmat ovat analyyttisia, sillä 

jokainen niistä pohtii, mitä tapahtuu, kun lukutaitoja ajatellaan tämän käsitteen, 

näkökulman tai aineistopalan kanssa. Tasangoissa on vahvasti teoreettinen lataus, 

mutta sen sijaan että kyseessä olisi perinteinen kirjallisuuskatsaus, teorian kanssa 

tehdään koko ajan työtä kysyen, miten tämän tulokulman kanssa voi uudelleen-

ajatella lukutaitoja. Liikkeessä pysyen ja ilman selittämistä pienet lukutaitotasangot 

itsessään toteuttavat sitä minoorista pikkuuden logiikkaa, mistä tässä työssä on kyse. 

Tasangot kunnioittavat moninaisuutta ja rönsyilevyyttä. Pienet lukutaitotasangot 

käynnistyvät toppahousujen suhinan äänitiedostosta (osoitteessa https://www.fire-

collective.com/pikkulukutaidot), joka on nauhoitettu tutkimuskoulun käytävässä ja 

siivittänyt tutkimuksen analyyttista prosessia. 

OSA 3: RATKAISUT ILMAN RATKAISUJA. Kolmas osa kokoaa yhteen 

ne rönsyt, näkökulmat ja pohdinnat, jotka työssä ovat nousseet esiin. Kolmannen 

osan aluksi esitellään suhteisina toimielmina kolme kansainvälistä journaali-

artikkelia, jotka väitöstutkimuksesta on tuotettu. Koska väitöstyö kauttaaltaan 

problematisoi ”tutkimustuloksen” traditiota osana ihmiskeskeisen valistuksen 

 
1  Performatiivisuudella tarkoitetaan tässä väitöstyössä Baradin (2007) toimijuusrealismin mukaista 
välitöntä kytkeytymistä tutkimusilmiön ja maailman kanssa. Baradin teoria purkaa representationaalisen 
todellisuuskäsityksen ja ehdottaa kvanttifyysisin perusteluin performatiivisuuden sille vaihtoehtona. 
Tällöin lähestymistavassa korostuu kokeilevuus sekä pyrkimys ravisuttaa totuttuja käsityksiä siitä, 
millaista tutkimuksen tulisi olla (Barad, 2003; Jokinen & Nordstrom, 2020; Østern, Jusslin, Knudsen, 
Maapalo & Bjørkøy, 2021). 
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suurta edistystarinaa, kolmannen osan henkeen ei kuulu tarjota huojentavaa 

katharsista, epifeenistä ratkaisua tai parhaita pedagogisia käytänteitä. Sen sijaan 

hankaluuden sietäminen ja häiritsevä epävarmuus jatkuvat kärsineen planeetan 

lukutaidoissa, joiden nimeksi työn kolmas osa ehdottaa pikkulukutaitoja. Niihin 

liittyy yhteistyössä taiteilija Anna Vuorisen kanssa tuotettu kuva, joka performa-

tiivisesti kokoaa yhteen pikkulukutaitojen elementtejä ja monisuuntaista kuhinaa. 

Kolmannessa osassa esitetään myös pohdinta sekä tutkimuksen luotettavuuden 

arviointi posthumanistisesta näkökulmasta. Kolmas osa päättyy jälkikirjoitukseen 

raunioista, joissa spekuloidaan lukutaitoja 100 vuoden kuluttua. 

Työssä on mukana kuvia, joista useimmat ovat valikoituneet kouluetno-

grafisesta tutkimusaineistosta. Kuvien tarkoituksena ei ole edustaa tai selittää 

tutkimuksen kulkua, vaan ne ovat performatiivisia ja kutsuvat lukijaa mukaan 

osallistumaan tutkimuksen toteutumiseen ja lukutaitojen uudelleenajatteluun. 

Tekstiin on paikoin kirjoitettu paikka–aika-koordinaatteja. Kvanttifyysikko ja 

feministitutkija Barad (2010) käyttää paikka–aika-koordinaatteja artikkelinsa osien 

rakentamiseen liikkuakseen monikerroksissa ajassa. Braidotti (2013, s. 164–165) 

pitää monikerroksista aikaa olennaisena osana posthumanistista kriittistä teoriaa. 

Tässä työssä paikka–aika-koordinaatit liittyvät erityisesti tutkijan omiin kytkey-

tymisiin tutkimusprosessin eri aikakerroksiin. Myös ensimmäinen väitöskirjan 

osatutkimus (ks. Artikkeli I) hyödyntää esittämistavassaan vastaavia koordinaatteja. 

Yhteenveto-osio on kirjoitettu suomeksi, vaikka osatutkimukset on julkaistu 

englanniksi kansainvälisissä tiedelehdissä. Tähän syynä on halu osallistua post-

humanistisesta näkökulmasta Suomessa käytävään lukutaitokeskusteluun. Koska 

työn lähdekirjallisuus on pääsääntöisesti englanninkielistä ja anglosentristä, olen 

itse tehnyt paljon käännöstyötä tätä yhteenvetoa kirjoittaessani. Miellän näiden 

kielten välissä kulkemisen itsessään minooriseksi prosessiksi. 

Tämän väitöstutkimuksen ytimessä on pureutuminen lukutaitoihin ilmiönä. 

Työn ydintehtävänä on ajatella lukutaitoja uudelleen posthumanistisen onto-

logian ravisuttamana. Läpi työn pohdin ja tunnustelen, mitä muuta lukutaidoissa 

voisi myös olla meneillään. Työn ensisijaista pyrkimystä voisi luonnehtia speku-

loivaksi ja kokeilevaksi. Työvaiheiden lävitse jatkuu uusien ”monisuuntaisten 

suhteisuuksien” (Braidotti, 2013, s. 165) luominen lukutaitojen ymmärtämiseen. 

Väitöstyössä palataan lukukabinetin ajatukseen seuraavan kerran jälki-

kirjoituksessa työn lopussa. Tämä minoorinen lukukabinetti toivottaa työn lukijan 

tervetulleeksi näihin lukusalien labyrintteihin, kurkistamaan vinouttavaan peiliin 

sekä kytkeytymään lukutaitojen ajattelemiseen ja tuntemiseen moniaistisesti ja 

affektiivisesti. 
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Toimielmaiset kiitokset 

Paikka–aika-koordinaatit: Murrisin kirjahyllyn äärellä, 19.8.2020. 

Karin Murris on kesäkuussa muuttanut Etelä-Afrikasta professoriksi Ouluun, ja nyt 

istun esittelemässä hänelle luonnosta väitöskirjani yhteenvedosta. Selitän, että 

kyborgiartikkelin (ks. Artikkeli I) keskeinen johtopäätös on osoittaa, miten 

ontologisten sitoumusten ottaminen vakavasti johtaa koko literacy-käsitteen 

uudelleenmäärittymiseen tutkimuksessa. Murris täydentää ajatustani: post-

humanistiseen toimijuusrealismiin perehtyminen johtaa siihen, että koko elämäkin 

alkaa uudelleenmäärittyä. Tuo filosofia on niin liikkeessä olevaa, toiveikasta ja 

olemassaolon mysteerejä kunnioittavaa, että kun sitä on ryhtynyt lukemaan, on 

vaikea enää palata takaisin toisenlaiseen ajatteluun. 

Barad (2012b, s. 23) pitää hyvin tärkeänä sitä, että tutkimuksessa esitettävät 

ajatukset ovat pujottuneet läpi omien luiden, sisäelinten ja jalkojen, ja että ajatukset 

ovat hänelle elossa elämän kaikkein arkipäiväisimmillä tasoilla. Joissain väitös-

kirjan työstämisen vaiheissa onkin tuntunut siltä kuin olisin hypännyt suoraan 

keskelle Meeting the Universe Halfwayta (Barad, 2007) tai Tuhatta tasankoa (A 

thousand plateaus, Deleuze & Guattari, 2004/1987). Teoriasta tuli minun elämääni 

ja toisin päin. Kirjoitin tuolloin runon Wonder if you saw it coming väitöskirja-

blogiini (Jokinen, 11.11.2017; ks. Liite 1). 

Siirrytään ajassa syksyyn 2022. Barad (2007) kertoo hymyilevänsä 

kuvitellessaan äitinsä lukemassa hänen kirjoittamaansa kirjaa ja ajattelemassa, että 

Barad on tehnyt asioista jälleen kerran tarpeettoman monimutkaisia ja ajatellut liian 

paljon, ja että kuka tahansa muu olisi jo päässyt asian ytimeen (Barad, 2007, s. x). 

Myös minun äitini on huomauttanut taipumuksestani kirjoittaa ensin pro gradua ja 

sitten väitöskirjaa monimutkaisemmin kuin olisi ollut tarpeellista. Ollessani lapsi 

äiti vei minua ja pikkusisartani säännöllisesti kirjastoon ja luki meille paljon 

ääneen. Äiti ajoi 1980-luvun lopulla Volkswagen Golfiamme pitkin Oulun Tuiran 

Merikoskenkatua alkaessani esikoululaisena liikennevaloissa lukea ääneen kivi-

jalkakauppojen nimikylttejä. Kiitän äitiäni Pirjoa, joka nykyisin lukee kirjoja 

ääneen kolmelle omalle lapselleni. Kiitän isääni Taunoa esikuvan näyttämisestä 

tekniikan tohtoriksi väittelemällä. 

Tässä toteutuva väitöskirja on sosiomateriaalinen toimielma, jonka yli 

kymmenvuotiseen elinkaareen on osallistunut hyvin moni korvaamaton ihminen 

sekä materiaalinen toimija. Ajattelen väitöstaipaleen kerrostumia: työpisteitä 

huonekavereineen, seminaareja, lounaita, pohdiskelupuheluita, Kasvitieteellistä 

puutarhaa, kirjoitussolua, takapakkeja, juhlahetkiä, tieteenaloja, kirjakasoja, lasten 
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päiväkotia ... Kiitokseni jokaisesta käänteestä. Tutkimukseni on kuulunut moneen 

ryhmään ja yhteisöön. Ohjausta työni on saanut monelta taholta. Kiitos jokaiselle 

oppimiseeni vaikuttaneelle toimijalle. Rajaan tässä nimeltä kiitettävät sellaisiin, 

jotka ovat olleet mukana väitöstyöskentelyssäni läpi vuosikymmenen sekä lukeneet 

ja kommentoineet toistuvasti käsikirjoituksiani. 

Ensimmäiseksi kiitän pääohjaajaani Riitta-Liisa Korkeamäkeä pitkäjänteisestä 

yhteistyöstä. Yhteinen kiinnostus lukutaitoon siivitti keskustelujamme jo pro 

gradun aikaan, ja yksi huipennus oli saada kokea yhdessä literacy-konferenssi 

Floridan Tampassa syksyllä 2017. Luottamus on kannatellut vaativaa kirjoitustyötä. 

Kiitän ohjaajaani Tuija Huukia. Olen arvostanut Tuijan tutkimusta 2000-luvun 

alkupuolelta saakka. Maailmankaikkeuden mosaiikki yhdisti Tuijan työni 

ohjaajaksi sekä artikkelin kanssakirjoittajaksi. Tuijan kautta kiitän FIRE-tutkimus-

kollektiivin kanssatutkijoita. Kiitän työni ohjaajaa Riikka Hohtia, jonka kanssa 

tutustuimme Manchesterin kesäkoulussa 2013. Barad-lukupiiri, kirjallisuus-

opastukset sekä tuki kirjoittamisen pyörteissä olivat tärkeä osa tätä työskentelyä. 

Kiitän seurantaryhmää panostamisesta väitöstutkimusprosessin etenemiseen. 

Samoin kuin muidenkin maailman parhaiden asioiden kohdalla, kiitollisuuteni 

Rauni Räsästä kohtaan ylittää kielellisyyden. On tuntunut etuoikeudelta saada 

oppia Raunilta läpi väitöskirjatyön. Kiitän seurantaryhmän puheenjohtajana 

toiminutta Eila Estolaa avusta, rohkaisusta sekä laadullisen tutkimuksen asian-

tuntemuksesta. Kiitän Leena Nissilää ihailemastani työstä valtakunnallisen S2-alan 

kehittämisen parissa, ajankohtaisten lukutaitokysymysten esille nostamisesta sekä 

mahdollisuudesta pitää esitelmiä Opetushallituksen järjestämissä seminaareissa. 

Erityiset kiitokset kohdistan väitöstyöni esitarkastajille. Laadullisen 

metodologian edelläkävijöiden Mirka Koron ja Elina Lahelman suostuminen esi-

tarkastajiksi oli kunnia. Perusteelliset ja oivaltavat lausunnot auttoivat terävöittä-

mään väitöstyötä sekä näkemään oman työn tuorein silmin. 

Inspiroituneet kiitokseni kohdennan tutkimukseni vastaväittäjäksi 

lupautuneelle Teija Löytöselle. Osallistuin Kasvatustieteen päivillä Helsingissä 

syksyllä 2012 kasvatusta ja eroja käsitelleeseen Kollaboratiivisen kirjoittamisen 

työpajaan, jossa Löytösen johdolla pohdimme Deleuzea, elämää ja kirjoittamista. 

Olen säilyttänyt tuolloin kehkeytyneen tekstin toivoen teittemme jälleen kohtaavan. 

It was an incredible experience to co-author the Cyborg paper together with 

Susan Nordstrom and to have such insight into post-methodologies, as well as to 

take the Pikisaari walk together when Susan was visiting Oulu in 2019. My 

warmest thanks to Susan. I really enjoyed co-authoring the Inhuman Hands paper 
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with Karin Murris, thinking together via Skype, and learning so much about 

Barad’s agential realism. Lämmin kiitos, Karin. 

Kasvatustieteiden perinteenä Oulussa on epävirallinen esitarkastusseminaari, 

jossa väitöstyön käsikirjoitukseen paneutuu kaksi opponenttia. Kiitän Antti 

Paakkaria, jonka kanssa tapasimme ensi kertaa Kasvatustieteen päivillä 2012. Olen 

arvostanut Antin syvällistä Deleuze-tuntemusta. Antin seurassa on aina ollut helppo 

hengittää niin intellektuaalisesti kuin ihmisenäkin. Kiitän Johanna Sitomaniemi-

Sania, joka vaikutti ratkaisevasti jo väitöstyöni ensi sysäyksiin ohjaamalla minut 

jälkilaadullisen tutkimuskirjallisuuden pariin. Johannan kommentit käsi-

kirjoituksiini ovat olleet timanttisia. 

Future School Research -hanke toi tälle väitöspolulle mukaan Marta Cortésin 

ja Ivan Sánchezin, joiden johdolla kehitimme NFC-oppimispelejä tutkimuskoululla 

kulkien. Kiitän Martaa ja Ivania erinomaisesta yhteistyöstä sekä luottamuksesta. 

Kiitän Henna Mikkolaa ja Laura Palmgren-Neuvosta kannustamisesta läpi tämän 

tutkimusprosessin. Antti Siipoa kiitän avusta aineiston tallentamisessa sekä valo-

kuvaamisesta tutkimuskoululla. 

Kiitän sydämestäni perusopetukseen valmistavan opetuksen tutkimusopettajaa, 

joka on taidokas ja affektitunnut herkästi tunnistava pedagogi. Tutkimuseettisistä 

syistä en kiitä opettajaa nimeltä, mutta tutkimusopettaja on kulkenut rinnalla läpi 

väitöstutkimusmatkan, lukenut työn käsikirjoituksen ja kuunnellut toppahousujen 

suhinan ääninauhoja. Kiitän erityisesti tutkimusluokan 16 oppilasta vanhempineen 

ja sisaruksineen sekä koulunkäynninohjaajaa, jotka osallistuivat tämän väitös-

tutkimuksen eläväisen aineiston kehkeytymiseen. Kiitän kulttuurimentoria, 

harjoittelijoita, tulkkeja, oman äidinkielen opettajia, koulun rehtoria sekä opettaja-

kuntaa kallisarvoisesta yhteistyöstä aineistontuotannon aikana. Kiitos myös koulu-

rakennukselle, sen 37-metriselle käytävälle ja koulupihan männyille. 

Kiitän Anna Vuorista tutkimustuloskuvasta. Jasu da Silva Gonçalvesia kiitän 

käsikirjoitukseni lukemisesta erityisesti vähemmistönäkökulmia tarkastellen. 

Väitöstyön ja -artikkelien asiantuntevasta kielenhuollosta kiitän englannin kielen 

osalta Ros Myllykoskea ja suomen kielen osalta Liisa Väisästä. Kiitän sydämel-

lisesti Annemarie Mülleriä ja Johanna Koivusaarta tukihenkilöinä toimimisesta 

Kirjoittamisen Ilon projektissa. Kiitokseni Humuksen Anja Enojärvelle ja Heidi 

Halkolalle työhyvinvoinnin tuesta. Kiitän Larissa Angeriaa, Anna Itkosta, Seija 

Jalaginia, Liz Jonesia, Päivi Jussilaa, Ulla Mehtätaloa, Guy Merchantia, Anna 

Suorsaa, Minna Sääskilahtea ja Kaisa Viitasaloa. 

Käytyäni interkulttuurisen opettajankoulutuksen Oulun yliopiston Kasvatus-

tieteiden tiedekunnassa oli luontevaa jatkaa lukutaitoaiheisesta pro gradusta 
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tohtoriopintoihin samassa ympäristössä. Kiitän tiedekuntaa opettavaisista vuosista 

tutkimuksenteon parissa sekä Sanna Järvelän johtamaa yksikköä työympäristön 

tarjoamisesta. Kiitos sarjatoimittaja Veli-Matti Ulviselle huolellisesta avusta Acta-

työskentelyssä ja Esa Kuneliukselle teknisestä asiantuntemuksesta väitöstyön eri 

vaiheissa. Viime vuosina tutkimukseni on intersektionaalisesti ankkuroitunut suku-

puolentutkimuksen ryhmään, jota kiitän tärkeän kotipesän löytymisestä. Kiitän 

Suvi Pihkalaa taidokkaasta verkkosivujen rakentamisesta. 

Tätä väitöstutkimusta ovat rahoittaneet Euroopan sosiaalirahasto, Oulun yli-

opiston tukisäätiö, Oulun yliopiston Eudaimonia-tohtoriohjelma, Oulun yliopiston 

apuraharahasto, Suomen kulttuurirahaston Yksityiskoulujen eläkekassan rahasto 

sekä Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan Oppiminen ja oppimis-

prosessit -yksikkö. Kiitän Oulun yliopiston tohtorikoulu UniOGSia sekä Kasvatus-

tieteiden tiedekuntaa matka-apurahoista tutkimuskonferensseihin. 

Nykyisessä työssäni kiitän Oulun yliopiston Täydentävien opintojen keskusta 

sekä Kieli- ja viestintäkoulutusta. Saan opettajana toimia osana pedagogista 

yhteisöä, jossa opettamisesta ja opiskelijoista aidosti välitetään. Kiitokseni 

kollegoille, esihenkilöille sekä kansainvälisille suomen kielen opiskelijoille. 

Kiitän yhteisesti rakkaita ystäviäni, joilta olen saanut väitöskirjatyön aikana 

paljon korvaamatonta tukea. Jokainen hetki on ollut todella arvokas ja tärkeä. Yhtä 

lailla lämpimästi haluan kiittää Facebookin kautta saamastani rohkaisusta tällä 

pitkällä tutkimusmatkalla. 

Lapseni ovat syntyneet väitösprosessin aikana, eikä syventyminen tutkimuksen 

tekoon olisi ollut mahdollista ilman läheisten jatkuvaa tukea. Kiitokseni Ainolle, 

Unskille ja Tiinalle siitä, että olette osa lastemme arkea. Kiitokset rakkaille 

tädeilleni Paulalle ja Kaijalle sekä siskoni Pian perheelle ja Suville kaikesta 

tuestanne. Kiitän kummilapsiani Hemmoa, Hillaa, Mariaa ja Enniä. Olette olleet 

mielessäni pohtiessani tutkimuksen äärellä seuraavia ihmissukupolvia. 

Tärkeintä elämässäni olette te Emma, Martta ja Leevi. Kiitos Emmalle, jonka 

kanssa olemme käyneet pitkiä keskusteluja lukutaidosta ja vähemmistötietämisestä. 

Kiitos Martalle, joka suoritti vauvana posthumanismi-lukupiirin ja ensiluokka-

laisena kuljetti salaa keskelle väitöspaperipinoani ”Usko itseesi” -tarran. Kiitos 

Leeville, joka matkusti vauvana mukaan AERA-konferenssiin Washingtoniin ja 

myöhemmin intressiensä myötä opetti minulle dinosaurusten joukkotuhosta. 

Suurimmat kiitokset Villelle, sielunkumppanilleni. 

Oulussa 11.11.2022 Päivi Jokinen 
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Minä-kertoja perustelee valintansa 

Tässä väitöstutkimuksen ensimmäisessä osassa rakennetaan kartografia 

tutkimuksen taustoista sekä esitellään opinnäytetyön kannalta olennaiset elementit 

ja selitetään niiden perusteena olevat valinnat. Ensimmäisen osan luvut ja alaluvut 

on numeroitu, ja johdantoluvun kertojanääni on minämuodossa. Osan toisen luvun 

metodologiset valinnat taas on kerrottu passiivimuodossa. Näiden kertoja-

kokeiluiden perusteena on posthumanistisesti monimuotoinen tutkijasubjekti. 

 

Kuva 1. Mitä muuta lukutaidoissa voisi myös olla meneillään, on kysymys, joka ohjaa 

tämän väitöstutkimuksen analyyttista prosessia. Kuvien ei-tarkkarajaiset lukijaruumiit 

ovat liikkeessä tutkimusaineiston lukutaitotoimintaan kytkeytyneinä. Liike jatkuu 

kuvissa edelleen. 

Yllä olevat sumeat kuvat kutsuvat mukaan problematisoimaan lukevan subjektin 

selvärajaisuutta ja autonomisuutta. Tämä käynnistää kanssa-ajattelemisen 

prosessin, josta Manning (2013) kirjoittaa: ”Kanssa-ajattelemisen käytäntöä on 

vaikea siteerata. Koska se tapahtuu kirjoittamisen väleissä, kynnyksillä, joissa työ 

ottaa uuden suunnan, hengittää kokonaisuuteen, horjuu. Missä kirjoittaminen 

ajattelee yli sen, mihin se aiemmin pystyi ajattelemaan” (Manning, 2013, s. xxv). 
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Ihmiskeskeisen lukutaidon ongelma: Johdatus 
johdantoon 

Eräänä perjantai-iltapäivänä olin yliopiston työhuoneella kirjoittamassa väitös-

kirjaa käsittelevää konferenssiesitystä, jota varten kysyin WhatsAppissa tutkimus-

luokan opettajalta arviota siitä, minkä pituinen tutkimuskoulun käytävä suunnilleen 

on. Ei aikaakaan, kun puhelimeeni kilahti vastaus: täsmälleen 37 metriä. Vastausta 

seurasi valokuva, jossa perusopetukseen valmistavan opetuksen2 luokan tutkimus-

opettaja seisoi koulun käytävän päätyseinään maalatun aapiskukon edustalla, 

hymyili ja piteli olkapäätään vasten metrin mittaista tauluviivainta. Kuva piristi 

yksinäistä työtä tutkijankammiossa. Seuraavalla viikolla keskustelin työhuoneen 

siivoustyöntekijänä toimineen henkilön 3  kanssa. Keskustelussa kävi ilmi, että 

hänen oma lapsensa oli vuosia aiemmin osallistunut perusopetukseen valmistavaan 

opetukseen. Nyt lapsi oli valmistumassa yliopistosta. Hänellä itsellään oli kaksi 

akateemista loppututkintoa. Tuohon hetkeen asti olin kokenut työstäväni väitös-

kirjassa marginaalista aihetta, mutta kohtaamisen ansiosta havahduin siihen, että 

tällä tutkimuksella on väliä. 

Kohtaaminen työhuonetta siivonneen henkilön kanssa ei havahduttanut 

ajatuksiani ainoastaan maahanmuuttotaustaisten4 opetukseen ja yhteiskunnallisiin 

valtasuhteisiin liittyvällä tavalla. Minua oli alkanut askarruttaa tapa, jolla menestys 

määritellään lukutaidosta puhuttaessa. Olin koonnut väitöskirjablogiini 5  julki-

suudessa lukutaitojen ympärillä käytävää keskustelua, ja välineellinen hyötynäkö-

kulma vaikutti toistuvan keskustelussa kertosäemäisenä hokemana. Asiantuntijat 

 
2 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus [OPH], 2015) 
mukaan ”[m]aahanmuuttajille järjestettävän perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteena on 
antaa oppilaalle tarvittavat valmiudet suomen tai ruotsin kielessä ja tarpeelliset muut valmiudet 
esiopetukseen tai perusopetukseen siirtymistä varten sekä edistää oppilaiden tasapainoista kehitystä ja 
kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan” (s. 5). Oppilas on oikeutettu osallistumaan perusopetukseen 
valmistavaan opetukseen vähintään yhden lukuvuoden koulutyön tuntimäärän verran (900–1000 tuntia), 
jolloin suomi toisena kielenä -opetuksen tavoitteena on kehittyvä alkeiskielitaito (ks. myös Salo, 2014). 
Lukutaitotasanko Kuhinaa luokkahuoneessa syventyy valmistavan opetuksen kysymyksiin. 
3 Siivoustyöntekijänä toimineen henkilön kanssa on yhteisesti sovittu tärkeän kohtaamisen jakamisesta 
tässä väitöstyössä. Nykyisin hän on siirtynyt asiantuntijatehtäviin vakituiseen työhön ohjelmistoalan 
yritykseen. 
4 Termi ”maahanmuuttaja” on ongelmallinen, ja sitä on problematisoitu tutkimuskirjallisuudessa (ks. 
esim. Hiitola, Anis & Turtiainen, 2018; Kurki, 2018). Termiä ”maahanmuuttotaustainen” on tarjottu 
käyttöön ongelmallisen ”maahanmuuttajataustaisen” tilalle (ks. Jahnukainen, Kalalahti & Kivirauma, 
2019). Termiin pureutuu syvemmin tämän väitöstyön tasanko Maahanmuuttajaistamisen toimielmat. 
5  Purot, joet, virtaukset – nomadisia kirjoituksia. Väitöskirjablogin osoite on https://streamsrivers-
flows.wordpress.com/lehtijuttuja/. 
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järjestivät seminaareja, joissa kannettiin huolta ”lukukielteisten vanhempien” 6 

asenteen periytymisestä sekä ”matalasti koulutettujen vanhempien”7 aiheuttamasta 

riskistä ”koulutulokkaiden matalaan lähtötasoon”8. Lapselle lukeminen oli ”sijoitus 

tulevaisuuteen” (ks. esim. Härkönen, 2020; luelapselle.fi, n.d.). Sama puhetapa 

jatkui kansallisissa ja kansainvälisissä selvityksissä ja tutkimusraporteissa. 

Esimerkiksi Euroopan unionin ”korkean tason” asiantuntijaryhmä listasi 

lukutaidon kehittämisen hyötyjä yksilölle ja yhteiskunnalle (EU, 2012). Vaikka 

korkealta matalalle osoitettu puhe epäilemättä tarkoittaa hyvää, Braidottin 

kognitiivista kapitalismia9 käsittelevien kirjoitusten samanaikainen lukeminen sai 

puhetavan kuulostamaan vähemmän viattomalta. Koska olin pohtimassa 

kysymyksiä niin sanotusta luku- ja kirjoitustaidottomuudesta maahanmuutto-

taustaisten perheiden opetuksen yhteydessä, puhe jo sikiöaikana aloitettavasta 

lukutaitovalmennuksesta sai minut suhtautumaan vakavasti lukutaitojen 

arvosidonnaisuuteen. Kalifornian Piilaakson visionäärejä ja innovaattoreita 

ihailevassa kapitaloseenin 10  ajassa unohtuu kiinnittää huomio kaikkeen siihen 

näkymättömään ja nimeämättömäksi jäävään, joka ylläpitää ihmisten maailmaa ja 

jonka varassa yhteiskunnat toimivat (ks. Bliss, 2016). Autonomisen ihmisyksilön 

ja hänen menestyksensä ympärille rakentuvassa maailmankuvassa ei ole tilaa 

keskinäisen riippuvaisuuden tunnustamiselle. Myös alkuvuonna 2020 käynnistynyt 

koronaviruspandemia teki näkyväksi, miten nykyihmisen arki ajautuu hetkessä 

kriisiin ilman ”kriittisen tärkeää työtä” tekeviä ihmisiä, kuten siivoojia, 

laitoshuoltajia ja ruokakaupan myyjiä (Parikka & Airola, 2020). Ylläpitävän 

ihmistyön rinnalla ihmiselo maapallolla on lakkaamatta riippuvaista niin sanotuista 

ekosysteemipalveluista eli luonnon toiminnasta: hengitysilman ja pohjaveden 

puhdistumisesta, vuorovaikutuksesta pölyttäjien ja kasvien välillä, suoliston 1–3 kg 

käsittävästä bakteerimassasta, ja niin edelleen (Nail, 2021). 

 
6  Kansainvälisestä lasten lukutaitotutkimuksesta (Leino, Nissinen, Puhakka & Rautopuro, 2017) 
raportoidessaan kirjoittajat käyttävät ilmausta ”lukukielteiset vanhemmat” asenteiden yhteydessä (s. 55). 
7 Ehmigin (2018, s. 18, 23) lukutaitoaiheisessa esitelmässä välittyy holhoava affektiivinen sävy hänen 
kertoessaan matalasti koulutettujen vanhempien lukutaitokäytännöistä. Holhoavan asenteen 
koloniaalisuudesta maahanmuuttajalapsia tutkittaessa kirjoittavat Hickey-Moody ja Willcox (2020). 
8  Ensiluokkalaisten koulunaloittajien lähtötasoista kirjoittavat Ukkola ja Metsämuuronen (2019). 
Keskustelu jatkui Helsingin Sanomissa (Härkönen, 16.8.2020), jossa Ukkolan ja Metsämuurosen (2019) 
tutkimuksen pohjalta keskusteltiin riskitekijöistä ensiluokkalaisten välillä. 
9  Kognitiivinen kapitalismi viittaa kilpailukyvyn, tuottavuuden ja tehokkuuden edistämiseen 
valjastamalla ihmisten tietämisen kyvyt, tunteet, äly ja ymmärrys taloudellisen hyödyntämisen kohteiksi 
(Brunila, Onnismaa & Pasanen, 2015, s. 9; ks. myös Braidotti, 2019a). 
10 Kapitaloseeni ja antroposeeni ovat holoseenia seuraavan maapallon epookin nimitysspekulaatioita, 
joilla viitataan ihmislajin aikaansaamaan peruuttamattomaan muutokseen planeetan ajanlaskussa 
(Crutzen & Stoermer, 2000; Tsing, 2020; ks. tasanko Luomakunnan kruunu). 
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Mäkisen (1997) kirjastohistoriallinen väitöstutkimus erittelee sovellettua 

Foucault’n diskurssiteoriaa hyödyntäen, miten eurooppalainen lukuhalu rantautui 

1700-luvun mittaan Suomeen. Tuohon saakka ”[l]ukeminen ja kirjallisuuden 

aktiivinen viljely olivat vuosisatoja erittäin ohuen yhteiskuntakerroksen monopoli”, 

arvokkaana pidetty kirjallisuus oli latinankielistä ja vain muutama prosentti 

väestöstä luki aktiivisesti (Mäkinen, 1997, s. 15). Reformaatio ja erityisesti 

valistusaatteen leviäminen saivat aikaan pinnan alla käynnistyneen muutoksen, 

jossa ”[h]uomiota herättävintä oli kenties se, että lukemisen tapa alkoi ulottua jo 

naisiin ja alempiin luokkiin” (Mäkinen, 1997, s. 16). Aatehistoriallisesti valistus-

filosofia toi mukanaan individualismin ja markkinatalouden heräämisen sekä 

rationaalisuuden modernin ihanteen. Mäkisen analyysin mukaan kaikki nämä 

muutokset yhdessä saivat aikaan yleisten kirjastojen perustamisen (Mäkinen, 1997, 

s. 16–17). Lukeminen valjastettiin 1800-luvulla fennomaanisen kansansivistyksen 

ohjelmaan. Mäkisen (1997) mukaan J.V. Snellmanilla sivistys oli sidottu kansa-

kuntaan ja sen kansalliskirjallisuuteen eikä hän uskonut kosmopoliittiseen 

sivistykseen. Tarvittiin kansakoulu, joka antaa lukemisen taidon, joka puolestaan 

synnyttää halun sivistyä (Mäkinen, 1997, s. 354–355, 361). Nämä syvät aatteelliset 

virtaukset kulkeutuvat sisäänkirjoitettuina 2000-luvun lukutaitokeskusteluunkin, 

samaan aikaan kun globaalit muuttoliikkeet ja niin sanottu kommunikaation vallan-

kumous (Kress, 2009) muovaavat ihmissivilisaation elämää maapallolla. 

Kun lapsi muuttaa Suomeen esimerkiksi Kreikasta (kuten tutkimusaineiston 

Ariadne11 ) tai Somaliasta (kuten Dahir sisaruksineen) ja aloittaa koulunkäynnin 

perusopetukseen valmistavassa opetuksessa, hänen luku- ja kirjoitustaitoaan 

ryhdytään kartoittamaan sopivien opetusjärjestelyjen tekemiseksi. PISA-

menestyksen seurauksena Suomen koulutusjärjestelmästä on puhuttu suomalaisena 

ihmeenä, mikä pitää sisällään koulutusta arvostavan kulttuurihistorian lähtö-

kohtana mielletylle suomalaiselle erityisyydelle (Finnish exceptionalism, Alemanji, 

2016, s. 24; Sitomaniemi-San, 2015, s. 17–18). Historiantutkija Tuomaala (2004) 

 
11 Etnografiseen kenttätyöhön osallistuneiden tutkimusoppilaiden nimet on anonymisoitu etsimällä eri 
kielialueiden tavallisia tytön- ja pojannimiä sekä mahdollisuuksien mukaan kysymällä tarkennuksia 
kyseisiä kieli- ja kulttuurialueita tuntevilta henkilöiltä. ”Maahanmuuttajaistamista” tutkinut Kurki (2018, 
s. 41) pitää ongelmallisena tällaisten pseudonyymien käyttöä, koska tuolloin tutkija positioi itsensä kuin 
ohjaajaksi näytelmässä, jossa hän hallinnoi kertomaansa tarinaa. Pidän toimintatavan 
problematisoimista hyvin tärkeänä. Tämän tutkimuksen keinot purkaa tutkijan ja tutkittavien suhteen 
haasteita ovat kuitenkin toisenlaiset ja ammentavat sosiomateriaalisesti suhteisesta toimijuusrealismista 
(Barad, 2007). Miellän erisnimien käytön tutkimusoppilaiden kohdalla myös vahvistavan eläväisyyttä, 
mikä on yksi tämän tutkimuksen keskeisistä pyrkimyksistä. 
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analysoi, miten moderni suomalaisuus12  syntyi 1900-luvun alussa kokemuksena 

lukevasta ja kirjoittavasta kansakunnasta. Kansakoulussa opittava kirjoitustaito 

alkoi ilmentää sivistyneen kansalaisen ihanteen henkilökohtaista saavuttamista, ja 

luku- ja kirjoitustaito liittivät suomalaislapset eurooppalaiseen sivistysperintöön. 

Tuomaala erittelee, miten suomalaislasten käsiä harjaannutettiin työtätekevistä ja 

likaisista sivistyneiksi kynän pitelijöiksi (Tuomaala, 2004, s. 185–188, 351–352). 

Minä päädyin 2000-luvun alkupuolella monen sattuman seurauksena suomen 

kielen ja kirjallisuuden opintojeni keskeltä työskentelemään kaksi lukuvuotta 

perusopetuksen valmistavan opetuksen luokan koulunkäyntiavustajana. Sain 

kulkea rinnalla lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen arjessa, kun aapisen 

merkityksettömät tavut olivat vielä vieraampia kuin uusi ympäröivä suomen kieli 

(ks. Jokinen, 2011a). Innostuin kohtaamisista niin, että päädyimme ystäväni kanssa 

vapaa-aikana opettamaan suomea, lukemista ja kirjoittamista myös aikuisille vasta 

maahan muuttaneille. Koska yliopisto-opintoni olivat samanaikaisesti meneillään 

ja olin jatkanut opiskelemaan interkulttuuriseen luokanopettajan koulutukseen, 

pohdintani aihepiirin äärellä jatkoivat kulkuaan yhä monisyisempiin suuntiin. 

Tässä väitöskirjassa tunnustelen, spekuloin ja mietin edelleen niitä kysymyksiä, 

jotka ovat noista tärkeistä kohtaamisista saakka kulkeneet mukanani. 

Eurooppalainen sivistysperinne tai suomalainen erityisyys eivät ole näyttäytyneet 

viattomina koettuani intensiivisesti arkea toisenlaisesta näkökulmasta. Mitä 

oikeastaan teemme, kun puhumme luku- ja kirjoitustaidottomuudesta? Mitä onkaan 

sivistys? Miksi Suomessa arvostetaan juuri tietynlaista tietämistä? 

Valistusaatteen humanistiset ihanteet, kuten varmuus, koherenssi, selkeys, 

hallitseminen, universaalisuus, eheä subjekti, struktuurit ja etäisyys tarkasteltavista 

objekteista, ovat saaneet aikaan paljon viehättävää ja sellaista, mikä on helppo 

mieltää tasa-arvoiseksi – kuten julkisen kirjaston synnyn (kirjaston historiasta ks. 

Mäkinen, 1997). Tsing (2020) sanoittaa, miten moderni aika edistyksen eetok-

sineen piti sisällään lupauksen siitä, että edessä odottaa aina jotain parempaa, 

edistystä ja kasvua; aina lisää ja enemmän hyvää. Tapa, jolla käsillä olevassa väitös-

tutkimuksessani paikoittain problematisoin valistuksen perintöä, voi vaikuttaa 

vastakkainasettelulta. Koettelen sivistyneenä ja autonomisena itseään pitävän, 

lukevan ja kirjoittavan ihmissubjektin ylivertaisuutta esimerkiksi suhteessa 

teollistumiseen ja modernismiin. Kokeilen paikoin siirtää näkökulmaa sivuun 

 
12 Kriittisen vammaistutkimuksen piirissä on esitetty olennaista kritiikkiä modernin suomalaisuuden 
osalta sitä kohtaan, miten ulkoisesti viattomalta ja hyväntahtoiselta vaikuttavien taitoprojektien sisään 
rakentuu syrjiviä mekanismeja (Campbell, 2005; Vaahtera, 2019). Luku- ja kirjoitustaitoa voidaan pitää 
tällaisena taitoprojektina. 
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totutusta ihmiskeskeisyydestä niinkin ihmisen lajityypilliseksi mielletyllä alalla 

kuin lukutaitotutkimus. Toisaalta ”ihminen” ei ole yhteismitallinen tai homo-

geeninen termi. Englanninkielisen termin ”Man” kaksoismerkitys ”ihminen/mies” 

(myös muinaiskreikan anthrōpos, ”mies, ihminen”) ei välity suoraan suomen 

kieleen, mutta posthumanistisessa tutkimuskirjallisuudessa nostetaan usein 

ihmisen ihanteen representaatioksi Leonardo da Vincin maalaus Vitruviuksen mies 

(1492). Länsimaisen renessanssi-ihmisen (-miehen) ihanteella on terve, toiminta-

kykyinen ja valkoinen aikuinen ruumis (Braidotti, 2013; Truman, 2019). 

Esimerkiksi postkoloniaalisen tutkimuksen tai alkuperäiskansatutkimuksen 

näkökulmasta on selvää, että eurooppalainen modernismi on samalla kolonialistista 

ja johtanut käsittämättömään julmuuteen määrittämäänsä ”ali-ihmistä” (engl. 

subhuman, kuten lapset, naiset ja rodullistetut, Murris & Kohan, 2020, s. 8) ja ei-

ihmistä (nonhuman, kuten eläimet, luonto, materia jne.) kohtaan (Gan, Tsing, 

Swanson & Bubandt, 2017; Mignolo, 2011; Rosiek, Snyder & Pratt, 2020). 

Kun pyrin tätä tutkimusta kirjoittaessani siirtämään näkökulmaa sivuun 

perinteisestä ja totutusta länsimaisen tieteen paradigmasta, tavoitteenani on pystyä 

tuottamaan tilaa, jossa ihminen määrittyisi toisella tavalla. Kokeilemisen tavoite on, 

että tuolloin syntyisi enemmän tilaa niille ihmisille, joiden elintilaa modernismin 

koloniaalinen katse kavensi ja teki ahtaaksi, ja että eettisesti ja ekologisesti 

kestävämpiä tapoja olla, tietää ja toimia tulisi tunnistetuksi. Pyrin jalkauttamaan 

tätä tavoitettani monella tavalla, kuten jatkossa perustelen. Pyrkimykseni ei ole 

tuottaa vastakkainasettelua, sillä jo ontologisestikin vastakkainasettelu edellyttäisi 

binaarista ajattelua, jossa on olemassa entiteettejä, joita vastaan voi asettua. 

Binaarinen ajattelu vastakkainasetteluineen taas on osa modernin projektia. 

Samalla kuitenkin kirjoitan tätä työtä valkoisena13 länsimaisena naisena, joka on 

käynyt koulupolkunsa snellmanilaisen kansansivistyseetoksen jalostamassa 

pohjoissuomalaisessa koulussa. Oma tutkijanruumiini on siis hyvinkin 

täsmällisesti osa samaista eurooppalaista modernismia, jonka reunamilla ja margi-

naaleissa pyrin kirjoittamisessani räpiköimään. 

 
13 Koska tähän väitöstyöhön sisäänkirjoittuu valkoisen tutkijan ja vähemmistöön kuuluvien alaikäisten 
oppilaiden valtasuhde, pyrin osoittamaan tutkijan vastuuta kirjoitustekniikalla, joka tiedostaa valkoisen 
etuoikeuden. Pyrin problematisoimaan valtasuhdetta läpileikkaavasti työn edetessä. 
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Opettajana, kasvatustieteilijänä ja kolmen lapsen äitinä olen mieltänyt 

eettiseksi sitoumuksekseni ottaa vakavasti aktivisti Greta Thunbergin14  perään-

kuuluttaman ilmastohätätilan (ks. myös Jokinen & Itkonen, 2019). Pidän tätä 

sitoumusta tutkimukseni etiko-onto-epistemologian (Barad, 2007) mukaisena 

muun muassa siksi, että Thunberg on edustuksellisessa demokratiassa ääni-

oikeudettomaan asemaan kuuluvana alaikäisenä joutunut paradoksaalisesti 

kouluttamaan aikuisia, vaikka totutusti lineaarisessa kasvatusajattelussa aikuiset 

kouluttavat nuorempiaan. Tähän kiteytyy olennainen antroposeenin haaste: 

aiempien sukupolvien perimätietoa – toisin sanoen sitä, mitä on länsimaissa totuttu 

sivistykseksi kutsumaan – ei voida siirtää seuraaville sukupolville, koska tietämisen 

on perustavalla tavalla muututtava, jotta elämän jatkuminen maapallolla voisi olla 

mahdollista. Tämä on erityinen haaste juuri kasvatustieteelle, joka alana sijaitsee 

ylisukupolvisessa solmukohdassa. Kun aiempien sukupolvien ongelma 

kasvatuksen perinnössä on ollut tietämiseen ja taitoihin liittyvä, antroposeenin 

näkökulmasta haaste koskettaa ihmislajin olemassaoloa. 

Opettelen tässä väitöstutkimuksessa suhtautumista ihmiseen yhtenä lajina 

monilajisella maapallolla, joka on antroposeenin ajassa vakavasti vaurioitunut. 

Toivanen ja Korhonen (2017) hahmottelevat, miten kysymys antroposeenista on 

niin kookas, että se koskee maapalloa kokonaisuutena. Ihmiskunnasta on historian 

saatossa kasvanut maapallon geologiaa muuttava voima. Tieteellisen tutkimuksen 

kannalta hyvin perustava hankaluus on siinä, että kun ”objektiivisena” pidetty 

luonnontiede on tähän saakka saanut aikaan ihmiskunnan jatkuvaa edistystä, 

antroposeeni pakottaakin kysymään, miten tieteet ovat itse olleet osallisina 

prosessissa, josta on seurannut ympäristölle tuhoisa länsimainen moderni elämän-

tapa. Tästä seuraa, että kyse ei enää ole vain tieteellisestä tietämisestä eli 

epistemologiasta; kysymys antroposeenista on olennaisesti kysymys ontologisista 

eli olemassaoloa koskevista sitoumuksista (Toivanen & Korhonen, 2017, s. 3–5). 

Juuri tämän vuoksi käsillä olevan väitöskirjan ytimenä on koettaa ravistella luku-

taitojen ymmärtämistä posthumanistisessa ontologiassa. Lukutaitojen uudelleen-

ajattelua on tarpeen yrittää siirtää sivuun humanismin rajoitteista, koska 

post/humanistisessa tarkastelussa on mahdollista liikkua antroposeenin mitta-

kaavan laajuudessa. 

 
14 Ruotsalaisen Thunbergin ohella nuoria ilmastoaktivisteja toimii maapallon eri puolilla. Alkuperäis-
kansanäkökulmia sekä vähemmistöryhmien erityiskysymyksiä on pitkään tuotu esille ilmastonmuutos-
keskustelussa (ks. Burton, 2019; Janfaza, 2020). 
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Koska olen paikantanut lukutaitopedagogiikan ongelman niin syvälle kuin 

länsimainen käsitys sivistyksestä, tietämisestä ja todellisuudesta, argumentoin tässä 

väitöskirjassa, että toisin tekemisen on ulotuttava käsittämään ontologia ja 

epistemologia. Ontologialla on filosofiassa tarkoitettu oppia olemassaolosta eli 

kysymyksiä siitä, mitä ovat oleminen ja todellisuus. Epistemologiassa on kysytty, 

mitä pidetään tietona, miten tiedetään ja miten väittämät perustellaan todeksi. 

Perinteisesti ontologia ja epistemologia on nähty toisistaan erillisinä, ja on myös 

oletettu itsenäinen tietävä subjekti (St. Pierre, 2011, s. 615). Post-näkökulmasta 

käsin on kuitenkin kysyttävä, mitä tieto tekee ennemmin kuin vain, mikä on tietoa 

tai onko tieto totta (Sedgwick, 2003, s. 124). 

Tässä väitöstutkimuksessa ilmiöitä ajatellaan posthumanistisesti Baradin 

(2007) toimijuusrealismin 15  (agential realism) kanssa. Barad (2007) osoittaa 

kvanttifysiikkaan perustuen, miten epistemologia, ontologia ja etiikka ovat 

perustavasti toisiinsa kytkeytyneitä. Tätä Barad kutsuu etiko-onto-epistemo-

logiaksi, sillä tietämisen ja olemisen käytännöt ovat erottamattomia: tietäminen ei 

perustu erillisyyteen maailmasta, vaan se syntyy osallisuudesta maailman kanssa. 

Baradin (2007) teoria käsitteellistää yhteismuotoutumisen (intra-action), joka on 

sosiomateriaalisesti suhteista ja muuttaa tavan ymmärtää etiikka eli hyvän ja 

moraalisen elämän perusteet. Erillistä yksilöä ei voi olla olemassa, kun toimijuus 

on suhteista ja jakautuu kaikkien osallistujien kesken (Barad, 2007). Kun oletus 

ihmisen ylivertaisuudesta on perinteisesti kirjoittunut sisään olemisen ja tietämisen 

tapoihin, toimijuusrealismi siirtää ihmistä sivuun keskiöstä, sillä yhteis-

muotoutuminen häiritsee ihmisen aseman erityisyyttä ja haastaa siten humanistisen 

valistussubjektin (Barad, 2010, s. 147). Alkuperäiskansatutkimuksessa on nostettu 

esiin vuosituhantinen ymmärrys inhimillisten ja ei-inhimillisten olioiden syvästä 

ykseydestä, jolle binaarinen luonto–kulttuuri-jako on lähtökohtaisesti vierasta 

(Rosiek ym., 2020). Työstäessäni tutkimustani pyrinkin mahdollisuuksien mukaan 

olemaan viittaamatta ainoastaan valkoisten, länsimaisten (jo kuolleiden) 

tiede/miesten tuottamaan tietoon, mikä on huomattavan haastava pyrkimys tieteen 

kaanonissa. Tästä syystä koetan olla osa minoorisen tieteen projektia, josta 

Braidotti (2019b) kirjoittaa kriittisenä posthumanismina. 

Toimijuusrealistinen tutkimus siis ammentaa kvanttifysiikan ymmärryksestä 

häiritäkseen ja vinouttaakseen modernismin yhtenäistettyjä ihanteita, indivi-

dualismia, kategorioita ja identiteettejä. Toimijuusrealistisen etiko-onto-

 
15 Baradin termien suomenkielisessä käytössä olen hyödyntänyt Irnin, Meskuksen ja Oikkosen (2014, s. 
445) tekemiä suomennoksia. 
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epistemologian ottaminen vakavasti merkitsee käsillä olevalle lukutaito-

tutkimukselle kokonaisen paradigman muutosta, joka vaikuttaa kaikkiin 

tutkimuksen teon vaiheisiin. Se edellyttää myös keskinäisen riippuvaisuuden 

tunnustamista ja vaalimista; hankaluuksissa pysyttelemistä (staying with the 

trouble, Haraway, 2016) epäselvässä ja häiriöisessä ajassa. 

Paikka–aika-koordinaatit: Manchester Metropolitan -yliopisto, heinäkuu 2013. 

Kasvatustieteelliset post-teoriat alkoivat avautua minulle väitöskirjan alku-

taipaleella. Tuolloin MacLuren (2006) kuriositeettikabineteista lukiessani oivalsin, 

että tutkimukseni metodologisen otteen on oltava radikaalisti epävarma mitta-

kaavojen, rajoitusten ja koherenssin suhteen sekä suosittava liikettä ja jännitteitä 

(MacLure, 2006, s. 729, 737). Totutut metodologiat toistavat ja uusintavat niitä 

ongelmia, joita ihmiskeskeinen maailmankuva on tähän saakka tuottanut. Päätin 

pyrkiä kehittämään performatiivista tutkimuskirjoittamisen tapaa, jossa 

baradilainen etiko-onto-epistemologia tulisi jollain tavalla näkyväksi. 

Kesällä 2013 Manchesterin Metropolitan-yliopistossa järjestetyssä MacLuren 

johtamassa laadullisen tutkimuksen kesäkoulussa Elizabeth St. Pierre piti pien-

ryhmäluentoa tohtorikoulutettaville. Hän rohkaisi lukemaan haastavaltakin 

tuntuvien post-teoreettisten filosofien työtä. Luennon aikana minussa heräsi haave 

saada hänet Ouluun opettamaan tohtorikoulutettaville post-teoreettisesti 

orientoitunutta kurssia. Haave toteutui, kun kutsuimme St. Pierren pääpuhujaksi 

Oulussa järjestetyille Kasvatustieteen päiville syksyllä 2014. St. Pierren luennon 

otsikko oli Post Qualitative Inquiry. Hän luennoi suomalaisille kasvatus-

tieteilijöille siitä, miten laadullinenkin tutkimusmetodologia on jäänyt 

modernismin ja positivismin ansaan sekä uhrannut kompleksisuuden ja moni-

naisuuden tulosohjatun koulutuspolitiikan ja standardikilpailun painostukselle (ks. 

myös St. Pierre, 2011). 

Mikä kaikki voisikaan tulla mahdolliseksi, kun tutkimuksessa onnistuttaisiin 

punnertautumaan hieman ulos modernismin ansasta ja kurkistelemaan lukutaitojen 

maailmaa posthumanistisesti tuorein silmin? Tämä väitöstutkimukseni etsii ja 

kokeilee mahdollisia vastauksia tuohon kysymykseen. 
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1 Ei päätepisteitä, ainoastaan keskuksia16: 
Johdantoluku 

Tämä väitöskirja toivoo saavansa lukijan ajattelemaan17 lukutaitoja. Akateemisena 

opinnäytetyönä väitöskirja väistämättä käsittää rationaalisen ulottuvuuden, mutta 

sen ohella työn lukija tulee kutsutuksi mukaan pyrkimykseen aistia ja tunnustella 

lukutaitoja toisin. Väitöstutkimus pyrkii siirtämään hieman sivuun totuttuja 

lukutaitotutkimuksen tapoja ja niihin sisäänkirjoitettuja ennakko-olettamuksia siitä, 

miten ”lukutaito” määritellään. Tämä työ toivoo havahduttavansa lukijaa 

affektiivisiin aavistuksiin ja resonansseihin, joissa liikkuu myös ei-kielellisiä ja 

esitietoisia voimia sekä tuottavia jännitteitä. Työn kirjoittamisen tapa itsessään on 

tulos eli vastaus siihen kysymykseen, mitä työ kauttaaltaan pyrkii kysymään. Mitä 

muutakin lukutaidoissa saattaisi olla meneillään? 

Johdantoluku rakentuu siten, että selitän ja perustelen vaihe vaiheelta, miten 

päädyn tutkimuskysymyksiin ja tähän väitöskirjan kokoomaosan muotoon. Työn 

toteuttamisen ratkaisuissa valitsen kunnioittaa lukutaitoaiheen pohtimisen rönsyjä, 

mistä seuraa monimuotoinen tutkimusraportin kehkeytymisen prosessi. Luvun 

aluksi esittelen lukutaitotutkimuksen paradigmoja ja tämän tutkimuksen keskeisiä 

käsitteitä. Kytken lukutaitojen uudelleenajattelemisen tarpeen antroposeenin ajan 

hajoamiseen kiinnittämällä huomion siihen, miten tutkimusluokan oppilaat ovat 

kulkeneet Suomeen eri puolilta maapalloa muun muassa monisyisten konfliktien 

vuoksi. Perustelen posthumanistisen tutkimusotteen sekä esittelen tutkimuksen 

tavoitteet ja työtä kalibroivat tutkimuskysymykset. Johdantoluvun lopuksi selitän 

oman kirjoittajaminäni astumisen taka-alalle ja perustelen työn kirjoittamisen tavan 

sekä pienten lukutaitotasankojen kehkeytymisen. Tutkimuksen alkuvaiheessa 

toteutuneen luokkahuone-etnografian kulun sekä työn metodologisen ja 

analyyttisen prosessin kuvaan seikkaperäisesti johdantoluvun jälkeen. 

 
16  Leander ja Boldt (2012) kirjoittavat, että representoivasta ihmiskeskeisyydestä irtautuvassa 
lukutaitotutkimuksessa ei ole päätepisteitä vaan ainoastaan keskuksia. 
17 “Ei, ei, et sinä ajattele, tuo on pelkkää logiikkaa”, lainaa Tsing (2020, s. 57) fyysikko Niels Bohria. 
Tsingin (2020) mukaan moderni tiede vaatii jatkuvan laajenemisen mahdollisuutta suostumatta 
muuttamaan tutkimuksen tekemisen teoreettista viitekehystä siten, että myös häiriöt ja mittakaava-
ongelmat mahtuisivat mukaan tieteeseen. 
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1.1 Lukutaitotutkimuksen paradigmat 

Tämä olisi voinut olla lukemista ja kirjoittamista kognitiivisina, psyko-

lingvistisinä taitoina tarkasteleva tutkimus, jossa lukutaito olisi nähty mekaaniseen 

dekoodaamiseen ja alfabeettisiin strategioihin pohjautuvana selvärajaisena taitona. 

Tällöin oppilaille olisi teetetty osaamista mittaavia testejä, ja myös tutkimuksen 

NFC-puhelinaineistoa olisi voinut analysoida virheiden määrän ja tehtävien 

tekemisen nopeuden eli ”taitojen kehittymisen” perusteella. Alkuopetuksessa voisi 

tällöin analysoida oppilaiden sananlukemisen taitojen kehittymistä hierarkkisen 

mallin mukaisesti, ja monikielisyyden vaikutuksesta oppijoiden kognitioon on 

myönteistä tutkimusnäyttöä. Lukemisen ja kirjoittamisen kognitiivinen määrittely 

on perinteisin ja vallitsevin tutkimusparadigma (ks. Barker & Bialystok, 2019; 

Bialystok, 2007; Ehri, 1991; Ehri & McCormick, 1998; Street, 1984). Sellainenkin 

tutkimus on tärkeää, ja kognitio on epäilemättä aina osa lukemisen ja kirjoittamisen 

tapahtumaa. Kartesiolainen mielen ja ruumiin kahtiajako kuitenkin korostuu 

ihmisen ja elämän pelkistymisessä kognitioon (ks. esim. Murris, 2016, s. 47), eikä 

tämä siis ole sellainen tutkimus. 

Tämä olisi voinut olla jatkoa pro gradu -tutkimukseni (Jokinen, 2011a) sosio-

kulttuuriselle viitekehykselle (ks. Barton & Hamilton, 1998; New London Group, 

1996). Sosiokulttuurisessa lukutaitotutkimuksessa ollaan kiinnostuneita 

diskursseista, ideologioista, identiteeteistä, representaatioista ja pedagogisesta 

kehittämisestä, ja keskeisiä analyysiyksikköjä ovat tekstitapahtuma (literacy event) 

ja kulttuurisidonnainen tekstikäytänne (literacy practice). Sosiokulttuurisessa 

lukutaitotutkimuksessa kysytään, miten ihmiset toimivat tekstien parissa. Tämä 

tutkimusperinne on Suomessakin merkittävästi vahvistunut parinkymmenen viime 

vuoden aikana (ks. Luukka ym., 2008; Sulkunen & Kauppinen, 2018; Vaarala, 

2009). Sosiokulttuurinen lukutaitotutkimus tuottaa paljon tärkeää tietoa juuri 

monikielisten oppijoiden kannalta, kuten esimerkiksi suomalaisiin kouluihinkin 

jalkautuneen teorian resurssien rikkautta painottavasta kielitietoisuudesta (ks. esim. 

Garcia & Kleifgen, 2018). Ihmis- ja kielikeskeinen maailmankuva on kaikessa 

yhteisöllisyydessäänkin kuitenkin myös sosiokulttuurisen teorian perustana (ks. 

esim. Leander & Ehret, 2019, s. 2–5; Kuby, 2017, s. 880), ja koska tämä työ pyrkii 

pureksimaan antroposeenin ajan lukutaitoja myös-muina-kuin-inhimillisinä, tämä 

ei pääsääntöisesti ole sellainenkaan tutkimus. 
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Käsillä oleva väitöstutkimus astuu vielä askelen uuteen suuntaan, post-

humanistiseen 18  lukutaitotutkimukseen. Aloittaessani väitöstutkimuksen teon 

vuonna 2012 suuntaus oli aivan uusi ja tuore eikä kirjallisuutta vielä ollut 

paljoakaan olemassa. Posthumanistista lukutaitotutkimusta ei kansainvälisestikään 

vielä ollut tehty paljoa: onnistuin saamaan tuolloin käsiini Masnyn ja Colen (2012) 

Mapping multiple literacies -kirjan sekä Leanderin ja Wells Rowen (2006) 

Mapping literacy spaces in motion -rihmastoanalyysin Reading Research 

Quarterly -lehdestä. Leanderin ja Boldtin Journal of Literacy Research -lehden 

artikkeli (2012) kymmenvuotiaan Lee-pojan mangasisältöisestä lukupäivästä 

ilmestyi myös tuolloin. Sitten Deleuzen (ja Guattarin) filosofiasta sekä Baradin 

feministisestä kvanttifysiikasta inspiroituneita, uusmaterialistisia lukutaito-

julkaisuja ja erikoisnumeroita alkoi ilmestyä kiihtyvällä tahdilla. Tässä väitös-

kirjassa syvennyn pohtimaan ja tunnustelemaan, millaisia uusia avauksia juuri 

posthumanistinen ote voi tuoda lukutaitotutkimukselle. Yksi posthumanismin 

vahvuus on, ettei se vaadi luopumaan olemassa olevista käytännöistä kokonaan 

vaan tarjoaa toisenlaisen mahdollisuuden pohtia ihmisten, ympäristön ja 

teknologian keskinäistä riippuvaisuutta sekä kuvitella sen konkreettisia vaikutuksia 

lukutaitotyössä, jotta voitaisiin paremmin vastata kouluarjen kompleksisuuteen 

(Nichols & Campano, 2017, s. 249). 

Englanninkielisen käsitteen literacy suomentaminen ei ole ongelmatonta. 

Englanniksi termiä käytetään usein monikkomuodossa literacies ilmaisemaan 

ilmiön monimuotoisuutta ja välillä myös erityislukutaitojen (kuten ympäristön-

lukutaito, kulttuurinlukutaito, informaatiolukutaito ...) paljoutta. Literacy pitää 

sisällään sekä lukemisen että kirjoittamisen toisiinsa yhteenkietoutuneina 

prosesseina. Vaikka lukemisen ja kirjoittamisen nähdäänkin nykyisin kehittyvän 

paljolti toisistaan erottamattomasti, luku- ja kirjoitustaidon historia tuo näkyville, 

miten erillisinä lukemisen ja kirjoittamisen taidot Suomessa kehittyivät usean 

vuosisadan ajan. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (OPH, 2016) 

myötä käyttöön ollaan Suomessa vakiinnuttamassa ”monilukutaidon” käsitettä 

sosiokulttuurisen perinteen multiliteracya merkitsemään. Tätä ennen puhuttiin 

 
18 Käytän tässä työssä termiä ”posthumanistinen” sateenvarjokäsitteenä tietoisena siitä, että termi pitää 
sisällään monenlaisia eri tutkimussuuntauksia. En erittele tarkemmin uusmateriaalisuuden ja 
feministisen uusmaterialismin suhdetta posthumanismiin, vaikka nämä nimitykset ovat myöskin 
käytössä tämän väitöstutkimuksen taustakirjallisuudessa. Viittaan lyhyesti jälkilaadullisen 
(postqualitative) tutkimuksen termiin työn metodologian osalta. Tämän ratkaisun perustelu on, että 
tuoreen tutkimussuuntauksen mukana tulee työn lukijalle esiteltäväksi muutenkin niin laaja kirjo 
käsitteitä, että pidän lukijaystävällisimpänä ratkaisuna pitäytyä yhdessä termissä. Tasanko Luoma-
kunnan kruunu syventyy posthumanismi-käsitteeseen. 
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tekstitaidoista. Oma ratkaisuni termin suomentamisen suhteen on sama kuin minkä 

puolesta tämä työ kauttaaltaan argumentoi: hankaluuksien kanssa pysytteleminen 

(staying with the trouble, Haraway, 2016). Koska ilmiön selvärajaisuus ei ole tässä 

työssä keskiössä, literacy merkitköön suomeksi lukutaitoa, lukemista, luku-

taitoisuutta, lukutaidollisuutta, lukutaitopedagogiikkaa, lukutaitoelämää, lukemista 

ja kirjoittamista, monilukutaitoa, tekstitaitoja ... Huoli siitä, että liian laveasti 

määriteltynä lukutaito menettäisi kaikkinensa merkityksensä, ei baradilaisessa 

etiko-onto-epistemologiassa ole akuutti, sillä ilmiö ei synny ennalta määritellysti 

vaan välittömänä osallisuutena merkityksen ja materian yhteismuotoutumisessa (ks. 

Barad, 2007), kuten jatkossa tässä työssä perustelen. Valtaosa tutkimuksessa 

käytetystä lähdekirjallisuudesta on tuotettu Yhdysvaltojen, Iso-Britannian ja 

Australian kontekstissa eli on itsessään länsisentristä ja angloamerikkalaista. 

Suomi on idän ja lännen välissä sijaitsevana pohjoismaana kohtalaisen erilainen 

konteksti, vaikkakaan ei erillinen esimerkiksi suhteessa sivistyskäsitykseen. 

1.2 Lukutaitojen toimijuusrealistiset ainutkertaisuudet 

Tämän väitöskirjan argumentin rakentumiselle sosiomateriaalinen suhteisuus on 

keskeinen lähtökohta. Lummaa ja Rojola (2014) toteavat, että posthumanistisessa 

ontologiassa tarkasteltuna olemassaolo rakentuu suhteisuuksien verkostona, jossa 

kaikki inhimilliset ja ei-inhimilliset oliot ja ilmiöt ovat aina jo suhteisesti 

kytkeytyneitä toisiinsa. Suhteisuus on siis aina jo meneillään eikä erillisyyttä ole (s. 

23). Massumi (2015) kirjoittaa, että jotta suhteisuus voidaan ajatella ensisijaiseksi, 

on siirryttävä pois sellaisesta logiikasta, jossa olioiden välillä nähdään erillisyys. 

Suhteisessa logiikassa ei ole binaareja, koska perinteisessä ajattelussa 

vastakkaisina pidetyt asiat itse asiassa aina kulkevat ristiin rastiin sisällyttäen 

toinen toisensa (s. 84). Bozalek (2021, s. 135) käsittelee etiikkaa ja vastuullisuutta 

toimijuusrealistisessa ontologiassa ja tuo esille, että entiteetit, objektit tai subjektit 

eivät ole olemassa ennen suhteita vaan tulevat olemassa oleviksi suhteissa. Tässä 

tutkimuksessa etsitään havaitsemisen tapoja, joiden avulla voidaan tarttua niihin 

paikoin minimaalisen pienissä raoissa ja väleissä kuhiseviin suhteisiin, joissa on jo 

lakkaamatta meneillään lukutaitojen elämää. Tavallisesti tämä hienovarainen 

liikehdintä jää tieteellisen tiedon tavoittamattomiin, sillä se on herkkää ja nyan-

soitunutta, mikä ei yleensä kiinnitä menestyksen ja suuruuden eetoksen huomiota. 

