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1 JOHDANTO
Työni on suurimmaksi osaksi laadullinen, mutta pienellä määrällisellä aineistolla rikastettu
tapaustutkimus

lukukoiran

vaikutuksista

neljän

kakkosluokkalaisen

pojan

lukukokemuksiin ja lukumotivaatioon. Kaarinassa toimii yksi Suomen ensimmäisistä
lukukoiraohjaajista, Hali–Koira -yrittäjä Maarit Haapasaari berninpaimenkoiriensa Rennon
ja

Viljo–Valdemarin

kanssa.

Tutkimuskohteeksi

valikoitui

juuri

Kaarinan

lukukoiratoiminta, koska siellä se oli erityisen järjestäytynyttä ja toimijat olivat halukkaita
olemaan aktiivisesti mukana projektissa. Olin lisäksi ollut Haapasaaren yhteyksissä jo
kandidaattityöni aikana. Matkustin siis syksyllä 2013 Kaarinaan keräämään aineistoa
neljän pojan lukemiskokemuksista ja keräämään samalla tietoa, millaista lukukoiratoiminta
käytännössä oikein on.
Eläinavusteisesta työskentelystä on tehty jo paljon tieteellisiä tutkimuksia ja opinnäytetöitä
on alkanut ilmestyä sekä ulkomailla että Suomessa. Tutkimukset ovat yleisesti ottaen
antaneet myönteisen kuvan eläimen vaikutuksista ihmisiin. Jotta uusi lähestymistapa tai
menetelmä tulisi hyväksytyksi ja arvostetuksi ammattilaispiireissä, vaaditaan kuitenkin
paljon tutkimusnäyttöä. (Ikäheimo, 2013, s. 8.)
Erityisesti lukukoirat ovat nykypäivänä nousseet rajusti otsikoihin. Aiheesta kirjoitetaan
niin tieteellisissä artikkeleissa kuin sanoma- (Savon Sanomat, Kaleva, Maaseudun
Tulevaisuus), ilmaisjakelu- ja mainoslehdissä (Forum, Pirkka), aikakausilehdissä ja
opinnäytetöitä, pro gradu- ja kanditutkielmia on alkanut ilmestyä yhä enemmän ja
enemmän. Lukukoiratoiminta on Suomessa kuitenkin vielä vakiintumatonta, ja sen
toteutustavat vaihtelevat paikkakuntakohtaisesti. Kaikkialla ei toisaalta vielä olla edes
kuultu lukukoirista.
Lukukoiratoimintaa hyödyntävät kohderyhmät kärsivät usein lukemisvaikeuksista ja peloista tai ovat muuten haluttomia lukemaan. Koiralla on tutkittu olevan tehokas vaikutus
myös käyttäytymisongelmaisiin lapsiin. (Bassette & Taber–Doughty, 2013, s. 239.)
Lukukoirainterventioiden tehokkuutta näihin kohderyhmiin onkin tutkittu melko runsaasti.
Normaalisti lukevien lasten parissa toimintaa ei kuitenkaan tietääkseni ole vielä tarkasteltu
kovin paljoa. Halusin siksi lähteä selvittämään, tekeekö lukukoira lukemistilanteista
normaalisti lukeville pojille normaalia mukavampaa ja motivoiko lukukoiratoiminta heitä
lukemaan normaalia enemmän. Jos tulokset antaisivat positiivista valoa lukukoiran

2
vaikutuksista myös neutraalisti lukemiseen suhtautuviin lapsiin, olisi tässä yksi
tutkimustulos, joka puoltaisi lukukoirien käyttämistä luokan kaikkien oppilaiden
keskuudessa. Juuri tämä kiinnosti minua. Halusin saada selville, kannattaisiko lukukoiraa
hyödyntää tulevaisuudessa omalla opettajanurallani kaikkien oppilaiden kanssa, vai
suunnata se mahdollisesti vain lukemisvaikeuksia kokeville. Koska ”Tartu tassuun” lukuprojekti (katso luku 5.5.4) oli suunnattu erityisesti poikien innostamiseen, oma
tutkimusaineistoni koostui ainoastaan pojista.
Jotkut tutkijat epäilevät, että tiede saattaa paljastaa, ettei näillä koiria hyödyntävillä
lukuohjelmilla välttämättä ole niin suurta tehoa kuin eläinten ystävät haluavat ajatella.
Lisää kontrolloituja testejä niiden tehokkuudesta tarvitaan. Tutkimustulosten mahdollisena
vääristäjänä voidaan pitää sitä, että projekteissa käytetyt eläimet ovat yleensä hyvää
tarkoittavien ja asialle uhrautuvien vapaaehtoisten omistuksessa ja ohjauksessa. Toimintaa
kritisoivat uskovat, että toimijat nauttivat nähdessään positiivisia tuloksia ja heidän
näkemyksensä saattavat vaikuttaa tutkimustuloksiin. (Glee, 2011, s. 127.) Myös muut
tutkijat nostavat esille ajatuksen, josko ihmiset vain näkevät haluamiaan tuloksia ollessaan
niin innoissaan koirista. Empiiriset tutkimukset ovat kuitenkin alkaneet kiistää näitä
epäilyksiä ja eläinten positiivisista vaikutuksista ihmiseen on saatu paljon tutkimustuloksia.
(Jalango, Astorino & Bomboy, 2004, s. 9.) Toimintaa kritisoivat tutkijat myöntävätkin, että
mikäli tieteelliset kokeet paljastavat lukukoirakokeilut tuloksikkaiksi, ne voivat toimia
perusteina ohjelmien lisäämiseksi opetussuunnitelmaan (Glee, 2011, s. 127). Nyt tarvitaan
tutkimuksia siitä, mikä eläinavusteinen toiminta on tehokasta ja millaisille kohderyhmille
(Wilson & Baker, 2003, s. 19).
Eläimillä on usein suuri rooli ihmisten elämässä. Lähes 63 %:lla kaikista USA:n
kotitalouksista on vähintään yksi lemmikki (Melson, 2007, s. 208). Suomessa koiria on
joka viidennessä perheessä, ja maassa on yhteensä noin 650 000 rekisteröityä koiraa.
Tämän lisäksi on vielä suuri määrä rekisteröimättömiä koiria. (Pölkki, 2014.) Lemmikit
ovat kaikkein yleisimpiä lapsiperheissä. Yli 70 %:lla yhdysvaltalaisista lapsiperheistä on
lemmikkejä ja useimmat vanhemmat sanovat pitävänsä niitä lasten takia. Samanlaisia
tuloksia on raportoitu myös muissa länsimaissa. (Melson, 2003, s. 31–32)
On kuitenkin paljon ihmisiä, jotka haluaisivat pitää eläimiä kodeissaan, mutta se ei
erinäisistä syistä ole mahdollista. Heillä voi olla esimerkiksi sairauksia tai eläinallergiaa.
Ihminen voi myös asua laitoksessa, jossa ei ole eläimiä. (Ikäheimo, 2013, s. 5.) Lapselle ei
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myöskään voi antaa liian suurta vastuuta eläimestä huolehtimisessa. Kaikissa
kotitalouksissa ei toisaalta tarvitsekkaan olla lemmikkejä, koska on muita tapoja nauttia
eläimien seurasta. (VanLeeuwen, 1981, s. 175.) Lapsille suunnatut eläinavusteiset
interventiot ovat alkaneet nostaa suosiotaan (Friesen, 2009, s. 261). Tuomalla eläimiä
ihmisten luokse, voidaan heille antaa paljon iloa ja mielihyvää (Ikäheimo, 2013, s. 5).
Eläin- ja etenkin koira-avusteisuuden lisäksi toinen tämän tutkielman kantava teema on
huoli lukemismotivaation katoamisesta. Suomalaisnuorten lukemismotivaatio on laskenut
suuresti. Tämä on havaittu muun muassa PISA–tutkimusten (katso luku 2.3) valossa.
Lukuinto–ohjelma on opetus ja kulttuuriministeriön valtakunnallinen kolmivuotinen
ohjelma, joka toteutetaan vuosina 2012–2015. Sitä toteuttamassa ovat Oulun yliopiston
humanistinen ja kasvatustieteiden tiedekunnat. Tavoitteena on nuorten ja lasten
lukutaitojen kehittäminen monipuolisesti. (Lukuinto, 2015)
Nykypäivän lapsille on tarjolla jos jonkinmoista vapaa-ajan viihdettä. Lapsilla on
mahdollisuus katsella televisio-ohjelmia ja elokuvia. On tietokoneet ja Internetti. Myös
musiikkitunnit, urheiluharrastukset ja muut aktiviteetit voivat jättää lukemisharrastuksen
syrjäänsä. Siksi on tärkeää, että edes kouluissa lapset harjoittelevat lukemista, jotta he
saavuttavat täyden lukemispotentiaalinsa. (Gambrell, 2009, s. 256.)
Lukutaito kehittyy vain lukemalla. Ihminen lukee, jos hänellä on jokin syy lukea. Se voi
olla omaksi iloksi lukeminen, tai se, että hän haluaa saada selville tekstissä kerrotun asian.
Lukemisen kuuntelijan tarve ei lopu siihen, kun lapsi oppii auttavan lukutaidon. Kun
oppilas hallitsee jo keskeiset lukemistaidot, hänen tulee saada lukemisesta enemmän kuin
mitä hän joutuu siihen panostamaan. Hänen kiinnostuksensa on saatava heräämään.
(Jennings, 1982, s. 168.)
Yhtenä ratkaisuna lukemismotivaation kasvattamiseen ovat erilaiset lukuohjelmat, joista
tässä tutkielmassa käsittelen lukukoiria. Lukukoirien käyttö on vielä uusi, mutta jatkuvasti
kasvava toimintamuoto. Kirjastoissa toimivia lukukoiria löytyy tällä hetkellä ainakin
Kaarinasta, Tampereelta, Kuopiosta, Espoosta, Helsingistä, Nurmijärveltä, Klaukkalasta,
Kotkasta, Haukiputaalta, Lappeenrannasta sekä Mikkelistä, ja toimijoiden määrä kasvaa
jatkuvasti. Lehdissä ja Internetissä kirjoitetaan säännöllisesti lukukoirista. Yhtenä
toiminnan arvon tunnustuksena voidaan pitää myös Helsingin kirjamessuilla jaetun
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Rakkaudesta kirjaan –tunnustuspalkinnon luovuttaminen lukukoira Börjelle (Savon
Sanomat, 2013).
Lapset ovat usein todella kiinnostuneita eläimistä. Jos on olemassa näinkin yksinkertainen
ja helposti toteutettava motivointikeino kuin koiran tuominen lukemisen kuuntelijaksi,
kannattaa idea mielestäni ottaa tosissaan.
Tässä tutkielmassa tarkastellaan Kaarinassa järjestettävää lukukoiratoimintaa. Esittelen
aluksi aiheeseen liittyviä termejä ja niiden takaa löytyviä teorioita. Olen antanut eläin- ja
koira-avusteisuudelle paljon tilaa, sillä aihe on uusi ja tarvitsee käsitteiden selkeyttämistä.
Tämän jälkeen esittelen omaan tutkimukseeni liittyviä piirteitä ja niiden taustoja. Sitä
seuraa itse tutkimuksen kuvailu ja aineiston esittely analyyseineen. Käytän tutkimuksessani
kvalitatiivista, mutta myös kvantitatiivista aineistoa sykemittausten yhteydessä. Eri
menetelmillä hankitut aineistot täydentävät toisiaan ja antavat sekä kokemuksellista että
fysiologista tietoa ihmisestä. Koska analysoin aineistoa kuitenkin itse pääsääntöisesti
laadullisesti, en teoriaosuudessa esittele kvantitatiivisen tutkimuksen piirteitä.
Tämän tutkimuksen tutkimuskysymykset ovat:
1. Millaiseksi haastatellut pojat kokevat lukukoiralle lukemisen?
2. Vaikuttaako lukukoira poikien lukumotivaatioon?
3. Mitä

vanhemmat,

koiran

ohjaaja

ja

poikien

opettaja

lukukoiratoiminnasta?
4.

Vaikuttaako lukukoiran läsnäolo poikien rentoutumis- ja stressitasoihin?

ajattelevat

5

2 LUKEMINEN
Lukutaitoa tarvitaan elämässämme jatkuvasti. Luemme asioita lehdistä, kirjoista,
kännyköistä, internetistä, muistilapuista ja tuote-etiketeistä. Näkyvän tekstin määrä
lisääntyy ja lisääntyy. Pääsemme lukemaan Internetissä kenen tahansa sinne julkaisemia
tekstejä. Muun muassa siksi nykyaikana tarvitaan yhä parempaa tekstinymmärrystaitoa.
Lukeminen voi laajentaa lapsen kokemusmaailmaa ja tukea lapsen kehitystä monin eri
tavoin. Esimerkiksi lapsen emotionaalinen kehitys saa tukea lukemisesta. Kirjat tarjoavat
näkemyksen toisten ihmisten tunne-elämään, heidän käyttäytymiseensä ja asenteisiinsa.
Lapsi saa mallia myös sosiaalisiin taitoihinsa kirjan hahmojen käyttäytymisen kautta.
Kirjat voivat vaikuttavat niin ikään moraalin kehittymiseen. Kertomukset kehittävät lasta
fyysisesti tarjotessaan aiheita ja ideoita leikkeihin. Ne tukevat lapsen älyllistä kehitystä
antamalla heille tietoa eri asioista. Lukeminen kehittää lasta kielellisesti. Se voi myös
auttaa lukijaa itseensä tutustumisessa ja persoonallisuuden kehittymisessä. (Spink, 1989, s.
29–39.)

2.1 Lukemisen määritelmä
Lukemisen määritelmät vaihtelevat suuresti riippuen siitä, kuka termiä käyttää ja missä
yhteydessä (Lehmuskallio, 1983, s. 59). Yksinkertainen ja melko yleinen tapa on sanoa,
että se merkitsee selvyyden saamista kirjoitetusta tekstistä. Alkeellisimmalla tasolla tämä
on kirjain-äänne -vastaavuuden oppimista ja korkeimmalla tasolla taas tekstin sisältämän
informaation selville saamista. (Julkunen, 1984, s. 24.) Lukeminen voidaan siis määritellä
yksinkertaisesti visuaalisessa eli kuvallisessa muodossa esitetyn sanan muuttamiseksi
äänelliseksi. Tarkemman määritelmän mukaan lukeminen on kompleksinen prosessi, jossa
lukija uudelleen tulkitsee viestin, jonka kirjailija on aiemmin tehnyt graafiseen
tekstimuotoon. (Spink, 1989, s. 1.)
Edellisissä määritelmissä lukija nähdään lukemisprosessissa melko passiivisena toimijana.
On määritelmiä, joissa otetaan huomioon myös lukijan aktiivinen rooli: lukeminen on
keino saada ideoita katsomalla tekstiä. Se on aktiviteetti, jolla on tarkoitus. (Spink, 1989, s.
1–2.)
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PISA-testeissä

(katso

luku

2.3)

lukutaito

on

määritelty kirjoitettujen

tekstien

ymmärtämiseksi, käyttämiseksi ja arvioimiseksi. Lisäksi korostetaan lukemiseen
sitoutumista lukijan omien tavoitteiden saavuttamiseksi, tietojen ja valmiuksien
kehittämiseksi ja yhteiskuntaelämään osallistumiseksi. Lukutaito nähdään tämän
määritelmän mukaan siis käyttötaitona. (Sulkunen, 2012.)
Kun eri tutkijoiden määritelmiä kerätään yhteen, saadaan siitä kiteytys: Lukeminen on
havaitsemista, sanojen tunnistamista ja ymmärtämistä sekä niiden tulkintaa, arvioimista ja
soveltamista. Lukeminen ei ole vain yksinkertainen mekaaninen taito eikä myöskään
kapea-alainen oppimisen väline. Se on oikein kehittyneenä ajatusprosessi, joka sisältää
ajattelun, arvioinnin, päättelyn, kuvittelun, järkeilyn ja ongelmanratkaisun. (Lehmuskallio,
1983, s. 56–57, 66.)

2.2 Lukutaito
Lukemisen yksinkertaisen mallin (simple view of reading) mukaan lukeminen koostuu
kahdesta asiasta: dekoodauksesta ja ymmärtämisestä (Takala, 2008, s. 19). Dekoodaus
(decoding) tarkoittaa, että kirjaimet ja sanat voidaan muuttaa ääniksi ja puheeksi
(Julkunen, 1984, s. 24). Sitä kutsutaan usein myös mekaaniseksi tai tekniseksi
lukutaidoksi. (Takala, 2008, s. 19.) Lukemisen ymmärtäminen taas tarkoittaa kykyä saada
selville luettavan sanan tai lauseen merkitys sekä luettavan tekstin keskeinen sisältö.
(Julkunen, 1984, s. 26) Takalan mukaan aloittelevalle lukijalle dekoodauksen oppiminen
on kaikkein tärkeintä. Sitä tulee harjoitella runsaasti. Jos oppilas lukee ääneen, opettaja voi
samalla kontrolloida tämän tekemiä lukemisvirheitä. (Takala, 2008, s. 20–21.)
Kaksoisreittimalli on yksi suosituimmista lukemisen teoriamalleista. Sen mukaan on kaksi
eri strategiaa, joita voidaan käyttää sanan tunnistamisessa. Fonologisessa strategiassa
siirrytään äänteistä tavuihin ja hahmotellaan sana pala palalta. Ortografisessa strategiassa
taas edetään suurempien kokonaisuuksien avulla ja hahmotellaan tavu tai koko sana
kerrallaan. Tätä kutsutaan myös kokosanamenetelmäksi. (Takala, 2008, s. 19–20)
Lukemaan opetteleminen on elinikäinen aktiviteetti. Koulut kuitenkin lopettavat
tutkijoiden mukaa lukemaan opettamisen siihen hetkeen, kun suurimman osan oppilaista
oletetaan osaavan lukea. (Spink, 1998, s. 54.) Oppilailla syy lukemiseen voi olla se, että
heitä on käsketty lukemaan ja että seuraa vaikeuksia, jos he eivät tee sitä. (McRae &
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Guthrie, 2009, s. 55–56). Tällainen negatiivinen paine ei ole omiaan lisäämään
lukemisintoa. Lukemisaktivieetteja kuten tarinoiden kuuntelua ja kirjastossa käymistä tulisi
tarjota pienten lasten lisäksi myös vanhemmille lapsille. Suora tuki lukevalta aikuiselta on
tärkeää. Lukemista voi tarjota yksittäiselle lapselle tai ryhmälle ajanvietteinä ja uusina
kokemuksina. (Spink, 1989, s. 54.)
Lukemisen harjoittelu ja siihen käytetty aika ei ehkä tee oppilaasta täydellistä lukijaa,
mutta se auttaa lapsia tulemaan paremmiksi lukijoiksi. Oikeanlaisella harjoittelulla on
mahdollista edistää lukutaitoa. (Gambrell, 2009, s. 255.) Tärkeintä on muistaa, että
lukemaan oppii vain lukemalla (Julkunen, 1984, s. 26).

2.3 Suomalaislasten lukeminen tutkimusten valossa
Lukemista on tutkittu jo Julkusen 80-luvulla julkaiseman väitöskirjan mukaan erittäin
paljon eri puolilla maailmaa. Vaikka ulkomaisia tutkimuksia aiheesta on runsaasti, tulee
kuitenkin ottaa huomioon, että suomen kieli kirjoitusjärjestelmineen poikkeaa esimerkiksi
englanninkielestä tai ruotsista niin paljon, etteivät näillä kielialueilla saadut tulokset ole
relevantteja kuvaamaan suomen kielellä tapahtuvaa lukemaanoppimista. (Julkunen, 1984,
s. 22.)
IEA Study of Reading Literacy -tutkimuksessa vuonna 1990–1991 oli mukana 32 eri
maata. Tutkimus oli aikansa suurin ja kattavin. Tutkittavat joukot koostuivat 9- ja 14 vuotiaista oppilaista. Suomalaislapset saivat kummassakin ikäryhmässä selkeästi
parhaimmat tulokset kaikilla lukemisen osa-alueilla verrattuna muihin maihin. Heidän
keskituloksensa olivat 18 pistettä yli tulosten keskitason. Tutkimuksista kirjoitettuun
kirjaan on sisällytetty erillisluku vain yhdestä maasta, Suomesta. Luvussa käydään läpi
suomalaisten hyvää menestystä ja siihen vaikuttavia syitä. (Elley, 1992, s. 1, 25, 52.)
Suomi on nostettu lukutaidon kärkimaaksi myös PISA-testien tulosten perusteella. PISA
(Programme for International Students Assessment) on OECD:n jäsenmaiden yhteinen
tutkimusohjelma. Se tuottaa tietoa koulutuksen tilasta ja tuloksista. PISA-ohjelmassa
arvioidaan kolmen vuoden välein 15-vuotiaiden oppilaiden lukutaitoa ja matematiikan sekä
luonnontieteiden osaamista. Tutkimus toteutetaan kolmen vuoden välein keskittyen aina
yhteen edellämainittuun osa-alueeseen. Ensimmäisessä tutkimuksessa vuonna 2000 testiin
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osallistui 32 maata. Kun lukutaitoa mitattiin toista kertaa vuonna 2009, mukana oli jo 65
maata. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2010.)
Vuonna 2009 PISA-testin päätutkimusalueena oli lukutaito. Suomalaisoppilaiden
keskiarvo oli kolmanneksi paras Shanghain ja Korean jälkeen. Koska nämä kaksi maata
eivät kuulu OECD-maihin, piti Suomi siinä kategoriassa kärkipaikkaa. Kun lukutaitoa
testattiin ensimmäisen kerran vuonna 2000, suomalaisten pisteet olivat kuitenkin nykyistä
parempia. Suomalaisnuorten lukutaito on heikentynyt erityisesti tiedonhaun sekä luetun
ymmärtämisen ja tulkinnan osa-alueilla. Heikkojen lukijoiden määrä on tulosten mukaan
lisääntynyt 7 prosentista 8 prosenttiin ja erinomaisten lukijoiden määrä tippunut 18
prosentista 15 prosenttiin. Erinomaisia lukijoita on Suomessa kuitenkin edelleen selkeästi
enemmän kuin muissa OECD-maissa. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2010.)
Suomessa tyttöjen ja poikien ero lukutaidossa oli vuoden 2009 PISA-testien mukaan
OECD-maiden suurin. Heikoista lukijoista enemmistö oli poikia ja vastaavasti
erinomaisista lukijoista suurin osa oli tyttöjä. Tytöt myös harrastivat lukemista poikia
selvästi aktiivisemmin. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2010.) Myös IEA Study of Reading
Literacy -tutkimuksessa havaittiin, että tytöt suoriutuivat lukemistehtävissä poikia
paremmin lähes kaikilla testausalueilla lähes kaikissa 32 eri maassa (Elley, 1992, s. 55).
Vuoden 2009 PISA-testeissä havaittiin, että suomalaisoppilaiden vapaa-ajalla tapahtuva
lukeminen on laskenut miltei dramaattisesti muihin OECD–maihin verrattuna. Vuonna
2000 Suomi erottui vielä runsaasti lukevien nuorten maana. Vuonna 2009 määrä on lähellä
OECD–maiden keskitasoa. Kiinnostus lukemiseen on vähentynyt selvästi. (Välijärvi, 2014,
s. 21, 24.)
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3 LUKEMISMOTIVAATIO
Otin tutkimukseni teoriakatsaukseen mukaan lukemismotivaation, koska lukukoiralle
lukemisen yksi päätarkoitus on motivoida ihmistä lukemiseen. Jos koiralle lukeminen
tuntuu mukavalta, ihminen haluaa lukea. Tämä nostaa siis lukemismotivaatiota.
Motivaatiota pidetään yhtenä lukemaan oppimisen selittäjänä ja edellytyksenä. Jos lapsen
ympäristössä arvostetaan lukemista, lapsellakin herää yleensä halu oppia lukemaan.
Motivaation voi synnyttää myös halu saada selville, mitä kirjoitettu teksti sisältää.
Motivaation merkitys näkyy selvästi tilanteissa, joissa opettajan heikkoina lukijoina
pitämät oppilaat lukevat sujuvasti sellaista tekstiä, joka kiinnostaa heitä. Osa tutkijoista on
kuitenkin sitä mieltä, että motivaatio olisi itsestäänselvyys lukemaan opettelutilanteissa ja
ettei siihen tarvittaisi erityisiä motivointikeinoja. Lukeminen liittyy heidän mukaansa
länsimaisessa kulttuurissa kasvamiseen, mikä itsessään motivoi lasta. Lukemisen
tavoitesuuntautuneisuus olisi siis yksinään riittävä motivoija lukemiseen. (Julkunen, 1984,
s. 29–30.) Olen itse hieman epäileväinen asian suhteen. Toki lapsille herää mielenkiinto
saada selvää kirjoitetusta tekstistä, koska muutkin saavat. Jos lapsi ei kuitenkaan ole
luonteeltaan kovin pitkäjänteinen tai sanoista kiinnostunut, hän ei välttämättä jaksa käyttää
aikaa tekstin miettimiseen. Jos sitten kouluiässä lukemaan oppiminen tuottaa vaikeuksia,
lapsi saattaa menettää motivaationsa lukemisen harjoittelemiseen kokonaan ilman
lisäkannusteita.
Motivaatiolla on kolme osatekijää: minäkuva, työskentelytavat ja mieltymykset.
Minäkuvalla tarkoitetaan lapsen kuvaa itsestään oppijana ja hänen uskomuksiaan ja
päämääriään omassa suoriutumisessaan. Oppilaan omat näkemykset itsestään lukijana ovat
yhteydessä taitojen kehittymiseen. Heikommin suoriutuvilla oppilailla on usein
kielteisempi minäkuva kuin paremmin suoriutuvilla. (Lerkkanen, 2006, s. 42.)
Työskentelytavat eli suoritusstrategiat näkyvät oppilaan tavassa ajatella ja toimia
haasteiden edessä. Heikolle lukijalle on tyypillistä epäonnistumisen pelko ja yrittämisen ja
sitkeyden puute. Jos lapsi ei usko omiin mahdollisuuksiinsa selviytyä tehtävästä, hän joko
keskittyy tehtävän kannalta epäolennaiseen tai vetäytyy syrjään. Taitavat lukijat taas
uskovat itseensä ja kykyynsä selviytyä haastavimmistakin tehtävistä. He pysyvät sitkeinä
myös vaikeuksien edessä. (Lerkkanen, 2006, s. 42.)
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Motivaatiolla on suuri merkitys lukemisessa. Viimeaikaisten tutkimusten mukaan vahvan
motivaation omaavat alakouluikäiset lukivat paljon enemmän kuin oppilaat, joilla oli
huono motivaatio. Hyvin lahjakkaatkaan lukijat eivät saata lukea, jos heillä ei ole
motivaatiota siihen. Amerikkalaisen Lukemistutkimuskeskuksen (National Reading
Research Centre) tekemän tutkimuksen mukaan oppilaiden motivointi on monilla
opettajilla kaikkein suurin huolenaihe. Vaikka motivaation merkitys lukemisessa on
ilmeinen,

tutkimuksia

tältä

lukemisen

alueelta

on

rajoitetusti.

Suurin

osa

lukemistutkimuksista on keskittynyt lukemisen kognitiiviseen puoleen. (Wigfield, 2000, s.
140.)
Motivaation käsitteellistämisessä tulee ottaa huomioon, että motivaatio on monitahoinen ja
sisältää eri puolia. Siksi ei ole mahdollista ajatella, että joku lapsi on motivoitunut ja toinen
taas ei. Yksilöt voivat olla motivoituneita eri tavoin. (Wigfield, 2000, s. 142.)
Useiden tutkijoiden mukaan lukemismotivaatiosta voidaan erottaa kolme eri aluetta:
sisäinen- (intrinsic) ja ulkoinen (extrinsic) motivaatio, tehokkuus (self-efficacy) ja
sosiaalinen motivaatio (social motivation). (Guthrie & Coddington, 2009, s. 503; Wigfield,
2000, s. 141–142.)
Jotta oppilas sitoutuisi suoritukseen, tehtävällä tulee olla hänelle jotakin arvoa tai
merkitystä, ja hänen pitää olla kiinnostunut siitä. Opittava asia tulee siis kokea
mielekkäänä joko itsessään tai sen avulla saavutettavan päämäärän vuoksi. Näitä ääripäitä
kutsutaan sisäiseksi- ja ulkoiseksi motivaatioiksi. (Lerkkainen, 2006, s. 43.) Sisäisessä
motivaatiossa (intrinsic motivation) ihminen tekee jotakin sen itsensä vuoksi. Ulkoinen
motivaatio (extrinsic motivation) taas tarkoittaa, että ihminen toimii palkinnon toivossa tai
rangaistuksen pelossa. (Wigfield, 2000, s. 141–142, Deci, 1992, s. 44.) Toiminto ei siis
sinällään ole ihmistä kiinnostava, vaan se toimii välineenä jonkin muun asian
saavuttamiselle (Deci, 1992, s. 52). Tutkimusten mukaan sekä ulkoinen että sisäinen
motivaatio lisäävät lasten lukemista vapaa-ajalla. Sisäinen motivaatio lisää lukemista
kuitenkin selkeästi ulkoista motivaatiota vahvemmin. (Wigfield, 2000, s. 146.)
Tehokkuus (self-efficacy) tarkoittaa Banduran sosiaalikognitiivisen teorian mukaan yksilön
uskomuksia omista kyvyistään oppia tai saada aikaan näkyviä tuloksia. Kykyihinsä uskova
oppilas osallistuu epäröimättä, työskentelee lujemmin ja puurtaa vaikeuksia kohdatessaan
kauemmin. Tehokkaat lukijat uskovat, että he suoriutuvat lukemisesta ja ovat siksi
halukkaita kokeilemaan haasteellisempia tekstejä. (Guthrie & Coddington, 2009, s. 505.)
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Tutkimusten

mukaan

lapsen

uskomukset

omista

taidoistaan

ennustavat

heidän

menestystään eri kouluaineissa kuten äidinkielessä ja lukemisessa. (Wigfield, 2000, s.
142.)
Sosiaalinen motivaatio koskee yksilön motivaatiota liittyen muihin. Tällainen motivaatio
on ratkaisevaa lukemisessa, sillä se on lapsille usein sosiaalista toimintaa. Lapset lukevat
usein luokassa, ja perheenjäsenet voivat toimia lukemisen roolimalleina kotona. (Wigfield,
2000, s. 142.) Jos lapset eivät saa mallia lukemiselle tai kukaan lähiympäristössä ei pidä
sitä arvokkaana, lukeminen tuskin kiinnostaa heitä.