Tällaiset hetkelliset ja liikkuvat ”mikrointervallit” ovat väleissä sijaitseva 

ominaisuus (Manning, 2017, s. 99). Näiden pienten suhteiden tunnistaminen 
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edellyttää kokeilevuutta, herkistymistä sekä rohkeutta liikkua erilaisissa mitta-

kaavoissa. Tästä syystä tämän kokoomaosan esitystapa skaalautuu pienistä 

mikrohetkistä maapallon epookkeihin ja takaisin perusopetukseen valmistavan 

opetuksen luokan arkeen (skaalautumisesta ks. Deleuze & Guattari, 2004/1987, s. 

537; Tsing, 2020, s. 57; Vaittinen, 2016, s. 67). 

Tämä väitöstutkimus ammentaa aineksia monesta tieteenalasta sijoittuen 

kuitenkin ensisijaisesti yhteiskunnallisesti suuntautuneen kasvatustieteen alaan. 

Väitöskirja käsittää kasvatustieteen ohella monitieteisesti elementtejä lukutaito-

tutkimuksen, filosofian, lapsuudentutkimuksen, kirjallisuudentutkimuksen, 

kirjastohistorian, kielitieteen, antropologian, sosiologian, kriittisen vammais-

tutkimuksen sekä feministisen ja postkoloniaalisen tutkimuksen aloilta. Työn 

kasvatustieteellinen argumentti perustuu siihen, että vaikka nykyaikaisessa 

jatkuvan oppimisen eetoksessa lukutaitojen kanssa operoidaankin elämän-

mittaisesti lapsuudesta vanhuuteen, jokainen Suomessa asuva oppivelvollisuus-

ikäinen19 tislautuu opetussuunnitelmaan kirjatun oppimispolun lävitse. On hyvin 

merkityksellistä, miten kasvatustieteen ala, opetushallinto ja opettajankoulutus 

suhtautuvat lukutaitokysymyksiin. Guttorm (2012) tuo esille, miten juuri kasvatus-

tieteeseen on rakentunut erityisen selvä ero teorian, metodologian ja empirian 

välille ja miten tämä on post-teorioiden näkökulmasta ongelmallista (s. 599). 

Kasvatustieteen alalle on ominaista painottaa tutkimuksen käytännön 

hyödyllisyyttä: suositaan empiirisiä tutkimuksia ja selkeitä käyttökelpoisia tuloksia, 

joiden perusteella tehdään suosituksia koulutuksen käytäntöön (Hodgson & 

Standish, 2009, s. 310). Sitomaniemi-San esitti suomalaisille kasvatustieteilijöille 

kysymyksen vuoden 2014 Kasvatustieteen päivien St. Pierren keynote-luennon 

perään: ”Mitä sanottavaa, mitä merkitystä laadullisen tutkimuksen uusilla 

käänteillä eli St. Pierren mainitsemilla post-teorioilla voisi olla suomalaisen 

opettajankoulutuksen ja opettajankoulutustutkimuksen käsityksille tieteel-

lisyydestä?” (ks. Sitomaniemi-San, 2015, s. 147–148). Tämä tutkimus pyrkii 

jatkamaan kasvatustieteen alan keskustelua post-teorioiden merkityksestä luku-

taitoihin keskittyvässä tutkimuksessa. Myös Guttorm (2014, s. 188) toivoo 

saaneensa työllään muita kasvatustieteilijöitä innostumaan post-teoreettisten 

 
19  Perusopetuslain (21.8.1998/628) 7. luvun mukaan ”Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat 
oppivelvollisia. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. 
Oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden 
alkamisesta on kulunut 10 vuotta. Esiopetusikäiset ja oppivelvollisuusikäiset turvapaikanhakijalapset 
ovat Suomessa oikeutettuja koulutukseen (Opetus- ja kulttuuriministeriö, n.d.). 
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tutkimusotteiden mukanaan tuomista ajattelun mahdollisuuksista ja niistä vapau-

tumisista, joita ne avaavat. Vaikka työssäni onkin mukana suuri rakkaus koulun ja 

oppimisen käytännön arkeen, en näe sitä millään muotoa erillisenä kaikesta siitä 

teoreettisesta ja filosofisesta, mitä tässä työssä käsittelen. 

Deleuzen filosofiassa ”[e]i ole olemassa universaaleja, vaan ainoastaan ainut-

kertaisuuksia” (2005, s. 87). Työssä esitettyjen poimintojen ja näkökulmien tavoite 

ei ole kattavuus tai otosten edustavuus. Massumin (2015) mukaan tällaisessa 

tutkimustavassa tavoitteena ei ole yrittää vakuuttaa ”validiteetilla” vaan 

ennemminkin kutsua lukija mukaan ajatuskokeiluun ja välittää jotain eläväistä 

tutkimusaiheesta (s. viii). Pyrinkin työssäni tarttumaan ja tuomaan näkyville 

pitkällisen tutkimusprosessin aikana eri puolilla pilkahdelleita tutkittavan ilmiön 

elementtejä, jotka kenties voivat välillä vaikuttaa epäolennaisilta anomalioilta20 , 

jotka tyypillinen ”kuninkaallisen tieteen” 21  tutkimusote sulkisi tutkimuksen 

ulkopuolelle. Tällainen tutkimustapa kuitenkin nimenomaisesti tarttuu 

anomalioihin, hedelmöittää niitä ja ajattelee niiden kanssa; tunnustelee ja selvittää, 

mitä tulee esille ja millaisia potentiaaleja niissä voi olla. 

Työssä toteutetut toiminnalliset leikkaukset (agential cut, Barad 2007, 2012; 

ks. tasanko Linnunradalla Baradin kanssa) eli tutkijan tekemät päätökset siitä, 

mitkä tutkittavan ilmiön elementit tulevat otetuksi mukaan liikkeeseen tutkimus-

raportissa ja millä tavoin ne kytkeytyvät ilmiön ajattelemiseen, on kauttaaltaan 

pyritty tekemään vastuullisesti ja eettisesti. Filosofisen tarkkuuden suhteen tässä 

työssä on otettu käyttöön leikkauksia, jotka on kirjoitettu mahdollisimman selkeästi 

ja lukijaystävällisesti, mutta jotka pohjautuvat kuitenkin perusteelliseen pohja-

työhön. Tämä on ollut käytännön ratkaisu, koska työ on itsessään runsas ja 

rihmastolliselle rönsyilylle uskollinen kokonaisuus ja koska toisaalta työssä on 

myös käytännön empiirinen ulottuvuus. 

Miksi sitten olen päätynyt toteuttamaan väitöstutkimustani posthumanistisella 

tutkimusotteella, miksi aihetta on tärkeää tutkia näin, ja mitä aukkopaikkoja 

aiemmat tutkimukset ovat jättäneet? Lukutaidon harteille asetetaan näinä aikoina 

paljon painoa ja odotuksia. Viime vuosina on käyty kiivaasti keskustelua medioiden 

 
20  Anomalia merkitsee poikkeusta, epäsäännöllisyyttä ja epänormaaliutta, joka ei tule ennustetuksi 
yleisellä säännöllä (Tieteen termipankki, 16.7.2021). 
21 Metodologinen alaluku 2.4 Minoorinen tiede kuninkaallisen tieteen väleissä ja marginaaleissa avaa 
Deleuzen kuninkaallisen tieteen käsitettä. Kiitän FT Antti Paakkaria huomautuksesta, että Deleuzen 
teorian konteksti Ranskassa ottaa kantaa juuri ranskalaiseen yliopistojärjestelmään, jota ylläpitää 
kuninkaan vuonna 1666 perustama Académie des sciences. Käsite on viime vuosina siirtynyt 
uusliberaalin tiedemaailman problematisoimiseen, ja Deleuzen teoriaan viitaten esim. Braidotti (2013, 
2019b) kirjoittaa minoorisen tieteen projektista vastapainona kuninkaalliselle tieteelle. 
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muutoksesta, misinformaatiosta ja jopa salaliittoteorioista. Lukutaidon merkitys 

korostuu, kun tietolähteiden luotettavuuden arviointi on yhä vaikeampaa. Samaan 

aikaan tämän väitöstutkimuksen analyyttiseen prosessiin on kuulunut lukutaitojen 

totuttujen, rationaalisuutta painottavien määritelmien haastaminen ja pohtiminen 

esimerkiksi spinozalaisen affektiteorian22 kautta. Voisi olla ongelmallista, että tässä 

tutkimuksessa siis problematisoin länsimaista tiedonkäsitystä samaan aikaan kun 

globaali tarve tieteellisen tiedon ottamiselle vakavasti on akuutti. Tämän 

tutkimuksen positiona on pyrkimys etsiä posthumanistisen ymmärryksen kautta 

uusia tulokulmia siihen, mitkä majooriset virtaukset lukutaitojen totutuissa ja 

hegemonisissa määritelmissä voivat osaltaan operoida syrjäyttävinä mekanismeina 

esimerkiksi eri vähemmistöryhmille. Tämän tutkimuksen tarkoitus ei siis ole 

heikentää tai mitätöidä lukutaidon tärkeyttä vaan kokeilla posthumanistista 

näkökulmaa oikeudenmukaisuuden vahvistamiseksi lukutaitokäytännöissä. 

Yksi kapitaloseenin seurauksista on globaali eriarvoistumisen ja polarisaation 

laajeneminen (Braidotti, 2010, 2019a). PISA-tutkimusten mukaan erityisesti 

maahanmuuttotaustaisten oppijoiden lukutaito herättää huolta, ja varsinkin toisen 

sukupolven maahanmuuttotaustan heikentävä vaikutus tutkittuun lukutaitoon 

kertoo siitä, että perusopetus ei riittävällä tavalla ota huomioon erilaisia oppimis-

tarpeita (Arffman & Nissinen, 2015; Harju-Luukkainen, Nissinen, Sulkunen, Suni 

& Vettenranta, 2014; Kirjavainen & Pulkkinen, 2017; Lahelma, Lappalainen & 

Kurki, 2020). On ratkaisevan tärkeää löytää eettisesti maadoittuneita lukutaito-

tutkimuksen tapoja, joissa ei tyydytä ainoastaan jo olemassa olevien standardien 

toistamiseen vaan pyritään tekemään mahdolliseksi kokeilevia ja oikeuden-

mukaisuutta painottavia ajattelemisen ja toiminnan reittejä. Näen erilaisten 

marginaalisuuksien ja tasa-arvokysymysten kannalta akuutin tarpeen tutkia luku-

taitoja totutusta poikkeavalla ja posthumanistisesti herkistyvällä tavalla, sillä 

perinteisiin kategorisoiviin tutkimustapoihin sisäänkirjoitetut stereotypiat tuottavat 

itsessään ongelmia silloin, kun analyysia ei toteuteta riittävän monisyisesti (ks. 

myös Sintonen, 2020; Sulkunen & Kauppinen, 2018). 

 
22 Tässä tutkimuksessa affektiteorialla on tärkeä merkitys (ks. tasanko Tavallisia lukutaitoaffekteja). 
Spinozalainen affektiteoria ei keskity niinkään ihmisyksilön tunteisiin vaan ruumiilliseen tietämiseen ja 
muutoksiin ruumiin kapasiteetissa sekä voimaan, joka liikuttaa inhimillisiä ja ei-inhimillisiä ruumiita 
(Spinoza, 1677/2019, s. 138–140). 
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1.3 Keskeiset käsitteet: Toimielma ja lukutaito (literacy) 

Jos perinteisesti filosofia on ymmärretty rationaalisena päättelynä, Deleuzen ja 

Guattarin ajattelussa filosofian tehtävänä on olla kokeilevaa ja luoda 

käsitteitä: ”Filosofia ... on luonteeltaan luovaa tai jopa vallankumouksellista niin 

kauan, kuin se luo uusia käsitteitä. Ainoa edellytys on, että uudet käsitteet ovat 

välttämättömiä ja outoja, ja että ne ovat tällaisia siinä määrin, jossa ne vastaavat 

oikeisiin ongelmiin” (Deleuze, 2005, s. 74). Käsitteet eivät siis edusta todellisuutta 

vaan luovat yhdenlaisen juuri tuolle hetkelle ominaisen ajattelun mahdollisuuden 

(Lummaa & Rojola, 2015, s. 23). Käsitteen tulee elää, on Deleuze itse sanonut 

(Massumi, 2015, s. viii). Tämä väitöstutkimus ei ole suoranaisesti filosofinen työ, 

mutta koska tutkimusotteena on teorian kanssa ajatteleminen (Jackson & Mazzei, 

2012, 2018; ks. Luku 2.1, Metodologia ilman (valmista) metodologiaa) ja teorian 

laittaminen tekemään työtä käytännössä, deleuzoguattarilaisesti orientoitunut 

filosofinen ajattelu kulkee mukana koko työn lävitse. 

”Deleuzeläisen analyysin mahdottomuus on se, että maistiainen yhdestä 

käsitteestä vain lisää ruokahalua muihin käsitteisiin” (Jackson, 2016, s. 190). Tässä 

tutkimuksessa on pyritty rajaamaan käytössä olevat käsitteet ja teoreettiset 

näkökulmat mahdollisimman lukijaystävällisesti, ja läpi työn koetan esittää 

Deleuzen (ja paikoin hänen kanssaan kirjoittavan Guattarin) usein kimuranttia 

ajattelua mahdollisimman selkeästi. On kuitenkin deleuzeläiselle tutkimukselle 

väistämätöntä, että käsitteiden moneus pilkistää paikoin esiin. Esimerkiksi sellaisia 

sanoja kuin rihmasto, tuleminen (becoming) ja deterritorialisaatio 23  on vaikea 

täysin välttää, ei vähiten siksi, että tämän tutkimusorientaation lähdekirjallisuus 

tietysti käyttää kyseistä terminologista kieltä spesifisten filosofisten ilmiöiden 

ilmaisemiseen. 

1.3.1 Mitä toimielmat tekevät? 

Tälle tutkimukselle keskeinen käsite toimielma on suomennettu yleensä 

sommitelmaksi (ks. kuitenkin Sintosen, 2008, ”kokouma”; Tammi & Hohtin, 

2017, ”yhdistelmä”; Puutio, Huuki, Pihkala & Lehmusniemen, 2021, ”kietouma”). 

 
23  Jos jokin termi jää lukijaa hämmentämään tutkijan mahdollisimman selväsanaisen ilmaisemisen 
pyrkimyksestä huolimatta, Purokurun ylläpitämän Teoriapiikki-blogin erinomainen suomenkielinen 
Deleuze & Guattari -sanasto voi mahdollisesti auttaa (osoitteessa https://teoriapiikki.wordpress.com/dg-
sanasto, viitattu 20.7.2021). 
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Deleuzen ja Guattarin käyttämä ranskankielinen alkuperäistermi on agencement24, 

jonka merkityksessä painottuvat suhteisuus, yhdistelmäisyys, kokoontuminen, 

järjestäytyminen ja asettelu. Etymologisesti agencement juontuu latinan sanaan 

agentia, joka merkitsee tekemistä, ja sillä viitataan toimintaan ja voimaan, joka 

tuottaa tietyn vaikutuksen. Englanninkielisessä tutkimuskirjallisuudessa on 

käsitelty alkuperäisen, vuodelta 1981 olevan assemblage-käännöksen ongelmal-

lisuutta, sillä erityisesti taiteentutkimuksessa käytettävä sommitelma menettää 

merkityksessään paljon verrattuna Deleuzen ja Guattarin tapaan käyttää termiä 

agencement (Phillips, 2006, s. 108–109). Oma käännökseni, ”toimielma”, pyrkii 

tässä tutkimuksessa tuomaan toimijuuden ohella esille prosessuaalista muutosta, 

liikettä sekä lukutaitojen kuhinaa. Vaikka tässä käännöksessä painottuu ennemmin 

yhteistoiminnallinen prosessi kuin deleuzoguattarilaisen toimielman 

luonne ”kokoelmana”, pidän tätä käännöstäni produktiivisena ja samalla sellaisena 

keksivänä käsitteenä, joita Deleuze läpi teostensa peräänkuuluttaa. 

Toimielma purkaa individuaalisen ja erillisen ihmissubjektin, sillä ihmis-

subjekti itsessään on aina myös symbioottisten liittoumien muodostama toimielma. 

Deleuzen (2005) mukaan toimielma on ”moneus, joka kantaa monia heterogeenisiä 

termejä ja joka perustaa yhteyksiä ja suhteita niiden välille ... Olennaisia eivät 

koskaan ole polveutumiset, vaan liitot ja seokset, jotka eivät ole perinnöllisiä ja 

jälkeläisiä, vaan tarttumisia ja epidemioita, tuuli” (Deleuze, 2005, s. 174). Olen-

naista toimielman käsitteessä on nimenomaisesti suhteisuus. Kahdesta toisiinsa 

kytkeytyvästä ruumiista koostuu yhteys, ja siten myös uusi tieto on uusien 

yhteyksien luomista, käsitteiden syntymistä (Phillips, 2006, s. 108–109). Toisaalta 

Deleuzen filosofiassa tyypillistä on lukitsevan määrittelemisen (”Mikä toimielma 

on?”) asemesta kysyä: Mitä toimielmat tekevät ja tuottavat? (Puar, 2012, s. 57; 

Sintonen, 2008, s. 10). Toimielman eettinen potentiaali on erityisesti juuri 

toiminnallisessa ja tuottavassa ulottuvuudessa, sillä toimielmia analysoimalla 

pystytään tavoittamaan laaja toimijajoukko, jonka kuhinaan vastuu jakautuu. 

Erityisesti politiikan teoreetikko Bennettin (2010, suom. 2020) luonnehdinta 

toimielmasta kirjassa Materian väre on keskeisesti ohjannut tämän väitös-

tutkimuksen analyysin kulkua syksystä 2012 alkaen läpi koko tutkimusprosessin. 

Bennettin toimielmat ovat väreileviä, kuhisevia, eläviä, sykkiviä, affektiivisia ja 

kehkeytyviä energiapulsseja ja liittoumia. Ne ovat erilaisten elementtien ad hoc -

ryhmitelmiä. Bennettin (2020) mukaan toimielman pinnanmuodot ovat epätasaisia 

 
24 Paakkarin (2020, s. 19–20) pohdinta Deleuzen ja Guattarin assemblage / agencement -käsitteen 
käännöksestä on vaikuttanut ajatteluuni ja ranskankielisen termin sävyerojen huomaamiseen. 
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eikä valta jakaudu pinnalle tasaisesti, sillä paikoin affektien ja ruumiiden 

kohtaamispisteet ovat tiheämmin liikennöityjä kuin muualla. Mikään keskus ei 

hallitse toimielmaa, vaan toimielman tuottamat vaikutukset ovat emergenttejä. 

Jokaisella toimielmalla on toimijuus, sillä niiden kyky saada jotain tapahtumaan 

kehkeytyy kunkin jäsenen ja protojäsenen vitaalisen voiman energiapulssien 

synnyttämästä ryhmitelmän omasta tehoisuudesta. Toimielmat ovat avoinloppui-

sia25 kollektiiveja, ja niillä on äärellinen elinkaari (Bennett, 2020, s. 53). 

Lukutaitotutkimuksen alalla Leanderin ja Boldtin uraauurtava artikkeli 

Journal of Literacy Research -lehdessä (2012) erittelee 10-vuotiaan Lee-pojan 

lukutaitopäivää toimielmateorian läpi. Heidän toimielma-analyysissaan kysytään, 

mitä tekstien ymmärretään olevan tekemässä. Materiaaliset tekstit ovat jo läsnä ja 

tulevat tuotetuiksi, mukaan lukien käden asennot, puhuttu dialogi, mangakortit, 

näytellyt kohtaukset, nettisivu, animaatiot ja käsin piirretyt aseiden kuvat. Vaikka 

toimielmalta puuttuu järjestäytyminen, se voi tuottaa minkä määrän vain 

mahdollisia vaikutuksia toimielmaan osallistuville elementeille (Leander & Boldt, 

2012, s. 25). Tässä väitöstutkimuksessa lukutaitotoimielmat koostuvat esimerkiksi 

ihmisistä, aakkos-älytarroista, matkapuhelinten lukemispeleistä, männyistä, 

lumesta, toppahousujen suhinan äänestä, mustikoiden mausta ja uunsi-suitsukkeen 

tuoksusta. Nämä toimielmat operoivat monisuuntaisessa ajassa ja tuottavat 

toisenlaisen lukutaitojen ymmärryksen, joka operoi kärsineellä planeetalla ilman 

lupausta ihmisyksilön tulevaisuudessa toteutuvasta menestyksestä mutta samalla 

elämää vahvistaen. 

Paikka–aika-koordinaatit:Sheffield Hallam -yliopisto, Iso-Britannia 24.4.2018. 

Lukutaitoja tutkivan professori Guy Merchantin kanssa juomme lattekahvia ja 

keskustelemme posthumanistisesta lukutaitotutkimuksesta Sheffieldin Hallam-

yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan kulmalla sijaitsevassa pienessä 

kahvilassa. Merchant kuuntelee tutkimusprosessini vaiheita. Kun minulta oli jo 

monen vuoden ajan peräänkuulutettu lukutaitojen määritelmää työssäni, jokin oli 

aina uudelleen saanut minut vastaamaan: En tiedä. Prosessi oli edennyt siten, että 

spekuloin aina uudesta näkökulmasta lukutaitojen ajattelun hedelmöittämistä; 

ennakkoluulottomasti olin kokeillut ajatella lukutaitoja muun muassa oksien, joen 

 
25 Itkosen (2020) pro gradu -tutkielma paneutuu Braidottin posthumanistiseen subjektikäsitykseen, ja 
työssä käytetty suomennos ”avoinloppuinen” (open-ended) on vaikuttanut ilmauksen käyttöön 
tutkimuksessani. 
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ja omenapuun 26  kannalta saadakseni selville, miten lukutaidot omassa post-

humanistisessa väitöstutkimuksessani määrittyisivät. Tunsin kysyväni aina 

uudestaan eri suunnista, miten lukutaidot voidaan ymmärtää toisenlaisella tavalla, 

kun materian toimijuus otetaan huomioon ja pelkästä ihmiskeskeisyydestä astutaan 

sivuun. Kahvin äärellä Merchant auttaa jäsentämään, mitä ajattelussani on 

meneillään. Hänelle on kertomani perusteella syntynyt mielikuva pyörivästä 

karusellista 27 , jolla on alfabeettinen keskusalue, jota erilaiset näkökulmat 

intensiivisesti ja nomadisesti lähestyvät analyysia edistäen. Lukutaidon määrittelyn 

vastustaminen on itse asiassa ajattelemiselle produktiivista: viipyminen 

epävarmuuden ja hankaluuden kanssa on tuottavaa kanssa-ajattelemisen 

metodologian harjoittamista (thinking with, Jackson & Mazzei, 2012). Keskustelun 

myötä alkaa hahmottua, että vaikka lukutaitotutkimuksen datana ja 

ajatuskumppanina voisi pitää vaikkapa jokea, virtauksia ja vettä (ks. esim. 

Somerville, 2015, 2017) tai pienten lasten rytmikästä vuorovaikutusta rummuilla 

(Hackett & Somerville, 2017; rummuilla kommunikoinnista ihmislajin historiassa 

ks. myös Gleick, 2013), oman analyysini konteksti on kuin onkin pääsääntöisesti 

koulu ja koulun tekstikäytänteisiin kytkeytyvä lukeminen. Merchant toteaa 

päätyneensä omassa työssään samankaltaiseen määrittelyyn ja kutsuvansa tällaista 

kirjainten, tekstien ja kirjoittamisen parissa tapahtuvan lukutaidon analyysia 

nimityksellä literacy+ (Burnett & Merchant, 2018). Analyysiprosessin jatkuessa ei 

lakkaa olemasta tärkeää palata välillä huomaamaan, mitä tässä tutkimuksessa 

lukutaito ei ole, mitä siis on ei-lukutaito (ks. Hackett, 2021). Sielläkin, missä näen-

näinen pysähtyneisyys vallitsee, on itse asiassa meneillään liikettä ja kuhinaa. 

1.3.2 Lukutaidon sirottuva määritelmä(ttömyys) 

Sen sijaan että väitöskirjan lukija saisi tässä kohtaa helpottavan ja siistin laatikon, 

jossa lukutaidon määrittelyn mysteeri ratkaistaan, produktiivisen epävarmuuden 

kanssa eläminen tulee jatkumaan läpi työn. Tyhjentävän määritelmän esittäminen 

jähmettäisi koko työn keskeisen pyrkimyksen pysyä nimenomaisesti liikkeessä 

etsien, tunnustellen ja kartoittaen totutusta poikkeavan lukutaitokäsityksen reuna-

alueita. Läpi tämän työn ennemminkin jatkuu uusien suhteiden rakentaminen 

lukutaitojen määrittelemiseen: 

 
26 Kirjoitin väitöskirjablogiini (Jokinen, 20.11.2017) runon ”Apple tree literacies”, jossa pohdin luku-
taitoa kotipihamme koristeomenapuun ja tilhien kanssa (ks. Liite 2). 
27 Jatkoimme keskustelua Merchantin kanssa Skype-videopuheluna, mistä kirjoitin väitöskirjablogiin 
tekstin ”I dunno” (Jokinen, 4.7.2018). 
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– Mitä voidaan pitää lukutaitona? 

– Mitä totutut lukutaitojen määritelmät tekevät ja tuottavat? 

– Mitä totutun lukutaitokäsityksen liepeillä ja sivussa on meneillään ja tapahtuu? 

– Miltä lukutaidot voisivat näyttää ilman totuttuja määritelmiä, edistystä, 

päämäärää, intentiota ja tulevaisuuden menestyksen tavoittelua? 

– Mistä ”lukutaito” kehkeytyy ja koostuu? 

– Miten lukutaidot operoivat? 

– Mitä lukutaitojen määritteleminen toisin voisi tuottaa? 

Tämä listaus ei siis käsitä niinkään tämän väitöskirjan varsinaisia tutkimus-

kysymyksiä vaan on keino lähestyä lukutaitojen määrittelemisen haastetta. 

Sintonen (2008) toteaa Deleuzen ja Guattarin assemblagen käsitteeseen liittyen, 

ettei koko A Thousand plateaus (”Tuhat tasankoa”, 1987/2004; toistaiseksi vain 

ensimmäinen luku on suomennettu) -teoksessa esitetä käsitteen yhtenäistä 

määritelmää, vaan ”käsitteen aspektit sirottuvat pitkin teosta ja sen tuhansia 

tasankoja” (Sintonen, 2008, s. 9). Lukutaidon käsitteen ja määrittelyn osalta tässä 

väitöstyössä eletään samankaltaisen epämukavuuden sietämisen kanssa. Lukutaito-

käsitteen aspektit siis sirottuvat pitkin tätä yhteenveto-osaa ja tutkimusartikkeleita, 

selvärajaisuutta karttaen ja liikkeessä kulkien. 

1.4 Antroposeenin ajassa: ”Monilukutaito” ja epäselvä tulevaisuus 

Koska tutkimus toteutuu koulun kontekstissa, yksi merkittävä lukutaidon 

määritelmä on tätä tutkimusta lukiessa hyvä pitää muistissa: Valtakunnallisissa 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 (OPH, 2016) määritelty 

monilukutaito. Monilukutaito on yksi seitsemästä laaja-alaisen osaamisen 

tavoitteesta, jotka läpäisevät kaikkien oppiaineiden opetuksen. Laaja-alaisen 

osaamisen on tarkoitus ”tukea ihmisenä kasvamista sekä edistää demokraattisen 

yhteiskunnan jäsenyyden ja kestävän elämäntavan edellyttämää osaamista” (OPH, 

2016, s. 20). Laaja-alaisen osaamisen määritellään koostuvan (yksilökeskeisesti) 

tiedosta, taidoista, arvoista, asenteista ja tahdosta. Koulun toiminnan läpäiseväksi 

periaatteeksi taas määritellään kielitietoisuus, jonka myötä monikielisyyden 

arvostamisesta on vahvistettu koko koulun yhteinen asia sen sijaan, että se 

koskettaisi erillisesti maahanmuuttotaustaisia oppilaita vähemmistöryhmänä kuten 

aiemmissa opetussuunnitelman perusteissa (Halinen, Harmanen & Mattila, 2015, s. 

137, 147–149). Opetussuunnitelman perusteissa monilukutaidolla tarkoitetaan: 
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... erilaisten tekstien tulkitsemisen, tuottamisen ja arvottamisen taitoja, jotka 

auttavat oppilaita ymmärtämään monimuotoisia kulttuurisia viestinnän 

muotoja sekä rakentamaan omaa identiteettiään. ... Teksteillä tarkoitetaan tässä 

sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, numeeristen ja kinesteettisten 

symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien avulla ilmaistua tietoa. Tekstejä 

voidaan tulkita ja tuottaa esimerkiksi kirjoitetussa, puhutussa, painetussa, 

audiovisuaalisessa tai digitaalisessa muodossa. 

... Monilukutaito merkitsee taitoa hankkia, yhdistää, muokata, tuottaa, esittää 

ja arvioida tietoa eri muodoissa, eri ympäristöissä ja tilanteissa sekä erilaisten 

välineiden avulla. Monilukutaito tukee kriittisen ajattelun ja oppimisen taitojen 

kehittymistä. Sitä kehitettäessä tarkastellaan ja pohditaan myös eettisiä ja 

esteettisiä kysymyksiä. 

... Opetus tarjoaa mahdollisuuksia erilaisista teksteistä nauttimiseen. 

Oppimistilanteissa oppilaat käyttävät, tulkitsevat ja tuottavat erilaisia tekstejä 

sekä yksin että yhdessä muiden kanssa. ... Opetuksessa tarkastellaan oppilaille 

merkityksellisiä, autenttisia tekstejä sekä niistä nousevia tulkintoja maailmasta. 

Näin oppilaat voivat hyödyntää opiskelussa vahvuuksiaan ja itseään 

kiinnostavia sisältöjä ja käyttää niitä myös osallistumisessa ja vaikuttamisessa. 

(OPH, 2016, s. 22–23) 

Aktiivisten ja autonomisten oppilassubjektien oppiminen valjastetaan moni-

puolisesti määriteltyjen taitojen kehittämisen ja edistämisen projektiksi, jossa 

arvostetaan myös kriittistä lukutaitoa, eettisyyttä sekä pyrkimystä kestävään 

elämäntapaan. Suomalaisten opetussuunnitelman perusteiden kokonaisvaltainen ja 

läpäisevä monilukutaidon määritelmä rakentuu kuitenkin ihmis- ja kielikeskeiselle 

paradigmalle. Posthumanistiset lukutaitotutkijat ovat nostaneet esille humanistisiin 

lukutaitokäsityksiin sisäänkirjoitettuja haasteita, kuten oletuksen universaaliudesta, 

jolloin lukutaito olisi aina mitattavissa tietyn hierarkkisen standardin mukaan 

(Truman, 2019; Truman, Hackett, Pahl, Davies & Escott, 2020). Truman ja kollegat 

(2020) haastavat lukutaitopuheelle tyypillisen ”kompetenssin” käsitteen 

esimerkkinä tehokkuuden, menestyksen ja rationaalisuuden eetoksesta. Snaza 

(2019) väittää, että ihmiskeskeiseen lukutaitokäsitykseen sisäänkirjoittuu 

vähemmistöryhmien ihmisarvon alentaminen. Näenkin potentiaalia lukutaitojen 

uudelleenajattelulle siinä, että opetussuunnitelman perusteiden (2014) 

arvoperustassa määriteltyä ”kasvua ihmisyyteen” (s. 15–16) problematisoidaan 
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enemmän-kuin-inhimillisestä tulokulmasta. Tätä spekulointia työstetään läpi tämän 

väitöstutkimuksen. 

Kuten Halinen ja kollegat (2015) toteavat, monilukutaidon käsitteen taustalla 

vaikuttaa käsitteellistys ”tulevaisuuden taidoista” tai 2000-luvun taidoista (21st 

century skills). Näitä taitoja on määritelty ja tarjottu erityisesti muuttuneen 

työelämän sekä medioiden murroksen perusteella (Griffin & Care, 2015; Jenkins, 

2009). Kysymys antroposeenista kuitenkin asettaa vaakalaudalle sen, mitä 

tarkoitetaan tulevaisuudella. Esimerkiksi joukkotuhojen systeemiteorian mukaan 

(Barnosky ym., 2012) jo noin vuonna 2040 maapallon biosfäärin tila voi keikahtaa 

peruuttamattomasti toisenlaiseksi. Tämän aiheuttavat ilmastonmuutoksen ohella 

saasteet, sukupuutot, väestönkasvu, kulutus ja ekosysteemien tuhoutuminen 

(Barnosky ym., 2012). Alaimo (2016) käsittelee maapallolla vallitsevaa 

ympäristökatastrofia ”hajoamisen keskellä oleiluna”, jossa tulevaisuus on 

tuntematon. Alaimon (2016) mukaan hajoamisen syy on ollut ihmiskeskeinen tapa 

pitää ”luontoa” ihmisestä erillisenä ja radikaalina toisena ihmisen ehtojen kautta 

määrittyvällä maapallolla, vaikka ihminen ei ole sen enempää eikä vähempää kuin 

samaisen luonnon aineksista koostuva yhteensekoittunut entiteetti. Jotta 

tulevaisuuden suuntaa pystyttäisiin yrittämään muuttaa, Alaimo tarjoaa 

transkorporeaalisuuden käsitettä ihmisruumiin rajojen perustavaksi ylittämiseksi 

(Alaimo, 2016, s. 1–2). Ihmisen ja hänen kehoaan ympäröivän aineksen raja siis 

sekoittuu, mikä on yksi posthumanistinen tapa määritellä ”ihminen” uudelleen. 

Toisin sanoen: Syy, miksi olen läpi väitöstutkimusprosessin vältellyt lukutaitojen 

käsitteen jähmettävää määrittelyä, on se, että totutut tavat käsittää lukutaito ovat 

osa sitä länsimaista ihmis- ja kielikeskeistä maailmankuvaa, joka on ontologisesti 

perustunut ”ihmisen” ja ”luonnon” binaariselle kahtiajaolle. 

Opetussuunnitelman perusteissa laaja-alaisen osaamisen tarpeen 

todetaan ”nousevan ympäröivän maailman muutoksista” (OPH, 2016, s. 20). 

Toisen maailmansodan ydinpommitusten jälkeen meneillään ollut antroposeenin 

aika tulee haastamaan nykyisen Z-sukupolven28 , omien lasteni alfa-sukupolven 

sekä sitä seuraavat ihmissukupolvet tavalla, joka ravisuttaa totuttuja käsityksiä 

ontologiaan eli olemassaolon kysymyksiin asti. Yusoff (2018) argumentoi, miten 

antroposeenin ajan murrokset eivät kohtele kaikkia ihmisiä tasa-arvoisesti, vaan jo 

ennestään haavoittuvassa asemassa olevat ihmisryhmät (kuten Yhdysvaltojen 

kontekstissa mustat) kokevat seuraukset ensin. Juuri tämän tutkimuksen konteksti 

 
28  ”Gen-Z” merkitsee vuodesta 1996 eteenpäin syntyneiden sukupolvea. 2010-luvulla syntynyttä 
sukupolvea kutsutaan alfa-sukupolveksi. 
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eli perusopetukseen valmistava opetus on eräänlainen mikrokokoinen näköala-

paikka maailmantilaan, sillä eri syistä maahan muuttaneiden lasten, nuorten ja 

perheiden taustoissa näkyy herkästi varhainen indikaatio globaalin tilanteen 

monista todellisuuksista. Esimerkiksi Euroopan pakolaiskriisi vuonna 2015 sai 

suomalaiskunnat reagoimaan nopeasti kasvaneeseen turvapaikanhakijoiden 

määrään ja lisäämään valmistavan opetuksen tarjontaa, sillä oppivelvolli-

suusikäisillä turvapaikanhakijoilla on oikeus perusopetukseen (ks. Sisäministeriö, 

2017; Laki kansainvälistä suojelua hakevan ... 746/2011). Ilmastonmuutoksen 

aiheuttamat haasteet vaikuttavat jo nyt monien konfliktien taustalla, kuten 

esimerkiksi Syyrian kuivuuden seurauksia on analysoitu osana vuoden 2015 kriisiä 

(Kelley, Mohtadi, Cane, Seager & Kushnir, 2015). Siksi perusopetukseen 

valmistava opetus on mitä ajankohtaisin lähtökohta lukutaitojen ajattelemiseksi 

uudelleen. 

Siirtyminen ihmis- ja kielikeskeisyydestä edes hieman sivuun on epämukavaa, 

haasteellista ja tietysti myös ihmisen kirjoittamassa kielellisessä tutkimusraportissa 

paradoksaalista. Kuten tämän väitöstutkimuksen varsinaiseen aineistoon 

osallistuneet lapset, myös vuonna 2003 syntynyt ilmastoaktivisti Greta Thunberg 

kuuluu Gen-Z-sukupolveen. Tämä väitöstutkimus esittelee etiko-onto-epistemo-

logisen muutoksen lukutaitojen ajattelussa yhtenä niistä käsillä olevista 

mahdollisuuksista, jotka pitävät sisällään potentiaalia sietää hajoamisen keskellä 

oleilua ja hankaluuksien kanssa viipymistä. 

1.5 Posthumanistinen eli enemmän-kuin-inhimillinen tutkimusote 

Vaikka keskityn pääsääntöisesti puhumaan posthumanistisesta tutkimusotteesta, 

tähän työhön on vaikuttanut paljon St. Pierren (2011) hahmotus jälkilaadullisesta 

tutkimuksesta (postqualitative inquiry). Jälkilaadullisessa tutkimustavassa 

ensimmäisenä vaiheena on tärkeää lukea teoriaa syvästi ja laajasti. Kun on lukenut 

paljon, teoria ryhtyy työhön tutkimuksessa. Tutkimusprosessi on jatkuvasti 

kokeilevaa ja pysyy liikkeessä (St. Pierre, 2018, s. 604). Analyysivaiheessa jokin 

intensiivinen ja hädin tuskin käsitettävä elämisen variaatio – kuten toppahousujen 

suhina kesken lukutaitoepisodin – hämmästyttää tutkijaa ja tempaa mukaansa. 

Tähän väitöstutkimusprosessiin onkin sisäänkirjoittunut syventyminen lukemiseen 

ja tutkimuksen kypsyttelyyn. 

Deleuzen filosofiassa teoria on käytäntöä, joten koko lähestymistapa purkaa 

keinotekoista jakoa teorian ja käytännön välillä (Coleman & Ringrose, 2013, s. 2: 

Hickey-Moody & Malins, 2007, s. 3). Tässä työssä käytettävä posthumanistinen 
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tutkimusote ei ylläpidä rajoja sen välillä, mitä on ”aineisto”, mitä ”teoria”, 

mitä ”analyysi” ja mitä ”tulos”. Aineistoon ei ole tarkoitus suhtautua evidenssinä, 

jonka pohjalta todistetaan jokin väittämä ja josta ammennetaan tutkimuksen 

tulokset. Sen sijaan etnografinen tutkimusaineisto on yksi niistä tulokulmista, 

joiden kanssa tässä tutkimuksessa uudelleenajatellaan lukutaitoilmiötä. Tämä käy 

erityisesti ilmi työn toisen osan Pienissä lukutaitotasangoissa, mutta myös 

kokoomaväitöskirjan perustana olevien kolmen journaaliartikkelin tutkimus-

otteessa tapa työskennellä aineiston ja teorian kanssa on toteutunut tämän tutkimus-

otteen mukaisesti. 

Miellän tärkeäksi osaksi posthumanistisen tutkimusotteen sisäistymisen 

osoittamista etiko-onto-epistemologian jalkautumisen, sillä entiteetit eivät ole 

erillisiä toisistaan. Tästä syystä työn kirjoittamisen tapa tavoittelee 

performatiivisuutta; sen sijaan, että toistaisin totutun tutkimusraportin kaavan, 

pyrin etsimään tapaa kirjoittaa tutkimustani niin, että ajattelu pysyy liikkeessä ja 

affektiiviset tunnut saisivat työssäni tilaa. Braidotti (2013, s. 166) painottaa, että 

kriittisen posthumanistisen tutkimuksen tulee sekä tuoda esiin humanistisen 

tutkimuksen ongelmakohtia että operoida luovasti tarjoten toisenlaisia ajattelu-

tapoja ja uusia mahdollisuuksia tutkimusaiheen tarkasteluun. Tämä keskeinen 

ohjenuora tuottaa tässä tutkimuksessa lukutaitoilmiön uudelleenajattelulle siis 

kahtalaisen tavoitteen: yhtäältä pyrin haastamaan totuttujen humanististen luku-

taitokäsitysten rajoitteita ja ongelmia, ja toisaalta rakennan toisenlaisen ehdotuksen 

lukutaitojen spekuloimiseksi posthumanistisen antroposeenin ajassa. 

Coleman & Ringrose (2013) huomauttavat, että perinteisen metodologian 

haastaminen ei tarkoita sitä, että ”kaikki käy”. St. Pierre (2016, s. 121) painottaa, 

ettei deleuzoguattarilaisia käsitteitä tule käyttää sattumanvaraisesti, koska kukin 

niistä tuo mukanaan kokonaisen ajatusjärjestelmän, jossa käsite on paikallisesti 

ajateltavissa. 

Tutkimuksen konteksti 

Tässä väitöskirjassa posthumanistisen tutkimusotteen avulla on etsitty tapoja tuoda 

tutkimusraportissa esille aineiston elävyyttä ja aktiivisuutta ja siten kirjoittaa 

tutkimusraporttia performatiivisesti. Vaikka tutkimuksessa suhtaudutaan aineiston 

asemaan eri tavalla kuin perinteisessä kasvatustieteellisessä tutkimuksessa, työn 
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perustana on rikas aineisto, joka tuottui osallistuvana kouluetnografiana29 yhdellä 

pohjoissuomalaisella alakoululla 2010-luvun alkupuolella. Koululla tutkimukseen 

osallistuivat lukuvuoden aikana luokanopettaja ja koulunkäynninohjaaja sekä 

kuusitoista 6–12-vuotiasta oppilasta. Aineistontuotannon alkupisteenä oli pyrkimys 

lukutaitojen uudelleenajatteluun osana Future School TeknoLiteracy -hanketta. 

Kerron hanketyöstä ja kouluetnografian toteutumisesta kuten myös aineiston 

analyysista seikkaperäisesti työn seuraavassa luvussa (ks. Luku 2, Luku, joka 

perustelee metodologian, aineistontuotannon ja analyysin). 

Maahanmuuttotaustaisten oppilaiden perusopetukseen valmistava opetus oli 

hedelmällinen konteksti tutkimuksen empiirisen osan toteuttamiselle, koska 

valmistavassa opetuksessa totutut itsestäänselvyydet (kuten ikätasoon sidottu 

opetus tai hierarkkiset taitotasot) eivät pidä paikkaansa; konteksti ja osallistujien 

taustojen heterogeenisuus vaativat väistämättä tutkimusotteelta erityistä 

räätälöintiä ja havahduttavat ajattelemaan totuttuja asioita uudella tavalla. Kun 

yhteistä kieltä ihmisten välillä on alkeiskielitaidon verran ja lasten vanhemmatkin 

yleensä ovat sopeutumassa uuteen kotimaahan, tutkimuksen tekeminen ei 

lähtökohtaisestikaan voi toteutua ennalta määrätyn sapluunan mukaisesti. Tämä 

asettaa tutkijan monin tavoin sensitiivisyyttä ja vastuullisuutta vaativaan asemaan, 

mikä on otettu tässä väitöstutkimuksessa vakavasti. Tämän väitöstutkimuksen 

koulutyöskentely toteutui tutkimusprosessin alkuvaiheessa. Vaikka laadullinen 

etnografia on lähtökohdiltaan humanistista ja ihmiskeskeistä, koin tutkijana 

etnografiamaisen työskentelyn mahdollistavan syventymisen perusopetukseen 

valmistavan opetuksen kaltaiseen, erityiseen koulukontekstiin. 

Tutkimuksessa luetaan analyyttisesti maahanmuuttotaustaisten opetuksen 

opetussuunnitelmia sekä kansallisia ja kansainvälisiä lukutaitoraportteja30. Näiden 

 
29 Kouluetnografia on taipuisa tutkimusote, jossa tutkimusaihetta voidaan lähestyä ja analysoida monin 
eri tavoin (Gordon, Holland & Lahelma, 2007; Lahelma & Gordon, 2007; Lappalainen, 2007; Skeggs, 
2007). Humanistisen etnografian ja posthumanistisen tutkimusotteen välillä ei ole välttämätöntä nähdä 
katkosta, joskin yhä useampi posthumanistinen tutkija luonnehtii työskentelyään esimerkiksi 
ilmauksella ”research-creation” (ks. Truman, 2017) etnografian asemesta. 
30 Tässä väitöstutkimuksessa luetaan analyyttisesti Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) 
raportteja (Kuukka & Metsämuuronen, 2016; Ukkola & Metsämuuronen, 2019; Ukkola, 
Metsämuuronen & Paananen, 2020). Väitöstutkimus paneutuu analyyttisesti kolmeen kansainväliseen 
lukutaitotutkimukseen. Kansainvälisen OECD:n Programme for International Student Assessment 
(PISA) -tutkimuksen osalta maahanmuuttotaustaisten oppijoiden osaamiseen syventyi erityisesti 
vuoden 2012 aineisto (Arffman & Nissinen, 2015; Harju-Luukkainen ym., 2014; Kirjavainen & 
Pulkkinen, 2017). Kansainvälisestä lasten lukutaitotutkimuksesta (Progress in International Reading 
Literacy Study [PIRLS]) tässä väitöstutkimuksessa on huomioita vuosien 2012 ja 2016 raporteista 
(Kupari, Sulkunen, Vettenranta & Nissinen, 2012; Leino ym., 2017). Lukutaidon osalta myös 
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aineistojen rinnalla lukutaitojen uudelleenajattelua hedelmöitetään teoreettisilla 

käsitteillä ja näkökulmilla sekä esimerkiksi poiminnoilla kaunokirjallisuudesta ja 

podcasteista. Väitöstutkimusvuosina olen koonnut väitöskirjablogiini (ks. 

www.streamsriversflows.wordpress.com/lehtijuttuja/) ajankohtaisia lukutaito-

aiheisia sanomalehtiartikkeleita, joiden lukeminen ja ajatteleminen maahanmuutto-

taustaisten opetuksen kontekstissa muodostaa yhden lukutaitojen ajattelemisen 

kerroksen tässä tutkimuksessa. 

1.6 Tutkimuksen tavoite, tutkimuskysymykset ja journaaliartikkelit 

Tutkimuksen päätavoitteena on tuottaa mahdollisuuksia antroposeenin ajan 

hajoamisen huomioivalle, posthumanistisesta suhteisuudesta ammentavalle luku-

taitojen ymmärtämiselle. Katsomalla sivuun totutusta lukutaitokäsityksestä työn 

pääkysymyksenä on spekuloida, mitä muuta lukutaidoissa voisi myös olla 

meneillään. Analyyttista prosessia ohjaavat seuraavat tutkimuskysymykset: 

1. Mitä tulee esiin, kun lukutaitoja kanssa-ajatellaan maahanmuuttotaustaisten 

opetuksen kontekstissa? 

2. Mitä affektiivisuus ja ruumiillisuus tuottavat lukutaitojen uudelleenajattelulle 

suomen kielen oppimisen toimielmissa? 

3. Mitä posthumanistinen ontologia tuottaa lukutaitotutkimuksessa tehtäville 

metodologisille ratkaisuille? 

Pyrkimyksenä on kommunikoida posthumanistisesti suhteinen lukutaitotutkimus 

tavalla, joka ei vähennä, pelkistä ja typistä elämän monimuotoisuutta vaan 

kunnioittaa ja tekee tilaa rikkaudelle, runsaudelle, intensiteeteille, nyansseille ja 

aistitunnuille. Työ keskittyy kitkaiseen ajattelemiseen ja tunnustelee moniaistisesti, 

mitä totuttujen käsitysten liepeillä ja reuna-alueilla on meneillään. Työ viipyilee 

hankaluuksien kanssa vastustaen pyrkimystä asioiden ratkeamiseen ja 

edistymiseen. Tutkimuksen eettisenä perusvireenä on vahvistaa vähemmistönäkö-

kulman rikkautta lukutaitotutkimuksessa ja -pedagogiikassa. 

Väitöskirjan yhteenveto-osion perustana on kolme kansainvälistä artikkelia, 

joiden tiivistelmät esittelen Luvussa 3 (Tutkimusartikkelien suhteiset toimielmat). 

Artikkelit vastaavat osaltaan seuraavasti tämän väitöskirjan tutkimuskysymyksiin: 

 
Kansainvälisen aikuisten taitotutkimuksen (Programme for the International Assessment of Adult 
Competencies [PIAAC]) raporttiin (Malin, Sulkunen & Laine, 2013) luodaan lyhyt katsaus. 
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Artikkeli I: A queer cyborg ethnographer in the performative friction of dissenting 

ontologies -artikkelitarkastelee monitieteisen tutkimushankkeen kontekstia 

metodologisesti ja perustelee, miten ihmisen ja teknologian toimijuudet sekoittuvat 

posthumanistisissa lukutaitokäytännöissä. Artikkeli vastaa tutkimuskysymykseen 3. 

Artikkeli II: Inhuman hands and missing child: Touching a literacy event in a 

Finnish primary school -artikkeli käsittelee lukutaitojen ruumiillisuutta siten, että 

analyysissa seurataan käsien merkitystä lukemisessa ja kirjoittamisessa, kun 

koulun tekstiympäristössä kynän ja paperin ohella uudet teknologiat määrittävät 

toimintaa. Artikkeli vastaa tutkimuskysymyksiin 1 ja 2. 

Artikkeli III: The affective middles of Finnish language Mult/il/literacies -

artikkeli purkaa affektiteorian kanssa ajattelemalla monilukutaidon ja luku-

taidottomuuden kategorioita mahdollistaen eettisesti oikeudenmukaisemman tavan 

tarkastella lukutaitoja. Artikkeli vastaa tutkimuskysymyksiin 1 ja 2. 

Koska tämän tutkimuksen tapa pureutua lukutaitoilmiön uudelleenajatteluun ei 

ylläpidä rajoja eri elementtien välillä, myös artikkelien teemat sekoittuvat tähän 

kokoomaosaan. Artikkelien keskeinen kontribuutio nivoutuu ”Pieniin lukutaito-

tasankoihin” (ks. Osa 2) sekä ”Ratkaisut ilman ratkaisuja” -osan ehdotuksiin (ks. 

Osa 3). Tämä yhteenveto-osio vastaa osaltaan kaikkiin kolmeen tutkimus-

kysymykseen sekä tutkimuksen päätavoitteeseen. 

1.7 Mistä pienissä lukutaitotasangoissa on kyse? 

Pienet lukutaitotasangot ovat valikoituneet siten, että yllä esitetyt tutkimus-

kysymykset ohjaavat niitä. Kuvaan tässä johdantoluvussa lyhyesti, mistä pienissä 

lukutaitotasangoissa on kyse. Tasankojen valikoitumisen kuvaan seuraavassa 

metodologisessa luvussa, sillä niiden näkökulmien kalibroitumisen prosessi on 

ollut osa väitöstutkimuksen analyyttista toimielmaa. 

”Jokaisella tasangolla pitäisi olla oma ilmastonsa, oma äänensävynsä tai 

sointinsa” (Deleuze, 2005, s. 30). Deleuzen ja Guattarin Tuhannessa tasangossa (A 

thousand plateaus, 1987/2004) johdannon ja päätännön välillä on 13 tasankoa (eli 

lukua). Tätä kokoomaosaa kirjoittaessa tapahtumat ovat seuranneet toisiaan, ja 

päädyin useamman sattumuksen seurauksena kutsumaan kirjoittamiani A4-liuskan 

mittaisia tekstejä ”pieniksi tasankotarinoiksi”, kun kuumeisesti olin miettinyt niille 

nimeä. Tasanko on aina keskellä, ei alussa tai lopussa (Deleuze & Guattari, 2004, 
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s. 24). Tasangoista puhumalla on tarkoitus painottaa sitä, ettei tämä työ pyri 

rakentamaan kumulatiivisia argumentteja tai koherentteja johtopäätöksiä, vaan 

tietäminen on aina osittaista ja hetkellistä ja kulkee moniin suuntiin (Wyatt, Gale, 

Gannon & Davies, 2011, s. 15–16). Guttorm (2014) pohtii tutkimuksensa vaiheita 

tasankoina, ”joissa voi pysähtyä, katsoa ympärilleen, nähdä tietyn matkaa eri 

suuntiin, ei milloinkaan ’perille’ asti” (s. 19). Päätin siis hyväksyä sen, että kirjoitta-

mani tekstinpalat olivat päättäneet alkaa kutsua itseään ”pieniksi lukutaito-

tasangoiksi". Jos totuttu tutkimusraportoinnin tapa olisi tuottaa yksi selkeä, 

pelkistetty, koherentti ja suuri tutkimusnarratiivi, pienet lukutaitotasangot 

operoivat monisuuntaisina, epälineaarisina, affektiivisesti häiritsevinä ja 

fragmentaarisina. 

Siirtymän pieniin lukutaitotasankoihin käynnistää toppahousujen suhinan 

äänitiedosto (osoitteessa https://www.fire-collective.com/pikkulukutaidot). Se on 

tarkoitus kuunnella rauhassa ja keskittyen. Toppahousujen suhina on siivittänyt 

tutkimusprosessia johtomotiivina siitä saakka, kun se ensimmäisistä aineisto-

videoista pomppasi materiaalisena ääniaaltojen rytminä esiin. Tuo ääni on 

perustavan tärkeä osa tätä väitöskirjaa. Sen funktiona on havahduttaa lukutaitojen 

moniaistisuuteen, materiaalisuuteen ja ruumiillisuuteen; se häiritsee, vie huomion 

toisaalle ja nykäisee majoorisesta lukutaitotavasta sivuun. Se hätkäyttää 

kiinnittämään huomion asian liepeille. On tietoinen ratkaisu jättää tilaa hengittää, 

aistia ja kuunnella toppahousujen suhinaa. Jotta en selittäisi kaikkea tyhjäksi, olen 

valinnut jättää pienillä lukutaitotasangoilla tilaa hämmennykselle, joka toivoakseni 

tuottaa uusia ajatuksen alkuja tai oivalluksen tuntua. 

1.8 Kirjoittamisen tavan esikuvat ja minä 

Sympatisoin Colebrookin (2012) luonnehdintaa Deleuzesta ”lukutaidottomuuden 

teoreetikkona” (s. vii), koska minusta kielen muotoutuminen kirjoitettuun muotoon 

on ihmeellinen ja kunnioitettava mysteeri. Tutkimuskirjoittamisessa huomioni 

kiinnittyy toisiin tutkijoihin, jotka eivät ainoastaan toista tutkimuskirjoittamisen 

konventioita ja valmiita malleja vaan luovat oman tapansa asioiden esittämiselle. 

Valtavirtatieteestä poikkeavalla kirjoittamisen tavalla on tärkeitä esikuvia. 

Ensimmäinen merkittävä kasvatustieteen alan suunnannäyttäjä löytyi syksyllä 

2012, kun pääsin tutustumaan Guttormin paikoin runomuotoiseen, post-

teoreettiseen työhön. Guttormin (2012, 2014) tekstit alkavat keskeltä haparoiden, 

nomadisesti ja elämän sotkuisuuden tunnustaen. Kirjoittamisellaan Guttorm pohtii 
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tiedon tuottamista lähtien liikkeeseen omalta paikaltaan ja hakien ”sekä ratio-

naalisia että affektiivisia argumentteja ei-tietämisen, kunnioituksen ja yhdessä-

luomisen tilan avartamiseksi akateemisissa käytännöissä” (s. iii). Kuten minäkin, 

Guttorm (2014) kysyy väitöskirjassaan, ”[m]iten monikerroksisen Tapahtuman 

voisi siirtää sanoiksi paperille ja lukijalle typistämättä sitä?” (s. 187). Tässä työssä 

valitsemani kirjoittamisen tapa on pyrkimys vastata tähän kysymykseen. 

Syksyllä 2012 hankin oman kappaleen antropologi Stewartin (2007) Ordinary 

Affects -kirjasta, joka koostuu 115 pienestä ja fragmentaarisesta arkipäivän 

tarinasta. Alkusanojensa mukaan kirja ei omistaudu tuomaan esille sellaisia 

totuuksia, jotka tukevat jo ennalta hyvin tunnettua käsitystä maailmasta. Sen sijaan 

kirja yllyttää huomioimaan intensiivisiä ja liikuttavia potentiaaleja. Stewartin työllä 

on ollut hyvin merkittävä asema sekä affektintutkimuksen alalla että post-

humanistisen tutkimuksen kentässä. Tämän väitöskirjan kokoomaosan toteutus-

tavassa Stewartin pienten kertomusten esikuva on erityisen tärkeä. 

Antropologi Tsingin (2015, suom. 2020) tuoksuvalmuska- eli matsutakesientä 

globaalissa kapitalismissa käsittelevä kirja kertoo esipuheensa mukaan tarinaansa 

lyhyinä lukuina, jotka pyrkivät olemaan kuin sieniä pulpahtelemassa esiin sateen 

jälkeen. Tsingin (2020, s. 8) mukaan työn argumentti ja muodon kokeilevuus 

seuraavat toisiaan, sillä luvuista rakentuu avoinloppuinen toimielma. Tsing (2020) 

myös kuljettaa läpi kirjansa valokuvia tuoksuvalmuskan reiteistä siten, että kuvista 

muotoutuu oma tarinansa tekstin rinnalla. Kirjan kertomistavan ohella sen 

teoreettisella sisällöllä on keskeinen vaikutus tämän väitöskirjan argumentin 

rakentumisessa. Tässä väitöskirjan kokoomaosassa kuvat muodostavat oman, 

jossain määrin itsenäisen kertomuksensa sen sijaan, että ne olisi valittu edustamaan 

tekstissä käytävää keskustelua. Etnografisen koulutyöskentelyn aikana 

keräytyneiden valokuvien joukosta tähän raporttiin on valikoitunut sellaisia kuvia, 

joihin olen vuosien mittaan palannut aina uudelleen. Valokuva-aineistolla on ollut 

tärkeä rooli tutkimusprosessissa. Lopulta lukutaitojen uudelleenajattelemista eniten 

hedelmöittäneiden kuvien valitseminen tuntuikin selvältä. 

“Always when I write, I write about writing”31  pohdin seminaariartikkelissa 

suhdettani kirjoittamiseen. Koska kirjoittaminen on ollut minulle aina erityisessä 

asemassa, olen aiemmin (Jokinen, 2011a) pitänyt autoetnografiaa tärkeänä 

tutkimuskirjoittamisen osana. Posthumanistisesti ajatellen auto/etnografian perus-

ongelma kuitenkin on se, ettei erillistä ja selvärajaista itseä (”auto”) ole; Deleuze 

 
31  ”Aina kirjoittaessani kirjoitan kirjoittamisesta.” Kirjoitin väitöskirjablogiin (Jokinen, 30.3.2018) 
tekstin She’s a writer now. 
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& Guattari (1987/2004) toteavat jokaisen kirjoittajan olevan itsessään monta32 . 

Murris (2016) on kirjassaan ratkaissut tämän yksilöyden ongelman siirtymällä ”I”-

minämuodosta moneutta ilmaisevaan ”iii”-persoonaan. Siten hän jalkauttaa 

kirjoittamisessaan myös ruumiillisuutta kognitiivisen kirjoittajaminän rinnalla ja 

haastaa binaarista ja erottelevaa kirjoittamisen tapaa (s. 36, 96). Minä olen koko 

ajan monta, kuten peilisalin päättymättömässä heijastuksessa: 

 

Kuva 2. Minä olen monta. Salvador Dali -museon peilisalissa otettuun kuvaan kiteytyy 

tämän väitöskirjan hajautunut kirjoittajaminä. 

Yhdysvaltojen Floridan Tampassa syksyllä 2017 järjestetyssä kansainvälisessä 

Literacy Research Association -konferenssissa vierailimme Salvador Dali -

museossa, joka surrealistisine kokeiluineen vei posthumanistista ajatteluani eteen-

päin. Peilisalin vastakkain asettuvat peilit heijastavat toisiaan ja taittavat kuvaa 

loputtomasti. Vaikka sitoudun työssäni tilanteiseen ja ruumiilliseen ymmärrykseen 

kirjoittajuudesta sekä tietäjyyden problematisoimiseen akateemisen kirjoittamisen 

konventioissa, en kirjoita pieniä tasankotarinoitani minämuodossa. 

Pyrkimyksenäni on siten painottaa erityisesti ei-yksilöllistä suhteisuutta, joka taas 

humanistisen minäsubjektin ympärillä pyöriessään väistämättä jäisi varjoon. 

 
32 ”Koska kumpikin meistä oli monta, meitä oli jo melkoinen joukko”, Deleuze ja Guattari (1992, s. 22) 
kuvaavat kirjoituskumppanuuttaan. Kirjassaan he sanovat: ”[E]t voi olla susi, olet aina kahdeksan tai 
kymmenen sutta, kuusi tai seitsemän sutta. Et kuusi tai seitsemän sutta samalla kertaa, yksin itsellesi, 
vaan susi muiden joukossa, viiden tai kuuden suden kanssa” (Deleuze & Guattari, 1992, s. 56). 
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2 Luku, joka perustelee metodologian, 
aineiston tuottumisen ja analyysin 

”Jokin maailmassa pakottaa meidät ajattelemaan”, kirjoittaa Deleuze (1968/2012, 

s. 139). Kun tutkimusprosessissa annetaan tilaa materian toimijuudelle totutun 

kieli- ja tekstikeskeisyyden rinnalla, tutkija havahtuu nopeasti siihen, etteivät 

esimerkiksi aineiston tallentamiseen käytettävät laitteet ole ”viattomia” vaan 

toimivat aktiivisena osana prosessin kehkeytymistä (ks. myös Nordstrom, 2015). 

 

Kuva 3. Metodologian ajattelemista piuhojen kanssa. Kouluetnografinen kenttä-

työskentely tuo mukanaan suuren joukon digitaalisia välineitä. Piuhat, jatkojohdot, 

minilaptop-tietokoneet, mikrofonit ja tallennuslaitteet vievät tutkijalta merkittävän osan 

havainnointiin käytettävissä olevasta tarkkaavuudesta. 

Kuten yllä olevassa kuvassa käy ilmi, digitaalisen laitteiston kuratoiminen 

tutkimuskoululla vei tutkijalta paljon aikaa ja energiaa. Tässä osiossa tunnustellaan 

tutkimuksen metodologisten ratkaisuiden perusteita, tutkimusaineiston tuottumista, 

tutkimusetiikkaa sekä analyysiprosessin epälineaarista kulkua. 
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2.1 Metodologia ilman (valmista) metodologiaa 

Kun kertoo väitöskirjatutkimuksensa kontekstin olevan ”maahanmuuttotaustaisten 

lukutaitokysymykset”, keskustelukumppani pääsääntöisesti kuvittelee mielessään 

tutkimuksen, jossa mitataan ennalta määrätyillä testeillä mekaanisen 

dekoodaamisen tarkkuutta ja sujuvuutta, tehtyjä virheitä sekä lukunopeutta 

sekuntikellon kanssa, kuin myös monikielisen lapsen haasteita luetun 

ymmärtämisessä toisella kielellä (ks. esim. Kirjavainen & Pulkkinen, 2017; 

Lehtinen, 2002; Rantanen, 2011). Sellainen tutkimus olisikin epäilemättä 

ajankohtaista ja tärkeää, mutta käsillä oleva tutkimus ei ole sellainen tutkimus. 

”Se alkaa keskeltä eikä lopusta tai alusta” (Deleuze, 2005, s. 7–8). Koska tässä 

posthumanistisessa tutkimuksessa ei ylläpidetä tarkkoja rajoja ”teorian” 

ja ”aineiston” välillä, tämä erottamattomuus tulee esille myös metodologisesta 

prosessista kirjoittaessa. Samaan aikaan etnografisen kenttätyöskentelyn kanssa 

tutkijan ajattelussa käynnistyi posthumanistinen käänne Jacksonin ja Mazzein 

(2012) Thinking with theory in qualitative research -kirjaan tutustumisen myötä. 

Deleuzen filosofiasta ammentavia tutkimusmenetelmiä käsittelevän kokooma-

teoksensa johdantoluvussa Coleman ja Ringrose (2013, s. 5–8) kiteyttävät, miten 

vallitsevat laadulliset tutkimusmenetelmät hakevat hallitsemista ja kontrollia, 

toistettavuutta, varmuutta, pysyvyyttä, ilmiöiden kuvaamista ja yleisyyttä. 

Jacksonin ja Mazzein (2012; ks. myös Jackson & Mazzei, 2018) kirja teorian 

kanssa ajattelemisesta puolestaan koettelee itsestään selvinä pidettyjä laadullisen 

tutkimuksen toimintatapoja, kuten aineiston koodaamista, pelkistämistä, 

teemoittelua ja tulkitsemista. Kun odotetaan aineiston saturoitumista ja keskitytään 

sen järjestämiseen temaattisiksi kimpaleiksi, kategorioiksi ja identiteeteiksi, 

esitystavassa painottuvat representoiminen ja reflektoiminen, mikä itse asiassa 

olettaa ”totuuden”, ”ytimen” tai ”autenttisen äänen” erillisen olemassaolon. 

Tuolloin tutkija ja tutkimushenkilöt ovat erillisiä, ehyitä subjekteja, jotka asettuvat 

keskiöön. Aineistoa kuvaavilla tuloksilla pyritään rakentamaan koherentti ja 

kattava narratiivi, ja lopputuloksen ja hyödykkeen tuottaminen painottuu. Tuloksia 

yleistetään, ja ne tekevät vain vähän kritisoidakseen sosiaalisen elämän 

monimutkaisuutta (Jackson & Mazzei, 2012, s. vii–viii, 1–3, 14). Läpi tämän 

väitöstutkimusprosessin on jatkunut pyrkimys tehdä tutkimusta toisin – mutta 

miten analyyttinen prosessi siis on kehkeytynyt? 

Tutkimuksen käynnistyessä tutkijan pyrkimyksenä oli ajatella lukutaitoja 

mahdollisimman paljon ilman ennalta lukkoon lyötyjä määritelmiä siitä, miltä 

lukutaitojen tulisi näyttää (ks. Alaluku 1.3.2, Lukutaidon määrittelyn sirottuminen). 
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Seuraavan kuvion (ks. Kuvio 2) on tarkoitus havainnollistaa tämän väitös-

tutkimuksen metodologista toimielmaa. 

 

Kuvio 2. Käsillä olevan tutkimuksen kanssa-ajattelemisen suhteinen metodologinen 

toimielma ilman valmista metodia, sääntöjä tai reseptejä (ks. Deleuze & Parnet, 2002, s. 

8). Tässä tutkimuksessa ei ylläpidetä rajoja teoria–käytäntö-binaarin suhteen, vaan 

tutkimuksen eri osien nähdään olevan erottamattomasti toisiinsa sekoittuneita 

toimijuusrealistisen etiko-onto-epistemologian (Barad, 2007) mukaisesti. 

Yllä olevassa tämän tutkimuksen metodologisessa toimielmassa on koottuna 

elementtejä, jotka keskeisesti kietoutuvat yhteen tutkimusprosessin kulussa. 

Tällainen toimielma ei painota ainoastaan ihmistutkijan toimijuutta vaan tunnustaa 

ei-inhimillisten elementtien aktiivisen osallisuuden yhdenvertaisina tutkimus-

prosessissa. Nämä toimijat keräytyvät yhteen erottamattomasti. Tällöin myös 

totuttuja metodologisia käytäntöjä on ajateltava uusiksi. Koro-Ljungberg (2016) 

kirjoittaakin ”metodologioista ilman metodologiaa” ja Nordstrom (2018) 

taas ”antimetodologiasta” laadullisen tutkimuksen uudelleenkäsitteellistämisenä. 

Posthumanistisen tutkimuksen aluksi täytyy yrittää opetella pois totutuista 

ihmiskeskeisistä metodologisista toimintatavoista, joiden on tyypillistä erityisesti 

painottua juuri kasvatustieteen alan tutkimuksessa. Samaan aikaan on kuitenkin 

tutkimuseettisesti tärkeää sitoutua lapsitutkimuksen erityiskysymyksiin, ja 

alaikäisten maahanmuuttotaustaisten kielenoppijoiden tutkimuksessa eettiset 

kysymykset painottuvat. Vaikka siis posthumanistinen paradigma siirtää ihmistä 

sivuun tutkimuksen keskiöstä, tutkijalla on jännitteinen sijainti tutkimusetiikan 
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äärellä. Näitä kysymyksiä tunnustellaan ja problematisoidaan myöhemmin lisää 

tässä osiossa. 

2.2 Kouluetnografia perusopetukseen valmistavassa opetuksessa 

Seuraavat kolme alalukua käsittelevät luokkahuone-etnografiaa perusopetukseen 

valmistavassa opetuksessa. Ensimmäiseksi pureudutaan toteutuneen koulu-

etnografian vaiheisiin. Sen jälkeen esitellään tuottuneen tutkimusaineiston laajuus 

seikkaperäisesti. Kolmanneksi pohditaan eettisiä valintoja aineiston äärellä. 

2.2.1 Kyborgietnografina tutkimuskoululla 

Ensimmäisenä havainnointipäivä tutkimuskoululla elokuussa 2010-luvun alku-

puolella tutkija kirjoittaa muistivihkossaan: 

Hello Kitty -reppu, Batman-tarrat. 

Luin Khalidin kanssa. Khalid harjoitteli A:ta, i-sivulle tulisi ”isoveli”, joka 

ajaa autolla. Khalid tunnistaa hyvin kirjaimet, vokaaleissa (varsinkin A/Ä) 

hataraa, arabia vähän vaikuttaa. 

Kirjoitusharjoituskirjan nimet aina ”suomalaisia” Antteja, ja Teemuja; 

aapisen a-sanat haastavia, aave, auttaa ... 

Aamurutiinia taululle. Eleni tekee päivämäärän. 

Kirjoitetaan päivän sää; Opettaja viittaa Khalidille, että aurinko on A-sana ja 

näyttää kirjainta. 

Sulaiman (uusi oppilas) oli eilen ollut koulussa Eidistä huolimatta. 

ONTOLOGIAN RISTIRIITA TÄSSÄ VAIHEESSA: 

diskursiivisuus / materiaalisuus, ympäröivä materia 

(Muistiinpanot kirjoitettu käsin tunnin aikana sekä välitunnilla jälkeenpäin.) 

Etnografisen koulutyöskentelyn perusasetelma Near Field Communication (NFC) 

-matkapuhelinpeleineen ja 360-asteista videokuvaa tallentavine MORE33  -video-

 
33 MORE on lyhennys tutkimus- ja analysointijärjestelmän kokonimestä Multimodal observation and 
analysis system (Keskinarkaus ym., 2015). 
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kameroineen kytkeytyi Future School TeknoLiteracy -hankkeeseen, jossa väitös-

kirjantekijä toimi projektitutkijana. Tutkimushanke toi raamit koulutyöskentelylle. 

Toisin kuin monitieteisen hankkeen muut tutkijat, väitöskirjatutkija oli 

suuntautunut posthumanistiseen tutkimukseen ja pyrki osallistuvana etnografina 

havainnoimaan myös kouluarjen sosiomateriaalisuutta. Hankkeen sekä koulu-

työskentelyn suunnittelu oli aloitettu edellisen lukuvuoden aikana. Koska väitös-

kirjatutkijan kouluetnografinen pro gradu (Jokinen, 2011a) oli toteutunut saman 

tutkimusopettajan opettamassa perusopetukseen valmistavassa opetuksessa, 

aiempi työskentelykokemus osaltaan pohjusti tutkimuksen toteuttamista. 

Koululla tutkimukseen osallistui lukuvuoden aikana luokanopettaja ja koulun-

käynninohjaaja sekä kuusitoista 6–12-vuotiasta oppilasta. Lisäksi aineiston-

tuotannon aikana luokassa toteutui lyhytkestoisia opetusharjoitteluja sekä 

sosionomiopiskelijan ammatillinen harjoittelu, ja harjoittelijat olivat paikalla myös 

videointien aikana. Kerran viikossa luokan toiminnassa oli mukana venäjän-

kielinen kulttuurimentori. Oppilaat aloittavat ja päättävät osallistumisensa perus-

opetukseen valmistavaan opetukseen lukuvuoden eri vaiheissa, joten tutkimus-

luokan oppilaissa oli vaihtuvuutta. Elokuun alussa tiedossa oli yhdeksän oppilaan 

nimet. Kymmenes oppilas oli muuttanut kesällä Irakista turvapaikanhakijana 

Suomeen ja saapui luokkaan elokuussa päivää ennen tutkimuksen käynnistymistä. 

Syyskuussa luokassa aloittivat juuri Kreikasta Suomeen saapuneet sisarukset. 

Lokakuussa luokan turvapaikanhakijaveljekset siirtyivät toisen kunnan vastaan-

ottokeskukseen. Kevätlukukaudella kolme ensiluokkalaista oppilasta integroitui 

perusopetuksen ryhmäänsä. Kevään aikana luokassa aloitti kolme uutta oppilasta. 

Oppilaaksiottokeskusteluja ja tutkimuslupaneuvotteluja siis käytiin tutkimus-

luokassa läpi lukuvuoden. 

Posthumanistinen, toimijuusrealistinen etiko-onto-epistemologia (Barad, 2007) 

uudelleenmäärittää ”tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden” kategorian. Tämän 

enemmän-kuin-inhimillisen lähestymistavan havainnollistamiseksi tutkimuksessa 

on laadittu perinteisen osallistujataulukon asemesta seuraava kuvio (julkaistu alun 

perin englanninkielisenä ruumiillisuutta käsittelevässä Artikkelissa II): 
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Kuvio 3. Tutkimuksen osallistujat sosiomateriaalisesti hahmotettuna. Tämän väitös-

kirjatyön posthumanistisessa tutkimusotteessa inhimilliset ja ei-inhimilliset osallistujat 

kulkevat lukutaitotoimielmissa erottamattomasti yhdessä. Kun lukutaitoja tarkastellaan 

posthumanistisessa ontologiassa, kartonkikeho, betonilattia ja matkapuhelinten 

raakamateriaalit purkavat totutun autonomisen lukijasubjektin, mikä mahdollistaa 

toisenlaisen tavan tuottaa oikeudenmukaisuutta esimerkiksi niille oppijoille, jotka 

totutusti sijoitetaan ”lukutaidottoman” kategoriaan. Kuvio on muokattu Artikkelista II.  

Future School TeknoLiteracy -tutkimus- ja kehittämishankkeessa tavoitteena oli 

rakentaa monilukutaidon pedagogiikan oppimisympäristö, jossa hyödynnetään 

uusia teknologioita ja erityisesti NFC-oppimisteknologiaa. Kehittämistyössä 

periaatteena oli ”irti pulpeteista”, eli toiminnallinen lukemaan oppiminen lasten 

omien kiinnostuksen kohteiden sekä lähiympäristön kielellisten käsitteiden 

pohjalta. Väitöskirjatutkija osallistui NFC-puhelinpelien kehittämiseen yhteis-

työssä Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan tutkijoiden, perusopetukseen 

valmistavan luokan opettajan, koulunkäynninohjaajan sekä väitöskirjan pää-

ohjaajan kanssa. Pelien uusia toteutuneita sanaryhmiä valmistavassa opetuksessa 

olivat kehonosat ja monikko, joulu (ilman kristillistä sanastoa), kuukaudet, kevät 

sekä jalkapallo. Yksi osa NFC-pelityöskentelyä toteutui eläinmuseossa, missä 

valmistavan opetuksen oppilaat yhdistivät puhelinpelien avulla pohjoisen alueen 

eläinten ja lintujen nimiä niiden ääniin. Luokassa harjoiteltiin NFC-puhelinten 

kanssa myös aiemmin Future School -hankkeessa kehitettyä sanastoa, kuten 

aakkosia, oman nimen kirjoittamista kirjain kirjaimelta, numeroita, värejä, 

perheenjäseniä sekä kotisanoja. 

Osana tutkimusta kukin lapsi sai koulussa käyttöönsä henkilökohtaisesti 

nimetyn, simpukkamallisen NFC-puhelimen (ks. tarkemmin tasanko Nokia 6131). 
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Puhelinpelejä pelattiin luokkahuoneessa, koulun käytävässä ja koulukirjastossa 

sekä ulkona koulun pihassa. Helpoin pelisovellus toimi siten, että koskettamalla 

luokkaympäristöön sijoitettua NFC-älytarraa puhelin toisti sanan kirjoitettuna ja 

ääneen lausuttuna sekä näytti vastaavan kuvan. Toisessa pelisovelluksessa oppilas 

valitsi sanan ja kosketti älytarraa puhelimella. Puhelin lausui älytarraan koodatun 

sanan, minkä jälkeen se ohjasi ”Etsi kirjaimet!”, jolloin oppilas etsi kirjain 

kirjaimelta koulun käytävään sijoitetut aakkos-älytarrat. Oikean kirjaimen 

löytyessä puhelin lausui opettajien äänellä ”Oikein!”, ”Jipii!” tai ”Mahtavaa!”. Jos 

taas valittu kirjain tai sana edellytti tarkistamista, puhelimen antama palaute 

kuului ”Ä-ää, kokeile toista!” tai ”Väärin, etsihän vielä!”. Kouluetnografiana 

tuottui eläväistä, kuhisevaa ja runsasta aineistoa, joka on tehnyt mahdolliseksi luku-

taitojen uudelleenajattelua tässä väitöstutkimuksessa. 

Kouluetnografisessa tutkimuksessa 34  on pitkään painotettu kielellisyyttä, 

diskursiivisuutta ja tekstuaalisuutta materiaalisuuden jäädessä sivurooliin, minkä 

vuoksi fyysinen koulu, tilallisuus ja ruumiillisuus ovat tärkeitä näkökulmia 

etnografiseen aineistoon (ks. Gordon, Holland & Lahelma, 2007, s. 198–199; 

Gordon, Holland, Lahelma & Tolonen, 2005; Lahelma & Gordon, 2007; Paju, 

2013). Posthumanistiselle tutkimukselle haasteellista on, että etnografinen 

tutkimus on perustaltaan humanistista ja että siinä tutkitaan ihmisten kulttuuria. 

Kreikan kielen sana ethnos merkitsee kansaa ja graphie kirjoittamista (Bussolini & 

Mukherjea, n.d.). Siten tutkimuksen eri vaiheissa on ollut tarpeellista 

problematisoida tutkimusotteen lähtökohtaista ihmiskeskeisyyttä 35 . Tässä 

tutkimuksessa tutkijan havainnointityö limittyi NFC-oppimispelien 

kehittämistyöhön. Runsaan tutkimusaineiston tallentamisen, siirtämisen, 

varmuuskopioinnin, järjestelemisen ja karkean litteroinnin prosessin 

materiaalisuus käynnisti ensimmäisen osatutkimuksen (ks. Artikkeli I) synnyn: 

ihmisen ja teknologian yhdistelmän tunnusta kehkeytyi kyborgietnografian käsite. 

Kyborgietnografia pureutuu posthumanistisen lukutaitotutkimuksen kitkaiseen ja 

 
34 Kasvatuksen ja koulutuksen tutkimuksen alalla on Suomessa vahva feministisen etnografian perinne, 
joka on vaikuttanut laadullisen metodologian kehittymiseen sukupuolen tutkimuksesta myös muiden 
yhteiskunnallisten erontekojen tarkasteluun (Mietola ym., 2016). Koska etnografia on syvästi 
laadullinen tutkimusmenetelmä, olen pitänyt mahdollisena perustella tässä väitöstutkimuksessa 
toteutunutta aineiston tuottumisen vaihetta etnografiana sen humanistisesta perinteestä huolimatta. 
35  Kiitän väitöstutkimukseni esitarkastajia tarkkanäköisistä huomioista juuri etnografian osalta. 
Esitarkastuslausunnossaan Koro kysyy, voiko etnografia koskaan olla posthumanistista ja onko 
esimerkiksi tämän tutkimuksen kyborgietnografia kulkenut jo niin kauas etnografiasta, ettei sitä enää 
voi tunnistaa etnografiaksi. Pidän tätä kysymystä olennaisena posthumanistisen metodologian jatko-
kehittämisen kannalta. 
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onto-epistemologiasta ammentavaan analyysiprossiin (ks. tarkemmin Luku 3, 

Tutkimusartikkelien suhteiset toimielmat). Artikkeli pohtii etnografisen ”kentän” 

ja ”aineiston” määritelmiä Baradin (2007) toimijuusrealistisessa onto-epistemo-

logiassa. Siten väitöstutkimuksessa on vahva metodologian kehittämisen 

orientaatio. 

2.2.2 Etnografisen aineiston laajuus ja käsittely 

Perinteisessä kasvatustieteen alan tutkimuksessa empiirisen aineiston tehtävänä 

olisi toimia evidenssinä, josta johdetaan tutkimuksen tulokset (ks. St. Pierre, 1999, 

2011). Tuolloin tutkimuksen luotettavuuden kannalta tärkeää tietoa olisi koulu-

etnografiana tuottuneen aineiston luonne ja määrä. Vaikka tämän väitös-

tutkimuksen fokus rakentuu toisenlaisella tavalla ja pitää samalla sisällään myös 

erilaisen tavan ajatella lukutaitoilmiötä teorian ja aineiston36 kanssa, seuraavassa 

kuvataan etnografisen aineiston tuottumista kenttäkoululla opinnäytetyön totutut 

kriteerit huomioiden. 

Tutkijan osallistuva havainnointi perusopetukseen valmistavan opetuksen 

luokassa toteutui yhden lukuvuoden aikana yhteensä noin kuuden kuukauden 

intensiivisenä jaksona elokuun ja kesäkuun välissä. Työskentely painottui 

syyslukukaudelle ja kevätlukukauden loppuun NFC-pelien ajoituksen mukaisesti. 

Tutkija osallistui koululla suomi toisena kielenä -tuntien ohella tavalliseen 

kouluarkeen keskimäärin kolmena tai neljänä päivänä viikossa. Havainnointi-

aineistoa tuottui S2-tuntien ohella matematiikan tunneilta, ympäristö- ja 

luonnontiedon tunneilta, luontokoululta, itsenäisyyspäivän juhlan harjoituksista, 

koulun urheilukentältä, eläinmuseosta, iltapäiväkerhosta, tunnetaitokerhosta, 

yksittäisiltä somalin- ja kiinan kielen tunneilta, välitunneilta sekä koulun 

ruokalassa käydyistä keskusteluista lasten kanssa. Tutkimusluokka vieraili 

yliopistolla tutustumassa tutkijan työhön ja työtilaan. 

Osana tutkimushanketta luokkahuoneessa videoitiin lukutaitotoimintaa 360-

asteista kuvaa tallentaneella MORE-laitteistolla. Tutkimusta varten kamera 

ruuvattiin luokan kattoon kiinni, ja luokkaan kytkettiin kaksi yleismikrofonia. 

Tallennettavien oppituntien aikana käytössä oli 10 henkilökohtaista mikrofonia, 

 
36  Aineiston ontologisesta asemasta (jälki)laadullisessa tutkimuksessa kirjoittavat Koro-Ljungberg, 
MacLure ja Ulmer (2018), joiden mukaan on problematisoitava datan miellettyä erillisyyttä ja tuotettava 
tutkimuksessa tilaa sille, mitä aineisto tekee (s. 462). Tässä tutkimuksessa aineiston toimijuuteen on 
suhtauduttu vakavasti. Siksi on pyritty kehittämään performatiivista metodologiaa representoivan 
metodologian asemesta. 
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jotka kiinnitettiin opettajan ja oppilaiden suun lähelle puheen tarkkaa tallentamista 

varten. Laitteisto oli tuolloin kehittämisvaiheessa, ja 18 lukutaito-oppitunnin 

tapahtumien tallentaminen tuotti 3,7 teratavua erittäin tarkkaa aineistoa. 360-

asteista videokuvaa voi zoomata ja tarkentaa hyvin yksityiskohtaisiin 

mikroilmeisiin saakka, ja lisäksi kunkin mikrofonin ääninauhaa voi kuunnella 

tarkasti erikseen. Koska MORE-laitteisto oli tutkimuksen aikaan pilotointi-

vaiheessa, videot piti konvertoida analysointia varten. Tutkimuksessa 

hyödynnettiin myös kuvakaappauksina videotallenteista otettuja panoramakuvia. 

Kahdella kannettavalla digitaalisella kameralla kuvattuja videoita on yhteensä 

133. Videoiden kesto vaihtelee lasten kuvaamista parin minuutin poukkoilevista 

pätkistä kokonaisiin 45 minuutin oppitunteihin. Lisäksi NFC-pelitoimintaa 

tallensivat Sähkö- ja tietotekniikan tiedekunnan tutkijat omilla videokameroillaan, 

ja aineistoja vertailtiin hankkeen aikana kahteen otteeseen. Videokuvaamisessa 

koululla väitöskirjatutkijaa avustivat opettaja, koulunkäynninohjaaja, kulttuuri-

mentori, harjoittelijat sekä hetkittäin oppilaat. Videoinneista tehtiin raakalitterointi, 

ja tutkimusprosessin edetessä litterointeja tarkennettiin aineiston niihin osiin, joista 

muotoutui analyysin kannalta keskeisimpiä. Tärkeimpiä olivat kehonosien 

opiskeluun liittyvä aineisto, luontokouluaineisto, jouluviikon aineisto sekä 

jalkapalloviikon aineisto. Lasten itse kuvaamat lyhyet videot ovat myös olleet 

tärkeitä analyysin kululle. 

Opettajaa ja koulunkäynninohjaajaa haastateltiin tutkimukseen lukuvuoden 

edetessä viisi kertaa, ja haastattelut tallennettiin videoimalla sekä ääninauhoitteena. 

Kunkin keskustelun kesto oli noin puolitoista tuntia. Yhteiset opetushenkilökunnan 

ja tutkijoiden pelitoiminnan suunnittelukokoontumiset tallennettiin kirjallisin 

muistiinpanoin ja muistioin. Lisäksi haastateltiin tutkimustoiminnassa mukana 

ollutta harjoittelijaa ja koulun rehtoria. Lapset haastattelivat pienryhmissä toisiaan, 

ja näitä haastatteluja toteutui kolme. 

Haastatteluaineisto litteroitiin soveltuvilta osin. Yhteydenpito tutkimus-

opettajan kanssa on jatkunut läpi väitöstutkimusprosessin, ja aineistoa päivitettiin 

ja tarkennettiin kahdella opettajan haastattelulla, joista viimeisin toteutui korona-

pandemia-ajan etäopetuksen jatkuttua kuukauden. 

Käsin kirjoitettuja havainnointimuistiinpanoja on neljässä muistiinpano-

kirjassa noin 120 sivua. Tietokoneella kirjoitettuja havainnointimuistiinpanoja on 

noin 35 sivua. Lisäksi tutkija kirjoitti havaintomuistiinpanoja ylös sähköposteihin 

ja käsin irtoliuskoille noin 20 sivua. Tutkimussisältöä käsittävä sähköposti-

kirjeenvaihto tutkijoiden ja tutkimuskoulun välillä koostuu noin 30 viestistä. 

Tietokoneella kirjoitettua, reflektoivaa tutkimuspäiväkirjaa on noin 120 sivua. 
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Tutkija osallistui tutkimuksen ajankohtana toteutuneisiin oppilaaksiotto- ja 

arviointikeskusteluihin seitsemän perheen kanssa (kolme tutkimusoppilasta kuului 

samaan perheeseen). Tutkimusopettajan avulla tapaamiset järjestettiin siten, että 

tutkimuslupa-asiat voitiin keskustella perheiden kanssa kunkin kielen tulkin ollessa 

läsnä. Koska tilanne oli monelle perheelle hämmentävä ja jopa yhden perheen 

ensimmäinen kohtaaminen suomalaisen koulun kanssa, tutkija piti sensitiivisenä 

video- tai äänitallentamisen asemesta tehdä käsin muistiinpanoja tilanteessa ja sen 

jälkeen. Tutkija toteutti yhden kotivierailun perheessä, jossa kolme oppilasta 

osallistui tutkimukseen, ja vierailulta palattuaan kirjasi kohtaamisen käsin muistiin. 

Väitöskirjatutkijan omalla matkapuhelimella otettuja kännykkävalokuvia 

kouluarjesta on aineistossa 1087. Tutkija kuvasi lukutaitotoimintaa sekä kouluarjen 

yksityiskohtia. Lisäksi korkealaatuisia järjestelmäkameralla otettuja valokuvia on 

240. 

Tärkeää lukutaitoaineistoa ovat olleet tutkimusoppilaiden omat tuotokset. 

Tutkimusluokassa toteutui läpi lukuvuoden maanantairutiini, jossa oppilaat 

piirsivät omasta viikonlopustaan sarjakuvan. Nuo 219 sarjakuvaa skannattiin 

osaksi aineistoa. Yhdessä tutkimusopettajan kanssa perustettiin Blogspot-alustalle 

yksityinen blogi, johon lapset syksyllä kirjasivat pienimuotoisia postauksia mm. 

luontoretkestä ja katsomistaan elokuvista. Luontokoulupäivän jälkeen oppilaat 

työskentelivät kannettavilla minitietokoneilla ja kertoivat sadutusmenetelmällä37 

kokemuksestaan. Joululomalla oppilaat veivät kotiin nimikkomatkapuhelimensa ja 

tallensivat valokuvia kodin tekstitapahtumista ja itselleen tärkeistä asioista. 

Osana Future School TeknoLiteracy -hanketta väitöskirjatutkija toteutti 

oppilaiden lukemisen ja kirjoittamisen alkutestauksen38 , jonka materiaalit ovat 

tutkimuksen tausta-aineistoa. NFC-matkapuhelinten muistikortille tallentui 

kaikista puhelinpelituokioista Excel-dokumenttiin koottu oppilaskohtainen aineisto, 

jonka perusteella olisi mahdollista analysoida oppilaiden tekemät oikeat ja väärät 

vastaukset sekä vastaamiseen käytetty aika. Hankkeen aikana kerättiin 

oppimispäiväkirja-aineisto 23 opettajaksi opiskelevalta, jotka olivat tutustuneet 

NFC-työskentelyyn, mutta tätä aineistoa ei ole hyödynnetty tutkimuksessa. 

 
37  Saduttamisessa tutkimusluokan oppilaat kertoivat suullisesti luontokoulupäivän kokemuksestaan. 
Luokan aikuiset kirjoittivat oppilaan kertomuksen juuri kuin oppilas sen kertoi. Lopuksi oppilaat 
muokkasivat ja kuvittivat tekstejään (saduttamisesta ks. Karlsson, 2014). 
38  Metodologisesti lähtötilanne perusopetukseen valmistavassa opetuksessa edellyttää tutkimukselta 
paljon paneutumista ja räätälöintiä, sillä valmiiden testimateriaalien ja osaamismittareiden käyttö tuottaa 
parhaimmillaankin vain suuntaa antavia arvioita. Väitöskirjatutkija muokkasi suomi toisena kielenä -
opetukseen soveltuvamman alkutestauksen Korkeamäen (1996) kielellisen tietoisuuden testin pohjalta. 
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Etnografisen aineiston rinnalla tutkimusprosessiin on kuulunut analyyttinen 

paneutuminen maahanmuuttotaustaisten opetusta koskeviin valtakunnallisiin ja 

paikallisiin opetussuunnitelmiin liitteineen (Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja 

kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteet [OPH, 2012]; 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet [OPH, 2016]; Perusopetukseen 

valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet [OPH, 2009, 2015]; Suositus 

luku- ja kirjoitustaidottomien aikuisten maahanmuuttajien koulutuksen opetus-

suunnitelmaksi [OPH, 2006]. Tutkimuksessa luetaan analyyttisesti kansallisia ja 

kansainvälisiä lukutaitomittausraportteja 39 . Lisäksi väitöskirjatutkijan omaan 

blogiin (osoitteessa www.streamsriversflows.wordpress.com/lehtijuttuja/) on 

kerätty 59 lukutaitoaiheista media-artikkelia, jotka muodostavat yhden kerroksen 

lukutaitoilmiön analyyttiseen ajatteluun. Koska ”aineiston analyysia” ei nähdä 

selvärajaisena tai erillisenä, lukutaitojen ajattelua hedelmöitetään myös 

poiminnoilla kaunokirjallisuudesta ja Kaikkien koulu? -podcastista40. 

Digitaalisesta tutkimusaineistosta on otettu varmuuskopioita ulkoisille kova-

levyille, joita on säilytetty lukittavassa kaapissa tutkijan lukitussa työhuoneessa. 

Paperista tutkimusaineistoa ja tutkimuslupia on säilytetty tutkijan lukitussa 

työhuoneessa korkealla hyllyllä, jonne ei ole mahdollista ylettyä ilman tikkaita. 

Aineistoon on ollut pääsy tutkimushankkeessa mukana olleilla tutkijoilla. 

Tutkimusartikkelien kirjoittamisessa osia aineistosta (videoita, valokuvia ja 

havainnointimuistiinpanoja) on katsottu yhdessä kanssakirjoittajien kanssa 

luottamuksellisuudesta sopien. Pääasiallisesti aineistoa ovat käsitelleet tämän 

väitöstutkimuksen tekijä, kaksi Sähkö- ja tietotekniikan tiedekunnan tutkijaa sekä 

MORE-laitteiston teknisestä kehittämisestä vastannut suunnittelija. Tutkimukseen 

osallistuneiden oppilaiden ja perheiden henkilötiedot on anonymisoitu, ja 

yksityisyyden suojan asioissa on otettu huomioon tutkittavien etniseen alkuperään 

ja uskonnolliseen vakaumukseen liittyvät erityisen tietosuojan tarpeet (Tutkimus-

eettinen neuvottelukunta [TENK], 2019, s. 11). Koska tutkimus kohdistuu alle 15-

vuotiaisiin alaikäisiin oppilaisiin, huoltajia on informoitu huolellisesti ja lasten 

omaa suostumusta on selvitetty jatkuvasti (TENK, 2019, s. 9). Video- ja valokuva-

aineiston käsittelyssä on havainnoitu tarkasti osallistujien ilmeitä ja eleitä, minkä 

 
39  Näitä raportteja ovat Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) raportit (Kuukka & 
Metsämuuronen, 2016; Ukkola & Metsämuuronen, 2019; Ukkola ym., 2020); PISA-raportit (Arffman 
& Nissinen, 2015; Harju-Luukkainen ym., 2014); PIRLS-raportit (Kupari ym., 2012; Leino ym., 2017) 
sekä PIAAC-raportti (Malin ym., 2013). 
40 Kaikkien koulu? on Ruskeat tytöt median kouluaiheinen podcast-sarja, jonka toimittaa Mona Eid 
(osoitteessa https://www.ruskeattytot.fi/rtmedia/kaikkienkoulu?rq=kaikkien%20koulu). 
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vuoksi tunnistettavuutta ei aineiston käsittelyn vaiheessa ole voitu häivyttää. 

Tutkimusjulkaisuissa kuva-aineisto on muokattu niin, ettei henkilöä voi tunnistaa. 

Tutkimuksen aineistoja säilytetään viisi vuotta tutkimuksen päättymisestä, minkä 

jälkeen kaikki osallistujien henkilötiedot ja alkuperäiset tutkimusaineistot tuhotaan. 

2.2.3 Elämää vahvistavat eettiset valinnat aineiston äärellä 

Tämän väitöstutkimuksen toteutuksessa on läpi tutkimusprosessin eri vaiheiden 

sitouduttu Tutkimuseettisen neuvottelukunnan määrittelemiin hyvän tieteellisen 

käytännön perusteisiin, jotka ovat edellytys tieteellisen tutkimuksen eettiselle 

hyväksyttävyydelle sekä luotettavuudelle (TENK, 2012, 2019). Tässä alaluvussa 

eritellään tutkimuksessa toteutuneita eettisiä ratkaisuja ja niiden perusteita. 

Posthumanistisessa toimijuusrealismissa vastuullisuus syntyy moni-

suuntaisissa suhteissa. Bozalek (2021) käsittelee sitä, miten suhteisuudesta seuraa, 

että eronteko tutkijan ja tutkittavan välillä on ongelmallinen; ennemmin kuin että 

keskityttäisiin esimerkiksi ”lapsen” tai ”maahanmuuttajan” kategoriaan, 

tarkastellaankin tutkimusprosessia ilmiönä. Läpi tutkimusprosessin toteutuu 

jatkuvasti toiminnallisia leikkauksia (agential cut, Barad 2007), joissa tulevat esiin 

tietyt henkilöt ja asiat. Posthumanistinen tutkimusetiikka pitää mukana enemmän-

kuin-inhimillisiä osallistujia, ja toimijuus on jaettua. Posthumanistinen tutkimusote 

tunnustaa ennaltamääräämättömyyden (indeterminacy); tutkimusetiikan kannalta 

oleellista on reagoida kehkeytyviin tilanteisiin herkistyneesti ja sitoutua tekemään 

tiedettä tarkkaavaisesti ja oikeudenmukaisuuteen pyrkien. Tutkimusetiikka ei tule 

koskaan valmiiksi (Bozalek, 2021, s. 145). Vaikka posthumanistinen tutkimusote 

problematisoi ihmiskeskeisyyttä, tässä tutkimuksessa on suhtauduttu 

vakavasti ”ihmiseen” tutkimuskumppanina, etenkin, kun kyseessä ovat maahan-

muuttotaustasta johtuen yhteiskunnallisessa vähemmistöasemassa olevat alaikäiset. 

Yksi ihmiskeskeisyyden ravisuttamisen syy on ollut eettinen, jotta pystyttäisiin 

tuottamaan oikeudenmukaisempia lukutaitokäytäntöjä monikielisten oppijoiden 

kanssa. 

Etnografista kenttätyöskentelyä suunniteltaessa lähestyttiin ensimmäiseksi 

tutkimusopettajaa ja tiedusteltiin hänen halukkuuttaan osallistua seuraavana 

lukuvuonna opettamiensa oppilaiden kanssa tutkimukseen. Virallinen tutkimuslupa 

myönnettiin kunnan opetustoimesta. Tutkimuksesta sovittiin koulun rehtorin 

kanssa. Koska tutkimus toteutui ympäristössä, jossa tutkijalla ja tutkimusperheillä 

oli pääsääntöisesti hyvin vähän yhteistä kieltä ja kulttuuritaustaa (ks. myös Rastas, 
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2005), tutkimuseettisissä ratkaisuissa pyrittiin tietoisesti mahdollisimman huolel-

lisiin ja tutkimustyötä havainnollistaviin neuvotteluihin eri perheiden tarpeet 

huomioiden. Seuraavassa havainnointimuistiinpanojen otoksessa tulee esille 

erityishaasteita, joita tutkimusluvista sopimiseen liittyi perheiden kanssa, jotka ovat 

vasta muuttaneet Suomeen maapallon eri puolilta. 

Toinen havainnointipäivä tutkimuskoululla, elokuu: 

Pääsin mukaan uuden perheen oppilaaksiottokeskusteluun. ... Tulkki oli tilattu 

soranin kielellä, vastaanottokeskuksen antamien tietojen mukaan. Perheen 

kieli oli kuitenkin arabia. Onneksi tulkki sattui puhumaan sitäkin. ... [O]li hyvä 

tulkki, joka taisi hieman välillä selittää myös suomalaisista käytänteistä, koska 

käännökset olivat hieman pitkiä ja kuului ”finlandee” ja ”arab” vaikka 

opettaja ei olisi niistä puhunut. Isä ei tuntenut lainkaan täkäläisiä aakkosia, ei 

numeroitakaan, joten tulkki käänsi taksintuloajat arabiaksi. Perheen 

sukunimen tarkkaa kirjoitusasua ei onnistuttu saamaan selville. 

Mitä merkitsee tutkimusetiikan kannalta mennä mukaan 

oppilaaksiottokeskusteluun, kun lapsi näkee koulun ensimmäistä kertaa ja 

opettajansa, eikä perhe tiedä Suomesta vielä juuri mitään – ja siinä yhteydessä 

pikaisesti kertoa tekevänsä tutkimusta lukemaan ja kirjoittamaan oppimisesta? 

... [S]itten esittelin tutkimuslupa-anomusta perheelle. Selitin lyhyesti, että kun 

kerran Sulaimankin itse kertoi lempiaineensa olleen arabian, tämä tutkimus 

liittyy melko samaan asiaan, kirjoittamiseen ja lukemiseen. Isä sanoi, että 

kaikki, millä halutaan tukea ja auttaa lasta, on vain hienoa, ja halusi totta kai 

osallistua tutkimukseen. Ajattelin lapsen toimijuutta ja tiedustelin hänen omaa 

halukkuuttaan sekä toivoin hänen omaa nimikirjoitustaan. Sulaiman kirjoitti 

tutkimuslupalappuun hyvin hitaasti ja tarkasti lapsen allekirjoituksen 

kohtaan: ”SULMAIAN”. 

Sen verran tuli toimittua ristiriitaisesti, että kun tulkki valitteli kuumuutta, 

tarjouduin ja hain vettä, ja tarjosin myös perheelle, joka kuitenkin vietti 

ramadania (Eid on tänä viikonloppuna). 

(Muistiinpanot kirjoitettu keskustelun jälkeen) 

Tutkimuslupa-asiat käytiin perheiden kanssa läpi kasvokkain tulkin avustuksella. 

Tutkimuslupalomakkeet laadittiin selkosuomella sekä englanniksi ja niihin lisättiin 

valokuvia havainnollistamaan tutkimuksen lukutaitoihin liittyvää sisältöä (ks. Liite 
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3). Tutkija liitti perheiden tutkimuslupa-anomukseen mukaan pääohjaajan 

allekirjoittaman ja tiedekunnan leimaaman todistuksen tutkimuksen teosta ja 

identiteetistään lukutaidon tohtorikoulutettavana (ks. Liite 4). Pyrkimyksenä oli 

sillä tavoin havainnollistaa tutkijan roolia sekä sitä, mitä kasvatustieteellinen 

tutkimus tarkoittaa. Tutkija päätyi tähän menettelytapaan aiempien maahanmuutto- 

ja pakolaistaustaisten tutkimuskumppaneiden kanssa toteutuneiden kokemustensa 

pohjalta. Tutkimuksessa pyrittiin ottamaan huomioon tutkimusperheiden 

mahdolliset erityishuolet anonyymiydestä sekä esimerkiksi turvapaikan-

hakijaperheiden mahdollinen huoli siitä, voiko kouluinstituutiossa toteutettava 

tutkimus vaikuttaa heidän turvapaikanhakuprosessiinsa, kun suomalainen viran-

omainen ei ole entuudestaan tuttu. Tutkija korosti tutkimuslupakeskustelussa 

omien yhteystietojensa antamista, jotta perhe voi milloin vain olla suullisesti 

puhelimitse tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse yhteydessä tutkijaan, kysyä lisätietoa 

ja myös jatkuvasti kieltäytyä tutkimuksesta. Osassa vanhempaintapaamisista 

tutkija esitteli pro graduaan sen havainnollistamiseksi, että tutkimuksesta syntyy 

kirja. Tutkimuslupadokumentissa oli selitys, että tutkimuksesta tuotetaan julkaisuja 

kirjan ja artikkelien muodossa. Lupadokumentissa myös kerrottiin, että koulun 

tapahtumia tallennetaan videokameralla ja mikrofonilla. Nämä asiat käytiin läpi 

tulkin avustuksella. Tutkija tapasi useimpia vanhempia myöhemmin uudelleen 

arviointitapaamisissa ja esitteli perheille valokuvia siitä, missä tutkimuksessa 

ollaan menossa. Tutkimusta koskevia tietoja päivitettiin myös kouluarjessa, kun 

esimerkiksi vanhemmat hakivat ensiluokkalaisia oppilaita kotiin koulupäivän 

päättyessä. 

Lapsuudentutkimuksen ja posthumanistisen tutkimuksen alalla on käyty 

keskustelua, jossa painottuu jatkuva suostumus tutkimusluvan neuvottelemisessa. 

Renold, Holland, Ross ja Hillman (2008) erittelevät mikroeettisiä huomioita lasten 

ja nuorten kanssa tehtävässä etnografiassa ja miten tutkimusetiikan kompleksisiin 

sitoumuksiin ja sitoutumattomuuksiin pureutuminen mahdollistaa jatkuvien 

prosessien tunnistamisen yli sääntelevän etiikan. Tutkimuslupaa pyydettiin 

vanhempien ohella lapsilta itseltään, ja heillä oli tutkimuksen jatkuessakin edelleen 

mahdollisuus kieltäytyä tutkimuksesta. Yksi oppilaista kieltäytyi aluksi 

osallistumasta, vaikka hänen vanhempansa suhtautuivat tutkimukseen myönteisesti. 

Nähtyään tutkimustoimintaa käytännössä hän kuitenkin halusi mukaan 

tutkimukseen ja allekirjoitti uuden lupalomakkeen. Lasten omaa jatkuvaa 

suostumusta ajatellen tutkimusmuistiinpanoissa on paljon aineistoa, jossa tutkija 

havainnoi lasten suhtautumista lukutaitotoimintaan koululla. Enimmäkseen 

työskentely oli lapsille hyvin mieluisaa: 
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Abdul-Qadeer pomppii ilosta, että päästään tekemään puhelimilla. Dahir 

huomaa pihalla kun laitan tägejä kiinni liukumäkeen – innoissaan tulee 

luokseni, pyydän avuksi kiinnittämään, ja hän valikoi muutaman kohdan ja 

jopa kaivaa oman teippinsä avuksi. Temen ja Isaaq ovat innoissaan, kun 

kuulevat pääsevänsä tekemään NFC-puhelimia. 

(Havainnointimuistiinpanot, syyskuu) 

Jatkuva suostumuksesta sopiminen osallistuneiden lasten kanssa on osittain 

jatkunut vuosia tutkimuksen jälkeenkin, kun eri kouluihin siirtyneisiin ja toisiin 

kaupunkeihin muuttaneisiin tutkimusoppilaisiin on otettu yhteyttä (ks. myös 

Zapata, Kuby & Thiel, 2018, s. 485). Lapsuudentutkimuksen etiikan alalla on 

painotettu valtasuhteiden erityisyyttä (Rutanen & Vehkalahti, 2019). Etnografisen 

kenttätyön aikaan väitöskirjatutkijalla olikin erityinen pyrkimys ”eettisen 

symmetrian” (Strandell, 2010) tunnusteluun; tutkija pyrki jatkuvasti kalibroimaan 

toimintaansa sen mukaan, että yhtäältä kyseessä oli erityinen valtasuhde ala-

ikäiseen tutkimuskumppaniin ja että toisaalta lapsi saisi tilaa mahdollisimman tasa-

vertaiseen ja vastavuoroiseen tutkimuskumppanuuteen lukutaitotoiminnan arjessa. 

Tällaisia tilanteita toteutui kouluarjen hetkissä päivittäin. 

Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa koulupolkunsa aloittavat lapset 

ovat elämässään taitekohdassa ja uuden alun äärellä, mikä on samalla haavoittuva 

asema. Posthumanistisesta näkökulmasta Pihkala ja Huuki (2022) ehdottavat 

eettisen käytännön laajentamista aiempaa turvallisemmiksi lasten kanssa siten, että 

pystyttäisiin vastaamaan sisäänkirjoitettuihin ja kehkeytyviin turvattomuuksiin 

tutkimuksen mikroprosesseissa. Kouluetnografian aikana tässä tutkimuksessa 

pyrkimyksenä oli sitoutua tutkimusetiikkaan herkistyneesti ja nyansoituneesti, 

hetki hetkeltä kehkeytyviin tilanteisiin vastaten. Tutkijan havainnointipäiväkirjassa 

on jatkuvasti merkintöjä arjen tilanteista, joissa valmistavan opetuksen luokan 

jokapäiväinen kuhina on tuonut tutkijan eettisen vastaamisen (response/ability, 

Barad, 2007) mikroprosessien äärelle. On ollut lähtökohtaisesti eettisyyttä 

painottava ratkaisu työstää väitöstutkimuksessa posthumanistisen ja etnografisen 

tutkimusotteen mukaisesti elämän monivivahteisuutta ja herkkiä nyansseja sen 

sijaan, että tutkimusoppilaiden (luku)taitoja olisi mitattu kapeiden määritelmien 

mukaan yksittäistä standardia vasten. Yksittäisen valmiin standardimallin 

tuominen työskentelyyn olisi tarjonnut kapean ja typistyneen näköalan lukutaito-

tutkimukseen. Tutkijan läsnäolo luokassa tutkimukseen liittyvine välineineen taas 

herätti oppilaissa jatkuvasti kiinnostusta, ja rajanvetoa käytiin usein siitä, missä 
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määrin lapset saavat ottaa videokameran ja kuvata sillä yhteistä toimintaa, tai saako 

oppilas lukea tutkijan päiväkirjaa, jossa kirjoitetaan lapsiin liittyviä asioita. 

Eräässä lokakuun merkinnässä lukee: ”Ariadne tutkii leluluetteloa. ... 

Hamsteritkin sekaantuivat toimintaan. Opettaja sanoi jälkeenpäin, että toivoisi, 

etteivät lapset saisi mennä nettiin ja että linjan pitäisi olla yhteinen.” Lelukuvaston 

innostamaan sadutushetkeen mukaan tulleet leikkihamsterit toivat lukutaitohetkeen 

liikaakin kuhinaa, minkä seurauksena opettajan aloitteesta käytiin tutkijan kanssa 

keskustelu yhteisistä pelisäännöistä osallistuvassa etnografiassa. Joulukuinen pieni 

merkintä päiväkirjassa vanhempaintapaamisesta koskettaa yhä: ”Äiti katsoo 

ihanan rakastavasti Aishaan.” Tilan tekeminen tutkimuksessa affektille ja 

intensiteetille tuntui tärkeältä äidin ja Aishan vuorovaikutuksen kannalta, sillä 

pelkkään tekniseen lukutaitotoimintaan keskittyminen olisi rajannut pois selvästi 

huomattavan ulottuvuuden sekä vanhempaintapaamisessa että perhevierailulla. 

Tutkijan ja oppilaiden välinen kiintymys taas jatkui keväällä myös perusopetuksen 

luokkaan siirtymisen jälkeen, ja tutkija pyrki sensitiivisesti kantamaan vastuuta 

rakentuneista suhteista. Tammikuun alussa päiväkirjassa lukee: ”Nopeasti 

vaihdamme käytävässä kuulumiset Dahirin kanssa, hän sanoo että uudessa 

luokassa menee hyvin. Khalid kurkkaa luokkaan, on riisumassa toppahousuja. 

Opettaja kysyy: Mitä teit viikonloppuna? Demetrios vastaa: I read and play in the 

snow with my sister.” Tutkimusluokan arjen jatkuva monimuotoinen liike haastoi 

etnografian toteutuksessa pohtimaan, miten monien kielten, lähtömaiden, 

saapumisen ja lähtemisen dynamiikkaa voisi tavoittaa myös tutkimusraportoinnissa. 

Arjen hetket herättivät tutkijassa erilaisia hämmennyksen tunteita ja jäivät 

askarruttamaan pitkiksikin ajoiksi. Tilanteet kuitenkin vaativat tapahtuessaan 

välitöntä reagoimista ja vastuuta. Siten monimuotoisen ja kuhisevan kouluarjen 

mikroprosesseissa mukana pysyminen edellyttää jatkuvaa ja eettisesti herkistynyttä 

tutkijan vastaamista. 

Käsillä olevassa väitöstutkimuksessa on nähty paljon vaivaa sen puolesta, 

etteivät kategoriat ja identiteetit toistuisi tutkimuskirjoittamisessa ennalta 

määrättyinä. Painottamalla lukutaitoelämien toimielmaista luonnetta pyritään 

tuomaan tilaa huokoisuudelle, osittaisuudelle sekä sellaiselle yllättävyydelle, mitä 

ei ennestään ole tunnettu. Tutkimuksessa esiin tulevien ihmisten ja ei-inhimillisten 

toimijoiden keskinäistä suhteisuutta tarkastelemalla yritetään tuottaa vaikeidenkin 

asioiden keskellä sellaisia toiminnallisia leikkauksia, jotka vahvistavat iloa ja 

mahdollisia tulevaisuuksia, vahvistavat elämää; tällainen ehdottava ja leikkisäkin 

tutkimisen tapa mahdollistaa sekä tutkijan että osallistujien vahvistuvan tutkimus-

prosessin myötä kykeneviksi ja täysivaltaisiksi (Bozalek, 2021, s. 142–143). 
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Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) painottaa ohjeistuksessaan (2019), 

että ”[i]hmiseen kohdistuvan tutkimuksen peruslähtökohta on tutkittavien 

henkilöiden luottamus tutkijoihin ja tieteeseen” (s. 8). Kun tutkimuksen osallistujat 

ovat vasta muuttaneet Suomeen maapallon eri puolilta ja hyvin erilaisista 

olosuhteista, tutkittaville ei tietenkään ole kovin selvää, mitä suomalainen 

kasvatustieteellinen tutkimus on. Kysymys ei ole ainoastaan yhteisen kielen 

löytämisen haasteesta, vaan laajemmin tutkimuksen tekemisen abstraktiudesta. 

Väitöskirjatutkija oli pohtinut tätä metodologista ja eettistä haastetta 

perusteellisesti useiden vuosien ajan opinnäytetöissään sekä työkokemustensa 

kautta, joten tutkimuksen tekemisen havainnollistaminen ja konkretisoiminen 

olivat olennainen osa toteutunutta kouluetnografiaa. 

Tutkija pohti jatkuvasti sekä mielessään että tutkimuspäiväkirjassaan, mitä 

osallistuminen kasvatustieteen alan kouluetnografina tuo lasten elämään, ja pyrki 

aktiivisesti kontribuoimaan etiikkaan myös toiminnan tasolla. Sen sijaan, että 

tutkimusluokassa olisi koetettu häivyttää kameroita ja tutkimusapparaatin läsnä-

oloa, annettiinkin tilaa oppilaiden tietoisuudelle siitä, että tutkimus oli heidän 

kouluarjessaan meneillään, jotta samalla tutkimusprosessi havainnollistuisi. 

Tutkija pyrki huolehtimaan, että arjen tilanteissa oli tilaa lasten omille aloitteille ja 

kysymyksille. Näitä pieniä eettisiä neuvonpitoja rakentuikin kohtaamisissa lasten 

kanssa läpi tutkimusprosessin, kuten esimerkiksi seuraavassa aineistokatkelmassa: 

Nyt Eleni kääntyi minuun päin ja aloitti: ”Päivi miks sää ...” ja muotoili 

kysymystäkin pitkään. Kysymys kuului: Miksi minä kirjoitan ja kirjoitan koko 

ajan aina kun olen täällä, välitunneillakin ja aina! Hän kysyi asiaa 

perusteellisesti. Sanoin, että se on hyvä kysymys ja että se johtuu siitä, että 

minä olen tutkija ja tämä on sitä tutkimusta ja että kun tekee tutkimusta niin 

pitää kirjoittaa tosi paljon. Eleni tarkensi jatkokysymyksellä: Ai kirjoitanko 

minä aina sitä, mitä koulussa tehdään. Mihin minun oli helppo vastata, että 

kyllä juu kirjoitan, ja että juuri nyt olen kirjoittamassa sitä, mitä me tehtiin 

aamulla. ”Ai me tehtiin puhelimet?” ”Niin just sitä mää kirjoitan.” Hän vähän 

hymyili, kohotti kulmiaan ja kääntyi takaisin piirtämään, kirjoittamaan ja 

värittämään omaa kasvokuvaansa. 

(Havainnointimuistiinpanot, marraskuun alku) 

Tutkija kutsui luokan oppilaat vierailemaan yliopistossa tutustumassa työ-

huoneeseensa ja esimerkiksi kovalevyihin, joille aineistoa oli tallennettu. Samassa 
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yhteydessä järjestettiin oppilaille popcorn-tarjoilu kokoushuoneessa, missä yhtei-

sesti katsottiin aineistovideoita ja -valokuvia. Yleisemmän eettisen vasta-

vuoroisuuden ohella olennainen syy tähän oli tutustuttaa moninaisista taustoista 

Suomeen saapuneita lapsia fyysisesti yliopistoon: toisaalta tutkimuksen tekemisen 

arki havainnollistuisi ja tutkijan työ muuttuisi konkreettisemmaksi; toisaalta 

etäisempänä motiivina oli tehdä suomalainen korkeakoulu oppilaille aiempaa 

todellisemmaksi ja yhdeksi mahdolliseksi tulevaisuuden haaveeksi. 

Rikkaan, monimuotoisen ja runsaan kouluetnografisen aineiston pohjalta luku-

taitojen uudelleenajattelun prosessi on edennyt vaihe vaiheelta posthumanistisen, 

performatiivisen tutkimusapparaatin osana. Seuraavaksi perustellaan 

tutkimuksessa toteutuvien metodologisten valintojen kehkeytyminen sekä 

esitellään analyyttisen prosessin vaiheet. 

2.3 Minoorinen tiede kuninkaallisen tieteen marginaaleissa 

Perinteisen tieteellisen kirjoittamisen konventioiden etuna on se, että sovitut 

esitystavat perustuvat tiettyihin sääntöihin, joiden perusteella lukijan on helppo 

seurata ja arvioida tutkimuksen laatua, luotettavuutta ja uskottavuutta (da Silva 

Gonçalves, 2020, s. 9). St. Pierre (2011) kuitenkin argumentoi, että perinteinen 

humanistinen laadullinen metodologia on jäänyt positivismin ansaan. Syy liittyy 

osittain auditointi- ja tuloksellisuuskulttuuriin, jotka määrittävät ”tiedepohjaiseksi 

tutkimukseksi” positivistisen tutkimuksen mitattavine ja välineellisine tuloksineen 

(St. Pierre, 2011, s. 611). Kasvatus-lehden haastattelussa, jonka ovat toimittaneet 

Guttorm, Hohti ja Paakkari (2015), St. Pierre toteaa: 

”Tätä nykyä en enää yritä väitellä positivistien kanssa siitä, mikä lasketaan 

tieteeksi. ... Perehdyin positivismiin, mutta positivistit eivät todellakaan 

perehtyneet postmodernismiin! He eivät nähneet tarvetta ottaa selvää mistään 

erilaisesta, koska olivat hyvin varmoja siitä, että se, mitä he tekivät, oli hyvää 

tiedettä”. (s. 291) 

Tässä tutkimuksessa analyysin ensimmäinen askel on havahtua niihin vallitseviin 

käytäntöihin, jotka pidättelevät tutkimusta ”positivismin ansassa”. Tutkimus-

prosessissa on haastavaa sukeltaa syvälle onto-epistemologiaan oppimaan 

ajatusjärjestelmien rihmastoja sekä samaan aikaan tunnistamaan typistäviä 

positivistisia tieteen käytäntöjä, jotka vaivihkaisesti operoivat lukuisissa totutuissa 

toimintatavoissa. 
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Ranskalaisen yliopistolaitoksen kontekstista käsin Deleuze ja Guattari 

(2004/1987) kirjoittavat ”kuninkaallisesta tieteestä”. Kuninkaallinen tiede 

tavoittelee lainalaisuuksien vahvistamista, muuttumattomuutta, pysyviä vakioita, 

kiinteää tarkastelukulmaa ja etäisyyttä tarkasteltavasta objektista sekä välttelee 

intuitiota (royal science, Deleuze & Guattari, 2004/1987, s. 405; Snellman, 2018, 

s. 51). Käsillä oleva tutkimus pyrkii astumaan pois kuninkaallisen tieteen 

normalisoivista ja epäjatkuvista käytännöistä. Uusliberalistisen yliopiston on 

kuitenkin väitetty operoivan kuninkaallisen tieteen logiikalla siten, ettei sen 

vaikutuksesta ole mahdollista irtautua (Braidotti, 2013; Nordstrom, 2018, s. 221). 

Perinteisen laadullisen tutkimuksen rajoitteiden esille tuominen ei tarkoita, 

etteikö korkeatasoista laadullista tutkimusta silti tehtäisi ja etteivätkö sen tulokset 

voisi olla merkittäviä. Tarkoituksena ei myöskään ole vaatia, että kaikista totutuista 

metodologisista käytänteistä tulisi luopua ja että kaiken tutkimuksen tulisi olla 

deleuzeläistä (Coleman & Ringrose, 2013, s. 3). Sen sijaan tarkoituksena on tuottaa 

tilaa sellaiselle, mitä myös tapahtuu ja mikä myös on aina jo meneillään mutta 

pakenee ja karkaa totuttuja, päättymistä etsiviä tutkimisen tapoja. Hohti (2016) 

ehdottaa sen uudelleenmäärittämistä, mitä on totuttu pitämään kurinalaisena, 

täsmällisenä tutkimuksena. Jäykkyyden asemesta täsmällistä voisikin olla valmius 

seurata elämää eläväisellä tavalla, jossa maailmaa ei kesytetä tutkimuksella (Hohti, 

2016, s. 60). Tämä merkitsee, että myös kokeileville tutkimuksen toteuttamisen 

tavoille on tuotettava tilaa, jotta pystytään tavoittamaan tutkimuksella toisenlaisia 

tapoja spekuloida ja keksiä uusia näkökulmia sekä tunnistaa elämää paikoissa, 

joissa virtaukset ovat jähmettyneet. Toimijuusrealistinen etiko-onto-epistemologia 

(Barad, 2007) on systemaattisuutta vaativa sitoutuminen tutkimuksen 

toteuttamisessa. 

Coleman & Ringrose (2013) peräänkuuluttavat metodologioilta osallistumista 

affektiivisiin ja pieniin kokemuksiin, katoaviin hetkiin ja maailman 

epävarmuuteen. Suhteisuuteen keskittyminen tekee tutkijasta aina yhteenkietou-

tuneen niissä toimielmissa, joita hän tutkii. Tällaiset menetelmät ovat performa-

tiivisia: ne tekevät ja uudelleentekevät maailmaa. Ne ovat aina muuttuvaa avoin-

loppuista prosessia, joka ei tule valmiiksi. Menetelmät osaltaan aina pyrkivät 

vaikuttamaan maailmassa, osana maailmaa. Menetelmien tulee olla luovia ja 

keksiviä. Tällaisen metodologian voi nähdä suhteena sen välillä, mitä on ja mitä 

voisi olla (Coleman & Ringrose, 2013, s. 5–7, 9). Tässä tutkimuksessa onkin 

olennaista kriittisen otteen rinnalla keskittyä operoimaan sen äärellä, mikä muu 

voisi olla lukutaidoille mahdollista ja mitä muuta lukutaidot voisivat tuottaa. 
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2.4 Analyyttisen prosessin kulku 

Seuraavissa alaluvuissa pureudutaan väitöstutkimuksen analyyttisen prosessin 

kulkuun. Ensimmäisenä vaiheena on ollut yrittää opetella pois totutuista laadullisen 

tutkimuksen tavoista, mikä on ollut hidas prosessi. Tämän jälkeen kuvataan 

performatiivisen analyysiprosessin kulkua. Kolmanneksi esitellään pienten luku-

taitotasankojen valikoituminen. Neljäs alaluku käsittelee väitöstutkimusprosessin 

etiikkaa. 

2.4.1 Pois oppimisen haasteet ja hidas työskentely 

Väitöskirjan tutkimusaineiston analyyttinen ajattelu käynnistyi toppahousujen 

suhinan äänestä. Pyrkimyksenä oli ajatella lukutaitoja toisin, muuna kuin pulpettiin 

sidottuna hiljaisena ihmisyksilön työnä; moniaistisesti ja vapaana kategorisoinnista, 

elämän virtauksia ja potentiaaleja kunnioittaen. 

MacLure (2013a, s. 171) kirjoittaa tutkimuksesta ilman representaatiota 41 . 

Deleuzea lukien hän ehdottaa analyysin kapinallista oleilua hetkissä, joissa aineis-

to ”hehkuu” (MacLure, 2013b, s. 661): 

Jokin yksityiskohta – muistiinpanojen palanen tai videokuva – pilkahtaa ja 

kiinnittää huomion. Tuossa intensifioitumisen hetkessä asiat sekä hidastuvat 

että kiihtyvät. ... Yhteydet alkavat syttyä muihin tapahtumiin ja yksityiskohtiin 

tutkimusluokassa ...; tämä emergenssi on myös affektiivista, sillä ... se ei ole 

kiihoke ainoastaan ajatuksille vaan myös tuottoisille aistimuksille, jotka reso-

noivat kehossa aivan kuten aivoissakin – innostuksen, energian, naurun, 

hassuuden väristykset. (MacLure, 2010, s. 282) 

Juuri MacLuren kuvaaman kaltaiset aineiston hehkun hetket ovat ohjanneet tämän 

tutkimuksen analyyttista prosessia. Deleuzen kapinalliset elementit ja villit diskurs-

sit (MacLure, 2013a, s. 171) muistuttavat samaa kuin Tsingin (2020) havaitsemisen 

taito, joka edellyttää valppautta tässä ja nyt, hankaluuksien keskellä, jotta ”piilevän 

yhteisvaurauden” huomaaminen olisi mahdollista. Koska piilevä yhteisvauraus 

pulpahtelee ja pilkahtaa esiin ennalta määräämättömästi ja hetkellisesti, sitä on 

 
41  Siinä missä MacLure (2013a) kirjoittaa aineiston hehkusta, laadullisen analyysin prosessissa on 
tunnistettu myös esimerkiksi ”aivoja kutkuttavia” paikkoja (Lahelma, Lappalainen, Mietola & Palmu, 
2013). Tässä väitöstutkimuksessa on keskitytty rakentamaan työn argumentti erityisesti post-
humanistisen paradigman tutkimusotteella. Tarkoituksena ei ole synnyttää vaikutelmaa, että tällainen 
tutkimusote olisi kaikilta osin uutta. Posthumanistinen tutkimusote pikemminkin laajentaa jo olemassa 
olevia lähestymistapoja (ks. Nichols & Campano, 2017). 
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vaikea tavoittaa; mutta sen realisoitumattomat mahdollisuudet ovat pieniä ja 

paikoittaisia aarteita (Tsing, 2020, s. 309–310). Tietyn aineistopalasen pilkahtaessa 

(tässä tutkimuksessa erityisesti ruumiinosien, luontokoulun, jouluviikon ja jalka-

palloaiheen opiskelun kohdalla) aineiston eri elementtejä on tuotu toimielmaisesti 

yhteen: pitkistä videoista on pilkottu ”hehkuvia hetkiä” erityisen tarkasti zoomail-

tavaksi, saman lukutaitotuokion aikana tuottuneet sanelut tai piirrostehtävät on 

tuotu videon rinnalle, mikrofoninauhoja on kuunneltu erikseen juuri tuohon 

hetkeen liittyen yhä uudelleen, litterointia on tarkennettu monella eri tavalla ja 

aineistohetkelle on herkistytty moniaistisesti. Kun hehkuvan hetken kanssa on 

vietetty tarpeeksi aikaa, se on alkanut tutkijan mielessä kytkeytyä perusteellisen 

teorian lukemisen kanssa. Pyrkimyksenä on ollut oivaltaa tavalliselta vaikut-

tavissakin hetkissä sellaista, mikä posthumanistiseen ontologiaan tuotuna voisi 

näyttää toisenlaiselta. MacLuren mukaan materialistisessa ontologiassa aineistoa ei 

voi nähdä velttona, reagointikyvyttömänä massana, vaan on tunnustettava, että 

aineistolla on keinot tehdä itsensä tutkijalle käsitettäväksi (MacLure, 2013b, s. 660). 

Aineisto ei ole passiivista, vaan se provosoi toimintaa (Koro-Ljungberg, 2016, s. 

46). Aineiston toimijuuden kanssa ajatteleminen on sisällytetty kyborgietnografian 

käytäntöön, sillä rajan purkaminen inhimillisen tutkijan ja ei-inhimillisen materian 

erillisyydestä tapahtui pitkälti ilman tutkijan omaa intentiota – siis aineiston 

toimesta. Tässä tutkimusraportissa ei toisin sanoen ole pyrkimyksenä tuoda 

esille ”edustavia” aineistonäytteitä, sillä eiväthän sellaiset pilkistele keskeneräisinä 

tapahtumien ja episodien lomassa pitäen sisällään uusia alkuja ja mahdollisuuksia. 

”Viime tunnilla Khalid oli aivan hikinen etsimisestä. Temen välissä väsyy niin, 

että makaa hetken käytävässä.” (Muistiinpanot, joulukuu) Tutkimuslukuvuoden 

jouluviikon tapahtumissa oli erityistä intensiivisyyttä, joka alkoi siivittää ja ohjata 

teorian kanssa ajattelemisen prosessia. Tuona samana päivänä, kun Khalid ja 

Temen juoksivat itsensä joulusanoja käsitelleen lukutaitopelin älytarrojen perässä 

hikisiksi, myös Ariadne ja Jasmin päätyivät omasta keksinnöstään muodostamaan 

parin, jossa kumpikin poimi omaan kännykkäänsä aina saman sanan. ”O-o-o-o-o, 

na-na-na-na-na”, he yhdessä rallatellen hypähtelivät, pyörähtelivät ja tanssah-

telivat pelien algoritmien ohjaaman koreografian mukaisesti kirjaimia keräten. 

Askelten rytmikäs töminä betonilattiaan, edestakainen liike, ihmisen ja ei-ihmisen 

erottamaton vuorovaikutus sekä äänteiden ja tavujen kertosäemäinen hokeminen 

ylittivät tutkijaa läpi tutkimusprosessin vaivanneen ihmis- ja kielikeskeisyyden 

sekä koulutetun pedagogisen katseen haasteen. 

Analyyttisessa prosessissa on ollut kolme erityistä pois oppimisen haastetta, 

jotka edelleen jatkuvat. 1) Ihmisyksilökeskeisyyden haaste. Epäilemättä 
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vaativinta on ollut ajattelun vaivalloinen liikuttaminen pois yksilö- ja ihmis-

keskeisyydestä kohti transkorporeaalisia toimielmia, sillä niin kouluetnografian 

kenttämuistiinpanoista kuin analyysiprosessistakin huomaa katseen kiinnittyvän 

aina ensin lapseen ja lauseiden alkavan ihmissubjektilla ja hänen toimintaansa 

ohjaavalla predikaatilla. Vaikka esimerkiksi ”yhteisöllisen kirjoittamisen” 

tutkimukset (ks. esim. Mertaniemi, 2018; Kallionpää, 2017) tarkastelevat inter-

aktiota, ne perustuvat silti olettamukseen humanismin subjektista, jonka käymä 

kommunikaatio on vuorovaikutusta selvärajaisten ihmisten välillä eikä yhteis-

muotoutumisten intra-aktiota (Barad, 2007), joka purkaa inhimilliset ja ei-

inhimilliset osallistujat tasa-arvoisiin toimielmiin. 