3.1 Lukemismotivaation kehitys
Useimmat lapset tulevat kouluun uteliaina oppimaan ja heillä on suuret odotukset
onnistumiseensa (Wigfield, 2000, s. 143). Käsitys itsestään oppijana, työskentelytavat ja
mieltymykset vaihtelevat kuitenkin oppilaskohtaisesti. Joku tarttuu mielellään uusiin
haasteisiin ja uskoo selviytyvänsä, toinen taas pelkää epäonnistumista ja pyrkii
välttelemään vaikeiksi kokemiaan tehtäviä ja tilanteita. (Lerkkanen, 2006, s. 42.)
Ensimmäisten kouluvuosien aikana suoriutuminen näyttää usein olevan motivaation
ennustaja eikä päinvastoin. Oppilaiden tehtäväalakohtaiset kykyuskomukset, arvostukset ja
mieltymykset kehittyvät ja vakiintuvat kolmen ensimmäisen kouluvuoden aikana pitkälti
sen

palautteen

pohjalta,

jonka

he

suoriutumisistaan

saavat

ja

missä

määrin

oppimisympäristö tarjoaa mahdollisuuksia onnistumisen elämyksiin. Menestys motivoi
tukemalla myönteisen minäkuvan kehitystä. Vastaavasti epäonnistumiset vaikuttavat
minäkuvaan ja asenteisiin kielteisesti, ja tämä vaikuttaa menestykseen negatiivisesti. Noin
yhdeksän ikävuoden jälkeen motivaatio ennustaa aikaisempaa paremmin suoriutumista.
Lapsen myöhemmän oppimisen ja kehityksen kannalta on tärkeää, minkälaiseksi hänen
mieltymyksensä ja näkemyksensä itsestä oppijana koulun alkaessa kehittyvät. Ne luovat
pohjaa

sekä

koulunkäynnin

mielekkyydelle

ja

koulusuoriutumiselle

että

myös

myöhemmille uravalinnoille. (Aunola, 2005, s. 113, 124.)
Oppilaan minäkuvalla tarkoitetaan tässä yhteydessä lapsen kuvaa itsestään oppijana ja
hänen uskomuksiaan ja päämääriään omassa suoriutumisessaan. Useat tutkijat ovat
havainneet, että heikommin suoriutuvilla oppilailla on kielteisempi minäkuva verrattuna
paremmin suoriutuviin. Heikoille lukijoille opetus- ja harjoittelutilanteet näyttäytyvät usein
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suoriutumistilanteina, joissa he kokevat olevansa arvioinnin kohteena. Tällöin he kokevat
helposti saamansa palautteen arviointina omasta hyvyydestään tai huonoudestaan.
Taitavammat lukijat taas kokevat samanlaiset tilanteet enemmän oppimistilanteina, joissa
palaute helpottaa edistymistä. (Lerkkanen, 2006, s. 42.)
Lasten kykyuskomukset ja onnistumisodotukset ennustavat lasten arvosanoja ja
suoriutumista. Oppilaat, jotka luottavat kykyihinsä ja uskovat onnistuvansa, kehittyvät
tehtäväalueen taidoissa muita paremmin. Epävarmuus ja epäonnistumisen odottaminen
tuottavat puolestaan heikompaa menestystä. (Aunola, 2005, s. 114.)
Koulu-uraansa aloittelevilla lapsilla motivaatio on yleensä vielä suhteellisen eriytymätön.
Ne, jotka ovat motivoituneita lukemiseen, ovat yleensä motivoituneita myös muihin
oppiaineisiin. Vastaavasti motivoitumattomat lapset näyttävät olevan motivoitumattomia
kaikissa aineissa. Ensimmäisten kouluvuosien aikana motivaatiossa tapahtuu kuitenkin
tehtäväalakohtaista eriytymistä ja motivaatiosta tulee pysyvämpi. Tutkimusten mukaan
tietyn aineen sisäsyntyinen motivaatio 7–8 vuoden iässä ennustaa saman tehtäväalueen
motivoituneisuutta vielä kahden vuoden jälkeenkin. (ibid, s. 111.)
Lukemaan opettelemisessa käännekohta on useimmilla oppilailla pidetty ensimmäisen
luokan joulua. Heleniuksen tutkimuksen mukaan 1. luokan oppilaiden välillä ei ollut vielä
syyslukukaudella kovin suuria eroja lukemaan opetteluun liittyvässä motivaatiossa
huolimatta lukutaidon edistymisen eroista. Jos lukutaidon oppimisen edistyminen
kuitenkin oli lapsella joulun jälkeen luokkatovereita heikompi, se alkoi heijastua
harjoittelumotivaatiota laskevasti ja aiheutti tehtävien välttelemistä. (Lerkkanen, 2006, s.
42.)
Lasten osaamisuskomukset ja sisäinen motivaatio oppimiseen laskee usein läpi alakoulun
erityisesti akateemisissa aineissa kuten juuri lukemisessa. Lasten ulkoinen motivaatio sen
sijaan näyttää kasvavan ja usein sisäisen motivaation kustannuksella. (Wigfield, 2000, s.
143.) Nuorilla lapsilla on myönteisemmät suoriutumiseen liittyvät uskomukset kuin
vanhemmilla lapsilla (Aunola, 2005, s. 111).
Näitä muutoksia motivaatiossa on selitetty muutamalla eri tavalla. Yksi selitys liittyy lasten
kasvavaan kykyyn arvioida omaa suoriutumistaan (Wigfield, 2000, s. 144). Viiden ja
seitsemän ikävuoden välillä lapsen kognitiivisissa kyvyissä, taidoissa ja ajattelussa
tapahtuu merkittäviä muutoksia, joista yksi on lapsen kyky verrata itseään muihin. Hän
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alkaa ymmärtää, että muut tarkkailevat ja arvioivat häntä. Lapsi alkaa kiinnittämään
huomiota siihen, mitä toiset hänestä ajattelevat ja arvioi suoriutumistaan toisten hänelle
asettamien standardejen pohjalta. (Aunola, 2005, s.109–110.) Jos oppilas huomaa
suoriutuvansa heikommin kuin muut, hänen motivaationsa tehtävään saattaa laskea.
(Wigfield, 2000, s. 144.) Toisena selityksenä on pidetty kouluympäristön muuttumista
kilpailua ja näkyvää arviointia sisältäväksi. (Aunola, 2005, s. 112).
Jotkin oppimistehtävät voivat vaikuttaa joidenkin lasten motivaatioon laskevasti.
Harjoitukset, jotka korostavat sosiaalista vertailua ja kilpailua toisia vastaan saavat lapset
keskittymään liikaa omien taitojensa vertailuun toisiin oppilaisiin nähden. Tällaiset
harjoitukset voivat laskea monien oppilaiden osaamisuskomuksia. (Wigfield, 2000, s. 144.)

3.2 Lukemismotivaation vaikutuksia oppimiseen
Tutkimusten mukaan hyvien tulosten saaminen asiassa kuin asiassa riippuu harjoitteluun
käytettävästä ajasta (Allington, 2009, s. 36). Muun muassa BTES (the Beginning Teacher
Effectiveness Study) -tutkimuksessa todettiin, että lukemiseen käytettävä aika oli
yhteydessä parempiin suorituksiin (Hiebert & Martin, 2009, s. 12), ja saman toteaa Elley
(1992, s. 79).
Mitä enemmän oppilas lukee, sitä paremmaksi lukijaksi hän tulee (Gambrell, 2009, s. 252).
Useiden

tutkimusten

mukaan

lukemismäärällä

on

positiivinen

korrelaatio

lukemissuoritukseen (Allington, 2009, s. 34). Oppilaat, jotka ovat motivoituneita
lukemiseen, käyttävät siihen aikaan ja lukevat siis enemmän. Tämä johtaa lukemiskyvyn
kasvamiseen. Siksi kasvattajien tulee varmistaa, että oppilailla on tarpeeksi aikaa
lukemiseen ja kannustaa ja tukea luokkahuonekulttuuria, joka kasvattaa ja ruokkii
lukemismotivaatiota. Lukemisaika vaikuttaa positiivisesti sisäisen lukumotivaation
lisääntymiseen. (Gambrell, 2009, s. 252.) Tämä toimii myös päinvastoin. Jos oppilaat eivät
ole motivoituneita lukemaan, he eivät lue eivätkä koskaan saavuta täyttä lukutaidon
potentiaaliaan. (Marinak, Gambrell & Mazzoni, 2013, xi, xiii.)
Motivoituneet lukijat lukevat paljon ja myös koulumaailman ulkopuolella. Tämä lisää
mahdollisuuksia tulla taitavaksi lukijaksi. Suuri lukemismäärä kehittää myös sanastoa ja
tukee tiedonhankintaa. Lukeminen tekee siis lapsista viisaampia. Useiden tutkimusten
mukaan

lukemismäärä

vaikuttaa

sanavarastoon

läpi

peruskoulun

ja

lukemisen
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ymmärtämiseen kolmannesta viidenteen luokkaan. (McGill–Franzen & Botzakis, 2009, s.
102–103.)
Voiko lukeminen sitten tehdä oppilaasta täydellisen lukijan? Tuskin, mutta harjoitus auttaa
oppilasta tulemaan paremmaksi lukijaksi. Ihminen lukee, jos hän on motivoitunut
lukemaan. Siksi koulupäivien aikana on annettava aikaa lukemiseen, joka kehittää sekä
lukutaitoa että lukemismotivaatiota. (Gambrell, 2009, s. 255–256.)
Eräät tutkijat tutkivat 1.- ja 2.- luokan oppilaita ja opettajia lukemiseen liittyvien
harjoitusten vaikutuksista lukemismäärään. He havaitsivat, että itse lukemiseen käytetty
aika oli ainut keino, joka itsenäisesti lisäsi lukemista. Muilla keinoilla kuten ohjeiden
antamisella, phoneemisten tietojen saannilla tai aakkosten harjoittelulla ei ollut tällaista
itsenästä vaikutusta lukemiseen. (Hiebert & Martin, 2009, s. 13.) Osa tutkijoista kuitenkin
toteaa, että pelkän harjoittelun avulla yksilöt usein jäävät tietylle tasolle, eivätkä kehity
eteenpäin ilman harjoituksen muuttamista (Allington, 2009, s. 36). Kun kouluissa annetaan
aikaa lukemiselle, ei tämä aina tuota toivottua tulosta. Heikot lukijat saattavat vältellä
lukemista silloin kun se on mahdollista. Valelukeminen eli lukemisen esittäminen on
heikoilla lukijoilla yleistä itsenäisen lukemisen aikana. (Allongton, 2009, s. 36.)
Vuonna 2010 64:ään eri maahan tehtyjen OECD:n PISA –testien (katso luku 2.3) mukaan
oppilaat, jotka olivat motivoituneita lukemiseen pärjäsivät huomattavasti paremmin, kuin
oppilaat, jotka pitivät lukemisesta vähiten. Lisäksi oppilaiden lukemismotivaatio toimi
ennusteena luetunymmärtämiselle. (Marinak, Gambrell & Mazzoni, 2013, xi, xiii.)
Jos opettajat haluavat luoda luokkahuonekontekstin, joka tukee motivaatiota, heidän tulee
tukea oppilaiden lukija-minäkuvaa ja lukemiseen liittyvien tehtävien arvostamista.
Opettaja voi tukea oppilaiden lukemisen arvostamista esimerkiksi tekemällä lukemisesta
heille palkitsevaa. (Marinak, Gambrell & Mazzoni, 2013, s. xi, xiii, 99.) Motivoitunutta
toimintaa, kykyuskomuksia ja arvostuksia heikentäviksi tekijöiksi on havaittu esimerkiksi
luokkaympäristön kilpailuhenkisyys, kykyihin perustuva erilainen kohtelu, suoriutumisesta
annettavat palkkiot ja julkinen arvostelu tai arviointi. Motivoituneisuuten myönteisesti
vaikuttavia tekijöitä ovat taas oppilaiden itsenäisyyttä ja pätevyyttä tukeva asenne ja
suorituksen

korostamisen

välttäminen.

(Aunola,

2005,

s.

117.)

lukukoiratoiminta voisi olla näitä piirteitä tarjoava lukemisen tukimuoto.

Mielestäni
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Kun suuressa maailmanlaajuisessa tutkimuksessa oppilailta itseltään kysyttiin, mikä tekee
ihmisestä hyvän lukijan, eniten ääniä sai vastaus: pitämällä lukemisesta. Muita hyvinä
pidettyjä strategioita oli mahdollisuus keskittyä hyvin ja saamalla paljon aikaa lukemiseen.
(Elley, 1992, s. 75.)
Koska lukeminen on avainasemassa laajentamassa oppilaiden kiinnostuksia ja taitoja sekä
ennen kaikkea valmistamassa lapsia ja nuoria tulevaisuutta varten, koulujen lukuohjelmien
tulisi antaa oppilaille sekä taitoja että erityisesti halua lukea. Ilman tätä halua yksilö ei voi
saavuttaa täyttä potentiaaliaan yhteisössään. (Elley, 1992, s. 79.)
Kaikki eivät kuitenkaan ole motivoinnista huolimatta kiinnostuneita lukemisesta. Tästä
nousee esille ajatus, tarvitseeko kaikkien edes olla kiinnostuneita siitä. Voisimmeko vain
hyväksyä, että jotkut pitävät kirjoja tärkeinä elämässään useista eri syistä ja osa taas ei?
(Jennings, 1982, s. 152.) Toisaalta lukeminen käsittää nykypäivänä paljon enemmän kuin
pelkän kirjan tavaamisen. Ihmisen on saatava selville erilaisten tekstien sisältöjä päivittäin.

3.3 Sukupuolten eroja lukemismotivaatiossa
Pojilla näyttää olevan tyttöjä enemmän vaikeuksia lukemaan oppimisessa. Tähän on
esitetty useita eri syitä: tytöt ovat kypsempiä koulun alkaessa, miesopettajien puute
alaluokilla ja lukemisen leimaaminen erityisesti tytöille sopivaksi harrastukseksi. Eräs
tekijä lukemisen eroissa voi olla sukupuolten ero lukemismotivaatiossa. Tutkimusten
mukaan tytöillä on poikia positiivisempi motivaatio lukemiseen. (Wigfield, 2000, s. 145,
Aunola, 2005, s. 114.) Jopa ensimmäisellä luokalla tytöillä on korkeammat
osaamisuskomukset ja suurempi kiinnostus lukemiseen kuin pojilla. Samanlaisia tuloksia
on havaittu lukemistaitojen minäkuvaan liittyen. Tytöt pitivät poikia enemmän lukemisesta
joka peruskoulun 1–6-luokka-asteella. Erot kasvoivat joka luokka-asteella, kun lukemisesta
puhuttiin ajanvietteenä. Erään tutkimuksen mukaan sukupuolierot suosivat tyttöjä useissa
eri lukemismotivaatioon liittyvissä puolissa. Pojat sijoittuivat tyttöjä paremmin vain
kohdassa, jossa mitattiin kuinka paljon he pitivät kilpailuun liittyvästä lukemisesta. Yhtenä
poikkeuksena on kuitenkin tutkimus, jonka mukaan nuorilla lapsilla sukupuolten välisiä
eroja sisäisessä motivaatiossa ei löytynyt. (Wigfield, 2000, s. 145.)
Yleisesti ottaen sukupuolierot lukemismotivaatiossa alkavat siis yleensä näkyä jo
ensimmäisellä luokalla. Erot, kuten poikien mieltyminen kilpailua sisältävään lukemiseen
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osoittavat, että eri harjoituksia voidaan tarvita tyttöjen ja poikien lukemismotivaation
tukemiseen. (Wigfield, 2000, s. 145.)
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4 ELÄINAVUSTEISUUS
Lemmikit ovat monella tapaa mukana lasten ja perheiden elämässä. Siksi voisi olettaa, että
ihmisten ja eläinten vuorovaikutus (human-animal interaction = HAI) olisi tutkittua ja
lemmikkien terapiakäyttö pohjautuisi tieteellisiin todisteisiin. Vaikka kiinnostusta
aiheeseen on ollut jo useita vuosikymmeniä, systemaattisia tutkimuksia ei ole tehty
tarpeellista määrää, jotta tulokset olisivat luotettavia. Pienet tutkimukset antavat kyllä
ymmärtää, että ihmisten ja eläinten välisessä vuorovaikutuksessa olisi potentiaalia parantaa
ihmisen terveyttä ja kehitystä. Tarvitaan kuitenkin uusia ja laajempia tutkimuksia
vahvistamaan näitä olettamuksia. (Esposito, McCardle, Maholmes, McCune & Griffin,
2011, s. 2.) Eläinavusteisen työskentelyn tutkimusten suurimpia ongelmia ovat pienet
eläin- ja ihmisjoukot sekä vertailuryhmien puuttuminen. (Ikäheimo, 2013, s. 8.)
Tuomalla eläimiä ihmisten luokse, voidaan antaa paljon iloa ja mielihyvää. Vaikutukset
eivät jää vain hetkellisiin kohtaamisiin ja niiden antamiin mielihyväkokemuksiin, vaan ne
näyttävät olevan paljon syvällisempiä ja monitasoisempia. (Ikäheimo, 2013, s. 5.)
Eläinten vaikutuksia ihmiseen tutkitaan, ja tieto muuttuu vuosi vuodelta laajemmaksi ja
kattavammaksi. Saamme tietoa siitä, miksi ihminen haluaa pitää eläimiä lähellään,
kosketella niitä, elää niiden kanssa vaikeuksista huolimatta ja kestää niistä auheutuva
työmäärä ja erityisesti siitä, miksi kannattaa tuoda eläin lähelle ihmistä yhteiseen
vuorovaikutukseen. (Ikäheimo, 2013, s. 5–6.)
Tutkimuksia eläintenkäytön hyödyllisyydestä on kuitenkin tehtävä lisää. Niiden teko on
melko haasteellista. Terapiaeläimet ovat yleensä olleet eläinrakkaiden ihmisten
ohjauksessa ja omistuksessa, ja he haluavat luultavasti nähdä positiivisia tuloksia näissä
testauksissa. Tämä voi heikentää tutkimusten luotettavuutta. (Gee 2011, s. 127.)
Suomessa eläinavusteisuuteen liittyviä sanoja ja käsitteitä on käytetty vielä hyvin
epämääräisesti. Ala on uusi ja sen terminologia on vasta vakiintumassa suomeksi.
(Ikäheimo, 2013, s. 10.) Eläinavusteinen työskentely (Animal-assisted intervention = AAI)
sisältää eläinavusteisen terapian toiminnan ja opetuksen. (Esposito et al. 2011, s. 3; Meers,
Coultis and Samuels, 2007, s. 1.) Ne ovat yleensä ohjelmia, joissa eläimet työskentelevät
auttaakseen ihmistä tai ihmisryhmää etukäteen määritellyllä tavalla. Lähes kaikki
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eläinavusteisuustoiminta toteutetaan vapaaehtoisten järjestämänä. (Meers et al., 2007, s. 1–
2.)
Eläinavusteinen terapia (Animal-assisted therapy = AAT) on päämääräsuuntautunutta ja
pohjautuu yksilölliseen hoitosuunnitelmaan. Sen antamiseen osallistuvat terapiaan
koulutetut ammattilaiset tai ammattilaisen työnohjauksessa työskentelevät toimijat.
Terapian vaikuttavuutta tarkkaillaan ja kirjataan ylös säännöllisesti. Eläinavusteinen
terapia voi sisältää kognitiivisia, emotionaalisia ja fysikaalisia puolia. Sillä voidaan myös
pyrkiä antamaan mielihyväkokemuksia ja parantamaan sosiaalisia taitoja. (Esposito et al.,
2011, s. 3; Samuels et al., 2007, s. 1.) Terapia voi olla luonteeltaan yksilö- tai
ryhmäterapiaa. Käyntien pituus on ennalta sovittu ja terapialla on selkeät yksilö- tai
tilannekohtaiset tavoitteet ja edistymisen seuranta. (Ikäheimo, 2013, s. 11.) Terapiasta
peritään myös palkkio (Haapasaari, 2015).
Eläinavusteinen toiminta (Animal-assisted activity = AAA) ei yleensä sisällä selkeitä
tavoitteita eikä vaadi ammattiosaamista. Toimijoilla on yleensä kuitenkin käytynä
jonkinlainen koulutus toimintaan liittyen ja usein he kuuluvat johonkin järjestöön.
Eläinavusteista toimintaa käytetään esimerkiksi viihde- ja virkistys tarkoituksissa. Eläimen
rooli muuntuu siinä tilanteen mukaan. Toiminta on vähemmän muodollista verrattuna
terapiaan ja toiminnan vaikutuksista ei yleensä kerätä dokumentoitua tietoa. (Esposito et al.
2011, s. 3; Samuels et al., 2007, s. 1.) Toiminta perustuu yleensä vapaaehtoistoimintaan ja
se on asiakkaille ilmaista. Eläinten tulee olla tehtäväänsä soveltuvia ja ohjaajat tulee
perehdyttää toimintaan. (Ikäheimo, 2013, s. 11.)
Yhdysvalloissa lukukoiratoimintaa ja eläinvierailuja tekevistä koirista ja niiden ohjaajista
käytetään nimitystä ”therapy team”. Koiraa kutsutaan nimillä”therapy animal” tai ”therapy
pet”. Suomessa käännös ei toimi, sillä lukukoiratoimintaa kirjastoissa tekevät koirat eivät
ole terapiaeläimiä, mikäli kaikki eläinavusteisen terapian määritelmät eivät täyty.
(Rytkönen, 2014.) Eläinavusteisen terapian ja -toiminnan keskeisimpiä piirteitä ja eroja on
helppo tarkastella seuraavasta taulukosta.
Eläinavusteinen terapia (AAT)

Eläinavusteinen toiminta (AAA)

Tärkeä osa hoitoa tarvitsevan ihmisen

Vapaamuotoista eläinten vierailua

hoitosuunnitelmaa

ihmisten luona

Määrätyt tavoitteet jokaiselle tapaamisk- Ei tarkkoja hoidollisia tavoitteita
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erralle
Yksilöllinen hoitosuunnitelma jokaiselle

Toimintaa voidaan tarjota samansisältöisenä

asiakkaalle

useammalle

Muistiinpanoja

tehdään

tapaamiskerralla

joka Muistiinpanojen

tekeminen

ei

ole

tarpeellista

asiakkaan edistymisestä
Vierailut on aikataulutettu, usein määrätyin Spontaanius
väliajoin
Vierailun aika on päätetty
sopimaan
parhaiten asiakkaan tarpeisiin

etukäteen Vierailujen kesto voi vaihdella tilanteen
mukaan

,

Taulukko 1. Delta Society, 2009; Rytkönen, 2014; Viitanen, 2013.)
Eläinavusteinen (erityis)opetus (Animal-Assisted (Special) Pedagogy = AAP) on joko
toimintaa tai terapiaa. Toimintaa voi harjoittaa esimerkiksi eläinavusteisuuteen perehtynyt
opettaja (Ikäheimo, 2013, s.11). Se sisältää kaikenlaiset ohjelmat, jotka lisäävät oppilaan
taitoja tai tietoja eläimen ollessa siinä mukana (Samuels et al., 2007, s. 1). Eläinavusteista
terapiaa voi taas tehdä vain asianmukaisen koulutuksen saanut (erityis)opettaja. Silloin se
voi olla suunnitelmallista ja tavoitteellista eli se kattaa eläinavusteisen terapian
määritelmät. Eläin voi olla joko opettajan oma tai ohjaajan omistuksessa. (Ikäheimo, 2013,
s. 11.)

4.1 Eläinavusteisuuden historia
Siitä, kuinka lemmikkieläimet vaikuttavat ihmisen fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin
on esitetty monia eri teorioita, mutta yhtään niistä ei ole vielä yleistetty. Kaksi eniten
kannatusta saanutta teoriaa ovat biophilia teoria ja sosiaalisen tuen teoria (social support
hypothesis). Biophilia-teorian mukaan ihmisellä on luontainen taipumus olla kiinnostunut
ja kiintynyt toisiin eläimiin ja luontokappaleisiin. Huolenpito eläimistä on voinut auttaa
entisajan ihmistä selviytymään, koska eläimien käytös on heijastanut ympäristön vaaran ja
turvallisuuden. Nykypäivänä elävät olennot ovat meille miellyttäviä huomionkohteita,
joilla on katselijaa rauhoittava ja rentouttava vaikutus. Kaupunkimainen elämäntyyli on
etäännyttänyt ihmistä eläin- ja luontokontakteista. Ottamalla lemmikkieläimiä kotiinsa
ihminen voi kuitenkin parantaa psyykkistä hyvinvointiaan tyydyttämällä luontosuhdettaan.
(O’Haire, 2010, s. 227–228.)
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Toinen ihmisten ja eläinten välistä suhdetta selittävä teoria on sosiaalisen tuen teoria. Sen
mukaan lemmikkieläimet ovat itsessään sosiaalisen tuen antajia ja ne myös lisäävät
sosiaalista

kanssakäymistä

ihmisyksilöiden

välillä.

Lemmikkieläimet

ehkäisevät

yksinäisyyttä ja antavat hyvinvoinnin tunnetta. Ne ovat lähellä ja saatavilla tarjoten
pyyteetöntä tukea ja ehdotonta raukkautta, mikäli ihmisellä on vahva kiintymys
lemmikkieläimeen. Ihmisten välillä eläin toimii sosiaalisena ”jäänmurtajana” (social
lubricant) Ne helpottavat ihmisten lähestymistä ja tarjoavat keskustelunaihetta.
Tutkimuksissa on havaittu, että tutkittavat, jotka kulkivat koiran kanssa, saivat enemmän
positiivisia kontakteja ihmisiin kuten hymyjä ja keskusteluja verrattuna ilman koiraa
kulkeviin. (O’Haire, 2010, s. 228–229)
Kirjoituksia siitä, että eläimiä on alettu käyttää terapiakäytössä ja sosiaalistamistehtävissä
on jo 1600-luvulta alkaen. John Locke suositteli, että lapsille annettaisiin hoidettavaksi
koiria, oravia ja muita eläimiä, sillä ne kehittivät lempeyden tuntemista ja opettivat
ottamaan vastuuta muista. (Serpell, 2010, s. 13.)
Amerikkalainen lapsipsykologi Boris Levinson kiinnostui 1970-luvulla lemmikkien
terapeuttisista ja terveydellisistä vaikutuksista. Eläinten hyödyntämisen idea lähti
Levinsonilla muutamasta lapsipotilaastaan, joilla oli vaikeuksia kommunikoida muiden
ihmisten kanssa. Lapsilla ei kuitenkaan näyttänyt olevan minkäänlaista ongelmaa
ystävyyssuhteen luomisessa Levinsonin Jingles-koiran kanssa. Koira toimi ”jäänsärkijänä”
pehmentäen lasten vihamielisyyttä ja varautuneisuutta, jolloin potilas ja terapeutti pääsivät
kommunikointitasolle. (Serpell, 1986, s. 73.)
Levinson nosti esiin väitteitä lemmikin positiivisista vaikutuksista lapsen kehitykseen. Hän
toteaa muun muassa. että lemmikin hoitaminen lapsuusiässä pystyy tekemään ihmisestä
sensitiivisemmän asenteissaan ja tunteissaan muita ihmisiä kohtaan. Suvaitsevaisuus,
itsetunto ja itsehillintä paranisivat, ja lemmikki tarjoaisi myös kokemuksia elämän
tosiasioista kuten syntymästä ja kuolemasta. Levinson mukaan lemmikit voivat parantaa
ihmisen emotionaalista kehitystä suoraan tarjoamalla pysyvän suhteen, lohtua ja turvaa
elämän huonoissa jaksoissa. Lemmikki pystyy hänen mukaansa tarjoamaan epätavallista
kiintymystä ja tukea, jonka Levinson näki tärkeimpänä asiana eläimen käyttämisessä
terapeuttisena välineenä. (ibid. s. 73–74.)
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4.2 Eläinavusteisuus lasten parissa
Eläimet ovat keskeisessä roolissa lapsen elämässä. On esitetty, että lapset ovat luonnostaan
kiinnostuneita eläimistä kulttuurista riippumatta. Jo vauvat yrittävät seurata eläimiä
katseellaan, hymyilevät niille ja yrittävät koskettaa niitä. Lähes kaikki lapset haluavat
itselleen lemmikin ja ovat kiinnostuneita niistä. Kymmenen vuoden iässä lasten on
huomattu olevan erityisen kiintyneitä koiriin. Eläinhahmot ovat opetusmielessä suosittuja
lähes kaikissa kulttuureissa, sillä niillä on havaittu olevan vahva vaikutus lapsiin. Yleensä
lapset pitävät tarinoiden eläinhahmoja ihmishahmoja mieluisampina sekä esi- että
peruskoulussa. (Arluke, 2007, s. 205–206.) Pehmolelut, vaatteiden painatukset ja
lastenhuoneen sisustuksen aiheet ovat usein eläinmaailmasta lainattuja. Kirjat, elokuvat ja
televisio-ohjelmat sekä muut lapsille suunnatut mediat käyttävät tuotannossaan paljon sekä
kuviteltuja että oikeita eläinhahmoja. Lähes jokainen lapsi nauttii eläintarhoista ja
museoista, joissa on esillä eläimiä. Dokumentit, jotka liittyvät luontoon ja eläimiin,
kiinnostavat niin ikään monia. (Serpell, 1993; Arluke, 2007, s. 207.)
Lasten suhde eläimiin kehittyy eri tasojen kautta. 6–9-vuotiaina lasten kiinnostus eläimiä
kohtaan kasvaa suuresti oletettaen, että he ovat päässeet niiden kanssa tekemisiin. 10–13
vuoden iässä lasten tiedot ja ymmärrys eläimistä kasvavat usein suuresti. 13–16-vuotiaiden
lasten eettinen huolehtiminen eläinlajeista ja tiedot ympäristöasioista kasvavat selvästi. Jos
lapsi kasvaa perheessä, jossa pidetään lemmikkejä, hänellä on luultavasti laajempi
kiinnostus eläimiä kohtaan verrattuna ilman eläimiä kasvaneisiin. On myös hyvin
todennäköistä, että eläinten kanssa varttunut hankkii lemmikkejä seurakseen myös
aikuisäillä. (Gunter, 1991, s. 6, 98, 95.)
Länsimaisessa kulttuurissa hoitamista pidetään yleisesti naisille ominaisena toimintona.
Tutkimusten mukaan jo viisivuotiaat pojat pitävät toisten hoitamista kuten nukkeleikkejä,
lasten hoitamista ja kotona auttamista naisellisina asioina, eivätkä osoita kiinnostusta näitä
aktiviteetteja kohtaan. Pojat ja tytöt tuntuvat kuitenkin olevan yhtä kiinnostuneita eläimistä
ja lemmikkien hoitamisesta. Eläimistä välittäminen näyttää siis olevan sukupuolineutraalia
ja sen avulla myös pojat voivat oppia toisten hoitamista. (Melson, 2007, s. 211–212.)
Kasvaminen lemmikin kanssa voi antaa lapselle paljon. Monille kehittyy vahva tunneside
eläimiin lapsuudessa. Kalifornialaistutkimuksessa lapset listasivat kymmenen tärkeintä
yksilöä elämässään ja keskiarvolista sisälsi kaksi lemmikkiä. (Melson, 2007, s. 208, 210.)
Eläin voi tarjota lapselle erilaisia oppimiskokemuksia kuten ymmärrystä eläimistä ja niiden
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käyttäytymisestä sekä rakkauden antamista ja sen kohteena oloa. Lemmikkieläin tukee
lapsen sosiaalista ja emotionaalista kehitystä. (Gunter 1999, s. 89, 90, 93.) Levinson on
niin ikään todennut, että lapsi joka pääsee osaksi emotionaalisia kokemuksia leikkiessään
lemmikin kanssa, saa samalla monia oppimismahdollisuuksia, jotka ovat oleellisia lapsen
kokonaispersoonallisuuden kehityksessä. (Beck & Katcher, 1996, s. 61–62.) Lapset
kokevat eläimet mieluisiksi myös sen takia, että ne ovat läsnä, eivät tuomitse ja hyväksyvät
lapset omina itsenään. (Melson, 2007, s. 210.)
Nykypäivänä eläinkontakteja halutaankin lisätä lasten elämään yhä useammin eri
instituutioiden kautta. Esimerkiksi kirjastoihin, päiväkoteihin ja sairaaloihin on järjestetty
lemmikkivierailuja ja myös vakituisten eläinten pitämistä. Muun muassa lemmikkieläinten
ottamisella sairaalaan on havaittu olevan positiivisia vaikutuksia potilaille (Edney 1995, s.
704.)
Erilaiset eläinpuistot, luonnontieteelliset museot ja eläintarhat ottavat mielellään
koululuokkia vierailuille. Tällaisia mahdollisuuksia opettajat voivat hyödyntää työssään ja
viedä luokkansa tutustumaan eläimiin. Omakohtainen kokemus voi opettaa lapselle paljon.
Esimerkiksi elävän koiran tuominen lapsen ulottuville tarjoaa lapselle turvallisen ja
opettavaisen eläinkontaktin. Ollessaan eläinten kanssa ja huolehtiessaan niiden
hyvinvoinnista lapset oppivat vastuuntuntoa ja hoitamaan eri eläinlajien tarpeita. He myös
oppivat, kuinka pidetään huolta toisista ja se vaikuttaa positiivisesti empatiakyvyn
kehittymiseen. Lapset voivat toki oppia paljon myös lukemalla, katsomalla luontoohjelmia ja tarkkailemalla eläimiä, mutta itse koettu hoitaminen aikuisen valvonnassa
tuottaa parhaimman oppimistuloksen. (Melson, 2007, s. 211.)
Esimerkiksi kaupungeissa monet lapset eivät välttämättä pääse näkemään eläviä eläimiä
yhtä hyvin kuin maalla. Yksi mahdollisuus lasten eläinkontakteihin on lisätä lemmikkejä
kouluympäristöön, jossa ihminen viettää suuren osan lapsuuttaan. Erilaisiin oppimis- ja
sosiaalistumisvaikeuksiin on alettu etsiä uusia apukeinoja eläinten kautta. Uusia kokeiluja
on rantautunut Suomeenkin, mistä esimerkkeinä kaveri- ja lukukoirakokeilut (Katso luku
5.5.)
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5 KOIRA JA KOIRA-AVUSTEISUUS
Ihmiset jakavat maapallon lukemattomien erilaisten eläinten kanssa. Kuitenkin vain hyvin
pieni osa niistä on saanut lemmikkieläimen statuksen. Monenlaisia eläimiä voi tietenkin
ottaa lemmikiksi, mutta vain muutamat lajit ovat oikeasti kesyyntyneet ihmisen
seuralaisiksi. Parhaimpia esimerkkejä näistä ovat kissat ja koirat. Historian kuluessa ne
ovat vakiinnuttaneet paikkansa ihmisen suosituimpina eläinkumppaneina. (Serpell, 1986, s.
100–102.)
Lemmikkien pitämistä on tutkittu tieteellisesti hämmästyttävän vähän. Muun muassa
Yhdysvalloissa ihmisillä on yhtä paljon koiria ja kissoja kuin televisioitakin. Television
vaikutuksia on tutkittu tarkoin, mutta lemmikit ovat jääneet lähes täysin analysoimatta.
(Serpell, 1986, s. 19.)
Kaikista kotieläimistä juuri koirat ovat parhaiten sopeutuneita ihmisten elinympäristöön.
Meidän on helppo ymmärtää niitä. Koirat ovat ihmisten tavoin laumaeläimiä ja niillä on
ihmisten kanssa yhteisiä tarpeita, tunteita ja käyttytymistapoja. Ihminen on myös
vaikuttanut koirien luonteenpiirteisiin ja ulkonäköön jalostamisen kautta tuhansien vuosien
ajan muokaten niistä tarkoituksiinsa sopivia. Ihmiset jakavat koirien kanssa kotinsa, ja
niistä on tullut usein oleinnainen osa perhettä. Koirille on kehittynyt kyky ”ymmärtää”
ihmisen vihjeitä. Tutkijat ovat testanneet tätä kokeilla, joissa esimerkiksi ruokaa on
piilotettu kahteen eri astiaan. Simpanssit, sudet, koirat ja koiranpennut saivat vuorollaan
etsiä ruokaa sisältävän astian. Ihminen antoi niille vihjeitä tuijottamalla, osoittamalla tai
taputtamalla oikeaa astiaa. Koirat ja koiranpennut tajusivat vihjeet nopeasti, mutta sudet ja
simpanssit eivät. (Fogle, 2006, s. 8, 11, 18.)
Suhde toimii myös vastavuoroisesti. Ihmisen seuran on havaittu vaikuttavan koiraan
rauhoittavasti. Esimerkiksi eräässä lääketieteellisessä koulussa (Johns Hopkins Medical
School) 1970-luvulla tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että stressaavassa tilanteessa
ihmisen seura vaikutti koiriin rauhoittavasti. Tutkimuksessa mitattiin koirien sydämen
sykettä ja verenpainetta. Kun ihminen oli mukana tilanteessa ja silitteli koiraa, sen
verenpaine ja sydämen syke laski lähes puoleen siitä mitä se oli muuten stressaavan
kokeen aikana. (Serpell, 1986, s. 96.)
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Koira (Canis familiaris) polveutuu nykytiedon mukaan sudesta. Arkeologisten tutkimusten
mukaan susi (canis lupus) oli yksi ensimmäisistä kesyyntyneistä eläinlajeistä Lähi-Idässä
noin 12 000 vuotta sitten. (Serpell, 1986, s. 4.) Fogle (2006, s. 8) kuitenkin toteaa, että
susien kesyyntyminen alkoi jo ainaki 15 000 vuotta sitten ja että perinnöllisten tutkimusten
mukaan ihmisen ja suden yhteiselo on saattanut alkaa jopa yli 45 000 vuotta sitten.
Tutkijat ovat melko yksimielisiä siitä, että koirat polveutuvat näistä susien aasialaisista
kantamuodoista. Otaksutaan, että primitiiviset ja rakenteeltaan suden näköiset alkukoirat
alkoivat elää metsästäjä-keräilijäihmisten lähellä ruoantähteiden toivossa. Kun ihmiset
siirtyivät noin 10 000 vuotta sitten paimentolaisuudesta maatalouteen, alkukoirien olemus
muuttui hyvin lyhyessä ajassa. Niiden aivojen, hampaiden ja ylipäätään koko ruumiinkoko
pieneni selkeästi. Koirien sanotaan kesyyntyneen, kun ne ovat sopeutuneet elämään
ihmisten ehdoilla. Kesyyntymisen eli domestikaation vaikutuksesta koirat ovat ikuisia
pentuja, jotka ovat uteliaita ja vastaanottavaisia ihmisen viesteille. (Fogle, 2006, s. 12, 16,
20.)
Koiran toiminnan pohjalla on neljänlaista älykkyyttä: oppimiskyky, ongelmanratkaisu,
sosiaalinen älykkyys ja vaistomainen älykkyys. Hyvän oppimiskyvyn omaava koira
hahmottaa

tilanteen

ja

oppii

reagoimaan

sen

edellyttämällä

tavalla

nopeasti.