2) Kielikeskeisyyden haaste. Diskurssianalyysia aiemmin harjoittaneelle 

tutkijalle (Jokinen, 2011a) ja suomi toisena kielenä -opettajalle monikielisten lasten 

kielen ja kouludiskurssien houkuttelevuudesta eteenpäin astuminen on saanut hien 

virtaamaan myös analysoivassa päässä. Moniaistisessa analyysissa nimenomaan 

totutun näkemisen painottuneisuus tulee yhtä lailla haastetuksi (ks. Jones, Holmes, 

Macrae & MacLure, 2010); toppahousujen suhinan, tavujen rallattelun ja askelten 

töminän äänet siirtävät analyysin sivuun visuaalisuudesta, ja välillä 

aineistovideoita onkin katseltu lävitse ilman kuvaa, pelkästään ääniin keskittyen. 

Ruumiillisuuden analyysi taas pitäytyisi herkästi fenomenologisessa tarkastelussa, 

mikä jälleen rajautuisi ihmisyksilön kokemukseen (ks. MacLure, 2013a, s. 171; 

Murris & Babamia, 2018, s. 112). 

3) Pedagogisen katseen keskeisyyden haaste. Osana tutkimushanketta 

koululle rakennettiin erityinen monilukutaidon oppimisympäristö, joka 

pedagogisesti arvioiden onnistui erinomaisen hyvin. Totutusta pedagogisesta 

ajattelusta poispäin kulkeminen on ollut yksi analyysin haaste, sillä olisi ollut 

lukuisia kertoja houkuttelevaa raportoida tunnelmaltaan iloista ja 

energistä ”toiminnallista oppimista”, joka epäilemättä ”tehosti” mitattavia luku- ja 

kirjoitustaidon osa-alueita, kuten kirjainten oppimista, oikeinkirjoitusta, äänteiden 

keston tunnistamista, sanaston laajenemista ja niin edelleen (ks. Hytönen, Jokinen, 

Pitkänen & Korkeamäki, 2011; Riekki, Cortés, Hytönen, Sánchez & Korkeamäki, 

2013; Sánchez, Cortés, Riekki & Oja, 2011). Tällaisessa tutkimustavassa kuitenkin 

korostuisi pyrkimys parhaiden käytänteiden kehittämiseen ja hyödykkeen 

tuottamiseen, jotka lukeutuvat valistuksen päätöstä hakevaan eetokseen. 

Kouluetnografisessa tutkimuksessa on tyypillistä katsekeskeisyys, jolloin tutkijan 

tai opettajan huomio kiinnittyy erityisesti näköaistin ja sitä tukevan kuuloaistin 

perusteella syntyviin havaintoihin sekä niiden tallentamiseen muistiinpanoin, 

kuvin ja videoin (Gordon, Holland, Lahelma & Tolonen, 2005; Jones, Holmes, 
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MacRae & MacLure, 2010). Löytönen (2017, s. 29) kirjoittaa, miten näkeminen 

vie kauas, kun taas ei-näkeminen vie lähemmäs aistimaan yhteyksiä sekä inhimilli-

siä ja ei-inhimillisiä ruumiita. Muut aistitunnut kuin näkeminen ja kuuleminen 

(kuten maku, haju, tunto) sekä affektiivinen osallistuminen kouluarkeen ovat 

tutkimustyössä haastavia, ei vähiten tallentamista ajatellen. Miten työskennellä 

ihmiskehojen rajat ylittävä transkorporeaalisuus tunnistaen? Miten havainnoida ja 

tehdä muistiinpanoja erillisyyttä purkaen, kun tutkijan huomio kiinnittyy 

objekteihin rajoineen: tuossa ovat pöytä, paperi, kynä ja matkapuhelin? Post-

humanistisessa tutkimusotteessa pyrkimyksenä olisi havainnoida ja kirjoittaa sen 

kanssa, miten yhteismuotoutumiset kehkeytyvät ja operoivat yhdistelmäisesti 

toimielmissa. 

Nämä nimetyt kolme työllistävää ansaa ovat kuin paperin toinen puoli – 

väistämättä läsnä, vaikka niiden tiedostaminen ja jatkuva tietoinen vastustaminen 

tekisikin mahdolliseksi ainakin osittaisen toisin toimimisen. Vaikka sosio-

materiaalisuuteen orientoiduttaessa ensiaskel onkin ollut huomion kiinnittäminen 

erilaisten materioiden toimijuuteen (lukutaitotoimielmissa esim. kynä, kirja, 

tietokone, paperi, luokkahuone jne.), pelkkien materiaalisten osallistujien 

listaaminen ei itsessään tuota kummoistakaan oikeudenmukaisuuden trans-

formaatiota lukutaitotutkimukselle (Nichols & Campano, 2017, s. 249). Barad 

(2010, s. 265) kirjoittaa pelkistämättömistä vastuun suhteista tutkimusta tehtäessä, 

ja käsillä olevan tutkimuksen tapauksessa analyysin systemaattisuus painottuu 

erityisesti pyrkimyksessä olla uskollinen tälle toimijuusrealistiselle etiko-onto-

epistemologialle. Varsinainen etiko-onto-epistemologiaan telakoituminen vei aikaa 

ja vaivaa ja alkoi todella tehdä työtä vasta, kun lukemista, ajattelemista ja 

valmistautumista oli haudutettu riittävän kauan. 

“Wow, I’m sorry ... but that is just so ... terribly inefficient” (Myers, 2014, s. 

36). Myersin kertoessa omasta toimijuusrealistisesta väitöskirjaprosessistaan 

hänelle oli tokaistu kommentti ”hirvittävän tehottomasta” tutkimuksen tekemisen 

tavasta niin usein, että Myers päätyi kirjoittamaan artikkelin tehokkuuden 

lineaarisesta aikakäsityksestä lasten kanssa tehtävässä tutkimuksessa (Myers, 2014, 

2015). Ulmerin (2017b) ehdottama ”hidas ontologia” peräänkuuluttaa eri tavalla 

produktiivista tutkimuksen tekemistä kuin mitä yhä kiihtyvässä uusliberalistisessa 

akatemiassa edellytetään. Käsillä olevan väitöstutkimuksen tapauksessa 

analyysin ”hitaus” ei ole ollut tietoinen valinta, vaan tutkimusprosessi ei yksin-

kertaisesti ole antautunut ja suostunut tuottumaan nopeammin. 
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2.4.2 Performatiivisesti ristiin rastiin lukutaitotoimielmissa 

Teoria ja käytäntö ryhtyivät jo analyysin ensi vaiheessa siksakkiseen kanssa-

ajattelemiseen. Ennen etnografisen kenttätyön käynnistymistä tutkimuskoululla 

tutkija paneutui Bennettin (2010/2020) assemblagen käsitteeseen, mikä ryhtyi 

hiljalleen mullistamaan lukutaitojen ajattelemista. Ihmeissään tutkija suomensi42 

Bennettin toimielman (2010, s. 23) määritelmää (ks. Alaluku 1.3.1, Mitä toimielmat 

tekevät?): 

Assemblaget ovat tilapäisiä moninaisten elementtien ryhmittymiä, kaiken-

laisten elämää sykkivien materiaalien. Assemblaget ovat eläviä, jyskyttäviä, 

kuhisevia liittoumia, jotka voivat toimia huolimatta hellittämättömistä 

energioista, jotka hämmentävät niitä sisältä päin. Niillä on epätasaiset 

pinnanmuodot, koska jotkut niistä pisteistä, joissa monien vaikutusten ja elin-

kuntien (bodies) polut kohtaavat, ovat raskaammin liikennöityjä kuin toiset, ja 

siten valta ei jakaannu yhtäläisesti sen pinnalla. 

(Oma suomennos tutkimuspäiväkirjassa, kesä 2012) 

Ehyt ja autonominen lukutaitosubjekti, kuten myös sosiokulttuurinen lukija-

identiteetti, alkoivat hiljalleen purkautua tutkijan ajattelussa, kun tutkija piirsi 

ruutulehtiön sivulle ”pikaisen kesäisen kokeiluhahmotelman assemblagesta” 

omassa tutkimuksessaan. A4-kokoisella arkilla puut, matkapuhelimet, koulu-

rakennus, tekstit, opettaja ja oppilaat kuhisevat eläväisissä suhteissa keskenään. 

Ensimmäinen toimielma on luonnosteltu kuulakärkikynällä ja punaisella tussilla, 

ja kuvan osallistujia jäsentävät sellaiset sanat kuin human & nonhuman, agency, 

vital force, yhtymä, materiaalinen klusteri ... 

Kuten on kouluetnografialle tavallista, aineiston tuottamisen ja analyysin 

prosesseja on mahdotonta erottaa (Lappalainen, 2007). Työskentely tutkimus-

koululla kaikkine teknologioineen oli perustavasti materiaalista, sillä moninaiset 

piuhat, laturit, USB-kaapelit, patterit ja jatkojohdot kietoutuivat tutkijan arkeen 

välillä kuin kuristajakäärmeet. Oli selvää, ettei työskentely ylläpitänyt rajoja 

teorian ja aineiston välillä. Tästä seurasi, että ensimmäiset analyyttiset pohdinnat 

käsittelivät sitä, mitä materiaalisen toimijuuden tunnistaminen lukutaito-

toiminnassa tuottaa. 

Analyysin ajattelemisessa videoaineisto oli keskeisessä asemassa. Kyborgi-

artikkelissa (ks. Artikkeli I, s. 645) tutkija kirjoittaa istumisesta tutkijankammiossa 

 
42 Suomennos ”Materian väre” Bennettin (2010) kirjasta Vibrant matter ilmestyi 2020. 
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videoaineiston äärellä omien käsiensä yhdistyessä tietokoneen näppäimistöön ja 

ajattelunsa yhdistyessä kovalevyn tallenteisiin. Tuossa hetkessä Baradin (2007) 

toimijuusrealismia samanaikaisesti lukenut tutkija havahtui siihen, ettei aineisto 

tietenkään ole muuttumattomana säilötty kovalevyn aikakapseliin, vaan aineisto 

jatkaa elämäänsä tutkijankammiossa. Toppahousujen suhina korostui kannettavan 

videokameran äänitallenteella ja kertosäemäisen rytmikkäästi kajahteli tutkijan 

huoneessa. Tutkija ymmärsi Baradin (2007) teorian performatiivisuuden, sillä jos 

aineiston olettaisi odottaneen passiivisena tallentumishetkestään alkaen, se 

representoisi tallennettua eli tapahtumishetkestä erotettua todellisuutta (ks. 

Artikkeli I, s. 646). Performatiivisuuden oivaltaminen synnytti jatkopohdintoja 

siitä, miten tutkijana sitten kirjoittaa työtään aineiston ja teorian kanssa 

nonrepresentationaalisesti, siten ettei aineisto ”edusta” erillistä ja selvärajaista 

todellisuutta. Kun pyrkimyksenä on kommunikoida artikkelissa tai 

tutkimusraportissa toimielmainen ymmärrys lukutaidoista, esimerkiksi pelkkä 

huolellinen aineiston multimodaalinenkaan litterointi ei riitä, sillä tuolloinkin 

aineisto näyttäytyisi ristiin rastiin -ajatusprosessille erillisenä. Performatiivinen 

toimielma on aina kiinni tässä hetkessä, sillä se tulee aina uudestaan olevaksi 

kytkeytyessään kirjoittamisen, tekstin, tutkijan ja lukijan suhteisiin. 

Toppahousujen suhinan ääni jatkoi elämäänsä tutkijan pohdinnoissa, sillä se 

toistui monissa videoinneissa, joissa tutkimusoppilaat liikkuivat koulun käytävässä 

lukutaitopelien tehtävien parissa. Kansainvälisen Literacy Research Association -

konferenssin esitelmässä (Jokinen, Merchant & Korkeamäki, 2017) analyyttiseksi 

ongelmaksi muodostui: Miten toppahousujen suhina kutsuu tutkimaan uusia 

lukutaitoja sosiomateriaalisesti suhteisina? Tämä työvaihe oli merkittävä, sillä 

Deleuzen ja Guattarin (1984/2004) kertosäkeen käsite avasi koreografiamaisen 

rytmin, rallattelun ja hyräilyn kautta toimielmaisen tavan tarkastella lukutaitojen 

ruumiillisuutta. Tuolloin tutkija ajatteli yhä uudestaan kysymystä: kun lukutaito 

yleensä sijaitsee ihmisoppijan aivoissa äänettömänä, kognitiivisena prosessina, niin 

mitä liike, ruumiillisuus ja toppahousujen suhina tekevät mahdolliseksi? Journal of 

Literacy Research -lehden artikkelissa Leanderin ja Boldtin (2012) muotoilema 

kysymys alkoi tämän myötä asettua väitöstutkimuksen kokonaisuutta navigoivaksi 

kompassiksi: Mitä muuta lukutaidoissa saattaisi myös olla meneillään? 

Tutkijan oma väitöskirjablogi Purot, joet, virtaukset (osoitteessa 

www.streamsriversflows.wordpress.com) syntyi perhevapaalta paluun aikaan, ja 

erityisesti ajankohtaisten lukutaitoaihetta käsitelleiden media-artikkelien 

kokoaminen blogiin vahvisti edellä kuvatun navigoivan kysymyksen tärkeyttä. 

Artikkeleita on blogiin kerättynä 59 (Lehtijuttuja-välilehti), ja klikkiotsikoissa 
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korostuvat suomalaisuus, menestys, kehittävyys, hyödyt, edistys, totisuus, juhla-

puhemaisuus, sukupuolten epätasa-arvo, huoli, aikuisten halu muuttaa lasten ja 

nuorten käytöstä sekä tulevaisuus. Lehtiartikkelien kriittinen lukeminen alkoi 

tuolloin vaikuttaa analyysiprosessiin sekä tämän yhteenvedon pienten lukutaito-

tasankojen syntyyn ja näkökulmien kalibroitumiseen. Lehtiartikkeleihin ei 

niinkään ole suhtauduttu omana aineistonaan, vaan oman tutkimusaiheen ympärillä 

käytävän yhteiskunnallisen keskustelun seuraaminen on tuonut olennaisen 

kontekstin lukutaitoaiheen toimielmaiseen tarkasteluun maahanmuuttotaustaisten 

opetukseen kytkeytyen. 

Analysoidakseen muuta kuin kognitiota tutkija alkoi kiinnittää huomionsa 

käsiin lukutaitoepisodeissa. Kädet vaikuttivat itsestään selvänä pidetyltä osalta 

lukemista ja kirjoittamista, ja silti ne olivat läsnä jokaisessa valokuvassa ja videossa. 

Kädet tarttuivat kyniin, kirjoihin ja matkapuhelimiin, osoittivat ja kommunikoivat; 

kädet toteuttivat aivojen käskyjä ja opettajan tai matkapuhelimen algoritmin ohjeita. 

Näistä pohdinnoista syntyi suhteisia käsiä lukutaito-oppitunnilla tarkasteleva 

osatutkimus (ks. Artikkeli II). 

Tutkija palasi videointeihin moniaistisesti, vuorotellen ilman ääntä ja ilman 

kuvaa, tallenteen katselua hidastaen ja nopeuttaen ja edestakaisin kelaten. Tutkija 

sulki silmänsä, liikkui ajassa (Barad, 2010) ja palasi mikrohetkien moninaisiin 

aistituntuihin. Kontrastina tallennuslaitteisiin tutkijan inhimillisyys korostui 

kohtaamisissa lasten kanssa, mikä kiinnitti huomion affektiivisuuteen, jonka 

tallentaminen teknologisin laittein ei välttämättä ole mahdollista. Tutkija palasi yhä 

uudelleen lyhyeen hetkeen videolla kahdeksanvuotiaan Dahirin kanssa lukutaito-

episodin päätteeksi: 

Oppitunti päättyy ja Dahir on ollut luokassa tekemässä tehtäviä. Dahir tulee 

tiukasti halaamaan tutkijaa ja nauraen murahtaa painaessaan pään tutkijaa 

vasten. ”Hyvää lomaa”, hän sanoo. Sovitaan että huomenna nähdään ja sitten 

jo pian alkaa loma. Dahir katselee kasvot ylöspäin kallistuneina tutkijaan, 

kamera on hänen päänsä korkeudella. Kasvot hymyilevät, kiintymys näkyy. 

Tutkijan kasvoja ei näy videossa. Tutkija asettaa kätensä Dahirin pään 

molemmin puolin ja sitten taputtaa olkapäihin. On menossa siirtymä luokasta 

välitunnille ja taustalla kuuluu toppahousujen suhina. ”Torstaina, torstaina” 

alkaa loma, he sanovat yhteen ääneen, ja Dahir katoaa kuvasta. 

(Videoaineisto, joulukuu) 
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Videokamera oli tallentanut ilmeitä, eleitä ja ihmisen olemuksessa näkyviä tunteita, 

mutta samanaikainen spinozalaiseen affektiteoriaan (ks. tasanko Tavallisia 

lukutaitoaffekteja) perehtyminen sai tutkijan jatkamaan lukutaitojen 

affektiivisuuden analysointia. Jälleen aineiston ja teorian välillä kulkeminen 

tapahtui siksakkisesti ristiin rastiin lukutaitoilmiön ajattelemiseksi uudelleen. 

Affektiivinen intensiivisyys korostui kotivierailulla kolmen oppilaan kodissa, mikä 

sai aikaan Mult/il/literacies-osatutkimuksen (ks. Artikkeli III) käynnistymisen. 

Kolmannen artikkelin analyysiprosessin työvaiheena tutkija kokosi aineiston, 

opetussuunnitelmien sekä sanakirjamääritelmien pohjalta kaksi kollaasia luku-

taidottomuusbinaarin navoista, mikä mahdollisti aiheen toimielmaisen 

ajattelemisen. 

2.4.3 Pienten lukutaitotasankojen kalibroituminen 

Tämän yhteenvedon seuraavaan osaan on tuottunut 23 eräänlaista pienoisesseetä, 

joissa lukutaitoilmiöön kytkeydytään eri tulokulmista. Pienet lukutaitotasangot 

ovat valikoituneet teorian kanssa ajattelemisena. Seuraavaksi avaan tämän 

prosessin kulkua. 

Tutkimuksen posthumanistinen analyysi on alusta saakka kehkeytynyt 

Jacksonin ja Mazzein (2012) teorian kanssa ajattelemisen lähestymistapaa 

opetellen. Analyyttinen prosessi mukailee kolmea teorian kanssa ajattelemisen 

liikettä: 

1. Kun käsitteet kytketään työhön, teorian ja käytännön binaari häiriintyy, koska 

ne perustavasti tuottavat toisensa. Tässä tutkimuksessa kytketään analyyttiset 

tulokulmat lukutaitoilmiön uudelleenajatteluun. 

2. Analyyttiset kysymykset kehkeytyvät ajattelun kytkeytymisten lomassa 

(tutkimuskysymykset, jotka mahdollisimman hyvin pyrkivät kiteyttämään 

työssä toteutuvan analyysin, on kirjattu johdantolukuun). 

3. Käsitteiden ja aineiston kytkeytymiset toisiinsa tuottavat uutta tietoa43 , kun 

niiden ajatteleminen yhdessä osoittaa teorian ja käytännön keskinäisen 

taipuisuuden (Jackson & Mazzei, 2012, s. 5, 9–10). 

Analyyttisessa prosessissa samoja aineiston paloja ajatellaan uudestaan ja 

uudestaan useista käsitteellisistä näkökulmista. Tätä prosessia Jackson ja Mazzei 

 
43 ”Uusi tieto” ei tässä työssä merkitse niinkään selvärajaista ja kumulatiivista informaatiota kuin uusien 
suhteiden rakentumista ja luomista lukutaitoilmiön ajatteluun. 
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(2018, s. 727–732) kutsuvat kirjallisen koneen kytkemiseksi käyntiin (plugging 

in44 ). Kytkemisilmauksen taustana on Deleuzen ja Guattarin (1984) Tuhannessa 

tasangossa esittämä ajatus: ”[K]un kirjoittaa ainoa kysymys on, mihin muihin 

koneisiin kirjallinen kone voidaan ja pitäisi yhdistää, jotta se toimisi” (Deleuze & 

Guattari, 1992, s. 24). Pienet lukutaitotasangot kiteyttävät sitä, miten teorian ja 

aineiston kytkeytymisen prosessi on tässä tutkimuksessa toteutunut lukutaitoilmiön 

ajattelemisessa. 

Ulmer (2017a, s. 10) tarkastelee posthumanismia tutkimusmetodologiana ja 

kokoaa kartan siitä, miten posthumanistisessa tutkimuksessa on ”ajateltu kanssa” 

ja ”ajateltu ilman”. Tämä kertoo osaltaan siitä, miten Jacksonin ja Mazzein (2012) 

lähestymistapa on vaikuttanut laajalti posthumanistisiin tutkimuksiin. 

Pienet tasankotarinat ovat siis lukutaitoilmiön kytkeytymisiä ”teorian” 

ja ”datan” kanssa. Ne eivät ole perinteinen kirjallisuuskatsaus, vaikka ne 

käsittelevätkin samalla tutkimuksen teoriataustaa. Tasankojen valikoitumisen 

vaiheessa Tsingin (2020; ks. tasanko Tuoksuvalmuskateoria) esittelemä 

havaitsemisen taito oli jo ehtinyt jonkin verran kehittyä, sillä väitöstyön toisessa 

artikkelissa (ks. Artikkeli II) työstetään analyysia ajattelemalla kurittomia kulmia 

(unruly edges, Tsing, 2020) samankaltaisella tekniikalla. Tasankojen tulokulmat 

pilkahtivat ja pulpahtivat esiin kuin sieniretkellä tarkkaavaisesti kulkiessa, ja niihin 

olivat vaikuttamassa sekä jo kolmessa englanninkielisessä osatutkimuksessa 

syntyneet niin kutsutut ”tulokset” että väitöskirjablogin media-artikkelien 

synnyttämät pohdinnat. Artikkelien kontribuutio siis lomittuu tasankojen 

kirjoittamisen tapaan, ja tämä yhteenveto verkottaa lisää rihmastoa kolmen osa-

tutkimuksen sekaan ja ympärille vieden siten lukutaitojen uudelleen ajattelua vielä 

pidemmälle väitöstutkimuksen kokonaisuudessa. 

Tarve kunnioittaa rönsyilevyyttä ja näkökulmien runsautta tuntui selvänä, 

mutta oli myös löydettävä tapa työskennellä työn rönsyjen parissa harkitusti ja 

perustellusti. Stewartin (2007) tapa kirjoittaa arkipäiväisistä affekteista auttoi 

etenemään lukutaitotasankojen työstämisessä. Ratkaisu tuntui samalla keinolta 

toteuttaa performatiivista tutkimusraportointia, ja myös käsillä olevaan 

tutkimusraporttiin valikoituneet valokuvat kytkeytyvät tähän tavoitteeseen. 

Tasangot toteuttavat kriittisen posthumanistisen tutkimuksen kahtalaista 

pyrkimystä (Braidotti, 2013): osa tasangoista problematisoi, haastaa ja purkaa, kun 

taas osa tasangoista ehdottaa ja keksii luovasti jotain muuta. Tasankojen kulku on 

 
44  Salo (2015, s. 181) kirjoittaa suomeksi kytkeytymisen (plugging in) metodologiasta 
pistämällä ”töpselin teoriaan” ja virtapiirin päälle. 
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epälineaarista ja monisuuntaista, eikä perinteinen kirjamuoto tunnu parhaalta 

mahdolliselta keinolta niiden esittämiseen, mutta hypermediatoteutus ei tässä 

väitöstutkimuksessa ole mahdollista. 

Tässä väitöstyössä on kaksi eri alkua, joten lukijalla on ollut mahdollisuus 

valita, kummasta alusta käsin astua tähän tutkimuksen toimielmaan sisään. Jos 

kuitenkin lukija on aloittanut lukemisen lineaarisesti ensimmäisestä alusta, työn 

ensimmäisessä osassa on esitetty pohjustus, selitykset sekä perustelut tasankojen 

toteutukselle. Tasangoilla sisällöissä on syventymistä niiden lyhyestä muodosta 

huolimatta, mutta ensimmäisen osan tarkoituksena on selkeyttää ja johdattaa työn 

rönsyilevään toteutukseen. Performatiivisten tasankotarinoiden aihelmia on siis 

esitelty ensimmäisessä osassa, jotta tasankojen lähestymistapa olisi helpommin 

lähestyttävää. 

Miksi juuri nämä tasangot? Tasankojen tulokulmien valikoituminen on 

toteutunut huolellisesti osana tutkimuksen analyyttista prosessia ja tutkimus-

kysymykset mielessä pitäen. Työn 23 pientä lukutaitotasankoa on jaettu viiteen 

teemaan, jotta lukijan olisi helpompi seurata tulokulmien ohjautumista. Kunkin 

teeman alussa on tiiviin johdatuksen ohella kuva; kuvissa avautuu niin koulun 

käytävä, kurottuminen kaapin alle, ihmispotretti, keksitarjoilua ja ulkoretki kuin 

vääristävä peilikin. Neljän ensimmäisen teeman päätteeksi astutaan aineisto-

tasangolle ja kuljetaan pieni hetki tärkeiden lukutaitoepisodien mukana. Näitä 

etnografisia tasankoja ei tarkoituksella selitetä auki, jotta ne jäisivät avoin-

loppuisesti mietityttämään lukijaa. Tasangot käynnistyvät toppahousujen suhinan 

äänestä, mikä esittelee kuuloaistin ja ruumiillisuuden merkityksen työn analyysissa. 

Ensimmäinen teema piirtää esiin lukutaitoilmiöön vaikuttavia aatevirtauksia 

ihmiserityisyyden, kansallisvaltion, kapitalismin ja kansainvälisten mittaus-

tutkimusten kautta. Nämä tasangot kytkevät historian ja nykytilanteen tämän 

tutkimuksen lukutaitotoimielmaan. Toinen teema syventyy lukutaitokäsityksiin, 

outouttaa totuttua standardiajattelua sekä spekuloi Deleuzen kontribuutiolla 

lukutaitojen uudelleenajattelulle. Kolmannen teeman aiheena on problematisoida 

sitä ”ihmistä”, joka perinteisesti on mielletty itsestään selväksi lukutaitosubjektiksi. 

Neljännen teeman tulokulmat pureutuvat ”maahanmuuttajan” ongelmalliseen 

kategoriaan ja pyrkivät sitä kautta ravisuttamaan sitä ajattelua, mihin tämän 

tutkimuksen konteksti on kytkeytynyt perusopetukseen valmistavassa opetuksessa. 

Viidentenä teemana tasangoilla kuljetaan ”pikkuuden” logiikan jäljillä, mihin 

kuuluvat minoorisuuden, kehkeytymisen, affektin sekä pikkujuttujen tulokulmat. 

Vaikka pienet lukutaitotasangot jättävätkin häiritsevästi ilmaan ja vaille 

lukitsevaa selitystä niiden tulokulmien argumentin, väitöstyön kolmannessa osassa 
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näkökulmiin palataan ja niiden tekemiä avauksia vedetään yhteen. Kullakin 23 

tasangolla on tärkeä tehtävä pikkulukutaitojen rakentumisessa. 

2.4.4 Toiminnallisten leikkausten eettinen orientaatio 

Toiminnallisilla leikkauksilla (Barad, 2007 & 2010; ks. tasanko Linnunradalla 

Baradin kanssa) tarkoitetaan rajojen tekemistä ilmiöiden tutkimuksessa, painottaen 

prosessuaalista luonnetta ja toimijuusrealistista erottamattomuutta. Kuten post-

humanistiset lukutaitotutkijat Kuby, Spector ja Thiel (2018, s. 5–6) kirjoittavat, 

tutkimuksen toiminnallisten leikkausten pitäisi toteutua merkityksen ja materian 

yhteenkietoumia kunnioittavalla tavalla sekä kokeilla, teoretisoida ja luoda uutta. 

Suhteisten käsien havainnointi on arkinen mikroprosessi; halaus Dahirin kanssa on 

tiheä episodi; toppahousujen suhina on yllättävä pulpahdus aineistossa. 

Toiminnallisten leikkausten tarkentuminen ja raportissa esiteltävien aineisto-

episodien ja valokuvien valikoiminen perustuvat siihen, että tutkija on vastuussa 

tekemistään rajanvedoista (Coleman & Ringrose, 2013, s. 6). 

Kun aineisto on runsasta ja eläväistä, millä perusteella tutkija toteuttaa ne 

toiminnalliset leikkaukset, jotka sitten tulevat mukaan kirjalliseen tutkimus-

raporttiin? Millä perustein tämän kokoomaosan valokuvat ja aineistoepisodit ovat 

valikoituneet? Kun aineistoepisodien valinta ei perustu siihen, että niiden olisi 

tarkoitus edustaa tutkimusaineistoa, valitsemisen prosessissa toteutuu eräänlainen 

superposition 45  tuntu. Baradilaisen kvanttifysiikan valossa olisi määrättömästi 

mahdollisuuksia sille, mikä tulee tutkimuksen teossa tiettäväksi. Valintojen 

tekeminen rajaa toisia mahdollisuuksia pois. Posthumanistisesti ajatellen 

kirjoittaminen itsessään on aineistoa ja aineisto kirjoittuu aina uusiksi niiden 

kaikkien ruumiiden kanssa, jotka siihen kytkeytyvät (Charteris, Crinall, Etheredge, 

Honan & Koro-Ljungberg, 2020, s. 572). Tähän raporttiin kirjoittuneet aineisto-

episodit pitävät sisällään sellaista affektiivista intensiteettiä, että juuri niiden kanssa 

lukutaitojen uudelleenajatteleminen työstyy erityisellä tavalla eteenpäin. Tutkijan 

pyrkimyksenä on aineistovalintojen kautta performatiivisesti ja liikkeessä pysyen 

 
45  Superpositio on Baradin (2007, 2018) käyttämä kvanttifysiikan käsite, joka haastaa klassisen 
metafysiikan ja siten tutkimuksen tekemisen perusteet. Superpositioon kiteytyy kvanttifysiikassa 
tarkoitettu ontologinen ennaltamääräämättömyys. Superpositiossa tietty partikkeli on ennen mittaamista 
kahden aseman välissä, tässä–tuossa samanaikaisesti, eikä sen asemasta siksi pystytä muodostamaan 
faktaa. Kun asemaa sitten tutkitaan, toisen mahdollisen ominaisuuksien joukon määräytyminen tekee 
mahdottomaksi muut asemat ja siten sulkee muut mahdolliset asemat pois. Tämän vuoksi superpositio 
todistaa, että partikkelin käyttäytyminen riippuu havainnoitsijasta. Superpositiota on tutkittu fotonien 
kaksoisrakokokeella (Barad, 2007, s. 255–261, 269; Barad, 2018, s. 65). 
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kutsua työn lukija mukaan ajattelemaan, aistimaan ja tunnustelemaan lukutaitoja 

toisin. Tämä koskee myös tutkimuksesta julkaistuja journaaliartikkeleja 

valintoineen. Kaikki hetket kuitenkin myös kytkeytyvät toisiinsa, eivätkä ne ole 

toisistaan erillisiä. Ne eivät myöskään ole päättyneet, vaan jatkuvat edelleen ja 

tulevat aina uudelleen oleviksi lukijan kytkeytyessä niihin. 

Valikoituminen on toteutunut ”pikkuuden logiikan” (ks. Osa 3: Ratkaisut ilman 

ratkaisuja) mukaisesti: elämä ja ajattelu eivät ole enää samoja kyseisen hetken 

jälkeen, vaikka itse tapahtumisen hetkellä tutkija ei ole vielä osannut sanallistaa, 

mitä outoa, hämmentävää ja hätkähdyttävää hetkissä on meneillään. 

Intensifioitumisen hetkissä tuntuu virtaavia voimia, joissa tutkijana kokee 

tietävänsä, että jotain juuri nyt tapahtui, mutta silti ei pysty sanomaan, mitä se oli. 

Vuosien mittaan tämän tutkimuksen etnografiseen aineistoon on kytkeydytty yhä 

uudelleen, ja hetkien vaikuttavuuden sanallistaminen on alkanut piirtyä esiin hyvin 

hitaasti. 

Tämän yhteenvedon kirjoittamisen tavassa on päätetty jättää aineistoepisodeja 

avoinloppuisesti jatkamaan toimijuuttaan työn lukijan mielessä ja kehossa, kenties 

häiritsevinäkin. Valokuvissa ei-tarkkarajaiset ihmiskehot, koulun käytävän kartta, 

Temenin makuulleen asettuminen, ihmisestä kertova kirja, Suomi-piparkakut, 

ulkopihaälytarrat, Messi-viikonloppu ja paljaat jalkapallovarpaat kytkevät lukijan 

mukaan eläväisen toimielman kuhinaan. Pienillä lukutaitotasangoilla on neljä 

erityistä aineistotasankoa, joista on leikattu pois selittäminen: monilukutaidollinen 

kotivierailu ”Mogadishun rannalla”, näkökulman siirto Nokia 6131 -matka-

puhelimen kertomaksi, somali äidinkielenä -oppitunti koulun ylävarastossa sekä 

Kaukasian vuoristoon kytkeytyminen kesken marjamonisteen teon. Näiden ohella 

läpi kokoomaosan pilkahtelee ja pulpahtelee esiin affektiivisesti ravisuttavia hetkiä 

tutkimuskoululla: oppilas opettelee lukemista opettajan kainalossa luokan sohvalla, 

koulun itsenäisyyspäivän juhlassa lausutaan isänmaarunoa, koulun pihan iäkäs 

mänty opettaa suomen kieltä, luontokoululla kuljetaan pitkospuita suon tuoksu 

haistaen. Videotaltioinneissa puhutaan lukuisia eri kieliä sekaisin. Toimintaa 

rytmittää toppahousujen suhinan ääni läpi tämän työn. Siten tutkija pyrkii 

välttämään sitä, että tutkimusraportista tuottuisikin jähmeä monoliitti. 

Myös lukutaitoepisodien tapahtumapaikka on partikulaarinen ja omaperäinen. 

Tutkimukseen osallistunut perusopetukseen valmistavan opetuksen opettaja on 

hyvin kokenut ja taitava pedagogi, jonka ympärillä rakentuvasta lämminhenkisestä, 

välittävästä ja myötätuntoisesta ilmapiiristä on tehty pro gradu -tutkimuskin 

(Saarinen, 2016). Tutkimusopettaja työskentelee aistitunnuille ja affekteille 

herkistyneellä tavalla. Toisenlaisessa kontekstissa tutkimuksen tapahtumat olisivat 
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epäilemättä toteutuneet perustavasti toisenlaisina, mutta tämä tutkimus pyrkiikin 

ensisijaisesti ajattelemaan lukutaitoja toisin ja havahduttamaan mietteisiin siitä, 

mikä muu voisi myös olla mahdollista lukutaidoissa. 

Millaisia ”tuloksia” tai johtopäätöksiä tällainen analyysitapa sitten tuottaa? 

Tämän tutkimuksen kolmannessa osassa ”Ratkaisut ilman ratkaisuja” perustellaan, 

miten ajatus tutkimuksen ”tuloksista” perustuu valistusajattelulle tyypilliseen, 

päätöstä hakevaan edistyksen eetokseen. Siten ajatus ”tuloksesta” olisi 

positivistinen ansa sille, mitä tämä tutkimus kauttaaltaan problematisoi. Tälle 

tutkimukselle tärkeä Tsingin (2020) kirja onkin otsikoitu Lopun aikojen sieni: 

Elämää kapitalismin raunioissa. Tässä tutkimuksessa siis pyritään 

kehittämään ”ratkaisuja ilman ratkaisuja”, toisin sanoen opettelemaan tapa 

havainnoida ja elää lukutaitoelämiä niissä olosuhteissa, jotka antroposeenin ajassa 

vallitsevat. Siihen perustuu toisenlainen tapa esittää Pienet lukutaitotasangot, jotka 

siis itsessään ovat samalla ”tulos”. Työn kolmannessa osassa ehdotetaan pikkuuden 

logiikkaan perustuvaa pikkulukutaitojen käsitettä, joka pyrkii operationalisoimaan 

lukutaitoja toisin antroposeenin ajassa. 
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OSA 2: TOINEN ALKU 
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Pienet lukutaitotasangot 

”[N]äennäisen tyhjänpäiväiset kysymykset saattavat kääntää kaiken ympäri ja 

nostaa ennakoimattomat kohtaamiset kaiken keskipisteeksi”, kirjoittaa Tsing (2020, 

s. 36). Seuraava koulun käytävän karttakuva tuottui osana lukutaitokonferenssissa 

pidettyä esitelmää (Jokinen ym., 2017): 

 

Kuva 4. Karttakuva koulun betonikäytävästä, missä NFC-matkapuhelinten lukutaito-

sovelluksia pelataan. Suuntavektorit ilmaisevat lasten liikettä edestakaisin ja pyöräh-

dellen kirjainälytarralta toiselle. 

Jokaisen pienen tasankotarinan väliin voi ajatella JA – ”JA, JA, JA” jonakin, millä 

on paikka elementtien tai sarjojen välissä, kirjoittavat Deleuze ja Parnet (1996, s. 

43). Lukutaitotutkija Trumanin (2017, s. 1–2) väitöskirja on rakennettu and-

logiikalla siten, että jokainen luku hänen työssään päättyy &-merkkiin. Tasangoilla 

pilkahtelevat elementit kootaan yhteen työn kolmannessa osassa ”Ratkaisut ilman 

ratkaisuja”. 

Wargo (2017) erittelee kehkeytyvää rytmiä lasten kirjoittamisessa tuoden esille, 

että ääni tuottaa ruumiillista ja liikkuvaa tietämistä osana lukutaitoja. Samaan 

tapaan toppahousujen suhinan äänitiedosto (osoitteessa https://www.fire-

collective.com/pikkulukutaidot) käynnistää nämä pienet lukutaitotasangot ja 

kutsuu kuuloaistin mukaan lukemiseen ja lukutaitojen tuntuun. 
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Totutun lukutaitopuheen kartografia 

Ensimmäiset seitsemän pientä lukutaitotasankoa avaavat näkymiä lukutaitojen 

ruumiillisuuteen, historiaan, kognitiiviseen kapitalismiin sekä kansallisiin ja 

kansainvälisiin arviointitutkimuksiin. Näistä tulokulmista tuottuu kartografia 

virtauksista, jotka vaikuttavat totutussa lukutaitopuheessa. 

Enemmän-kuin-inhimillinen toppahousujen suhina 

Swuih-swuih-swuih-swuih-swuih-shuih ... Askelet tömisevät betonilattiaan, ja joka 

puolella alakoulun tiloissa kuuluu polyamidikankaan hankautumisen rytmikästä 

suhahtelua. On koittanut se pohjoissuomalaisen vuoden kiertoon kuuluva lokakuun 

lopun päivä, jona kaikki lapset pukeutuvat toppahousuihin. Kouluarjen hetkissä 

kuhisee suhinakuoro, kun lapset kävelevät, juoksevat tai tömistelevät ympäriinsä 

toppahousut jalassaan. 

O-o-o-o-o-o-o, na-na-na-na-na-na, Ariadne ja Jasmin hyräilevät yhdessä 

liikkuessaan koulun käytävässä, jonka seiniin on kiinnitetty lukutaitopeliin 

liittyviä älytarroja. Koskettamalla NFC Near Field Communication (NFC) -

ominaisuudella aakkosjärjestykseen kiinnitettyjä älytarroja oppilaat 

kirjoittavat matkapuhelimillaan sanoja, jotka ovat osa heitä varten 

suunniteltua oppimispeliä. He hypähtelevät ja pyörähtelevät edestakaisin 

käytävässä. A-be-ce, a-be-de-de, tytöt rallattavat askeltensa rytmissä 

matkapuhelimen algoritmin ohjaamana. Heillä on jalassaan toppahousut, ja 

rivakka suhina säestää rallatusta. 

(Videoaineisto, joulukuu) 

Antropologi Tsingin (2020) mukaan ”havaitsemisen taito” syntyy siitä, että 

opetellaan katselemaan sivuun, ympärille, reunamille ja liepeille pikemmin kuin 

eteenpäin. Tällöin voi osoittautua produktiiviseksi jokin sellainen, mihin ei 

tavallisesti kiinnitettäisi huomiota. Perinteisissä lukutaitotarkasteluissa keskitytään 

pulpetissa hiljaa istuvaan (tyypillisesti länsimaiseen valkoiseen) ihmisyksilöön, 

jonka kognitiivisten taitojen kehittymisen seuraamiseen rakennetaan mittareita. 

Mutta toppahousujen suhina lukutaitotuokion rytmittäjänä havahduttaa 

ruumiillisuuteen ja materiaaliseen toimijuuteen. Se on ääni, joka häiritsee ja purkaa 

käsitystä lukutaitojen yksipuolisesta ja kaventavasta ymmärtämisestä. 

Tutkimuksen videoaineistossa toistuessaan se havahduttaa huomaamaan, miten 
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lukutaitoon liittyy muutakin kuin ihminen. Toppahousujen suhina kutsuu mukaan 

suhteiseen toimielmaan. 

Filosofi Manning (2017) kirjoittaa viheltävästä äänestä, joka kävellessä syntyy 

samettihousujen lahkeiden hankautuessa toisiinsa. Manningille kyseessä on ”pieni 

ele” (minor gesture), jonka ääneen artikuloiminen ei aivan onnistu mutta jonka silti 

voi tuntea. Pienet eleet ovat vaivihkaista ja ennalta määräytymätöntä liikettä, joka 

keksii uusia olemisen muotoja ja horjuttaa laajempia kokonaisuuksia (Manning, 

2016). Toppahousujen suhinan havaitseminen lukutaitotutkimuksen johtomotiivina 

on tällainen pieni ele. Se tekee näkyväksi intensiteettiä. Se on tapa tietää toisin. 

Ruumiillisuus on aina enemmän kuin yksi46 

”Ku lapsen kans opettellee lukemista, meillä on ’meijän välineet’ ja kaikki 

kuuluu siihen hetkeen. Meillä on se sohva ja me mennään kahestaan lukemaan 

siihen, istutaan vierekkäin että me niinku kosketaan toisiimme, meijän jalat 

koskee toisiinsa. Joku on sylissä että voi rötköttää niin että nojjaa minnuun, 

toisen kanssa taas silleen että on pienen välin päässä, ja mää leikkaan 

[sanalappuja] ja se ottaa ne ja lukkee ...” 

(Keskustelu tutkimusopettajan kanssa, syksy 2018) 

Alakoulun perusopetukseen valmistavaan opetukseen saapuu ympäri lukuvuoden 

uusia oppilaita, jotka ovat juuri muuttaneet Suomeen ja kuulevat suomen kieltä 

ensimmäistä kertaa elämässään. Aluksi opettajalla ja oppilaalla ei ole ollenkaan 

yhteistä kieltä, sillä vain hyvin harvoin englantia hyödynnetään apukielenä. Kun 

yhteistä kieltä ei ole, vuorovaikutuksessa korostuvat kehon asennot, kasvojen ilme, 

äänensävy, eleet ja ilmapiiri. Tilanne on perin juurin ruumiillinen; kun kielellinen 

kommunikaatio ei vie huomiota, kaikki aistit virittyvät ja luottamusta rakennetaan 

muulla kuin sanoilla. Fyysinen läheisyys, kosketus, sormella osoittaminen, piirtä-

minen ja mallin näyttäminen ovat aivan ensimmäisiä keinoja, joilla vuorovaikutus 

käynnistyy. Alussa uutta oppilasta jännittää, mutta pian koulun arkirutiini on tuttu 

ja siirtyminen välitunnille rytmittää päivää. Oppilaasta on tullut osa kouluarjen 

rytmitettyä, kuhisevaa toimielmaa. 

Lukutaito taas on perinteisesti yhdistetty juuri kieleen ja tekstiin. On kuin 

ihmisyksilössä olisi ajateltu olevan erillisen kognition, joka operoi ympäröivästä 

 
46 ”Always more than one” (Manning, 2013, s. 17). 
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maailmasta erotetun representaatiojärjestelmän, kielen, parissa. Myös sosio-

kulttuuriset teoriat ovat argumentoineet olemassaolon konstruktiivisuuden ja 

diskursiivisuuden puolesta (esim. Berger & Luckmann, 1994; Bloome, Power 

Carter, Morton, Otto & Shuart-Faris, 2005). Perusopetukseen valmistavan 

opetuksen arkitodellisuus kuitenkin hätkähdyttää ajattelemaan kielen ja ruumiin 

suhdetta totutusta poikkeavalla tavalla. Vaikka opetussuunnitelma (2015) painottaa 

nimenomaan kielen oppimisen tärkeyttä, koulutoimielman osana operoiminen on 

käynnistynyt jo kauan ennen kuin yhteinen kieli kehkeytyy sana sanalta. Eivätkä 

suomenoppijan ensimmäiset uuden kielen sanat synny itsen ulkopuolisen, erillisen 

maailman representoimisesta, vaan suorana ja välittömänä, materiaalisena ja 

ruumiillisena kytkeytymisenä maailmaan (Barad, 2007, s. 49). 

Alaimon mukaan ”[k]aikki oliot, kaikki ruumiilliset olennot, ovat yhteen-

verkottuneita dynaamisen, materiaalisen maailman kanssa, joka risteytyy niiden 

lävitse, muuntaa niitä ja tulee niiden muuntamaksi” (2018, s. 435). Alaimon ja 

muiden posthumanistien tapa käsittää ruumiillisuus ei ole fenomenologista 

kokemusta jäljittävää. Ruumis ei ole yksin eikä itsenäinen; se ei ole selvärajainen 

eikä erillinen. Ruumis on moninainen, ”aina enemmän kuin yksi” (Manning, 2013, 

s. 17). Lukutaidon toimielmiin osallistuvat ruumiit liikkuvat tulemisen tiloissa 

kohti sellaista, mikä ei vielä ole, mutta jonka potentiaali avautuu hetki hetkeltä. 

Lukutaidon ihmiskeskeinen historia hieroglyfeistä emojikieleen 

Emoji-animaatioelokuvan (2017) päähenkilö Meh-emoji asuu matkapuhelimen 

viestisovelluksen uumenissa Textopolis-maailmassa. Koulun oppitunnilla emoji-

opettaja luennoi hieroglyfien historiasta ja kysyy, tuleeko oppilailla kirjoitus-

järjestelmästä mieleen yhtymäkohtia nykyhetkeen. Animaatio leikittelee 2000-

luvun kommunikoinnin visuaalisuudella kaupallisten sovellusten maailmassa, 

jossa perinteisiä hymiöitä kutsutaan ”senioreiksi”. 

Emojikieli on nykypäivän kuvakirjoitusta ja havainnollistaa osuvasti viime 

vuosikymmenien lukemisen ja kirjoittamisen kulttuurin murrosta multi-

modaaliseksi: kuvaruutu on pitkälti korvannut kirjan, ja merkityksiä rakennetaan 

kuvien, katseiden, eleiden, liikkeiden, musiikin, puheen ja ääniefektien kautta 

(Kress, 2009). 1990-luvulta alkaen kehkeytyi kokonainen tutkimussuuntaus 

käsitteellistämään sitä, miten teknologioiden kehittymisen myötä nämä viestintä-

keinot ovat uusia (New Literacies, ks. Coiro, Knobel, Lankshear & Leu, 2008). 

Mutta missä määrin uudet tutkimussuuntaukset käsitteellistävät itse asiassa aina 
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olemassa olleita lukutaitojen ulottuvuuksia, niitä ”normaaliksi” muotoutuneita 

itsestäänselvyyksiä, joita vasta uudenlainen väline tekee näkyväksi? 

Ihmiskunta on viestinyt toisilleen kuvin luolamaalauksista saakka. Kaestle 

(1985) kirjoittaa, miten jo 8000 vuotta ennen ajanlaskun alkua alettiin saveen 

kirjata muinaisen Mesopotamian alueella nuolenpääkirjoituksena kaupankäynnin 

laskurahoja. Hieroglyfit kehittyivät noin 5000 vuotta sitten muinaisessa Egyptissä 

heimojen valtioksi yhdistymisen ja eliitin vallan tueksi. Hieroglyfejä kirjattiin 

kiveen sekä kaislasta valmistetulle papyrukselle. Luku- ja kirjoitustaito oli 

harvinaista, mutta lukutaidotonkin saattoi tunnistaa kuvakirjoituksen 

perussymboleja (Kaestle, 1985). Harris (1991, s. 12) tiivistää lukutaidon 

yleistymisen Euroopassa kolmeen keskeiseen taustasyyhyn: 1) Kirjapainokoneen 

keksiminen ja tiedon monistamisen leviäminen, 2) Protestanttinen kristinusko, joka 

painotti henkilökohtaista Raamatun lukemista, sekä 3) Teollistumisen aiheuttama 

tarve lukutaitoiselle työvoimalle. Lukutaitoa ovat opettaneet kirkko, koulu ja 

perheet (Harris, 1991). 

”[L]uku- ja kirjoitustaito ovat osa ihmisyyden ydintä”, toteaa EU:n korkean 

tason asiantuntijaryhmän lukutaitoraportti (EU, 2012, s. 5). Antiikin Kreikassa 

länsimaisen tieteen esi-isänä pidetty Aristoteles erotteli ihmisen eläimestä sillä, 

miten eläimen ääntely oli agrammatos, kelpaamatonta kirjoitettuun muotoon 

(Harris, 1991, s. 6). Miellettäessä lukutaitotoiminta ihmisen ainutlaatuiseksi 

ominaisuudeksi ja ihmisten keskenään läpi historian toteuttamaksi projektiksi 

keskinäiset riippuvuussuhteet katoavat näköpiiristä. Bennett (2020, s. 9–10) 

aavistelee tämän johtuvan ihmisen hybriksestä, joka on tuhoisaa maalle, sillä se 

estää meitä ”havaitsemasta (näkemästä, kuulemasta, haistamasta, maistamasta, 

tuntemasta) laajempialaisia ei-inhimillisiä voimia, jotka kiertävät ihmisruumiiden 

ympärillä ja sisällä”. Snaza (2019, s. 63) tuo monilajisessa materiaalisessa 

analyysissaan esille, miten esimerkiksi papyruskaislan kasvu on edellyttänyt 

luonnolta hyviä kasvuolosuhteita, auringonpaistetta ja ampiaisten työvoimaa. 

Siirtyminen ihmis- ja kielikeskeisyydestä posthumanistiseen tarkasteluun 

havahduttaa siihen, miten lukutaito itse asiassa operoi suhteisissa toimielmissa, 

joiden osallistujina on aina jo ennestään ollut hyönteisiä, raaka-aineita, orgaanisia 

kehoja, hymiöitä, oppijärjestelmiä, valtasuhteita, painokoneita ... ”Olio-voimaa”, 

josta yhteiskuntafilosofi Bennett (2020) kirjoittaa. 



98 

”Sinisten järvien kännykkämaa”47: Kansallisvaltio 

Ensimmäinen suomen kielellä painettu kirja oli aapinen: Mikael Agricolan 16-

sivuinen Abckiria (n. 1543). Kotkanheimo (1989) kirjoittaa, että lukutaitoa 

opetettiin aikuisille, ja kirkon asema lukemisen ohjaajana oli keskeinen. 

Kotkanheimon mukaan lasten lukutaito-opetus käynnistyi 1600-luvun lopulla 

piispa Gezeliuksen julkaiseman Yxi paras lasten tawara -kirjan myötä. Suoma-

laiseen aapiseen saapui ensimmäistä kertaa vuonna 1772 kukko, joka kristillisesti 

symbolisoi valvomista ja valppautta; kukko on elänyt aapisten kuvituksissa 1980-

luvulle saakka (Kotkanheimo, 1989; Laine, Kotkaheimo & Laine, 2002). 

Laineen (2017) mukaan luterilaisen kirkon intressinä oli opettaa kansa luku-

taitoiseksi, jotta jokainen kristitty voisi itse muodostaa henkilökohtaisen suhteen 

Raamatun sanaan; tämän katsottiin varjelevan katolisuudelta. 1700-luvulle 

tultaessa erityisesti pietistinen herätysliike tuli evankelisluterilaisen kirkon 

kilpakumppaniksi oikean lukutavan opettamisessa (Laine & Laine, 2010, s. 258–

259). Kirjoitustaito sen sijaan ei liittynyt uskontoon, ja se alkoi levitä myöhemmin 

1700-luvulla (Hiidenmaa, 2019). 

Laine ja Laine (2010) kirjoittavat, ettei ollut tavatonta, että lukemaan opettelun 

vaatimus sai kansan keskuudessa aikaan pelkoa ja häpeää. Papisto kontrolloi luku-

taitoa, ja jos lukutaidottomuuden syyksi epäiltiin laiskuutta, henkilöä saatettiin 

kurittaa esimerkiksi sakoilla tai istuttamalla hänet jalkapuuhun kirkonmäelle. Kun 

lukutaitoisuutta haluttiin levittää eikä pappien aika riittänyt kansanopetukseen, 

1700-luvun alussa syntyivät lukkarinkoulut, jollaisen kuvausta vuonna 1870 

ilmestyneessä Aleksis Kiven Seitsemässä veljeksessä pidetään pääpiirteissään 

totuudenmukaisena (Laine & Laine, 2010, s. 263, 267, 278–279). Mäkinen (1997, 

s. 19) tuo esille, miten kansan keskuudessa 1700-luvulla puhjennut lukuhalu ja jopa 

lukuvimma herättivät uutuutensa vuoksi kaikkialla Euroopassa myös huoles-

tuneisuutta, ihmetystä, pelkoa ja närkästystä. Erityisesti ”alempien kansan-

kerrosten”, naisten ja lasten pelättiin joutuvan lukuvimman leviämisen uhreiksi 

(Mäkinen, 1997, s. 42). 

Katekismuksen ja hartauskirjojen tankkaaminen onnistui välttävällä luku-

taidolla, mutta sujuvasti sekä luku- että kirjoitustaitoisia oli 1800-luvun alussa vain 

pieni osa Suomen väestöstä ja he kuuluivat pääosin sivistyneistöön. Kansakoulu-

asetus tuli voimaan 1866, ja ensimmäinen koko maan kattanut tilastollinen esitys 

 
47 Sinisten järvien kännykkämaasta ja tummien metsien paperimaasta lauletaan Salaisen lukukirjan 
Arvoituksia-laulussa (Perkiö & Huovi, 2002). Laulua esitetään tutkimusaineiston itsenäisyyspäivän 
juhlassa. 
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laadittiin vuonna 1880: tilaston mukaan yli 10-vuotiaista suomalaisista 85 % osasi 

lukea ja 12,6 % kirjoittaa. Alueellisten erojen ohella sukupuoli vaikutti siten, että 

kirjoitustaito oli selvästi miesten alaa. Kaunokirjoituksesta tuli oma oppiaineensa 

1890-luvulla. Oppivelvollisuuslain tullessa voimaan vuonna 1920 70 % väestöstä 

osasi sekä lukea että kirjoittaa. Vuoden 1950 tilastointiin mennessä nuoruudestaan 

saakka luku- ja kirjoitustaidottomiksi jääneiden sukupolvi oli kuollut (Leino-

Kaukiainen, 2011, s. 347–349). 

Suomalainen luku- ja kirjoitustaidon historia kytkeytyy yhä koulujen arki-

päivään. Samaiseen lukutaitoa arvostavaan maahan on lähes sata vuotta 

myöhemmin saapunut joukko maahanmuuttotaustaisia lapsia perheineen. Eräässä 

pohjoissuomalaisessa alakoulussa järjestetään itsenäisyyspäivän juhla. ”Suomi, 

meidän Suomi, itsenäinen maa! Suomi, meidän Suomi, oma isänmaa!” Koulun 

ensiluokkalaiset esittävät yhteisesti Suomi-aiheisia lauluja ja lausuvat kuorona 

runon. Kullakin valmistavan opetuksen ensiluokkalaisella on oma integrointi-

ryhmänsä, jonka mukana he nousevat juhlasalin lavalle. Kuvataiteen tunneilla on 

askarreltu kansallispukuhenkisiä asusteita: pojat seisovat rivissä helavyöt ja 

puukko vyötäisillään, tytöt ovat pukeutuneet essuun silkkinauhat otsallaan. Aivan 

eturivissä seisoo seitsenvuotias venäjää äidinkielenään puhuva Eleni ja tapailee 

mukana ponnekkaassa aapisen laulun lausunnassa: ”Arvaa, mikä se on? Se on 

tummien metsien paperimaa, jossa jokainen lukemaan oppia saa.” (Videoaineisto 

ja valokuvat, joulukuu) 

Kirsi Kunnaksen loruja sikiölle: Kognitiivinen kapitalismi 

– Tutkija kehottaa: Lapsille lukeminen kannattaa aloittaa jo vauvaiässä (Yle48, 

8.2.2018). 

– Jo kaksivuotiaan kielitaito ennustaa teini-iän lukutaitoa (Tutkimustiedote49 , 

20.6.2018). 

– Suomalaiset lukevat lapsille liian vähän, vaikka se parantaisi sosiaalisia 

taitoja ja koulumenestystä (Kymen Sanomat50, 15.10.2017). 

– Kirja. Haluatko tehdä lapsestasi miljonäärin? (Yhteishyvä51, 11.11.2016). 

 
48 Artikkelin on kirjoittanut Hallamaa (8.2.2018). 
49  Tutkimustiedotteen on julkaissut Jyväskylän yliopisto (20.6.2018). Tiedotteen jakoi myös 
Lukukeskus Facebook-postauksessaan 20.6.2018. 
50 Artikkelin on kirjoittanut Virta-Salo (15.10.2017). 
51 Kolumnin on kirjoittanut Parvela (11.11.2016). 
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– Haluatko lapsestasi älykkään? Tässä 5 hyvää syytä lukea lapselle ääneen (Ilta-

Sanomat52, 11.2.2016). 

Yksilö- ja hyötykeskeinen puhetapa on toistunut viime vuosien lukutaitoaiheisissa 

mediauutisissa 53 . Klikkiotsikot eivät jätä epäselväksi, millaista on se ideaali-

lukijuus, johon lukutaitokasvatuksella pyritään. Älykkyys, rikkaus ja menestys 

asetetaan houkuttimiksi taitokeskeiselle ja instrumentaalista hyötyä painottavalle 

lukutaitoihanteelle. Kahdessa ensimmäisessä otsikossa lukeminen kannustetaan 

aloittamaan mahdollisimman varhain, ja ajan adverbi ”jo” herättää mielleyhtymän 

tempoltaan kiihtyneeseen maailmaan, johon syntyvällä ihmislapsella on kiire 

päästä suorittamisen tahtiin mukaan. Lasten kirjallisuuskasvatuksen oppaassa 

(Heikkilä-Halttunen, 2015) vauvan lukemiskasvatuksen luvussa käsitellään jopa 

sikiöaikaista taitojen kehittymistä (s. 12–14). Lukukeskuksen seminaarin luennolla 

kuvatun saksalaistutkimuksen mukaan ääneen lukeminen lapselle ”hyödyttää 

persoonallisuuden kehittymistä” ja ”myös matalasti koulutetuissa kotitalouksissa 

lapset rakastavat ääneen lukemista” (Ehmig, 2018, s. 18, 23). Kun ottaa huomioon, 

että PISA-kierroksesta toiseen kodin niin sanottu kulttuurinen pääoma, eli 

klassinen kirjallisuus, runoteokset ja muut taideteokset, ennustaa hyvää lukutaitoa 

niin tytöillä kuin pojillakin (Arffman & Nissinen, 2015, s. 37), myös 

lukutaitoihanteen keskiluokkaisuus hahmottuu. Kirjallisuudentutkija Mäkelä (2020) 

kirjoittaakin, miten välineelliset kognitiivisen hyödyn väitteet ovat 2000-luvun 

myöhäiskapitalismissa alkaneet määrittää kaunokirjallisuuden arvoa. 

Lukutaitoa ympäröivä kehittämispuhe ei ole niin viatonta ja hyväntahtoista 

kuin se antaa ymmärtää. Kasvatussosiologi Simola (2015, s. 59) nostaa esiin 

suomalaisen kansansivistyksen historian harvemmin kerrotun puolen siitä, 

miten ”sivistyksen historia on myös rahvaaseen kohdistuvan vallankäytön, 

kontrollin ja kurinalaistamisen historiaa”. Talonpojat ja rahvas eli kansan suuri 

enemmistö vastustivat 1800-luvun lopulla kansakoulun laajenemista, mutta hyvän-

tekeväisyyden eetoksen omaksunut lukeneisto halusi levittää 

sivistystä ”valistumattomalle, moraalittomalle ja järjestäytymättömälle” rahvaalle 

(Simola, 2015, s. 59–60). Kasvatussosiologi Koski (2001; ks. myös Koski & 

Filander, 2013) puolestaan analysoi kasvattamisen ideaaleja itsenäisyyden ajan 

Suomen aapisissa ja osoittaa, miten tiettyjä ihmisryhmiä on marginalisoitu luku-

taitopuheessa yhä uudelleen moraalisin perustein. Lapsuudentutkimuksen alalla on 

 
52 Listauksen on laatinut Hietala (11.2.2016). 
53 Lehtijuttuja on väitöskirjablogissa koottuna (https://streamsriversflows.wordpress.com/lehtijuttuja/). 
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vahvasti kritisoitu kehityksellistä viitekehystä (developmentalism), jossa lapsi 

nähdään kehitysvaiheita representoivana autonomisena yksilönä. Kehitys-

diskurssin ei ajatella olevan pelkästään elämää typistävä ja kaventava illuusio vaan 

myös käsitteellisesti täysin riittämätön vastamaan yhä monimutkaisemman, 

eettisesti haastavamman ja rajoiltaan hämärtyvän maailman vaatimuksiin (Rautio 

& Jokinen, 2015; Taylor, Pacini-Ketchabaw & Blaise, 2013, s. 81). Kriittinen 

vammaistutkimus taas tuo esille, miten länsimaisessa uusliberalismissa yksilöstä 

on tullut hyödyke, jonka arvoa määritellään hyödyllisyyden mukaan (Campbell, 

2005, s. 118, 126; Vaahtera, 2019). 

Kontrasti keskiluokkaiseen, valkoiseen ideaalilukijuuteen tulee herkästi 

näkyväksi perusopetukseen valmistavan opetuksen ympäristössä. Afganistan, Irak, 

Somalia ja Tšetšenia vilahtelevat suomalaisen koulun käytävässä lukutaitopelejä 

kännyköillään pelaavien oppilaiden kotimaina. Valmistavaan opetukseen saapuu 

eri-ikäisiä lapsia, joiden perheet ovat esimerkiksi paenneet yhteiskunnista, joissa 

sota on jatkunut vuosia tai jopa monen sukupolven ajan. Koulutausta voi vaihdella 

paljon, jos lähtömaan tilanne on ollut pitkään kaoottinen. Posthumanistinen 

tutkimusote purkaa meneillään olevaa lukutaitojen välineellistä pelkistymistä 

kognitiivisen kapitalismin projektiksi. Kun lukutaito on mahdollista nähdä myös 

muuna kuin universaaliin taitostandardiin sidottuna välineenä, vapautuu tilaa 

pienille, kehkeytyville ja merkityksellisille hetkille lukemiseen ja kirjoittamiseen 

kytkeytyneenä. Monikieliset oppijat eivät tällöin pelkisty opetuksen ja kotoutu-

mistoimenpiteiden kohteiksi, joilta nähtäisiin puuttuvan osaamista ja taitoja. 

Kirjahyllymuuttuja: Kansainväliset lukutaitomittaukset 

”Yhteisestä koulusta koulumarkkinoihin”, otsikoi kasvatuksen ja koulutuksen 

historiaa Suomessa käsittelevän kirjasarjan viime vuosikymmeniä tarkasteleva osa 

(Ahonen, 2012, s. 164), jonka yleissivistävää koulutusta käsittelevä luku toteaa 

Suomeen rantautuneen 1980-luvulta alkaen uusliberalistisen koulutusajattelun. 

Ahonen (2012) kirjoittaa, miten markkinavoimat ja vapaa kilpailu alkoivat vallata 

julkisten koulutuspalvelujen alaa, ja yritysmaailmasta tuttu paremman 

tuottavuuden vaatimus alkoi saavuttaa koulutussektoria. Tulosvastuuta ja laatua 

arvioimaan tuotettiin varta vasten mittareita oppisaavutusten ja oppimisprosessien 

jatkuvan kehityksen seurantaan. Mittarit tarvitsivat laskettavia tuloksia, ja vuonna 

1999 voimaan astuneen perusopetuslain myötä tulosohjauksen mittaamisesta 

vastasi kouluhallitus. Tultaessa 2000-luvulle esimerkiksi OECD:n vertailevat 

mittaukset olivat jo perinne (Ahonen, 2012, s. 164–165, 172). 
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“[T]änä päivänä kysytään: Millainen on suomalaisen lukutaidon kansain-

välinen kilpailukyky?”, huomauttaa vuoden 1995 kansainvälisen IEA-lukutaito-

tutkimuksen Suomen tuloksia raportoinut Linnakylä (1995, s. 3). Sittemmin Suomi 

on rankattu ”maailman lukutaitoisimmaksi maaksi” (Miller & McKenna, 2016). 