Ongelmanratkaisukyky on sitä parempi, mitä nopeammin koira ratkaisee pulman ja mitä
vähemmän vääriä yrityksiä se tekee. Sosiaalinen älykkyys liittyy kykyyn lähettää ja
vastaanottaa viestejä ihmisen kanssa. Vaistomainen älykkyys on kehittynyt eri
koiraroduilla erilaiseksi jalostuksen myötä. Tiettyjä viettejä on heikennetty tai vahvistettu.
(Fogle, 2006, s. 22–23.)

5.1 Miksi juuri koira?
Koirien suosioon lemmikkeinä voivat vaikuttaa niiden lajiominaisuudet, jotka tekevät
niistä erityisen sopivia ihmisen kumppaniksi. Koiria ei tarvitse pakottaa viihtymään
ihmisen lähellä, vaan ne hakeutuvat siihen aktiivisesti itse. Ne kiintyvät yleensä syvästi
ihmiseen tai ihmisryhmään näyttäen sen selkeästi. Lisäksi ne ovat aktiivisia päiväaikaan.
Niiden fyysinen koko on myös yksi tärkeä piirre. Ne ovat tarpeeksi isoja katseltavaksi ja
tarpeeksi pieniä hallittaviksi. (Serpell, 1986, s. 100–102, 104.)
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Ihmisten positiiviset asenteet eläimiä kohtaan nousevat myös niiden tarjoamista
hyväksytyksi tulemisen tunteista. Ihmisten ja lemmikkien välisissä suhteissa läheisyys ja
samankaltaisuus on tärkeä piirre. Lemmikeille annetaan persoonallisia nimiä, niille
puhutaan ikään kuin ne ymmärtäisivät ihmiskieltä ja niitä pidetään yhteisön täysivaltaisina
jäseninä. (Serpell & Paul, 1994, s. 140.)
Koira voi olla ihmiselle hyvä ystävä. Eräässä tutkimuksessa yli sadalta satunnaisesti
valitulta koululaiselta kysyttiin, voiko kotieläin soveltua ihmisen ystäväksi. Kaikki
vastasivat kysymykseen myöntävästi. Samassa tutkimuksessa ilmeni, että koira oli
koululaisten mielestä suosituin ja paras eläinystävä ihmiselle. Eräässä tutkimuksessa
koiranomistajista puolet piti koiraansa yhtä merkityksellisenä kuin toista ihmistä.
(Hallgren, 1991, s. 12.)
Koira osoittaa kiintymystä ja aihetta nauruun. Koira pystyy antamaan ihmiselle tunteen,
että hän on tärkeä ja arvostettu. (Hallgren, 1991, s. 14, 31.) Ihminen haluaa olla pidetty ja
haluttu.

Hän

haluaa

kokea

olevansa

muiden

tarvitsema.

Meidän

psyykkinen

hyvinvointimme riippuu osaltaan tästä johonkin kuulumisen tunteesta. Ilman sitä
olemassaolo voi tuntua tarkoituksettomalta ja tyhjältä. Koira voi täyttää näitä psyykkisiä
tarpeita. (Serpell, 1986, s. 115.) Koiralla on lisäksi erityinen kyky saada ihminen hyvälle
tuulelle. Se osoittaa tunteensa välittömästi ja aidosti. (Hallgren, 1991, s. 14, 31.)
Ihmisillä on suuri koskettamisen tarve. Vauvoille äidin kosketus ja lämpö ovat merkki
turvallisuudesta. Lapset viihtyvät sylissä ja tahtovat, että heitä kannetaan. (Hallgren, 1991,
s. 15–16.) Kun ihminen lohduttaa toista ihmistä, hän puhuu yleensä hyvin vähän. Hän
toistelee ehkä sanaa tai kahta, mutta ei yleensä kysele tai puhu. Sanat ovat toisarvoisia.
Lohdutettaessa läheisiä ihmisiä usein halataan ja tuetaan toista keholla. (Beck & Katcher,
1996, s. 91.) Koko pitkän lapsuuden ihminen oppii, että halaukset ja muut myönteiset
kosketukset merkitsevät rakkautta ja turvallisuutta. (Hallgren, 1991, s. 15–16.)
Aikuisena tähän tulee länsimaisessa kulttuurissa usein muutos. Jokin esto kieltää meitä
koskettelemasta

toisiamme

vapaasti.

Vieraiden

kosketus

saattaa

tuntua

meistä

epämiellyttävältä. Sitä vastoin läheisimpien ihmisten koskettelu tuntuu vielä sallitulta.
Emme kuitenkaan aina pysty tyydyttämään kaikkea koskettelun tarvettamme. Tätä tarvetta
ihmiset voivat purkaa ”sallittuihin” kohteisiin, joita ovat pikkulapset ja eläimet. Kissan tai
koiran elävää pehmeää kehoa voi hyväillä niin paljon kuin haluaa. Eläimelle uskaltaa
osoittaa rakkautta ja niiden seurassa voi olla oma itsensä. Eläimiä vastaan painautuessa voi
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kokea samaa perusturvallisuutta kuin lapsena. (Hallgren, 1991, s. 15–16.) Pelkkä eläimen
läsnäolo voi tuottaa ihmiselle mielihyvää ja iloa. Hän voi kokea läheisyyttä ja ihon lämpöä
ja tuoksua halatessaan ja koskettaessaan eläintä. (Haapasaari & Ikäheimo, 2013, s. 57.)
Koiran hyviä puolia on kuvailtu myös seuraavasti. Koira ei koskaan riitele eikä puhu
itsestään vaan näyttää kuuntelevan ihmistä vaikuttaen kiinnostuneelta. Koira ei koskaan
lausu huomauksia eikä puhu ihmisestä pahaa. Se ei arvostele tai esitä mielipiteitä ja
neuvoja ja se tahtoo olla ihmisen rinnalla aina. (Hallgren 1991, s. 14.) Eläinten
puhumattomuus saattaakin olla juuri se syy, miksi ihminen kokee ne niin läheisiksi. Jos
eläimet voisivat antaa moraalisia ohjeita kuten ne tekevät eläinsaduissa, eivät ne eroaisi
ihmisistä. Eläimet eivät kuitenkaan puhu. Ne eivät kysele eivätkä sano loukkaavia sanoja
vaan

kuuntelevat

ja

näyttävät

osoittavan

ihmisten

mielestä

empatiaa.

Tämä

puhumattomuus erottaa ne ihmisistä. (Beck & Katcher, 1996, s. 93; Serpell, 1986, s. 114.)
Ihmisillä on kuitenkin tapana puhua lemmikkieläimille ikään kuin ne olisivat ihmisiä.
Kymmenvuotiaita skotlantilaislapsia tutkittaessa on havaittu, että 84 % heistä puhui
lemmikilleen ja 65 % uskoi, että lemmikki ymmärsi heidän puhettaan. Nämä lapset myös
uskoivat lemmikkien ymmärtävän heidän sanojaan, mielialojaan ja tunteitaan. (Beck &
Katcher, 1996, s. 14.)
Koirat toimivat myös ”sosiaalisina katalyytteina” lisäten ihmisten välistä vuorovaikutusta,
mikä on omiaan lisäämään ihmisten psyykkistä hyvinvointia. Esimerkiksi koirien
lenkittäjillä on havaittu olevan enemmän ja pidempiä juttelutuokioita tuntemattomienkin
ihmisten kanssa kuin ilmaa koiraa kävelevillä. (Wells, 2007, s. 186.)
Koirat näyttävät kiinnostavan eniten niitä ihmisiä, joilla on tai on ollut itsellään koira tai
jokin muu eläin. Suomen Karva–Kaverit, josta enemmän luvussa 5.3.1, ovat vierailleet
eräässä palvelutalossa kerran viikossa. Palvelutalon osastonhoitaja kertoo, että eniten
vierailuista pitävät ne, joilla on itsellään ollut ennen koira tai jokin muu eläin. (Lundell,
2013, s. 68.)
Kaikki ihmiset eivät tietenkään pidä samoista asioista, ja myös koirat jakavat mielipiteitä.
Usein voi kuitenkin olla niin, että inho tai pelko jotakin asiaa kohtaan syntyy
tietämättömyydestä tai huonoista kokemuksista. Nämä käsitykset voivat muuttua, jos
ihminen saa miellyttäviä kokemuksia asiassa. Silti ihmiset ovat erilaisia, eivätkä pidä
samoista asiosta. Siksi lapsen innostus eläimiin tai koiriin ei ole kiveen kirjoitettua, vaan
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jotkut saattavat pitää niitä merkityksettöminä tai vastenmielisinä olentoina. Myös
kulttuureissa on eroja siinä, mitä eläimiä pidetään hyväksyttävinä ja mitä eläimiä
”likaisina”.

5.2 Koiran vaikutus stressitasoon
Koiran vaikutuksista ihmisen verenpaineeseen ja sydämen sykkeeseen on tehty paljon
tutkimuksia. Eräässä tutkimuksessa asiakas vietiin eläinlääkärissä hiljaiseen huoneeseen
ilman koiraansa. Ensin hän jutteli tutkijan kanssa, sitten testattavan koira tuotiin
huoneeseen ja hän sai silitellä ja jutella sille. Tulokset osoittivat, että verenpaine oli
matalampi silloin, kun ihminen silitteli ja puheli lemmikilleen, kuin silloin, kun hän jutteli
tutkijan kanssa. Kaikki verenpainelukemat olivat tässä tutkimuksessa korkeat, sillä jotta
koehenkilö sai kätensä vapaiksi silittääkseen koiraansa, tutkijat joutuivat mittaamaan
verenpaineen pohkeesta. Tämä näkyi mittauksessa suurempina lukuina. Kun koehenkilö
puhui tutkijan kanssa, verenpainelukemat olivat korkeimmat (noin 145/95). Matalimmat
tulokset tulivat ihmisen silitellessä koiraansa (noin 137/86). Kun koehenkilö oli levossa
tekemättä mitään, verenpaine oli kahden edellisen lukeman välissä (143/87). Erot olivat
merkittäviä. Sekä diastolinen että systolinen verenpaine tekivät samoja muutoksia.
Tutkimuksen mukaan toisin kuin ihmiselle puhuminen eläimelle juttelu ei nosta vaan
päinvastoin laskee verenpainetta ja stressiä. (Beck & Katcher, 1996, s. 79–81.)
Toisessa tutkimuksessa tutkijat mittasivat ihmisten verenpainetta eri tilanteissa. Puhuminen
tai ääneenlukeminen toiselle ihmiselle nosti verenpainetta erityisesti, jos kuuntelija on
korkeammassa asemassa tutkittavaan nähden. Kun samat koehenkilöt taas jutustelivat
koiralleen, heidän verenpaineensa laski lähtötasolle tai lähes leposykkeelle. (Serpell, 1986,
s. 81.)
Myös koiran vaikutusta lapsiin on tutkittu. Yhdessä näistä tutkimuksista lapset tuotiin
yksitellen huoneeseen ja esiteltiin tutkijalle ja hänen koiralleen. Ensin lapsia pyydettiin
lepäilemään rauhassa ja sitten lukemaan ääneen. Heidän verenpainettaan ja sydämen
sykettään mitattiin samalla koneella. Näiden kokeiden jälkeen koira vietiin pois huoneesta
ja samat testit toistettiin. Toisessa ryhmässä lapset kävivät läpi saman prosessin, mutta
aluksi tutkija oli paikalla ilman koiraa. Testin puolivälissä koira tuotiin paikalle.
Kummassakaan ryhmässä lapset eivät saaneet koskea koiraan tai olla siihen mitenkään
yhteydessä. Tutkimustulokset osoittivat, ettei lapsen tarvinnut olla kosketuksissa koiraan
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rauhoittuakseen vaan riitti, että se tuotiin huoneeseen. Aina kun koira oli huoneessa, lapsen
lepäämis- ja lukemisverenpaineet olivat huomattavasti matalampia. Lisäksi ensimmäisessä
ryhmässä lapset pysyivät rauhallisina jopa koiran lähtemisen jälkeen. Koiran rauhoittava
vaikutus siis näytti jäävän huoneeseen jopa silloin, kun eläin itse on poistunut sieltä.
(Serpell, 1986, s. 81–82.) Niin ikään eräässä kokeessa havaittiin, että kun lapsi luki ääneen
toiselle lapselle tai aikuiselle, rauhallisen koiran läsnäolo teki tilanteesta vähemmän
ahdistavan (Gee, 2010, s. 126). Koiran rauhoittavan vaikutuksen on havaittu olevan
voimakkaampaa kuin aikuisen tai läheisen ystävän läsnäolo ääneenlukutilanteissa (Jalango,
Astorino & Bomboy, 2004, s. 9).
Vaikka koira ei olisikaan lapselle entuudestaan tuttu, se voi rauhoittaa lasta. Eräässä
kokeessa lapset lukivat ääneen runoja, mikä hermostutti heitä. Koiran läsnäolo laski
verenpainetta verrattuna tilanteeseen, ettei koira ollut paikalla. Sama vaikutus oli myös
lasten tehdessä tehtäviä. Tuntemattoman, mutta ystävällisen koiran läsnäolo laski lasten
verenpainetta ja ahdistusta. (Melson, 2007, s. 210–211.)
Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa mitattiin 193 opiskelijan pulssi ja verenpaine
heidän lukiessaan tekstiä. Ensimmäisessa tapauksessa läsnä oli vain kokeen johtaja, mutta
toisella kerralla hänellä oli mukanaan koira. Tulokset osoittivat, että pelkällä koiran
läsnäololla oli opiskelijoita rauhoittava vaikutus. (Hallgren, 1991, s.18.)
Koskettaminen laskee tutkimusten mukaan stressiä ja se yhdistettynä lempeään jutusteluun
luo läheisyyden tunteen. Joskus jopa pelkkä eläimen näkeminen voi saada ihmisen
rentoutumaan. (Beck & Katcher, 1996, s. 104.) Suotuisia muutoksia elimistön tilassa
saattaa tapahtua tuntemattomiakin eläimiä katseltaessa, mutta voimakkaampina ne tulevat
tutun ja läheiseksi koetun lemmikkin kanssa. Muun muassa Gunter (1999, s. 72) uskoo,
ettei pelkkä ystävällisen eläimen läsnäolo vähennä ihmisen stressiä ja levottomuutta
merkittävästi. Siihen tarvittaisiin läheinen suhde ja kiintymys lemmikkiin. Eräässä
tutkimuksessa mitattiin 20–70 -vuotiaiden ihmisten verenpainetta heidän silitellessä tuttua
koiraa tai tuntematonta koiraa ja samalla lukiessa hiljaa itsekseen. Tuloksien mukaan tuttua
koiraa silitellessä koehenkilöiden verenpaine laski enemmän verrattuna tuntemattoman
koiran silittelyyn. Verenpaine laski mittauksien mukaan samalle tasolle kuin mitä se oli
hiljaa luettaessa ja tämä lukema oli alempi kuin koehenkilöiden normaali verenpaine.
(Gunter, 1999, s.72.) Myös Beck ja Katcher (1996, s. 105) toteavat, että itselle tutun koiran
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läsnäolo toimii voimakkaampana rauhoittavana mekanismina verrattuna tuntemattomaan
koiraan.
Tuntemattoman, mutta ystävällisen eläimen läheisyys voi kuitenkin vaikuttaa ihmiseen.
Eräässä laboratoriatutkimuksessa mitattiin 9–16 -vuotiaiden lasten verenpainetta kun he
olivat yksin ja kun heidän seuranaan oli tuntematon koira. Koiran läsnäolo aiheutti
tutkittavilla matalimmat lukemat läpi koko tutkimuksen. Toisaalta koirasta tuli
tutkimuksen edetessä vähitellen tutumpi ja se saattoi tehdä tutkimuksesta vähemmän
pelottavan. (Gunter, 1999, s. 73.)
Gunter (1999, s. 73) uskoo, että koiran rauhoittava vaikutus perustuu eritoten
koskettamiseen. Hänen mukaansa tutkimukset ovat osoittaneet, että oman lemmikin
silittely laskee verenpainetta enemmän verrattuna pelkkään lemmikille juttelemiseen.
(Gunter, 1999, s. 73.)

5.3 Koiran vaikutuksia oppilaisiin
Tutkimusten

mukaan

luokassa

olevat

lemmikit

voivat

vaikuttaa

kuuteen

eri

oppimistavoitteeseen. Näistä ensimmäinen on empatian kehitys ja eläimistä huolehtimisen
oppiminen. Fyysiset ja motoriset taidot voivat parantua. Kommunikaation ja lukemisen
harjoittelu voivat helpottua. Lapset pääsevät kokemaan rauhallisuutta ja emotionaalista
hyvinvointia sekä joskus myös kohtaamaan kuoleman. Eläimet voivat lisäksi parantaa
oppilaiden motivaatiota ja tiedollisten tehtävien suorittamista. (Gee 2011, 120–121.)
Koirien on havaittu lisäävän alakoululaisten lasten emotionaalista vakautta ja lisäävän
positiivisia asenteita koulunkäyntiin. Niiden on havaittu myös nostavan lasten itsetuntoa
tarjoamalla ystävyyssuhteen ja välittämistä. Lisäksi oppilaiden on havaittu olevan
tarkkaavaisempia, vastuuntuntoisempia ja osallistuvampia aikuisen kanssa koiran ollessa
luokassa. (Friesen, 2009, s. 262.)
Vuonna 2003 tehtiin tutkimus koiran vaikutuksesta wieniläisen ala-asteen oppilaisiin.
Oppilaiden käytöstä tarkkailtiin kuukausi ilman koiran läsnäoloa ja sitten kuukausi koiran
ollessa luokassa. Tulosten mukaan koiran läsnäolo vähensi aggressiivisuutta ja
hyperaktiivisuutta. Tämä oli huomattavampaa poikien kuin tyttöjen keskuudessa. Koira
paransi luokan yhteenkuuluvuuden tunnetta ja helpotti oppilaiden huomion saamista.
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Tuloksiin

on

kuitenkin

suhtauduttava

varauksellisesti,

sillä

esimerkiksi

lasten

aikuistuminen on voinut vaikuttaa heidän käytökseensä. (Gee, 2011, s. 126.)
Eräässä toisessa tutkimuksessa lasten tuli auttaa koiraa, pehmokoiraa tai ihmistä
pakkaamaan tavaroita mukaansa. Tehtävä oli eräänlainen muistipeli. Tutkijat havaitsivat,
että lapset tarvitsivat vähemmän ohjeellisia kehotuksia, kun he auttoivat elävää koiraa.
Tutkijat uskoivat, että koiran läsnäolo auttoi lapsia keskittymään tehtävään. Lisäksi he
olivat motivoituneempia auttamaan elävää koiraa, jonka he uskoivat oikeasti tarvitsevan
apua pakkaamisessa. (Gee, 2011, s. 130.)
Yhdessä tutkimuksessa lasten tehtävänä oli yhdistellä kuvia samaan aihepiiriin liittyen.
Mukana tilanteessa oli joko koira, pehmokoira tai ihminen. Tutkijat havaitsivat, että lapset
tekivät tehtävissä vähemmän virheitä koiran läsnäollessa. (Gee, 2011, s. 131.)

5.4 Koira-avusteisuutta rajoittavat tekijät
Eläimiin liittyy luonnollisesti myös joitakin toimintaa vaikeuttavia tekijöitä. Näistä
suurimmiksi huolenaiheeksi nousevat allergiat. Koira-allergia on iso kysymys, kun
puhutaan koira-avusteisuudesta. Esimerkiksi Iltalehti julkaisi artikkelin, joka kertoi
Tampereella

nousseesta

kritiikistä

kirjastokoiria

kohtaan.

Artikkeli

sisälsi

äänestysmahdollisuuden, johon osallistui kaksi ja puolituhatta ihmistä. Heistä 61 %
hyväksyi lemmikkien tuomisen julkisiin tiloihin ja 39 % vastusti sitä. (Parkkinen, 2013.)
Kirjaston vastaus oli, että lukukoirien sekä nyt myös muidenkin eläinten tuominen
kirjastotiloihin sallittiin. Tähän tamperelaiset vastasivat negatiivisella palautteella ja
Tampereen kirjastot peruivatkin luvan eläinten tuomiseen kirjastotiloihin kaikkien eläinten,
myös lukukoirien kohdalta. (Mansikka, 2013).
Vanhojen koirien nuoria kuivempi iho erittää enemmän hilsettä. Ihon pintakerroksen
uusiutumisnopeus vaihtelee eri koirarotujen välillä ja selittää näin myös osittain
lajikohtaista vaihtelua erittyvän hilseen määrässä. Allergeenitonta koiraa ei kuitenkaan ole,
vaan kaikissa koirissa on samat allergeenit. Koirista irtoavan allergeenin määrä vaihtelee
kuitenkin yksilöstä toiseen. (Valovirta, 2013, s. 49.)
Suomalaisten väistötutkimusten perusteella noin 18–21 % suomalaisista koululaisista on
herkistynyt kissalle ja/tai koiralle. Maatiloilla asuvilla herkistyminen on hieman
vähäisempää (14 %). Kissa- ja koirakontaktissa itse oireita saavia lapsia oli kuitenkin vain
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(9–10%) ja maatiloilla asuvista lapsista oireista raportoi vain 4–6%. Pelkkä positiivinen
allergiatestitulos ei siis aina merkitse kliinistä allergiaa, joten eläimille herkistyneitä on
paljon enemmän kuin todellisia, oireellisia eläinallergikkoja. (Valovirta, 2013, s. 48, 53.)
Allergia- ja astmaliiton toimitusjohtaja Repo otti aiheeseen kantaa Helsingin Sanomien
mielipidesivuilla ja huomautti, että suomalaisista noin 15 prosentilla on eläinallergia.
Koska osalla allergisista oireet ovat todella voimakkaita, Allergia- ja astmaliitto toivoo,
ettei julkisiin tiloihin tuotaisi eläimiä. Opaskoirilla on kuitenkin lain turvaama oikeus
liikkua opastettavansa mukana. (Parkkinen, 2013.)
Valovirran (2013, s. 48) mukaan kissa- ja koira-allergeeneja on kuitenkin käytännössä
miltei kaikkialla lemmikkien suuren määrän vuoksi. Eläinallergeenit kulkeutuvat ihmisten
mukana muun muassa julkisiin paikkoihin kuten liikennevälineisiin, kauppoihin ja myös
kouluihin. Sieltä ne sitten tulevat myös koteihin, joissa ei edes koskaan olisi ollut
lemmikkieläintä. Allergiaoireita tulee allergiaan taipuvaiselle kuitenkin vasta, kun
allergeenin määrä on tarpeeksi suuri. (Valovirta, 2013, s. 48.) Allergianeuvoja ja
koulutuspäällikkö Allergia- ja astmaliitosta ei kuitenkaan hyväksy eläinten päästämistä
julkisiin tiloihin. Hän perustelee kantaansa sillä, että vaikka pahan astmakohtauksen
saaminen on harvinaista, se on silti mahdollista. (Parkkinen, 2013.)
Jotta koirista ei olisi allergikoille haittaa, lukukoiratoiminnalle pitäisi järjestää oma tila
omalla sisääntulolla, mikä on melko vaikeaa. Tampereen kirjastoissa kokeiltiin
antihistamiinitablettien jakamista, mutta Allergia- ja astmaliiton mukaan se ei ollut
eettisesti oikein. Eräs ehdotus oli, että kirjastojen sijaan lukukoiratoiminta järjestettäisiin
esimerkiksi jonkun oppilaan kotona. (Parkkinen, 2013.)
Friesen (2009, s. 262) korostaa hyvää hygieniaa allergiaoireiden estämisessä. Eläimen
turkkia tulisi hoitaa pesemisellä ja harjaamisella säännöllisesti. Lasten tulisi pestä ennen ja
jälkeen eläinkontakteja kätensä desinfiointiaineen kanssa. Koiran kanssa käytettävät
pehmusteet ja tyynyt tulisi pestä tai pitää vaihtoehtoisesti lukuhetket ulkona. Jos
rakennuksessa on useita sisäänkäyntejä, koiran ja ohjaajan tulisi käyttää aina tiettyä ja
samaa ovea, jotta allergiset voisivat välttää samoista sisäänkäynneistä kulkemisen. Näillä
toimenpiteillä voidaan minimoida allergisten lasten pahemmat reaktiot. (Friesen, 2009, s.
262.)
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Eräs erityisopettaja on käyttänyt Kaarinan kirjaston tarjoamia koira-avusteisia luku- ja
kirjoitushetkiä alaluokkalaisille. Hän kumoaa yleiset pelot valtavasta lisätyöstä ja
allergioista. Opettaja pitää kirjastossa käymistä helppona keinona hyödyntää koiraavusteisuutta. Allergiatkaan eivät ole este lukukoiratoiminnalle. Vanhemmat ovat sallineet
allergistenkin lasten olla mukana, eikä reaktioita ole vielä tullut. Koirasta voi lukuhetken
aikana istua kauempanakin. (Haavisto, 2014, s. 50.)

Terveydellisiä pelkoja voivat myös olla eläimistä ihmiseen tarttuvat taudit. Tätä huolta
vähentää kuitenkin koirien rokottaminen ja vaarallisten tarttuvien tautien vähäisyys
Suomessa. Esimerkiksi rabies on nykyään hyvin harvinainen ja viimeinen kotimainen
tartunta todettiin vuonna 1934 (Lumio 2009). Lisäksi hyvä hygienia minimoi riskin tautien
tarttumisesta.
Kolmantena esteenä eläinten hyödyntämisessä voivat olla turvallisuusuhat. Vanhemmat
voivat olla huolissaan esimerkiksi siitä, että koira puree lasta. Tämä on kuitenkin
estettävissä, kun lapset opetetaan lähestymään ja olemaan koiran kanssa turvallisesti.
Kunnon ohjeistus koulussa voi ehkäistä samankaltaisten onnettomuuksien syntymistä myös
luokan ulkopuolella. (Gee, 2011, 133–134.)
Lapsilla voi esiintyä myös koirapelkoa. Sen voittamiseksi tehokkain keino on altistaa lasta
pelon aiheuttajalle ja tuottaa tilanteista positiivisia kokemuksia. Lapsi voi esimerkiksi pitää
koiraan välimatkaa ja katsella, kun muut ihmiset ottavat siihen kontaktia. Psykologisissa
pelkotutkimuksissa on havaittu, että yksi voimakkaimmista pelkoa lieventävistä tekijöistä
on positiivinen vertaissuoritus. (Jalango, Astorino & Bomboy, 2004, s. 13.) Jos lapsi
vähitellen uskaltautuu tulemaan kosketuksiin koiran kanssa ja kokemukset ovat
positiivisia, koirapelko yleensä saadaan poistettua kokonaan. Kaarinalainen erityisopettaja
kertoo, että hänellä on ollut vain yksi oppilas, joka ensimmäisellä lukukerralla pelkäsi
suurta berninpaimenkoiraa, mutta viimeisellä tämä istui jo koiran kyljessä kiinni (Haavisto,
2014, s. 50).
Eläinten yhtenä haittana voidaan mainita myös eläinten ulosteet, mutta tämä riski voidaan
poistaa kokonaan opettamalla eläin sisäsiistiksi ja poistamalla eläimen ulosteet välittömästi
pihalta.
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Myös koiran oma hyvinvointi voi olla koetuksella eläinavusteisuudessa. Koira tarvitsee
vettä, lepopaikan ja säännöllisiä taukoja. Eläimen käytöstä tulee tarkkailla jatkuvasti, jotta
stressin ja väsymyksen merkit havaitaan heti. Olisi myös hyvä, jos koira pääsisi
tutustumaan paikkaan ennen toiminnan aloitusta, jotta ympäristö olisi sille tuttu. (Friesen,
2009, s. 263.)