Kansainvälisillä mittareilla arvioituna suomalaisnuorten lukutaito on erinomaisella 

tasolla, vaikkakin 2000-luvun trendi on ollut laskeva. Viimeisimmän, vuoden 2018 

PISA-tulosten yhteenvedon mukaan Suomi oli tutkimukseen osallistuneista maista 

ainoa, jossa sekä lukutaito että tyytyväisyys elämään olivat korkealla tasolla. ”Luen 

vain, jos on pakko”, vastaa kuitenkin 63 prosenttia suomalaispojista. Analyysin 

mukaan osaamisen heikkenemisen taustalla Suomessa on heikkojen lukijoiden 

määrän kasvu, sosioekonomiset syyt selittävät merkittävissä määrin oppimis-

tulosten vaihtelua, ja vahvimmin lukutaitoa selittävät asenteisiin ja luku-

aktiivisuuteen liittyvät tekijät (Leino ym., 2019, s. 20, 86, 122–127). Toinen 

kansainvälinen lukutaitotutkimus (PIRLS 2011) on toisaalta nostanut esiin huolen 

siitä, että kaikista tutkimukseen osallistuneista maista juuri Suomessa on lukemisen 

opetukseen sitoutuminen heikointa (Kupari ym., 2012, s. 47–49). Vuonna 2018 

valtakunnalliset arviointitutkimukset laajenivat ensi kertaa mittaamaan 

perusopetuksen ensimmäisen luokan aloittavien oppilaiden äidinkielen ja 

kirjallisuuden taitoja, ja tulokset vahvistivat, että yli 60 % osasi perusopetuksen 

ensimmäisen luokan alkaessa lukea mekaanisesti (Ukkola & Metsämuuronen, 

2019). Kansainvälisestä aikuistutkimuksesta (PIAAC 2012) käy ilmi, että kaksi 

kolmasosaa suomalaisesta aikuisväestöstä on hyviä tai erinomaisia lukijoita, kun 

taas 11 prosentilla 16–65-vuotiaasta aikuisväestöstä on ”suuria puutteita” 

lukutaidossa (Malin ym., 2013). Mittauskulttuurista on tullut niin läpäisevää ja sen 

syklien kierrosta niin totunnaista, että on mahdotonta kuvitella, millaista olisi 

suomalainen lukutaitokeskustelu ilman PISA-silmälaseja. 

Kun perhe muuttaa maasta toiseen tai jopa mannerten välillä, kirjahylly 

jyhkeydessään on haasteellinen mukaan pakattava – erityisesti jos muuton syynä 

on pakolaisuus. Kirjahyllyllä on kuitenkin erityinen asema lukutaito-

tutkimuksissa. ”Sekä vanhempien koulutus- että varallisuustaso oli yhteydessä 

kotikirjaston laajuuteen, joka oli merkittävin taustaselittäjä sekä lukemis-

harrastukselle että lukutaidon tasolle maailmanlaajuisesti”, raportoitiin vuonna 

1995 (Linnakylä, 1995, s. 199). Sama yhteys on toistunut myöhemmissäkin 

kansainvälisissä tutkimuksissa: ”[P]arhaat lukijat ovat tulleet niistä kodeista, joissa 

on oppilaiden ilmoituksen mukaan ollut eniten kirjoja (arviolta vähintään 201 

kirjaa)” (Arffman & Nissinen, 2015, s. 38). Lukutaito on 2000-luvulla heikentynyt 

selvimmin vähän kirjoja omistavissa kodeissa (Välijärvi & Kupari, 2015, s. 38–39). 
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PIRLS-raportin laatijat analysoivat ”lukukielteisten vanhempien” määrän 

lisääntymistä ja huomauttavat, miten ”valitettavaa” lukuasenteisiin liittyvien 

tulosten perusteella on, että ”juuri ne perheet, joilla on vähiten oppimista tukevia 

resursseja koulutuksen ja talouden kautta, käyttävät myös vähiten kirjastoja” 

(Leino, ym., 2017, s. 55). Raportin puhetavasta tulee mielleyhtymä 1700-luvun 

esivallan ylhäältäpäin tulevaan, normittavaan ja holhoavaan kulttuuriin (ks. Laine 

ym., 2002, s. 13). 

Sulkunen & Kauppinen (2018) huomauttavat, miten mittavien kansainvälisten 

arviointitutkimusten tuottamat stereotypiat ovat itsessään osa tasa-arvo-ongelmaa 

silloin, kun esimerkiksi eroja sukupuolten lukutaidoissa ei tulkita riittävän 

monisyisesti yksilöiden väliset ja ryhmien sisäiset erot huomioiden. Arviointi-

tutkimuksissa myös jäänee piiloon lasten ja nuorten lukutaito-osaamisen moni-

muotoisuus (Sulkunen & Kauppinen, 2018, s. 146–150). Posthumanistisesti 

ajatellen lukutaitojen monimuotoisuus laajeneekin enemmän-kuin-inhimilliseksi: 

on mahdollista määritellä lukutaito vaikkapa moniaistisesti, jolloin ilo kirjan 

karhean sivun sivelemisestä tai aamukahvin nautittavuus sunnuntain sanomalehden 

äärellä voisivat olla pieniä arjen lukutaidollisuuksia – ja siinä hetkessä riittäviä, 

ilman pyrkimystä kohti tehokkuutta tai tulevaisuuden menestystä. 

Mogadishun rannalla 

Televisio on päällä. ”Hooyo” (somaliksi äiti) kertoo oman äitinsä olevan yksin 

Mogadishussa ja että siellä on rauha edennyt hyvin. Televisiokanavia 

surffataan suomalaiselta arabialaiselle, arabialaiselta somalialaiselle, ja sitä 

jäämme katselemaan. Artistimies musiikkivideolla laulaa maan ja ilman 

kauneudesta – ja rauhasta: että somalialaiset ovat kaikki siskoja ja veljiä ja 

miksi soditaan, pois armeija! Somalinkieliset tekstit kulkevat kuvaruudulla ja 

toinen artisti seisoo oranssi huivi hulmuten ja rennosti laulaen Intian 

valtameren rannalla. Televisio sitoo tilanteen kauan jatkuneeseen sisällis-

sotaan. Valtameren tuoksun Mogadishun rannoilla saattaa melkein haistaa. 

Perheen isoveli kertoo jakavansa öisin sanomalehden kahdelle piirille ja saa 

siksi ilmaiseksi paikallisen lehden kotiin joka päivä. Isä on loka-marraskuussa 

käynyt pyhiinvaelluksella Mekassa Saudi-Arabiassa, ja yksi seinällä 

riippuvista kirjoitustauluista on tuotu sieltä. Se on rukous Koraanista, ja 

isoveli lukee sen minulle ääneen ensin arabiaksi, sitten suomeksi kääntäen. 

(Kooste kotivierailun havainnointimuistiinpanoista, tammikuu) 
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Lukutaitokäsitykset 

Alla olevassa kuvassa ensiluokkalaisen Temenin asento havahduttaa kysymään, 

miltä lukemisen ja kirjoittamisen on totuttu näyttävän: 

 

Kuva 5. Voisiko älytarra olla kätkeytynyt kaapin alle, selvittää Temen. NFC-puhelin-

pelien ensimmäisillä käyttökerroilla oppilaat alkavat tutkia, miten lukutaitopelit toimivat. 

Älytarroja on sijoitettu eri puolille luokkaa. Vasen käsi pitelee matkapuhelinta, kun 

Temen laskeutuu lattialle makuulle. Koko keho operoi lukutaitotuokiossa luokka-

huoneen lattiaa vasten. 

Seuraavat viisi pientä lukutaitotasankoa pureutuvat erilaisiin lukutaitokäsityksiin ja 

niihin piiloutuvaan universalistiseen standardiajatteluun. Valistusajattelun 

modernistinen eetos operoi yhä vahvasti totutussa lukutaitojen ymmärryksessä. 

Lukutaidottomuus osoittautuu erityisen hedelmälliseksi kanssa-ajattelemisen 

kumppaniksi. Posthumanistisessa luennassa hierarkkinen standardi kuitenkin 

outoutuu, ja Deleuzen rohkaisu ”villeihin lukutaitoimperatiiveihin” saa kokeile-

maan näkökulman vaihdosta materiaaliseen toimijuuteen. 
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Leen päivä: Posthumanistinen lukutaitotutkimus 

Perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaat ovat juuri sellaisia 2000-luvun 

oppijoita, joiden kaltaisia New London Groupin vuonna 1996 julkaisema moni-

lukutaidon pedagogiikan manifesti peräänkuulutti: monikielisesti ja moni-

kulttuurisesti positioituvia, aktiivisesti digitaalisia medioita hyödyntäviä ja 

globalisaation ytimessä resurssejaan dynaamisesti kohti tulevaisuutta merkityk-

sellistäviä (New London Group, 1996; ks. myös Jokinen, 2011b, 2016). New 

London Groupin sosiokulttuurinen lukutaitotarkastelu on saavuttanut laajasti 

hyväksytyn aseman sekä tutkimuksessa että lukutaitopedagogiikassa; onhan moni-

lukutaidon käsite vakiintunut myös suomalaisiin perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteisiin (OPH, 2016). Viime aikoina sosiokulttuurista 

paradigmaa on kuitenkin problematisoitu posthumanistisesta näkökulmasta käsin. 

”Edistys tuntui mahtavalta; edessä odotti aina jotain parempaa” (Tsing, 2020, 

s. 43). Uraauurtavassa artikkelissaan lukutaitotutkijat Leander ja Boldt (2012) 

tunnistavat A Pedagogy of Multiliteracies -lähestymistavan perustuvan 

valistuksenaikaiseen ajatteluun, joka ammentaa hyvää tarkoittavasta 

pyrkimyksestä saavuttaa lukutaidon hallinta sekä kontrolli, jonka kautta luodaan 

parempi sosiaalinen tulevaisuus (s. 33–34). Leander ja Boldt (2012) osoittavat 

kattavasti katvealueita sosiokulttuurisessa lukutaitoparadigmassa, johon New 

London Groupin manifesti perustuu. Leander ja Boldt (2012) nostavat 

monilukutaito-paradigmassa esiin seuraavat ongelmat: rajojen ja kategorioiden 

ylläpitäminen (s. 27); liikkeen sekä affektiivisten tuntujen ohittaminen (s. 29); 

intention ja kaavamaisuuden luominen käytänteisiin (s. 35); suuntautuminen 

tekstuaalista päätepistettä kohti (s. 22); rationaalinen orientaatio tulevaisuutta kohti 

(s. 28); tekstien suunnittelu ennalta tunnettujen tavoitteiden saavuttamiseksi (s. 28); 

toivottujen lopputulosten määrittäminen ennalta (s. 34); asiantuntemukseen ja 

auktoriteettiin vetoaminen (s. 44); pelkistävä suunnittelu oppilaiden ja opettajien 

rationaalisen kontrollin kautta (s. 24); identiteettien määrittäminen tulevaisuuteen 

nojautuvina projekteina (s. 28). Näiden sosiokulttuurisen lukutaitotutkimuksen 

syvään juurtuneiden rajoitteiden tunnistaminen ja sisäistäminen sekä pyrkimys 

astua niistä sivuun ovat olleet osa tämän väitöstutkimuksen analyyttista prosessia 

ja integroituneet koko tutkimusprosessiin sekä tutkimusraportin esittämistapaan. 

Artikkelissaan Leander ja Boldt (2012) kirjoittavat Lee-pojasta, joka rakastaa 

japanilaista mangaa. Eräänä syksyisenä sunnuntaina Lee viettää kotonaan 12 tuntia 

mangan äärellä: hän lukee, piirtää ja leikkii. Kotona tulee käymään hänen ystävänsä, 

joka myös rakastaa mangaa, ja he keskustelevat manga-aiheista ja näyttelevät 
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joitain kohtauksia. Leen isä seuraa sivusta poikien keskustelua ja tuntee yhteyttä 

heidän kanssaan. Leen vapaapäivä avautuu hetki hetkeltä, ilman ennakkoon 

määritettyjä tavoitteita ja odotuksia tai analyysikategorioita. Lee on 10-vuotias ja 

taustaltaan amerikkalaisjapanilainen. Leen päivä mangan parissa on viime vuosina 

noussut merkittäväksi kansainvälisessä lukutaitotutkimuksessa, sillä hänen 

toimensa raportoitiin Journal of Literacy Research -lehdessä (Leander & Boldt, 

2012). Artikkelissa analysoidaan kehkeytyvien eli emergenttien hetkien 

ruumiillisuutta suhteisena ajan, paikan, materiaalisten objektien ja mangan 

toimielmassa, joka lopulta tuottaa Leen spontaanin huokauksen: ”I love this so 

much ... I don’t know why I love this so much, but I do” (Leander & Boldt, 2012, s. 

28–29). Artikkelissa ajatellaan uusiksi lukutaitoja, ja se tavoittaakin Leen luku-

taitoelämässä ulottuvuuksia, joita pelkkä koulussa ja opetussuunnitelmissa 

määrittyviin lukutaitoihin keskittyminen jättää pimentoon. Tällä tavoin 

tarkasteltuna Leen elämässä on paljon lukutaitoaktiivisuutta, vaikka koulussa 

hänen motivaationsa ja sitoutumisensa eivät ole tulleet näkyviin. Nämä 

posthumanistiset lukutaitojen uudelleenajattelemisen tavat avaavat valtavasti 

potentiaalia lukutaitopedagogiikalle. 

Leen päivän analyysia navigoidaan kysymällä: Mitä muuta saattaisi olla 

meneillään (Leander & Boldt, 2012, s. 22)? Leanderin ja Boldtin (2012) 

analyysissa hetki hetkeltä avautuvaa lukutaitopäivää luonnehtivat seuraavat asiat, 

jotka on poimittu artikkelista huolellisesti ja jotka listataan ranskalaisin viivoin 

esille siksi, että ne ovat koko tämän väitöstyön rakentumisen kannalta niin 

keskeiset, ettei tätä työtä voi lukea tunnistamatta samalla näitä huomioita: 

– Nonrepresentationaalinen emergenssi eli kehkeytyminen (s. 39) 

– Vastavuoroinen yhteisosallistuminen ennemmin kuin rajat ja rajoitteet (s. 27) 

– Leikin ja lukemisen välisiä rajoja ei ylläpidetä (s. 27) 

– Mahdollisuuksien avautuminen (s. 42) sekä flow ja yllättävyys (s. 33) 

– Tarpeiden ja halun voimistuminen ja supistuminen (s. 27) 

– Jatkuvuuden ja epäjatkuvuuden rytmi (s. 43) 

– Fyysisen aktiivisuuden ja passiivisuuden vaihtelu (s. 27) 

– Ruumiin tuntemusten ja liikkeiden tunnistaminen (s. 40) 

– Kapasiteetti liikkua kohti jotain mikä ei vielä ole painottuu (s. 40). 

Leen päivän analyysi haastaa lukutaitokäytänteiden totutun ”kesyttämisen”, jossa 

lukutaitojen luontainen kehkeytyvä potentiaali rajautuu pois. Deleuzen ja Guattarin 

(1987) toimielman (engl. assemblage) käsitettä käyttäen kirjoittajat osoittavat, 

miten tekstit eivät kerro maailma/sta, vaan ne ovat välittömiä osallistujia 
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maailmassa; Leen tavoite ei ole tuottaa tekstejä vaan käyttää niitä, liikkua niiden 

kanssa ja niiden lävitse (Leander &Boldt, 2012, s. 25). 

Lapsuudentutkimuksessa on tarkasteltu osallisuutta emergenttinä post-

humanistisessa ontologiassa (Tammi & Hohti, 2017), ja lukutaidon kannalta moni 

koulun ja oppimisen käytänne toteutuu samankaltaisesti. Toimielmainen luku-

taidon ajatteleminen ei palaudu yksilöön eikä identiteetteihin. Se ei representoi 

kulttuurista samastumista tai kiinnittymistä. Sitä ei tunneta täysin etukäteen, vaan 

se toteutuu hetki hetkeltä. Se on herkistymistä yhdessä olemiselle ja ihmettelylle. 

Se ei pelkisty vain yhdenlaiseksi vaan kunnioittaa elämisen moneutta osana luku-

taitoa. Leen päivän toimielma käsittää järjestäytymättömän kokoelman asioita, 

jotka sattuvat olemaan läsnä tietyssä kontekstissa (Leander & Boldt, 2012, s. 25). 

Smith (2016, s. 9, 15) kiinnittää ei-representationaalisessa lukutaito-

analyysissaan huomiota yllätyksiin, sattumiin, virheisiin, vahinkoihin, leikkiin, 

ihmettelyyn, liikkeeseen ja flow’hun. Hackettin (2021) kirja käsittelee enemmän-

kuin-inhimillisiä lukutaitoja kysyen, miten posthumanistisia lukutaitoja voidaan 

tarkastella affektin ja ruumiillisuuden kautta. Kirja problematisoi lukutaitoja 

humanistisena projektina, joka pyrkii hallitsemiseen, järjestykseen sekä ihmisten 

maailmaan orientoitumiseen (Hackett, 2021). 

Posthumanistinen lukutaitojen paradigma on vielä kehkeytymässä. Erityinen 

potentiaali koskettaa juuri vähemmistöasemassa olevia oppijoita siksi, että totutut 

paradigmat ovat suosineet jo valmiiksi etuoikeutetussa asemassa olevia oppijoita. 

Posthumanistisissa lähestymistavoissa myös muunlainen oppiminen on tärkeää. 

Paljastava lukutaidottomuuden logiikka 

EU:n luku- ja kirjoitustaidon korkean tason asiantuntijaryhmän54 raportin (2012) 

mukaan kaikkia Euroopan maita koskettaa luku- ja kirjoitustaidon kriisi, sillä 

keskimäärin joka viidenneltä yli 15-vuotiaalta ”puuttuu” sellainen lukutaito, jota 

tarvitaan täysivaltaiseen nyky-yhteiskunnassa toimimiseen (EU, 2012, s. 29). 

 
54  Samaisella eurooppalaista lukutaidottomuutta käsittelevällä raportin sivulla on koristeellisesti 
kursivoitu lainaus ”luonnontutkija ja kirjailija” Charles Darwinilta: ”Ne, jotka ovat oppineet tekemään 
yhteistyötä ja improvisoimaan tehokkaimmin, ovat säilyneet hengissä” (EU, 2012, s. 29). Ensinnäkin 
on hätkähdyttävää, että huolestuttavan laajan lukutaidottomuusilmiön yhteydessä viitataan juuri 
Darwiniin, jonka teoria luonnonvalinnasta herättää mielleyhtymän siihen, että vain vahvimmat 
selviytyvät evoluutiossa (Darwinin teorian vaikutuksesta länsimaisen ihmisen ihanteeseen kirjoittaa mm. 
Truman, 2019, s. 2). Toiseksi syntyy ironinen vaikutelma siitä, että EU:n ”korkean tason 
asiantuntijaryhmä” on siteerannut Darwinia virheellisesti, sillä Cambridgen yliopiston sivujen mukaan 
kyseistä lainausta ei todistettavasti löydy Darwinin julkaisuista (Darwin project, n.d.). 
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Maahanmuuttotaustaisten oppilaiden perusopetukseen valmistavan opetuksen 

oppilaita ja heidän perheitään koskevissa hallinnollisissa asiakirjoissa pilkahtaa 

viittauksia lukutaidottomuuteen. ”Lukutaidottomuus” on kuitenkin ylhäältä päin 

asetettu kategoria, joka Hirsiahon ja Vuoren (2012, s. 233) mukaan ilmaisee 

perustavaa puuttumista. Esimerkiksi Opetushallituksen aiempi suositus luku- ja 

kirjoitustaidottomien aikuisten maahanmuuttajien opetussuunnitelmaksi on 

vuodelta 200655: 

Tietoyhteiskunnassa odotetaan kansalaisilta korkeaa ja monipuolista lukutaitoa, 

jota opitaan monella eri tasolla. ... Primaari- ja sekundaarilukutaidottomat 

maahanmuuttajat tulevat usein sellaisista ympäristöistä, joissa kaikilla ei ole 

mahdollisuutta käydä koulua eikä kaikilta sitä vaadita. Toisaalta omassa 

ympäristössä kirjallisella viestinnällä ei ole yleensä ollut niin suurta merkitystä 

arkielämässä kuin Suomessa, jossa lukutaito on edellytys aikuisuudelle ja 

itsenäiselle yhteiskunnassa selviämiselle. (OPH, 2006, s. 9–10, alleviivaus 

lisätty)  

Eikö täysi-ikäinen ihminen ole aikuinen ilman lukutaitoa? Totutussa lineaarisessa 

lukutaitojen ymmärryksessä ajatellaan, että lapsi oppii lukutaidon dekoodaamisen 

seitsemänvuotiaana ensiluokkalaisena, jolloin lukutaidottomuus yhdistetään 

varhaislapsuuteen ja ei-aikuisuuteen. Siten länsimaisessa aikakäsityksessä 

lukutaidottomuus kuuluu ajallisena vaiheena lapsuuteen, mistä seuraa, että 

lukutaidoton aikuinen mielletään lapsen kaltaiseksi (ks. Murris & Kohan, 2020, s. 

4), kuten opetussuunnitelmasuosituksessa epäsuorasti ilmaistaan. Post-

koloniaalinen tutkija Singh Mehta (1999, s. 14) huomauttaa, että ei-länsimaiset 

ihmiset on osana Euroopan kolonialistista projektia alusta alkaen koodattu lapsiksi 

(ks. myös Rollo, 2016, s. 65). 

Aivan erityisesti juuri lukutaidottomuuden ympärille keräytyvä puhetapa tekee 

näkyväksi sitä valtavaa arvolatausta, joka länsimaisessa sivistyskäsityksessä 

sidotaan lukutaitoisuuteen. Sanakirjamääritelmien mukaan samankaltaisia sanoja 

kuin englannin kielen termi illiterate ovat esimerkiksi oppima/ton, tietämä/tön ja 

sivistymä/tön (Merriam-Webster- ja Oxford English -verkkosanakirjat). Tammelin-

Laineen (2014) väitöskirja on otsikoltaan ”Aletaan alusta: Luku- ja kirjoitus-

taidottomat aikuiset uutta kieltä oppimassa”, ja puutteita mainitaan aikuis-

opiskelijoilla olevan muun muassa fonologisissa taidoissa ja visuaalisessa 

 
55 Vuonna 2012 suositus korvautui Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen 
opetussuunnitelman perusteilla (OPH, 2012). On tärkeää, että ajatus lukutaidosta ”aikuisuuden 
edellytyksenä” on poistettu valtakunnallisesta hallinnollisesta suosituksesta. 
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työmuistissa (s. 19), kognitiivisissa taidoissa (s. 30) sekä formaalin oppimisen 

tottumattomuudesta seuraavia puutteita opiskelutaidoissa, keskittymiskyvyssä, 

tavoitteellisuudessa ja omatoimisuudessa (s. 66–67). Nämä esimerkit 

havahduttavat siihen epäoikeudenmukaisuuteen, joka sisäänkirjoittuu totuttuun, 

hierarkkiseen lukutaitojen ymmärrykseen. 

PISA-lukutaitoa kehityksellisessä viitekehyksessä tarkastelevassa dysleksia-

tutkimuksessa (Eklund, Torppa, Sulkunen, Niemi & Ahonen, 2018) tutkijat 

päättelevät voivansa ”ennustaa melkoisen deterministisesti” teini-iän lukutaitoa jo 

kaksivuotiaalla lapsella. Tutkijoiden kognitiivisia muuttujia mittaava ennustemalli 

selittää jopa 68 prosenttia lukutaidon variaatiosta (s. 102). He tunnistavat 

analyysissaan ”riskilapsien” joukon, joita koskettaa dysleksian suhteen ”monen 

puutteen malli” (multiple deficit model). Tutkimusmenetelmiin kuuluu kahdeksan 

vuoden ikäisille tutkittaville älykkyystestien tekeminen, joilla tutkitaan mm. 

jäljessä olemista kognitiivisen kyvykkyyden suhteen (Eklund ym., 2018, s. 95–96). 

Tällä periytyviä riskejä selvittävällä tutkimuksella pyritään lukemisen haasteiden 

varhaiseen tunnistamiseen, jotta lukutaidon kehittymistä voitaisiin tukea. Kriittinen 

vammaistutkimus kuitenkin käsitteellistää tällaista puuttumisen mallia negatiivisen 

ontologian kautta, jossa vammaisuutta pyritään parantamaan patologisoivalla 

täydentämisen logiikalla kohti normaaliutta ja rationaalisuutta. Tällaisen 

reguloimisen keinona käytetään muun muassa älykkyystestejä (Campbell, 2005, s. 

109, 112). Yllä oleva esimerkki lukutaidon ennustamisesta yhä varhemmin osoittaa, 

miten lukutaitoisuuden paine edellyttää tehostamista ja kohdistetaan edelleen 

universaaliksi määritellyn ajallisen standardin raameihin. 

Kriittinen posthumanistinen tutkimus pyrkii sekä tuomaan esiin humanistisen 

tutkimuksen ongelmakohtia että operoimaan luovasti tarjoten toisenlaisia ajattelu-

tapoja ja uusia mahdollisuuksia aiheen tarkastelemiseksi toisin (Braidotti, 2013, s. 

166). Kun siis pureudutaan viattomalta ja hyvää tarkoittavalta vaikuttavaan luku-

taitopuheeseen, sivuun ja liepeille katsomalla ponnahtaakin esiin voimakkaita 

typistäviä ja kaventavia affekteja. Kuitenkin Deleuzen filosofian valossa lukutaitoa 

ja lukutaidottomuutta voidaan lähestyä ratkaisevasti toisenlaisella tavalla kuin 

vallitsevassa standardiajattelussa (Colebrook, 2002, s. 121), kuten seuraavat kaksi 

tasankotarinaa ehdottavat. 

Lukutaidon outoutuva standardimalli 

Colebrook (2012) kirjoittaa Mapping multiple literacies: An introduction to 

Deleuzian literacy studies (Masny & Cole, 2012) -kirjan esipuheessa siitä, miten 



110 

vallitsevat normatiiviset lukutaitokäsitykset operoivat Deleuzen teorian valossa 

siten, että väestönosia mitataan yksittäistä standardia vasten. Pyrkimyksenä on 

sisällyttää tähän ennalta määrättyyn standardiin mahdollisimman monta henkilöä. 

Tästä oletetaan seuraavan, että mitä useampi yksilö saavuttaa lukutaidon, sitä 

kyvykkäämpiä ovat sekä yksilöt itse että vuorovaikutus demokratiassa. Kun 

lukutaidottomuus sitten merkitsee poikkeamaa tästä normista, tuo puuttuminen 

ryhdytään korjaamaan, jotta myös lukutaidottomasta saadaan normin mukainen, 

jolloin kyvykkyyden määrän pitäisi lisääntyä. Tällaisessa käsityksessä taustalla on 

aina kielellinen normisto, jonka keskiöön oletetaan kieli itse. Tekstien lukemisen 

oletetaan olevan tulosta ihmisen universaalista merkityksellistämisen kyvystä, 

minkä vuoksi kognitiotiedettä pidetään täsmällisenä ratkaisuna lukemisen 

teoretisoimiseen (Colebrook, 2012, s. x–xi). 

Maahanmuuttotaustaisille lapsille tarkoitettu perusopetukseen valmistava 

opetus kuitenkin havahduttaa tarkastelemaan länsimaista lukutaitoilmiötä toisen-

laisella tavalla. Eri ikäiset lapset opiskelevat samassa opetustilassa ja työstävät 

kukin omia henkilökohtaisesti määriteltyjä koulutehtäviään. Luokkatilassa 

kajahtelevat eri kielet, murteet ja aksentit. Lapset vaihtavat lennosta kieltä eri 

äidinkielten, englannin ja suomen välillä. Oppitunnit kuhisevat elämää. Kun 

jokainen työstää omia tehtäviään ja opetushenkilökunta istuu oppilaiden luona 

tukemassa henkilökohtaisesti oppimateriaalien tekoa, puheensorinaa ja iloista 

naurua kuuluu luokan eri puolilla. Kun tähän tilanteeseen tuodaan teoreettiseksi 

tarkastelukulmaksi Deleuzen filosofia, ongelma ei ole heikko lukutaito tai 

lukutaidottomuus vaan ahdas standardi, joka lähtökohtaisesti sijoittaa joukon 

ihmisiä altavastaajan asemaan määrittelemällä, mitkä ehdot standardia pitävät yllä. 

Deleuzen filosofian valossa lukutaitoa ja lukutaidottomuutta voidaan lähestyä 

ratkaisevasti toisenlaisella tavalla kuin vallitsevassa standardiajattelussa 

(Colebrook, 2002, s. 121). 

Perinteiset tavat ymmärtää lukutaito ovat yksilö- ja ihmiskeskeisiä ja 

pohjautuvat oletukseen kehityksestä, kasvusta ja edistyksestä sekä menestymisen 

lisäämisestä. Näissä totutuissa tarkastelutavoissa lukutaidot nähdään mitattavissa 

olevina taitoina, jotka lisääntyvät ja kehittyvät hierarkkisesti alkeistaidoista 

edistyneisiin taitoihin lineaarisen ajan kulkiessa eteenpäin. Hierarkkisen 

lukutaitokäsityksen perustana on portaikkomainen taitotasoasteikko, joka edistyy 

lineaarisesti matalalta korkealle lähtien liikkeelle ”nollasta” eli ”alusta”. Tällainen 

totuttu lukutaitojen ymmärtäminen näyttäytyy posthumanistisen tarkastelun 

valossa hierarkkisena yhden standardin mallina (ks. Kuvio 4). Kyseisessä 

standardissa itsessään ei ole vikaa, vaan portaikkomalli tarjoaa yhden mahdollisen 
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tavan hahmottaa lukutaitojen prosessia. Ongelma on se, että standardimalli 

tyypillisesti sulkee pois muut kuin yhden kapean tavan operoida lukutaitojen 

parissa. Tällöin binaarinen jako ”heikkoihin” ja ”huippuihin” korostuu. 

Posthumanistinen analyysi maahanmuuttotaustaisten oppijoiden perusopetukseen 

valmistavan opetuksen kontekstissa tekee toisaalta näkyväksi totutun lukutaito-

puheen taustalla vaikuttavan mallin sekä sen problematisoimisen tarpeen; toisaalta 

posthumanistisen analyysin myötä malli itsessään outoutuu ja vinoutuu ja huomio 

tarttuukin liepeille, väleihin ja marginaaleihin. Seuraava kuvio kytkeytyy tähän 

vaikutukseen: 

 

Kuvio 4. Yhden standardin malli outoutettuna posthumanistisella tarkastelulla. 

Vinouma hahmottuu esiin, kun lukee lukutaitoja posthumanistisesta näkökulmasta 

maahanmuuttotaustaisten opetuksen kanssa ajatellen (taustalähteinä Arffman & 

Nissinen, 2015; Barad, 2007; Colebrook, 2012; Leander & Boldt, 2012; Murris & Kohan, 

2020; Somerville, 2013; Tammelin-Laine, 2014; Truman, 2019, Tsing, 2020; Tuomaala, 

2004). 

Totutussa lukutaitojen yhden standardin mallissa opettajan roolina on olla 

lukutaidon hallitseva asiantuntija, jonka tehtävänä on toimia tiedon välittäjänä siten, 

että oppijat nousevat lähtökohtaiselta nollatasolta mahdollisimman korkealle 

lukutaitokompetenssin portaalle. Lukutaidon tulisi edistyä lineaarisesti iän, 
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kehitysvaiheiden ja kohti tulevaisuutta kulkevan ajan mukaisesti 56 . Se, että 

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) arviointitutkimukset ovat 

vuonna 2018 ensimmäistä kertaa laajentuneet käsittämään ensiluokkalaiset 

koulunaloittajat ja heidän kielelliset ja matemaattiset taitonsa, kertoo siitä, miten 

standardointiajattelu leviää vaihe vaiheelta Suomessa. Karvin raportin mukaan 

ensiluokkalaisten lähtötasoeroista on löydettävissä ”viisi keskeistä riskitekijää”, 

joista yksi on suomi toisena kielenä -oppimäärän status (Ukkola ym., 2020, s. 162). 

Mutta standardisoitumisen painetta häiritseviä voimia on aina myös meneillään. 

Yllä oleva kuvio outouttaa ja vinouttaa lukutaitojen ajattelua posthumanistisen ja 

Deleuzen filosofiasta ammentavan ymmärryksen myötä. Outouttava ontologinen 

voima operoi kuin huvipuiston vinouttava peili (distorted mirror), josta MacLure 

(2006, s. 737) kirjoittaa. 

Deleuze ja villit lukutaitoimperatiivit 

”Ee-ee-ee-ee-ee, na-na-na-na-na-na-na, ri-ri-ri-ri-ri-ri, ta-ta-ta-ta-ta-ta ...” 

(Ariadne & Jasmin, videoaineisto, joulukuu) 

Colebrook (2012) kirjoittaa Deleuzen teorian suhteesta lukutaitotutkimukseen. 

Hänen mukaansa Deleuzea voidaan pitää lukutaidottomuuden teoreetikkona. Tämä 

siksi, että Deleuzen kirjoitukset ovat ”kirjaimesta kieltäytymistä”, aktiivista ja 

anarkistista jo-kirjoitetun järjestelmän häiritsemistä ja purkamista (Colebrook, 

2012, s. vii). 

Koko Deleuzen tuotanto asettuu negaatiota ja puuttumista vastaan; halu ei ala 

jonkin puuttumisesta, vaan se alkaa yhteydestä, koska elämä kytkeytyy muihin 

haluihin (Colebrook, 2002, s. 91). Siten poikkeaminen kirjallisesta normista ei ole 

Deleuzelle negaatiota ja hienostuneisuuden puuttumista vaan yhä hieno-

varaisempaa, nyansoitua, liikkuvaa ja dynaamista eroavuutta. Tämä kytkee luku-

taidon radikaaliin, tuottavaan ja intensiiviseen käsitykseen. Colebrook (2002) 

kirjoittaa, miten tietyissä rajakohdissa sellainen, mikä yleisen standardin mukaan 

tuomitaan lukutaidottomuudeksi, synnyttääkin uusia lukutaidon muotoja. Jokainen 

lukutaidon hankkiminen esittelee eron sille, mikä lasketaan lukutaidoksi, sillä 

jokainen puhuja ilmaisee yhden elämän aspektin ja voiman. Colebrookin (2002) 

mukaan merkitys ei ilmene lukittuna järjestelmänä vaan voimien ja eroamisten 

äärettömänä aktualisoitumisena ja elämän vapautumisena yli tekstien ja 

 
56 Ajan ja kehittymisen oletetusta suhteesta kirjoittavat Murris ja Kohan (2020). 
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struktuurien rajojen, jolloin poikkeamisen ja mutatoitumisen voi aistia. Tämä 

lähestymistapa kysyy oikeutusta sille, mitkä muut tavat puhua, viitata, merkitä, 

erottaa tai sisällyttää voisivat luoda uusia lukutaitomoneuksia. Deleuzen 

leikkisässä teoriassa vuorovaikutus lakkaa olemasta informaation kaavamaista 

välittämistä. Sen sijaan se intensifioituu kartoittamisen muodoiksi, jolloin 

viitoitetaan uusia tiloja, uusia ulottuvuuksia ja uusia kuulumisen reittejä 

(Colebrook 2012, vii–xi). Juuri näihin potentiaaleihin perusopetukseen 

valmistavan opetuksen arjessa kytkeydytään, sillä normalisoivat majooriset 

virtaukset eivät pääse jähmettämään vilkasta ja lähtökohtaisesti heterogeenista 

lukutaitoarkea. 

Deleuzen teoriassa on erityinen näköala myös kieleen, mikä 

ravistelee ”puutteellisuuden” logiikkaa työssä suomenoppijoiden kanssa. 

Deleuzelle kieli on vain yksi elämän ja eron virtauksen muodoista (Colebrook, 

2002, s. 121) monien muiden joukossa, eikä sitä pitäisi nähdä järjestelmänä, jonka 

lävitse kaikki muut järjestelmät tulisi koodata. Deleuzen teoriassa kielen ei nähdä 

virtaavan eteenpäin ihmisen intentionaalisuudesta käsin, vaan myös ruumiillisuus, 

affektit, elävät järjestelmät ja virtuaaliset voimat operoivat kielen yllä ja ylitse. 

Deleuzelle ”lukutaito” ei siis ole kielellisen kaavan jäljittämisen muoto eikä 

alistumista symbolisten järjestelmien järjestykselle, eivätkä merkityksellistämisen 

ja vuorovaikutuksen rationaalisuus ja koherenssi näyttäydy tavoiteltavina 

pyrkimyksinä (Colebrook, 2012, s. viii). 

Kielen yksittäisestä normistosta ja kielikeskeisyydestä ulos astuminen 

purkaa ”lukutaidottomuuden” standardin. Ruumiillisuus ja affektit ovat yhtä lailla 

virtauksia, joihin lukutaitoisuus kytkeytyy. Lukutaidottomuudesta puhuminen 

onkin tilaisuus jatkaa hankaluuksien kanssa pysyttelemistä (Haraway, 2015), jotta 

voidaan produktiivisesti kuvitella lukutaitoja myös toisin. 

Nokia 6131 

Simpukkamallinen NFC-puhelin kertoo näkökulmastaan57 : Minut on tutkimus-

koululla nimetty Ariadnen henkilökohtaiseksi puhelimeksi. Ryhdyn työhön silloin, 

kun Ariadne pitelee minua kädessään ja painaa käynnistysnappiani. Ennen kuin 

saavuin Ariadnen puhelimeksi, minuun ohjelmoitiin yliopiston Tietotekniikan 

tiedekunnassa olennaisin työtehtäväni eli Near Field Communication (NFC) -

 
57  Näkökulman vaihtaminen materian kertomaksi on yksinkertaistava spekulaatio. Teksti on 
tarkistutettu teknillisen asiantuntemuksen osalta. 
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tiedonsiirtotekniikkaa hyödyntävä pelialgoritmi. Sitä ennen minut valmistettiin 

Kiinassa ja viimeisteltiin Nokian Suomen tehtaalla. Kuljin nopeasti automaattisten 

tuotantolinjojen lävitse, ja robotit kytkivät minuun uusia komponentteja ja johteita 

sekä tietysti kannet ja akun. Sitä paitsi lukuisat osaseni ovat pitkän alihankinta-

ketjun tuotos, sillä minut on rakennettu raaka-aineista, jotka on kerätty eri puolilta 

maapalloa. Kännykkäteollisuuden käyttöön louhitaan kaivoksista esimerkiksi näitä 

alkuaineita: alumiini, barium, fosfori, hopea, kalsium, kromi, kulta, kupari, koboltti, 

magnesium, molybdeeni, nikkeli, osmium, palladium, pii, rauta, rikki, sinkki, tina, 

titaani, vismutti ja volframi (Ali-Yrkkö, Rouvinen, Seppälä & Ylä-Anttila, 2011; 

Fuchs, 2014; Jokinen & Murris, 2020; Paakkari, 2020, s. 30, 35; Tiainen, 2018). 

Koulun käytävään oli jouluviikolla sijoitettu aakkosjärjestyksessä älytarroja, 

jotka merkattiin tähtikuviolla. Minun ohjelmistoni käynnistettiin lataamalla Karhu-

peli eli kirjoituspeli. Kun minut ja älytarra tuodaan 5–10 cm etäisyydelle 

toisistamme, kommunikoimme langattomasti radiosignaalilla. Minä luen älytarran 

muistisirun sisältämän datan, kuten sanan ”joulukoriste” tai kirjaimen ”S”. Silloin 

reagoin, kuten sovellus minua ohjaa. Toistan kaiuttimestani älytarran 

informaation: ”Joulukoriste” tai ”S”. Kirjoituspelissä lataan näytölleni puuttuvien 

kirjainten verran viivoja, jotta Ariadne tietää, montako kirjainta hänen pitää etsiä 

esimerkiksi sanaan ”joulukoriste”. Tähdellä merkattua älytarraa kosketetaan 

simpukkapuhelimen kärjellä, jossa NFC-lukijani sijaitsee. Kun Ariadne kiertää 

älytarralta toiselle keräämässä kirjaimia, toistan kaiuttimestani hänelle palautetta, 

jossa on luokan opettajan ääni: ”Jippii!”, ”Etsihän vielä!” tai ”Oikein!”. Minun 

tehtäväni on tallentaa muistikortilleni Ariadnen oikeat ja virheelliset vastaukset 

sekä niihin käytetty aika (ks. Riekki, Cortés, Hytönen, Sánchez & Korkeamäki, 

2011, 228–233). Kirjanpitoni näyttää tältä: 

 



115 

Kuva 6. Ariadnen matkapuhelimen tallentama data joulukoriste-sanan kirjoittamisen 

kulusta. Oikeat ja väärät vastaukset on merkattu vihrein ja punaisin kirjaimin. Sanan 

kirjoittaminen on kestänyt lähes kolme minuuttia. (Joulukuu) 

Karhupelissä Ariadnen pitää itse osata kuunnella ja tunnistaa, mikä kirjain sanassa 

tulee seuraavaksi. Vaikka Ariadne on opetellut suomea vasta vähän aikaa, hän on 

pelannut joulusanapeliä hyvin nopeasti, koska hän osaa hyvin kirjoittaa. Hänen 

äidinkielensä on kreikka, ja kirjapitoni mukaan suomen kielessä hänellä sekoittuvat 

vokaalit u ja o sekä äänteiden kesto (t / tt). Minä heiluin ja viuhuin ilmassa, kun 

hän juoksi nopeasti älytarralta toiselle yhdessä Jasminin kanssa. He keksivät auttaa 

toisiaan pelissä. Kirjanpitoni mukaan Ariadne kirjoitti tuolla karhupelikerralla 

sanat joulutähti tonttu joulukuusi joulukalenteri tonttulakki joulukoriste kulkunen 

joulupukki. 

Näkökulman vaihtaminen materian kertomaksi toimii keinona spekuloida, 

miten ihmiskeskeisyydestä voitaisiin liikahtaa hieman sivuun. Seuraavat lukutaito-

tasangot pureutuvat niihin syihin ja mahdollisuuksiin, joita posthumanistinen 

tutkimusote voisi tarjota lukutaitotutkimukselle ja -pedagogiikalle vaurioituneen 

planeetan ajassa. 

”Ihminen” 

Miksi on problematisoitava sitä ”ihmistä”, joka itsestään selvästi oletetaan 

lukutaitojen keskukseksi? Tsing (2020) kirjoittaa: ”Ongelma on siinä, että 

edistyksessä ei enää ole mieltä. ... Pelissä ei ole sen vähempää kuin elämä 
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maapallolla” (Tsing, 2020, s. 43). Seuraavassa kuvassa on tutkimusluokan pojan 

piirtämä ja kirjoittama oman kirjan kansikuva: 

 

Kuva 7. ”Minä olen ihminen. Minun kuva.” Ruumiinosien suomenkielisiä nimityksiä 

opiskeltaessa tutkimusluokassa kootaan jokaisen oppilaan oma kirja, jonka kanteen 

oppilas piirtää omakuvan. 

Seuraavat kolme pientä lukutaitotasankoa käsittelevät baradilaisen 

toimijuusrealismin peruskäsitteitä sekä posthumanistisen tutkimusotteen 

potentiaalia tutkia ilmiöitä toisin planetaarisen ihmisvaikutuksen ajassa. Oman 

äidinkielen tunnilla tutkimuskoulun ylävarastossa opiskellaan samaan aikaan 

somalin kielen oppikirjasta lukemista ja kirjoittamista. 

Luomakunnan kruunu ja mehiläiset: Posthumanismi 

– Merkitseekö post/humanismi valtakautta ihmisen jälkeen? Ei. 

– Merkitseekö post/human/ismi ihmisen hylkäämistä? Ei. 
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– Merkitseekö post/humanismi binaarisen vastakkainasettelun tuottamista 

suhteessa humanismiin? Ei (ks. Kuby, Spector & Thiel, 2019, s. 1). 

Posthumanistisessa ajattelussa ihminen on edelleen erittäin mukaankietoutuneena, 

mutta ihminen ei enää asemoidu yksinvaltiaana keskiöön (Kuby, Spector & Thiel, 

2019, s. 3). Ristiriitaisuudessaan ja moniaineksisuudessaan posthumanismi voisi 

kuitenkin olla työnimi ihmisen aseman uudelleenajattelulle. Pelkkiin inhimillisiin 

konstruktioihin ja representaatioihin keskittymisen sijaan posthumanistinen 

tutkimus on kokeilevaa ja prosessuaalista ja ottaa huomioon materiaaliset olennot, 

voimat ja affektit (Lummaa & Rojola, 2014, s. 23). Valtasuhteet sekä eettisyys, 

poliittisuus ja aktivismi ovat tärkeä osa posthumanismia. Posthumanismia voi 

tarkastella kasvatuksen tutkimuksessa myös tutkimusmetodologiana tiedon 

tuottamisen prosessien toisin ajattelemiseksi (Ulmer, 2017a). 

Coole & Frost (2010) tuovat esille, miten materiaalisuutta on pidetty itsestään-

selvyytenä, joka on melkeinpä unohdettu filosofiassa (s. 1). Lukutaito-

tutkimuksessa tämä näkyy esimerkiksi inhimilliseen kognitioon keskittymisen 

traditiona. Myös sosiokulttuuriset tarkastelutavat perustuvat kielikeskeisyyteen. 

Bennett (2020) kirjoittaa olio-voimasta: tavallisten esineiden kyvystä ylittää 

asemansa objekteina ja ilmentää riippumattomuutta tai elävyyttä; objekteista, jotka 

voivat muuttua väreileviksi olioiksi, joilla on tietty oma tehoisuutensa; sekä 

tavoista osallistua tehoisasti ja kestävästi materia-energiaan (s. 18–19, 21). 

Lukutaitotutkimukselle tämä on radikaali mahdollisuus kutsua mukaan 

materiaaliset toimijat, kuten koulurepuissa kulkevat matkapuhelimet tuotanto-

ketjuineen, kirja ja paperi valmistusprosesseineen, ihon rajat ylittävä ihmisruumis 

sydämen- ja askeltenrytmeineen sekä globaalin muuttoliikkeen siirtelemät lukijat 

kirjoitusjärjestelmineen (ks. Artikkeli II). 

Posthumanistisia lähestymistapoja ovat kritisoineet alkuperäiskansatutkijat, 

jotka ovat perustellusti nostaneet esiin epäkohdan sen huomiotta jättämisestä, että 

juuri alkuperäiskansojen ontologisessa ajattelussa ihmisen erottamaton suhde 

ympäristöön sekä ei-inhimillisen materian vitaalisuus ovat olleet 

sisäänkirjoitettuina vuosituhansien ajan (Rosiek ym., 2020; Todd, 2016). Toisin 

sanoen posthumanismin keksimisen nimiinsä omivat valkoiset länsimaiset tutkijat 

tekevät itse juuri saman, mistä he ovat syyttäneet valistuksenjälkeistä modernin 

ajan humanismia (Truman, 2017, s. 8). 

Braidottille kriittinen posthumanismi on teoreettinen tutkimuksen 

navigoimisen työkalu ajassa, jossa edistynyt teknologinen kehitys, selviytymistä 

uhkaava ilmastonmuutos ja kiihtyvä kapitalismi synnyttävät materiaalisia ja 
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diskursiivisia mutaatioita (2019a, s. 2). Posthumanistisen tutkimusotteen tärkeys 

kumpuaakin erityisesti antroposeenin ajasta, sillä ihmissivilisaatio on muodostunut 

geologiseksi voimaksi, jonka vaikutus näkyy pysyvästi koko maapallon 

toiminnassa. Antroposeeni-termillä tarkoitetaan planetaarisen ihmisvaikutuksen 

aikaa. Toisesta maailmansodasta seuranneet ydinkokeet näkyvät maaperässä, 

minkä vuoksi antroposeenin kausi tullaan todennäköisesti sijoittamaan alkaneeksi 

vuodesta 1950. Crutzen ja Stoermer (2020) ovat ehdottaneet ajanjakson alkamis-

ajankohdaksi 1700-luvun jälkipuoliskoa eli teollistumisen ajan alkua. 

Antroposeeni-termin sisällään pitämää väitettä ihmiskeskeisyydestä on pidetty 

ongelmallisena ”ihmisen” universalisoimisesta, kun itse asiassa globaalit 

talousjärjestelmät ja niitä ylläpitävät valtarakenteet ovat keskittyneet erityisesti 

valkoisiin länsimaihin (Lummaa, 2017, s. 68–71; Toivanen & Pelttari, 2017; 

Subramanian, 2019). Antroposeenin arvaamattoman ja epävakaan ajan 

sosioekologiset kriisit kohdistuvatkin ensimmäisenä haavoittuvimmassa asemassa 

oleviin ihmisryhmiin (Barad, 2019; Toivanen & Pelttari, 2017). 

Kun modernismin ajan edistystarinan keskiössä on aina ihminen, Braidotti 

(2011, s. 102–105) liikauttaa tätä keskiötä sijoiltaan käsittelemällä hyönteis-

paradigmaa, jossa inhimillisen ja ei-inhimillisen suhdetta tarkastellaankin 

muurahaisen tai mehiläisen näkökulmasta. Siinä missä Opetushallituksen 

pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen (1.8.2018) aloitti esityksensä Äidinkielen ja 

kirjallisuuden opetuksen foorumin otsikolla ”Luku- ja kirjoitustaito sivistyksen 

perustana”, mehiläisnäkökulmasta länsimaisen ihmisen määritelmä sivisty-

neisyydestään näyttäytyy vakavasti kiistanalaisena. Läpi ajanlaskun ihminen on 

suhtautunut mehiläisten ylläpitämään ekosysteemipalveluun itsestäänselvyytenä. 

Ihmiset ovat kolonisoineet maan, kaataneet metsät ja tuottaneet puista itselleen 

paperia. Suomessa asuvien ihmisten käyttämä sana ”mesi” onkin kielen ikivanhinta 

sanakerrostumaa indouralin *mete-sanavartaloon liittyen (Häkkinen, 2006, s. 186, 

232–241) ajalta 4000 ennen ajanlaskun alkua. 

Braidotti (2011, s. 103) kuvaa, miten mehiläiset pyörittävät täydellisiä 

sosiaalisia järjestelmiä ja uskovat kollektiivisiin toimielmiin. Mehiläisen ajassa 

ihmisen on välttämätöntä hyväksyä olevansa vain yksi osa inhimillisten mutta 

myös ei-inhimillisten voimien kokonaisuutta. Monimuotoisia keskinäisiä 

riippuvuuksia ja keskinäistä haavoittuvuutta on kunnioitettava, jotta yhteinen 

selviytyminen maapallolla olisi mahdollista (Manning, 2016; Tsing, 2020). Kaikki, 

mitä lukutaitoelämässä tapahtuu, tapahtuu samalla väreilevissä, kuhisevissa, 

elävissä, sykkivissä, kehkeytyvissä ekosysteemien toimielmissa (ks. Bennett, 2020, 

s. 53) – myös ihmiselle itselleen. 
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Linnunradalla Baradin kanssa: Toimijuusrealismi 

Paikka–aika-koordinaatit: Posthumanismi-lukupiiri, tammikuu 2015. 

Sukupuolentutkimuksen lukupiirissä Lamminmäki-Kärkkäinen on laatinut 

erinomaiset suomennetut referaatit kahdesta Karen Baradin artikkelista (2008, 

2014). Pohditaan kvanttifysiikkaa ja siihen perustuvia Baradin teorian käsitteitä 

sekä niiden käännöksiä englannista suomeksi: Agential realism (toimijuusrealismi). 

Intra-action (yhteismuotoutuminen). Meaning and mattering (merkitys ja 

materiaalisuus). Nonrepresentationaalisuus. Posthumanistinen performatiivisuus. 

Agential cut (toiminnallinen leikkaus). Väitöskirjatutkijan yksitoistakuinen vauva 

kulkee äitinsä mukana lukupiirin tapaamisissa. 

Kirjan nimi on Meeting the universe halfway: Quantum physics and the 

entanglement of matter and meaning (Barad, 2007). Baradin (2007) kirja 

argumentoi kvanttifysiikkaan perustuen, miten epistemologia, ontologia ja etiikka 

ovat perustavasti kytkeytyneitä. Tätä Barad kutsuu etiko-onto-epistemologiaksi, 

sillä tietämisen ja olemisen käytännöt ovat erottamattomia: tietäminen ei perustu 

erillisyyteen maailmasta, vaan se syntyy osallisuudesta maailmaan (s. 26). Barad 

osoittaa, miten kielelle on perinteisessä tieteessä annettu ylettömästi valtaa 

määrittää, mikä on totta, ja miten tästä on iskostunut syvä epäluottamus materiaan, 

joka on ymmärretty mykäksi, passiiviseksi ja muuttumattomaksi (s. 133). Sen 

sijaan materiaalinen käänne tunnistaa, että ”materia tuntee, keskustelee, kärsii, 

tahtoo, kaipaa ja muistaa” (Barad, 2012a, s. 14). Merkitys on aina vastavuoroisesti 

yhteenkietoutunut materian kanssa, sillä merkitys ja materia eivät ole erillisiä 

elementtejä vaan sulautuneet yhteen niin erottamattomasti, että mikään ei voi repiä 

niitä kahtia (Barad, 2007, s. 3). Barad haastaa representationaalisuuden 

eli ”uskomuksen, että sanat, käsitteet, ideat jne. täsmällisesti heijastavat tai 

peilaavat asioita, joihin ne viittaavat” (2007, s. 86). Tähän perustuu Baradin teorian 

nonrepresentationaalisuus. Jos olisi erikseen representaatio ja jokin sitä edeltävä 

entiteetti, jota representaatio väittäisi representoivansa, niiden täytyisi olla 

ontologisesti erotettavissa toisistaan – eikä näin siis ole. Tätä on posthumanistinen 

performatiivisuus: tietäminen on välitöntä kytkeytymistä maailman kanssa (Barad, 

2007, s. 46–49). 

Toimijuusrealismi siirtää ihmistä sivuun keskiöstä, sillä yhteismuotoutuminen 

häiritsee ihmisen aseman erityisyyttä ja haastaa siten humanistisen valistus-

subjektin (Barad, 2010b, s. 147). Erillistä yksilöä ei voi olla olemassa, kun 

toimijuus on suhteista ja jakautuu kaikkien osallistujien kesken. Toimijuusrealismi 

hylkää binaarit, kuten kieli–materia ja ihminen–ei-ihminen, ja häiritseviä 
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paradokseja kunnioitetaan. Tällä on radikaali vaikutus tutkimusmetodologiaan (ks. 

Artikkeli I). 

Lukutaitotutkija Kuby (2017, s. 877) nostaa esille, miten lukutaitoa on 

keskitytty rakentamaan suhteessa tietämiseen ja tiedon tuottamiseen (knowing eli 

epistemologia) vastaamatta eksplisiittisesti olemisen tapoihin (being eli ontologia) 

ja tekemiseen (doing eli tässä etiikka), kun taas toimijuusrealismin kautta 

ymmärrettynä teoria ja käytäntö eivät ole erillisiä tai binaarisia vaan keskinäisesti 

yhteenkietoutuneet. Kuby, Spector ja Thiel (2018) tekevät aloitteen 

posthumanistiselle lukutaitotutkimukselle ja perustelevat Baradin termein, miten 

lukutaitopedagogiikan kannalta tutkimuksissa tähän mennessä toteutetut 

teoreettiset ja metodologiset ratkaisut on tehty liian ahtain toiminnallisin 

leikkauksin. Jotta lukutaito-opetus ja -oppiminen vastaisivat enemmän-kuin-

inhimillisen maailman monimutkaisuuteen, toiminnallisten leikkausten pitäisi 

toteutua merkityksen ja materian yhteenkietoutumia kunnioittavalla tavalla sekä 

kokeilla, teoretisoida ja luoda uutta (Kuby, Spector & Thiel, 2018, s. 5–6). Näillä 

perusteilla he esittävät neljä tavoitetta posthumanistiselle lukutaitotutkimukselle: 1) 

Muuttaa lapsen ja lapsuuden konstruktioita, 2) Muuttaa sitä, mikä lasketaan luku-

taidoksi 3) Keskittyä tuottamiseen, ei ainoastaan merkitykseen sekä 4) Keskittyä 

etiikkaan ja oikeudenmukaisuuteen (Kuby, Spector & Thiel, 2018, s. 7–12). Nämä 

neljä posthumanistisen lukutaitotutkimuksen tavoitetta kietoutuvat tämän väitös-

tutkimuksen toteutumiseen analysoitaessa posthumanistisia lukutaitoja suomen 

kielen oppimisen toimielmissa, joissa subjektina ei operoi selvärajainen ja tietyn 

ikävaiheen määrittämä ”lapsi”. Enemmän-kuin-inhimillisessä tutkimusotteessa 

purkautuu ihmisen oletettu ylivalta lukutaitotoiminnassa, jolloin eettisyys ja 

oikeudenmukaisuus laajenevat monilajisen elämän vaalimiseen maapallolla. 

Buugga qorista iyo akhriska Soomaaliga 

Tutkimuskoulun ylävarasto, somalin kielen tunti58, keskiviikko klo 8.15. 

Kuuluu ilmastoinnin hurina. Ylävarastoa59valaisee kirkas ja raaka loisteputki-

lamppu. Seinään on kiinnitetty täytetty metso. Subax wanaagsan! Hyvää 

huomenta, oppitunti käynnistyy opettajan saapuessa paikalle. Somalin kielen 

 
58 Noin 2000 oppilasta opiskeli somalia äidinkielenään vuonna 2012, vaikkakaan monen monikielisessä 
arjessa elävän nuoren kohdalla ei välttämättä ole selkeää erottaa, onko äidinkieli somali vai suomi 
(Mubarak, Nilsson & Saxén, 2015, s. 224). 
59 Oman äidinkielen tunti järjestetään poikkeuksellisesti tähän kellonaikaan, eikä oppituntia tavallisesti 
pidetä ylävarastossa. 
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eli oman äidinkielen opetukseen 60  osallistuu kolme valmistavan luokan 

oppilasta, Aisha, Isaaq ja Dahir. Lapsilla on vihkot, opettajalla on monisteita. 

Aisha ottaa oppikirjan ”Af Soomaali 4” ja ryhtyy lukemaan ääneen. Buugga 

qorista iyo akhriska Soomaaliga, Google Translatorin mukaan 

suomeksi ’Somalian lukutaitokirja’, taas on Isaaqin ja Dahirin oppikirjan nimi. 

He lukevat ääneen kirjaimia: B T J X, KH D R S SH DH. Opettaja menee taulun 

luo ja kirjoittaa: ”Baa, Bee, Bii, Boo, Buu.” Tavut sanotaan ääneen; somalin 

kielessä ei ole suomen p-äännettä (Hersi, 2018, s. 304) mutta silti kuulostaa 

kuin he ääntäisivät tavun alun kovana p:nä. Opettaja kirjoittaa taululle ”Beer”. 

Pojat kirjoittavat lyijykynillä vihkoihinsa, kuuluu ääni kynistä. ”Ne kaks minä 

kirjotan”, sanoo Dahir suomeksi kesken somalinkielisten kommenttien. Isaaq 

piirtää hetken kumiin. Aisha kääntää oppikirjan sivua, pojat kirjoittavat 

taululta muistiinpanoja. Dahir naurahtelee hieman. 

Opettaja jatkaa työskentelyä taululla ja pojat ovat edelleen hyvin keskittyneitä. 

Aisha kommentoi kirjan luota somaliksi. Isaaqilla on mukana auto-penaalinsa, 

reput ovat pöydällä. 

Opettaja kirjoittaa Baa, Bee, Bii -tavuihin lisäkirjaimia ja pyytää Aishaa 

auttamaan vastauksessa. Dahir koputtaa kynällä Isaaqin olkapäähän. Baal on 

eri kun on kestoasteena kaksi vokaalia, se on sulka, ”Bal” tarkoittaisi 

tapaamista/aikaa. Opettaja pyytää Aishaa lukemaan ääneen kirjasta. Aisha 

lukee pitkän tarinan nopeasti ja sujuvasti. Opettaja kehuu Aishaa parhaaksi 

oppilaaksi ja kertoo kirjasta. Aisha kertoo, että ”Äiti on opettanut lukia 

somaliaksi”. Aisha myös kertoo lukeneensa kotona somaliaksi internetiä ja 

että vanhemmatkin lukevat. Opettaja tuo Aishalle uuden kopion tarinasta ja he 

tutkivat kysymyksiin vastausta. Dahir lukee ääneen omat vastauksensa, sitten 

koulunkäynninohjaaja hakee hänet islamin tunnille ja oppitunti päättyy. 

(Tiivistelmä havainnointimuistiinpanoista, lokakuu) 

 
60  Perusopetusta täydentävän oppilaan oman äidinkielen opetuksen tavoitteet, sisällöt ja oppilaan 
oppimisen arviointi -osio on Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (OPH, 2016) Liite 3. 
Miksi kielitietoisuutta painottavissa opetussuunnitelman perusteissa ”oman äidinkielen” opetus on 
sijoitettu liitteeksi? 
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”Maahanmuuttaja” 

Maahanmuuttotaustaisten alakouluikäisten lasten perusopetukseen valmistava 

opetus on tässä tutkimuksessa olennainen tulokulma lukutaitojen uudelleen-

ajattelulle, joten seuraavat viisi pientä lukutaitotasankoa problematisoivat 

niitä ”marginaalin” ja ”keskuksen” suhteita (ks. hooks, 1984, s. ix), joita 

suomalaiseen kouluun sisäänkirjoittuu. Termi ”maahanmuuttaja”, Deleuzen 

variaatiota kunnioittava ”eron” käsite, totutun temporaalisen aikajänteen 

häiritseminen ja monikieliset opetusjärjestelyt navigoivat näillä tasangoilla 

merkityksen ja materian yhteenkietoutumista posthumanistisesti. 

 

Kuva 8. Koululla järjestetään joulukuussa itsenäisyyspäiväjuhla, jossa esiintyvät myös 

perusopetukseen valmistavan opetuksen ensiluokkalaiset integrointiluokkiensa 

kanssa. Eleni on kotona leiponut Suomen muotoisia piparkakkuja, joihin on koristeltu 

sokerikuorrutteella Suomen lippu. Eleni tarjoilee piparkakun kullekin opettajalleen. 

Kuvan Suomi-piparit sekä Kaukasian vuorille kuljettava viides tasankotarina 

kytkevät väitöstyön lukijan siihen tunnelmaan, jossa vanha ja uusi kotipaikka 

elävät lukutaitohetkissä yhtä aikaa. ”Kieli on yksi elämän ja eron virtauksen 

muodoista”, kirjoittaa Deleuzian Literacy Studies -kirjan esipuheessaan Colebrook 

(2002, s. 120–121). 



123 

”Maahanmuuttajaistamisen”61 toimielmat 

[Lastemme opettajat] sanovat minulle ja Ajshelle, että poikiemme ongelmat 

johtuvat siitä, että he ovat muuttaneet tänne Kosovosta. Se on vaikea tilanne 

nuorelle ihmiselle, he selostavat, kahden kielen, kulttuurin ja uskonnon 

keskellä eläminen johtaa usein identiteettikriisiin ... Se vaivaa ja suututtaa 

minua ja Ajshea, sillä heidän sanoihinsa sisältyy oletus, että lastemme elämä 

on jotenkin keskeneräistä tai ratkaisevalla tavalla puutteellista, ettei se ole 

tervettä ja täyttä meidän takiamme, siksi että me muutimme tänne pakoon 

sotaa. ... Ajshe yrittää sanoa heille, että minun lapseni ovat täydellisiä ja 

kokonaisia sellaisinaan, he ovat kauniita ja viattomia, ja että pojat ajautuvat 

ongelmiin siksi, että heitä koko ajan muistutetaan sodasta, siitä että he ovat 

kosovolaisia ...” (Statovci, 2019, s. 99–100) 

Perusopetukseen valmistavaa opetusta järjestetään maahanmuuttajille 

(Perusopetuslaki 628/1998). Maahanmuuttaja-termi on luonnollistunut siinä, miten 

se leikkaa läpi lakien, politiikan, opetussuunnitelmien ja kouluarjen. Muutto 

yhdestä maasta toiseen on periaatteessa suhteellisen selvärajainen asuinpaikkojen 

välisen liikkeen käsittävä siirtymä, mutta silti termistä maahanmuuttaja muotoutuu 

jähmeä kategoria ja universaaliksi asetettu identiteetti, jota kannetaan mukana jopa 

ylisukupolvisesti. Kurki (2018) analysoi, miten kotouttamispolitiikassa ja 

koulutusjärjestelmässä tapahtuva ”maahanmuuttajaistaminen” niputtaa joukon 

ihmisiä yhdeksi ryhmäksi huolimatta heidän hyvin erilaisista taustoistaan, 

kokemuksistaan, intresseistään ja tarpeistaan. Kurjen tutkimus osoittaa, miten 

myös koulutus hyvistä pyrkimyksistä huolimatta osallistuu rodullistetun 

eriytymisen vahvistamiseen (2018, s. 1–2). 

Riitaojan (2013) analyysi tekee näkyväksi sen, miten koulun toiminnan 

perustana ja tavoitteena on ”normaali yksilö” ja miten oppilaiden 

konstruoiminen ”monikulttuurisiksi” ja ”maahanmuuttajiksi” tuotetaan tuota 

normaalia vasten. Oppilaiden hierarkkinen kategorisoiminen kytkeytyy oikein 

tietämiseen ja taitamiseen, ja koulun toiminnassa erilaisiksi ja poikkeaviksi 

tunnistetut oppilaat otetaan huolipuheen sekä normaalistamiseen pyrkivien toimien 

kohteeksi. Kategorisoinnit mahdollistavat mukaan ottamisen kuten myös ulko-

puolelle sulkemisen (Riitaoja, 2013, s. iii-iv). 

Ristivetoisuudestaan huolimatta maahanmuuttaja on sana, joka kulkee mukana 

ja jota ei pääse karkuun. Ja toisaalta: ”Uuden sanan tekemiseen liittyy riski unohtaa 

 
61 Termin ”maahanmuuttajaistaminen” on kehittänyt väitöstutkimuksessaan Kurki (2018). 
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ongelma tai uskoa sen ratkenneen” (Spivak, 1997, s. xv). Maahanmuuttaja-termin 

kanssa ajatteleminen kokoaa toimielman, jossa tuottuu oma toimijuutensa luku-

taitojen tutkimukselle. Toimijuusrealistisesti ajateltuna ”maahanmuuttaja” ei ole 

ainoastaan diskursiivinen sana; se on materian ja merkityksen yhteenkietouma. 

Vaikka sanaa vaihdettaisiin, muutettaisiin tai kierrettäisiin, yhteenkietouman 

affektiiviset virtaukset ja materiaaliset urittumat jatkuvat niin kauan, että 

jähmettymät pääsevät taas liikkeeseen ja vapautuvat. 

Deleuzen ajattelussa ongelmasta toiseen on aina liikettä ja epäjatkuvuutta 

(Bignall & Patton, 2010, s. 7), eikä tuolloin jähmetytä kategorioihin eikä 

identiteetteihin, ei edes ihmisyksilöihin tai institutionaalisiin rakenteisiin. Jäykkää, 

urittunutta ja majoorista ajattelua muuttavat sisältä päin pienet eleet, purkaukset ja 

prekaariset liikahtelut. Pajtim Statovcin Finlandia-palkitussa romaanissa Bolla 

perheenäiti ei anna häntä häiritsevän suhtautumistavan olla vaan jatkaa koulun 

opettajien haastamista: ”Hän on yrittänyt tulkinkin välityksellä kertoa heille, että 

pidämme koulua rasistisena ja ettei kukaan lapsi ajattele mistä on kotoisin, harva 

aikuinenkaan sitä miettii ...” (2019, s. 101). 

Vuoren mittakaava: ”Ero” ja aika 

Riitaoja (2013a, 2013b) kirjoittaa, miten yksi modernin suomalaisen kansallis-

valtiotarinan katvealue on sen historian kertomatta jättäminen, että ”suomalainen 

kantaväestö” itsessään on maahanmuuttajia. Näin kerrotussa, luonnollistuneeksi 

muotoutuneessa historian kertomuksessa saamelaiset määritellään kansalliseksi 

vähemmistöksi eikä alueen alkuperäiseksi kantaväestöksi. Valistusaikaa seurannut 

eurooppalainen modernismi on tuottunut suhteessa kolonialismiin. Koska 

koulutusjärjestelmä on muodostunut modernia yhteiskuntaa ylläpitäväksi ja 

uusintavaksi rakenteeksi, koulu on jo lähtökohtaisesti osa koloniaalista projektia 

(Riitaoja, 2013b, s. 331–332; Riitaoja, 2013a). 

Tapa käsittää termi ”maahanmuuttaja” on myös aikakäsitykseen sidottu 

(temporaalisuudesta ks. Murris & Kohan, 2020). Skaalautumalla ajassa miljoonien 

vuosien, kymmenientuhansien vuosien tai tuhansien vuosien välillä ihmislajin 

liikehdintä maapallolla osoittautuu kauttaaltaan nomadiseksi, kun taas 

määrittelytavan keskittyessä tyypillisesti pariin viimeisimpään vuosi-

kymmeneen ”maahanmuuttaja” merkitsee kansallisvaltion ulkopuolelta sisä-

puolelle (illatiivi-sisäpaikallissijamuoto maa/han) siirtynyttä ihmistä. Koko nyky-
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ihmislajin yhteinen alkuperähän sijaitsee Afrikan mantereella. Nämä vuosi-

tuhantisten prosessien skaalautumiset ovat yksi mahdollinen tapa tarkastella 

variaatiota eli ”eroa” ja sen synnyttämiä valtasuhteita. 

Bearnin (2000, s. 447) mukaan Deleuzen filosofiassa ero (difference) merkitsee 

sitä, että asioiden välisiä eroja edeltää ero itsessään. Oliot ilmaisevat itseään 

jatkuvasti loputtomassa variaatiossa. Deleuzelle ero on jakautumisen ja 

eriytymisen prosessi, ei ero kahden asian välillä. Erot tekevät näkyväksi sitä, miten 

muutos on koko ajan meneillään, sillä mitään ”samaa” ei ontologisesti alun perin 

ollutkaan. Vaikka kategorinen tapa hahmottaa maailmaa ohjaa tunnistamaan 

identiteettejä ja representaatioita, mikropoliittiset vapautumiset ja purkautumiset 

ovat jatkuvasti meneillään. Deleuzeläisessa ontologiassa skaalaudutaan mitta-

kaavassa: niin identiteetti kuin vuorikin voi ihmisen mittakaavassa vaikuttaa 

vakaalta, mutta geologian mittakaavassa myös vuori on prosessi (Colebrook, 2002, 

s. 119–120; Deleuze, 2012; Kurikka, 2014, s. 214). 

Jatkuva meneillään oleminen, lakkaamaton jakautumisen ja eriytymisen 

prosessi hetki hetkeltä kouluarjen analyysissa mahdollistaa sen, 

että ”maahanmuuttajaa” ei tarvitse nähdä kategoriana tai identiteettinä. 

Skaalaudutaan mikrohetkeen: toppahousut suhisevat. A-be-ce, a-be-ce-de 

kajahtelee koulun käytävässä Jasminin ja Ariadnen hypähdellessä älytarralta 

toiselle kirjoittamassa kännykkäpelin sanoja. Akateemisesti koulutetun tutkijan 

pedagoginen katse hakee ”kreikkalaiselta” ja ”kiinalais-suomalaiselta” lapselta 

puuttuvan suomen kielen taidon ja lukutaidon kognitiivisen oppimisen tukemista 

matalalta tasolta kohti hierarkkisesti korkeampaa tasoa tai maahanmuuttajataustaan 

liittyvän riskitekijän kontrolloimista erityisellä opetusjärjestelyllä. Mutta 

kehkeytyvässä episodissa on meneillään niin paljon muutakin mahdollista 

analysoitavaa, uusia alkuja odottamassa potentiaalien avautumista: lukutaito-

toimielmassa liikkuvat kertosäkeen toistelun rytmissä affektiiviset tunnut, jotka 

vahvistavat eläväisyyttä sekä nyansoitunutta lukutaitojen ymmärrystä (ks. Artikkeli 

III). Seuraavilla tasangoilla syvennytään luokkahuonetodellisuuteen ja suomi 

toisena kielenä -oppimisen variaatioihin. 

Kuhinaa perusopetukseen valmistavassa opetuksessa 

Pohjoisessa Suomessa 2010-luvun alkupuolella eräänä syyslukukauden päivänä 

yhteisen koulutehtävän ympärille ovat löytäneet muun muassa seuraavat 

osallistujat. Abdul-Qadeer (10 vuotta) asuu veljensä ja äitinsä kanssa vastaanotto-

keskuksessa, ja hänen isänsä on vielä Tšetšeniassa. Ariadnen (8 vuotta) perhe on 
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muuttanut Suomeen vanhempien työn vuoksi Kreikasta. Jasmin (9 vuotta) on 

muuttanut Suomeen Kiinasta, sillä Suomi on hänen isänsä kotimaa. Dahirin (8 

vuotta), Isaaqin (9 vuotta) ja Aishan (12 vuotta) perheen muuton syynä on 

pakolaisuus Somaliasta. Opettaja (aikuinen) on syntynyt Iissä. Tutkija (30 vuotta) 

on paikalla kyborgina, sillä runsaine tutkimuslaitteistoineen hänen fyysinen 

ruumiinsa jatkuu johdoissa, piuhoissa, älylaitteissa, videokameroissa, kannet-

tavissa mikrofoneissa ja muistiinpanovälineissä (ks. Artikkeli I). Näiden ihmis-

yksilöiksi miellettyjen osallistujien ohella tilanteessa ovat läsnä esimerkiksi ruskea 

kartonkikeho, koulun 37 metriä pitkä betonilattia, vuodenaika ja lumi, matka-

puhelimet raakamateriaaleineen, lukutaitopelin ohjelmoitu algoritmi, koulutus-

poliittiset säännökset sekä rajapolitiikka (ks. Artikkeli II). Opiskeltavana aiheena 

ovat ruumiinosat, ja vanhemmat oppilaat harjoittelevat myös monikon 

muodostamista: käsi > kädet, jalka > jalat, hammas > hampaat. Meneillään on 

suomi toisena kielenä -oppitunti perusopetukseen valmistavassa opetuksessa. 

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteissa 

(OPH, 2015) opetuksen lähtökohtia, tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä esitellään 

tavalla, jonka sanavalinnoissa välittyy hierarkkinen käsitys oppimisesta: Taito. 

Taitotaso. Ikätaso. Kielitaidon hallitseminen. Valmius. Kehitysvaihe. Opetus-

hallituksen esitteessä (OPH, 2017) kerrotaan, että perusopetukseen valmistavaa 

opetusta järjestetään, jos perusopetusikäisillä lapsilla ja nuorilla ”ei ole vielä 

tarvittavia kielellisiä valmiuksia” perusopetuksessa opiskeluun. Valmistavassa 

opetuksessa noudatetaan soveltuvin osin suomi toisena kielenä -oppimäärän 

opetussuunnitelman perusteita (OPH, 2015, s. 7). Suomi toisena kielenä -opetuksen 

tavoitteena on kehittyvä alkeiskielitaito. Alkuvaiheessa opiskellaan arkipäivän 

perusviestintää sekä opiskeluun ja koulun arkeen liittyvää kieltä. Opetuksessa 

käsitellään myös suomalaista kulttuuria, kuten juhlapyhiä ja tapoja sekä luontoa ja 

ympäristöä. ”Luku- ja kirjoitustaidottomille oppilaille tarjotaan heidän taito- ja 

ikätasolleen soveltuvaa opetusta” (OPH, 2017, s. 3–5). Opetushallituksen (2017) 

esitteen mukaan 

[l]ukemisessa ja luetun ymmärtämisessä ... [o]piskellaan isot ja pienet 

kirjaimet, kirjain–äännevastaavuuden periaate, äänteiden yhdistäminen 

toisiinsa ja tavujen rakentuminen. Opiskellaan myös oikea lukusuunta sekä 

harjoitellaan sanojen ja lauseiden lukemista äänne- ja tavutasolta edeten kohti 

sana-, lause- ja tekstitasoa. ... Kirjoittamisessa keskeisiä sisältöjä ovat ... kielen 

keskeisten äännepiirteiden kirjoittamisen harjoittelu. Motoristen taitojen 
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harjoittelu on myös tarpeen oppilaan hienomotoristen taitojen kehittämiseksi. 

(OPH, 2017, s. 6) 

Vaikka onkin tärkeää painottaa luku- ja kirjoitustaitoa, puhe ikätasosta, taitotasosta 

ja kehitysvaiheista muodostaa typistävän kehikon, jonka tasaiseen ja yhteis-

mitalliseen koneistoon jokainen oppivelvollisuusikäinen tyypillisesti ensim-

mäisestä koulupäivästään alkaen pusketaan. Lisäksi Kalliokoski (2009) proble-

matisoi taustaltaan monikielisten oppilaiden ”oman” äidinkielen määrittelemisen 

hankaluutta sekä kansallisvaltioajattelua ja suomalaisuuden oletettua yhtenäisyyttä 

S2-opetuksen järjestelyjen taustalla. Kalliokoski (2009) nostaa esille huolen S2-

opetukseen sisäänkirjoitetusta ideologiasta, jonka mukaan opetuksessa katego-

risoidaan oppilaita syntyperän ja kielitaustan pohjalta kielienemmistön näkö-

kulmasta, jolloin syrjäytymisen ehkäisemiseen tarkoitettu opetus kääntyykin 

itseään vastaan (s. 437–439). 

Viime vuosina Ruskeat tytöt -yhteisö on tuonut yhteiskunnalliseen 

keskusteluun esille vähemmistönäkökulman ja huomauttanut, että S2-oppimäärään 

ohjaaminen ei aina ole ollut perusteltua, vaan on oppilaita, joille suomi äidinkielenä 

-opetus soveltuu paremmin. Kaikkien koulu -podcastissa Pazilaiti Simayijiang 

kommentoi (kohdassa 18:30): 

”Se oli mulle tosi selkeetä että, äs kaks ei niinku palvele mun tarpeita nyt 

[naurahtaa]. Minä vitosluokalla, suomi kaksi -kieli ei palvele tarpeitani ja 

haluan kirjallisuutta opiskelemaan [naurua]. Niin, se myöskin ehkä löi myös, 

muhun sellaisen leiman että mä oon just se vitun mamu joka, väittää vastaan 

ja ei tiijä että tarvitsisin oikeesti äs kakkosta ja haluu äikkään jostain kumman 

syystä” (Eid, 2019). 

Asia on edelleen monisyinen, ja samalla aiheen tärkeys koskettaa yhä useampia 

suomalaisen koulun oppilaita ja vaikuttaa heidän elämäänsä. Vuoden 2012 PISA-

tutkimuksissa tuotettiin ensimmäistä kertaa aineiston laajuuden suhteen luotettavaa 

tietoa ”maahanmuuttajataustaisten oppilaiden” osaamisesta (Välijärvi & Kupari, 

2015, s. 4). Tulosten mukaan ”[m]aahanmuuttajien lukutaito on hälyttävän heikko 

– poikien tilanne erityisen huolestuttava” ja ”[m]aahanmuuttajien lukutaidon 

kehittäminen on suomalaisen koulun suurimpia haasteita” (Arffman & Nissinen, 

2015, s. 32, 43). Tuoreimman PISA 2018 -tutkimuksen mukaan ”maahanmuuttaja-

taustaisten ja kantaväestön” oppilaiden osaamiserot ovat pysyneet ennallaan, mutta 

samalla huomautetaan, ettei maahanmuuttajataustan yhteys lukutaitotuloksiin ole 

kovin vahva, vaan sukupuolen ja sosioekonomisen taustan vaikutus on 
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merkitsevämpi (Leino ym., 2019, s. 53; ks. myös Lahelma, Lappalainen & Kurki, 

2020). Alkumittaus-tutkimuksen mukaan perusopetuksen ensimmäisen luokan 

alussa lukutaidon osalta suomea toisena kielenä opiskelevien ”maahanmuuttaja-

taustaisten oppilaiden” osaamistaso oli selvästi matalampi kuin muiden oppilaiden. 

Osa aineistosta oli kerätty perusopetukseen valmistavassa opetuksessa (Ukkola & 

Metsämuuronen, 2019, s. 58). Perusopetuksen päättövaiheen suomi toisena kielenä 

-oppimäärän oppimistulosten arvioinnissa parhaat oppimistulokset saavuttivat 

pelkästään S2-oppimäärää suomi äidinkielenä -oppitunneilla ilman eriyttämistä 

opiskelleet oppilaat, joista suurin osa oli käynyt koko perusopetuksen Suomessa 

(Kuukka & Metsämuuronen, 2016). 

Koska maahanmuuttotaustaisten oppijoiden suomi toisena kielenä -opetuksen 

järjestäminen, pedagogiikka sekä tutkimus ovat erityisen kategorisointeja pakeneva 

aihe, on olennaista etsiä ja kokeilla tarkastelukulmia, jotka tuovat esille ilmiön 

kompleksisuutta. Martikainen (2009, s. 1–2) painottaakin erityispiirteitä maahan-

muuttotutkimuksessa: ”maahanmuutto” on yksi ihmisen elämään vaikuttava tekijä, 

joka on riippumaton esimerkiksi kansalaisuudesta, etnisyydestä tai uskonnosta. 

Ihmisillä, jotka ovat siirtyneet pitkäkestoisesti valtiosta toiseen, on usein uudessa 

yhteiskunnassa jonkinlainen vähemmistöasema (Martikainen, 2009, s. 2). 

Huomion kiinnittäminen toimielmiin mahdollistaa samaan aikaan sekä spesifeihin 

yksityiskohtiin tarttumisen että näiden ainutkertaisuuksien tarkastelun aikaan ja 

paikkaan kytkeytyneinä. Tällaisessa analyysissa ”maahanmuuttaja” ei tule 

nähdyksi jähmeänä kategoriana tai määrittävänä identiteettinä, vaan on mahdollista 

skaalautua uuden kielen ja lukutaidon omaksumisen hetkiin ja erityisyyteen. Kielen 

oppiminen ei tällöin näyttäydy pysyvänä varastona, johon koulutyöllä kannetaan 

lisää ja lisää sisältöä, vaan toiminnallisin leikkauksin voidaan kiinnittyä 

analysoimaan tietyssä lukutaitotoimielmassa meneillään olevaa elämää. 

Oppimisella ei siis tarvitse pyrkiä ainoastaan kumulatiiviseen ja ennalta 

määriteltyyn tulevaisuuden osaamiseen, vaan merkityksellisyyttä on meneillään 

myös tässä ja nyt, nykyhetken tämyyksissä, jatkuvasti kehkeytyen ja uusiin 

suhteisiin kytkeytyen. 

Perusopetukseen valmistavan opetuksen kontekstia voi pitää monin tavoin 

kurittomana. Standardit pakenenevat määrittelyä. Kategorioita ja mittareita voi 

pyrkiä soveltamaan, mutta opetus kuhisee anomalisia prosesseja (ks. Williams, 

2013, s. 154), jotka karkaavat hallitsemista ja siten tekevät mahdolliseksi nähdä 

asioita toisin. Siinä missä perusopetuksen totutut käytänteet ovat itsestään 

selvyyksiksi luonnollistuneita ”normaaleja”, perusopetukseen valmistavalla 

opetuksella on oma rytminsä ja tahtisuutensa. Opetukseen osallistuvat lapset ovat 
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eri-ikäisiä ja etenevät omatahtisesti, mikä häiritsee kouluarjen totuttua aika-

käsitystä (temporaalisuudesta ks. Murris & Kohan, 2020). Autonominen ja yksilö-

keskeinen sapluuna ei toimi: opettaja tekee katkeamatonta yhteistyötä koulun-

käynninohjaajan, S2-opettajan, erityisopettajan, integrointiluokkien opettajien, 

äidinkielten opettajien ja uskonnon opettajien kanssa. Vilisevän arjen tuoksinassa 

ei edes voi välttyä keskinäisten riippuvuuksien monimutkaisten muotojen 

kunnioittamiselta (Manning, 2016, s. 4). 

Laskettelua Kaukasian vuoristossa 

Havainnointipäivä tutkimuskoululla, syyskuu: 

Populaarikulttuuria näkyy luokassa joka puolella. Tutkija istuu sohvalla 

luokan sivussa. Eleni tulee syliin, Dahir ja Khalid tuovat husky-pehmolelun 

syliin. Luokassa on meneillään luontosanojen opiskelu. Opiskellaan 

monisteesta marjoja. Opettaja on tuonut kotoa mukanaan pakasterasioissa 

puna- ja mustaherukoita maistiaisiksi. ”Sininen suu”, mietitään mustikoita, ja 

lapsia naurattaa. Opettaja sanoo kaivavansa esiin ”iPadin aivot” ja näyttää 

myös iPhonestaan kuvia oman kotipihansa marjapensaista. 

Abdul-Qadeer62  istuu paikallaan ja katselee ulos, missä joku ryhmä pelaa 

pesäpalloa. Hän innostuu kertomaan siitä tutkijalle vähäsen, sanoo 

muistavansa pelin nimen äidinkielellään. Hän nimeää pesäpallon venäjäksi. 

Sitten hän lukee tekemänsä marjamonisteen sanat ääneen. Tutkija kysyy, 

ovatko marjat samoja Abdul-Qadeerin kotimaassa. Hän innostuu kertomaan 

kodin sijaitsevan vuoristossa (siellä ei ole puolukoita eikä mustikoita), piirtää 

monisteeseen kuvan, ja puheessa alkavat sekoittua englanti ja suomi. Hän 

piirtää isän veljen (”What is uncle in Finnish language?”), joka osaa 

lumilautailla. Ja hän alkaa kertoa, miten hän on itse isän kanssa mennyt ylös 

pienemmälle vuorelle hissillä ja lasketellut suksilla alas, pikkuveli myös 

(Abdul-Qadeer piirtää tikku-ukkoja monisteeseen). Hän sanoo, että vuoret ovat 

korkeat ja kauniit. Isä asuu siellä edelleen. Tutkija ehdottaa, että katsottaisiin 

internetistä kuvia, pyytää opettajalta iPadia ja tämä ohjaa puhelimelleen. 

Abdul-Qadeer on hyvin innoissaan ja ehdottaa YouTuben käynnistämistä 

kännykästä ja alkaa sanella, mitä kirjaimia hakukenttään kirjoitetaan. 

 
62 Samasta kohtaamisesta Abdul-Qadeerin kanssa on kirjoitettu monilukutaitoa käsittelevä artikkeli 
Äidinkielen opettajain liiton vuosikirjaan (Jokinen, 2016). 
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Kotipaikan nimen kirjoittaminen latinalaisin aakkosin vaatii muutaman 

kokeilun, ennen kuin videot löytyvät. Alussa on venäjänkielisiä tekstejä. Sitten 

kuvat vuorista, laskettelusta ja lasketteluhissistä ilmestyvät näytölle. Pohjois-

Kaukasian vuoristot sijaitsevat eteläisessä Tšetšeniassa. 

Tunnin päätteeksi käydään lähimetsikössä poimimassa ja maistelemassa 

puolukoita. Kirpeitten puolukoitten maistelu saa aikaan paljonpuhuvia ilmeitä, 

ja nauru hersyy. Lapset ottavat digikameralla valokuvia, ja ne ladataan 

myöhemmin luokan blogiin kuvatekstien kera. 

(Tiivistelmä havainnointimuistiinpanoista) 

Valmistava luokka, lokakuun alku: 

Abdul-Qadeer ja Rashad siirtyvät tämän päivän jälkeen toisen kunnan 

vastaanottokeskukseen. Luokassa vietetään läksiäisiä ja on hyvin haikeaa. 

Veljekset saavat muistoksi tutkimuksesta kortit, joissa on kuvankaappaukseksi 

valittu Abdul-Qadeer nauraen koskettamassa puhelimellaan tutkijan nimi-

kylttiä ja Rashad tuulettamassa koulun pihassa juuri muistamansa MÄNTY-

sanan yhdistämistä mäntypuuhun. 

(Tiivistelmä havainnointimuistiinpanoista) 

Pikkuus 

“Ennalta määräämättömyys ei ole historian loppu vaan solmukohta, jossa uudet 

alut odottavat tilaisuuttaan”, kirjoittaa Tsing (2020, s. 309). Kun valistusajan 

edistyksen eetoksesta siirrytään prekaariin hajoamisen aikaan, on tunnistettava 

toisenlaisia tapoja löytää merkityksellisyyttä ja runsautta. Alla olevissa valokuvissa 

harjoitellaan luontosanoja ulkona kuulaana syyspäivänä: 
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Kuva 9. Lokakuussa viedään NFC-pelit ulos. Dahir innostuu auttamaan tutkijaa äly-

tarrojen kiinnittämisessä ja hakee oman teippinsä avuksi. Kussakin älytarrassa on yksi 

kirjain, ja pien- ja suuraakkosilla on omat tarransa. Aakkosia sijoitetaan eri puolille 

pihaa, ja oppilaat kirjoittavat puhelimilla sanoja oikeita kirjaimia etsien ja kulkemalla 

älytarralta toiselle. Havunneulasia on putoillut maahan männyistä. Tiaiset sirkuttavat. 

Seuraavilla neljällä pienellä lukutaitotasangolla etsitään tapoja kytkeytyä luku-

taitojen ajattelemisessa sellaiseen posthumanistiseen logiikkaan, joka hyväksyy 

epävarmuuden ja ennaltamääräämättömyyden. Näitä tulokulmia ovat minoorisuus, 

emergentti kehkeytyminen, ruumiillinen affektiteoria sekä pikkuuksien oliovoima. 

Kafka: Minoorisuus lukutaitotutkimuksessa 

Franz Kafka kuuluu vähemmistön vähemmistöön ja kirjoittaa teoksiaan vieraassa 

kielessä. Kafkan kieli on moninkertaisesti marginaalinen ja lukuisia kertoja 

paikoiltaan siirtynyt kieli (Deleuze & Guattari, 1986, s. 20). Deleuzen ja Guattarin 

teos Kafka: Toward a Minor Literature julkaistiin alkuperäiskielellä ranskaksi 

vuonna 1975. Kirjallisuudentutkijat Rantonen ja Savolainen (2010, s. 16) kääntävät 
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Deleuzen ja Guattarin käsitteen minor literature ”pieneksi kirjallisuudeksi”, joka 

muotoutuu valtakirjallisuuden sisällä. Kirjallisuudentutkija Kurikka (2013) 

puolestaan on kääntänyt Deleuzen ja Guattarin käsitteen ”vähäkirjallisuudeksi”. 

Deleuzellä (2005) vähemmistö ja enemmistö eivät viitaa lukumäärään eivätkä 

siis eroa toisistaan määrällisesti, vaan vähemmistö voi olla lukumäärältään 

suurempi kuin enemmistö. Enemmistön määrittelee malli, johon on sopeuduttava. 

Vähemmistöllä taas ei ole mallia, vaan se on muutos ja prosessi (Deleuze, 2005, s. 

131). Siten ”minoorisuus” viittaa standardimallista poikkeavaan tai sitä 

murentavaan toimintatapaan. Minoorinen kirjallisuus ei ole vähemmistökielellä 

kirjoitettua, vaan ennemminkin vähemmistö tuottaa sen enemmistöisessä kielessä 

(Deleuze & Guattari, 1986, s. 16). Vähäkirjallisuuden kollektiivisuus purkaa ja 

häiritsee käsitystä pysyvistä tai selkeistä identiteeteistä (Vaittinen, 2016). 

Colebrookin (2002) mukaan minoorinen kirjallisuus ei vetoa vakiintuneisiin 

malleihin eikä väitä edustavansa ihmisyyttä. Se häiritsee ja siirtää perinnettä 

sijoiltaan; tuottaa sellaista, mikä ei ole ennestään tunnistettavaa. Sen kieli vaikuttaa 

vieraalta ja avoimelta mutaatiolle; kielen voimat eivät ole sidottuja 

kommunikaatioon ja representaatioon (Colebrook, 2002, s. 104–105, 117–118). 

Millaista minoorisuus onkaan lukutaitotoiminnassa, jossa matkapuhelin 

tuottaa lapsen nimen: ”Abdul-Qadeer!” Tilanne tapahtuu luokkahuoneen edustalla 

koulun käytävässä. Lapsi innostuu: ”Katso!”, hän sanoo suomeksi ja osoittaa äly-

tarraa, jota puhelimella koskettamalla hänen nimensä toistuu. Hän jatkaa venäjäksi 

pitkän selostuksen kulttuurimentorille, joka vastaa suomeksi: ”Joo.” Video-

tallenteen litterointi ei onnistu ilman venäjän kielen taitoa. On aistittavissa, miten 

minoorinen virtaus pulpahtelee urittuneeseen suoraan käytävään, sotkien ja häiriten 

koulun majoorista ja jähmeää virtaa. 

Tuoksuvalmuskateoria: Tsing ja kehkeytyminen 

Tsing (2020) kirjoittaa, että kun Neuvostoliitto hajosi vuonna 1991, tuhansien 

siperialaisten kerrotaan lähteneen metsään keräämään sieniä. Kun Hiroshima 

tuhoutui atomipommin iskusta vuonna 1945, ensimmäisen elollisen palaneesta 

maasta kasvaneen olion kerrotaan olleen sieni. Kun maailma järkkyy, metsässä 

käveleminen ja sienien kerääminen auttavat pääsemään takaisin jaloilleen. Sienten 

maanalainen rihmasto kytkee ne toisiinsa mutta ei näy päälle päin, ja sieniä 

havaitakseen katse täytyy pitää erityisellä tavalla valppaana. Sienet pulpahtavat 

esiin yllättäen ja arvaamatta (Tsing, 2020, s. 17–19). 
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Teoksessaan Lopun aikojen sieni: Elämää kapitalismin raunioissa (2020; 

alkup. The mushroom at the end of the world: On the possibility of life in capitalist 

ruins, 2015) Tsing keskittyy matsutakesieneen eli tuoksuvalmuskaan, joka kasvaa 

myös Suomessa mutta on erityisen arvokkaana pidetty sieni Japanissa. Tuoksu-

valmuska on männyn juurisieni, jolla on erityinen ja voimakas, häiritseväkin 

tuoksu. ”Haju on toisen läsnäoloa meissä itsessämme”, Tsing (2020, s. 67) jäljittää 

haistamisen erityisyyttä moniaistisessa havaitsemisessa. Tsingin (2020) kirja 

kulkee läpi globaalin matsutake-tuotantoketjun tuoden esiin prekaaristen sienen-

kerääjien leirielämän ja selviytymisen, epäoikeudenmukaisen kaupanteon, 

kapitalistisen pääomantuotannon ja ihmisten ja ei-ihmisten keskinäisen 

riippuvuuden antroposeenin sotkuissa elämisessä. Tuoksuvalmuskatarina pureutuu 

sen suuren kertomuksen tuhoisiin seurauksiin, miten modernisaation, teollisen 

vallankumouksen ja sotienjälkeisen kehityksen piti olla kaikille eduksi. 

Prekaarisuus on elämää ilman lupausta pysyvyydestä, kasvusta, edistyksestä ja 

paremmasta huomisesta. Kapitalismista huolimatta elämä toistaiseksi jatkuu, 

vaikka ihminen on häirinnyt planeetan ekologiaa; raunioissa elämisestä on tullut 

kaikkien yhteinen koti (Tsing, 2020). 

Tsing (2020) rakentaa sieniajattelullaan oivaltavan teorian, joka painottaa 

hetkellisiä yhdistelmiä ja monisuuntaisia historioita. Individualististen edistys-

tarinoiden sijaan teoria kysyy, mitä muuta on meneillään. Sieniteoria antaa 

erilaisuudelle luvan häiritä liian helppoja ratkaisuja ja kehottaa kiinnittämään 

huomion ”piilevään yhteisvaurauteen” (latent commons): näennäisen yhden-

tekeviin asioihin, keskinäisiin riippuvuuksiin, toisille haavoittuvana olemiseen 

sekä sen ennaltamääräämättömyyden hyväksymiseen, ettei kontrollissa oleminen 

voi jatkua. Piilevän yhteisvaurauden huomaaminen voi parhaimmillaankin 

tarkoittaa hyvin hetkellisiin pilkahduksiin tarttumista; vaikka ne ovat kaikkiallisia, 

niiden tunnistettavat vihjeet ovat kehittymättömiä, ohuita, paikoittaisia ja epä-

vakaita. Ne ovat vaikeasti tavoitettavia, mutta niissä pulpahtelee esiin realisoi-

tumattomia mahdollisuuksia; sellaista ennaltamääräämättömän kanssa eläminen 

kuitenkin on (Tsing, 2020, s. 307–312). 

Siinä missä vallitseva lukutaitoihin ja niiden pedagogiikkaan liittyvä ajattelu 

perustuu hierarkkiseen edistykseen, ennalta määrättyihin tavoitteisiin, valko-

kauluksiseen asiantuntijatietoon, auktoriteetteihin, standardisointiin ja bench-

markkaukseen sekä kategoriseen rationaalisuuteen, sieniteoria puhuttaa luku-

taitojen ajattelemista toisenlaisesta näkökulmasta. Opetus ja kasvatus ovat aina yli-

sukupolvista tapahtumaketjua, ja siten luokkahuoneessa tapahtuva hetki risteää 
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samanaikaisesti vaikkapa kolmenkymmenen vuoden päähän tulevaisuuteen. Luku-

taitohetki on aina jo tulevaisuushyppy temporaalisuudessa. Jokaisella yhteis-

muotoutumisella on väliä, kuten seuraavassa Jasminin kertomuksessa käy ilmi. 

Jasmin kirjoitti kertomuksensa kannettavalla tietokoneella luontokouluvierailua 

seuranneena päivänä ja merkitsi lauseet Wordissa eri väreillä. 

Lapsi pitelee luontokoululla videokameraa ja juoksee suon viertä pitkospuita 

pitkin luokkatovereiden perässä. Toppahousut suhisevat askelten vilkkaassa 

rytmissä ja lapsi rallattaa satunnaisia tavuja ja sanoja samassa tahdissa, 

hengittää. Kameran kuvassa poukkoilee vihertävää heinikkoa. (Videoaineisto, 

lokakuu) 

eilen menimme luonto kouluun. tuli yksi kiva 
liikunta se on, vaihto leikki, sitten hiihdettiin, 
ja pompi. sitten menimme syötä, syötä loppuun 
menimme metsä. me on näkeny suo, suo on 
ihana . meijänkin on pelannu tuoon ottaa 
käpyjä ja sitten laittaa se pitkälle. ketä on tosi 
pitkä ne voittaja. (Jasmin) 

Tavallisia lukutaitoaffekteja 

”Onko sulla pleikkaa? On! Mikä peli? Jalkkis ja sota. Mikä jalkkis? FIFA.” 

Valmistavan luokan lapset haastattelevat videolla toisiaan. Khalid pelaa 

legoilla sotapeliä ja tietokoneilla pelejä. Isoveli kirjoittaa ja Khalid pelaa. 

Hänellä on oma kännykkä, jolla hän pelaa. Khalid lukee kotona Aku Ankkoja. 

Eleni lukee kotona venäjänkielisiä kirjoja ”varmaan joka päivä”. Elenilläkin 

on oma kännykkä. Hänen mielestään tutkimuksessa pelattava NFC-peli 

eli ”tähtijuttu” on ”hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, sata kertaa hyvä!”. Ilme on 

innostunut. Sen sijaan Khalidin mielestä huonoa on se karhupeli, jossa pitää 

lukea ja etsiä niitä kirjaimia, niin ”se on vähän vaikea ja ne muut on helppoja”. 

Kuudesluokkalainen Dersim kertoo olevansa chatissa yhteydessä kotimaassa 

asuvan äitinsä kanssa neljä kertaa viikossa. (Joulukuun alku) 

Spinozalaisessa teoriassa affektilla tarkoitetaan ruumiillista tietämistä sekä voimaa, 

joka liikuttaa inhimillisiä ja ei-inhimillisiä ruumiita. Affekti ymmärretään 

muutoksina ruumiin kapasiteetissa (Hickey-Moody, 2013, s. 80). Spinoza 

(1677/2019) kirjoittaa: ”Affektilla ymmärrän ruumiin tiloja, jotka lisäävät tai 
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vähentävät, auttavat tai estävät ruumiin omaa toimintakykyä ...” (s. 138). 

Spinozalle (1677/2019) ”tajunta ja ruumis ovat yksi ja sama olio” (s. 140). 

Olennaista on huomata, että spinozalainen affekti on enemmän-kuin-inhimillinen, 

eikä se pitäydy yksilöllisen ihmisruumiin rajoissa. Affekti sijaitsee niissä intensi-

teeteissä, jotka siirtyvät ruumiista ruumiiseen; niissä resonansseissa, jotka kiertävät 

ruumiin ja maailman ympärillä ja välillä (Gregg & Seigworth, 2010, s. 1). 

Antropologi Stewartin kirja Ordinary affects (2007) käsittää 115 pientä ja haja-

naista tarinaa, joissa kerrotaan jokapäiväisistä tapahtumista yhdysvaltalaisessa 

arjessa. Alkusanojensa mukaan kirja ei omistaudu tuomaan esille sellaisia totuuksia, 

jotka tukevat jo ennalta hyvin tunnettua käsitystä maailmasta. Sen sijaan kirja 

yllyttää huomioimaan intensiivisiä, käsinkosketeltavia ja liikuttavia potentiaaleja. 

Nämä tavalliset affektit ylittävät ja laistavat ”merkityksen” ja ”representaation” – 

tai ainakin yrittävät hidastaa totuttua nopeaa hyppyä representationaaliseen 

ajatteluun. Stewartin (2007) mukaan tavallinen voi tapahtua ennen kuin mieli ehtii 

ajatella – se on pieniä kokemuksia, tunnistamista sekä hämmennystä, kun täytyykin 

pysähtyä saamaan kiinni siitä, missä jo on. Tavallinen affekti on esipersoonallista. 

Stewart (2007) kirjoittaa, että ajatteleminen on tavallisten affektien näkökulmasta 

hajanaista ja materiaalista, eikä se etsi maagista päätöstä. Vaikka näyttää siltä kuin 

olisi paljon kiveen kirjoitettua, juuri tavallisuuden epämääräisyys ja keskeneräisyys 

jatkavatkin liikettään. Tavallisuus on muuttuva toimielma asioita, jotka tapahtuvat 

ja jotka tunnetaan; ihmisten, olioiden ja diskurssien ruumiita, jotka kirjaimellisesti 

vaikuttavat toisiinsa ja tuottavat intensiteettejä (Stewart, 2007, s. 1–5, 63, 127–128). 

Stewartin (2007) kirjan takakannen arviossa Haraway huomauttaa, miten 

olennaisen tärkeää on viljellä hitaan katsomisen ja kiirehtimättömän huomion 

vaikeita käytäntöjä, sillä ilman jokapäiväisen elämän ottamista vakavasti paljon jää 

pimentoon. Stewartin (2007) mukaan tavalliset affektit ovat vaihtelevia, aaltoilevia 

kapasiteetteja vaikuttaa ja tulla vaikutetuksi. Jokin kokoontuu hetkessä yhteen 

tapahtumana ja tuntemuksena. Affektit ovat jatkuvaa liikettä suhteiden, tapahtuma-

paikkojen, epävarmuuksien ja kehkeytymisten välillä (Stewart, 2007, s. 1–5). 

Lukutaitotutkimuksen kannalta erityisen mielenkiintoinen on Spinozan 

(1677/2019) väite: ”Ruumiin ollessa liikkumaton ei tajuntakaan pysty ajatteluun” 

(s. 141). Silti juuri lukutaito on totutusti sijoitettu hiljaiseen työskentelyyn 

paikallaan pysyen. Tämän väitöstutkimuksen kolmas artikkeli (ks. Artikkeli III) 

kokeilee affektiivisen liikkumisen kautta sen pohtimista, miten lukutaidon ja luku-

taidottomuuden binaari voisi operoida toisin. Lukutaitotutkimuksessa affektin 

huomioon ottaminen tarjoaa keinoja tutkia oppimisen toimielmassa tiedosta-

mattomia voimia – fyysisiä ja kognitiivisia intensiteettejä – jotka toimivat 
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lukemiseen sitoutumisen tukena ja motivaationa (Lenters, 2016, s. 286; Smith, 

2016). Maahanmuuttotaustaisten nuorten kanssa Lee, Falter ja Schoonover (2020) 

etsivät affektiin osallistumalla oikeudenmukaisempia tapoja toimia lukutaitojen 

parissa. Thiel ja Dernikos (2020) kirjoittavat lukutaitojen valkoisuudesta 63  ja 

analysoivat affektin ruumiillisuutta kehittääkseen posthumanistisen tavan tietää, 

olla ja tehdä lukutaitoja. Boldtin (2020) mukaan tietoisuutta ja kielikeskeisyyttä 

painottava oppiminen on ollut lukutaitotutkimuksessa liian yksipuolista, ja vaihto-

ehtona hän analysoi affektin avulla, miten lukutaito voisi tuntua ja tulla ilmaistuksi 

ruumiillisesti eloisana. 

On paljon potentiaalia siinä, kun lukutaitokäsitystä laajennetaan käsittämään 

affektiivisuus ja ruumiillisuus. Ilo, eloisuus ja vahvistava affekti tekevät mahdolli-

seksi myös muun kuin kapeita taitoja mittaavan lukutaidollisuuden. Liike ja 

jatkuvasti meneillään oleva kuhina pitävät sisällään affektiivista voimaa, jonka 

tunnistaminen auttaa arvostamaan lukutaitotoimintaa toisin. On mahdollista 

ymmärtää lukutaitoja myös muuna kuin huippulukijoiden kategorian kasvatta-

miseen tähtäävänä, hierarkkisena ja selvärajaisena taitona tai kompetenssina. 

Pikkuuksien uppiniskainen lukutaitovoima 

Suolanmuru, siemen, muovilelun palanen, maitohampaan lähdön aiheuttama kolo64 

– nämä ovat esimerkkejä posthumanistisen lapsuudentutkijan Myersin 

(2015) ”pikkujuttujen” (tinythings) käsitteestä, jonka määrittelemisessä ovat olleet 

mukana hänen tutkimusluokkansa varhaiskasvatusikäiset lapset, etenkin tyttö 

nimeltä Clara. Lasten kertoman mukaan pikkujutut ovat sekä fantastisia että 

häiritseviä toimijoita luokkahuoneessa, ja niillä todella on voimaa. Pikkujutut 

ovat ”cooleja” kuin pikkuiset jalokivet, ja niitä on vaikea vastustaa, sillä ne 

suorastaan ”tekevät hulluksi”, koska ne todella pystyvät vaivaamaan ihmistä. 

Claran kertomus vetosi välittömästi ryhmän muihin lapsiin, jotka myös alkoivat 

tunnistaa pikkujuttuja luokassa ja kertoa niiden monimutkaisia tarinoita (Myers, 

2015, s. 182–185). 

Myers käyttää posthumanistisessa analyysissaan Bennettin (2020) oliovoiman 

(thing-power) käsitettä, joka painottaa materian toimijuutta. Näin lapset 

määrittelivät Myersin (2015) tutkimuksessa pikkujuttujen olennaisia parametrejä: 

 
63 Tämä korostus on väitöskirjatutkijan oma. 
64  Sattumoisin juuri tämän tekstinpalan kirjoittamisen päivänä väitöskirjatutkijan keskimmäisellä 
lapsella irtosi ensimmäinen maitohammas, mikä jätti yläetuhampaan kohdalle kolon. 
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1. Pikkujutut ovat kirjaimellisesti pieniä. Pienen koon vuoksi toiset (yleensä 

aikuiset) ohittavat niiden tärkeyden ja toimijuudellisen voiman. Joskus niitä ei 

voi havaita näkemällä, vaikka niiden olemassaolon voisi tuntea. 

2. Pikkujuttuja on kaikkialla, eikä niiden vaikutuksia pääse pakoon. Joskus ne 

ovat yleisiä. Joskus taas pikkujuttu on harvinainen, mutta silti sen vaikutus voi 

olla kokoon nähden suhteeton. Kuten pieni kivi, joka pudotettuna veteen luo 

pitkälle yltävää liplatusta. 

3. Pikkujutut ovat ristiriitaisia. Voi tuntua suurelta ilolta olla tekemisissä pikku-

juttujen kanssa niiden materiaalisten ominaisuuksien vuoksi (kuten väri, 

rakenne ja koko). Nämä kytkeytymiset eivät kuitenkaan ole yksiselitteisesti 

positiivisia, sillä pikkujutut ovat myös hyvinkin uppiniskaisia. Pikkujuttu on 

aktiivinen toimija, ei pelkkä mykkä objekti (Myers, 2015, s. 186–188). 

Myersin tutkimus on osoittautunut tuottoisaksi lukutaitojen kanssa ajattelemiselle. 

Claran kädessään pitelemän pikkuruisen suolanmurusen vaikutus on ulottunut 

Yhdysvalloista Suomeen ja herättänyt tutkijassa ajatuksen pikkuuden logiikasta. 

Lukutaitotutkimuksessa pikkuus on sellaista, mikä on aina jo meneillään ja aina jo 

tapahtuu, mutta kuten pikkujuttujenkin kohdalla, aikuiset ohittavat niiden 

olemassaolon. Pikkuus elää produktiivisena näennäisesti binaarisuhteessa 

suuruuteen; menestyksen, edistyksen ja jatkuvan kasvun eetos, johon lukutaitokin 

herkästi tulee valjastetuksi, purkautuu keskittymällä pikkuuteen. Pikkuus 

kehkeytyy hetkessä ilman painetta tähdätä tulevaisuuden menestykseen. Pikkuuden 

logiikassa jokaisella yhteismuotoutumisella on väliä (Barad, 2007, s. 185). Pikkuus 

pilkahtelee ja pulpahtelee rihmastoisesti esiin, jos jaksaa hitaasti, hiljaa ja 

kärsivällisesti kiinnittää huomion myös pääasioiden sivuun ja liepeille. 
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OSA 3: Ratkaisut ilman ratkaisuja 
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Kärsineen planeetan lukutaidot 

Pienten lukutaitotasankojen lävitse kulkeminen on epäilemättä hämmentänyt 

lukijaa. Perinteisessä tutkimuskirjoittamisessa tulosluku on yleensä ollut erään-

lainen katharsis, jossa valmistelevassa osuudessa kehkeytynyt jännite laukeaa. 

Kasvatustieteen alalla on myös tavallista tarjota lopputuloksena ”hyviä käytänteitä” 

ja toimivia pedagogisia malleja, joiden oletetaan ratkaisevan tutkimuksessa 

käsitellyt ongelmakohdat (Guttorm, 2012). Miten siis jakaa väitöstutkimuksen 

keskeiset löydökset ilman että niihin sisäänrakentuu epifeenisyyttä, ratkaisua ja 

edistyksen eetosta? Tässä kolmannessa osassa perustellaan tutkimusartikkelien 

sekä pienten lukutaitotasankojen pohjalta, miten kehkeytyvä tieto nähdään uusien 

yhteyksien ja suhteiden luomisena sekä käsitteiden syntymisenä. 

 

Kuva 10. Koulun käytävässä Ariadne ja Jasmin päättävät alkaa kerätä joulusanoja 

kahdestaan. He valitsevat aina yhteisen sanan ja etsivät yhdessä tarvittavat kirjaimet. 

He keksivät alkaa rallattaa samalla: ”O-o-o-o, na-na-na-na” sen mukaan, mitä kirjainta 

he etsivät. He hypähtelevät edestakaisin pitkin käytävää. Taustalla kuuluu joululauluja. 

Yllä olevassa jouluviikon videoinnin kuvakaappauksessa on meneillään tämän 

väitöstutkimuksen analyysiprosessia yhä uudelleen ohjannut lukutaitoepisodi. 

Tuokion hedelmöittämät lukutaitopohdinnat ovat olleet väitöstutkimuksen tapa 

pyrkiä rakentamaan uusia suhteita lukutaitojen ymmärtämiseen tavalla, joka ei 

vähennä, pelkistä, typistä ja jähmetä tietoa helposti hyödynnettävään ja välineel-

listettävään muotoon. 
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3 Tutkimusartikkelien toimielmat 

Tämä väitöstutkimus esittelee seuraavaksi katsauksen kansainvälisissä 

journaaleissa julkaistujen kolmen tutkimusartikkelin löydöksiin ja ehdotuksiin. 

Väitöskirjan perustana olevia artikkeleja tarkastellaan tässä suhteisina toimielmina 

(ks. Alaluku 1.3.1, Mitä toimielmat tekevät?). Ihmissubjekti itsessään on aina myös 

liittoumien muodostama toimielma (Bennett, 2020). Tsingin (2020) mukaan 

toimielmiin keräytyy inhimillisiä ja ei-inhimillisiä maailman tekemisen, maailmau-

tumisen projekteja. 

Sen lisäksi, että kiinnitetään huomio havaitsemisen taitoon ja näiden 

toimielmien tunnistamiseen (”Mikä toimielma on?”), artikkelien tarkastelussa 

pohditaan, mitä toimielmat tekevät ja tuottavat lukutaitojen tarkastelulle. 

3.1 Toimielma I: Kitkainen kyborgietnografia 

Kitkainen kyborgietnografia muodostaa väitöstutkimuksen kokonaisuuden 

kannalta suhteisen toimielman, joka vastaa seuraavaan tutkimuskysymykseen: 

Mitä posthumanistinen ontologia tuottaa lukutaitotutkimuksessa tehtäville 

metodologisille ratkaisuille? Väitöstutkimusaineiston pohjalta yhdessä Susan 

Nordstromin kanssa kirjoitettu artikkeli A queer cyborg ethnographer in the 

performative friction of dissenting ontologies (ks. Artikkeli I) julkaistiin 

Qualitative Inquiry -journaalin numerossa 26(6). Artikkelin kirjoitustapa haastaa 

perinteistä tutkimusraportin rakennetta. 

Analyysi käynnistyy siitä, miten toppahousujen suhinan ääni pomppaa esiin 

videotallenteelta tutkijan palatessa videoaineiston pariin perhevapaan jälkeen. 

Osallistuva kouluetnografia oli toteutunut monitieteisessä tutkimusprojektissa, 

johon kuului laitteiston kehittäminen psykometrisen aineiston ”vangitsemista” 

(capture) varten. Kuvaus- ja tallentamislaitteet tekivät etnografiasta vahvasti 

materiaalista. Suhinaääni alkaa outouttaa jo ennestään ristiriitaista tutkimus-

prosessia osoittamalla laitteiston lukuisia ääneen lausumattomia onto-

epistemologisia ennakko-oletuksia, kuten ihmis- ja kielikeskeisyyden. Represen-

tationalistinen taustaoletus alkaa hahmottua siinä pyrkimyksessä, että mitä 

hienompi tallennuslaitteisto kehitetään, sitä tarkempi kuva ”todellisuudesta” 

pystytään tallentamaan. Baradilainen epälineaarinen aikakäsitys (Barad, 2010, s. 

260–261) mahdollistaa ”aineiston” ja ”kentän” käsitteiden uudelleenajattelemisen: 

etnografisen ”kentän” nykyhetki syntyy uudelleen tutkijankammion meneillään 



144 

olevassa nykyhetkessä menneisyyden ja tulevaisuuden kietoutuessa performa-

tiivisesti toisiinsa. Tutkimuslaitteiston tallentama massiivinen digitaalisten tavujen 

määrä muodostaa oman mahdollisen ”kenttänsä”. 

Artikkelissa luodaan yhteys MORE-tallennuslaitteiston ja Big Data -ajattelun 

tietomassojen välille, minkä nähdään kytkeytyvän Deleuzen ja Guattarin 

(1987/2004, s. 405) kuninkaallisen tieteen projektiin; ”objektiivisen tieteen” 

attribuuteilla varustetun kaikkinäkevän videokameran rinnalla tutkija alkaa tuntea 

itsensä lämpimäksi, pehmeäksi, halattavaksi ja affektien kuljettamaksi samalla kun 

videoaineistosta ulos rajautuvat aistiherkkyydet (kuten kosketus, haju ja maku) 

korostuvat. Kehitetyn laitteen seuralaisena myös ihmisälykkyys ja vuosia kestänyt 

pitkä koulutus inhimillisenä kapasiteettina vahvistuvat esiin. Tuottavin aineisto 

alkaakin pilkistää näennäisen pieninä, herkkinä ja arkipäiväisinä hetkinä, joita 

analyysilaitteiston majesteettiset Hypoteesit taatusti eivät tavoittaisi. 

Artikkeli spekuloi ristiriitaisten ontologioiden samanaikaisella olemassaololla 

viimeaikaisten kvanttifysiikan löydösten (Proietti ym., 2019) inspiroimana. 

Jasminin ja Ariadnen hyräillessä o-o-o-o-o, na-na-na-na-na -kertosäettä kännykkä-

algoritmin ohjailemina lukutaitoepisodissa kehkeytyy sosiomateriaalinen 

kyborginen 65  organismi, joka näyttäytyy erilaisena erilaisten onto-epistomo-

logioiden lävitse tarkasteltuna. Analyysi tarttuu epämukaviin tutkimusta uudelleen-

kalibroiviin hetkiin, jotka tuottuvat samanaikaisesti olemassa olevien eriävien 

ontologioiden hankautuessa kitkaisesti toisiinsa, tehden toisiaan näkyviksi. 

Olioiden erillisyyteen pohjautuva ontologia tuottaa hierakkisen ja 

kategorisoivan lukutaitojen ymmärryksen, jossa on ”heikkoja” lukijoita 

ja ”korkean tason” asiantuntijoita, mikä asettaa itsessään epäoikeudenmukaisen 

valtasuhteen siihen oletukseen, että binaarin toinen napa toimisi itseoikeutettuna 

keskuksena ja normina. Posthumanistinen, suhteinen ontologia puolestaan tuottaa 

litteän ymmärryksen lukutaidoista, jolloin on ääretön määrä erilaisia luku-

taitoisuuksia, joihin lukijat ja tekstit voivat maailmautumisen prosesseissa 

kytkeytyä. Näitä erilaisia etiko-onto-epistemologisia lukutaitojen ymmärryksiä ei 

ole tarkoitus asettaa vastakkain, vaan queer 66 -lukijaksi asettumalla näissä 

 
65  Harawayn uraauurtava kyborgimanifesti vuodelta 1985 haastaa humanistista ihmiskeskeisyyttä. 
Kyborgi on utopistinen ja ylittää binaariajattelun asuttamalla jäykkien kategorioiden purkautumisen 
hajoamiskohtia (Haraway, 2003, s. 151). 
66 Baradin (2014, 2012b) mukaan elektronit ovat queer-partikkeleja, mistä seuraa, että koko paikka–
aika-materiaalisuuden ontologia on luonteeltaan queeriä. Tässä väitöskirjan yhteenvedossa en syvenny 
queer-näkökulmaan, mutta kvanttifysiikkaan perustuva ontologinen ymmärrys on merkittävä 
todellisuuden luonteen kannalta. 
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kitkaisissa yhteismuotoutumisissa on mahdollista operoida eettisesti ja poliittisesti 

vastuullisella tavalla. 

Kyborgietnografian lukeminen suhteisena toimielmana muodostaa perustan 

tämän väitöstutkimuksen metodologiselle argumentille. Lukutaito ei ole ennalta 

määrätty kohde, joka pysyy muuttumattomana tutkijan operoidessa sen ympärillä. 

Sen sijaan lukutaito tulee ymmärretyksi tutkimuksessa tehtävien valintojen – sekä 

tietoisten että katveeseen jäävien – seurauksena. Siten on tavoitettavissa runsaasti 

potentiaalia lukutaitojen uudelleenajattelulle posthumanistisessa ontologiassa. 

3.2 Toimielma II: Suhteiset kädet lukutaito-oppitunnilla 

Enemmän-kuin-inhimillisten käsien seuraaminen ja analysoiminen osana 

lukutaito-oppituntia tuottaa väitöstutkimuksen kokonaisuudessa suhteisen 

toimielman, joka vastaa seuraavaan tutkimuskysymykseen: Mitä ruumiillisuus 

tuottaa lukutaitojen uudelleenajattelulle suomen kielen oppimisen 

toimielmissa? Väitöstutkimusaineiston pohjalta yhdessä Karin Murrisin kanssa 

kirjoitettu artikkeli Inhuman hands and missing child: Touching a literacy event in 

a Finnish primary school (ks. Artikkeli II) julkaistiin Journal of Early Childhood 

Literacy -lehden erikoisnumerossa 20(1) Literacy and language as bodily practices: 

Re-thinking social inequality in young children’s literacies. Erikoisnumeron 

pääkirjoituksessaan Hackett, MacLure ja Pahl (2020) painottavat materiaalisuuden 

potentiaalia epäoikeudenmukaisuuden purkamisessa. Artikkeli II pohtii luku-

taitojen uudelleenmäärittelyä tuomalla merkitysten tuottamiseen mukaan 

inhimillisiä ja materiaalisia toimijoita (oppijoiden ohella koulun betonilattia, 

käsin/kirjoittaminen, kapitalismin virtaukset, lumi, matkapuhelimet ja ruskea 

kartonkikeho), jotka keräytyvät käsien kanssa suhteisiin lukutaitoepisodissa. 

Artikkeli on rakennettu tavalla, joka haastaa perinteistä tutkimuskirjoittamista ja 

totuttua jakoa ”analyysiin” ja ”tuloksiin”. 

Artikkelin pohjana oleva aineistoepisodi ajoittuu jaksolle, jolloin tutkimus-

koululla opiskeltiin ruumiinosia NFC-pelien kanssa. Esille nostetaan lukutaito-

episodi, jossa ensimmäistä luokkaa käyvät oppilaat osallistuvat suomi toisena 

kielenä -tunnille kehonosien nimiä, lukemista ja kirjoittamista harjoitellen. 

Tutkimuksen videoaineistosta poimituissa kuvakaappauksissa kuhisee ja parveilee 

käsiä ensin ruskean kartonkikehon ympärillä, sitten matkapuhelinten kirjoituspeliä 

aakkostarralta toiselle pelaten. Opetustuokiossa opettaja istuu lasten kanssa lattialla 

ja rummuttaa nyrkeillä rintakehäänsä, kun Temen pohtii Dahir apunaan, mihin 

kohtaan kartonkikehoa sanan ”RINTA” kiinnittäisi. Välillä videokamera siirtyy 
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Dahirin käyttöön ja kuva pomppii. Käytäväaineisto on niin liikkuvaa, ettei liikettä 

onnistu pysäyttää videoaineiston kuvakaappauksissakaan. Dahir kirjoittaa 

sanaa ”PEUKALO”, mutta kirjaimet A ja O kuulostavat hänestä samalta ja menevät 

sekaisin. Ariadne ja Eleni pyörähtelevät kahdestaan piruetein navigoidessaan 

sujuvasti aakkosjärjestykseen sijoitettujen älytarrojen ohjauksessa, vaikka Ariadne 

on muuttanut Suomeen vain paria viikkoa aiemmin. ”Mahtavaa!”, lausuu puhelin-

sovellus. ”Etsi kirjaimet!”, puhelin opastaa. Koko kasvot muodostavat takavokaalia 

A, kun Khalid tunnustelee suussaan äänteitä ja tavuja pelissä edetäkseen. 

Lukutaitoa pohditaan maailmautumisena kielissä, teksteissä ja niiden kanssa. 

Artikkelissa opetellaan Tsingin (2020) havaitsemisen taitoa ja sen pohjalta 

esitellään neljä ”kuritonta kohtaamista” (unruly edges). Yksi näistä kurittomista 

kohtaamisista kysyy, miksi kielen nähdään representoivan erillistä maailmaa sen 

sijaan, että kieli nähtäisiin yhteenkietoumana maailman ja materian välittömissä 

yhteismuotoutumisissa. 

Kun lukutaitoa analysoidaan ruumiillisuuden lävitse, kieli ja uuden kielen 

oppiminen ovat yksi toteutuva ulottuvuus lukuisien muiden kytkeytymisten 

joukossa. Baradin (2007) toimijuusrealismissa ajatellaan suhteisuus ensisijaiseksi 

näiden emergenttien yhteenkietoumien tarkastelussa; jokainen sana, jokainen 

kielen elementti on performatiivinen kytkeytyminen maailman kanssa. Tästä syystä 

jokainen teko käsittää myös vastuun lukutaitojen uudelleenajattelussa. Barad (2012) 

skaalautuu ”kosketuksen” käsitteessään elektronitasolle, sillä kvanttifysiikan 

kautta ajateltuna atomien välistä etäisyyttä on mahdotonta ylittää, ja niinpä toinen 

ei itse asiassa koskaan voi kosketuksessa tavoittaa toista vaan välissä on aina 

paradoksaalisesti tyhjiö. Kosketuspinta ei-erillisen ”toisen” kanssa on mahdollista 

löytää ainoastaan herkistymällä ei-inhimilliselle ihmisessä itsessään (s. 8–10). 

Artikkelin lukeminen lukutaitotoimielmana painottaa, miten pyrkimys 

oikeudenmukaisuuteen on tutkijalle syvällinen ja vaativa työ. Ilman lukutaitoihin 

perinteisesti sisäänkirjoitettua hallitsemisen (mastery, Singh 2018), päämäärän, 

kehityksen ja edistyksen ennakko-oletusta tämän artikkelin analyysissa ”lapsi” 

vahvistuu taas pystyväksi, kykeneväksi ja taitavaksi. Tämä ei-inhimillisen 

ruumiillisuuden tarkastelukulma outouttaa karteesiolaista binaariajattelua (luonto–

kulttuuri, mieli–ruumis, aikuinen–lapsi) ja tuottaa mahdollisuuksia nähdä totuttuja 

asioita toisin. Paradoksaalisesti lapsi siis vahvistuu täysivaltaiseksi siksi, 

että ”ihmisen” kategoria ajatellaan toisin ei-inhimillisen ruumiillisuuden ja 

toimijuuden kautta. 

Toisen artikkelin lukeminen suhteisena toimielmana tuo enemmän-kuin-

inhimillisen ruumiillisuuden esiin lukutaitojen uudelleenajattelussa ja tämän 
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väitöstutkimuksen löydöksenä. Käsi on olennainen osa lukutaidon kehkeytymistä, 

ja samalla käsi kytkee ihmisruumiin ympäröivän maailman suhteisiin. 

3.3 Toimielma III: Affektin liike Mult/il/literacyjen keskellä 

Tämä artikkeli kokeilee lukutaitojen analysoimista enemmän-kuin-inhimillisen 

affektiteorian kanssa maahanmuuttotaustaisten suomen kielen opetuksen 

kontekstissa. Yhdessä Tuija Huukin kanssa kirjoitetussa The affective middles of 

Finnish language Mult/il/literacies-artikkelissa tuottuu suhteinen toimielma, joka 

vastaa väitöstutkimuksen kokonaisuudessa seuraavaan tutkimuskysymykseen: 

Mitä affektiivisuus tuottaa lukutaitojen uudelleenajattelulle suomen kielen 

oppimisen toimielmissa? Artikkeli on lähetetty arvioitavaksi Journal of Literacy 

Research -lehteen. 

Heterogeenista arkeaan kuhiseva maahanmuuttotaustaisten oppilaiden perus-

opetukseen valmistava opetus tekee näkyväksi sitä binaarista humanismin 

logiikkaa, joka piiloutuu koulun tavallisten lukutaitokäytäntöjen sisään. Posthuma-

nistisessa luennassa lukutaitojen humanistiseen paradigmaan sisäänkirjoittuu 

toimijuuden, kielen, identiteetin, taitojen ja kompetenssien ihmiskeskeisyys sekä 

tulkintojen tekeminen erillisestä maailmasta, jonka keskiössä operoi intentio-

naalisesti ihminen. Lukutaito onkin keskeinen länsimainen sivistysprojekti, johon 

kytkeytyy itsestään selvänä pidetty ihmiserityisyys (Colebrook, 2012). Tähän 

logiikkaan perustuu totuttu lukutaidon hierarkkinen ajattelu, joka operoi siten, että 

heikommassa asemassa olevia vähemmistöoppijoita koetetaan hyvää 

tarkoittaen ”korjata” vallitsevan standardin mukaiseksi. Monikielisiin oppijoihin 

kohdistuva puutteellisuuden logiikka (deficit thinking) pilkahtelee toistuvasti esiin 

kohtaamisissa koulun ”normaalien” virtausten kanssa, kun koulun asiakirjojen 

kielessä esimerkiksi puhutaan lukutaidottomuudesta. Lapset perheineen ovat 

yleensä vasta saapuneet uuteen kotimaahan, ja selviäminen uuteen alkuun pitää 

sisällään usein toivon ja potentiaalien tunnun. Ristiriitainen kontrasti rakentuu 

siihen, miten lapsilla on kivuttavanaan koko hierarkkinen kielitaidon ja lukutaidon 

portaikko vallitsevan kapean ja normatiivisen standardin saavuttamiseksi. 

Posthumanistinen affektiteoria tarjoaa vaihtoehdon, joka ontologisesti purkaa 

hierarkkiset kategoriat ja puutteellisuuden logiikan. Artikkeli esittelee kolme 

affektin kanssa liikkumisen tuokiota. Ensimmäisessä tuokiossa rauhaa käsittelevän 

musiikkivideon katselu ja arabiankieliset rukoukset kotivierailulla kutsuvat 

ihmettelemään lukutaidottomuuden määritelmää. Toisessa tuokiossa Temenin 

rakkaus jalkapalloon kytkeytyy monikielisten lukutaitojen oppimiseen. 
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Kolmannessa tuokiossa Jasmin ja Ariadne rallattelevat oppimispelien kirjaimia 

koulun käytävässä NFC-pelejä pelaten toppahousujen suhistessa taustalla. Affektin 

kanssa ajateltuna lukutaitojen arki ei jähmety paikalleen eikä perustu yksittäiseen 

normatiiviseen standardiin vaan pysyy jatkuvasti liikkeessä ja kuhisee elämää. 

Affektiivisesti ymmärrettynä lukutaidoissa tulevat yhteen monet asiat ja ollaan 

erottamattomasti yhtä maailman voimien kanssa sen sijaan, että lukutaito olisi 

yksistään ihmis- ja kielikeskeistä. Tämä ymmärrys on samankaltaista kuin alku-

peräiskansatutkimuksen samuutta, yhteyttä ja kokonaisvaltaisuutta painottavissa 

ontologioissa. 

Posthumanistisen affektiteorian kanssa ajateltuna liike, emergenssi ja 

ruumiiden avoimuus tarjoavat mahdollisuuksia toisenlaisen kapasiteetin 

tulemiselle esiin. Lukutaitoa voi tehdä toisin eettisenä käytäntönä ”keskinäisen 

inkluusion” (mutual inclusion, Massumi, 2015) logiikalla, jossa binaarin navat 

eivät ole erilliset tai vastakkaiset, vaan nimenomaan paradoksaaliset keskukset 

tulevat merkityksellisiksi. 

Artikkeli tuottaa ehdotuksen Mult/il/literacies-pedagogiikasta, joka kiteyttää 

lukemaan opettelemisen uudelleen. Tällöin lukutaidon merkitys ei ole etukäteen 

tunnettua vaan perustuu elämää vahvistavaan kehkeytymiseen. Tällainen 

pedagogiikka tunnustaa rikkauden ja potentiaalin lukutaidottomuuden lukemisessa 

toisin. Mult/il/literacies on käytäntö, joka siirtyy ihmisen intentionaalisuudesta 

kohti enemmän-kuin-inhimillistä liikettä. Ruumiit nähdään prosessuaalisina ja 

avoimina. Mult/il/literacies jäljittää elämän kehkeytymistä yli tekstien ja 

merkitysten rajojen (Colebrook, 2012, s. ix). Mult/il/literacies arvostaa eroa 

positiivisena ja tuottavana. Näin ajateltuna lukutaidottomuus lakkaa olemasta 

humanistinen uhka ihmisyydelle ja sen sijaan tarjoaa posthumanistisesti uuden 

tavan kytkeytyä lukutaidollisuuden potentiaaleihin. 