5.5 Koira-avusteisuuden toimijat
Julkisuudessa on viime aikoina ollut paljon kirjoituksia eläin- ja erityisesti koiraavusteisesta toiminnasta. Kiinnostus sitä kohtaan on kasvanut ja vapaaehtoiselle
toiminnalle on koko ajan lisää kysyntää. Muun muassa Turun seudulla on tullut jatkuvasti
uusia toiveita koirien ja kissojen vierailuista erilaisiin laitoksiin. (Lundell, 2013, s. 64.)
Haapasaari (2013) kuitenkin toteaa, että uudelle alalle alkaa tulla toimijoita, mutta
kokemusta ei välttämättä ole vielä kovin paljon. Koiraa voidaan käyttää apuna työssä, jossa
pyritään parantamaan ihmisen terveyttä ja hyvinvointia. Koira-avusteisuuden etuna on
koiran ja asiakkaan välille muodostuva ainutlaatuinen vuorovaikutussuhde. (Koirat
kasvatus- ja kuntoutustyössä ry, 2014.)
Kansanvälisesti koira-avusteisuudella on jo merkittävä asema. Suomessa kiinnostus tähän
on kovasti kasvamassa. Muun muassa Jyväskylässä vuonna 2010 perustettu ”Koirat
kasvatus- ja kuntoutustyössä ry” pyrkii yhdistämään koira-avusteisuudesta kiinnostuneita
ihmisiä, tarjoamaan toimintaan liittyvää koulutusta sekä edistämään tietoisuutta
ammatillisesta

ja

tavoitteellisesta

koira-avusteisuudesta.

(Koirat

kasvatus-

ja

kuntoutustyössä ry, 2014.) Koira-avusteista työskentelyä ovat alkaneet opiskella muun
muassa koulukuraattorit ja opettajat, jotka voivat käyttää koiraa apuna oppitunneilla.
(Malmi, 2012.)
Koiran sopivuus eläinavusteiseen toimintaan ei ole rodusta tai iästä kiinni. Tärkeää on, että
koira ottaa itsenäisesti kontaktia ihmisiin ja nauttii siitä. (Lundell, 2013, s. 66.) eläimen
tulee myös olla terve (Haapasaari, 2015). Vaikka vain eläin testataan sen soveltuvuuden
kannalta, on ihmisellä, eläimen ohjaajalla, suuri merkitys. Hän on vastuussa eläimensä
käyttäytymisestä. Hänen tulee siis osata lukea oman eläimensä käytöstä ja olla koko ajan
tilanteissa hieman eläintä edellä. Vaikka eläin tekee työn, ohjaajan tehtävä on aina hallita
tilanne. Ohjaajan tulee huomioida myös koiransa jaksaminen ja turvata sen hyvinvointi.
Eläinavusteisen toiminnan tulee olla hyvin

organisoitua. Se perustuu yleensä
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vapaaehtoisuuteen, joten toimijoiden tulee olla motivoituneita ja sitoutuneita työhönsä.
Ohjaajan tulee olla sosiaalinen ja aidosti kiinnostunut kohderyhmästä, jolle toimintaa
tuotetaan. Hänen tulee osata avata keskusteluja ja ylläpitää niitä, mutta myös kuunnella ja
tarvittaessa olla vain hiljaa. (Lundell, 2013, s. 64, 66.)
Jotta eläinavusteinen toiminta voisi kehittyä eteenpäin, tarvitaan vapaaehtoisten
toimijoiden lisäksi tieteellisiä tutkimuksia, alan koulutusta sekä konkreettisia esimerkkejä
toiminnan hyödyistä. (Lundell, 2013, s. 64.) Opinnäytetöiden ja tutkimusten tekeminen
aiheesta on lisääntynyt viime vuosina runsaasti. Erilaisia opinnäytetöitä on tähän mennessä
Ikäheimon (2013, s. 253) kokoamien tietojen mukaan ilmestynyt noin nelisenkymmentä.
Vuonna 2007 julkaistussa meta-analyysissä arvioitiin 250 vuosien 1984 ja 2004 välillä
julkaistua tutkimusta eläinavusteisesta terapiasta. Niistä 49 hyväksyttiin meta-analyysiin.
Otoskoot olivat 5–230 henkilöä.. Analyysissa voitiin myös arvioida erosivatko
vertailuryhmien kanssa tehtyjen tutkimusten vaikuttavuustulokset ilman vertailuryhmää
toteutettujen tutkimusten tuloksista. Eroavuutta ei todettu. Tämä todisti Nimerin ja
Lundahlin

(2007)

luotettavuuden

ja

mukaan

ilman

vahvisti

siten

vertailuryhmääkin
kaikissa

tehtyjen

arvioiduissa

tutkimustulosten

tutkimuksissa

todetut

vaikuttavuustulokset oikein arvioiduiksi. Myönteistä vaikutusta oli näiden tutkimusten
perusteella todettavissa neljällä eri alueella: autismissa, käyttäytymisen ongelmissa,
somaattisissa sairauksissa ja psyykkisissä häiriöissä. Lasten kohdalla tulokset olivat
suurimpia. Meta-analyysin yleinen johtopäätös oli, että eläinavusteinen terapia on
hyödyllistä ja se, että tutkimista kannattaa jatkaa. (Nimer & Lundahl, 2007; Ikäheimo,
2013, s. 8–9.)

5.5.1

Koulukoirat

Koulukoirat ovat kouluissa kasvatuksellisena tukena työskenteleviä koiria. Suomessa ne
ovat vielä suhteellisen harvinaisia. Kansainvälisesti ilmiö ei kuitenkaan ole harvinainen,
vaan esimerkiksi Yhdysvalloissa koirien läsnäolo luokissa on tavanomaisempaa. (Ahonen,
2013, s. 184.)
Suomessa koulukoiria on lähinnä peruskouluissa, eikä koiria hyödyntävillä opettajilla ole
juuri yhteistyötä keskenään. Siksi kukin tapaus on ainutlaatuinen, eikä niiden takana ole
vielä yhtenäistä pedagogista näkemystä. Viime vuosien aikana on kuitenkin tullut
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saataville eläinavusteisen työn toteuttamisen täydennyskoulutuksia. On myös perustettu
yhdistyksiä, joiden kautta eri alojen ihmiset ovat voineet jakaa kokemuksiaan
eläinavusteisesta työstä. (Ahonen, 2013, s. 184–185.)
Esimerkiksi koulunkäyntiavustaja Jokila on koiransa Jesperin kanssa suorittanut kasvatusja kuntoutuskoiratutkinnon. Jokila työskentelee Turussa Luolavuoren koulussa, jossa on 24
erityisluokkaa. Jesper on mukana koulussa kerran viikossa. Sen kanssa leikkimään ja
tehtäviä tekemään pääsevät ne lapset, joilla on katsottu olevan siitä kuntoutuksellista
hyötyä. Kaikkeen liittyy siis kasvatuksellinen ja kuntoutuksellinen näkökulma ja oppilaan
HOJKS:iin eli henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan
tehdään merkintä koiran käytöstä kuntoutusapuna. Tuloksia ja oppilaan edistymistä
seurataan ja toivottua kehitystä onkin saatu jo lyhyen ajan sisällä. (Uusikumpu, 2013, s.
28.)
Ahonen (2013, s. 185–186.) on käsitellyt pro gradu -tutkielmassaan koululuokan
sosiaalista ilmapiiriä koulukoirien kautta. Tutkimuskouluna oli peruskoulun erityisluokka,
jossa työskenteli päivittäin opettajan kanssa kaksi koulukoiraa. Koirien tarjoamat
mahdollisuudet arjen ja lasten yksilölliseen tukemiseen koulussa olivat Ahosen mukaan
erinomaiset. Koirien pääasiallinen tehtävä oli ”vain olla”. Koirat lisäsivätkin tutkimusten
mukaan luokan sosiaalista viihtyisyyttä jo pelkällä läsnäolollaan. (Ahonen, 2013, s. 185–
186.)
Tutkimuksessa havaittiin, että koulukoirat antoivat oppilaille emotionaalista turvaa
läsnäolollaan ja fyysisellä läheisyydellään. Tätä kautta oppilaat oppivat myös sosiaalisesti
rakentavaa vuorovaikutusta. Konfliktitilanteissa oltiin asiallisia, koska kukaan ei halunnut
huutaa koirien läsnäollessa. Koulukoirat nostivat myös erityisoppilaiden statusarvoa heidän
saadessa huomiota koulun muilta oppilailta. (Ahonen, 2013, s. 188–190.)
Kokeneen erityisopettajan mukaan luokan yhteishenki rakentui normaalia nopeammin juuri
koirien vaikutuksesta. Koirat toivat haastattelujen mukaan luokkaan selvästi rennomman ja
iloisemman tunnelman verrattuna tavalliseen koululuokkaan. Ne yhdistivät myös luokan
heterogeenistä ryhmää antaen kaikille yhteisen mielenkiinnon ja ilon kohteen. Lisäksi
oppilaiden poissaolot vähenivät. (Ahonen, 2013, s. 186–188.)
Koirien vaikutus oppilaiden tarkkaavaisuuden ylläpitämiseen oli ilmiömäinen. Osalla
oppilaista oli suuria vaikeuksia työskennellä itsenäisesti ja he vaativat opettajaa vierelleen.
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Tämä oli pois muilta oppilailta, jotka jäivät siis vaille opettajan ohjausta. Koirat osasivat
kuitenkin tukea tarkaavaisuutensa kanssa kamppailevia oppilaita hakeutumalla itsenäisesti
tukea kaipaavan oppilaan luo. Usein pelkkä rapsuttaminen ja koiran läsnäolo auttoivat
oppilaita taas jatkamaan työskentelyä. Jos tämä ei auttanut, koirat kuljettivat hampaissaan
tukea kaipaavalle oppilaalle hihnan ja hänellä oli lupa poistua tunnilta muutamaksi
minuutiksi ulkoilemaan koiran kanssa. Koirat tarjosivat turvallisen väylän herpaantumisen
hetkellä,

mikä

oli

rauhoittavaa

koko

luokan

työskentelylle,

mutta

erityisesti

keskittymisvaikeuksissa olevalle oppilaalle. Koiran rapsuttaminen ei häiritse tai kerää
negatiivista palautetta muilta kuten vaikkapa tuolilla keikkuminen tai ääntely. Opettajan
mukaan koirien tarjoama tuki oli korvaamatonta, ja tuntien aikana vallinnut työrauha oli
erinomainen todiste siitä. (Ahonen, 2013, s. 190–192.)
Koiran käyttö koulussa voisi olla myös yksi vastaus suomalaislasten kouluviihtyvyyden
parantamiseen. Luokassa oleva eläin voi vähentää oppilaiden häiriökäyttäytymistä. Se
näyttää avoimesti rakkauttaan ja kiintymystään, ja se voi olla lapselle koskettava kokemus.
Koira ei erottele ihmisiä heidän suosionsa tai ulkonäkönsä mukaan, vaan lähestyy
innokkaasti kaikkia, jotka haluavat sen ystäväkseen. Se istuu sekä hiljaisen, kiusatun kuin
myös häiriköivän oppilaan viereen pyytäen hellyyttä. Nämä hellyydenodotukset voivat olla
ratkaisevassa osassa oppilaiden välien paranemiseen. Jokainen kaipaa huomiota ja
rakkautta, niin häirikkö kuin syrjäänvetäytyväkin, ja lemmikki kykenee antamaan sitä.
Hellyyden saaminen eläimeltä voi olla joillekin lapsille helpompaa kuin aikuisen
lähestymisyritykset. Kun lapset huomaavat, että koira välittää heistä jokaisesta,
luokkahenki voi parantua. Oppilaat näkevät toisensa samanarvoisina, eikä kukaan jää toista
huonommaksi. Koira voi olla luokkan yhdistävä tekijä. (Toivonen, 2013.)

5.5.2

Suomen Karva–Kaverit

Suomen Karva–Kaverit ry – Finlands Lurviga Kompisar rf on perustettu Kaarinassa
huhtikuussa vuonna 2011. Yhdistyksen tarkoitus on kehittää ja toteuttaa eläinavusteista
työskentelyä. Eläimen avulla pyritään vahvistamaan ihmisen terveyttä ja sosiaalista
hyvinvointia, ehkäisemään hyvinvoinnin ongelmia ja tukemaan ongelmia kohdanneita sekä
tuomaan puhdasta iloa. Suomen Karva–Kaverit ry mahdollistaa eläinavusteisen
työskentelyn kaikissa sen muodoissa: toimintana, terapiana ja opetuksena. Tavoitteena on
järjestää koulutusta eläinavusteisuudesta, tukea tutkimusta ja kehittää alaa. Ainakin tällä
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hetkellä yhdistys on keskittynyt erityisesti vapaaehtoistoimintaan, ja se tukee Green Care
ideologiaa. (Haapasaari & Ikäheimo, 2013, s. 57, 60, 63.)
Vierailukohteita ovat muun muassa lastenkodit, vanhainkodit, kehitysvammalaitokset ja
päiväkodit. Ohjaaja ja eläin pyrkivät ottamaan kontaktia jokaiseen paikalla olevaan
asiakkaaseen. Osa haluaa rapsutella tai taluttaa, osa leikkiä tai heitellä palloa, istua
kärrikyydissä tai vain katsella kauempaa. (Haapasaari & Ikäheimo, 2013, s. 57–58.)
Suurin osa toiminnassa käytetyistä eläimistä on koiria, mutta myös muita eläimiä löyty.
Mukana

on

muun

muassa

kissoja,

marsuja,

unkarilaisia

villasikoja,

pupuja,

suomenhevosia, alpakoita ja myös miniponeja. Vapaaehtoistoiminnassa käytetyt eläimet
ovat tavallisia lemmikkejä. Vaatimuksena on, että eläin pitää ihmisistä ja hakeutuu
aktiivisesti vieraiden ihmisten luokse, nauttii läheisyydestä ja pitää rapsuttelusta ja
halaamisesta. Eläinten tulee olla terveitä ja hyvin hoidettuja. Karva–Kaverien jäseneläimet
testataan ennen toimintaan hyväksymistä.

Ohjaaja perehdytetään

toimintaan ja

vaatimuksiin, ja eläimelle järjestetään soveltuvuustesti aidossa laitosympäristössä.
(Haapasaari & Ikäheimo, 2013, s. 60.)
Vierailun kesto on 15 minuutista jopa kahteen tuntiin ja ne ovat kohteille maksuttomia.
Vierailujen määrä on kasvanut nopeasti. Toiminta herättää kiinnostusta ja alajaostojen
määrä kasvaa. Vuonna 2015 niitä koordinoi 20 koordinaattoria ja yhdistyksellä on jäseniä
jo noin 400 eri puolilla Suomea. (Haapasaari, 2015.)
Eläimet ovat työskennellessään aina kontrollissa, mutta eivät käskyn alla. Ne voivat siis
päättää itse toiminnastaan erilaisten ihmisten kanssa. Näin eläin jaksaa paremmin ja
ohjaaja näkee, jos eläin väsyy ja vierailu kannattaa lopettaa. (Haapasaari & Ikäheimo,
2013, s. 59.) Eläimen omistaja on vastuussa omasta lemmikistään, joten hän vakuuttaa
eläimen

omaa

toimintaansa

vastaavasti.

Karva–Kaverit

yhdistyksellä

on

myös

vastuuvakuutus. (Haapasaari & Ikäheimo, 2013, s. 59–60.)

5.5.3 Hali–Koira
”Hali–Koira” on Maarit Haapasaaren vuonna 2011 perustama koira-avusteista työskentelyä
tarjoava yritys. Tämä pro gradu perustuu Hali–Koira -yrityksen tarjoamaan toimintaan.
Haapasaari osallistui tutkimuksen lukuhetkiin koiransa Viljo-Valdemarin kanssa.
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Hali–Koira työskentely on eläinavusteista terapiaa, jossa koira toimii keskeisessä osassa
hoitoprosessia. Hali–Koira toimii esimerkiksi fysioterapeuttisen hoidon toteuttamisessa
fysioterapeutin kanssa, lukukoirana koulussa tai hoitolaitoksessa liikuntaan innostajana.
(Haapasaari, 2015.)
Hali–Koira työskentelyn tarkoituksena on koira-avusteisen työskentelyn kehittäminen ja
toteuttaminen eri alojen ammattilaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Toiminnalla
pyritään tuomaan positiivisuutta ja vahvistamaan asiakkaiden terveyttä ja sosiaalista
hyvinvointia. (ibid.)
Hali–Koiran ohjaaja on koulutettu eläinavusteisen työn ammattilainen, joka työskentelee
usein moniammatillisessa yhteistyössä terveyden- ja sosiaalihuoltoalan asiantuntijoiden
kanssa (ibid).

5.5.4

Lukukoiratoiminta

Lukukoira-idea tuli Suomeen Yhdysvalloista, ja Kaarinan kirjastossa, alettiin toteuttaa
ensimmäisenä Suomessa lukukoiratoimintaa vuonna 2011.
Lukukoirat tuovat kirjastoihin elämyksellisyyttä. Monet lapset ovat kysyneet, onko
paikalla ihan oikea koira. Aktiivisten lukijoiden määrä on vähenemässä kaikissa
ikäluokissa, ja siksi on hyvä, että koira on mukana innostamassa lapsia lukemiseen. Osa
luokanopettajista uskoo, että lukukoiran kanssa lukeminen on piristävää vaihtelua
kouluarkeen. Koira tuo heidän mukaansa iloa lasten elämään ja auttaa keskittymään ja
motivoitumaan lukemiseen. (Heinonen, 2013, s. 11.)
Koiran ottaminen lukemisen tueksi voi olla todella tehokas keino tarjota lapselle
mukavuuden tunnetta ja seuraa lukemiseen. Koiran kanssa lapsi tuntee tulleensa
ymmärretyksi. Kun koira ei reagoi lapsen tehdessä virheitä, lapsi vapautuu paineista ja saa
tilaisuuden

vain

nauttia

lukemisesta

ja

kirjoittamisesta.

(Friesen,

2013.)

Lukukoiratoiminnan tehokkuutta on perusteltu muun muassa sillä, että se jättää ihmiselle
hyvän tunteen lukemisesta, kehittää lukutaitoa ja lisää motivaatiota (Shaw, 2013, s. 366).
Vaikka koira ei voikaan opettaa lasta lukemaan, se voi olla tehokas lukemisen edistäjä,
jonka läsnäolo voi tarjota lapselle tärkeää motivaatiota ratkaisevassa oppimisvaiheessa,
jossa ei pelkästään kehitetä taitoja vaan myös saatetaan löytää syvä rakkaus lukemiseen.
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Koiralla on ihmeellinen vaikutus lapseen ja huoneen ilmapiiriin. Koira voi tarjota tukea ja
lievittää stressiä. (Shaw, 2013, s. 371.)
Koiralle lukeminen voi tuntua erilaiselle kuin ihmiselle lukeminen. Koira ei yleensä
huomio virheitä (R.E.A.D -koirat tosin huomioivat) eikä turhaudu niistä. Ihmisen voi olla
vaikeaa

kuunnella

neutraalisti

takerteluja,

ja

virheisiin

puuttuu

usein

miltei

huomaamattaan, ellei ääneen sanoen niin ainakin eleillä, ilmeillä ja liikkeillä. Koiralla ei
ole tällaista sisäistä taipumusta puuttua virheisiin. Se istuu tai makaa oppilaan vierellä
hiljaa, mitään kommentoimatta. Tämä antaa oppilaalle rauhan lukea omaan tahtiinsa ja
omien taitojensa mukaisesti.
Eräs Bugbeen alakoulun opettaja on havainnut lukukoiran motivoivan ensimmäisen luokan
oppilaita ääneenlukemisessa, harjoituttavan lapsia yleisön edessä lukemiseen ja saavan
luokan käyttäytymään paremmin. Opettaja on havainnut oppilaissaan myös eläimen
rauhoittavan vaikutuksen. Hän toteaa, että oppilaat ovat rentoutuneempia ja itsevarmempia
lukiessaan koiralle. Kun lapsi pääsee tälle tasolle, se korvaa opettajan mukaan opettamista.
Opettaja uskoo, että monet eri asiat voivat kehittää lapsen lukemistaitoja, mutta
lukukoiraohjelman teho on hänestä selkeä. Hänen luokassaan jokainen oppilas lukee
koiralle,

eivätkä

ainoastaan

lukuvaikeuksista

kärsivät.

Opettaja

uskoo,

että

hyvätasoisillakin oppilailla on vielä taitoja kehitettävänä. (Stagis, 2013.)
Eräässä tutkimuksessa lukukoiralle lukeneet oppilaat paransivat selkeästi lukutaitojaan, ja
opettajat huomasivat myös lasten itsevarmuuden ja kouluaktiivisuuden parantuneen.
Laajassa kyselyssä opettajat totesivat lukukoiratoiminnan lisäävän lukemista ja
itsevarmuutta ääneenlukemisessa, lukemismotivaatiota ja ymmärrystä muita kohtaan.
Lukukoiratoiminnasta on hyötyä myös erityisoppilaiden tukemisessa varsinkin, kun
resurssit ja aika ovat rajallisia. Eräässä tutkimuksessa myös lasten vanhemmat huomasivat
positiivisia muutoksia lastensa lukemisessa, joita myös itse oppilaat kertoivat havainneensa
itsessään. Näitä muutoksia olivat kiinnostus kaikenlaiseen lukemiseen ja itse lukemisen
parantuminen, ilo, luetun

ymmärtämisen parantuminen ja lukemiseen liittyvän

itsevarmuuden kasvu. (Shaw, 2013, s. 366–368.) Lukukoirien on huomattu olevan
hyödyllisiä myös lahjakkaiden lasten opetuksessa, sillä luokissa voi olla vaikeaa
huomioida lahjakkaiden oppilaiden tarpeita ja tarjota heille sopivia haasteita. Lahjakas
lapsi voi olla ylisuorittaja, jolla voi olla vaikeuksia samaistua ikätovereihinsa, huono
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itseluottamus ja paineita olla täydellinen. Lukukoiran kanssa lapsi voi rentoutua, pitää
hauskaa lukemalla ja olla oma itsensä. (Friesen, 2013, s. 6–7.)
Eräässä koulussa valittiin kymmenen 5–9 -vuotiasta lasta lukukoiraohjelmaan. Oppilaat
lukivat yksittäin koiralle kerran viikossa 20 minuuttia kerrallaan yhden lukuvuoden ajan.
Tämän jälkeen koulun lukemisasiantuntija testasi heidät valtakunnallisella lukemistestillä.
Kaikki 10 oppilasta paransivat lukemistuloksiaan. Heidän opettajansa havaitsi myös heidän
itsetuntonsa parantuneen, heidän osallistumisensa koulun aktiviteetteihin lisääntyneen ja
poissaolojen vähentyneen. (Shaw, 2013, s. 367.)
Yhdysvaltalaisessa koulussa 197 oppilasta osallistui lukukoiraohjelmaan lukuvuosittain
vuodesta 2006 vuoteen 2011. Opettajat pitivät lukukoiratoimintaa käyttökelpoisena
toimintakeinona. Oppilaat saivat heidän mukaansa itsevarmuutta ääneenlukemiseen ja
tehokkuutta lukemisstrategioiden käyttöön, alkoivat nauttia lukemisesta ja olivat
rauhallisempia ja ystävällisempiä muita ihmisiä kohtaan. Lukuohjelmaan osallistuneita
jopa kadehdittiin, mikä on epätavallista muihin tukiopetusmuotoihin verrattuna.
Vanhempien mukaan lasten lukeminen lisääntyi huomattavasti ohjelman myötä ja myös
luetunymmärtämisen huomattiin parantuneen. Oppilaiden omat huomiot olivat, että
koiralle lukeminen toi heille itsevarmuutta lukemiseen ja teki heistä parempia lukijoita ja
lukeminen tuntui heistä mukavalta. Koiran ohjaajien mielestä lasten kehittymisen
seuraaminen tekivät vapaaehtoistatyöstä palkitsevaa. (Shaw, 2013, s. 368.)
Myös Oulun paikallislehti Kaleva kirjoitti Haukiputaan Tarja Nevalaisen lukukoira
Miisasta myönteiseen sävyyn. Toisin kuin opettaja tai kuunteleva ihminen, eläimen
kehonkieli ei ilmaise millään tapaa lapsen lukuvirheitä. Siksi koira voi olla paras
mahdollinen kuuntelija lukivaikeuksista kärsivälle oppilaalle. Se voi auttaa myös
muunlaisissa vaikeuksissa pelkällä läsnäolollaan. Haukiputaalla on huomattu, että
ylivilkkaat lapset rauhoittuvat eläimen lähellä. Sisäänpäin kääntyneet oppilaat alkavat
puhua enemmän. Liikuntarajoitteiset koululaiset ovat innostuneet koiran ulkoiluttamisesta
ja kehityksessään muista hieman perässä tuleva saattaa kasvaa ja kehittyä touhutessaan
eläimen kanssa. (Kemppainen, 2013.)
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”Tartu Tassuun”– ja ”Luetaan koiralle” –projektit
Kaarinan pääkirjastossa toteuttiin tammikuussa 2011 Luetaan Koiralle –hanke, joka oli
ensimmäinen lukukoiraprojekti Suomessa. Haapasaari toteta, että Espoon kirjaston Börjeä
on virheellisesti uutisoitu Suomen ensimmäiseksi lukukoiraksi. (Elo, 2012, s. 56.)
Haapasaari kuuli lukukoiratoiminnasta lapsi- ja nuorisopsykoterapeutti Ikäheimon kautta,
joka esitteli hänelle Yhdysvalloissa käytössä olevaa lukukoiraohjelmaa. Kaarinassa
Luetaan Koiralle -hankkeessa erityisluokkien valvojat valitsivat kokeiluun nuoria ja lapsia,
joiden uskottiin hyötyvän siitä. Kullekin lapselle varattiin viikottainen, noin 15 minuutin
mittainen aika, jolloin hän tuli kirjastoon lukemaan koiralle ääneen. Paikalla olivat vain
lukija, koira ja koiran ohjaaja, joka ei osallistunut tilanteeseen aktiivisesti. Rento-koira ja
Haapasaari olivat yksi näistä neljästä koirakosta. Lasten lukutaidon kehitystä tarkkaileva
tutkijaryhmä raportoi, että alustavien tulosten mukaan lasten lukutaito kehittyi,
keskittyminen parani ja vapaaehtoinen lukeminen lisääntyi hankkeen myötä. (Elo, 2012, s.
56.)
Koska Luetaan Koiralle -hankkeen tulokset vaikuttivat positiivisilta, hanketta jatkettiin
Tartu Tassuun -nimellä (Elo, 2012, s. 57). Kaarinan pääkirjasto sai vuosille 2012–2013
Tartu Tassuun -lukuhankkeeseen Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselta 15 000 euron avustuksen. Aiemmin koiralle lukivat vain
lukuvaikeuksista kärsivät lapset, mutta nyt tukiraha mahdollisti hankkeen laajentamisen
kaikkien alakouluikäisten lasten pariin. Erityisesti lukukoirapalvelut suunnatiin niille
lapsille, jotka tarvitsevat motivointia lukemiseen. Kohderyhmänä olivat etenkin pojat,
joilla usein saattaa olla innostumisvaikeuksia lukemisen suhteen. Lukuhankkeessa
yhteistyössä olivat Kaarinan kirjasto, Maarit Haapasaaren Hali–Koira -yritys sekä
Kaarinan koulutoimi. Hankkeen tavoitteena oli etsiä ja kehittää uusia ideoita koiraavusteiseen kirjastotyöhön Kaarinan kirjastoissa, kannustaa työskentelyn leviämistä ja
motivoida lapsia lukemaan ja tarttumaan kirjoihin. Tarkoituksena oli samalla myös havaita
ja tavoittaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa lapset, joille tulevaisuudessa voisi syntyä
ongelmia lukemisen kanssa. Heitä pyrittiin siis uudella tavalla innostamaan lukemisen
pariin. (Kallioniemi, 2013; Haapasaari, 2015.)
Kaarinassa tapahtuva lukukoiratoiminta sisältää lukuhetkiä kirjastoissa ja kouluilla muun
muassa seuraavissa muodoissa: lukuhetket alakouluikäisille lapsille kirjastoissa, koulujen
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lukuhetket kirjastoissa ja kouluilla, eläinaiheiset vinkkaukset alakoulujen erityisryhmille ja
satuhetket alle kouluikäisille. (Kallioniemi, 2013.)
Kaarinan lukukoiratoiminnasta on tehty gradututkielmia, joista yksi on Leena Kittilän
tekemä tutkielma: ”Eläinavusteinen lukutaidon interventio: pilottitutkimus lukutilanteiden
tapahtumien observoinnista ja intervention vaikutuksesta 2.- ja 3.-luokkalaisten lasten
lukumotivaatioon”. Tutkimukseen osallistuvat lapset olivat haluttomia lukemaan tai heidän
lukemaan oppimisensa oli viivästynyttä. Koe- ja kontrolliryhmissä lapset lukivat ääneen
joko oikealle koiralle tai lelukoiralle. (Kittilä, 2013.) Tiia Halsila teki tutkimuksen toisen
puolen ja tutkii kontrolliryhmän kokemuksia lelukoiralle lukemisesta. Kittilän tutkimuksen
mukaan lapset arvioivat koiralle lukemisen ja pehmokoiralle lukemisen yhtä mukaviksi
tilanteiksi ja että koira ja lelukoira olivat kuunnelleet lasten mielestä lukemista yhtä hyvin.
Lasten lukumotivaatiot olivat muuttuneet hyvin yksilöllisesti riippumatta siitä, kumpaan
ryhmään lapsi oli kuulunut. Osalla lapsista lukumotivaatio näytti vahvistuneen, osalla
pysyneen samana ja osalla heikentyneen. Lukumotivaatio oli muuttunut merkittävästi
ainoastaan vanhempien mielestä, kun motivaatiomuutosta tarkasteltiin kaikkien lasten
osalta yhtenä ryhmänä. Koiralle tai lelukoiralle lukevien lasten välillä ei siis tässä
tutkimuksessa havaittu eroja lukemismotivaatiossa. Kävi kuitenkin ilmi, että oikea koira
kiinnosti lapsia lelukoiraa enemmän, ja sen kanssa oltiin enemmän vuorovaikutuksessa.
Haapasaari ja berninpaimenkoirat Rento ja Viljo-Valdemar vierailivat Rungon koulussa
Tartu Tassuun- projektin aikana kaksi kertaa viikossa aina neljän tunnin ajan kerrallaan.
Lukevat lapset olivat luokilta 1–6. Lapset lukivat yksitellen ja lukuhetket olivat eripituisia.
Myös lukumateriaalia on toimintasuunnitelman mukaan laidasta laitaan. Joku luki
esimerkiksi läksyjä tai itsevalinnaisia tektsejä, joku opettajan valitsemia kirjoja. Koiralle
uskallettiin lukea jopa omia aineita. (Haapasaari, 2013.)
Suurin osa lapsista oli todella motivoituneita ja innostuneita koiralle lukemisesta (Elo,
2012, s. 57). Kaarinan pääkirjaston informaatikon mukaan lapset eivät jännitäneet koiralle
lukemista. Se ei arvostellut, nauranut tai korjannut virheitä. (Koutonen, 2012)
Erityisopettajan kokemukset projektista olivat positiivisia. Hän kertoi koiran innostavan
lapsia harjoittelemaan. Hän oli huomannut lasten lukemisen kehittyneen paljon
ensimmäisestä koiralle lukemiskerrasta. Opettaja kannusti lapsia harjoittelemaan lukemista
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myös kotona, jotta he olisivat voineet lukea koiralle vieläkin paremmin. (Haavisto, 2014, s.
50)
Muita lukukoira-ohjelmia
The Reading Education Assistance Dogs eli R.E.A.D -projekti on ITA:n (Intermountain
Therapy Animals) Salt Lake Cityssa, Utahissa vuonna 1999 perustama lukukoiraohjelma.
Lemmikki ja sen ohjaaja muodostavat tiimin, joka on rekisteröity. (ITA.) Tämä tarkoittaa,
että koiran terveys, turvallisuus, tempperamentti ja taidot on testattu. Ohjaajan tulee myös
läpäistä koiransa kassa testit, jotka käsittelevät muun muassa sitä, miten oppilaita tuetaan
R.E.A.D -ohjelmassa. (Shaw, 2013, s. 365). Nykyään rekisteröityjä ja toimivia
lukukoiratiimejä on ympäri maailman. Esimerkiksi Yhdysvalloissa niitä on yhtä vaille
kaikissa osavaltioissa. Lisäksi niitä on Kanadassa, Iso-Britanniassa, Italiassa, Ranskassa,
Ruotsissa, Etelä-Afrikassa, Sloveniassa, Espanjassa, Alankomaissa, Norjassa ja myös
Suomessa. (ITA.)
Espoossa toimivan lukukoira Börjen ohjaaja Alameri on käynyt yhdysvaltalaisen R.E.A.D.
-koulutuksen Skype-keskustelujen ja opetusvideoiden avulla. Alameri painottaa, ettei
lukeminen ole hävettävää, joten ei ole tarpeen mennä lukemaan suljettuun paikkaan, vaan
Börjelle luetaan avoimessa tilassa kirjaston keskeisimmässä osassa. R.E.A.D-lukukoira
myös reagoi virheisiin esimerkiksi tyrkkimällä kuonollaan. (Mäkilä, 2013.) Muita R.E.A.D
–ohjelman erityispiirteitä on tapaamisen kesto noin 20–30 minuuttia (Shaw, 2013, s. 367)
ja vain pienten koirien käyttäminen (Haapasaari, 2015). Muita ulkomaalaisia kokeiluja,
joissa lapsi on harjoitellut lukemista eläimen kanssa on esimerkiksi BARK, eli Beach
Animals Reading with Kids ja Paws for Reading. (Gee 2011, s. 127.)
Oulun alueella ja erityisesti Haukiputaalla lukukoirina toimivat koulunkäynninohjaaja
Nevalaisen Miisa ja Curttu. Haukiputaan koulun opettaja on havainnut, että oppilaat
pystyvät keskittymään lukemiseen paremmin, kun kuuntelijana on koira, joka ei korjaa
virheitä ja kuuntelee heitä keskeyttämättä. Nevalaisen mukaan lukukoiratoiminnalla on
ollut erittäin positiivisia vaikutuksia oppilaisiin. Lisäksi terapeutti on antanut lausunnon,
jossa myös hän kertoo huomanneensa lukukoiran myönteisen vaikutuksen erään oppilaan
lukemaan oppimiseen. Hän kannustaa koulua lukutoiminnan jatkamiseen. (Nevalainen
2013.) Myöhemmin terapeutit ovat ihmetelleet sitä oppilaiden edistymistä ja motivaation
kasvamista, mitä lukukoirien kanssa on saatu aikaan. (Koho, 2014, s. 11.)
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Koiralle lukeminen tekee Nevalaisen mukaan lukemisesta mukavaa. Oppilaat tahtovat
usein lukea koiralle vielä pyydettyä enemmän. Nevalainen kertoo hiljaisesta ja ujosta
oppilaasta, joka oli lukukoiran myötä alkanut reippaammin kommunikoida opettajan ja
muiden oppilaiden kanssa ja oli hyvin innostunut koiralle lukemisesta. Lukemisen jälkeen
koiraa saa vielä silitellä. (Nevalainen, 2013.) Nevalainen ei palkitse koiraansa kuuntelusta
herkuin, vaan koiralle riittää palkakseen huomio, mitä se saa (Koho, 2014, s. 11.)
Lukukoiratoimintaa on Suomessa jo muun muassa Kaarinassa, Mikkelissä, Kuopiossa,
Espoossa, Keravalla, Vantaalla, Kotkassa, Heinolassa, Kouvolassa, Mäntsälässä, Oulussa,
Maaningalla, Porissa, Imatralla ja Pirkkalassa. Lukukoiratoiminta alkaa siis pikkuhiljaa
tavoittaa koko Suomen. Vuonna 2013 Suomessa arveltiin toimivan jo viitisenkymmentä
lukukoiraa. (Heinonen, 2013, s. 15.)
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6 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS
Lähdin suunnittelemaan lukukoiriin liittyvää graduani kandityöni ”Lemmikin vaikutus
lapsen minäkuvan, itsetunnon, empatian ja sosiaalisten taitojen kehitykseen” (Toivonen,
2013) pohjalta. Olin ottanut kandityötä tehdessäni yhteyttä Karva Kavereihin, ja
Haapasaari vastasi viesteihini heti ja kiinnostuneella asenteella. Pro gradu –työn
jatkaminen Haapasaaren kanssa yhteistyössä tuntui heti toimivalle idealle. Pitkä välimatka
Oulun ja Kaarinan välillä oli hieman arveluttava asia, mutta muilta paikkakunnilta en ollut
saanut yhtä innostunutta ja aktiivista vastakaikua mitä Kaarinasta annettiin.
Myös toinen seikka uhkasi kaataa tutkimukseni teon. Tartu tassuun -projektin rahoituksen
oli määrä loppua vuoden 2013 loppuun. Siksi minun tuli kerätä aineisto ennen
vuodenvaihdetta. En itse kokenut vielä olevani valmis tutkimuskentälle, sillä en ollut
käynyt maisterivaiheen tutkimuskursseja ja gradun teon tutkimusmenetelmät ja -strategiat
olivat minulle vielä täysin vieraita. Lähdin kuitenkin silmät ja korvat avoinna
graduohjaajieni ja Haapasaaren kannustamana tekemään parhaani ja keräämään kaiken
mahdollisen tiedon, mitä kentältä irti sain.
Saapuessani koululle minut otettiin vastaan melko luontevasti. Opettaja ja Haapasaari
ottivat minut lämpimästi ja tuttavallisesti vastaan. Luokan muut oppilaat, jotka eivät siis
osallistuneet

tutkimukseen,

näyttivät

olevan

kiinnostuneita

minusta

ja

tutkimusjärjestelyistä, mutta eivät tulleet juttelemaan minulle. Tutkimukseen osallistuneet
pojat olivat minuun enemmän kontaktissa ja kyselivät minulta välillä jotakin tuttavallisesti.
Uskon, että videokameran läsnäolo saattoi karkottaa muita luokkalaisia kauemmas ja
vähentää myös tutkimukseen osallistuneiden poikien jutustelua. Tuntui, että oppilaat
pelkäsivät kameran tallentavan heidän liikkeensä ja puheensa seistessään takaosassa
jalustallaan. Kameran läsnäolo tuntui siis muuttavan luokan ilmapiiriä hiljaisemmaksi ja
muodollisemmaksi.
Halusin saada tutkimukseeni neljää erilaista lukutilannetta. Olin ajatellut, että
ääneenlukeminen luokassa olisi normaali kouluarjen käytäntö ja oppilaille usein myös
melko jännittävää. Jokaisen tuli seurata tekstistä oikeaa kohtaa ja lukea sitten ääneen
kaikkien muiden kuunnellessa. Siksi ääneenlukemisesta luokassa tuli ensimmäinen
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lukuhetki ja koiran ollessa mukana luokkatilassa, toinen. Lapsen lukiessa aikuiselle eli
ohjaajalle oli lukutilanne numero kolme. Lukukoiratoiminta tapahtuu perinteisesti niin, että
lapsi lukee koiralle ohjaajan ollessa myös läsnä tilanteessa. Siitä tuli siis lukuhetki neljä.
Olin lukenut paljon tietoa koiran vaikutuksesta sykkeeseen ja verenpaineeseen
teoriaosuuden

tiimoilta.

Koiran

vaikutukset

ihmisen

fysiologiaan

kuulostivat

hämmästyttäviltä. Tutkimuksia oli useita, mutta kaikki niistä oli toteutettu ulkomailla.
Siksi halusin gradutyössäni kokeilla, olisivatko vaikutukset samoja myös Suomessa.
Muihin tutkimuksiin peilaten hypoteesini oli, että koiran läsnäolo lukemistilanteessa laskisi
verenpainetta ja sykettä. Halusin siis tutkimaan, onko asia todellakin näin. Keskustelin
toiveestani koiran ohjaajan, Haapasaaren kanssa ja hän kehotti minua ottamaan yhteyttä
Teemu Peuraniemeen. Peuraniemi on Vihreä hyvinvointi oy:n perustaja ja sen palveluiden
pääasiallinen

tuottaja.

Hän

on

koulutukseltaan

fysioterapeutti

ja

Ylemmän

ammattikorkeakoulun maisteri kuntoutuksen asiantuntija-tutkinnosta. Hän on tehnyt
elämäntyötään erilaisten neurologisten, geriatristen- ja työikäisten kuntoutuksen parissa.
(Vihreä hyvinvointi Oy, 2014.) Peuraniemi kiinnostui lähtemään mukaan tutkimukseeni
kokeillakseen Firstbeat-hyvinvointimittarin soveltuvuutta eläinavusteisuuden tutkimiseen.
Tutkimukseni mittaus toimi ikään kuin pilottihankkeena tuleville tutkimuksille.
Tässä tutkimuksessa käytetään kvalitatiivisia, mutta myös kvantitatiivista aineistoa
sykemittausten yhteydessä. Koska analysoin aineistoa kuitenkin itse pääsääntöisesti
laadullisesti, en teoriaosuudessa esittele kvantitatiivisen tutkimuksen piirteitä erityisen
tarkasti.

6.1 Tapaustutkimus
Tapaustutkimus on empiiristä tutkimusta, jossa tutkitaan yhtä tai muutamaa tapahtumaa tai
ihmistä juuri tilanteeseen sopivia monipuolisia tiedonkeruutapoja ja aineistoja käyttäen.
Päämääränä on hankkia mahdollisimman laaja ymmärrys kyseessä olevasta asiasta.
Olennaista on, että tapaustutkimus kohdistuu nykyhetkeen ja tapahtuu todellisessa
tilanteessa. (Punch, 2009, s. 119.) Toisaalta kohteen ymmärtäminen edellyttää usein myös
menneisyyden tarkastelua. (Syrjälä, 1994, s. 12). Keskeistä on, että käsiteltävä aineisto
muodostaa jollakin tapaa kokonaisuuden eli tapauksen. Tapaustutkimus ei ole pelkkä
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menetelmä vaan lähestymistapa ja näkökulma todellisuuden tutkimiseen. (Saarela–
Kinnunen & Eskola 2010, s. 190, 198.)
Tapaustutkimukseni on luonteeltaan kuvaileva tapaustutkimus. Tavoitteena siinä on, että
tiheä kuvaus kertoo tapaukseen liittyvistä kulttuurisista merkityksistä. Kuvailun tavoitteena
on käytännön kuvailu arkipäivän tilanteessa. Tätä kutsutaan myös illustroivaksi
tapaustutkimukseksi (illustrative case study). Se kuvaa sitä, mitä on jo saavutettu
käytännön elämässä ja tarjoaa tietoa olemassa olevien käytäntöjen luonteista ja muodoista.
(Eriksson & Koistinen, 2005, s. 11.)
Valitsin tutkimusstrategiakseni tapaustutkimuksen, koska Suomessa tästä aiheesta on tehty
hyvin vähän empiiristä tutkimusta. Tapaustutkimuksessa pyritään ymmärtämään tapaus
kokonaisvaltaisesti. Tutkija voi olla kiinnostunut juuri kyseisestä tapauksesta tai myös
muista samankaltaisista. (Punch, 2009, s. 119.) Pyrin tässä tutkimuksessa sekä
kartoittamaan juuri Turun lukukoiratoimintaan osallistuvien lasten kokemuksia että
selventämään lukukoiratoimintaa yleisempänä ilmiönä.
Syrjälä (1994, s. 11) nostaa tapaustutkimuksesta esille, ettei tutkija voi järjestää
tapahtumaa

keinotekoiseksi

koeasetelmaksi.

Aineistonkeruun

tulisi

siis

tapahtua

tutkittavien luontaisessa ympäristössä (Lichtman, 2013, s. 20). Käytin itse tutkimuksessani
kuitenkin eräänlaista koeasetelmaa erilaisten lukutilanteiden aikaansaamiseksi. Ne eivät
kuitenkaan olleet oppilaiden arjesta irrallisia koetilanteita, vaan ne sisällytettiin päiviin
normaalin koulupäivän toiminnaksi kouluajalla ja koulurakennuksessa. Aarnos (2010, s.
172) toteaakin, että aineistonkeruu voidaan opettajan tuella liittää luokan työjärjestykseen
ja näin toimimmekin tässä tutkimuksessa.
Tapaustutkimus on luonteva lähestymistapa opetuksen ja oppimisen tutkimuksessa.
Kyseessä on kokonaisvaltainen ilmiön tarkastelu ja kuvaus, jota ei voi tehdä irrallaan tästä
tietystä tilanteesta. Tapaustutkimus on konkreettista ja yksityiskohtaista todellisuuden
kuvausta ja tulkintaa, jossa tapausta tarkastellaan eri näkökulmista. (Syrjälä, 1994, s. 11,
13.) Nämä eri näkökulmat

tulevat

työssäni

esille muun muassa siinä, että

teemahaastatteluja tehtiin poikien lisäksi myös opettajalle ja koiran ohjaajalle. Myös
vanhempien ääni tuli kuuluviin kyselylomakkeen kautta. Tapaustutkimuksen avulla
kyseessä olevaa toimintaa voidaan ymmärtää entistä syvällisemmin kaikkien siihen
osallistuvien kannalta. (Syrjälä, 1994, s. 11.)
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Tapaustutkimuksen

aineistonkeruussa

käytetään

usein

erilaisia

tiedonkeruu-

ja

analyysitapoja. Tapaustutkimuksen teko ei siis rajoita menetelmävalintoja, vaan käytössä
ovat yhtä hyvin kvantitatiiviset kuin kvalitatiivisetkin menetelmät. (Saarela–Kinnunen &
Eskola, 2010, s. 190.) Oma tutkimukseni on pääosin kvalitatiivinen, mutta Firstbeatsykeanalyysi (katso luku 6.5.4) tuo siihen myös kvalitatiivista lähestymistapaa. Olen
käsitellyt sen tuottamaa aineistoa keskiarvoja laskien.

6.2 Triangulaatio
Eri menetelmien yhdistämisestä samassa tutkimuksessa voidaan käyttää termiä
monimetodinen lähestymistapa (multiple research strategies), jonka vanhempi termi on
triangulaatio. Kun käytetään useampaa tutkimusmenetelmää, saadaan kohdetta kuvattua
useammasta ja laajemmasta näkökulmasta, mikä lisää luotettavuutta eli validiteettia. Näin
kohteen kuvaus voi olla myös kattavampi. Triangulaatiota voi käyttää neljällä eri tavalla,
jotka ovat aineis-to-, tutkija-, teoria- ja menetelmätriangulaatio. (Eskola & Suoranta, 1998,
s. 69; Hirsjärvi & Hurme, 2011, s.39.)
Monimetodisen lähestymistavan etu on myös perusteettoman varmuuden vähentäminen
(reduction of inappropriate certainty). Jos yhtä menetelmää käytettäessä saadaan selviä
tuloksia, tutkijat saattavat uskoa löytäneensä ”oikean” vastauksen. Kun menetelmiä on
useampia, saattaa syntyä erilaisia vastauksia, jotka poistavat näennäisen varmuuden.
(Hirsjärvi & Hurme, 2011, s. 38–39.)
Käytän

tutkimuksessani

aineistotriangulaatiota

ja

menetelmätriangulaatiota.

Aineistotriangulaatio tarkoittaa, että tietoa kerätään monelta eri tiedonantajaryhmältä kuten
tässä

tapauksessa

koiran

ohjaajalta,

opettajalta,

neljältä

oppilaalta

ja

heidän

vanhemmiltaan. Menetelmä-triangulaatio taas tarkoittaa, että tutkimuskohdetta tutkitaan
useilla eri aineistonhankinta- ja tutkimusmenetelmillä kuten haastattelun, havainnoinnin ja
kyselyn avulla. (Eskola & Suoranta, 1998, s. 69–70; Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 142.)
Triangulaation käyttöä on myös kritisoitu. Voidaan ajatella, että esimerkiksi eri
tutkimusmenetelmät perustuvat erilaisille ihmiskäsityksille. Kyse on kuitenkin pitkälti
painotuseroista. (Eskola & Suoranta, 1998, s. 71–72.) Tässä tutkimuksessa pääpaino on
mielenkiintoisten tulosten etsimisessä, ei metodisten ratkaisujen puhdasoppisuudessa.
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Aaltosen erittelemistä näkökulmista löytyy aineisto- ja menetelmätriangulaatiota puoltavia
näkökulmia. Autonomisuusteesin mukaan tutkimuskäytännöt eivät ole riippuvaisia tietoopillisista

näkemyksistä.

Komplementaarisuusteesin

mukaan

kysymys

eri

tieteenfilosofisten näkemysten yhdistämisestä on vain kielenkäytöllinen. (Eskola &
Suoranta, 1998, s. 72.) Nämä kummatkin teesit puoltavat siis menetelmä- ja
aineistotriangulaation käyttöä.

6.3 Tutkimukseen osallistujat
Päädyin työssäni harkinnanvaraiseen otantaan. Halusin koehenkilöiksi pelkkiä poikia, sillä
pyrin pitämään aineiston mahdollisimman homogeenisenä. Sukupuolen valitsin sillä
perustein, että Tartu Tassuun -hankkeen kohderyhmäksi kuvailtiin erityisesti poikia, joiden
lukemisen motivointiin tarvitaan usein erilaisia keinoja ja välineitä verrattuna kirjoja
ahmiviin tyttöihin. Kriteerinä oli myös, että tutkittavat olivat niin sanottuja ”normaaleja”
lukijoita, jotka eivät kokisi lukemista erityisen epämiellyttävänä. Pyysin opettajaa
valikoimaan luokastaan hänen mielestään tutkimukseen sopivia poikia, sillä uskoin
opettajan oppilaantuntemuksen olevan vahva. Hän opetti samaa luokkaa myös edellisenä
lukuvuotena. Aarnos (2010, s. 172) toteaakin, että opettajan oppilaantuntemusta kannattaa
käyttää hyödyksi tutkittavien lasten valinnassa.
Tutkimukseen otettiin mukaan neljä poikaa. Sykelaitteiden saaminen suuremmalle
määrälle tutkittavia olisi tuottanut ongelmia. Halusin, että kaikki tutkimuksen
tiedonkeruumenetelmät koskisivat samaa joukkoa, joten en lisännyt tutkittavien määrää
haastatteluihin tai havainnointeihin.Laadullisessa tutkimuksessa keskitytäänkin Eskolan ja
Suorannan (1998, s. 18) sekä Lichtmanin (2013, s 193) mukaan usein varsin pieneen
määrään tapauksia, jotta niiden analysointi voidaan tehdä mahdollisimman perusteellisesti.
Halusin saada tietoa monilla eri menetelmillä, jotta ilmiön kuvaus olisi mahdollisimman
kattava.
Kun tutkimuksessa keskitytään yksilöihin, täytyy heidät profiloida jotenkin. Yleensä heille
keksitään fiktiiviset nimet. (Lichtman, 2013, s. 280.) Näin menettelin myös omassa
tutkimuksessani ja nimesin pojat Juusoksi, Tomiksi, Santuksi ja Mikaeliksi.
Kysyin

opettajalta

tämän

näkemyksiä

tutkimukseen

osallistuvien

poikien

lukemismotivaatiosta. Opettaja näki Mikaelilla olleen kaikkein vahvin motivaatio
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lukemiseen. Hän halusi lukea, ja koti tuki ja arvosti lukuharrastusta. Santtu piti opettajan
mukaan enemmän urheilusta, mutta motivaatio lukemista kohtaan oli vahvistunut ajan
kuluessa. Hän ei osannut kouluun tullessaan lukea, mutta oppi ensimmäisen luokan aikana.
Koti oli vahvasti taustalla lukemisen tukemisessa. Juuson aika kului erityisesti
moottoriharrastuksen parissa. Lukemista hän ei opettajan mukaan pitänyt kovin tärkeänä
aktiviteettina, vaan pikemminkin pakollisena asiana. Tomilla oli ollut puheeseen ja siten
myös ääneenlukemiseen vaikuttava fyysinen vaikeus. Tämä oli tehnyt Tomista aran
ääneenlukijan. Lukukoiratoiminta oli opettajan mukaan kuitenkin lisännyt Tomin
itseluottamusta. Tutkimusprosessiin osallistuminen oli Tomille tärkeä kunniatehtävä.
Lukukoiran ohjaajana toimi Maarit Haapasaari, joka kuuluu Suomen Karva-Kaverit ry:hyn
ja

toimii

Hali–Koira

-yrittäjänä.

Hän

on

ollut

mukana

Kaarinan

kirjaston

lukukoiraprojekteissa alusta pitäen ja on koulutukseltaan muun muassa eläinavusteinen
valmentaja ja eläintenkouluttaja. Tutkimuksessa käytetty koira oli Haapasaaren oma
berninpaimenkoira Viljo-Valdemar. Se oli kulkenut koululla aiemmin järjestetyissä
lukuhetkissäkin.

6.4 Tutkimuksen kuvaus
Tutkimus toteutettiin neljän päivän aikana syksyllä 2013. Olin itse mukana kolmena
viimeisenä päivänä pitkän välimatkan takia. Lukuhetket toteutettiin oppilaiden normaalissa
luokkatilassa sekä haitariseinällä erotettavassa tilassa käytävällä. Viimeksi mainittu oli
aiemminkin toiminut lukukoiratilana. Tutkimukseen osallistuneet pojat lukivat yksityisissä
lukutilanteissa ääneen joko koiralle ja ohjaajalle tai vain ohjaajalle. Toiset kaksi
lukutilannetta tapahtuivat luokkahuoneessa koiran läsnäollessa ja ilman sitä. Luettava kirja
oli opettajan valitsema Heinähattu ja Vilttitossu –kirja.
Yksittäisissä lukutilanteissa koiran ohjaaja hoiti lukuajan mittaamisen ja huolehti, että
jokainen poika luki kymmenen minuutin ajan. Aika valikoitui keskimääräisen lukukoiralle
lukemisen ajan mukaan. Se on tyypillisesti noin 10─13 minuuttia. Videokamera oli
jalustalla koko ajan ja kuvasi lukutilanteet myöhempää analysointia varten. Poistuin itse
tilasta laitettuani kameran nauhoittamaan.
Tutkimuspäivien aikataulutus:
4.11.2013 Maanantai
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9.15–10.25 Ryhmälukutilanne (välitunti klo. 9.35–10.05)
11.25–12.05 Ryhmälukutilanne, mukana koira ja ohjaaja
12.15–12.50 Yksittäinlukuhetket koiralle ja ohjaajalle
13.10–13.50 Yksittäinlukuhetket ohjaajalle
5.11.2013 Tiistai
Klo. 8.00 Opettaja laittaa mittalaitteet Juusolle ja Tomille
8.15–8.35 Juuso ja Tomi, yksittäinlukuhetket koiralle ja ohjaajalle.
8.35–8.55 Juuso ja Tomi, yksittäinlukuhetket ohjaajalle.
8.55 Tomin haastattelu, koiran ohjaajan haastattelu
10.10–10.20 Ryhmälukutilanne, mukana koira ja ohjaaja.
10.20–10.30 Santtu ja Mikael, yksittäinlukuhetket ohjaajalle
10.35–10.45 Ryhmälukutilanne
10.40–11.00 Santtu ja Mikael, yksittäinlukuhetket koiralle ja ohjaajalle
6.11.2013 Keskiviikko
klo. 8.00 Opettaja laittaa mittalaitteet pojille
8.15–8.25 Ryhmälukutilanne, mukana koira ja ohjaaja
8.30–9.10 Yksittäinlukuhetket ohjaajalle
9.25–10.10 Yksittäinlukuhetket koiralle ja ohjaajalle
10.15–10.25 Ryhmälukutilanne.
10.25 Haastattelut: Tomille, Juusolle ja Santulle
Taulukko 2.
Lukemisajoissa oli tapahtunut väärinkäsityksiä. Jokainen poika luki Heinähattu ja
Vilttitossu -kirjaa kymmenen minuutin ajan. Olin itse ajatellut, että koko luokka lukisi
yhteensä

kymmenen

minuutin

ajan,

ei

kymmenen

minuuttia

per

oppilas.

Kymmenminuuttinen olisi siis ollut ryhmälukuhetkessä koko tilanteen yhteiskesto. Koska
lukeminen oli jo edellisenä tutkimuskertana, jolloin en itse ollut paikalla, toteutettu niin,
että jokainen poika luki kymmenen minuutin ajan, en puuttunut asiaan vielä maanantaina.
Näin syketutkimukseen tuli kaksi päivää, jolloin lukuhetken kesto oli pidempi, ja kaksi
lyhyemmän ryhmälukemishetken päivää. Näin oletin lukemistilanteiden olleen melko lailla
vertailtavissa.
Pääpiirteittäin tunnelma luokassa vaikutti hyvin tasaiselta ja ikään kuin varovaiselta.
Havaitsin, että koiran huomioiminen oli muiden luokkalaisten osalta melko vähäistä.
Näytti, että he olisivat tahtoneet silitellä ja kutsua Viljoa luokseen, mutta eivät kehdanneet.
Uskon, että tutkimus vaikutti tähän. Muut oppilaat ehkä pelkäsivät häiritsevänsä
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tutkimusta, mikäli olisivat ottaneet kontaktia koiraan. He yrittivät olla mahdollisimman
huomaamattomia.
Jokaisella lukijalla oli kirja edessään. Poikien pulpetit siirrettiin tutkimuksen ajaksi luokan
takaosaan ja heidät laitettiin istumaan samaan pulpettiryhmään. Santtu ja Mikael istuivat
lähimpänä kameraa vastakkain. Santun vieressä oli Juuso ja Mikaelin vieressä istui Tomi.
Luokan senhetkinen normaali istumajärjestysmuoto olikin juuri ryhmäpöydät, mutta
kyseessä olevat pojat istuivat eri puolilla luokkatilaa.
Koska muut luokan oppilaat olisivat joutuneet odottamaan pitkän ajan vain kuunnellen,
eikä se sopinut hyvin luokan työjärjestykseen, he saivat tehdä hiljaisia äidinkielen tehtäviä
poikien lukuhetken ajan maanantaina. Tämä saattoi jollain tapaa vaikuttaa poikiin
jännitystä laskevasti, sillä koko luokka ei keskittynyt kuuntelemaan lukemista. Toisaalta
ääneenlukutilanne voi silti tuntua jännittävältä, sillä paikalla oli vieraita aikuisia,
videokamera oli päällä ja lukijalla oli aina kolme aktiivista kuuntelijaa lähellään. Muut
oppilaat, jotka eivät osallistuneet lukemiseen, liikuskelivat luokassa askartelutehtäviensä
parissa. Tutkimukseen osallistuvat pojat eivät näyttäneet häiriintyvän tai huomioivan
mitenkään luokkatovereitaan. Kerran luokan oveen koputettiin ja sisälle tuli oppilas. Tämä
ei aiheuttanut minkäänlaista näkyvää reaktiota pojissa.
Tiistaina ja keskiviikkona lukemiseen osallistuivat kaikki luokan oppilaat. Jokainen luki
lauseen kerrallaan, jonka jälkeen lukemisvuoro vaihtui. Tälläinen ääneenlukukäytäntö on
yleistä kouluissa. Luokassa oli yli kaksikymmentä oppilasta. Koska oppilaita oli paljon,
kukin lapsi ennätti lukea vain pari kertaa kymmenminuuttisen aikana.
Yksittäinlukuhetkien lukutilana toimi haitariovella erotettu käytävänpätkä, joka muodosti
pienen intiimin tilan. Se oli jo aiemmin toiminut lukukoiralle lukemistilana. Seinän vierellä
oli sininen matala sohvatyyny, jolla lukija istui. Pehmikkeenä oli myös muutamia tyynyjä,
joihin tutkittavat saivat halutessaan nojailla. Lukiessaan pojat istuivat sohvatyynyllä ja
nojasivat selkäänsä seinää vasten. Viimeisenä lukemispäivänä vaihdoimme istuintyynyksi
mustan säkkituolin, jota oli käytetty lukuhetkissä ennen tutkimusta. Olisimme käyttäneet
säkkituolia alustana heti alusta alkaen, mikäli olisin tiennyt siitä. Se olisi voinut ollut
sohvatyynyä mukavampi ja ainakin jo ennestään tuttu. Lukutilassa oli lisäksi pieni pöytä,
jolla ohjaaja piti usein teekuppiaan. Asensin videokameran jalustalleen niin, että se kuvasi
tilannetta sivusta näyttäen lukijan ja kuuntelijat sivuprofiilista. Ohjaaja istui tuolilla
lukijaan vastapäätä. Koiran ollessa mukana tilanteessa se seisoi tai makoili lukijan ja
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ohjaajan välissä. Tila oli melko pieni ja intiimi. Kun koiralle lukemishetket aloitettiin,
Viljo-koira oli odottamassa lukijaa lukutilassa ja Maarit-ohjaaja tuli lukijaa vastaan
haitariovelle.
Yksittäinlukuhetkissä erityisesti Tomin yhden lukuhetken aikana ulkopuolelta kuului
muiden oppilaiden ääniä. Tämä ei kuitenkaan näyttänyt vaikuttavan Tomiin tai tilanteeseen
mitenkään. Santun lukuhetken aikana sade ropisi todella voimakkaasti kattoon, mutta
sekään ei vaikuttanut tilanteeseen mitenkään.

6.5 Aineistonkeruumenetelmät
Valitsin aineistonkeruumenetelmiksi teemahaastattelun, havainnoinnin, verkkokyselyn ja
sykeanalyysin. Haastattelun kautta tutkimukseen osallistuvat pääsivät kertomaan omin
sanoin ajatuksistaan ja kokemuksistaan. Jotta tutkielmasta ei olisi tullut liian laaja, toteutin
vanhempien kuulemisen kyselylomakkeen avulla (Liite 2). Näin minun oli myös helppo
saada vanhemmat osallistumaan tutkimukseen, sillä verkkokyselyyn vastaaminen oli
helppoa, eikä vanhempien tarvinnut tulla haastattelua varten luokseni. Havainnoitaessa taas
korostui se, miltä lukutapahtuma ulkopuolisen tarkkailijan silmin näytti. Sykeanalyysi oli
myös tärkeässä roolissa. Koiran vaikutuksia perustellaan ulkomaisissa tutkimuksissa
yleensä juuri sykemittausten perusteella eli koiran on havaittu laskevan ihmisten sydämen
sykettä ja verenpainetta. Halusin nähdä, vaikuttaako koiran läsnäolo myös tässä
tutkimuksessa poikiin fysiologisesti.

6.5.1 Teemahaastattelu
Teemahaastattelu on puolistrukturoitu haastattelumenetelmä. Se on lomakehaastattelun ja
strukturoimattoman haastattelun välimuoto. Teemahaastattelussa yksi näkökohta, aihepiirit
eli teema-alueet ovat lukkoonlyötyjä. Ne ovat siis kaikille haastateltaville samat. (Hirsjärvi
& Hurme, 2011, s. 47.)
Haatattelumenetelmän etuna on, että siinä voidaan säädellä aineiston keräämistä joustavasti
ja tilanteen edellyttämällä tavalla. Haastattelun käytöllä korostetaan tutkittavan subjektiutta
ja hänelle annetaan mahdollisuus kertoa itseään koskevista asioista mahdollisimman
vapaasti. Haastattelun avulla vastaaja voi kertoa itsestään ja aiheesta laajemmin kuin mitä
tutkija pystyy ennakoimaan. Tutkimusaihe voi olla myös vähän kartoitettu ja melko
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tuntematon alue, josta tutkijan on vaikea tietää etukäteen vastausten suuntia. Haastattelu
mahdollistaa myös sen, että tutkija voi koettaa tarkentaa saamiaan vastauksia ja kysyä
lisäkysymyksiä. Haastattelussa tutkija näkee myös vastaajan ilmeet ja eleet. (Hirsjärvi,
Remes & Sajavaara, 2009, s. 205.)
Miettiessäni teemahaastattelurunkoa valitsin teemat käyttäen apuna sekä aiempia
tutkimuksia ja kirjallisuutta, valitsemiani teorioita kuin myös omia intuitivisia ajatuksiani.
Eskola ja Vastamäki (2010, s. 35) vahvistavat kaikki nämä keinot toimiviksi ratkaisuiksi.
Haastattelu olisi hyvä tehdä haastateltavien kotikentällä eli tutussa ja turvallisessa paikassa.
Tilan tulisi olla mahdollisimman rauhallinen ja virikkeetön, jotta haastatteluun
keskittyminen olisi mahdollisimman helppoa (Eskola & Vastamäki, 2010, s. 29–30.) Vain
Mikaelin haastattelun kohdalla sattui yksi häiriö siivoojan käydessä ovella, mutta se ei
tuntunut vaikuttavan haastateltavaan mitenkään. Tein tutkimukseen osallistuville pojille
yksilöhaastattelut viimeisenä tutkimuspäivänä. Jokainen haastattelu kesti kymmenisen
minuuttia. Haastattelutilana toimi koululla sijaitseva iltapäiväkerhohuone, joka oli pojille
ennestään tuttu paikka.
Eskola ja Vastamäki (2010, s. 32) toteavat, että haastattelun aluksi ei kannata mennä itse
aiheeseen, vaan luoda miellyttävä ja vapautunut ilmapiiri esipuheen avulla. Huomion
tämän tekemissäni haastatteluissa. Pojat tuntuivat olevan innokkaita osallistumaan
haastatteluun, eikä nauhurin käyttö ainakaan näyttänyt lisäävän jännitystä. Selitin aluksi
nauhurinkäytön syyt ja muistutin, ettei kysymyksiin ollut oikeita tai vääriä vastauksia.