Artikkelin suhteinen toimielma ehdottaa Mult/il/literacyja eettisyyttä 

painottavana käytäntönä. Onto-epistemologisesti marginalisoitujen ryhmien 

kohteluun liittyviä ongelmia ei voida korjata siten, että aiemmin ulkopuolelle 

suljettu ryhmä vain liitetään mukaan olemassa olevaan kategoriaan tai standardiin. 

Esimerkiksi ”lukutaitoisten suomalaisten” kategorian laajentaminen ei riitä, vaan 

kategorian tuottavia tietämisen ja olemisen käytäntöjä on kriittisesti ajateltava 

uusiksi, mihin ihmiskeskeisyydestä poispäin astuminen tarjoaa tärkeän 

mahdollisuuden. Tällöin vähemmistöryhmiin kohdistuva ”korjaamisen” narratiivi, 

joka on vallinnut puutteellisuuden logiikassa, tulee ontologisesti mahdottomaksi. 

Nämä tutkimusartikkelien suhteiset toimielmat tuottavat lukutaitojen 

tarkastelulle tulokulmia, joissa operoidaan toisenlaisten lähtökohtien mukaan kuin 
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mihin on totuttu. Posthumanistinen ontologia, enemmän-kuin-inhimillinen 

ruumiillisuus sekä affektiivinen liike kytkeytyvät logiikkaan, joka kunnioittaa 

välejä ja marginaaleja sekä tunnustaa keskinäisen riippuvuuden. Seuraavassa 

luvussa artikkelien pohjalta otetaan vielä yksi askel ja ehdotetaan pikkuuden 

logiikkaa lukutaitojen ajattelemiseksi antroposeenin ajassa. 

Koska väitöstutkimuksessa ”dataan” on suhtauduttu epäbinaarisesti yhden-

vertaisena ajattelukumppanina teoreettisten käsitteiden kanssa, tutkimuksen johto-

päätökset eivät perustu suoraviivaisesti ”datan” analyysiin. Lukutaitoaiheen 

uudelleenajatteleminen ristiin rastiin hitaassa ontologiassa on synnyttänyt ensin 

kolmen tutkimusartikkelin johtopäätökset. Artikkelien rinnalla ovat kehkeytyneet 

pienten lukutaitotasankojen tulokulmat, sillä pitkäjänteinen työskentely maahan-

muuttotaustaisten opetuksen parissa on haastanut tutkijaa huomaamaan totutuissa 

lukutaitokäsityksissä ongelmallisia itsestäänselvyyksiä ja katvealueita. Ihmis-

keskeisyyden ongelma kärsineellä planeetalla kutsuu osallistumaan toppahousujen 

suhinaäänen mukana operoimaan lukutaitojen parissa toisin. 
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4 Pikkuuden logiikka: Jokaisella 
yhteismuotoutumisella on väliä67 

Mänty seisoo koulun pihassa, missä opiskellaan luontosanoja NFC-puhelin-

pelien kanssa. On syksyisen kolea aamupäivä, ja kirjaimia älytarroineen on 

kiinnitetty eri puolille pihaa. Opettaja pitelee videokameraa ja tutkija ohjaa 

kirjainten etsintää, ja yhteistyö kulkee katkeamattomasti molempien välillä. 

Rashadin sanana on MÄNTY, joka on kirjoitettuna pieneen sanakorttiin. 

Rashad juoksee opettajan luo ja sanoo: ”Tämä valmis.” Tutkija 

kysyy: ”Muistakko mikä on mänty?” Kännykän näytössä heijastuu pelin tähti-

kuvio. Vastauksena Rashad kohauttaa olkapäitään mutta kääntyy kohta 

katsomaan toiseen suuntaan ja sanoo hymyillen ”puu”. ”Hyvä!!”, opettaja 

sanoo niin innostuneesti, että Rashadin hymy levenee. Opettaja jatkaa: ”Sää 

voit mennä ja näyttää meille missä on mänty.” Rashad on jo menossa kännykkä 

kädessään. Taustalla kuuluu tiaisen sirkutus. Rashad juoksee havunneulasten 

täyttämää koulun pihaa pitkin koskettamaan männyn runkoa. ”Jee!!”, 

iloitsevat opettaja ja tutkija yhteen ääneen, ja Rashad alkaa tuulettaa nostaen 

kätensä ilmaan juhlavasti hypähdellen. Videolla kuuluu opettajan nauru. 

(Videoaineisto, lokakuu) 

Mäntyepisodin tapahtumishetkellä lokakuun alussa ei vielä ole koittanut se päivä, 

jona kaikissa perheissä kertosäemäisesti puetaan säänmukaisesti alkuopetuksen 

lapsille jalkaan toppahousut. Toppahousujen suhinan ääni nousi etnografisen 

videoaineiston analyysivaiheessa teknisistä syistä korostetusti esiin ja havahdutti 

pohtimaan (jälki)laadullista metodologiaa toisin. Olen tässä väitöstutkimuksessa 

kirjoittanut toppahousujen suhinasta johtolankana, jonka seuraaminen tutkimus-

analyysin edetessä on aina uudelleen auttanut tarkastelemaan lukutaitoja uudesta 

näkökulmasta; kiinnittämällä huomion lukutaitotapahtumissa toppahousujen 

suhinaan analyysi on siirtynyt kognitio-, ihmis- ja kielikeskeisestä oppimis-

käsityksestä pohtimaan, mitä muuta lukutaidoissa voisi olla myös meneillään. 

Oikein tarkasti kuuntelemalla mäntyvideossa voi kuulla Rashadin farkkujen 

kahinaa, kun hän kipaisee koskettamaan kädellään mäntyä. 

Tarkasteltaessa mäntyepisodia sosiomateriaalisesti suhteisena toimielmana 

lukutaidon osallistujiksi hahmottuu juoksevan ihmisoppijan ohella joukko ei-

inhimillisiä osallistujia, kuten NFC-matkapuhelin, mäntypuu, koulurakennus ja 

 
67 “Every intra-action matters” (Barad, 2007, s. 185). 
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opetussuunnitelma sekä Pohjois-Suomen syksy. Toimielman osallistujat ovat 

toisistaan erottamattomia, vaikka niillä on omat historiansa ja aikajanansa, jotka 

tuossa hetkessä kokoontuvat yhteen oppimaan suomen kielen mänty-sanaa. 

Osallistujilla on myös erilaiset tulevaisuudet, joihin tulee vaikuttamaan moni 

ennalta määräämätön muuttuja. Mihin simpukkamallinen 6131-matkapuhelin 

osasineen ja raaka-aineineen jatkaa matkaa muuttuessaan tarpeettomaksi? Rashad 

on saapunut hetkeen vastaanottokeskuksen ja Tšetšenian kautta ja siirtyy pian 

toiseen kuntaan odottamaan äitinsä ja veljensä kanssa turvapaikkapäätöstä. Tuleeko 

hän elämässään myöhemmin käyttämään sanaa mänty? Videolla Rashad menee 

koskettamaan koulun pihan paksurunkoista ja korkeaa mäntyä; ennen tätä hetkeä 

puu on seissyt paikallaan seuraamassa koululaisten tekemisiä yli neljän vuosi-

kymmenen ajan68 . Lokakuinen auringonpaiste on kuulas. Affektiivinen virtaus 

osallistujien välillä on iloa vahvistava ja levollinen, ja pieni lukutaitotuokio 

kehkeytyy hetki hetkeltä Rashadin onnistumistuuletukseen. 

Lukutaito on myös ruumiillista, myös materiaalista, myös affektiivista; 

lukutaitojen toimijuuden jakautumista voi tarkastella myös sosiomateriaalisen 

suhteisena; lukutaidon ei tarvitse merkitä vähemmistöryhmien ”korjaamista” valta-

standardia vastaavaksi, vaan lukutaidollisuus voi myös kunnioittaa toisenlaisia 

(usein unohdettuja tai sivuun sysättyjä) ääniä ja horjuttaa binaarisia ajatustapoja; 

lukutaitoilmiön analyysiin voidaan kytkeytyä myös ontologiasta käsin. Luku-

taitoilmiö voi operoida siten, että se tunnistaa eettisiä potentiaaleja pyrkien 

vahvistamaan enemmän-kuin-inhimillistä elämää Maa-planeetalla. Tällainen luku-

taidollisuus kehkeytyy jokapäiväisenä ja arkisena ja kysyy aina uudestaan: 

vahvistaako tämä lukutaitotoiminta monilajista elämää? Koska näin käsitettynä 

lukutaito on monin tavoin perustavasti erilaista kuin totuttu ihmisyksilön 

tulevaisuuden menestykseen tähtäävä lukutaitokäsitys, ehdotan toisenlaisen 

paradigman jalkauttamiseksi uuden käsitteen luomista: Pikkulukutaidot. 

Ehkä työn lukija on pieniä lukutaitotasankoja pitkin kulkiessaan kiinnittänyt 

huomiota pieniin ja vaivihkaisiin pilkahduksiin ja pulpahduksiin, jotka aavis-

tuksenomaisina ovat herättäneet aistimuksen jonkin sellaisen läsnäolosta, josta ei 

kuitenkaan aivan saa kiinni. Pikkulukutaitojen huomaaminen voi olla vaikeaa. 

Niiden havaitsemisen taito (Tsing, 2020) vaatii harjaantumista samaan tapaan kuin 

harvinaisten sienien kerääminen syksyisessä metsässä. Erityisesti jos on tottunut 

 
68  Tutkimuskoulun entisen rehtorin mukaan pihan vanhat männyt oli säästetty 1960–70-lukujen 
taitteessa, jolloin koulu valmistui. Paikalliset ihmiset olivat kertoneet rehtorille marjastaneensa alueella 
ennen koulun rakentamista. 
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kulkemaan akateemisen koulutuksen ja länsimaisen enemmistön vanavedessä, 

pikkulukutaitojen pilkahduksia voi olla vaikea tunnistaa. Mutta perusopetukseen 

valmistavassa opetuksessa asioita on välttämätöntä katsoa toisin. Monen ikäiset 

lapset osallistuvat samoille oppitunneille omine historioineen, jotka ulottuvat 

maapallon eri puolille. Paikan ja ajan koordinaatit muovautuvat uusiksi: totuttu 

luokka-asteiden, ikätasojen ja kehitystasojen temporaalisuus lakkaa toimimasta. 

Kun perinteinen lukutaitotutkija saapuu luokkaan mittaamaan kirjaintuntemusta, 

lukunopeutta, lukemisen sujuvuutta tai luetun ymmärtämistä, hän saattaa saada 

mittareihinsa ”nollatuloksen” ja päätellä, että tässä luokassa suomen kieli, 

lukeminen ja kirjoittaminen ”aletaan alusta”. Jos sen sijaan on valmis huomaamaan 

ja tunnustamaan pikkuuden logiikan, on astunut tavattoman runsauden ja piilevien 

potentiaalien ääreen. 

Ehdotan pikkulukutaitojen lukemista ”pieninä eleinä”, joista Manning (2016) 

kirjoittaa. Kun oletetaan, että oppimisen tulisi tapahtua tietyllä totutulla tavalla, 

pikkulukutaidot eivät välttämättä pääse näyttäytymään; silti silloinkin pienet eleet 

ovat lakkaamatta meneillään, niiden potentiaali ei vain välttämättä pääse esiin. 

Majooriset valtavirtaukset ovat helpommin tunnistettavia ja selvempiä, kun taas 

pienten eleiden tavoittaminen tutkimuksessa on epämääräisempää. Pienet eleet 

havahduttavat siihen, että ongelmille pitää antaa aikaa, ja tässä hitaudessaan ne 

vastustavat kapitalistista ylikiihdytystä. Pikkulukutaito ei ole ”ratkaisu”, sillä 

asioiden ratkaisemisen logiikka on osa modernismin edistysprojektia. Sen sijaan 

pikkulukutaito oleilee ratkeamattomuudessa ja viipyy hankaluuksien kanssa 

(Alaimo, 2016; Haraway, 2016). Tsing (2020) ehdottaakin, että ehkäpä 

prekaarisuus, ennalta määräämättömyys ja epäolennaiseksi kuvittelemamme ovat 

sen systemaattisuuden keskiössä, jota etsimme; prekaarisuus kun merkitsee 

haavoittuvuuden tilaa suhteessa toisiin (s. 37). 

4.1 Pikkulukutaitojen posthumanistiset toimielmat69 

Alla olevassa taiteilija Anna Vuorisen kanssa tuotetussa kuvassa (ks. Kuva 11) 

pilkahtelee sienimäisesti esiin lukutaitopikkuuksia. Yhteistyö taiteilija-graafikon 

kanssa kietoutui osaksi analyysin kiteyttämistä väitöstutkimuksen yhteenvetoon, 

sillä työn keskeisen argumentin työstäminen alkoi hahmottua myös visuaalisena. 

 
69  Pikkulukutaitojen käsitteen kehkeytymiseen on vaikuttanut Braidottin (2020, s. 221–224) post-
humanistiselle teorialle keskeinen ”ilon etiikka” (Ethics of Zoe). Braidotti (2020) perustelee ilon etiikan 
ontologiaa monistisena, vitalistisena ja affirmatiivisena. En käytä väitöstyössäni näitä Braidottin termejä, 
joten olen rajannut pikkulukutaitojen perusteluista pois ilon etiikan. 
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Kuvaan valikoitujen elementtien ei ole tarkoitus visuaalisesti representoida 

väitöstutkimuksen empiirisiä pilkahduksia ja ontologisia lähtökohtia vaan toimia 

performatiivisesti välittömänä materiaalisena yhteenkietoumana maailman kanssa. 

Lukijan on mahdollista kytkeytyä taideteoksen affektiivisten virtausten kanssa, 

mikä on osasyy taiteilijan pyytämiselle mukaan työhön. 

Pikkulukutaitokuvan taustaväri on vaaleanpunainen, mikä itsessään on 

minoorinen ratkaisu; pidetäänhän länsimaisessa nykykulttuurissa vaalean-

punaista ”tyttöjen värinä”, pehmeänä, epäuskottavana ja vaatimattomana. Sama 

ratkaisu on väitöstyön tuloksen nimeämisen taustalla: kehitetyn käsitteen 

alkuosa ”pikku” on deminutiivinen ja assosioituu lapsiin (deminutiivisuudesta ks. 

Vilkuna ym., 2004, § 208). Molempiin valintoihin liittyy riski, että tämän 

tutkimuksen tuleminen vakavasti otetuksi voi kärsiä. Juuri tämä kertoo ratkaisun 

minoorisuudesta, sillä syvänä pyrkimyksenä on ravisuttaa totuttuja ja jähmeitä 

ajatustapoja siitä, mikä on tutkimuksessa ja kulttuurissa uskottavaa. Miksi lapsiin 

tai tyttöyteen yhdistyvät mielikuvat eivät ole yhtä vakavasti otettavia kuin 

esimerkiksi aikaamme hallitseva kovan talouden narratiivi? Kuten Murris (2021) 

argumentoi, “lapset” ovat edelleen ihmisjoukko, joka unohtuu valtavirta-

keskusteluista. 

Kuvassa risteilee epälineaarisesti eri suuntiin polkuja, joita pitkin ilmiö kulkee 

ennalta määräämättömästi ja hetkellisesti esiin pulpahdellen. Polkujen varrella 

esiin nousee sieniä, ja tämän kuvan kohdalla kyseessä ovat teorialähtöisesti 

tuoksuvalmuskasienet, joista Tsing (2020) kirjoittaa. Seikkailemassa ovat toppa-

housuihin pukeutuneet jalat, jotka askeltavat polkua myöten. Tässä tutkimuksessa 

pikkulukutaitoja on kuljettanut johtomotiivin kaltaisesti toppahousurallatus, joka 

nostaa lukutaitojen uudelleenajattelussa esiin myös muun kuin kognition. 

Siinä missä perinteinen lukutaidon aistikanava on visuaalinen, pikku-

lukutaitojen havaitsemiseksi on herkistyttävä moniaistisesti. Blogia kirjoitettaessa 

maisteltiin marjoja; rytmikäs o-o-o-o, na-na-na-na tahdittaa askelia betonilattian 

tömistessä. Ääni kulkee ja kaikuu eri tavoin kuulon välityksellä ulkona lähipolulla 

verrattuna koulun betonikäytävään; sana ”mänty” tuntuu ja kuulostaa eriltä. Ulkona 

tuoksuu syksy, ja kotivierailulla tutkija erottaa uunsin, suitsukkeen tuoksun. 

Tuntoaisti on jatkuvasti läsnä lukutaidoissa, kun kädet osallistuvat toimintaan, 

kehot liikkuvat ja ruumiilliseen läsnäoloon kiinnitetään huomiota. Myös affekti 

korostuu aistitunnuissa: kun luetaan ja kirjoitetaan hauskoista aiheista, kehot 

rekisteröivät ilon, pystymisen ja hengityksen. Kun on aika siirtyä perusopetuksen 

integrointitunnille ja uusi luokka jännittää, kouluyhteisön affektiivinen ilmapiiri 
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tuulahtaa oppilaan keholliseen rekisteriin jo ennen kognitiivisia huomioita. Kehot 

ovat jatkuvasti vuorovaikutteisissa suhteissa osana lukutaitotapahtumia. 

Kuvan keskellä affektivirroista pulpahtaa esiin ei-selvärajainen ihmishahmo, 

jonka transkorporeaalisuus jatkuu suhteisesti havunneulasissa. Ihmiskehon 

lomittuminen ympäröivän luonnon kanssa on keskeinen osa pikkulukutaitoja, sillä 

toimijuusrealistisesti tarkasteltuna ihminen on luontoa ja jatkuu luonnossa sen 

sijaan että ymmärrys perustuisi ”sivistyneen ihmisyksilön” ja ”kesyttämättömän 

luonnon” binaariin. Pikkulukutaito ei kuitenkaan tarkoita, että selvärajaisina 

hahmottuvia ihmiskehoja ei enää lainkaan olisi olemassa. Sen on vain tarkoitus olla 

tapa tarkastella asiaa myös toisenlaisesta tulokulmasta. Siksi kuvassakin on kaksi 

ihmiskehoa osallistumassa oppimisen toimielmiin. 

Pikkulukutaitojen elementit ovat emergenttejä, kehkeytyviä. Erilaiset 

temporaalisuudet liikkuvat lukutaitotoimielmien ajanlaskussa skaalautuen. Aapis-

kukko kulkee pikkulukutaidoissa mukana eurooppalaisen ja kristillisen historian 

kietoumana. Vuoret kytkevät pikkulukutaidot maapallon eri puolille, kuten 

Kaukasian vuoriston lumipeitteisille rinteille ja toisaalta erilaisten mutta saman-

aikaisten mittakaavojen rytmiin, mistä Deleuze (2012) kirjoittaa (ks. tasanko 

Vuoren mittakaava). Kalligrafiset ABC-kirjaimet materialisoivat sitä kirjoitetun 

kielen elementtiä, joka edelleen on yksi lukutaitojen väylistä mutta joka 

toimielmaisesti ajateltuna saa rinnalleen äärettömän joukon muita lukutaito-

osallistujia. Pikkulukutaidot operoivat monikielisesti ja kunnioittavat lähtö-

kohtaisesti kielten eri rekisterejä, murteita ja resursseja. Kuvassa lukee 

venäjäksi70 ”Телефон реагирует на моё имя” eli ”Matkapuhelin tunnistaa mun 

nimen”. 

Mehiläiset ovat olennainen osa tapaa katsella lukutaitoja posthumanistisesti, 

sillä askeleen ottaminen monilajiseen suuntaan perustuu pyrkimykseen kunnioittaa 

ja vaalia syvemmin elämää (ks. tasanko Luomakunnan kruunu ja mehiläiset). 

Pikkulukutaito tarkastelee ”sivistyksen” käsitettä tunnustaen antroposeenin ajan 

hajoamisen (ks. myös Salonen & Joutsenvirta, 2018) ja siitä seuraavat etiko-onto-

epistemologiset haasteet. Se, että nykykoulun lukutaitokäytäntöihin integroituu yhä 

uusia teknologioita ”monilukutaidon” kehittämisen nimissä, ei pikkulukutaitojen 

paradigmassa pelkisty argumentiksi tulevaisuuden taidoista; sen sijaan pikku-

lukutaidot tunnustavat, että antroposeenin ajassa lyhytjänteinen digilaitteiden 

kierto on vakava kysymys mineraaleista, elektroniikkajätteestä ja globaalista työstä 

 
70  Kiitän tutkimuksessa mukana ollutta kulttuurimentoria venäjänkielisen lauseen kääntämisestä ja 
kirjoitusasusta. 
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(ks. Gallagher, 2019). Kuvassa esitetty Nokian NFC-puhelin oli vanhentumassa jo 

koulutyöskentelyn aikaan. Pikkulukutaidoissa tunnistetaan sen ongelmallisuus, 

miten kaupalliset teknologia-alan suuryritykset pilvialustoineen ja mobiili-

laitteineen tunkeutuvat vaivihkaa koulujen lukutaitotoimintaan (ks. Paakkari, 

2020). 

Pikkulukutaidot eivät nojaa kohti autonomisen yksilön tulevaisuuden 

menestystä, vaan niiden eläväinen kuhina kytkeytyy arkisiin tämyyksiin. Ne 

tunnistavat toimielmien intensiteetin tässä ja nyt ja osaavat tarkentaa huomion 

niiden tärkeyteen. 

Seuraavat alaluvut kokoavat tämän väitöstyön elementit yhteen tarkastellen 

toimielmaisesti, mitä pikkulukutaidot ovat ja mitä ne tuottavat lukutaitojen 

ajattelemiselle toisin. Pikkulukutaitojen spekuloiminen ja tunnusteleminen 

mahdollistaa uusien suhteiden rakentamisen, sillä tässä työssä on tietoisesti 

vastustettu lukutaitojen jähmettävää määrittelyä pyrkien siihen, että lukutaitojen 

ymmärtäminen pysyisi liikkeessä läpi työn. Alaluvuissa esiteltävät pikkuluku-

taitojen elementit tuottuvat kouluaineiston, pienten lukutaitotasankojen, journaali-

artikkelien johtopäätösten ja posthumanistisen teorian yhteenkietoumista, joiden 

kehkeytymisprosessiin väitöskirjatutkijan kanssa-ajatteleminen kytkeytyy. 

4.2 Pikkulukutaitojen metodologia kehkeytyy ontologiasta 

Pikkulukutaitojen tapahtumapaikkana on kärsinyt planeetta. Jotta tällaisen 

maailman kompleksisuuteen voidaan vastata, pikkulukutaitojen tutkimuksessa on 

pureuduttava kärsivällisesti syvälle olemassaolon ja ihmisyyden kysymyksiin 

rakentamaan toisin toimimisen metodologisia tapoja. 

Pikkulukutaidot suhtautuvat vakavasti etiko-onto-epistemologisiin sitou-

muksiin, jotka seuraavat toimijuusrealistisesta (Barad, 2007) tavasta ymmärtää 

sosiomateriaalisesti suhteinen maailma. Tällöin lukutaitoilmiö tuottuu maailmassa, 

joka on ”ontologisesti yksi, muodollisesti moninainen” (Bennett, 2020, s. 11). 

Tällaisessa ontologiassa kaikki inhimilliset ja ei-inhimilliset osallistujat ovat 

pohjimmiltaan samaa ykseyttä, eikä ihmistä eroteta luonnosta. Kantin eettinen 

imperatiivi olla tekemättä muille sellaista, mitä ei haluaisi tehtävän itselleen, 

laajenee kahdella tavalla: vahingoittavat teot muita kohtaan ovat samalla välitöntä 

itsen vahingoittamista, ja lisäksi vahingolliset teot vähentävät elämää, sen 

suhteisuuksia ja potentiaaleja (Braidotti, 2018, s. 223). Pikkulukutaitojen perustana 

on siis laajan yhteisyyden logiikka, jossa tunnistetaan, että jokaisella yhteis-

muotoutumisella on väliä (Barad, 2007, s. 185). 
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Pikkulukutaidoissa ilmiöitä ei tarkastella hierarkkisesti tai vastakkainasettelun 

kautta, vaan sellaisen edellyttämästä ”erillisyyden ontologiasta” (Massumi, 2015) 

astutaan toiseen suuntaan. Toimijuusrealismissa binaariajattelu purkautuu, mikä on 

ratkaisevan olennaista pikkulukutaidoille. Esimerkiksi sellaiset binaarit kuin 

materia/merkitys, inhimillinen/ei-inhimillinen, teoria/käytäntö, lukutaito/ luku-

taidottomuus ja lapsi/aikuinen tulevat pikkulukutaidoissa uudelleenajatelluiksi. 

Binaarien purkautuminen vapauttaa ”eron” merkityksen positiiviseksi ja 

potentiaaliseksi (Braidotti, 2018, s. 221; Deleuze, 1968/2012) sen sijaan että 

erilaisuus vallitsevien normien suhteen merkitsisi puuttumista, joka täytyy korjata 

normin mukaiseksi. Pikkulukutaitoilmiön tutkimuksessa hienovireisyyden ja ainut-

kertaisuuden kunnioittamiseksi onkin suhtauduttava problematisoiden itsestään-

selvyyksinä pidettyjä metodologisia käytäntöjä. 

4.3 Pikkulukutaitojen subjekti on toimielmainen ”me” 

Pikkulukutaitojen subjekti on sosiomateriaalisesti toimielmainen. Koneen ja 

ihmisen erottamaton, kyborginen suhde korostuu 2020-luvun lukutaidoissa (ks. 

Artikkeli I), mutta samalla tavalla lukutaitoihin on aina osallistunut suhteisesti 

materiaalisia toimijoita, joita ilman lukeminen ja kirjoittaminen eivät olisi olleet 

mahdollisia. Lukutaitojen prosessi onkin yhteistoimijuudellista, sillä papyrus-

kääröjen tavoin lyijykynät, aapiset ja kirjepaperit ovat aina osallistuneet teksti-

tapahtumiin. Tämän päivän tekstitoimielmissa vuorovaikutus ihmisen ja ei-ihmisen 

välillä laajenee käsittämään paljon teknologiaa ja digitaalisuutta, mikä on myös 

muovannut aktiivisten toimijuussuhteiden rakentumista ympäri maapallon. Lukeva 

subjekti ei siis ole esimerkiksi 7-vuotias Temen yksin, vaan toimielmaan voivat 

osallistua tilanteisesti myös opettaja, jalkapallo, moniste, NFC-puhelin ja 

Kurdistanin historia, joista subjekti yhteismuotoutuu. 

Kun totutussa ihmiskeskeisessä ajattelussa lukutaitosubjekti on autonominen 

(tyypillisesti länsimainen, valkoinen, keskiluokkainen ja terve) ihmisyksilö, pikku-

lukutaitojen subjektiksi muotoutuu kollektiivinen ”me”. Tämä tuottaa enemmän 

tilaa vähemmistöjen toimijuudelle. Pikkulukutaitojen me-subjekti ei ole ainoastaan 

inhimillinen ja sosiaalinen, vaan se on yhtä kaiken ei-inhimillisen ja materiaalisen 

ympäristön kanssa. Se tunnistaa kaiken keskinäisen riippuvuuden mahdollisuutena 

pyrkiä vahvistamaan eettisyyttä ja ekologisuutta: se huomaa, miten lukutaito 

länsimaisen valistuksen sivistysprojektina on perustunut ihmisen ylivaltaan ja 

maapallon resurssien kyseenalaistamattomaan hyväksikäyttöön. Paperintuotanto 

on riippuvaista puista ja pölyttäjistä; digitaaliset hypermedialaitteet rakentuvat 
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pitkien kaupallisten tuotantoketjujen varassa, jotka käynnistyvät luonnonvarojen 

louhintana Afrikan mantereen kaivoksissa (ks. Artikkeli II). 

Suhteinen ontologia ja pikkulukutaitojen ”me”-subjekti muuttavat tavan 

suhtautua oikeudenmukaisuuteen. Suhteisesti ajateltuna oikeudenmukaisuutta ei 

vain etsitä abstraktisti tai pureta epäoikeudenmukaisuuden seurauksia, vaan 

oikeudenmukaisuutta tuotetaan jatkuvasti, sillä toiset ovatkin yhteenkietoutunut 

me (Ehret, Hollett & Jocius, 2016, s. 374). Pikkulukutaitojen toimielmai-

sessa ”me”-subjektissa painottuu liike ja rajoittamattomuus, sillä se ei ole pysyvä 

vaan elävä. Olennaista on se, että rajoja ihmisen ja ei-inhimillisen, itsen ja toisen 

tai materiaalisen ja immateriaalisen välillä ei pidetä itsestään selvinä vaan 

pystytään kuvittelemaan ja suhteistumaan myös toisin (ks. Artikkeli III). 

4.4 Pikkulukutaidot operoivat minoorisesti 

Pikkulukutaito terminä kytkeytyy Deleuzen ja Guattarin (1986) minoorisuuden 

käsitteeseen. Tässä väitöstutkimuksessa termi voisi olla Kurikan (2013) ”vähä-

kirjallisuutta” mukaillen vähälukutaito, joka käännöksenä toisi osuvasti esiin sen 

poliittisen projektin, johon Deleuze ja Guattari termillä ryhtyivät. Tämän 

väitöstutkimuksen aineiston henkeen sopii kuitenkin erityisen hyvin pikkuudesta 

puhuminen. ”Pikku” on taipumaton adjektiivi, joka merkitsee ”pienen” 

tavoin ”(kooltaan) vähäistä”. Pikkuus ei asetu niinkään vastakkain tälle ajalle 

tyypillisen grandioosin ylikiihdytyksen kanssa vaan operoi sen lomassa, väleissä ja 

raoissa. Merkittävä kontrasti pikkuudelle syntyy edistysnarratiivissa ja 

päättymättömän kasvun eetoksessa: pikkuus tapahtuu kapitalistisissa raunioissa ja 

siinä sinnikkyydessä, jolla elämä vielä jatkuu maapallolla suuresta joukkotuhosta 

(ks. Braidotti, 2019a) huolimatta. 

Mazzei ja Jackson (2018) kirjoittavat posthumanististen lukutaitojen minoo-

risuudesta. He lähtevät liikkeelle Deleuzen ja Guattarin (1986) minoorisen 

kirjallisuuden luonnehdinnasta (ks. Kafka-tasanko). Minoorisuus merkitsee totutun 

kielenkäytön ja jähmeiden ajatustapojen horjuttamista. Minooriset ilmaisut eivät 

kuulu yksilölle vaan ovat aina kollektiivisesti liittoutuneita. Minoorisuus tapahtuu 

toimielmissa, eikä se ole ennalta määrättyä vaan emergenttiä. Minoorisesti ajatellen 

astutaan pois siitä tavallisesta kielenkäytöstä, jolle totutusti oletetaan lukutaidon 

perustuvan; kieltä ei voikaan hallita, eikä tulkitseminen tai merkityksellistäminen 

kuulu automaattisesti ihmissubjektille. Posthumanististen lukutaitojen tehtävänä ei 

ole määritellä asioita ja sitoa niitä paikoilleen vaan laittaa asiat liikkeeseen (Mazzei 
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& Jackson, 2018, s. 170–174). Koska minoorisuus on kollektiivista, se purkaa 

käsitystä pysyvistä tai selkeistä identiteeteistä (Vaittinen, 2016). 

Väitöstutkimuksen kouluaineistossa minoorinen virtaus pulpahtelee urittu-

neeseen, suoraan 37-metriseen betonikäytävään ja häiritsee koulun jähmeää virtaa. 

Vaikka toppahousurallatus on lukutaitoepisodissa ainutkertainen ja perustuu 

erityiseen monilukutaitojen oppimispeliin, minooriset pienet eleet ovat muutenkin 

koko ajan meneillään ja ovat aina olleet. Minoorinen liikehdintä tapahtuu 

valtavirtauksia hienovireisemmin. Siksi sen tunnistaminen on haastavaa ennen kuin 

pienet virtaukset ovat saaneet lisää volyymia, jolloin niihin tarttuminen on 

selkeämpää. Muutokset käynnistyvät minoorisesti, tarttuvat ja kasvavat, mutta ovat 

pitkään tunnistamattomia. Muutokset voivat myös sammua jo ennen kuin ne 

kasvavat tunnistettavaan muotoon, mutta niiden minoorinen kuhina voi silti 

herättää aistimuksen intensiteetistä ja potentiaalista. Pikkulukutaitojen minoorinen 

kuhina on aina jo meneillään, kannatellen potentiaalia uusille mahdollisuuksille ja 

toisenlaisille tulevaisuuksille. Paljon on jo tapahtunut siinä vaiheessa, kun pikku-

lukutaidot manifestoituvat isoiksi lukutaidoiksi ja saavuttavat – tai ovat 

saavuttamatta – koulun standardit. Pikkulukutaidot ovat kuitenkin paljon muutakin 

kuin mitä mitattavilla standardeilla voidaan saada selville. Pikkulukutaidot 

kannattelevat rikkautta, joka ei vaadi jähmeää arvottamista tai edistykseen 

perustuvaa hierarkiaa. Pikkulukutaidoissa korostuvat luovuus ja keksiminen, 

mahdollisuus jollekin ennalta määräämättömälle. Niiden huomaaminen ja 

tunnistaminen edellyttää kuitenkin hidastamista, hiljentymistä ja herkistymistä. 

Väitöskirjan kolmessa tutkimusartikkelissa on vahvasti mukana 

minoorisuuden projekti, vaikka termi ”minoorisuus” on rajautunut artikkeleista 

pois artikkelimuodon tarkan mitan ja fokuksen vuoksi. Kyborgiartikkeli (ks. 

Artikkeli I) spekuloi minoorisesti jälkilaadullista tutkimusmetodologiaa; ei-

inhimillisten käsien analyysi lukutaitoepisodissa tarkastelee lasten minoorista 

tietämistä; ja binaariartikkeli (ks. Artikkeli III) kokeilee affektiivisen liikkeen 

kanssa lukutaitoisuuden ja lukutaidottomuuden ajattelemista minoorisesti toisin. 

4.5 Pikkulukutaito suhtautuu kieleen toisin 

Perusopetukseen valmistava opetus on paradoksaalia siinä, miten sen päätavoite 

liittyy kielen oppimiseen, samaan aikaan kun jaetun yhteisen kielen osuus 

vuorovaikutuksessa on aivan erilainen kuin muussa opetuksessa. Kun yhteistä 

kieltä ei opetuksen alkuvaiheessa usein ole edes yhtä sanaa, kaikki muu vuoro-

vaikutuksessa tulee näkyväksi, tuntuvaksi ja aistittavaksi. Tämä on suotuisa 
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ympäristö pikkulukutaitojen esiin astumiselle, sillä kielen ja materialisoitumisen 

kytkökset ovat pikkuuden logiikan ytimessä. 

Totuttu käsitys korostaa ihmisyyden ja kielen keskeistä kytköstä (Colebrook, 

2012). Totutuissa käsityksissä kielen nähdään representoivan maailmaa, joka on 

olemassa representaatiostaan erillisenä (MacLure, 2013b). Baradin (2007, s. 132–

133) mukaan kielelle on annettu liikaa valtaa, mistä on seurannut epäluottamus 

materiaan. Pikkulukutaidoissa merkitys kytkeytyy välittömästi materiaan. 

Pikkulukutaitoja tarkastellaan toimielmina, joissa maailma ei jähmety paikoilleen 

representoitavaksi; sen sijaan kieli on yksi elementti moninaisissa voimissa ja 

intensiteeteissä, jotka ovat liikkeessä, luovat yhteyksiä ja jälleen erkaantuvat 

(MacLure, 2013b, s. 660). Toimielmissa asiaintilojen ja ruumiiden yhdistelmien 

sekamelskat yhdistyvät lausumiin, ilmaisumuotoihin ja merkkien järjestelmiin 

(Deleuze, 2007, s. 178). 

Pikkulukutaidoissa kieli on yksi lukutaidon väylistä mutta ei ainoa eikä sen 

enempää ensisijainen kuin jokin muukaan väylä. Kielen ei ajatella käynnistyvän 

ihmisen intentionaalisuudesta, vaan kieli ja muut järjestelmät operoivat yksilöistä 

riippumattomina sosiomateriaalisissa suhteissa (Colebrook, 2012, s. ix). Kieli on 

aina-jo kollektiivista ja olemassa jo ennen puhuvaa ihmisyksilöä (MacLure, 2013b, 

s. 660). Juuri tämän Deleuzen teoriaan pohjaavan ajattelutavan ansiosta pikkuluku-

taidoissa purkautuu ”lukutaidottomuuden” kaltainen puuttumisen kategoria. 

Pikkulukutaidon käytännöt ovat lähtökohtaisesti monikielisiä, ja lukutaito-

episodien kieli voi äkillisesti kehkeytyä suomesta kiinaan, venäjään, somaliin tai 

kreikkaan. Suomea toisena kielenään oppiva lapsi ei pikkulukutaitotoimielmissa 

missään olosuhteissa ole ”ummikko” tai ”kielitaidoton” vaan aina rikas elämän 

resurssien ja kielten rekisterien äärellä. 

4.6 Pikkulukutaito on ruumiillista ja affektiivista 

Näennäisen päämäärätön rallatus ja toppahousujen rytmikäs suhina lukutaito-

episodissa tuovat esille sen, miten ruumiilliset ja affektiiviset voimat osallistuvat 

lukutaitoihin kielen yli, rinnalla ja väleissä. O-o-o-o, na-na-na-na, Jasmin ja 

Ariadne hyräilevät pompahdellessaan koulun käytävässä kirjoittaen matka-

puhelimella lukutaitopelin sanoja äänne äänteeltä. Spinozan (1677/2019, s. 140) 

mukaan mieli ja ruumis ovat yksi ja sama. Deleuzen luennassa Spinozan affektit 

ovat ”tuulta, jossa maailma luodaan” (Viren, 2012, s. 167); ne ovat enemmän-kuin-

inhimillisiä voimia ja intensiteettejä, jotka vaikuttavat ruumiisiin, ruumiissa ja 
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ruumiiden kautta. Braidottin (2018, s. 221) sanoin affektit ovat ei-inhimillisiä 

voimia, joilla on vaikutus subjekteihin ja maailmaan. 

Perusopetukseen valmistavaan opetukseen osallistuvien oppilaiden kannalta 

tällainen affektiteoria tekee mahdolliseksi ajatella lukutaitoja toisin ja selvittää, 

millaiset affektit lisäävät ja auttavat toimintakykyä eli kyvykkyyttä. Toppahousu-

rallatuksen liike deterritorialisoi lukutaidon jähmeästä ja kapeasta kognitiivisesta 

standardista; se on mahdollisuus tarkastella tapahtumaa toisella tavalla ja palauttaa 

oppimisen toimielma kyvykkyyteen. 

Pikkulukutaitojen lukijaruumis on transkorporeaalinen (Alaimo, 2016), eli 

ihmissilmän hahmottama autonominen ihmisyksilö onkin toisaalta illuusio. 

Huokoinen ihmisruumis on rajaton ja jatkuu ympäröivänä materiana: ihminen on 

materiaalinen osa paikkaa bakteereineen, alkuaineineen ja molekyyleineen. 

Transkorporeaalisuus haastaa länsimaista ihmiserityisyyttä ja purkaa ontologisen 

olettamuksen erillisyydestä ja binaareista (Alaimo, 2018, s. 435). Lukijaruumiin 

ymmärtäminen transkorporeaalisena painottaa ihmisen sekoittuneisuutta osana 

ympäristöä: lukeva ja kirjoittava ihminen on luontoa. Siten korostuu perustava 

ympäristöeettinen arvo (Alaimo, 2018, s. 436) kaikessa lukutaitotoiminnassa. 

4.7 Pikkulukutaidot kytkeytyvät aikaan toisin 

Pikkulukutaidot suhtautuvat temporaalisuuteen toisin. Niiden aikakäsitys ei ole 

lineaarinen, vaan aika on muovautuvaa ja skaalautuvaa; mennyt ja tuleva risteävät 

nykyhetkessä (ks. Barad, 2018; Murris & Kohan, 2020). Perusopetukseen 

valmistavan opetuksen arki moninaisine temporaalisuuksineen havahduttaa siihen 

normatiiviseen jäykkyyteen, jota suomalaisessakin koulussa pidetään itsestään 

selvänä. Pikkulukutaidot eivät ole perinteisellä tavalla mitattavia, eikä niihin liity 

odotusta, että esimerkiksi 9-vuotiaan kuuluisi olla luku- ja kirjoitustaidoltaan tietyn 

tasoinen ja 13-vuotiaan oman tasoisensa. Sen purkaminen, miten ikäluokkaan 

sidotaan totutusti tietty osaamistaso, vapauttaa paljon potentiaalia oppimisen 

monimuotoisuuden kunnioittamiselle. Tämä tuo helpotusta kaikille niille oppijoille, 

joiden oma aikajana ei rytmity samoin kuin valtavirtakello. 

Baradin (2018) mukaan eri ajat vuotavat toistensa lävitse, ja asian on 

mahdollista olla olemassa samanaikaisesti monessa ajassa. Tämän kvanttifysiikan 

ymmärryksen valossa ei ole olemassa ennalta määrättyä vastausta siihen, mitä aika 

on; temporaalisuus on aina spesifiä (s. 219–220). Kelloon sidottu aika ei ole 

universaalia, eikä ole yhtä ainoaa ihmisen edistyksen reittiä, vaan monia (Murris & 

Kohan, 2020, s. 12). Kuitenkin lukutaidon totuttuun hahmottamiseen liitetään 
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vahvasti jäykkä standardi, joka sitoo kehitystason ja osaamistason ikätasoon. 

Samaan aikaan länsimaissa kasvaa huoli niin sanotun lukutaidottomuuden 

lisääntymisestä. Nämä ovat perustavia syitä pikkulukutaitojen esiin tuomiselle, 

sillä juuri lukutaitoon kiteytyy arvolataus sivistyneisyyden vahvistamisesta. Tästä 

esimerkkinä Jyväskylän yliopiston laajassa lukutaitotutkimuksessa kognitiivisten 

mittausten perusteella jo kaksivuotiaita kutsutaan ”riskilapsiksi” kehitettäessä 

mallia teini-iän lukutaidon ennustamiseen (Jyväskylän yliopisto, 2018; ks. myös 

Lerkkanen, Poikkeus & Kiuru, 2012). Kognitiivisten arvioiden perusteella pyritään 

ennalta määrittämään temporaalisuutta varhaisesta iästä alkaen. 

Pikkulukutaitojen operoimistapa on toisenlainen. Antamalla tilaa moni-

kerroksiselle aikakäsitykselle on mahdollista vahvistaa oikeudenmukaisuutta 

koulun lukutaitotoiminnassa. Pikkulukutaito voi olla ulkoa päin tarkasteltuna 

hidasta, sillä hitaus määrittyy temporaalisessa suhteessa ennalta määriteltyyn 

aikaan. Pikkulukutaitojen temporaalisuudessa otetaan huomioon myös materian 

aikajänteet, sillä esimerkiksi tutkimusaineistossa käytetyt NFC-matkapuhelimet 

kuluttavat paljon luonnonvaroja (ks. tasanko Nokia 6131) mutta niiden käyttöikä 

on lyhyt; montako kymmentä ja sataa vuotta puhelinten tuotantoketju raaka-

aineineen vaikuttaa planeetan ekosysteemissä? 

4.8 Pikkulukutaidot vahvistavat elämää 

Pikkulukutaitoinen ihminen tunnistaa sen, miten hän on perustavasti riippuvainen 

kaikesta ympäröivästä enemmän-kuin-inhimillisestä sekä materiasta, kuten hapen 

ja pölyttämisen kaltaisista ekosysteemipalveluista. Siinä missä kapea lukutaito-

standardi tuottaa herkästi typistäviä ja näivettäviä affektiivisia virtauksia, 

pikkulukutaidot pyrkivät ja opettelevat jatkuvasti huomaamaan arkisia elämän 

vahvistumisen potentiaaleja. Alkuperäiskansatutkimus perustelee, miten tällainen 

etiko-onto-epistemologia on vuosituhansien ajan operoinut sen ymmärryksen 

kanssa, että ihminen on erottamaton osa muuta luontoa ja planeettaa (Rosiek ym., 

2020). 

Tämä tutkimus työskentelee kouluaineiston kanssa, jossa on jatkuva ilon ja 

elämän virtauksen affektiivinen tuntu. Aineisto on eläväistä ja kuhisevaa. Perus-

opetukseen valmistava opetus pulppuaa potentiaalisuutta, jonka pienille eleille on 

ollut mahdollista tuottaa vahvistumisen ja laajenemisen tilaa. Manning (2013, s. 23) 

kirjoittaa, että elämä on aina väleissä; pikkulukutaito siis pyrkii ottamaan vakavasti 

nuo välit, pienet eleet. Pyrkimällä tekemään lukutaidoissa näkyväksi välejä, joissa 
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elämä on, syntyy avauksia ja kehkeytymisen reittejä. Tutkimusaineiston luonto-

koulupäivänä lapsi juoksee toppahousujen suhistessa suon viertä myöten ja 

rallattaa tavuja (ks. tasanko Tuoksuvalmuskateoria). Tsingin (2020) sieniteoria 

tunnustaa sen piilevän yhteisen, mikä rytmittää lapsen askelia syksyisen suon 

tuoksuessa ilmassa: ”Haju on toisen läsnäoloa meissä itsessämme” (2020, s. 67). 

Suomi toisena kielenä -opetussuunnitelma (OPH, 2016) painottaa lähiympäristön 

ja oman arjen kieltä. Tuossa samassa arjen kehkeytymisessä on jatkuvasti läsnä 

välejä, joissa on elämä. 

Tämän tutkimuksen syvä pohjamotiivi on kytkeä elämä takaisin lukutaitoihin. 

Kun kapitalismin ylikiihdytys tavoittaa koko ajan suurempaa osaa koulun arjesta 

vaatien parempaa menestystä yhä nopeammin ja tehokkaammin, se samalla 

näivettää ja kuolettaa elämää maapallolla (ks. Braidotti, 2010). Pikkulukutaito on 

toiminnan eettisyyttä painottava käytäntö. Baradin toimijuusrealismissa eettisyys 

ei kuitenkaan koskaan ole valmis lopputulos vaan prosessi, johon koko ajan 

osallistutaan (justice-to-come, Barad, 2007, s. x). Kaikki teot ja toiminta kytkey-

tyvät valintoihin, jotka ohjaavat eettisyyttä. Kaikki pieni on samalla mahdollisuutta 

eettiseen orientaatioon. 

4.9 Mehiläismuuttuja: Pikkuuden logiikka lukutaitopedagogiikassa 

Mitä pikkuuden logiikan tunnustamisesta seuraa lukutaitojen pedagogiikalle 2020-

luvun tekstimaailmassa? Pikkulukutaito ehdottaa havahtumista ajattelemaan ja 

toimimaan lukutaitojen parissa myös toisin. Pääsääntöisesti opettajan on opetus-

suunnitelman pohjalta ajateltava ennalta määriteltyjen tavoitteiden saavuttamista ja 

niiden arvioimista, mutta ei se estä huomioimasta, mitä kaikkea muuta on 

samanaikaisesti meneillään ja mikä muu voi myös olla mahdollista. 

Oppiaineena äidinkieli ja kirjallisuus määritellään ”monitieteiseksi taito-, tieto- 

ja kulttuuriaineeksi” 71 , jossa mm. ”[i]käkaudelle ja kielitaidolle soveltuva 

kirjallisuus vahvistaa luovuuden ja mielikuvituksen monipuolista kehittymistä” 

(OPH, 2016, s. 102–103). Erilaisista teksteistä nauttiminen mainitaan opetus-

suunnitelman perusteissa lyhyesti monilukutaidon määritelmien yhteydessä. Valta-

kunnallisilla opetussuunnitelman perusteilla on keskeinen asema myös opettajan-

koulutuksessa, jossa opettajaksi opiskelevat ja tulevina vuosikymmeninä opettajina 

toimivat omaksuvat ja uusintavat suhdetta kieleen ja lukutaitoihin. 

 
71 Tämän väitöstutkimuksen argumentin kannalta on merkille pantavaa, että nykyisissä perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteissa äidinkieltä ja kirjallisuutta ei määritellä taideaineeksi. 
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Mäkinen (1997; tulossa) kirjoittaa kirjastohistorian näkökulman kautta 

käsitteestä amor legendi, lukemisen rakkaus. Amor legendi on osa Mäkisen jäljit-

tämää lukuhalun, lukuvimman ja lukukiihkon leviämistä Euroopassa 1800-luvulta 

alkaen. Mutta 2020-luvun koulun haaste ei pääsääntöisesti ole koululaisten ”jopa 

sairaudenkaltainen” lukemisen himo (Mäkinen, 1997, s. 42–45). Nykytilanteessa 

ennemminkin opettajan roolina on toimia lukutaidon välittäjänä siten, että oppijat 

nousevat mahdollisimman korkealle lukutaitokompetenssin portaalle. Media-

puheenvuorojen perusteella opettajia turhauttaa, kun oppilaat eivät tekstejä 

lukiessaan esimerkiksi tunnista sellaisia sanoja kuin ”leuto” tai ”anorakki” 

(Kinnunen, 2018), jolloin oppilaiden motivaatio ei kannakaan ponnistelemiseen 

kohti ylempiä tasoportaita. Koulutuksen uusliberalisoitumisen myötä myös luku-

taito on valjastettu välineellisen hyötyajattelun palvelukseen (Mäkelä, 2020), 

minkä seurauksena lukutaitopedagogiikkaan on alkanut sisäänkirjoittua paine 

kasvattaa menestyviä kuluttajakansalaisia kilpailukykyisten kansantalouksien 

ylläpitäjiksi (ks. Brunila ym., 2015). Monilukutaidon käsite on tuotettu tuomaan 

vaihtoehtoinen sosiokulttuurinen ja monimediainen ymmärrys lukutaito-

pedagogiikkaan, mutta sekin on perustaltaan humanistinen eli ihmis- ja kieli-

keskeinen ja painottaa esimerkiksi identiteettiä ja sen kehittymistä. 

Vaikka koulutuksessa on totuttu keskittymään tietämisen käytäntöihin, luku-

taitotutkimuksessa ontologisen käänteen ottamisesta vakavasti seuraa myös toisen-

lainen pedagoginen ajattelu. Kuby (2017, s. 882) kirjoittaa etiko-onto-epistemo-

logisesta pedagogiikasta, jossa tunnustetaan tietämisen (epistemologia) ohella 

myös olemisen (ontologia) ja tekemisen (etiikka) tavat. Näitä ei voi erottaa 

toisistaan, sillä niiden yhteenkietoutuneisuus on perustavaa: tietämisen käytännöt 

kehkeytyvät yhteismuotoutumisena sosiomateriaalisen olemisen kanssa, mistä 

myös teot kumpuavat (Barad, 2007; Kuby, 2017). Juuri maahanmuuttotaustaisten 

lasten opetuksesta on mahdollista havahtua huomaamaan, miten suuret elämän-

muutokset määrittävät lukutaitotoiminnan kytkeytymistä olemassaoloon. Sodan 

keskeltä pakeneva perhe pitää yhä yhteyttä rakkaisiin perheenjäseniin maapallon 

toisella puolen, mikä motivoi lukemaan Skype-ohjelmaa elämän perustavimmista 

syistä (ks. Artikkeli III). Pikkuudessa siis tavoitellaan syvyyttä menestymisen 

asemesta. 

Millaisia olisivat pikkulukutaitojen oppimateriaalit? Snaza (2019, s. 153) 

kirjoittaa lukutaidoista antroposeenin ajassa, että nykyisen kaltainen lukutaito-

materiaalien käyttö on kestämätöntä; printtikirjojen tuotanto hävittää metsiä sekä 

kuormittaa ympäristöä kirjapainoina ja liikennöintinä, ja yhtä lailla tietokoneiden 

ja digitaalisen lukutaidon käyttö vaikuttaa tuhoisalta. Snaza (2019) spekuloikin, 
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että viimeisten kahdensadan vuoden aikana totutuksi käynyt tekstimateriaalien 

käyttö kiihdyttää maapallon tuhoa niin paljon, että siitä jouduttaneen luopumaan (s. 

153). Millaista siis olisi kestävästi maapalloon suhteistuva lukutaitomateriaali? 

Pikkulukutaitojen toteuttamisessa toimielmaisesti, eli niin ihmis- kuin ei-inhi-

millisetkin toimijat yhdistelmäisesti mukaan lukien, voisi olla mahdollista ottaa 

huomioon mehiläismuuttuja. Tämä tarkoittaisi kaiken lukutaitotoiminnan 

suunnittelua siten, että toimielman kuormittavuus ja tuottoisuus arvioitaisiin myös 

mehiläisten näkökulmalla: vahvistaako tämä toimielma monilajista elämää 

planeetalla? Kun teknologia-alan suuryritykset valtaavat alaa lukutaitotoiminnassa, 

hyvän lukutaidon mittana pidettäisiinkin sen arvioimista, paljonko esimerkiksi 

pilvipalveluiden konesalit kuormittavat luontoa. Luonnonvarojen aikajänne on 

olennainen osa pikkulukutaidon pedagogiikkaa. Tämä näkökulma määrittää 

perustavasti uudelleen keskustelun niin kutsutuista tulevaisuuden taidoista, sillä 

kouluarjen on tehtävä tilaa myös tulevien sukupolvien elämän jatkumiselle. 

Opettajien huoli peruslukutaidon rapautumisesta on silti todellinen ja joka-

päiväinen. Uskallan väittää, että kapitalistinen ylikiihdytys ja ylikulutus itsessään 

ovat osasyy peruslukutaidon haasteille. Tavallinen hyvä elämä tarvitsee pitkä-

jänteisyyttä, tylsyyttä, hitautta ja vähentämistä (ks. myös Jokinen & Itkonen, 2019). 

Näin näyttäytyy toteutetun tutkimuksen perusteella vastaus niihin tutkimus-

ongelmiin, joita tämä työ kysyy. Nämä esitetyt elementit ovat pilkahtaneet esiin 

pohdittaessa, mitä totutun lukutaitokäsityksen liepeillä ja sivussa on meneillään ja 

tapahtuu. Pikkulukutaidot ovat tämän tutkimuksen ehdotus siihen, miltä lukutaidot 

voisivat näyttää ilman totuttuja määritelmiä, edistystä, päämäärää, intentiota ja 

tulevaisuuden menestyksen tavoittelua. 

Paikka–aika-koordinaatit: Literacy Research Association, Tampa, 30.11.2017. 

Floridan Tampassa on lämmin, kostea ilma. Palmupuut ympäröivät konferenssi-

hotellia. Istun posthumanistista lukutaitoa käsittelevän paneelikeskustelun 

yleisössä. Salissa on paljon väkeä, useita kymmeniä. Paneelikeskustelu on ollut 

lennokas ja onnistunut, ja olen löytänyt siitä paljon yhtymäkohtia oman tutkimus-

ajatteluni kanssa. Viimeisenä kysymyksenä keskustelun puheenjohtaja kysyy: ”So, 

what do you mean by literacy then? What is literacy? 72 ” Panelistit ja yleisö 

hörähtävät nauruun, sillä kysymys on niin tuttu posthumanistisille lukutaito-

tutkijoille. Minuakin naurattaa, sillä kysymys on esitetty minulle useita kertoja. 

Naurahtaminen ei ole ylimielistä. 

 
72 ”Eli mitä te sitten tarkoitatte literacylla? Mitä lukutaito on?” 
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Ei ole kyse siitä, etteikö posthumanistisesti lukutaitoa tutkiva tosissaan pohtisi 

sitä, mitä järkeä on yhdistää vaikkapa toppahousujen suhinan ääni lukutaitoargu-

menttiin. Yhdessä tutkimusprosessin vaiheessa etsin tuoreista posthumanistisista 

tutkimuksista lukutaitojen määritelmiä, enkä löytänyt niitä. Se oli tuskastuttavaa 

mutta johti produktiiviseen lukutaidon sirottuvaan määritelmä(ttömyyteen). Esitän 

konferenssin työryhmässä professori Riitta-Liisa Korkeamäen kanssa video-

aineistostani palasen, jossa lapset liikkuvat koulun käytävässä. Spekuloin 

esityksessä, voiko lukutaitohyräilyyn tehdä hetkellisesti kotia, kun on vasta 

muuttanut uuteen maahan (ks. Jokinen, Merchant & Korkeamäki, 2017). Teen 

lukutaidoista seuraavia huomioita: Ennalta ei voida tietää, miltä lukutaidon tulisi 

näyttää. Literacy on jatkuva prosessi, joka rakentaa ja rikkoo maailmaan kytköksiä 

monella eri tavalla. Kieli on yksi tapa aistien sekä älyllisten ja materiaalisten 

kytkösten rinnalla. Näin määriteltynä lukutaito näyttäytyy mukaansa tempaavana 

virtana, johon lähdetään mukaan. Literacy siis on soljuvaa, intensiivistä ja luokseen 

vetävää – jokin sellainen vetää, mikä tapahtuu myös itsestään. 

Jatkamme Riitta-Liisan kanssa lukutaidon määritelmän pohtimista ja 

rajaamista vieraillessamme kauppakeskuksessa hankkimassa tuliaisia kotiin 

vietäväksi; vertailemme suurisilmäisiä pehmoleluja keskustellessamme, mitä luku-

taidoista ja representaatiosta voi ymmärtää tutkimalla lasten leikkiä oksien 

järjestelyn äärellä. Vaikka totutusti tutkimuksen teossa on itsestään selvää määrittää 

ja rajata keskeiset käsitteet, yksi posthumanistisen tutkimusotteen potentiaali lienee 

mahdollisuus kysyä asioita toisin; mitä esimerkiksi tuottaa tietynlainen luku-

taitojen ymmärrys? Miksi selvärajainen, hierarkkinen ja mitattavissa oleva luku-

taitoymmärrys olisi enemmän oikeanlainen vain siksi, että se perustuu niihin 

tutkimuksen teon tapoihin, joihin on totuttu? 

Onko lukutaito nimenomaisesti inhimillinen taipumus hahmottaa ja järjestää 

maailmaa, vaikka esimerkiksi mehiläisten käyttäytyminen kognitiivisen numero-

tehtävän äärellä osoittaa eläimen ongelmanratkaisukyvyn toimivan eri tavalla kuin 

(ihmis-)tutkijat odottavat (MaBouDi ym., 2021)? Hankalien kysymysten 

muodostaminen ja esittäminen on itsessään tärkeää, sillä kysymykset tekevät 

näkyväksi asioita, jotka aiemmin ovat vaikuttaneet itsestään selviltä. Hankalat 

kysymykset voivat myös käynnistää ja laittaa liikkeeseen jotain, mikä aiemmin on 

vaikuttanut mahdottomalta. 
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5 Patti Lather ja tutkimuksen luotettavuus 

Manchesterin yliopiston kesäkoulussa 2015 olimme keynote-luennon pitäneen 

kasvatustieteen alan feministitutkijan Patti Latherin kanssa yhtä aikaa pesemässä 

käsiä. Sain tilaisuuden kysyä häneltä: Kun on alkanut nähdä vallan toiminnan ja 

valtasuhteet kaikessa, mitä maailmassa ja elämässä tapahtuu, onko mahdollista 

palata olemaan näkemättä valtaa? Lather totesi minua peilin kautta katsoen, että ei, 

tuskinpa. Lyhyt dialogimme päättyi tuolloin tuohon, mutta palaan tässä luvussa 

arvioimaan omaa väitöstutkimustani erityisesti Latherin (2016) (jälki)laadullisen 

tutkimuksen näkökulmista käsin sekä Braidottin (2013) kriittisen posthumanistisen 

metodologian kriteereillä. Perinteiset tutkimusoppaiden luotettavuusarvioinnit 

eivät tavoittaisi posthumanistisen lähestymistavan pyrkimyksiä. Luotettavuuden 

arvioinnissa pureudun tutkimuskirjoittamisen haastepaikkoihin, valtasuhteisiin 

sekä tutkimusotteen rajoitteisiin. 

Kokoomaosan epätavallisesta rakenteesta johtuen käsittelen tutkimuksen 

kouluetnografiseen aineistontuotantoon liittyviä eettisiä kysymyksiä metodologia-

osan Alaluvuissa 2.2.3 Elämää vahvistavat eettiset valinnat aineiston äärellä ja 

2.4.4 Toiminnallisten leikkausten eettinen orientaatio. Luotettavuuden kannalta 

arvioin noissa luvuissa kriittisesti työskentelyäni tutkijana ja nostan esiin aineiston 

tuottumisen tilanteita, jotka erityisesti askarruttivat suhteessa tutkimusluokan 

tapahtumiin. 

5.1 Tutkijan pikkulukutaidot, Deleuze ja yliopisto 

Päätös lähteä seuraamaan toppahousujen suhinan ääntä sosiomateriaalisessa luku-

taitojen tutkimuksessa ei ole ollut helppo eikä yksinkertainen tutkimusta ohjaava 

ratkaisu. Kun tutkimukseni alkuaikoina ryhdyin tutustumaan Deleuzen teoriaan, en 

ymmärtänyt kirjoista paljoakaan. Kuten Deleuzea suomentanut Vähämäki (2005) 

kirjoittaa: 

Ensi kohtaaminen Gilles Deleuzen (ja Felix Guattarin) kirjojen kanssa on 

tyrmistyttävä. Filosofiaa, yhteiskuntatieteitä tai kirjallisuutta opiskellut 

huomaa seisovansa keskellä liikkuvia sanoja, jotka pakenevat joka suuntaan, 

sanoja, joista ei saa kiinni ja joiden paikoilleen laittaminen ja ymmärtäminen 

vaativat suunnattomia ponnistuksia. (Vähämäki, 2005, s. 7) 

Ponnistelut Deleuzen (ja Guattarin) sekä Baradin filosofian äärellä ovat kieltämättä 

olleet suunnattomia ja aikaa vieviä. Hiljalleen ne ovat mullistaneet oman ajatteluni 
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aivan kaikesta myös omassa arjessani. Jälkilaadullisena tutkijana minulle on esi-

tetty vuosien varrella lukuisia kertoja kysymys: ”Onko tuo edes tutkimusta?”73 

Kysymyksen taustalla on epäilemättä ollut post-tutkimusotteen tuoreus ja sen 

tuntemattomuus. Kuitenkin näinä vuosina posthumanistinen tutkimus on runsas-

tunut ja alkanut tulla vakavasti otettavaksi tieteen paradigmaksi. 

Väitöskirjatutkijalle näin tuore ja totutusta poikkeava tutkimusote on ollut, jos 

kohta inspiroiva, niin myös haasteellinen. Kaikkine vaiheineen ja käänteineen tästä 

väitöstutkimuksesta on muotoutunut ”hitaan ontologian” (Ulmer, 2017b) prosessi. 

Teoriakirjallisuuteen paneutuminen on vaatinut aikaa sulatella uudenlaisia ajattelu-

tapoja. Perinteisen aiemman tutkimuskoulutuksen läpikäyneenä on ollut työlästä 

opetella pois rajojen ylläpitämisestä teorian, empirian, metodologian, analyysin 

ja ”tulosten” välillä sekä löytää oma tapa kirjoittaa englanninkielisiä journaali-

artikkeleita ja suomenkielistä raporttia. Manningin (2013) muotoilu ajatella kirjoit-

tamisessa ”yli sen, mihin se aiemmin pystyi ajattelemaan” (s. xxv), on myös ollut 

prosessi, joka on tarvinnut aikaa. 

Koro-Ljungberg ja Löytönen (2017) kuvittelevat artikkelissaan hitaan onto-

logian yliopistoa ja pyrkivät siten tuottamaan lamaavien uusliberaalien voimien 

keskellä mahdollisuuksia toisenlaiselle akateemiselle maailmalle. Omakohtainen 

kokemukseni temporaalisuudesta tahtiaan jatkuvasti kiihdyttävässä uusliberaalissa 

yliopistomaailmassa on usein tuntunut syvästi ristivetoiselta. Samaan aikaan 

hahmotan käsillä olevan työn keskeisen argumentin tarttuvan juuri näihin 

ongelmiin. Nopea yksilön menestys, tulosten tehotuotanto, kyseenalaistamaton 

mukautuminen valtavirtaan ja tulevaisuutta kohti tähtäävä jatkuvan kasvun projekti 

sivuuttavat sen perustavan muutoksen, että maailma on hajoamassa. Oleminen ja 

tietäminen muuttuvat vääjäämättömästi. Kun totutusti tutkimusraportti rakennetaan 

dialektiseksi ongelman ja ratkaisun kaareksi, prekaarisen hajoamisen ajassa 

tuloksen on määrityttävä toisin. Ehkäpä posthumanistisen tutkimuksen tuloksessa 

on kyse oivalluksen tunnusta, toisin ajattelemisen havahduttavuudesta, affektiivi-

sesta resonanssista tai siitä, että jokin totuttu muuttaa muotoaan. On tärkeää, että 

yliopistossa nopean tutkimustuotannon väleissä ja lomassa olisi mahdollisuus 

myös hitaudelle; esimerkiksi sellaista voisi olla akateeminen74 pikkulukutaitoisuus. 

 
73 St. Pierre (2011, s. 611) kirjoittaa, että kun yritetään keskustella ”yli erojen” tutkimusparadigmoista, 
myös keskustelun toisen osapuolen on oltava valmis näkemään vaivaa päivittääkseen ajan tasalle 
tietämyksensä tutkimusmetodologioissa viime vuosikymmeninä tapahtuneen kehityksen suhteen. 
74 Kiitän väitöstutkimukseni esitarkastajaa oivaltavasta kysymyksestä, pitäisikö pikkulukutaitoja etsiä 
myös yliopistoissa. Ymmärrän Lahelman kysymyksen niin, että kun post-tutkimusotteessa painotetaan 
syventymistä teorian lukemiseen ja sisäistämiseen, rakentuuko ristiriitaa esimerkiksi haasteellisen 
ranskalaisen teoriakirjallisuuden ja tässä tutkimuksessa problematisoidun ”lukutaidottomuuden” välille. 
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5.2 Miten posthumanistista tutkimusta arvioidaan? 

Deleuzen filosofiassa ”[e]i ole olemassa universaaleja, vaan ainoastaan ainut-

kertaisuuksia” (2005, s. 87). Tässä työssä esitettyjen poimintojen ja näkökulmien 

tarkoituksena ei siis ole ollut kattavuus tai otosten edustavuus. Massumin (2015) 

mukaan tällaisessa tutkimustavassa tavoitteena ei ole yrittää vakuuttaa validiteetilla 

vaan ennemminkin kutsua lukija mukaan ajatuskokeiluun ja välittää jotain eläväistä 

tutkimusaiheesta (s. viii). Koen tutkijana onnistumista ajatuskokeilun toteutta-

misessa ja lukutaitotoiminnan eläväisyyden välittämisessä. 

Deleuze (2005, s. 74) kehottaa keksimään välttämättömiä ja outoja käsitteitä, 

jotka vastaavat oikeisiin ongelmiin. Tässä suomenkielisessä yhteenveto-osiossa 

olenkin kehittänyt erityisesti toimielman ja pikkulukutaitojen käsitteitä posthuma-

nistiseen etiko-onto-epistemologiaan juurtuen. Tutkimusartikkelissa (ks. Artikkeli 

I) olen kehittänyt kyborgietnografian metodologiaa, jossa ihminen ja kone alkavat 

muodostaa toisistaan erottamattoman tutkimusapparaatin. Olen kolmannessa 

artikkelissa (ks. Artikkeli III) kehittänyt Mult/il/literacies-käsitteen, jossa ajatellaan 

uusiksi taidon ja taidottomuuden binaaria. 

Braidotti (2013) kokoaa kirjassaan kriittisen posthumanistisen metodologian 

ominaispiirteitä. Braidotti (2013) painottaa, että on pitkään ollut feministinen 

projekti, että tutkija on tietoinen omasta paikantumisestaan ja siitä, mihin oma työ 

kytkeytyy (s. 164). Ratkaisu oman subjektipositioni suhteen on ollut toimielmainen, 

enkä ole halunnut pienissä lukutaitotasangoissa korostaa omaa toimijuuttani minä-

kertojanäänellä. Kokeiluni monimuotoisen tutkijasubjektin kirjoittumisesta työhön 

on kuitenkin havahduttanut siihen, miten vakiintunutta minä-muodossa kirjoitta-

minen laadullisessa tutkimuksessa nykyisin on. Tutkijasubjektikokeilun myötä 

olen oppinut myös omasta kirjoittajuudestani. Braidottin mukaan suhteisuuksien 

luominen on strategia rakentaa subjektiviteetti siten, että se purkaa valkoista etu-

oikeutta (Braidotti, 2013, s. 163–169; korostus väitöskirjatutkijan oma). Se, että 

olen työssäni valkoinen tutkija perusopetukseen valmistavan opetuksen arjessa, tuo 

erityisen vastuun. Braidotti (2013) painottaa huolellisen ja eettisesti vastuullisen 

kartografian tuottamista tutkittavasta ilmiöstä sekä tieteenrajojen ylittämistä; ei 

 
Itse näen yliopistossa kognitiivisen kapitalismin ongelmana sen, että hitaasti sulateltavan filosofian tai 
vaativan teoriakirjallisuuden lukeminen teettää paljon näkymätöntä työtä, joka väistämättä vie aikaa. 
Koska tässä hahmoteltu pikkulukutaidollisuus pyrkii tietoisesti jarruttamaan kapitalismin ylikiihdytystä 
sekä operoimaan valtavirran väleissä ja marginaaleissa, ajattelen vaativan lukemisen hyvinkin 
soveltuvan osaksi pikkulukutaitoja. Omakohtainen kokemus siitä, miten vaivalloiselta ja hitaalta 
lukeminen voi tuntua, mahdollistaa kompetenssiajattelun ja taitoprojektien purkautumista. Osaamatto-
muuden kokeminen haastaa länsimaisen menestyseetoksen gloriaa. 
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pelkkää kriittisyyttä vaan samalla luovuutta, jossa tehdään ehdotuksia toisenlaisista 

mahdollisuuksista. Vaikka en tietoisesti ole seurannut tutkimusprosessin edetessä 

Braidottin nimeämiä metodologisia suuntaviivoja, jälkeenpäin tarkasteltuna perus-

teellinen työskentely posthumanistisen kirjallisuuden äärellä vaikuttaa johdatta-

neen minut pitkälti vastaaviin ratkaisuihin. 

Toisen arvokkaan kartoituksen luotettavuuden arvioinnin kannalta tekee Lather 

(2016). Latherin (2016) (jälki)laadullisen tutkimuksen 10+-listalla on takaperin 10) 

siirtyminen kielikeskeisyydestä ontologisen käänteen myötä deleuzeläisyyteen ja 

uusmaterialismiin, 9) paluu materiaalisuuteen ja ruumiillisuuteen binaariajattelua 

purkaen 8) subjektikäsitys siirtyy yhtenäisestä ja rationaalisesta humanismin 

subjektista jakautuvaan ja suhteiseen subjektiviteettiin; 7) toimijuusrealismi 

häiritsee käsitystä itsenäisistä yksilöistä ja painottaa yhteenkietoutuneisuutta sekä 

vastuuta (response/ability) valtaepätasapainojen kanssa operoimisessa; 6) tutki-

muksessa rakentuu toisenlainen kaanon, joka toisaalta tunnustaa alkuperäiskansa-

tutkimuksen ja jossa painottuvat sellaiset teoreetikot kuin Deleuze, Barad, Braidotti 

ja Spinoza. (Jälki)laadullinen tutkimus 5) kehittää keksiviä metodeja, joissa ero 

ymmärretään vahvistavana ja jossa analyyttiset käytännöt eivät pureudu 

merkityksiin vaan synnyttävät yllättäviä muodostelmia ja 4) nostaa esiin affek-

titeorian, jolloin kriittisellekin tutkimusperinteelle tyypillinen pelastava humanis-

tinen sankaritutkija siirtyy sivuun. (Jälki)laadullisessa tutkimuksessa 3) muutos on 

käytännöllistä ja tapahtuu minoorisina prosesseina; 2) feministisestä teoriasta 

ammentaen ajatellaan ruumiillisuuden läpi; 1) posthumanismi vaikuttaa myös 

määrällisen tutkimuksen ontologiaan, sillä kaikki kiinteältä vaikuttava onkin sosio-

materiaalisten suhteiden verkossa kulkemista (Lather, 2016, s. 125–129). 

Palasin tähän Latherin kiteytykseen yhteenvedon kirjoittamisen loppu-

vaiheessa ja havaitsin tutkimukseni hyvin pitkälti mukailevan näitä kriteereitä. 

Pikkulukutaitojen käsitteen voi hyvin nähdä toteuttavan Latherin esiin nostamia 

(jälki)laadullisen tutkimuksen suuntaviivoja. Toisaalta herää kysymys, miksi 

tutkimukset sitten alkavat vaikuttaa noudattelevan ikään kuin samaa kaavaa, jos 

kuitenkin tarkoituksena on keksiä omintakeisia ja performatiivisia käytäntöjä. 

Tutkimuksen tekemisen vuosina olen useita kertoja ollut juuri pohtimassa jotain 

asiaa, kun joku toinen onkin ehtinyt julkaista oivalluksen omassa artikkelissaan. 

Yllättävää prosessin tässä vaiheessa on se, että tutkimuksen alkuperäinen tutki-

mussuunnitelma syksyltä 2012 on huomattavan pitkälti toteutunut. Tuolloin koin 

haparoivani hyvin uudenlaisen tutkimusotteen kanssa ja olin hämmentynyt uusista 

käsitteistä. Ensimmäiseen tutkimussuunnitelmaan olen kirjannut seuraavia 

elementtejä lukutaitotutkimukseni suunnaksi: mahdollisuudet, kauneus, ihmetys, 
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mielikuvitus, rohkeus, tunteet, avoimuus, uutuus, ajattelu, kysyminen, erot, 

tuleminen, tuntematon, nomadisuus. Koska tutkimuksen tekemisen totuttuihin 

käytäntöihin kuuluu nimenomaisesti aiheen tarkka rajaaminen ja fokus, tilan 

tuottaminen rönsyilevyydelle, monimuotoisuudelle ja eläväisyydelle on ollut 

välillä tuskastuttavankin haasteellinen valinta. Miten saada väitöskirjatyö kun-

nioittamaan elämän kompleksisuutta ja rikkautta, nyansseja ja intensiteettejä? 

5.3 Valtasuhteet ja posthumanistisen tutkimusotteen rajoitteet 

Suhdetta empiiriseen aineistoon on määrittynyt se, että tutkimusotteena on ollut 

teorian kanssa ajatteleminen (Jackson & Mazzei, 2012). Tutkimuskoululla keräytyi 

runsaasti rikasta materiaalia. Jos teoriaan ja uudenlaiseen ajattelutapaan 

syventyminen olisi vienyt vähemmän aikaa, olisi ollut mahdollista toteuttaa hyvin 

erilainenkin tutkimusraportti kouluaineiston osalta. Toteutuneissa toiminnallisissa 

leikkauksissa on rajautunut paljon pois. 

Yksi jälkeenpäin ristiriitainen asia on toimielmaisesti toteutetun tutkimus-

raportin suhde ihmistutkittaviinsa, lapsiin. On ollut tietoinen ja paljon työtä 

vaatinut valinta opetella tarkastelemaan lukutaitoilmiötä etnografisessa aineistossa 

muuten kuin ihmis-, yksilö-, kieli- ja taitokeskeisesti. Tämä tutkimusraportti on 

yksi askel oppimisprosessissa humanismista posthumanistiseen antroposeenin 

aikaan. Ristiriitaista on kuitenkin se, että lapsi on tutkimuskumppanina erityisessä 

asemassa ja maahanmuuttotaustainen lapsi haavoittuvassa suhteessa valtaa 

käyttävään tutkijaan. Kun sitten analyysissa ihmiskeskeisyyttä puretaan, mihin 

asemoituu ”lapsi”? Aineistotyöskentelyn aikaan tutkimuskoululla seurasin 

huolellisesti Strandellin (2010) eettisen symmetrian pyrkimystä, joskin kaikki 

teknologinen välineistö vei paljon huomiotani materiaalisuudessaan. Suhtauduin 

avoimesti lasten aloitteisiin ja kysymyksiin, ja kutsuin heidät vierailemaan yli-

opistolla tutkimustiloissa. Pyrin kantamaan vastuuta arjen tilanteissa yhtenä 

koulussa läsnä olleista aikuisista sen sijaan, että olisin vetäytynyt etäiseen tutkijan 

asemaan. Valmistelin ja jatkuvasti perustelin huolella tapaa, jolla kommunikoin 

meneillään olleesta tutkimuksesta lasten kanssa. Posthumanistisessa tarkastelussa 

on pyritty tuottamaan tilaa lapsitoimijoiden täysivaltaisuudelle ei-binaarisessa 

etiko-onto-epistemologiassa. 

Väitöstutkimuksessa on nähty paljon vaivaa sen puolesta, etteivät kategoriat ja 

identiteetit toistuisi tutkimuskirjoittamisessa ennalta määrättyinä. Painottamalla 

lukutaitoelämien toimielmaista luonnetta on pyritty tuomaan tilaa huokoisuudelle 

sekä sellaiselle yllättävyydelle, mitä ei ennestään ole tunnettu. Tutkimuksessa esiin 
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tulevien ihmisten ja ei-inhimillisten toimijoiden keskinäistä suhteisuutta 

tarkastelemalla on yritetty tuottaa vaikeidenkin asioiden keskellä sellaisia 

toiminnallisia leikkauksia, jotka vahvistavat mahdollisia tulevaisuuksia; tällainen 

tutkimisen tapa mahdollistaa sekä tutkijan että osallistujien vahvistuvan tutki-

musprosessin myötä kykeneviksi (Bozalek, 2021, s. 142–143). 

Tämän tutkimuksen tutkijalla on ollut paljon aiempaa kokemusta työskente-

lystä perusopetukseen valmistavassa opetuksessa ja suomi toisena kielenä -opetuk-

sen alalla sekä yhä jatkuva tiivis yhteys tutkimusluokan opettajan kanssa. Tämä on 

mahdollistanut sensitiivistenkin keskustelujen käymisen ja ratkaisujen tekemisen 

haastavissa tilanteissa. Tutkimusopettaja on lukenut tämän väitöskirjan yhteen-

vedon käsikirjoitusvaiheessa. 

Eettisesti herkistyneen tutkimustiedon tuottaminen myös vaativista oppimis-

ympäristöistä on tärkeää. Tutkimuksen teosta sovittiin huolellisesti perheiden 

kanssa. Tulkkien avustuksella kommunikoitiin monikielisesti ja perheisiin pidettiin 

jatkuvasti yhteyttä läpi kouluetnografian toteutumisen. On kuitenkin vaikeaa 

selittää, mistä kasvatustieteen alalla tehtävässä tutkimuksessa on kyse, jos 

perheessä ei ennestään tunneta länsimaista koulutusjärjestelmää tai akateemisen 

tutkimuksen toimintatapoja. Tämä lisäsi vastuullisuuden tärkeyttä suhtautumisessa 

tutkimuksen toteuttamiseen, ja asia otettiin vakavasti. Asiasta keskusteltiin useita 

kertoja luokan opettajan kanssa. Tämä tuo esille haasteellisuuden mittakaavan, kun 

tutkimusta toteutetaan perusopetukseen valmistavan opetuksen kaltaisessa 

kontekstissa. Braidotti (2019b, s. 49) kirjoittaa puuttuvien ihmisten humanismista 

(The missing peoples’ humanities) osana kriittistä posthumanismia ja tuo esille, että 

yksi eettinen tavoite tieteessä on luoda kytkeytymisiä, jotka aiemmin ovat 

puuttuneet. Braidotti kirjoittaa minoorisesta tieteestä, joka tuottaa kovan työn 

seurauksena epistemologisia avauksia tuodakseen virallisiin tieteen kartografioihin 

mukaan niiden todellisen elämän subjektien tietoja, jotka aiemmin ovat karto-

grafioista puuttuneet. Maahanmuuttotaustaisten tietäminen on Braidottin (2019b) 

puuttuvien ihmisten listalla (s. 51). Tämä on painava peruste pyrkiä problemati-

soimaan perusopetukseen valmistavan opetuksen lukutaitokysymyksiä. 

Posthumanistista etiikkaa ei voi erottaa politiikasta, ontologiasta ja epistemo-

logiasta (Bozalek, 2021, s. 146). Kaikki tutkimus on poliittista (Kurki, Ikävalko & 

Brunila, 2016). Siksi yksi etiikan ulottuvuus on tehdä asioille jotain etenkin silloin, 

kun niihin liittyy erityistä haavoittuvuutta, kuten köyhyys, sota tai rasismi (Bozalek, 

2021, s. 145). Yhdyn pyrkimykseen toimia tutkijana aktivistisesti ja etsiä tapoja 

tuottaa muutosta hajoamisen ajassa. 
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Tutkimusotteen rajoitteiden kannalta yksi mahdollinen posthumanistisen 

tutkimuksen haaste on, että huomion kiinnittyessä mikrotapahtumiin ja hetkelli-

syyksiin laajat rakenteelliset ongelmat unohtuvat ja valtasuhteisiin pureutuva 

kriittinen ulottuvuus jää katveeseen. On puntaroitava aina uudelleen, miten 

tutkimusote tavoittaa niitä tilanteita, joissa valta on epäsymmetristä. Kesällä 2013 

Manchesterin kesäkoulussa St. Pierre huomautti luennossaan, että kun on pitkään 

lukenut Foucault’ta, ei voi olla kysymättä, missä valtasuhteet ovat Deleuzen 

teoriaan orientoituneissa tutkimuksissa. On osoittautunut tärkeäksi huomata, miten 

Braidotti (2019b) painottaa nimenomaisesti kriittistä posthumanismia, joka 

tunnustaa valtasuhteiden tuottamat konfliktit ja katkokset. 

Feministinen postkolonialistitutkija Spivak (1988) kysyy länsisentrisyyden 

kritiikissään, ”voivatko alistetut yhteiskunnalliset ryhmät puhua”75. Spivak (1988, 

s. 67–68) nostaa kritiikissään esille Deleuzen ja Guattarin halun (desire) käsitteen, 

jonka avulla tässäkin väitöstutkimuksessa hahmotellaan vaihtoehtoa 

puutteellisuuden (deficit) logiikalle (ks. tasanko Deleuze ja villit lukutaito-

imperatiivit). Spivakin mukaan Deleuzen ja Guattarin tapa käsitteellistää halu 

epäonnistuu, koska se ohittaa suhteet valtaan ja subjektiviteettiin, jotka alistettuun 

yhteiskunnalliseen ryhmään kuuluville ihmisille ovat todellisuutta (1988, s. 69–70). 

Samankaltaisen argumentin esittävät Tuck ja Yang (2012) siitä, että dekolonisaatio 

ei ole metafora. Dekolonisaation ei ole tarkoitus purkaa valkoista syyllisyyttä (Tuck 

& Yang, 2012; korostus tutkijan oma). Tunnistan tutkijana sen, että oma 

lähtökohtani on etuoikeutettu. Työskenneltyäni aiemmin perinteisempien kriittisten 

teorioiden parissa olen itsekin kokenut Deleuze-henkisen tutkimusotteen usein 

hämmentävänä. Kuitenkin näen, että villien imperatiivien ja kapinallisten 

tulemisten parissa työskentely on ollut kokeilemisen arvoista ja tuonut näkyviin 

tiettyjä mahdollisuuksia lukutaitotutkimukselle. Journal of Early Childhood 

Literacy -lehden materiaalisuutta ja kehollisuutta painottavan erikoisnumeron76 

artikkelikutsussa painotettiin juuri epätasa-arvoisuuteen liittyvän posthumanistisen 

lukutaitotutkimuksen tarpeellisuutta, sillä sellaisen nähtiin tuolloin puuttuvan 

(Hackett, MacLure & Pahl, 2019; ks. myös Hackett ym., 2020). On tärkeää, että 

kriittistä keskustelua posthumanistisen tutkimusotteen rajoitteista käydään. 

Erityisen tärkeää on, etteivät keskustelua dominoisi valkoiset, etuoikeutetussa 

asemassa olevat länsimaiset tutkijat. Valtasuhteet kytkeytyvät myöskin tieteellisen 

keskustelun anglosentrisyyteen. 

 
75 “Can the subaltern speak?” (Spivak, 1988). 
76 Tämän väitöskirjan toinen osatutkimus on julkaistu kyseisessä erikoisnumerossa (ks. Artikkeli II). 
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6 Mitä myös, lukutaito? Pohdinta 

Tässä pohdintaluvussa vedetään yhteen väitöstutkimuksen elementit ja ehdotukset, 

pohditaan pikkulukutaitojen kontribuutiota pedagogiikan ja yhteiskunnan kannalta 

sekä kartoitetaan jatkotutkimusaiheita. Alla oleva omasta viikonlopusta kertova 

sarjakuva yhdistyy jalkapallon tärkeyteen 7-vuotiaan Temenin elämässä, ja luvun 

päätteeksi kytkeydytäänkin kouluaineiston jalkapalloteemaan. 

 

Kuva 12. Jalkapalloilija Lionel Messi on Temenin idoli. Oman viikonloppunsa 

lauantaista kertovassa sarjakuvassa Temen kertoo pelanneensa Play Stationin jalka-

pallopeliä ja olleensa pelissä Messi, joka teki 95 000 000 maalia. Muokattu artikkelista 

III. 

”Lukutaito on mielen supervoima”, toteaa Lukuliikkeen opas (Lukuliike, n.d.). 

Kaupallinen mutta anarkistinen Aku Ankka mainostaa itseään kielen ja mielen 

kehittäjänä. Kartesiolainen cogito määrittää ihmisen rationaalisuuden luontoa 

hallitsevaksi ominaisuudeksi (Coole & Frost, 2010, s. 8). Antroposeenin ajassa 

ihmisen, kognition ja luonnon suhteen kriittinen analysointi lukutaidoissa on ollut 
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yksi tämän tutkimuksen teemoista. EU:n korkean tason lukutaitoasiantuntija-

ryhmän raportin (2012) lainaus kiteyttää hyvin sen instrumentaalisen hyötypuheen, 

uusliberalistisen talouskasvunarratiivin sekä ihmiskeskeisyyden, jotka ovat 

motivoineet pohtimaan lukutaitoja toisin tässä väitöstutkimuksessa: 

Kaikenikäisten kansalaisten luku- ja kirjoitustaidon parantaminen on 

taloudellisesti järkevää, sillä se tuottaa sekä yksilöille että yhteiskunnalle 

konkreettisia hyötyjä, joiden arvo pitkällä aikavälillä on miljardeja euroja. 

Luku- ja kirjoitustaidon parantaminen on elintärkeä edellytys EU:n tulevalle 

talouskasvulle ja kansalaisten hyvinvoinnille. Materiaalisten hyötyjen lisäksi 

ei pidä unohtaa, että luku- ja kirjoitustaito ovat osa ihmisyyden ydintä. (EU, 

2012, s. 5) 

Kun länsimaissa lukutaitoa pidetään jopa ihmisyyden ytimenä, tästä seuraa, että 

lukutaidon heikkenemisen ilmiö ymmärretään syvimmillään ihmisyyden 

rapautumiseksi (Colebrook, 2012). Posthumanistisen analyysin myötä 

tutkimuksessa on piirtynyt lukutaidoista esiin sellaisia huomioita, jotka 

humanistisen paradigman sisällä vaikuttavat ”normaaleilta” ja itsestään selviltä ja 

jäävät siksi näkymättömiin. Totutussa lukutaitopuheessa on paljon herooisia 

elementtejä ja moderni pelastustarinan eetos, joka juontuu syvälle länsimaiseen 

sivistyshistoriaan, valistusfilosofiaan ja kansallisvaltion syntytarinaan. Esimerkiksi 

ensimmäinen tutkimus suomalaisten miesten kirjoitustaidon laajuudesta 

toteutettiin 1830-luvulla siksi, että Carl Böcker halusi selvittää kansan sivistystason 

(Leino-Kaukiainen, 2011, s. 347). Perinteiset tavat ymmärtää lukutaito ovat yksilö- 

ja ihmiskeskeisiä ja pohjautuvat oletukseen kehityksestä, kasvusta ja edistyksestä 

sekä menestymisen lisäämisestä. Tämä ei kuitenkaan ole ongelmatonta, kuten tässä 

väitöstutkimuksessa on problematisoitu. 

Kognitioon keskittyvä ja ihmiserityisyyttä painottava totuttu lukutaitokäsitys 

on yksi mahdollinen tapa ajatella lukutaitoja, mutta ei ainoa. Standardimalli 

hyödyttää tyypillisesti niitä, jotka ovat etuoikeutetussa asemassa sen hierarkiassa 

ja nousevat vaivattomasti korkealle oppimisen portaikolla. Asiantuntijat, 

auktoriteetit ja suomalaiset akateemisesti koulutetut opettajat asettuvat portaikossa 

korkealle ja herkästi osallistuvat puhetapaan, jossa kaikuu edelleen esimerkiksi 

1700-luvun esivallan ylhäältäpäin tuleva, normittava ja holhoava auktoriteetti (ks. 

Laine ym., 2002). Tällainen affektiivinen tuntu ja mielleyhtymä syntyy esimerkiksi 

PIRLS-raportin puheessa ”lukukielteisistä vanhemmista” (Leino ym., 2017, s. 55). 

Puhetavan vahvistumisesta Suomessa on merkkejä Karvin alkuopetusraportissa 

(Ukkola ym., 2020), jossa on analysoitu ”riskitekijöitä” koulun aloittavien lasten 
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oppimisen ja taitojen kehittymisen ”lähtötasossa” ja ”tasoeroissa”. Raportti nimeää 

viisi erityistä riskitekijää: tehostetun tai erityisen tuen päätös, suomi toisena kielenä 

-status, loppuvuodesta syntyminen, lähisuvun oppimisvaikeudet ja huoltajien 

matala koulutus (Ukkola ym., 2020). Toisin sanoen totutussa lukutaitoajattelussa 

altavastaajina piirtyvät sukupolvesta toiseen esiin ne, joista Braidotti (2019b) 

kirjoittaa minoorisen tietämisen subjekteina: vähemmistöisessä asemassa olevat 

lapset, nuoret ja aikuiset, jotka valtavirtaisissa tiedon tuottamisen projekteissa 

jäävät näkymättömiksi (missing peoples of Humanism, Braidotti, 2019, s. 45, 49). 

Peruslogiikkana on siis hyvää tarkoittava ja viattomana pidetty vähemmistö-

oppijoiden korjaaminen vastaamaan kapeaa standardia (ks. Artikkeli III). 

Korjaamisen toimenpiteet kohdistetaan erilaisissa lukutaitohankkeissa tietyn 

kategorian oppijoihin, esimerkiksi maahanmuuttajiin, poikiin, köyhiin perheisiin 

tai oppimisvaikeuksisiin yhä nuoremmasta iästä alkaen. Standardin mukaista 

lukutaitoisuutta pyritään lisäämään niillä oppijoilla, joihin lukutaitohuoli erityisesti 

paikannetaan. Tässä väitöstutkimuksessa vähemmistöiseksi-tuleminen eli 

minoorisuus (Deleuze, 2005) on kuitenkin ollut tavoiteltava ja produktiivinen 

ajattelemisen lähtökohta. Feministinen, köyhä, dekoloniaalinen, sairastunut, 

maahanmuuttaja- ja queer-tietäminen (Braidotti, 2019b, s. 45, 49), lasten tietä-

minen (Murris, 2016) sekä enemmän-kuin-inhimillinen, maapalloinen tietäminen 

(Nail, 2021; Tsing, 2020) ovat tässä tutkimuksessa olleet vakavasti otettavia lähtö-

kohtia lukutaitojen uudelleenajattelemiselle. 

Tiivistän seuraavassa alaluvussa väitöstutkimuksen johtopäätökset eli sen, 

mitä pikkulukutaidoilla tarkoitetaan. Sen jälkeen pohdin pikkulukutaitojen peda-

gogista ja yhteiskunnallista kontribuutiota. 

6.1 Posthumanistiset pikkulukutaidot antroposeenin ajan 

paineessa 

Tämä väitöstutkimus on pohjautunut (jälki)laadulliseen kouluetnografiaan. Luku-

taitojen kanssa-ajattelun kontekstina on ollut maahanmuuttotaustaisten lasten 

perusopetukseen valmistava opetus, jonka arjessa lukutaitojen toisin ajattelemisen 

potentiaaleja pilkahtaa ja pulpahtaa esiin. Perusopetukseen valmistavan opetuksen 

arjessa on loputtoman rikkaita aineksia lukutaitokysymyksen pohtimiseen, sillä 

maailmanpoliittinen tilanne ikään kuin istuu konkreettisesti sylissä. Lapset ovat 

saapuneet Suomeen eri puolilta maailmaa usein haavoittuvista syistä. Tutki-

mukseen osallistuneista 16 lapsesta yhdeksän perheellä oli taustallaan pakolaisuus 

tai turvapaikanhaku. Globaali liikkuvuus työn, opiskelujen ja ihmissuhteiden 
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vuoksi niin ikään näkyy valmistavan opetuksen arjessa. Nämä monimuotoiset 

lähtökohdat ovat havahduttaneet ajattelemaan lukutaitoja toisin kuin mihin valta-

virtaisessa kouluarjessa on totuttu. 

Läpi väitöstutkimusprosessin kantaneena tavoitteena on ollut katsoa sivuun 

totutuista lukutaitokäsityksistä ja selvittää posthumanistisesti, mitä muuta luku-

taidoissa voisi myös olla meneillään. Tämä yhteenveto-osio perustuu tarpeelle 

kartoittaa, mitä lukutaitojen ymmärtämiselle toisin tuottuu, kun ajatellaan post-

humanistisesti antroposeenin ajan hankaluuksien kanssa, ilman pyrkimystä 

asioiden ratkeamiseen ja edistykseen. Väitöstutkimus perustuu kolmeen kansain-

väliseen journaaliartikkeliin, joista ensimmäinen on metodologinen ja kysyy: Mitä 

posthumanistinen ontologia tuottaa lukutaitotutkimuksessa tehtäville 

metodologisille ratkaisuille? Toinen ja kolmas artikkeli kysyvät: Mitä affek-

tiivisuus ja ruumiillisuus tuottavat lukutaitojen uudelleenajattelulle suomen kielen 

oppimisen toimielmissa? 

Koska jälkilaadullisessa tutkimuksessa työn muoto ja esittämistapa ovat osa 

argumenttia, tätä väitöstutkimusta leikkaa läpi pyrkimys kommunikoida post-

humanistisesti suhteinen lukutaitotutkimus tavalla, joka ei vähennä, pelkistä ja 

typistä tutkittavaa ilmiötä vaan tekee tilaa monimuotoisuudelle, runsaudelle, 

intensiteeteille, nyansseille ja aistitunnuille. Työssä on tunnusteltu lukutaitoja 

avoinloppuisesti ja pyrkien pysymään liikkeessä. Analyysi ei ole pyrkinyt 

leikkaamaan elämän monimuotoisuutta tiukkoihin rajauksiin vaan on kunnioittanut 

rönsyjä, johtolankoja ja yksityiskohtia. Lukutaitojen uudelleenajattelemisen näkö-

kulmia ovat olleet esimerkiksi moderni kansallisvaltio, mehiläiset, Nokia 6131 -

matkapuhelin, kyborgi, kädet, lukutaidottomuus ja jalkapallo. 

Väitöskirja ehdottaa ”tulosten”, ratkaisun ja hyvien käytäntöjen asemesta 

hankaluuksien kanssa viipyilyä ja tuottaa uuden pikkulukutaidon käsitteen. Pikku-

lukutaito ei operoi modernismin, humanismin, kapitalismin ja kolonisaation 

grandioosin edistysuskon ehdoilla, eivätkä pikkulukutaitojen käytännöt perustu 

suureen kertomukseen ihmisen ylivertaisuudesta tai suomalaisesta erityisyydestä. 

Pikkulukutaito on prekaarinen ja eettisesti suuntautuva käytäntö, joka ei entisestään 

vahvista etuoikeutettujen hyväosaisuutta vaan vapauttaa tilaa ennalta määräy-

tymättömille mahdollisuuksille ja siten lähtökohtaisesti sitoutuu vähemmistö-

ryhmien kunnioittamiseen lukutaidossa. Pikkulukutaitojen metodologia kehkeytyy 

ontologiasta, ja niiden subjekti on kollektiivinen ja enemmän-kuin-inhi-

millinen ”me”. Pikkulukutaidot operoivat minoorisesti. Pikkulukutaito suhtautuu 

kieleen toisin, sillä se on myös ruumiillista ja affektiivista. Pikkulukutaidot kytkey-

tyvät aikaan toisin kuin lukutaitoajattelussa on totuttu. Pikkulukutaidot vahvistavat 
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elämää. Spekuloidakseen pikkuuden logiikan toteuttamista lukutaito-

pedagogiikassa tutkimus kuvittelee ”mehiläismuuttujan” käytön suhteisten ja 

elämää kuhisevien lukutaitotoimielmien suunnittelussa. Pikkulukutaito perustuu 

vaivihkaiseen ja ennalta määräämättömään liikkeeseen, joka horjuttaa laajempia 

kokonaisuuksia ja keksii uusia olemisen muotoja. Performatiivinen pikkuluku-

taitokuva työn johtopäätöksistä on tuotettu yhdessä taiteilija Anna Vuorisen kanssa 

(ks. Kuva 11). 

Tutkimusraportin laatimisessa on pyritty kommunikoimaan posthumanistisesti 

suhteinen aihe epälineaarisesti ja antroposeenin ajan hajoaminen huomioon ottaen. 

Tämä tutkimuskirjoittamisen tapa on perusteltu baradilaisesta etiko-onto-

epistemologiasta (Barad, 2007) käsin siten, että totutusta poikkeava esitystapa 

haastaisi humanistisen ja modernin tradition eheyttä ja selkeyttä sekä hallitsemisen 

eetosta. Pyrkimyksenä on ollut rakentaa tutkimusraportti tavalla, jossa teorian, 

empirian, metodologian, aineiston ja tulosten erottamattomuus tulisi esille. 

Raporttiin on lomittunut useita kuvia, joiden esittämistavan tarkoituksena ei ole 

ollut representoida kenttätyövaihetta tai oppijoiden osaamista vaan tuottaa 

kehkeytyviä kohtaamisia osana tekstin kudelmaa. Pienten lukutaitotasankojen 

mukana kulkemisessa olennainen matkakumppani on ollut toppahousujen suhinan 

ääni, joka auditiivisena johtomotiivina on rytmittänyt tutkimusprosessia ja luku-

taitojen uudelleenajattelemista. 

6.2 Kontribuutio opettajille, opettajankoulutukselle ja 

opetushallinnolle 

On hyvin merkityksellistä, miten kasvatustieteen ala, opetushallinto ja opettajan-

koulutus suhtautuvat lukutaitokysymyksiin. Tarkoituksena ei kuitenkaan ole 

luetella hyvien käytäntöjen best practices -listausta vaan ehdottaa havahtumista 

toimimaan lukutaitojen parissa myös toisin. Pikkulukutaitojen perustana on havait-

semisen taito, jonka opettelu ei edellytä taloudellisten resurssien budjetointia. 

Pikkulukutaitojen tunnistaminen on tärkeää antroposeenin ajassa, jossa toimitaan 

osana vaurioitunutta planeettaa. Pikkulukutaito on tapa tunnistaa kaiken koulun 

toiminnan läpäisevästi, miten esimerkiksi mehiläismuuttujan huomioiminen on 

jatkuva keino kalibroida lukutaitokäytäntöjä luonnon monimuotoisuutta kunnioit-

tavaan suuntaan. Pikkulukutaito on myös asenne. 

Orr, Stone ja Barlow (2005) kirjoittavat ekolukutaitoja käsitellen, että maapallo 

yksinkertaisesti ei enää tarvitse enempää menestyviä ihmisiä, vaan juuri 

menestymisen eetos on osa planeettakriisiä. Tämä on yksi olennainen syy 
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pikkulukutaidon käsitteen kehittämiselle. Hempel (2014) kutsuu ilmastokatastrofia 

uppoavaksi Titaniciksi ja empii, lieneekö laivan kohtalo enää pelastettavissa. 

Hempel toteaa, että nykymuotoinen koulutus individualismia ja 

valistusrationalismia painottaessaan pikemminkin pahentaa ympäristöongelmaa. 

Hän argumentoi, että rationaalisen tietämisen lisääminen on keinona riittämätön 

ympäristökatastrofin hidastamiseksi, sillä emootioilla on niin iso merkitys 

luontosuhteessa ja muutoksen tulisi nimenomaisesti ulottua käytökseen (Hempel, 

2014, s. 42–43). Näistä syistä pikkulukutaidoissa kiinnitetään huomio affektiivisiin 

virtauksiin ja oppimisen toimielmaisuuteen ennemmin kuin ihmisyksilön 

menestykseen. 

Pikkulukutaito asettuu vahvistamaan vähemmistöoppijoiden asemaa ja 

tuottaa ”lukukabinetin”, jossa vähemmistöinen tietäminen saa erityistä tilaa. Kun 

esimerkiksi mitattavien taitojen kehittymisen asemesta analyysissa tarkastellaankin 

moniaistisesti pakolaistaustaisen perheen arjen monimuotoista lukutaitotoimintaa, 

pystytään tunnistamaan jo olemassa olevaa elämän täyteyttä. Pikkulukutaidot 

huomaavat rikkautta ja runsautta, nyansseja ja dynaamisuutta silloinkin, kun 

perinteisillä tarkastelutavoilla määritellen kyseessä näyttäisi olevan hierarkkisen 

lukutaidon ”nollataso”: niin sanottu luku- ja kirjoitustaidottomuus. Se, mikä 

perinteisesti määrittyy osaamattomuudeksi, onkin potentiaalista ja positiivista 

variaatiota (ks. myös Colebrook, 2012). Monikielisten suomi toisena kielenä -

oppijoiden kannalta pikkulukutaito on mahdollisuus operoida toisin kuin 

miten ”riskilapsen” typistävä kategoria oppimisen verkkoa jähmettää. 

Pikkulukutaidot syventävät ”kielitietoisuuden” tai ”lukutaitotietoisuuden” 

kaltaisten erinomaisen tärkeiden periaatteiden merkitystä koulussa siten, että 

kognitiota painottava ”tietoisuus” laajenee ruumiilliseksi, affektiiviseksi ja sosio-

materiaalisesti toimielmaiseksi. Pikkulukutaito vahvistaa lapsen positiota tietäjänä 

tarjoamalla toisenlaisen tavan tarkastella temporaalisuutta ja sitä, että juuri nuori 

ikä on perinteisesti tehnyt lapsesta lukijana kohteen ennemmin kuin täysivaltaisen 

toimijan. Koulujärjestelmän edelleen uusliberalisoituessa ja tulospaineen 

voimistuessa on hyvin olennaista purkaa ja tarjota vaihtoehtoja puhe-

tavalle ”riskilapsista”, ”tasoeroista” tai ”aikuisuuden mitasta”. Lukutaidon instru-

mentaalinen valjastaminen talouskasvun välineeksi on elämää näivettävä ja 

typistävä prosessi. Tämä työ tarjoaa ”pikkuuden” ajatuksen tuomaan näkyville sen, 

miten hyvinkin pienet eleet ja teot pitävät sisällään muutoksen mahdollisuuden 

koulun tavallisessa arjessa. 

Pikkulukutaito tapahtuu arjen tämyyksissä, tässä ja nyt. Se on kehkeytyvää ja 

vaalii yllättäen pulpahtavien hetkien arvoa. Pikkuuden äärelle pysähtyminen 
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mahdollistaa hidastamisen ja vähentämisen. Pikkulukutaito arvostaa hitautta, 

tylsyyttä ja pitkäjänteisyyttä, joiden on tutkimuksissa todettu haastavan digitaalisen 

median nopeille dopamiiniryöpyille addiktoituneita nuorten lukijoiden aivoja (Carr, 

2010). Pikkulukutaito tunnistaa käsin kirjoittamisen arvon (Askvik, Van der Weel 

& Van der Meer, 2020; Dinehart, 2015) ennemmin sen hitauden kuin hyödyl-

lisyyden vuoksi. Pikkulukutaito kunnioittaa toimijoiden välistä tarvitsevuutta, mikä 

vahvistaa vähemmistöisten oppijoiden asemaa lukutaitotoimielmissa. 

6.3 Yhteiskunnallinen merkittävyys: Räppäreitäkö kouluun? 

Valtionhallinnossa lukutaidon asema ja tärkeys Suomelle on tällä hetkellä vahvasti 

tunnustettu, ja lukemista edistäviä rakenteita kehitetään edelleen valtionavustus-

järjestelmän muodossa. Neuvolatkin on rekrytoitu mukaan edistämään lukemista. 

Mutta miksi lukutaito silti heikkenee, jopa niin, että viidesosalla eurooppalaisista 

on huomattavia haasteita luku- ja kirjoitustaidon kanssa? 

Vaikuttaa siltä, että on tultu kauas 1800-luvun tilanteesta, jolloin kannettiin 

huolta ”lukemisen tartuntavaaran” (Mäkinen, 1997) sosiaalisesta leviämisestä 

ympäri Eurooppaa. Tuolloin pelättiin, että lukuhalun laajeneminen myös alempiin 

yhteiskuntaluokkiin sekä naisten ja nuorten keskuuteen veisi ihmiset totutun 

kontrollin ulkopuolelle (Mäkinen, 1997). Mäkinen (1997) kirjoittaa, miten tuolloin 

puhuttiin lukuhalusta, lukuvimmasta, lukukiihkosta; jopa sairaudenkaltaisesta 

romaanien lukemisen himosta. Vääränlaisen lukemisen poliittinen vaara piili siinä, 

että lukeminen saattaisi tuottaa tyytymättömyyttä, sopeutumattomuutta ja valtaa-

pitävien karsastamista (Mäkinen, 1997, s. 42–45). Hulluuden historiaa käsitelleessä 

väitöskirjassaan Foucault (2006/1961, s. 370–371) erittelee samaa ilmiötä 

romaanien lukemisen mielletyistä sielullisista ja ruumiillisista vaaroista etenkin 

naisten ”vähemmän täydellisille” mielille. Jopa kaikista naisten terveyttä vahin-

goittaneista syistä vaarallisin ovat olleet romaanien jatkuvasta lukemisesta 

aiheutuneet hermostolliset sairaudet, ja lapsuudenaikainen lukeminen saattaisi 

tehdä tytöstä kaiken lisäksi huonon imettäjän (Foucault, 2006, s. 370–371; ks. myös 

Mäkinen, 1997, s. 43–44). Miksi lukutaito on niin monelta osin menettänyt tämän 

vastustamattoman nautittavuuden ja houkuttavuuden? Jotta lukemisen nautittavuus 

taas vahvistuisi, voisiko äidinkieli ja kirjallisuus oppiaineena tulla opetus-

suunnitelmissa määritellyksi myös taideaineena? 

Väitöskirjaprosessin aikana minulle on syntynyt vaikutelma, että lukutaito on 

juuri välineellistymisensä seurauksena alkanut menettää sitä vapautta ja tietynlaista 

anarkistisuutta, joka on tehnyt siitä houkuttavaa. Kouluihin lähetetään räppäreitä 
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innostamaan nuoria lukemaan sillä perusteella, että lukutaidon edistäminen on 

hyödyllistä77 . Ammattikoulutuksen maskuliinisuuden kontekstissa räppityöpajoja 

onkin analysoitu osana koulutuksen uusliberalisoitumista (Pietilä, Tainio, 

Lappalainen & Lahelma, 2021). Kirjallisuusteoreetikko Barthesille (1993) 

lukemisen vapaus on vapautta vain, kun siihen kuuluu myös vapaus olla lukematta. 

Kognitiivinen kapitalismi valjastaa vaivihkaisesti käyttöönsä jotain niin syvää 

ihmisessä, että perustava vapaus kapenee. Lukutaidon vapauttamiseksi edistys- ja 

hyötyajattelusta tarvittaisiin aktivistista liikehdintää, joka tietoisesti astuu irti 

suuryritysten manipuloimaan pyrkivistä kaupallisista sovellusalustoista ja vaalii 

tylsyyttä, hitautta ja vähäisyyttä. Tätä liikahdusta varten tämä tutkimus tarjoaa 

pikkulukutaidon käsitettä. 

6.4 Jatkotutkimusaiheet ja aktivismin tärkeys 

Guttorm (2014) pohtii väitöstutkimuksessaan: ”Voiko tutkimuksessa jäädä 

kysymään? Jäädä ihmettelemään, jäädä itsekin hämmennykseen siitä, millaista 

tutkimusta siis tulikaan tehneeksi[?]” (s. 182). Tässä työssä esitetyt rönsyt ovat 

toiminnallisia leikkauksia, jotka tuovat esille tutkimussukelluksista tiettyjä osasia 

mutta jättävät toisia käsittelemättä; jotain leikkautuu pois. Tutkimusaineisto 

itsessään ei ole vanhentunut, vaikka Nokia-matkapuhelimet ovatkin. Tutkimusta 

voisi jatkaa tästä lukuisiin suuntiin. Jatkotutkimuksessa uusi syventyminen samaan 

väitöstutkimusaineistoon mahdollistaisi rikkaan analyysin nyt, kun pikkuluku-

taitojen etiko-onto-epistemologiset perusteet on raportoitu tämän väitöskirjan 

muodossa. Aineistosta olisi mahdollista ammentaa esimerkiksi pedagogisia jatko-

tutkimuksen paikkoja. Tämän tutkimuksen tuloksia ja jatkotutkimusaihelmia on 

mahdollista soveltaa opettajankoulutuksessa sekä opettajien täydennys-

koulutuksissa. Myös väitöstutkimuksen ollessa meneillään olen pitänyt luentoja ja 

koulutuksia opettajille, opettajaopiskelijoille sekä vanhemmille pikkulukutaito-

aiheesta (esim. Jokinen, 2013a, 2013b, 2021; Jokinen & Laru, 2019). Erityisesti 

temporaalisuuden tulokulmaa olisi kiehtovaa jatkaa laajemmaksi. Minoorisuuden 

kanssa ajatteleminen houkuttaa minua muiden vähemmistöryhmien näkökulmasta, 

esimerkiksi neurokirjon tai queer-ihmisten kannalta. 

 
77 Kirjailija Hautala tekee Ylen haastattelussa samansuuntaisen havainnon ja kysyy, miksi nuorille 
puhutaan lukemisesta kuin jäykkäkouristusrokotuksesta (Mantu, 2.9.2019). 
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Koska posthumanistinen tutkimusparadigma vahvistuu ja kehittyy koko ajan, 

on mielenkiintoista seurata, mihin suuntiin lukutaitotutkimusta viedään. Antropo-

seeni on niin massiivinen asia, että lukutaitojen tutkimuksen suuntaaminen entistä 

vahvemmin ecoliteracy-kysymyksiin (Hempel, 2014; Orr ym., 2005) on 

välttämätöntä. Pidän tärkeänä, että tutkimuksen tekeminen on tulevaisuudessa yhä 

enemmän myös aktivistista ja vaikuttamaan pyrkivää. Manning (2016, s. 211) 

kirjoittaa tuhoutuvien ekologioiden lientymättömästä äänestä ja katoavien 

mehiläisten hiljaisuudesta. Jotta ilmastokatastrofia saataisiin hidastettua, Snazan 

(2019, s. 154) mukaan lukutaitotutkimuksessa on jatkossa otettava oppia uus-

materialistisilta, feministisiltä, antirasistisilta, postkoloniaalisilta sekä queer- ja 

alkuperäiskansa-ajattelijoilta, jotka ovat jo kauan haastaneet ihmisyyteen sisään 

kirjoittunutta väkivaltaisuutta. Jaan tämän käsityksen ja olen työssäni pyrkinyt 

jatkamaan tätä minoorisen tietämisen tavan traditiota. 

Tsing (2020) toteaa, että muutos on toteutettava tässä ja nyt, kaikkien hanka-

luuksien vallitessa. Antroposeenin ajan tulos ja ratkaisu on toisaalta se, ettei epifee-

nistä ratkaisua ole. Jännite ei laukea, epävarmuus ei ratkea. Tulos on se, ettei 

ongelman ratkaisevaa tulosta ole. Viipyily ihmiskeskeisyyden ongelmassa ja epä-

selvän tulevaisuuden paineessa kuitenkin mahdollistaa pienten pilkahdusten 

huomaamisen. Tästä syystä tämän työn kolmannen osan päättää kytkeytyminen 

jalkapallokevään lämpöön, rakkauteen ja vapauteen. 

6.5 Jalkapallokevät ja vapauden tuuli78 

”Messi. Barcelona. Maali”, Temen lukee tutkijalle ääneen paperille 

kirjoittamiaan sanoja. Etusormi seuraa paperilla kulkevaa kynänjälkeä. 

Simpukkamallinen NFC-puhelin lepää pulpetilla kynän ja kumin vieressä. ”Ja 

voitta, ja jalkapallo!”, Temen jatkaa. 

(Videoaineisto, toukokuu) 

”Jee! Juhhuu!”, kädet tuulettavat ilmassa jalkapallosanojen harjoittelun lomassa. 

Lionel Messi on ensiluokkalaisen Temenin idoli, ja hän on tutkinut jalkapalloilijan 

elämäkertaa (Caioli, 2012) pelin suunnittelun aikaan. Kuudesluokkalainen 

Demetrios taas on harjoitellut vihkoonsa imperatiivia: ”Heitä! Lyö! Juokse! Syötä!” 

(Videoaineisto, valokuvat ja muistiinpanot, toukokuu). Melkein kaikki valokuvat 

 
78  Virenin (2012, s. 165) jälkisanat on otsikoitu ”vapauden tuuleksi” Deleuzen Spinoza-kirjan 
suomennoksessa. 
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lukuvuoden lopun jalkapallojaksolta ovat niin liikkeessä olevia, että ne ovat 

sumuisia, epäselviä ja tärähtäneen näköisiä, kuin epäonnistuneita. Ikkunasta näkyy, 

miten nurmikko on vihreää ja aurinko paistaa. Lapsilla ei enää ole jalassaan toppa-

housuja, vaan on helle, ja joku on laittanut shortsitkin jalkaan. Alla olevassa 

kuvassa Temenillä varpaat ovat paljaana. 

 

Kuva 13. Koska moni tutkimusoppilaista on suuri jalkapallofani, toukokuun lopussa 

toiminta koululla rakennetaan jalkapallon ympärille. Luokassa pelataan pöytäjalka-

palloa sekä Lego-jalkapalloa, ja oppilaat myös pelaavat joka päivä jalkapalloa ulkona 

koulun urheilukentällä. NFC-puhelinpeleihin rakennetaan sovellus jalkapallosanastosta. 

Tutkimusluokassa oli useita innokkaita jalkapalloharrastajia, ja lukuvuoden 

viimeisen viikon opetus rakentuikin jalkapalloaiheen ympärille. Jalkapalloa oli läpi 

talven pelattu välitunneilla pakkaspäiviä pelkäämättä, ja lasten viikoittaisissa 

omasta viikonlopunvietosta kertovissa sarjakuvissa korostui lajin, kuuluisien jalka-

palloilijoiden ja myös Play Station -peliversion tärkeys. Toukokuussa NFC-

puhelinpeleihin laadittiin jalkapallosovellus, johon sanat valitsi jalkapalloaiheista 

kirjaa tutkinut 7-vuotias Temen. Peleihin poimittiin 16 sanaa, muun muassa pelaa, 

maali ja mokke. Kutakin sanaa vastaava älytarra kiinnitettiin aluksi koulu-

kirjastossa sijainneeseen pöytäjalkapallopeliin. Ulkona pelattiin jalkapalloa ja 

opeteltiin samalla aiheen sanastoa. Kieli ei ole representaatiota vaan välitöntä 

kytkeytymistä maailman kanssa (Barad, 2007, s. 49; ks. Artikkeli III). 

Koronaviruspandemian etäopetusajan haastattelussa tutkimusluokan opettaja 

kertoo suhteen luomisesta oppilaaseen ja ruumiillisuuden korostumisesta, kun 

siihen yhtäkkiä ei olekaan mahdollisuutta: 



 

187 

”Tiijät että mää oon niinku niin fyysinen, ja mää haluan että ne oppilaat ois 

niinku täsä [osoittaa kainaloaan], että ois niinku se fyysinen kontakti .... On 

ollu jännä niinku rakentaa sitä suhetta uuteen oppilaaseen ku mää en saa sitä 

kosketusta ja [nauraa]! Ku niin iso osa mun opettajuutta, sitä mun tapaa niinkö 

toimia niin lähteeki poies ... mun pitää tehä sitä ilmeillä ja eleillä ja äänen-

painoilla. Niin, se uus oppilas laulo mulle viikonpäiviä jossaki sängynpohjalla 

whatsappissa ... siinä oli sitä aitoa yhteyttä. ... Siinä kulminoitui itelle mikä 

merkitys sillä on että on kerenny luoda suhteen pikku tirreihin jotka on kerenny 

oppia lukemaan. Kun on ollu pedagoginen rakkaussuhde niin vankka se pohja, 

niin pelkästään se pieni ääniviesti tai meidän kymmenen minuutin puhelu tuo 

saman turvan tai tunteen.” 

(Tutkimusopettajan Zoom-haastattelu, huhtikuu 2020) 

Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa taitavan pedagogin johdolla tavallinen 

arki on täynnä kosketuksen, äänenpainojen ja rakkauden kaltaisia pikkuluku-

taitojen pilkahduksia; pieniä hetkiä, joissa on paljon muutoksen potentiaalia. 

Viren (2012) kirjoittaa, miten Spinozan mukaan maailma syntyy kollek-

tiivisessa käytännössä, affektien tuulessa: ”Maailma rakentuu suoraan vapaiden, 

spontaanisti yhteen liittyvien voimien kamppailussa” (Viren, 2012, s. 170). Vapau-

den tuuli vahvistaa iloa. Pikkulukutaito on prekaarista ja haavoittuvaa. Sen tapah-

tumapaikkana on kärsinyt planeetta, mikä kytkee lukutaidon elämän ja kuoleman 

binaariin. Juuri siksi on tärkeää pohtia lukutaitoja Deleuzea, Spinozaa, Baradia ja 

Tsingiä lukien; villit lukutaitoimperatiivit voivat saada vapauden tuulen 

puhaltamaan siellä, missä välineellinen hyötyajattelu ja kolonisoiva rationalismi 

ovat saaneet mehiläiset pökerryksiin. Sellainen, mikä aiemmin vaikutti 

mahdottomalta, voikin olla mahdollista. 
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Toppahousut lukukabinetin raunioissa vuonna 
2122: Jälkikirjoitus 

Dinosaurs didn’t read. Now they are extinct. Humoristisen Facebook-meemin 

mukaan dinosaurusten sukupuutto saattoi johtua siitä, etteivät ne osanneet lukea. 

Meemissä korostetaan lukutaidon tärkeyttä. Toisaalta takanamme on ihmiskunnan 

lukutaitoisin vuosisata, ja silti samanaikaisesti olemme ajautuneet yhä lähemmäs 

omaa joukkotuhoamme. Teknologiset innovaatiot ovat johtaneet 1900-luvulla 

muun muassa toppahousuissa käytettävän polyesterin keksimiseen vaate-

teollisuudessa. Nykyisin polyesterin osuus globaalista tekstiilikuitujen tuotannosta 

on yli puolet (Pietarinen, 2021, s. 7). 

Useimmille lapsille perusopetukseen valmistavan opetuksen syksy on ensim-

mäinen ajankohta elämässä olla kosketuksissa toppahousujen kanssa. Khalid on 

saapunut Suomeen Irakista, Dahir sisaruksineen Somaliasta, Temen Kurdistanin 

alueelta ja Ariadne veljensä kanssa Kreikasta. Vasta Pohjois-Suomeen 

muuttaneiden lasten uuteen arkeen kuuluu tutustuminen toppahousuihin, kun 

lokakuun lopussa koulussa käynnistyy toppahousujen suhinakuoro. Vastaanotto-

keskukset opastavat turvapaikanhakijaperheitä toppahousujen käytössä. Kiintiö-

pakolaisina tai perheenyhdistämisen kautta saapuneet saavat kunnan sosiaalitoimen 

kautta ensimmäiset toppahousunsa; sosiaalityöntekijä voi tulla ostosreissulle 

mukaan opastamaan talviajan säänmukaisessa pukeutumisessa79. Toppahousut ovat 

sinänsä näennäinen yksityiskohta suurten elämänmuutosten myllerryksessä mutta 

samaan aikaan merkittävä osa arkea uudessa kotimaassa. 

Toppahousujen suhinan ääni syntyy polyesterikankaan hiertymisestä 

askelluksen rytmissä. Toimielmaisessa tarkastelussa historia kulkee aina mukana, 

eivätkä tutkimusaineistossa suhisevat toppahousutkaan ole saapuneet koulun 

käytävään tyhjiöstä. Toppahousut ovat muovia: tavalliset toppahousut ovat materi-

aaliltaan tyypillisesti 100 % polyesteria. Polyesteri valmistetaan maaöljystä, ja 

vuosittain globaalisti polyesterin valmistukseen käytetään noin 70 miljoonaa 

tynnyriä öljyä (Pietarinen, 2021, s. 6–7). Polyesterivaatteista irtoaa runsaasti 

mikromuovia, ja polyesterin hajoaminen vie satoja vuosia (Ekokumppanit, n.d.). 

Perinteiset toppahousut eivät siis ole luontoystävälliset. 

 
79  Kiitokset maahanmuuttajien sosiaali- ja perhepalveluissa toimivalle sosiaalityöntekijälle aiheen 
kommentoimisesta tätä väitöskirjaa varten. 
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Tämä väitöskirja käynnistyi tervetulotoivotuksella lukukabinettiin. Sanana 

lukukabinetti herättää mielikuvan yläluokkaisista herrasmiehistä ja nahkanoja-

tuoleista, mikä kiteyttääkin sen projektin, jonka haastamiseen tämä väitöskirja 

pyrki. Jos barokin ajan kabinettinojatuolit verhoiltiin tummalla eläimennahalla 

(Pohjois-Pohjanmaan museo, n.d., s. 4), tämän väitöstutkimuksen vinouttavat peilit 

ja kuriositeettikabinetit pyrkivät problematisoimaan ihmisen asemaa luomakunnan 

kruununa. Tämä lukukabinetti tavoitteli minoorisuutta eli humanismin unoh-

dettuihin vähemmistönäkökulmiin kytkeytymistä sekä totuttujen lukutaitokäsi-

tysten ravisuttamista. 

Luennossaan Braidotti (13.3.2019) puhuu siitä, miten tärkeää kriittinen post-

humanismi on planeetan tehdessä kuolemaa silmiemme alla. Väitöskirjan läpäistyä 

esitarkastuksen kuvittelen pikkulukutaitoja lukukabinetin raunioissa sadan vuoden 

kuluttua vuonna 2122. Perinteisen kirjan ikä vaikuttaa kirjan hiilijalanjälkeen: 

viidessä vuodessa hiilijalanjälki pienenee viisi prosenttia ja sadassa vuodessa noin 

75 prosenttia (Karimaa, 19.10.2018). Tämänkin väitöskirjan painokset hapertuvat 

sadassa vuodessa. Liikkumalla ajassa 100 vuotta eteenpäin voidaan spekuloida, että 

tämän väitöstutkimuksen kouluaineistossa suhisseet toppahousut ovat edelleen 

sitkeästi muovimateriana jäljellä lukukabinetin raunioissa. Kun ilmaston lämpe-

neminen etenee, tarvitaanko pohjolan talvessa tulevaisuudessa enää toppahousuja? 

Toppahousujen suhina oli tämän väitöstutkimuksen läpäisevä johtomotiivi, joka 

kertautui tutkimuksen eri vaiheissa ja siivitti tutkimusprosessia. Thriftin (2017, s. 

1427) mukaan nonrepresentationaalisen tutkimuksen johtomotiivi on liike, johon 

tiivistyy jokapäiväisen elämän eläväinen virtaus. Toppahousujen suhina ei ole 

pelkästään ääni, vaan sen mukana tapahtuu siirtymä kognitiosta ruumiillisuuteen, 

affektiivisuuteen ja materiaalisuuteen lukemisen variaatioissa ja lukutaito-

pikkuuksissa. Toppahousujen suhina myös avaa reitin tarkastelemaan lukutaitoja 

enemmän-kuin-inhimillisinä toimielmina, joissa kuhisee monilajista elämää. 

Pikkulukutaito on meneillään niissä pienissä raoissa ja väleissä, joissa länsimaisen 

edistysuskon näivettämät majooriset rakenteet raunioituvat. 

Raunioiden kauneus: Pikkulukutaito olemassaolon lukutaitona 

Sontag (2003, s. 61) kirjoittaa, että tuhoutunutkin maisema on silti maisema; 

raunioissa on kauneutta. Sotaa pakeneva maahanmuuttaja on kokenut sen, millaista 

on menettää oma maa jalkojen alta ja tehdä ratkaisuja hengissä säilyäkseen. Kun 

ihminen on pakkomuuttanut kotimaastaan maapallon eri puolelle, ei voi jatkaa 

elämää kuin aina ennenkin on jatkettu. Tällaista vähemmistöistä tietäminen 
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enemmistöisen valtavirran pitäisi antroposeenin ajassa pysähtyä kuulemaan. Tästä 

on kyse tämän tutkimuksen lukukabinetin minoorisessa argumentissa. 

Pikkulukutaito on olemassaolon lukutaito. Pikkulukutaitoisuus merkitsee 

kollektiivista selviytymistä planeetan raunioissa. Monilajisen selviytymisen 

kannalta lukutaitojen pedagogiikkaa ei voida jatkaa kuten ennen. Opettajan-

koulutusta ei voida jatkaa kuten ennen. Ontologinen muutos kattaa jokaisen 

hengenvedon tässä ja nyt, planeetan ekosysteemipalveluissa, joissa happea 

köyhdyttävät ilmansaasteet ja ensiluokkalaisten koulunaloittajien sisäelimissä 

kiertää mikromuovi. Liian myöhään monikerroksisessa ajassa tulee se lukutaito-

pedagogiikan ja ajattelutavan muutos, jonka olisi jo pitänyt tapahtua sata vuotta 

sitten 1900-luvun alussa. 

Lukea vuoria, hyönteisiä ja omenapuita kuin aapisen tavuja 

Siinä missä 1700-luvun lukukabinetit Mäkisen (1997) mukaan kehittyivät nyky-

muotoiseksi julkiseksi lainakirjastoksi, myös pikkulukutaitojen näkökulmasta 

kirjaston projekti on lyömätön. Yksittäisen kirjan kymmenet lainauskerrat tekevät 

mahdolliseksi kirjojen lukemisen, vaikka luontoarvot priorisoitaisiinkin ensi-

sijaisiksi. Kirjastossa lukijan ei oleteta käyttäytyvän rahaa vastaan kuluttajana, eikä 

kirjaston olemassaoloa tarvitse valjastaa instrumentaalisen hyötyarvon varaan. 

Yksilökeskeisyyden asemesta kirjasto operoi kollektiivisella logiikalla. 

Pikkulukutaidoissa opetellaan tunnistamaan vaurautta ja rikkautta sellaisessa, 

mikä ei edellytä luonnonvarojen hyödyntämistä. Posthumanistisessa asenteessa 

ihmisyksilön rajat hämärtyvät ja sulautuvat ympäröivään maailmaan. Happi ei ole 

itsestäänselvyys, vaan pikkulukutaitoinen lukija osaa arvostaa sulautumistaan eko-

systeemin osana; tuoksuina, tuntuina, ääninä ja oleiluna. Äidinkielessään ihmisellä 

on kuin automaattinen omistajuus valtaisaan immateriaaliseen kielivarantoon. 

Tähän havahtuu silloin, kun ryhtyy opiskelemaan täysin uutta kieltä. 

Tähän tutkimukseen osallistuneet lapset olivat elämässä jättäneet taakseen 

paljon, mutta silti aineistossa kulkee onnellinen affekti. Löydän esitarkastuksen 

jälkeen esiin kaivamastani muistiinpanopinosta vuosien takaa A4-arkille kiivaasti 

raapustetun merkinnän ”AFFECT/ILO: läpäisee tutkimuksen, miten tavoitan?”. 

Jatkuvassa liikkeessä oleva ilon affekti kiinnitti huomioni heti tutkimusprosessin 

alkuvaiheessa kouluaineiston perusopetukseen valmistavassa opetuksessa. Planeet-

takriisin raunioissakin inhimillisessä ihmisessä on korvaamattoman kauniita 

ominaisuuksia, kuten empatia ja rakkaus. Aineistossa tutkimusopettaja luo ympä-

rilleen suhteita, jotka vahvistavat rakkautta, lempeyttä, empatiaa ja iloa. 
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Ilmastoaktivisti Greta Thunberg on väkevästi todennut: ”Se yksi asia, mitä me 

tarvitsemme toivoa enemmän, on toiminta. Kun ryhdymme toimimaan, toivo on 

kaikkialla. Joten toivon etsimisen sijaan on etsittävä toimintaa” 80  (Thunberg, 

12.12.2018). Toivo saattaa olla humanistista luksusta. Silti toivon posthuma-

nismissa olevan potentiaalia ihmisen kauneimpien puolten vahvistumiselle esiin 

samalla, kun toimielmainen tarkastelu purkaa epäoikeudenmukaisuutta ja väki-

valtaisia toimintatapoja. 

Posthumanistinen työ alkaa keskeltä ja päättyy keskelle. Alku ja loppu ovat 

keskellä, rihmastojen kuhisevissa keskuksissa. Cinema 1 -kirjassaan Deleuze (1986, 

s. 29) kirjoittaa: ”Alun ja lopun välillä jokin muuttuu, jokin on muuttunut.” 

Viimeiseksi ajattelen, että todennäköisesti he, joita olemme tottuneet pitämään 

lukutaidottomina, lukivat koko ajan mitä huolellisimmin. Säätiedotusta ei tarvitse 

lukea sanomalehdestä tai nettiselaimelta, kun osaa lukea taivasta ja tuulta. 

Vuoristoa lukemalla selviää lumipeitteen tila, ja metsää lukiessa81  tietää kaikin 

aistein, miten monilajinen olemassaolo kehkeytyy. Toivon, että maatuvien toppa-

housujen ja Nokia-matkapuhelinten keskellä lukukabinetin raunioissa vuonna 2122 

tulevat ihmissukupolvet lukevat metsiä, tuulia, lintuja, hyönteisiä, vuodenaikoja, 

omenapuita ja jokia yhtä hartaasti kuin nykypäivän ensiluokkalaiset lukevat 

aapisen tavuja. 

 

 
80  Kasvatus-lehden puheenvuorossa (Jokinen & Itkonen, 2019, s. 252) olemme suomentaneet 
Thunbergin kommentin. 
81  Luin tämän jälkikirjoituksen ääneen nyt 10-vuotiaalle esikoislapselleni. Hän huomautti, ettei 
meteorien lukutaito silti olisi pelastanut dinosauruksia joukkotuholta. 
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