6.5.2 Verkkokysely
Toteutuin vanhempien näkökulman saamisen tutkimukseeni verkkokyselyn (liite 2) avulla.
Nykyisin kyselyitä tehdäänkin paljon tietokoneen välityksellä verkossa. Isona etuna on sen
taloudellisuus. Tutkimukseen osallistuvat täyttävät kyselylomakkeen itsenäisesti ilman
tutkijan valvontaa. (Valli, 2010, s. 103, 113.) Mielestäni sähköinen kysely on niin tutkijalle
kuin vastaajallekin miellyttävä ja melko vaivaton keino toteuttaa kysely. Kyselyn
rakentaminen Google Drivella oli helppoa ja vastaajat pystyivät vastaamaan kyselyyn juuri
itselleen sopivan aikana.
Verkkokyselyn ongelmana voi olla vastaajien kato, kysymysten väärinymmärrys ja
kirjoittamista tai lukemista haittaavat esteet kuten alentunut näkökyky (Tuomi & Sarajärvi,
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2002, s. 75). Koska kaikki tutkimusluokan vanhemmat ja oppilaat olivat opettajan mukaan
innostuneita projektista, oletin, että valitut vanhemmat vastaavat verkkokyselyyn
mielellään. Näin myös kävi. Muotoilin kysymykset selkeiksi ja pidin kyselyn tiiviinä.
Kaikki vanhemmat vastasivat tammikuun loppuun mennessä.

6.5.3 Havainnointi videointia apuna käyttäen
Havainnointi

yhdistettynä

muihin

aineistonkeruumenetelmiin

on

usein

todella

hedelmällistä. Asiat nähdään sen avulla oikeassa kontektissa ja sen avulla saadaan
monipuolistettua ilmiöstä saatua tietoa. (Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 83.)
Havainto on merkki, toiminta, ajatus, ominaisuus tai teko. Tutkimushavainnointi on
ihmisen kokonaisvaltaista ilmiöiden, asioiden ja tapahtumien aistimista. Tutkijan
havaitsemat asiat ovat riippuvaisia hänen esitiedoistaan ja ymmärryksestään. Havainnointi
on aina tietoista ja subjektiivista. Tieteellistä havaintoa tarkastellaan aina tutkimuskohteen
luonnollisessa ympäristössä, jossa siis tutkittava asia tai ilmiö paljastuu. Havaintoa ei siis
voi irrottaa asiayhteydestä. (Vilkka, 2006, s. 9–10, 13–14.)
Kvalitatiivisessa

tutkimuksessa

käytetään

usein

strukturoimatonta

havainnointia.

Tutkimuksessa ei välttämättä ole ennalta määrättyjä kategorioita ja luokitteluita, vaan
observointi on laajempaa. Luokittelu tapahtuu vasta aineistoa analysoitaessa. (Punch, 2009,
s. 154.) Olin kuitenkin tehnyt itselleni havainnointilomakkeen, johon olin listannut
muutamia huomioitavia asioita (Liitteet 3─6). Näin varmistin, että vaikka menisin
kokemattomana tutkijana kentälle, saisin ainakin jotakin havainnoinneista irti.
Tarkkaileva havainnointi tarkoittaa, ettei tutkija osallistu tutkimuskohteensa toimintaan,
vaan asettuu ulkopuoliseksi tarkkailijaksi (Vilkka, 2006, s. 43). Tutkija voi havainnoida
tilanteita myös videolta (Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 84) kuten itsekin tein suoran
observoinnin lisäksi jälkikäteen. Ryhmälukutilanteissa olin itse läsnä tekemässä havaintoja
samalla, kun videokamera kuvasi jalustallaan saman tilanteen nauhalle myöhempää
tarkastelua varten. Yksilölukuhetkissä paikalla oli vain videokamera jalustoineen eli pääsin
tarkastelemaan tilanteita vain videomateriaalin kautta. Kamera teki tutkijasta siis”
Vienolan (2005, s. 74) sanoin poissa olevan ”läsnä olevan. Videokamera otti havainnoijan
roolin, ja pystyin itse myöhemmin tarkastelemaan tilanteita tarkemmin ja useamman
kerran.
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Observoitaessa käytetäänkin usein materiaalin tallentamiseen juuri videokuvaamista tai
nauhoitusta (Punch, 2009, s. 155; Lichtmanin, 2013, s. 222). Kamera nähdään
käyttökelpoiseksi siksi, että sitä pidetään varmana ja hyvänä työvälinenä sekä myös
”totuudellisena”. Videolta voi jälkikäteen tarkistaa, mitä todella tapahtui ja missä
järjestyksessä. Pelkän tutkijan muistin varassa asiat saattavat mennä väärään järjestykseen
tai jotain voi jäädä kokonaan havaitsematta. Videoinnin luotettavuus riippuu kuitenkin
myös videokuvan laadusta, osallistujien reagoimisesta ja siitä, miten kuvaus on järjestetty
ja kohteet valittu. (Vienola, 2005, s. 73–74.) Omassa tutkimuksessani videokameraa ei ole
kohdistettu niin, että koko luokka näkyisi kuvassa. Kamera seisoo koko ajan paikallaan
samassa kohtaa kuvaten poikia siis vain tietystä kulmasta. Videomateriaalin laatu oli
suhteellisen tarkka ja videokameran fyysinen sijainti hyvä tutkittavien näkymiseksi
kuvassa.
Videoinnissa saattaa helposti nousta ajatus, että videointi haittaisi tapahtuman kulkua, tai
että tietoisuus kamerasta muuttaisi ihmisten käyttäytymistä enemmän kuin tutkijan
läsnäolo. Aluksi pojat katselivatkin kameraan ja rohkeimmat hymyilivät katsoen suoraan
siihen. Myös opettaja huomioi kameran ja totesi siirtyvänsä Tomin taakse, ettei häntä
näkyisi kuvassa. Kamera oli uusi, kiinnostava ja ehkä vähän pelottava objekti tilassa.
Koska se kuitenkin oli paikalla kaikissa lukutilanteissa yhteensä kolmen päivän ajan,
uskoin oppilaiden pikkuhiljaa tottuneen jalustalla seisovaan kameraan. Eräät tutkijat
ovatkin sitä mieltä, ettei kamera sinäänsä ole sen häiritsevämpi kuin havainnoiva
tutkijakaan, ja että kameralla saattaa olla jopa havainnoitsijaa vähemmän vaikutusta
tilanteisiin. (Vienola, 2005, s. 72–73.) Siksi yksilölukutilanteissa mukana oli ainoastaan
videokamera jalustallaan. Ajattelin, että tutkijan mukanaolo ja mahdolliset liikahdukset
tekisivät tilanteesta pelottavan ja epäaidon. Vaikka kamera saattoikin aluksi jännittää
tutkittavia, uskon paikallaan pysyvän kameran unohtuneen kuitenkin melko nopeasti.
Havainnoin tapahtumia luokan takaosassa lähellä tutkimukseen osallistuvien poikien
pulpettiryhmää. Olin listannut havainnointirunkoon lukemiseen ja sen laatuun liittyviä
huomioita ja muita seikkoja, joita ajattelin tilanteissa voivan esiintyä. Näitä olivat muun
muassa fyysinen liikehdintä, mahdollinen jännitteneisyys ja tunnelma.
Videoinnilla hankittuja tutkimusmateriaaleja voidaan analysoida samalla tavoin kuin
havainnoinnilla hankittua materiaalia (Vienola, 2005, s. 77). Se mahdollistaa kuitenkin
paljon tarkemman havainnoinnin, kun filmiä voi kelata taaksepäin ja katsella tilanteita
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uudestaan ja uudestaan. Litteroin kuvaukset poimimalla videolta fyysiset liikehdinnät,
lukemisen sujuvuuden ja muut tapahtumat ja ryhmälukuhetkien kohdalla liitin litteraatiot
aiemmin tekemiini kenttämuistiinpanoihin. Aloitin videomateriaalista litteroidun aineiston
käsittelemisen lukemalla sen läpi useaan kertaan. Näin minulle muodostui käsitys
tilanteiden tapahtumista ja palautin myös mieleeni ryhmälukutilanteiden havaintoja.

6.5.4 Firstbeat-hyvinvointianalyysimittaus
Halusin tutkimukseeni mukaan sykemittauksen, jotta koiran fysiologiset vaikutukset
lukijaan tulisivat näkyviksi. Tutkimuksia koiran vaikutuksista ihmisen verenpaineeseen ja
sydämen sykkeeseen on tehty runsaasti, mutta ainakaan lukukoiratoimintaa tutkittaessa
niitä ei tietääkseni ole tehty Suomessa.
Firstbeat-sykeanalyysi tuo tutkielmaan kvantitatiivisen eli määrällisen lähestymistavan.
Aineiston avulla pyrin vertailemaan ja selittämään ilmiöitä entistä kattavammin.
Kvalitatiivisissa menetelmissä päätelmien teko perustuu tilastolliseen päättelyyn. Aineisto
on tällöin saatettava numeeriseen muotoon. Tuloksista muodostetaan taulukoita, joita
käsitellään tilastollisesti. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, s. 130, 135─136.)
Määrällisen tutkimuksen avulla voidaan tehdä päätelmiä kokemusperäisistä ilmiöistä.
Tässä tutkielmassa tutkitaan muun muassa kakkosluokkalaisten poikien kokemuksia
lukemisesta eri tilanteissa. Tärkeää määrällisessä tutkimuksessa on johtopäätökset ja
käsitteiden määrittely (ibid. s. 136).
Firstbeat-hyvinvointianalyysissa
muutoksia

mittausjakson

tallentavalla

saadaan

aikana

sykemittarilla

ja

selville

perustuen

yksilön

autonomisen

sydämensykkeeseen.

tietokoneohjelma

tunnistaa

hermoston

Tieto

fysiologiset

kerätään
muutokset

sykevälivaihteluista. Tietoja mittaa mittalaite ja emg-elektrodien kautta tietoa aistivat
sensorit. Mittausmenetelmällä voidaan todentaa hermoston toimintoja kuten stressitasoa,
rentoutumista,

palautumista

Hyvinvointianalyysin
terveydenhuollon

alan

voi

sekä

tehdä

unenlaatua.

ainoastaan

ammattilainen.

(Katso

siihen

Suomalaisten

lisää

erillisen
kehittämä

www.firstbeat.fi)

koulutuksen
mittari

on

saanut
ollut

maailmanlaajuisessa käytössä, mutta eläinavusteisen toiminnan vaikuttavuusmittarina sitä
on hyödynnetty vain kerran aikaisemmin. (Peuraniemi, 2015)
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Tässä

tutkimuksessa

hyvinvointianalyysiä

hyödynnettiin

tunnistamaan

ainoastaan

oppilaiden stressi- ja rentoutustasoja. Arvioitaviksi tekijöiksi valikoitui sydämen
sykevälilyönnin analyysista kaksi muuttuja-arvoa: stressitasoa kuvaava keskisyke (heart
rate average) ja rentoutumista kuvaava HG average-arvo (mean of the high frequency
heart rate variability power during the session). Stressitason arvoja tarkasteltaessa on
huomioitava, että tasojen nousut eivät kuvaa ainoastaan negatiivista vaikutusta, vaan ne
voivat kuvata myös vireystason nousua autonomisessa hermostossa esimerkiksi
innostumisen yhteydessä. Rentoutumisarvot taas ovat hyvin yksilöllisiä. (ibid.)
Analyysien

yhteenvedot

pohjautuvat

hyvinvointianalyysin

tekijän,

Peuraniemen

tutkimustuloksiin. Käsittelen ryhmä- ja yksittäinlukuhetkiä erikseen. Laskin jokaisen
tilanteen stressi- ja rentoutumistulosten keskiarvot ja vertailen koiran kanssa ja ilman
tapahtuneita lukutilanteita toisiinsa.

Kuva 1. Firstbeat-hyvinvointianalyysimittari
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7 TULOKSET
Tutkimukseni on suurimmaksi osaksi laadullinen, mutta käytin myös määrällistä Firstbeatsykeanalyysimenetelmää

rikastuttamaan

tapaustutkimustani.

Ymmärtäminen

liittyy

läheisesti laadullisesti kerätyn aineiston tulkintaan. Tämä edellyttää, että tukija pystyy
löytämään tutkimuskohteestaan jonkinlaisen johtoajatuksen. Ymmärtäminen edellyttää
myös johtoajatuksen perustelua tutkimusaineiston avulla. (Vilkka, 2006, s. 86–87.)
Eskola on jaotellut kvalitatiiviseen liittyvän aineiston analysoinnin kolmeen eri luokkaan:
aineistolähtöiseen-, teoriasidonnaiseen- ja teorialähtöiseen analyysiin. Oma tutkimukseni
nojautuu teoriasidonnaiseen analyysiin. Tässä logiikassa on kyse abduktiivisesta
päättelystä. Ajatteluprosessissa vaihtelevat aineistolähtöisyys ja valmiit mallit. Teoria
toimii apuna ja ohjaa analyysin tekemistä, mutta mukana on myös havaintoja, jotka eivät
pohjaudu suoraan teoriaan. (Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 97–99.)
Tapaustutkimuksessa eri tavoin kerätyt aineistot kerätään ja käsitellään aluksi erikseen ja
sitten niitä vertaillaan keskenään (Lichtman, 2013, s. 257). Tein omassa tutkimuksessani
näin. Keräsin materiaalin eri aineistonkeruumenetelmillä ja käsittelin sitten aineistoja
erikseen litteroiden ja tutkien. Sen jälkeen kokosin havaintoja yhteisten teemojen alle
peilaten niitä aiempaan teoriaan.
Sisällönanalyysissä aineistoa tarkastellaan Tuomen ja Sarajärven (2002, s. 95) mukaan
eritellen, yhtäläisyyksiä ja eroja etsien sekä tiivistäen. Sisällönanalyysi on tekstianalyysia,
jossa tarkastellaan jo valmiiksi tekstimuotoisia tai sellaiseksi muutettuja aineistoja.
Sisällönanalyysilla pyritään muodostamaan ilmiöstä tiivistetty kuvaus, joka kytkee tulokset
laajempaan kontekstiin ja aihetta koskeviin muihin tutkimustuloksiin. (Saaranen–
Kauppinen & Puusniekka, 2006; Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 105.)
Noin kuukausi aineistonkeruun jälkeen aloitin haastattelujen litteroinnin. Siirsin tiedostot
nauhurilta tietokoneelle ja kuuntelin niitä kirjoittaen ne samalla tekstiksi word-tiedostoon.
Puheesta tekstiksi muunnettu litteraatio on jo kertaalleen tulkittu versio analysoitavasta
tilanteesta. Litteroinnin tarkkuustaso määräytyy tutkittavan ilmiön ja metodisen
lähestymistavan mukaan. Myös tutkijan rajallinen huomiokyky ohjaa aineistosta tehtyä
ensitulkintaa. (Ruusuvuori, 2010, s. 426–427.)
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Tämän tutkimuksen puitteissa aineiston litterointia ei tehty ajallisesti kovin tarkasti, sillä se
ei ollut tutkimuksen tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaista. Tästä syystä en
esimerkiksi merkannut lukemistilanteissa tapahtuvia asioita kellonajan tarkkuudella, vaan
keskityin seuraamaan, mitä kaikkea lukutilanteissa tapahtui. Ajankulua seurattiin kuitenkin
sykeanalyysin onnistumista varten. Merkitsin litterointiin tutkimuksen kannalta oleelliset
poikien, ohjaajan ja koiran olemisen muutokset kuten naurun, äänenvoimakkuuksien
muutokset, liikkeet ja liikkumiset, muun kehonkielen ja katseen.
Laadullisen sisällönanalyysin tekijän tulee varoa virheitä. Analyysi ei ole tutkijoiden
mukaan onnistunut, jos tutkija valitsee vain aihetta kuvittavia näytteitä kustakin lajittelussa
syntyneestä luokasta ja kertoo saman asian omin sanoin. Toisaalta jos tutkija jakaa
aineiston isoihin luokkiin ja kertoo tiivistäen, mitä aineistojen luokkiin sisältyy, ei analyysi
ole oikeaoppinen niinkään. Aineiston taakse ei saa piiloutua, eikä aineistoa voi jättää
puhumaan puolestaan, vaan analyysin tarkoitus on saada irti jotain, mikä suorissa
lainauksissa ei sellaisinaan näy. (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen, 2010, s. 19.)
Seuraavissa alaluvuissa järjestin aineistoni teemoittelun avulla. Teemat ovat aineistosta
löytyneitä piirteitä, jotka toistuvat aineistossa. Nämä teemat perustuvat tutkijan tulkintoihin
muun muassa haastateltavien sanomisista ja observoitavien teoista. (Hirsjärvi & Hurme,
2001, s. 173–174.)

7.1 Lukeminen

7.1.1 Harrastuneisuus ja mielipide lukemisesta
Kun kysyin pojilta heidän harrastuksiaan, kukaan ei maininnut erikseen lukemista.
Jokaisen harrastukset liittyivät jollakin tapaa urheiluun. Vuoden 2009 PISA-testien mukaan
tytöt harrastivatkin Suomessa lukemista poikia selvästi aktiivisemmin. (Opetus- ja
kulttuuriministeriö, 2010.) Kun kysyin pojilta suoraan lukemisesta, kaikki osallistujat
mainitsivat lukevansa sarjakuvalehtiä ja kirjoja. Kukaan pojista ei pitänyt lukemista
kuitenkaan epämiellyttävänä, vaan vastauksena toistui, että lukeminen oli ”kivaa”. Juuson
asenne oli erityisen positiivinen lukemista kohtaan.
Juuso: ”Hauskaa ja helppoo!”
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Tämä oli hieman ristiriitaista verrattuna opettajan näkemyksiin Juuson motivaatiosta.
Motivaatio oli saattanut parantua taitojen karttuessa, eikä se ollut vielä tullut näkyviin
kouluarjessa kovin selkeästi. Toisaalta taas lukututkimus saattoi nostaa Juusossa
mielekkään asenteen lukemista kohtaan hetkellisesti.
Santtu kuitenkin myös myönsi, että lukeminen oli muiden aktiviteettien kiinnostaessa ja
lukemisen ollessa pakollista, joskus myös tylsää.
Santtu: ”Jos haluu vaikka olla jonku kaverin kaa nii sit jos äiti pakottaa mut
lukemaan nii sit se on tylsää.”
Mikaelin ajatukset olivat pojista neutraaleimmat. Hän totesi lukemisen olevan ”ihan ok:ta”
Opettaja taas kertoi Mikaelin lukevan erityisen taitavasti ja nauttivan lukemisesta.
Mikael ja Juuso pitivät lukemista myös melko helppona asiana. Tomi ei osannut sanoa
mielipidettään asiaan, kun taas Santun mielestä lukeminen tuntui vaihtelevasti välillä
helpolle ja välillä vaikealle.

7.1.2

Lukeminen tutkimuksen aikana

Oli hyvin selkeästi näkyvissä, että pojat ottivat tutkimukseen sisältyvän lukemisen hyvin
tosissaan ja kirjaimellisesti. Kun heitä kehotettiin lukemaan, jokainen luki kirjaa täysin
keskittyneenä tekstiin aina lopetuskehotukseen saakka. Lukemisvuoron aikana kukaan ei
vilkaissutkaan muualle.
Tomin lukeminen oli yleisesti ottaen takkuilevaa, mutta hän ei näyttänyt jännittävän tai
turhautuvan mitenkään lukemisen hapuilusta. Ääni hiljeni välillä huomattavasti. Hän luki
tekstiä ”yhteen pötköön” jättämättä sana- ja lausevälejä. Mikaelin lukeminen oli
itsevarmaa ja selkeää. Hän näytti nauttivan lukemisestaan niin koiran kanssa kuin ilman
sitä. Santtu korosti lukiessaan r-äännettä voimakkaasti. Lukemisen laatu ja tyyli vaihtelivat
eri päivinä. Välillä ääni oli hiljainen ja lukeminen takertelevaa, välillä ääni taas oli kuuluva
ja lukeminen sujuvaa. Juuson lukemisessa oli myös pientä takertelua. Tahti oli nopeaa,
eikä sana- tai lausevälejä erottanut, vaan lukeminen oli hyvin sidosteista.
Kukaan pojista ei tuntenut ääneenlukemista luokassa stressaavana tai epämiellyttävänä
tilanteena, vaan he pitivät sitä normaalina kouluarkeen kuuluvana asiana. Juuso jopa
vertasi tilannetta samanlaiseksi, kuin jos lukisi yksin ääneen jollekulle.
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Juuso: ”Hauskalt. Se on sama niinku lukkee silleen itse yksin tuolla.”
Santtu: ”On se ainakin mun mielestä että se on ihan tavallist.”
Mikael kertoi lukemisen tuntuvan ihan kivalle. Tomi ei osannut määritellä tuntemuksiaan
ääneenlukemisesta luokassa, mutta kysyttäessä jännittääkö häntä, vastaus oli kieltävä.
Kukaan pojista ei vaikuttanut jännittyneeltä odotellessaan omaa vuoroaan. Pojat kuitenkin
tuntuivat olevan muodollisempia ja puhuvan hyvin vähän tutkimushetkien aikana
verrattuna normaaliin. Pääpiirteittäin tunnelma luokassa vaikutti hyvin tasaiselta ja ikään
kuin varovaiselta. Havaitsin, että koiran huomioiminen oli muiden luokkalaisten osalta
melko vähäistä.
Olin itse arvellut ääneenlukutilanteen aiheuttavan oppilaissa jännitystä ja epämukavuuden
tunteita. Havainnoidessani en kuitenkaan huomannut tällaisia piirteitä. Pojat kuuntelivat
toisiaan ja muita luokkalaisia keskittyneinä ja oman vuoron koittaessa he lähtivät lukemaan
rauhallisesti.
Kaikilla tutkittavilla esiintyi jonkinlaista pientä fyysistä liikehdintää esimerkiksi hiusten tai
muistilappukirjanmerkin pyörittelynä kaikissa lukutilanteissa. Lukeminen keskeytyi välillä
haukottelun ja venyttelyn ajaksi. Jokainen lukija seurasi suurimman osan ajasta sormellaan
ja katseellaan tekstin kulkua. Liikehdintä perustui kuitenkin pääsääntöisesti käsien
liikutteluun. Lukiessaan pojat pyörittelevät kirjanmerkkimuistilappua, kirjan sivuja, housun
kiristysnaruja tai hiustupsuja sormissaan. Yksilölukutilanteissa jokainen vaihtoi välillä
lukuasentoa siirrellen erityisesti jalkojaan ja koiran ollessa mukana, sen turkkia siliteltiin
muutamia kertoja.
Kun maanantaina lukemisajat olivat pidempiä eli neljä kertaa kymmenen minuuttia,
levottomuus ja väsymys tehtävään näkyivät pojissa. He kadottivat oikean lukemiskohdan
ja tarvitsivat opettajan apua oikean paikan löytämisessä. Tämä sujui kätevästi viitaten.
Santtu kääntyi usein myös vieressään istuvan Juuson puoleen kysymään ja katsomaan
oikeaa kohtaa. Tiistaina tunnelma taas oli levoton. Muut oppilaat haluaisivat jatkaa
tehtäviään, mutta lukutapauksen takia ne keskeytettiin. Poikia tarkasteltaessa koiran
läsnäolo ei näyttänyt muuttavan tunnelmaa erilaiseksi.

63
7.1.3

Tutkimuksen lukutilanteet

Ryhmälukutilanteissa Viljo-koira kierteli aluksi luokassa oppilaiden luona, ja kaikki lapset
seurasivat koiraa katseillaan. Välillä koiran ollessa tarpeeksi lähellä, jokunen lapsi silitteli
sitä. Se kävi muutaman kerran kiertämässä luokassa, mutta ohjaaja kutsui sen lähemmäs
lukijoita. Koira otti paljon kontaktia ohjaajaan pyytäen huomiota ja silityksiä. Viljo
makoili myös hänen lähellään, mutta suurimman osan aikaa se makasi rauhallisesti maassa
lukijan ja ohjaajan välissä. Välillä se joi vettä.
Koiran ohjaaja istui lukutilanteissa hiljaa paikoillaan. Ensimmäisellä havainnointikerralla
hän kiersi koiran kanssa sovitusti lukijapojan viereltä toiselle lukemisvuoron kiertämisen
mukaan. Haapasaari silitteli koiraa sen ottaessa häneen kontaktia. Hän antoi sille välillä
makupaloja ja ohjasi sen niillä maate.
Yksittäinlukuhetkissä ohjaaja ohjasi koiran maate itsensä ja lapsen väliin. Jos koira tuli
oma-aloitteisesti lähelle Haapasaarta, hän silitteli sitä. Ohjaaja istui lukutilanteissa hiljaa
paikallaan tuolilla lukijaa vastapäätä.

Koiralle luettaessa hän sanoi

jokaisella

lukemiskerralla, että koiraa sai rapsuttaa, jos vain halusi. Kehotus ei kuitenkaan lisännyt
silittelyä poikien keskuudessa.
Seuraavassa esittelen esimerkki yksittäisen pojan mittaustuloksista yhden päivän osalta,
jotta Firstbeat-sykeanalyysia olisi selkeämpi ymmärtää. Valitsin tarkasteluun Tomin
mittaustulokset kolmantena tutkimuspäivänä, tiistaina (kuvio 1 ja 2), koska tulokset olivat
melko selkeästi luettavissa näiltä päiviltä ja tilanteiden välillä löytyi selkeitä eroja.
Kuviossa 1 punaiset diagrammipylväät kuvastavat stressitason korkeutta. Sekä yksilö- että
ryhmälukuhetkissä ilman koiraa tapahtuva lukeminen tuotti Tomille koiran seurassa
lukemista vähemmän stressiä. Toisaalta, mikäli stressitason nousu voidaan tulkita myös
innostuneisuutena, jolloin sen taso olisi koiran läsnäollessa siis suuri. (Kuvio 2).
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vapaaehtoispuolelle ja sit tosiaan alottanu nää lukuhommat sit välittömästi
Tartu tassuun –projektissa eri kirjastois ja eri kouluissa. --- Viljo on
vilkkaampi. Ja myöskin kiltti, mut se ei oo samalla tapaa herkkä kun mitä
Rento on (Haapasaaren toinen lukukoira). Viljo on kauheen tämmönen avoin,
sosiaalinen. Se rakastaa kaikkii. Mut tosiaan siltä vielä puuttuu se herkkyys
et mä oletan et se tulee tän iän myötä ja kokemuksen myötä et mä väitän että
tämä vanha sananlasku et ”työ tekijäänsä opettaa” pätee tähän hommaan. Et
tätä ei opita koulutuskentillä eikä kotona, tää täytyy oppia tekemällä.”
Haapasaaren mukaan Viljo saattaa reagoida eri tavoin eri lukijoihin. Erään heikosti
lukevan ja epävarman lapsen lukiessa Viljo-koira oli painautunut aivan kiinni häneen
antaen tukea. Kun seuraavaksi lukemaan oli saapunut jo lukemisen ilosta lukeva lapsi,
koira oli mennyt jaloittelemaan ja palannut sitten makuupaikalleen kuuntelemaan. Foglen
(2006, s. 22) mukaan hyvän oppimiskyvyn omaava koira hahmottaa tilanteen ja oppii
reagoimaan sen edellyttämällä tavalla nopeasti.
Haapasaari kertoo olevansa tarkka koirien työllistämisestä. Yleensä ne työskentelevät 45–
60 minuuttia ja sen jälkeen pidetään tauko. Ajat vaihtelevat sen mukaan, miten koira on
työskennellyt. Lukemisprojekti ei ole yhtä fyysistä ja raskasta kuin esimerkiksi
erityisryhmien fysioterapia. Yleensä Haapasaari pitää mukana useampaa koiraa autossa
odottamassa. Koiraa siis vaihdellaan. Riippuu säästä, voiko koiran jättää autoon. Eläimen
hyvinvointi on eläinavusteisuudessa todella tärkeää. Jos koira ei voi hyvin ja nauti, sitä ei
pysty käyttämään.
Opettaja ja erityisesti pojat näyttivät pitävän Viljosta kovasti. Esimerkiksi Juuso kyseli
ilman koiraa tapahtuvissa yksittäinlukutilanteissa: Missä Viljo oli? Ohjaaja Haapasaaren
mukaan monet opettajat ovat tulleet ihastelemaan ja ihmettelemään koiraa välitunneilla.
Tutkimuksissa onkin havaittu koiran kanssa liikkuvien saavan enemmän positiivisia
kontakteja verrattuna ilman koiraa kulkeviin (O’Haire, 2010, s. 228–229). Koirat
kiinnostavat ja ovat sallittuja koskettelun kohteita. Ihmisillä onkin Hallgrenin (1991, s. 15)
mukaan suuri koskettamisen tarve. Tutkimuksen aikana eräs koiran lähellä istuva tyttö
silitteli Viljoa selkänsä takaa tehden samalla matematiikan tehtäviä. Muut oppilaat
seurasivat koiran juomista.
Havainnoidessani tässä tutkimuksessa eri lukemistilanteita huomasin, että koira aiheutti
kunnioitusta isolla koollaan ja olemuksellaan. Viljo oli tarpeeksi suuri silitettäväksi ja
kylkeen painauduttavaksi. Toisaalta se vaati melko suuren tilan lukuhetkeen.

66
Lukiessaan kukaan pojista ei kuitenkaan näyttänyt kiinnittävän huomiota koiraan. Santtu
katseli pojista selvästi eniten koiraa kuunteluvuorojensa aikana. Myös Juuso katseli koiran
menoa silloin, kun Viljo liikkuu ja teki muuta fyysistä toimintaa kuten joi. Myös Mikael
kääntyi katsomaan koiraa muutaman kerran. Vähiten koiraa seurasi Tomi, joka ei
ryhmälukutilanteiden aikana myöskään koskettanut Viljoa kertaakaan.
Muutamalla yksittäinlukukerralla tutkittava ei ottanut minkäänlaista kontaktia koiraan.
Kuitenkin melkein kaikissa tapauksissa poika vilkaisi koiraa ainakin lähtiessään pois
lukutilasta ja usein myös saapuessaan sinne. Tyypillistä oli, että poika silitti koiraa
lukemisen lomassa, mikäli koira liikahti itse lähemmäs lukijaa. Eräällä kerralla Tomi silitti
vähän Viljoa hännästä ja sitten takapuolen päältä jatkuvasti lukiessaan. Kun koira kävi
lopulta makuulle, häntä jäi Tomin syliin.
Viimeisenä tutkimuspäivänä Santtu innostui ottamaan koiraan kuitenkin paljon kontaktia.
Hän silitteli Viljoa kyljistä ja sitten päästä. Hän asettui istumaan lähemmäs koiraa ja silitti
sitä aloittaessaan lukemisen. Välillä hän silitteli koiraa selkänsä takana. Hän lopetti ja
jatkoi sitten taas uudelleen. Pois lähtiessään Santtu vielä silitti koiraa ja sanoi ”Hyvä
Viljo!”. Koiran koskettelu oli kuitenkin yleisestiottaen hyvin vähäistä näiden lukuhetkien
aikana.

7.2.2 Koirapelko
Yksikään pojista ei myöntänyt pelkäävänsä koiria. Kuitenkin vain yhden tutkittavan,
Santun kotona oli lemmikkikoira. Muut kertoivat kuitenkin koirien olevan tuttuja eläimiä
sisarusten, sukulaisten tai naapureiden lemmikkien kautta. Tutkimusten valossa koirat
näyttävät kiinnostavan eniten niitä, joilla on tai on ollut itsellään koira tai jokin muu eläin
(Lundell, 2013, s. 68). Mikael kertoi olevansa melko vähän tekemisissä koirien kanssa.
Hän sanoi myös olevansa allerginen koirille. Mikael kuitenkin kertoi tottuneensa koiriin
lukuprojektin aikana. Jokainen haastateltava totesi, ettei pelkää koiria.
Haastattelija: --- ”Pelkäätkö sää niitä?”
Tomi: ”En.”
Haastattelija: ”Mitäs sää aattelet tosta Viljo-koirasta?”
Tomi: ”En tiiä.”
Haastattelija: ”Se on aika iso kyllä.”
Tomi: ”Nii.”
Haastattelija: ”Mut et pelkää sitä Viljookaa?”
Tomi: (päänpyöritystä)
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Mikaelilla oli opettajan mukaan lukukoiratoiminnan aluksi eli ennen tätä tutkimusta
ongelmia lukukoiratoiminnan suhteen. Opettaja kertoi, että se johtui hänen pelostaan
allergiaoireisiin.
Opettaja: ”Hänel oli vähän semmonen, hän hirveesti puhu sitä et ku hän on allerginen.
Voiks hän tavallaan niinkun mennä? Mut se meni ohitte kun hän huomas ettei hälle tuu
siitä mitään allergista reaktioo.”
Mikaelin vanhempienkin mukaan hän ei lapsena olleiden allergiaoireiden takia mielellään
silittele koiria, mutta erään ystävän koira on hänelle mieluinen. Lukutilanteessa ohjaaja
Haapasaari kysyikin Mikaelilta, oliko hän allerginen tai eikö hän muuten halunnut olla
koiran lähellä. Poika vastasi allergiaan myöntävästi. Haapasaari kysyi, pystyikö hän
lukemaan koiran vieressä patjalla vai halusiko hän siirtyä jonnekin muualle. Mikael totesi
pystyvänsä lukemaan koiran vieressä. Hän halusi siis voittaa koira-allergiapelkonsa ja oli
halukas osallistumaan toimintaan.
Juuson ja Santun vanhemmat kertoivat, että pojat pitivät koirista paljon. Tomi vanhemmat
totesivat hänenkin pitävän koirista, mutta he myös uskoivat hänen pelkäävän hiukan.
Havainnoidessa en itse huomannut lukukoiran pelkäämiseen liittyviä reaktioita. Pojat
siirtelivät jalkojaan pois koiran tieltä sen tullessa ihan lähelle, mutta liikkeet olivat
rauhallisia ja pikemminkin koiraa kunnioittavia. Vaikka koira käveli hyvinkin läheltä
istuvia tutkittavia, eivät pojat reagoineet väistöliikkeillä tai osoittaneet muuten pelkoaan.
Lukukoiratoiminnassa

luvat

lukukoiratoimintaan

osallistumisesta

kysytään

lasten

huoltajilta. Haapasaari ei ollut kuullut, että kukaan vanhempi olisi vielä kieltänyt lastaan
osallistumasta toimintaan. Opettaja totesi, etteivät oppilaiden vanhemmat ole ottaneet
puheeksi puremistapausten pelkoa, eivätkä muutakaan negatiivista.
Ennen koiralle lukemista ohjaaja Haapasaari opasti lapset kohtelemaan koiraa oikein. Kun
lapset opetetaan lähestymään ja olemaan koiran kanssa turvallisesti, lisää se toiminnan
turvallisuutta ja voi ehkäistä onnettomuuksien syntymistä myös luokan ulkopuolella (Gee,
2011, 134). Haapasaari kysyi myös lukijalta, saako koiran laskea vapaaksi.
Lukuhetkistä oli Haapasaaren mukaan tähän mennessä kieltäytynyt vain muutama lapsi.
Koirapelkoisia lapsia oli kuitenkin ollut jonkin verran. Lapset ovat silti halunneet

68
lukemaan, ja näin voittaneet koirapelkonsa. Haapasaari katsoo koirapelkojen vähentyneen
ja samalla avoimen suhtautumisen erilaisuutta kohtaan lisääntyneen.
Maarit: ”Vapaissa lukuhetkissä mulla kävi todella kauan lukemassa yks
poika, joka ensimmäisen kerran tuli opettajan kanssa ja hän itki siin
tilantees. Hänel oli niin vahva se koirapelko. Seuraaval kerral hän tuli jo
yksin ja hän kävi tota siis toista vuotta lukemassa. Et hänestä se oli kivaa ja
ihan hän uskalsi pikkuhiljaa lähemmäs mennä ja silitellä. Ja hän voitti
koirapelkonsa.”
Muutama oppilas ei opettajan mukaan halunnut ensimmäisen ykkösluokalla olleen
pakollisen lukemiskerran jälkeen jatkaa lukukoiralle lukemista. Syyksi selvisi koiran syljen
erittyminen käsiin makupaloja annettaessa. Lapsia muistutettiin, ettei koiraa ollut pakko
palkita, ja kyseiset oppilaat olivat taas halukkaita jatkamaan lukemista.
Opettaja: ”Ja siel oli muutama sit jotka ei, ei halunnu mennä. Ja muutamalla
oli sit syynä se et ku ei tykkää ku se koira nuolee kädet niin kuolaseks. Et he
ei tykänny tavallaan niinku siitä. Mut sit ku sovittiin se et no ok, että, et ei
tarvii antaa sítä herkkupalaa sille koiralle. Et käy lukemassa. Nii sit se meni.
Ja kyl kaikki tykkäs. Ja halus mennä lukee oikeestaan. ”
Puremisvaaratilanteita ei Haapasaaren mukaan ole koskaan ollut. Hänen koiransa ovat
vakuutettuja ja todella kokeneita. Ne osaavat myös väistää ja poistua tilanteesta, mikäli se
tuntuu niistä epämiellyttävältä. Haapasaari totesi myös, että ne saavat jo fyysisella koollaan
ja persoonallaan auktoriteetin, jota lapset osaavat kunnioittaa. Tämän huomasin itsekin
havainnoinnin aikana.

7.2.3 Koiran vertaaminen muihin eläimiin
Santtu uskoi, että myös pupu tai marsu voisi olla yhtä hyvä kuuntelija kuin koira..
Haastattelija: ”Onko väliä että onko se koira, vai oisko yhtä kiva lukkee
jolleki muulle eläimelle?”
Santtu: (nyökkäys)
Haastattelija: ”Mille eläimelle sää voisit vaikka lukee?”
Santtu: ”No vaikka marsulle. Koska ne ainaki. Pupulle.”
Haastattelija: ”Kuunteliskohan ne yhtä hyvin ku koira?”
Santtu: ”Kyl mä luulen.”
Mikael ei eritellyt muita sopivia eläimiä ja totesi, että koira voisi olla eläimistä sopivin.
Haastattelija: ”Oisko kiva jos siellois kissa?”
Mikael: ”No ehkä kuiteski koira ois se paras.”
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Juuso oli niin ikään koiran kannalla ja uskoi, että opetettu koira osaisi käyttäytyä
rauhallisesti ja kuunnella parhaiten. Koirat hakeutuvatkin Serpellin (1986, s. 100–102, 104)
mukaan itse aktiivisesti ihmisen lähelle, mikä tekee niistä hyvin soveltuvia ihmisten
seuralaisiksi.
Haastattelija: ”Nii. Mille sää haluaisit lukee?”
Juuso: ”Mm.. No eniten koiralle. ”
Haastattelija: ”Joo. Ossaatko sanoa miks sille ois kaikkein kivoin?”
Juuso: ”Noo, jos lukis vaik kissalle nii ei se nyt kuunte ku sit se hyppii vaa
jaa. ja tuskin nyt kettää muu eläin sillee kuuntelee tai”
Haastattelija: ”Nii, mut koira kuuntelee vai?”
Juuso: ”Nii.. Joo. Tai riippuu mikä koira. Täytyy olla opetettu silleen.”
Haastattelija: ”Nii justiin. Kuuntelisko se teijän mummolan koira jos sä
lukisit mitä luulet?”
Juuso: ”Kuuntelis se varmaa.”
Haapasaaren mukaan muutkin eläimet voisivat soveltua lukemisen kuuntelijoiksi koiran
lisäksi, ainakin periaatteessa. Pehmolelu taas oli hänen mielestään kuitenkin vain lelu, ei
todellinen elävä olento. Muita eläimiä mietittäessä käytännön toteutuksessa saattaisi sekä
Haapasaaren että opettajan mukaan tulla esteitä. Haapasaaren mielestä kaikki riippuu
kuitenkin suuresti kyseessä olevan eläimen luonteesta. Eläinavusteisuus ei ole lajiin tai
rotuun sidottua. Esimerkiksi kissaa Haapasaari piti kuitenkin yleensä melko itsenäisenä.
Hyvin koulutettuna se toki osaisi olla paikallaan ja kuunnella. Koira on kuitenkin yleensä
tilanteissa omana itsenään, ei käskyn alla. Se käyttää Haapasaaren mukaan luovuuttaan
tilanteen vaatimalla tavalla. Koiran toiminnan pohjalla voi Foglen (2006, s. 22–23) mukaan
olla esimerkiksi hyvä oppimiskyky ja korkea sosiaalinen älykkyys. Hyvän oppimiskyvyn
omaava koira hahmottaa tilanteen ja osaa reagoida sen edellyttämällä tavalla nopeasti.
Sosiaalinen älykkyys taas liittyy kykyyn lähettää ja vastaanottaa viestejä ihmisen kanssa.
(ibid. s. 22–23.)
Opettajalla ei ole omakohtaisia kokemuksia lemmikeistä, mutta hän ajatteli, ettei muilta
eläimiltä saisi kunnolla palautetta tai kontaktia. Myös hän nosti esille kissan vaikean
koulutettavuuden ja itsenäisyyden. Hän näki pehmolelun varteenotettavana ideana, mikäli
se näyttäisi oikealle. Pehmolelua ja lukukoiraa onkin verrattu pro gradu –tutkielmissa
aiemmin. Kittilän (2013) ja Halsilan tutkimuksissa verrattiin lasten lukumotivaation
muutoksia koeryhmän lukiessa lukukoiralle ja kontrolliryhmän pehmokoiralle. Kittilän
(2013) mukaan lapset arvioivat lukemisen yhtä mukavaksi, oli kuulijana ollut pehmolelu
tai oikea koira. Lukumotivaatiossa ei havaittu eroja sen suhteen, oliko paikalla ollut koira
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vai lelu. Koira kuitenkin kiinnosti lapsia enemmän, ja sen kanssa oltiin enemmän
vuorovaikutuksessa. (Kittilä, 2013.)

7.3 Lukukoiratoiminta

7.3.1 Kaarinan lukukoiratoiminta
Lukukoiratoiminta

voidaan

luokitella

eläinavusteiseksi

terapiaksi

(AAT)

tai

-

vapaaehtoistoiminnaksi (AAA) riippuen tavoitteista tai niiden puuttumisesta. Haapasaari
luokittelisi Kaarinan kouluissa annettavan lukukoiratoiminnan eläinavusteisen terapian
puolelle.
Maarit: ”Tää on säännöllistä mitä mä täällä teen, tää on tavotteellista. Me
käydään täällä monta tuntia viikossa ja tavote on saada lapset innostumaan
ja kiinnostumaan lukemisesta. Eli tavallaan mun mielestä ne kriteerit täyttyy,
mut riippuu miten ne tavotteet asetellaan. Et se niinkun kannattaa miettii mut
jos nyt ajattelee tota ekaluokkalaisten luokkaa missä me ollaan oltu, niin mä
saan ne suurinpiirtein heittää ulos et nyt on seuraavan vuoro eli niinkun se
toteutuu ne tavotteet. Mut tota noin niin jos se on sitä että sä varaat ajan
sillon tällön joskus luet vartin jossain. Sillon se menee sen
vapaaehtoistoiminnan puolelle. --- Mun mielest täs kohtaa se täyttyy koska
mähän teen yhteistyötä myös erityisopettajan kanssa. Et täällon
erityisopettaja, sillon puhutaan terapiasta. Tai puhutaan siitä
eläinavusteisesta opetuksesta. Ja sillonhan se myöskin on sitä tavotteellista ja
säännönmukaista.”
Haapasaari korosti, että työskentely tapahtuu moniammatillisesti. Haapasaari keskittyy itse
työskentelyyn koiran ja lapsen kanssa. Hän ei siis valvo tavoitteiden toteutumista, vaan
uskoo opettajien hoitavan sen puolen.
Maarit: ”Mut mä olettaisin, et opettajat kiinnittää siihen sit taas huomiota:
Ja perustan tän väitteen sille, että yleensä heikommat lukijat saa enemmän
niitä aikoja. Et jos on ylimäärästä aikaa niin heikoimmat saa tulla uudestaan
koska kaikki haluaa. --- Sanotaan et yheksän ja puol kymmenestä haluaa
tulla lukemaan. Ja tota sillon aina alotetaan näistä heikommista et he saa
enemmän sitä petrausta ja jos on ylimäärästä aikaa nii heille otetaan
lisähetkiä.”
Haapasaari piti Kaarinan lukukoiratoimintaa toimivana projektina. Yksi syy tähän oli
ELY:n tarjoama rahallinen tuki. Alkuvaikeutena oli kuitenkin toimintapaikkojen vähyys.
Hankkeen loppuessa toiminta oli löytänyt kohteensa ja käyttäjiä olisi enemmän kuin mitä
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pystytään vastaanottamaan. Rahoituksen loputtua muutama koulu oli kuitenkin suunnitellut
jatkavansa toimintaa omarahoitteisesti.
Lukukoiratoiminta on Haapasaaren mukaan levinnyt ympäri Suomea. Yhteistyö eri
kaupunkien kanssa on kuitenkin satunnaista ja keskittyy vain alun opastukseen. Kirjaston
taholta on tehty koulutusmatkoja, ja myös Haapasaari on ollut mukana tekemässä
valistustyötä muun muassa Oulussa ja Kannuksessa.
Opettaja kertoi, että lukukoiratoimintaa tarjottiin kouluille kirjaston kautta. Toimintaan oli
siis helppo lähteä mukaan. Tilat järjestyivät helposti, eikä erityisiä siivousjärjestelyjä ole
tarvinnut tehdä. Lukupaikkana toimi sama haitariovilla eristettävä käytävänpätkä, jossa
myös tämän tutkimuksen yksittäislukutilanteet toteutettiin. Kouluun kuuluu myös
vanhempi rakennus, jonka tiloissa on toinen lukupaikka.
Kysyin pojilta, mitä lukukoiralle lukeminen heidän mielestään oli. He määrittelivät sen
melko lailla samalla tavalla. Vastauksissa kiteytyi koiran tuleminen viereen ja
ääneenlukeminen.
Juuso: ”No. Se on hauskaa ku se tulee siihe viereen ja sit. Lukee ja.”
--Haastattelija: ”Kuunteleeko se koira ku sä luet?”
Juuso: ”Ei se ainakaan mittään muuta tee ku makaa sii ja.”
Haastattelija: ”Nii. Mut tuntuuks susta et se kuuntelee vai makaako se
vaan?”
Juuso: ”Tuntuu et se kuuntelee.”
Mikaelin vastaus kertoi, ettei hän kiinnitänyt niinkään huomiota kuuntelijaan. Hän korosti,
että tärkein asia oli jokaisen oma lukemisprosessi ja kertomuksen ilmoille tuominen.
väliä,Hänelle ei ollut väliä, kuka tarinaa oli kuuntelemassa, vaan kuulijaksi sopi kuka vain.
Haastattelija: ”Mitä siinä ees oikein tapahtuu? Sillo ku te luette?”
Mikael: ”Noo, sinä vaan istutaan patjalla ja ruetaan lukemaan sitä kirjaa ja
ei ees tarvii välittää kenelle sitä lukee.”
Kun tarkensin kysymystä: ”Kuunteleeko koira”, vastaus oli kaikkien poikien osalta
myöntävä. He eivät kuitenkaan itse tuoneet sitä oma-aloitteisesti esille.
Koiran tehtävä lukutilanteessa on ohjaaja Haapasaaren mukaan tilanteen rauhoittaminen
läsnäololla. Lapsi voi silitellä ja kosketella koiraa. Koiralle lukeminen on Haapasaaren
mielestä aivan eri asia kuin ihmiselle lukeminen, sillä koiran läsnäolo antaa erilaisen
ilmapiirin verrattuna ihmisen läsnäoloon. En itse huomannut koiran läsnäolon tuovan eroja
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tämän tutkimuksen lukutilanteiden tunnelmaan. Toisaalta observoin yksilölukuhetkiä
videolta, enkä ollut siis itse läsnä hetkessä. Tunnelmaa oli hyvin vaikea arvioida
videolähteen kautta. Koiran koskettelu ja silittely ja muu huomiointi olivat kuitenkin
tutkimuksen aikana hyvin vähäisiä.

7.3.2 Lukukoiran vaikutus lukemiseen
Kysyin pojilta, vaikuttiko koira lukemiseen vaikeuttavasti, helpottavasti vai ei mitenkään.
Tomi ei vastannut kysymykseen, mutta muut antoivat ymmärtää, ettei koira vaikuttanut
näihin lukutilanteisiin mitenkään. Juuso vertasi tilannetta samanlaiseksi kuin toiselle
oppilaalle lukeminen.
Haastattelija: ”Helpottaako se lukukoira lukemista vai vaikeuttaako se sun
mielestä sitä?”
Juuso: ”Ei se vaikeuta eikä se helpota. Se on ihan semmost, niinku lukemist.”
Haastattelija: ”Joo. Se ei vaikuta sitte hirveesti vai?”
Juuso: ”No ei. Yhtä, niinku semmonen ku lukis luokkakaverilleki tai jolleki ni
samalt se tuntuu.”
Juuson kertoi, että koiralle ja aikuiselle lukeminen erosivat toisistaan vain vähän.
Kumpikin tuntui hänestä yhtä mukavalta.
Sykeanalyysin mukaan ryhmälukutilanteissa, joissa koira oli läsnä, Juuson stressitasot
olivat korkeammat. Yksilölukuhetket olivat taas keskenään keskiarvoltaan yhtä stressaavia.
(Kuvio 3).
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Kuvio 3. Juuson stressitasoa kuvaavien keskisykkeiden yhteenveto mitattavilta päiviltä.
Ryhmä- ja yksilölukuhetkissä ilman koiraa tapahtuva lukeminen oli Juuson kohdalla
rentouttavampaa. (Kuvio 4).
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Kuvio 4. Juuson rentoutumista kuvaavien sykevaihteluvälien yhteenvedot mitattavilta
päiviltä.
Jalangon, Astorinon ja Bomboyn (2004, s. 9). mukaan tutkimuksissa on havaittu, että koira
läsnäolo ääneenlukutilanteissa olisi rauhoittavampaa kuin läheisen ystävän läsnäolo. Tämä
teoria ei toteutunut tässä tutkimuksessa.
Santtu oli niin ikään sitä mieltä, ettei koira tehnyt lukemistilanteista erilaisia. Hän kertoi,
ettei muutenkaan jännittänyt lukemista, joten koira ei siksi vaikuttanut siihen mitenkään.
Haastattelija:”No sillo ku te luitte tuolla luokassa ääneen, äske luitte kaikki
mut aamulla luettiin sillai et koira oli mukana, nii oliko erilaista sillo. Ku
luitte iha luokassa?”
Santtu: ”Ei.”
Haastattelija: ”Et ne oli ihan samanlaiset ne tilanteet?
Santtu: (Nyökkäys)
Haastattelija: ”Joo.. Sä et katellu sitä koiraa tai rapsutellu?”
Santtu: ”Kyl mää sitä katoin ja välillä rapsuttelinki. Mut en mää välittäny
kenenkään muun tai niinku kyl mää välitin kaikkien muitten mut mä olin ihan
rento sillo ku mää luin et. En välittäny mistään.”
Haastattelija: ”Nii justii. Ei jännittäny ollenkaan vai?
Santtu: (Pään pyöritys)
Haastattelija: ”Joo.”
Santtu: ”Se on yleensä tapana et mua ei jännitä.”
Haastattelija: ”--- Noo mut se koirako. Vaikuttiko se ollenkaan siihe
tilanteeseen ku te koko luokassa luitte? Ku se koira oli?”
Santtu: ”Eei.”
Santtu kertoi, ettei koira vaikuttanut lukemistilanteisiin. Kun kysyin myöhemmin koiralle
ja aikuiselle lukemisen eroista, Santtu totesi niiden tuntuvan samalta. Hän olisi ollut valmis
lukemaan vaikka vähän vieraammalle aikuiselle kuten minulle.
Santtu: ”Noo kyl mää ihan normaalisti luen vaik koira on vieressä, Et ei se
mitenkään vaikeuta eikä helpota.”
---

ä
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Haastattelija: ”-- Mut onko väliä luetko sä lukukoiralle vai luetko sä
aikuiselle?”
Santtu: ”No ei.”
Haastattelija: ”Joo et susta ois yhtä kiva lukee mulle vaikka tässä?”
Santtu: (nyökkäys)
Santun kohdalla sykeanalyysin perusteella vähemmän stressiä tuottivat molemmat
lukuhetket ilman koiraa. Jokainen tilanne aiheutti kuitenkin yhtenä päivänä kaikkein
suurimmat stressitasot. (Kuvio 5).
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Kuvio 5. Santun stressitasoa kuvaavien keskisykkeiden yhteenveto mitattavilta päiviltä.
Koiran kanssa toteutetut tilanteet aiheuttivat Santulle keskimäärin vähiten rentoutumista
sekä yksilö- että ryhmälukuhetkissä. Yksilölukemisessa erot eivät kuitenkaan olleet suuria.
(Kuvio 6.)
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Kuvio 6. Santun rentoutumista kuvaavien sykevaihteluvälien yhteenvedot mitattavilta
päiviltä. (Peuraniemi, 2015)
Mikael oli hieman epävarma vastauksessaan, oliko erilaista lukea koiralle kuin pelkälle
aikuiselle. Hän kuitenkin kallistui sen kannalle, että lukutilanteessa olisi mukava olla sekä
aikuisen että koiran kanssa.
Haastattelija: ”Onko sun mielestä erilaista lukkee lukukoiralle ku aikuiselle?
Ku tehän luitte Maaritille vaan ja..”

ä
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Mikael: ”Joo, on.”
Haastattelija: ”Okei, millätavalla se on erilaista?”
Mikael: ”No.. Emmää tiiä. Tuntuu vaan jotenki.”
Haastattelija: ”Onko toinen kivempaa? Kumpi ois kivempaa tai?”
Mikael: ”No ehkä lukee niille molemmil.”
Mikael oli pojista ainoa, joka kertoi koiran helpottaneen ääneenlukutilannetta luokassa.
Hän ei kuitenkaan osannut perustella, miksi hänestä tuntui siltä.

Haastattelija: ”Vaikeuttiko se koira sitä tilannetta vai helpottiko se, vai eikö
se ollenkaan vaikuttanu sinusta?”
Mikael: ”Mm. Noo kyllä se helpotti. Ainaki mun mielest.”
--Haastattelija: ”Joo. Okei. Mut entäs sitte ku se koira oli mukana siellä
lukutilanteessa nii oliko kivempi ku se koira oli mukana vai sillo ku te luitte
iha vaan, että koira ei ollu ja te vaan luitte?”
Mikael: ”Oli kivempaa ku koira oli.”
Haastattelija: ”Joo. Ossaatko sanoa että miks?”
Mikael: ”Mm, en.”
Mikaelin kohdalla sykeanalyysin tulokset olivat kuitenkin hyvin vaihtelevia. Sama tilanne
oli jonakin päivänä kaikkein stressaavin ja jonakin taas vähiten stressiä aiheuttava.
Määrällisesti laskettuna vähiten stressiä tuottivat sekä ryhmä- että yksilölukuhetkissä ne
tilanteet, joissa koira ei ollut läsnä. (Kuvio 7.)
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Kuvio 7. Mikaelin stressitasoa kuvaavien keskisykkeiden yhteenveto mitattavilta päiviltä.
(Peuraniemi, 2015)
Ryhmälukuhetkissä enemmän rentoutumista Mikaelille tuotti ilman koiraa tapahtuva
lukeminen. Yksilölukuhetkissä sekä koiralle että pelkälle aikuiselle lukeminen oli
keskiarvollisesti yhtä rentouttavaa. (Kuvio 8.)
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Kuvio 8. Mikaelin rentoutumista kuvaavien sykevaihteluvälien yhteenvedot mitattavilta
päiviltä.
Kun kysyin Tomilta, oliko erilaista lukea yksin koiralle tai pelkälle aikuiselle, hän totesi,
että tilanteet olivat erilaisia, muttei osannut vastata mitä mieltä niistä oli. Koiran läsnäolon
huomasi ja lukemistilanne oli hänestä helpompi, kun kaikki muut oppilaat olivat tilanteessa
läsnä. En kuitenkaan saanut vastausta, tekikö tilanteen helpommaksi luokkakavereiden
läsnäolo pelkästään, vai oliko syynä myös koira.
Sykeanalyysin tulosten mukaan ryhmä- ja yksilölukutilanteiden stressitasoissa ei
keskimääräisesti ollut eroja. Tämä on ristiriitaista haastattelun antamien tietojen kanssa.
Sen sijaan sekä ryhmä- että yksilölukutilanteet koiran kanssa olivat sykeanalyysin mukaan
Tomille stressaavampia kuin ilman koiraa lukeminen. (Kuvio 9.)
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Kuvio 9. Tomin stressitasoa kuvaavien keskisykkeiden yhteenveto mitattavilta päiviltä.
Tomin kohdalla ryhmälukutilanteissa ilman koiraa ja koiran kanssa tapahtuneet
lukemistilanteet olivat keskiarvollisesti yhtä rentouttavia. Yksittäinlukuhetkissä taas ilman
koiraa tapahtunut lukeminen oli rentouttavampaa. (Kuvio 10.)
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Kuvio 10. Tomin rentoutumista kuvaavien sykevaihteluvälien yhteenvedot mitattavilta
päiviltä.
Kaikkien tutkittavien sykeanalyysejen yhteenvedon mukaan eniten stressiä ja alhaisilta
rentoutumisen tasoa tuottivat ryhmälukuhetket koiran läsnä ollessa. Ryhmälukeminen
ilman koiraa koettiin taas kaikkein rentouttavimmaksi ja vähiten stressiä tuottavaksi.
Yksilölukuhetkiä tarkasteltaessa koiralle lukeminen ei tuottanut yhteenvedossa selkeää
rentoutumista, kun taas lukeminen ilman koiraa tuotti rentoutumista eikä aiheuttanut
stressiä. Tulokset eivät kuitenkaan olleet selkeitä, vaan ne vaihtelivat todella paljon. Näin
ollen selkeää johtopäätöstä stressitason tuloksista lukukoiran läsnäoloon liittyen ei voida
tehdä (Peuraniemi, 2015).
Havainnoidessa en havainnut pojissa eroja sen suhteen, oliko koira paikalla vai ei.
Jokainen luki omalla tavallaan, eikä koira tai koiran puuttuminen näyttänyt vaikuttavan
siihen mitenkään. Pojat näyttivät keskittyvän täysin itse lukemiseen. Koiran oleminen
luokassa siirsi kuitenkin osittain fyysisen liikehdinnän koiraan kohdistuvaksi. Erityisesti
Santtu katseli Viljoa ja kurottautui myös silittelemään sitä. Muut luokan oppilaat, jotka
eivät siis osallistuneet tutkimukseen, silittelivät koiraa sen tullessa lähelle.
Juuso ja Santtu eivät uskoneet lukukoiran vaikuttaneen heidän lukemismääräänsä.
Haastattelija: ”Entä onko se lukukoira vaikuttanu siihen miten paljo sää
luet? Onks se jotenki vaikuttanu?”
Juuso: ”No ei.”
Tomi ei tiennyt asiaan vastausta. Mikael taas totesi, että koulussa lukeminen oli lisääntynyt
lukukoiraprojektin ansioista. Ymmärsin hänen tarkoittaneen erityisesti tätä kyseistä
intensiivistä tutkimusprojektia, joka sisälsi normaalia enemmän lukemismäärää.
Opettaja ei ollut ollut puheissa vanhempien kanssa asian tiimoilta. Hän oli hieman
epävarma vastauksessaan, oliko lukukoira saanut hänen luokkansa lukemaan enemmän.

ä
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Opettaja kallistuu kuitenkin varovaisesti sen puoleen, että se innostaisi ainakin arempaa
lasta lukemaan.
Opettaja: ”.. Kyl must tuntuu. Koska se et meil on kirjastossa toi noi
semmonen lukuseikkailu Kirjavakettu homma, et mihi kerätään sitte luettuja
kirjoja ja tehään sitte tehtäviä nii aikasempina vuosina ku mullon ollu
ykkönen, nii ne ei oo ollu halukkaita tavallaan sitä sit suorittaan, koska se on
vapaaehtosta. Mut et tää porukka on semmonen et näist melkein kaikki
suoritti viime vuonna sen. Et mä en tiedä oliko se sit se, et ne huomas et se
lukeminen on oikeesti hauskaa ja se on mukavaa. Vai onkos tää sit muuten ku
tää on tekeväinen porukka muutenki. Et hirveen vaikee sanoo. Mut et kyl mää
nyt sanosin et se innostais. Varsinki semmosta arempaa lasta. Ehkä.”
Lukemisvarmuus oli opettajan mukaan tämän tutkimuksen aikana ainakin Tomin kohdalla
kasvanut.
Opettaja: ”Et hänelle on ollu hirveen hyvä tää lukukoirahomma. Et hän on
tavallaan saanu sieltä sitä luottamusta siihen omaan itseensä.”
Santun kohdalla hän oli huomannut kehitystä sen suhteen, että tämä oli alkanut lukea
vuorosanoja tuoden ilmaisua tekstiin. Muita lukukoiran vaikutuksia tai muutoksia pojissa
opettaja ei osannut sanoa. Hän totesi, että lukemisprosessin olisi pitänyt olla
säännöllisempää, jotta vaikutuksia tai muutoksia olisi voinut havaita.
Opettaja: ”En mä osaa siihen sanoo. Koska se ois varmaan pitäny olla niin
paljon tavallaan säännöllisempää.”.
Kolmen vanhemman mukaan lukukoiratoiminta ei ollut vaikuttanut lukemismotivaatioon
kotona. Juuson kohdalla lukeminen oli vuoden aikana lisääntynyt, muttei vanhempi
osannut sanoa, oliko juuri lukukoiratoiminta siihen vaikuttanut syy.

7.3.3 Tuntemukset lukukoiratoiminnasta
Haastattelussa kysyin yleisiä tuntemuksia lukukoiralle lukemisesta. Juuso ja Mikael
totesivat kumpikin sen tuntuvan ihan hauskalta. Juuso kertoi kuitenkin jännittäneensä
vähän ensimmäisellä lukukerralla. Myös Tomi ja Santtu kertoivat jännittäneensä aluksi itse
lukemista.
Haastattelija: ”Mm. Jännittääkö sua se lukeminen vai se mitä se koira
kuuntelee vai..?”
Tomi: ”Vähä se lukeminen.”
Santtu: ”Vähän ehkä joskus mut nyt ei.”
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Haastattelija: ”Jännittääkö sua ite se lukeminen vai se koira vai..?”
Santtu: ”No jännittää enite se lukeminen.”

Tutkittavien vanhempien mukaan kaikki neljä poikaa olivat kertoneet pitävänsä
lukukoiralle lukemisesta. Mikaelin vanhempien vastauksessa kävi ilmi, että tutkimukseen
liittyvät tekniset vempaimet kuten sykemittarit kiinnostivat kuitenkin enemmän.
Vanhemmat pitivät itse lukukoiratoimintaa hyödyllisenä ja mielenkiintoisena hankkeena.
”Mukavaa vaihtelua perinteiseen oppimiseen ja lukemiseen.
Parasta lukemisessa oli Juuson ja Santun mielestä rapsuttaminen ja se, että koira kuuntelee.
Juuso: ”Mm. Se et sitä voi rapsuttaa ja sit se kuuntelee.”
Santtu: ”Noo se et saa rapsuttaa ku lukee. ”
Kysyttäessä opettajalta, mikä lukukoiratoiminnassa oli parasta, hän nosti esille sen arjen
katkaisun ja koiran antaman huomion tärkeyden. Opettaja korosti huomion saamisen
tärkeyttä nykypäivän lapsilla. Hän totesi, että huomiota kaivataan loputtomasti, ja koira
pystyy olemaan yksi sen antajista.
Opettaja: ”Ja se et onhan se vaihtelua. Se on vaihtelua tavallaan siihen että, et sullon
jotkut muutkin korvat jotka kuulee sen lapsen lukemisen ja antaa sille lapselle sen
huomion.”
Lapset näyttävät yleensä ajattelevan, että koira ymmärtää kuulemansa. Tämä näkyy
Haapasaaren mukaan siinä, että kirjaa halutaan aina jatkaa siitä kohtaa mihin viimeksi
jäätiin, jotta koira tietää, mitä kirjassa tapahtui. Tämä on yksi syy, miksi koiralle
lukeminen tuntuu lapsesta mieluisalle. Koira on elävä ja kuuleva olento, joka lasten
silmissä vielä ymmärtää ihmispuhetta. Myös aiempien tutkimusten mukaan lapset
juttelevat paljon koiralle ja uskovat tämän ymmärtävän ihmispuhetta (Macdonald, 1981, s.
200).
Haastattelija: Näyttääkö, että ne aattelee ne lapset et se koira ymmärtää?
Maarit: ”Ehdottomasti. Se on niinku ehdoton et tosiaan tän kolmen vuoden
aikana niin on tullu niinku hyvin vahvaks se, että koiran täytyy tietää miten
tarinassa käy. Jos mahdollista niin kirjaa jatketaan siitä mihin on viimeks
jääty. Et koirakin tietää, mitä siellä on, miten se juonenkäänne menee.”
Tämä näkyi tutkimuksessa kenties Juuson reaktiossa. Hän harmitteli ohjaajalle, ettei
muistanut, mihin kohtaa oli lukemisessa viime kerralla jäänyt.
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Vanhempien asenteet toimintaa kohtaan olivat Haapasaaren mukaan olleet positiivisia. Hän
kertoi, että koirille oli annettu lahjoja ja kortteja eli vanhemmat olivat myös tukeneet lasten
kiinnostusta lukukoiriin. Pienet lapset eivät usein itse käytä rahaa, vaan äidit ja isät
toimivat lahjanhankinnan mahdollistajina. Myös opettaja kertoi vanhempien asenteiden
lukukoiratoimintaa kohtaan olleen positiivisia.
Opettaja: ”Kaikilta tuli tosi positiivista palautetta. Siit et kiva tämmönen
juttu.”
Haapasaari kertoi, että vanhempien mukaan lapset olivat yleensä lukukoiratoiminnan
puitteissa alkaneet lukemaan enemmän ja vapaaehtoisesti. Kirjojen haastavuustaso on
lukemisen lisääntyessä kasvanut. Haapasaari toteaakin, että motivaatio lisää lukemista, ja
lukeminen auttaa lukemisvaikeuksiin. Lukukoirat ovat toimineet innoittajina niin, että
lapset ovat alkaneet lukea ääneen perheen omille lemmikeille. Tämä ei kuitenkaan ollut
Haapasaaren mielestä lapsille sama asia, kuin kirjastoissa lukukoiralle lukeminen.
Kun kysyin lukukoiran tuomia vaikutuksia muuhun kuin lukemiseen, poikien vanhemmista
kolme ei ollut havainnut lukukoiratoiminnan kautta muita vaikutuksia lapseensa. Santun
vanhemmat uskoivat, että poika sai lukemisen aikana rauhoittua ja kokea näin ikään kuin
terapeuttisen hetken.
Opettaja piti tärkeänä, että lapsen olisi hyvä saada miellyttäviä kokemuksia lukemisesta
vaikkapa juuri lukukoiratoiminnan kautta. Hän toteaa aikuisten herkästi korjaavan
lukemista, mitä koira taas ei tee. Koiran kanssa lapsi saa lukea ilman kritiikkiä ja tottuu
lukemiseen.
”Ja varsinki tossa kohtaa justiisa se et ku sitä niin helposti tavallaa korjaa
sitä lukemista. Et vaa tavallaan tottuu siihen et lukee. Et vaik se ei nyt
meniskää nii oikein nii antaa mennä vaa. Et pääasia et se laps yrittää lukee.”
Verrattaessa koiralle lukemista muihin lukuinterventioihin kuten vaikkapa aikuiselle
lukemiseen, opettaja näki koiralle lukemisessa hyvänä puolena arvioinnin poistumisen.
Opettaja: ”Jos mä mietin et oppilas lukee niinku opettajalle nii se on kuitenki
aina siit ei pääse mihinkää et jollain tavalla opettaja aina arvioi sitä. Et
sullon siinä niinku se. Sä mietit kokoajan et kui se laps lukee ja näi. Et siit
poistuu tavallaan semmonen elementti kokonaa. Et ku sä saat lukee koiralle.”
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Kukaan tutkimukseen osallistuneista pojista ei keksinyt huonoja puolia lukukoiralle
lukemisesta. Vanhemmista kolme ei myöskään osannut nimetä yhtään negatiivista
huomiota lukukoiratoiminnassa. Mikaelin vanhemmat toivat esille mahdolliset allergiaasiat, jotka mahdollisesti voisivat estää joidenkin lasten osallistumisen toimintaan ja
vaikeuttaa toiminnan järjestämistä kirjastoissa ja kouluissa.
Lukukoiratoiminnan tyrmäämistä tai sen hyödyttömänä näkemisestä Haapasaari ei ollut
kuullut opettajien kuten ei myöskään vanhempien taholta. Koulussa tarjottava
lukukoiratoiminta oli opettajien valittavissa ja toiset käyttivät palveluita luokkassaan
enemmän kuin toiset. Tämä voi kenties johtua epäilyksistä lukukoiratoimintaa kohtaan,
mutta yhtä hyvin myös oppilaiden ikärakenteen huomioimisesta tai siitä, ettei viesti ollut
tavoittanut kaikkia opettajia.
Huonona asiana lukukoiratoiminnassa opettaja näki koulun aikataulun tiukkuuden. Aikaa
oli rajallisesti ja myös muuta toimintaa oli tarjolla. Alimmilla luokilla opetussuunnitelma
on kuitenkin yläluokkia väljempi. Lukukoiratoiminnan saa sisällytettyä OPS:in
(opetussuunnitelman) tavoitteisiin.
Opettaja: ”Huonoin asia..? No ehkä se aikatauluttaminen. Mut et toisaalt
just sitte näiden pienten kanssa se on niinkun, se menee sillai sinne. Sen voi
pistää ympäristötiedon tunniks taikka äidinkielen tunniks tai, tai ihan. Mut
ehkä se on se aikataulun kans pelaaminen. Et jos sitä olis ihan säännöllisesti.
Et tavallaan ku on hirveesti asioita mitkä on hyviä: kivakoulu muun muassa
ja sit mitä on nää oppilaskuntajutut nii. Mut ku ne vie aikaa. Iha hirveesti.”
7.3.4

Lukukoiratoiminnan kohderyhmä

Kysyttäessä, olisiko pojista mielusta jatkaa lukukoiralle lukemista myös tulevilla luokilla,
Mikaelin ja Santun vastaus oli innokas kyllä. Santtu kuulosti olevan oikeasti innostunut
koiralle lukemisesta, mutta Mikaelin vastauksessa paistoi esille myös muun kouluarjen eli
tässä tapauksessa läksyjen välttely.
Haastattelija: ”Entä haluaisitko että tuo jatkuis vielä tuo lukukoirajuttu
että..”
Mikael: ”Ois se kivaa.”
Haastattelija: ”Nii. Vaikka kolmosluokalla jatkuis tai?”
Mikael: ”Joo! Ei tulis niin paljon läksyi joinain päivinä.”

Haastattelija: ”No haluaisitko että tuo jatkuis vielä lukukoiralle lukeminen
niinku vaikka ens vuonna tai?”
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Santtu: ”Joo.”
Haastattelija: ”Mm. Kolmosluokalla olis vielä kiva lukee?”
Santtu: ”Ihan kaikil luokil.”
Haastattelija: ”Joo. Ihan isonaki ois kiva?”
Santtu: ”Niinku sit ku on kutosel tai vitosel.”
Santtu tuntui ymmärtävän, että lukukoiraa käytetään siksi, että se tekisi lukemisesta
jollakin tapaa mukavampaa. Hän piti melkein kaikkia kouluaineita mukavina, joten hän ei
uskonut tarvitsevansa koiran edustamaa ”mukavuustekijää” oppiaineisiin.
Haastattelija: ”Joo. Entä haluaisitko et se ois joillain muilla
oppiainetunneilla mukana siellä se koira?”
Santtu: ”En mä tiedä.”
Haastattelija: ”Oisko joku aine minne haluaisit sen vai oisko ihan sama että
se ei oo tai on?”
Santtu: ”No ei ainakaan kaikkee, no melkein kaikki aineet on hauskoi et.
Mullei oo väliä.”
Kolme neljästä vanhemmasta toivoi lukukoiratoiminnan jatkuvan koululla vielä
tulevaisuudessa. Yhdessä vastauksessa asiaan ei otettu kantaa.
Haapasaari arvelee, että lukukoiratoiminnan sopivuuteen vaikuttaa usein lapsen ikä.
Alakoulun ykköskakkosella hän uskoo koiralle lukemisen toimivan kaikille, mutta
vanhemmilla lapsilla persoonallisuus ja sukupuoli vaikuttavat siihen, kiinnostaako
toiminta.
Opettajan mielestä koulun aikataulut voivat olla lukukoiratoiminnan esteenä etenkin
vanhempia oppilaita ajateltaessa. Ylemmillä luokilla opetettavia asioita on niin runsaasti,
ettei säännöllinen lukukoiratoiminta välttämättä ole mahdollista. Nuorempien oppilaiden
kanssa opetussuunnitelma ei ole niin tiukka. Kysyttäessä luokkalaisten innostusta
lukukoiratoimintaan, hän kertoi, ettei sukupuoli tai taitotaso ollut vaikuttanut innostukseen,
vaan kaikki olivat olleet yhtä mielissään lukukoirasta.
Opettaja: ”Eikä ollu siinäkää oliko hyvä lukija vai oliko vasta sit semmonen joka luki
niinku kirjaimia, äänteitä tai jotai kaks tavusia sanoja tai, tai ihan. Et ne oli kaikki yhtä
innoissaan.”
Vanhempien kesken kahdessa vastauksessa uskottiin lukukoiratoiminnan olevan
hyödyllistä kaikille. Yhdessä hyötyä arveltiin koituvan kaikille, mutta erityisesti
lukemisvaikeuksien kanssa kamppaileville ja vilkkaille lapsille. Toisessa vastauksessa
todettiin

toiminnan

soveltuvan

heikoimmille

lukijoille.

Vanhemmat

näkivät
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lukukoiratoiminnan sopivan kouluihin, ja lisäksi Juuson vanhemmat mainitsivat kirjaston
ja Santun vanhemmat näiden lisäksi vielä muut laitokset ja sairaalakoulut.
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8

TUTKIMUKSEN

LUOTETTAVUUS,

EETTISYYS

JA

YLEISTETTÄVYYS
Kvalitatiivisten tutkimusten luotettavuuden arviointi ei ole yhtä yksinkertaista kuin
kvantitatiivisilla menetelmillä tehtyjen. Määrällisen tutkimuksen luotettavuuden arviointia
varten kehitellyt käsitteet eivät aina ongelmitta istu laadullisen tutkimuksen tekoon.
Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta lisää tutkijan tarkka selostus tutkimuksen kaikkien
vaiheiden toteuttamisesta (Creswell, 2009, s. 190). Tapaustutkimuksessa tutkijalla on
valittavanaan lähes rajattomat mahdollisuudet tutkimuksen toteuttamiseen, joten hänen
tulee perustella valintansa huolellisesti. Kun tutkimusprosessi tehdään näkyväksi, lukija
saa selville, miten johtopäätöksiin on päädytty. Näin hän voi arvioida tutkimuksen
luotettavuutta. (Saarela–Kinnunen & Eskola, 2010, s. 190.) Pyrin toteuttamaan tätä
”läpinäkyvyyttä” koko tutkimukseni ajan.
Tarkoituksena on myös, että tutkimuksen lukija kykenee itse arvioimaan tutkimuksen
luotettavuutta ja tekemään omia johtopäätöksiä sen sovellusmahdollisuuksista. (Hirsjärvi et
al., 2009, s. 232.) Pyrinkin perustelemaan tekemiäni päätelmiä suorien lainauksien avulla,
jotta lukijalla olisi mahdollisuus tehdä päätelmiä tekemieni tulkintojen ja alkuperäisestä
aineistosta tuotettujen litteraatioiden vastaavuudesta. Olen myös pyrkinyt kuvailemaan
mahdollisimman tarkasti tutkimusprosessin vaiheet sekä perustelemaan tekemäni valinnat
tutkimuksen eri vaiheissa.
Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa huomio kiinnitetään koskemaan
koko tutkimusprosessia, jossa tutkijalla on hyvin keskeinen asema. Tutkijan omat
mielenkiinnonkohteet,

valinnat

ja

näkökulmat

sekä

tulkinnat

vaikuttavat

koko

tutkimukseen. (Hirsjärvi & Hurme, 2011, s. 186, 188–189; Lichtman, 2013, s. 21.) Minulla
oli taustallani omia kokemuksia, tietoja ja taitoja, joilla vaikutan kaikkeen keräämääni
aineistoon ja sen tulkintaan. En kuitenkaan usko eläinrakkauteni vaikuttaneen
tutkimustuloksiin. Kuten johdannossa totesin, olen koko elämäni ajan pitänyt eläimistä. En
kuitenkaan itse omista tällä hetkellä koiraa. Pyrin lähestymään tutkimusaineistoa
mahdollisimman neutraalisti ja objektiivisesti. Teoriaosuudessa kirjoitin eläimistä ja
koirista sen, mitä eri tutkimuksissa ja kirjoituksista niistä on aiemmin sanottu.
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Aineistoni laatuun vaikuttaa varmasti tilanteen erikoisuus lasten normaaliin kouluarkeen
verrattuna. Olin oppilaille täysin vieras aikuinen. Havainnointiaineiston keräämisessä
käytin apuna videokameraa, joka oli jokaisessa havainnoidussa lukutilanteessa läsnä.
Videokameran käytöllä saattoi olla vaikutuksia tutkimukseen. Tutkittavat voivat joko
tiedostamattaan tai tiedostetusti muokata omaa käytöstään videokameran edessä (Luff &
Heath, 2012, s. 257). Kameran vaikutuksen minimoimiseksi päätin sijoittaa sen kiinteälle
paikalle, jotta tutkittavat tottuisivat siihen, eivätkä kiinnittäisi siihen enää suuremmin
huomiota. Asetin kamera paikalleen ennen lukemistilanteiden aloittamista, ja kamera
kuvasi jokaisen pojan lukuhetken ilman keskeytystä.
Tutkimustilanteita varten järjestetyt lukuhetket poikkesivat jossain määrin normaalista
lukukoiralle lukemisesta. Esille nousi lukemisen suuri määrä tutkimuspäivien aikana sekä
epämukavaksi koetut patjat. Santun haastattelussa esille tullut musta matto oli käytössä
lukukoiralle lukemisessa jo ennen tätä tutkimusta, mutta se haettiin käyttöön vasta
viimeisenä tutkimuspäivänä. En ollut tiennyt patjan olemassaolosta ja kovempi patja oli
tilassa odottamassa valmiina. Ohjaaja Haapasaari muisteli viimeisenä tutkimuspäivänä
koulussa olevan myös mukavemman patjan, joten etsimme sen käsiimme toisesta
koulurakennuksesta. Se ei kuitenkaan ainakaan Santun mielestä ollut toista patjaa
mukavampi.

Haastattelija: ”Joo. Oliko sun mielestä erilaisia nämä tilanteet nyt ku sillo
aikasemmin ku ykkösellä ja kakkosella ootte lukenu?”
Santtu: ”No ei.”
Santtu: ”Paitsi se ku istuu siin jutul nii siinä on vähä huono istuu.”
Haastattelija: ”Aijjaa. Siinä mustalla matolla vai oliks sillä kovemmalla
huono istua?”
Santtu: ”No molemmilla.”
Haastattelija: ”Joo. Mitäs sä oot tykänny kokonaisuudessaan ku te ootte nyt,
ekaluokallahan te alotitte lukemaan lukukoiralle nii. Mitä sä oot tykänny
siitä?”
Mikael: ”No on se ihan kivaa. Sillon mä en viel niin kauheesti mut nyt kun
tulee nää testit nii ny mä oon tottunu näihin, katokku luetaan melkeen koko
päivä.”
Luotettavuuteen vaikuttaa toki myös tutkimusjoukon pieni koko. Koska työni on kuitenkin
tapaustutkimus, en oleta, että nämä neljä tutkittavaa voisivat antaa yleistettävän kuvan
koko Suomen kakkosluokkalaisista, normaalisti lukevista pojista. Koska kyseessä on pro
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gradu -tutkielma, en kuitenkaan voinut laajentaa tutkimustani sivumäärältään kovin
suureksi.
Monet tutkijat kannustavat eri menetelmien yhdistämiseen. Tällä tavoin saadaan esiin
laajempia näkökulmia ja voidaan lisätä tutkimuksen luotettavuutta. On jopa todettu, että
kenttätutkimukset, joissa ei yhdistetä esimerkiksi havainnointia ja haastattelua, ovat usein
kapaita ja heikkoja tutkimuksia. Monimetodisen lähestymistavan etu on myös
perusteettoman varmuuden vähentäminen (reduction of inappropriate certainty). Jos yhtä
menetelmää käytettäessä saadaan selviä tuloksia, tutkijat saattavat uskoa löytäneensä
”oikean” vastauksen. Kun menetelmiä on useampia, saattaa syntyä erilaisia vastauksia,
jotka poistavat näennäisen varmuuden. (Hirsjärvi & Hurme, 2011, s. 38–39.) Eri
menetelmien yhdistämistä voidaan kutsua esimerkiksi monimetodiseksi lähestymistavaksi
tai kiteyttämiseksi (crystallization). (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009, s. 233) Käytän
itse työssäni yleisesti käytettyä nimitystä triangulaatio (katso luku 6.2).
Tein haastattelut viimeisenä tutkimuspäivänäni, joten olin jo pojille melko tuttu ihminen.
Haastattelupaikka oli rauhallinen ja niin ikään oppilaille tuttu. Tulee kuitenkin ottaa
huomioon,

että

nämä

haastattelut

olivat

miltei

ensimmäisiä

tekemiäni.

Siksi

kysymystekniikassani saattoi olla myös puutteita, kuten esimerkiksi asian esittäminen
monimutkaisesti sekä liian johdattelevat kysymykset. Pojat saivat silti kysymyksistäni
selvän ja vastasivat niihin oman mielipiteensä mukaan. Jos olisin kysynyt heiltä laajoja
kysymyksiä, olisi 8-vuotiaan lapsen ollut melko vaikeaa saada vastattua niihin. Olisin
kuitenkin voinut tarkentaa kysymyksiä vielä enemmän, mutta itse tilanteessa minusta
tuntui epäluonnolliselle painostaa poikia liikaa. Siksi tyydyin usein heidän antamiinsa
vastauksiin enempää tarkentamatta. Toisaalta se olisi varmasti kannattanut tehdä, sillä osa
vastauksista jäi hieman tulkinnanvaraisiksi ja lyhyiksi. Myös Tomin kohdalla mietin,
olisiko minun kannattanut uusia haastattelu jonakin toisena päivänä. Olosuhteet eivät
kuitenkaan mahdollistaneet sitä, sillä lähdin kotimatkalle Ouluun heti haastattelujen
jälkeen.

8.1 Validius ja reliabiliteetti
Käsitteet validius ja reliabiliteetti ovat peräisin kvantitatiivisesta tutkimuksesta (Hirsjärvi
& Hurme, 2011, s. 186). Validius eli pätevyys tai luotettavuus tarkoittaa, onko
tutkimuksessa tutkittu sitä, mitä luvattiinkin tutkia ja mittaako tutkimusmenetelmä juuri
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sitä, mitä sen oli tarkoituskin mitata. Siinä myös kysytään onko aineisto valittu niin, että se
vastaa mahdollisimman hyvin tutkimuskysymyksiin. (Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 133;
Hiltunen, 2009; Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen, 2010, s. 27.) Teemahaastattelu oli
tässä tutkimuksessa mielestäni toimiva metodi, kun tarkoitukseni oli saada tietoon poikien
kokemuksia lukukoiralle lukemisesta. He saivat kertoa omin sanoin tuntemuksiaan, mutta
kysymykset eivät olleet liian laajoja, vaan melko yksityiskohtaisia. 2-luokkalaisen olisi
voinut olla vaikea vastata täysin avoimiin kysymyksiin. Siksi teemahaastattelu toimi
mielestäni avointa- tai strukturoitua haastattelua paremmin. Alkuopetusikäiset oppilaat
pystyvät kertomaan tuntemuksistaan monipuolisemmin suusanallisesti, kun verrataan, että
pojat olisivat vastanneet kyselyyn kirjallisesti. Kyselyloma vanhemmille toimi myös
mielestäni asianmukaisesti. Vanhempien oli helppo vastata siihen itselle sopivaan aikaan ja
aineistoa kertyi minulle tutkijana sopivan verran.
Firstbeat-sykeanalyysimittaus on eläinavusteisuuden tutkimuksissa ja pro gradu –
tutkielmissa vielä melko uusi metodi. Halusin saada tutkimukseeni mukaan sykkeen
mittauksen, joten firstbeat-mittaus tuntui toimivalta ratkaisulta. En kuitenkaan ollut ottanut
huomioon sitä, että korkeat sykelukemat saattoivat myös johtua innostuksesta. Tämä voi
vääristää tutkimustuloksia, kun korkea stressitaso saattaakin tarkoittaa suurta innostusta.
Siksi sykeanalyysin tuloksiin on suhtauduttava tietyllä varauksella.
Validiteetin arvioiminen laadullisessa tutkimuksessa on myös kerättyjen aineistojen ja
niistä tehtyjen tulkintojen arviointia. Kohde tulee käsitteellistää ja tulkita systemaattisesti
ja analyysi täytyy tehdä ja avata laadukkaasti. (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen, 2010,
s. 27.) Tähän pyrin omassa tutkimuksessani.
Eräiden tutkijoiden mukaan perinteisen validiuden sijaan kvalitatiivisissa tutkimuksissa
olisi kaksi pääasiallista toimintatapaa. Ensimmäinen validointikeino on osoittaa vastaavuus
tutkijan ja tutkittavien tulkintojen välillä. Tätä kutsutaan uskottavuudeksi. (Hirsjärvi &
Hurme, 2011, s. 189.) Mielestäni teemahaastattelu ja havainnointi toimivat tällaisena
vastaparina. Verratessa tutkittavien tulkintoja teemahaastattelun kautta tutkijan tekemiin
havaintoihin nähdään, tukevatko ne toisiaan. Tämä toimi tutkimukseni osalta kohtalaisesti.
Huomioin esimerkiksi, että lukutilanteet vaikuttivat samanlaisista, oli niissä mukana koira
tai ei. Samaa sanoivat myös pojat teemahaastattelujen yhteydessä. Sykemittausten tulokset
eivät kuitenkaan olleet yhteneväisiä sen suhteen, mitä pojat sanoivat lukemisen
mukavuudesta. Osassa vastauksia todettiin, että koiralle oli mukavampi lukea kuin pelkälle
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aikuiselle, mutta aikuiselle lukemista ei nostettu mukavammaksi missään vastauksessa.
Tämä näkyi sykeanalyysissa päinvastaisena, eli pelkän aikuisen seura laski poikien
stressitasoa

ja

nosti

rentoutumista.

Toisaalta,

mikäli

stressitaso

tarkoittaisi

innostuneisuutta, aikuisen seura koettiin tavallisempana ja vähemmän innostavana.
Toinen validointikeino on käyttämäni triangulaatio (katso luku 6.2) (Hirsjärvi & Hurme,
2011, s. 189). Käytin tutkimuksessani aineisto- ja menetelmätriangulaatiota. Keräsin siis
tietoa monelta eri tiedonantajaryhmältä ja

tutkin

tutkimuskohdetta useilla eri

aineistonhankintamenetelmillä. Tämä antaa tutkimuskohteesta monipuolisen kuvan.
(Eskola & Suoranta, 1998, s. 69–70; Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 142.)
Reliabiliteetti taas tarkoittaa tutkimuksen toistettavuutta (Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 133).
Reliaabiliteetti voidaan toteuttaa niin, että tutkittaessa samaa kohdetta saadaan kahdella eri
tutkimuskerralla sama tulos. Tämä tarkoittaa siis kykyä mitata ilman sattumanvaraisia
tuloksia. (Hirsjärvi & Hurme, 2011, s. 186; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009, s. 231.)
Toinen tapa osoittaa reliabiliteetti on, että sama lopputulos saadaan eri tutkimuskeinoilla
tai kahden eri tutkijan havaintoina (Creswell, 2009, s. 190). Tätä yutkimusta ei voi toistaa
uudestaan täysin samanlaisena. Minulla oli kuitenkin eri tutkimuskeinoja mukana
tutkimuksessani. Sykemittauksen ja haastattelun ja havainnoinnin tulokset eivät kuitenkaan
olleet yhteneväisiä. Tämä laskee tutkimukseni reliabilititeettia.

8.2 Yleistettävyys
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineistosta ei tehdä päätelmiä yleistettävyyttä ajatellen,
vaan ajatuksena on aristoteelinen ajatus, että yksityisessä toistuu yleinen. Toisin sanoen
tutkimalla yksityistä tapausta riittävän tarkasti saadaan esille myös se, mikä ilmiössä on
merkittävää ja toistuu, kun ilmiötä tarkasteltaan yleisemmällä tasolla. (Hirsjärvi, Remes &
Sajavaara,

2009,

s.

182.)

Voidaan

puhua

teoreettisesta

tai

olemuksellisesta

yleistettävyydestä, joissa keskeisintä ovat ne tulkinnat, jotka aineistosta tehdään. Siksi
yleistykset kannattaa tehdä tulkinnoista eikä suoraan aineistosta. (Eskola & Suoranta,
1998, s. 65–68.)
Tapaustutkimusta kritisoidaan kuitenkin usein siitä, ettei sen avulla pystytä tuottamaan
tilastollisia yleistyksiä. Tapaustutkimuksen päätarkoitus onkin tuottaa yksityiskohtaista ja
täsmentävää tietoa tutkittavasta aiheesta tapausten avulla. (Erikkson & Koistinen, 2005, s.
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34.) Pääasia on siis kokonaisvaltainen ilmiön ymmärtäminen ja selittäminen eikä
yleistäminen (Saarela–Kinnunen & Eskola, 2010, s. 194; Alasuutari, 2011, s. 237). Tähän
pyrin omassa tutkimuksessa. Tarkoitukseni on selventää lukukoiratoimintaa ja saada esille
koiran vaikutuksia erilaisiin lukutilanteisiin. En kuitenkaan pyri tällä tutkimuksellani
väittämään, että tulokset olisivat yleistettävissä myös muihin samanlaisiin tilanteisiin ja
lapsiin.
Toisaalta tapaustutkimuksen yhteydessä puhutaan kyllä analyyttisestä yleistämisestä
(analytic generalization). Käsitteitä ja malleja voidaan kokeilla muiden tapausten
selittämiseen samantyyppisissä konteksteissa. Kun kehittyvää teoriaa sovelletaan
alkuperäisestä tapauksesta poikkeaviin tapauksiin, on mahdollista kehittää ja laajentaa
kokeiltavaa teoriaa. On myös mahdollista, ettei teorian kehittäminen onnistu uusien ja
erilaisten tapausten avulla. Tällöin voi todeta, ettei luotu teoria sovellu tietyn tyyppisiin
tapauksiin. Uudet tapaukset voivat siis joko vahvistaa tai heikentää luotua teoriaa.
(Erikkson & Koistinen, 2005, s. 34–35). Oma tutkimukseni kuului mielestäni osaltaan
jälkimmäiseen kategoriaan.

8.3 Eettisyys
Tutkimusta tehdessä tutkimuseettisenä näkökulmana korostuu erityisesti tukimuksen
huolellinen

suunnittelu.

Kuula

muistuttaa,

että

tutkijan

tulee

noudattaa

tietosuojaläinsäädäntöä koko tutkimuksen ajan. Tämä tarkoittaa, että tutkija kunnioittaa
ihmisten yksityisyyttä ja pyrkii suojaamaan heidän henkilötietojaan. (Vilkka, 2006, s. 59,
61.) Tässä tutkimuksessa ainoastaan koiran ohjaajan ja hänen koiransa nimet tuodaan julki
Haapasaaren suostumuksen mukaan. Poikien nimet on muutettu ja opettajaa tai vanhempia
ei kutsuta ollenkaan nimillä. Vaikka pojat esitellään, ei heistä kerrota tarkkoja kuvauksia,
joilla ulkopuolinen voisi tunnistaa heidän oikeasta elämästä.
Tutkittavalle ei saa aiheutua minkäänlaista haittaa tutkimuksesta. Jos joku tutkittavista
näyttää haitallisia reaktioita tutkimuksen aikana, tulee kyseinen osa tutkimusta keskeyttää.
(Lichtman, 2013, s. 52) Haastattelun aikana havaitsin Tomin kohdalla jännitystä ja
sulkeutumista. Hän vastasi kysymyksiini hyvin lyhyesti eikä jäänyt pohtimaan vastauksia,
vaan vastasi nopeasti ”en tiedä”. Yritin tarkentaa kysymyksiä, mutta useinkaan se ei
tuottanut tulosta. Koska tilanne ja vastaaminen eivät näyttäneet tuntuvat Tomista
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miellyttävälle, en painostanut häntä vastaamaan tarkemmin. Näin vältin tutkimukseni
aiheuttamasta hänelle epämiellyttävää olotilaa.
Lapsia tutkittaessa on tärkeää huolehtia lapsiystävällisyydestä ja tutkimusetiikasta koko
tutkimuksen ajan. Tutkimukseen osallistuminen ei saa häiritä lapsen yöunia eikä
koulunkäyntiä. Osallistumisen tulisi olla arkipäiväistä ja hauskaa. Lapselta ja hänen
vanhemmiltaan on pyydettävä suostumus. (Aarnos, 2010, s. 173.) Lähetin kirjalliset
suostumuslomakkeet (Liite 1) opettajan avulla koko luokan koteihin. Kaikki vastaukset
olivat tutkimukseen suostuvia. Suostumuslomakkeen mukana lähetin vanhemmille myös
yhteystietoni,

jotta

huoltajat

ovat

voineet

ottaa

yhteyttä

minuun

tarvittaessa

henkilökohtaisesti. Lähetin tutkimuslupa–anomuksen Kaarinan kaupungin johtavalle
rehtorille, jolta sain hyväksyvän päätöksen tutkimukselleni.
Lasten on Aarnoksen (2010, s. 173) mukaan saatava tottua tutkijaan ja olisikin hyvä, jos
tutkija voisi viettää luokassa ainakin päivän ennen haastattelujen tekoa. Jätin itse poikien
haastattelut viimeiselle tutkimuspäivälle, jotta he ehtivät tottua minuun kahden
ensimmäisen päivän aikana.
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9 YHTEENVETO JA POHDINTAA
Tässä tutkimuksessa tutkimuskysymyksiä oli neljä: Millaiseksi haastatellut pojat kokevat
lukukoiralle lukemisen, vaikuttaako lukukoira poikien lukumotivaatioon, mitä vanhemmat,
koiran ohjaaja ja poikien opettaja ajattelevat lukukoiratoiminnasta ja vaikuttaako
lukukoiran läsnäolo poikien rentoutumis- ja stressitasoihin?
Pojat kokivat lukukoiralle lukemisen kivaksi asiaksi. Koiran läsnäolo ei kuitenkaan
vaikuttanut heidän mukaansa itse lukemiseen. Vanhemmat ja opettaja näkivät toiminnan
mukavana vaihteluna normaaliin lukemiseen. Koiran ohjaaja Haapasaari näki toiminnan
mieluisaksi lapsille. Lukemismotivaatioon liittyen pojat eivät itse kokeneet lukukoiran
aiheuttaneen siihen muutoksia. Opettaja oli vastauksessaan epävarma, ja uskoi koiran
motivoivan ainakin arempaa lasta lukemiseen.
Opettajan mielestä lukukoiratoiminta kiinnosti kuitenkin kaikkia luokkalaisia sukupuolesta
ja taitotasosta riippumatta. Myös tutkimukseen osallistuneiden poikien vanhemmat
uskoivat lukukoiratoiminnan soveltuvan kaikille. Koiran ohjaaja kuitenkin mietti, että
lukukoiran vetovoimaan voi vaikuttaa jokseenkin lapsen ikä. Pienemmillä hän uskoi
toiminnan kiinnostavan melkein kaikkia, mutta isompien lasten kohdalla persoonallisuus ja
sukupuoli vaikuttivat.
Firstbeat-sykeanalyysimittauksessa tavoitteena oli selvittää, tuottaako koiran läsnäolo
selkeää stressitason laskua ja rentoutumista yksilö- ja ryhmätilanteissa kun verrataan niitä
perinteisesti tapahtuvaan lukemisen harjoittamiseen. Vertailtaessa kaikkia tuloksia
keskenään selvisi, että suurinta stressitasoa ja vähiten rentoutumista esiintyi eniten
ryhmälukuhetkissä, joissa lukukoira oli läsnä. Vähiten stressiä ja eniten rentoutumista taas
tuottivat määrällisesti yksilölukuhetket ilman koiraa. (Kuvio 11.) (Peuraniemi, 2015.)
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Kuvio 11. Kaikkien oppilaiden neljän mittauspäivien aikana esiintyneet suurimmat
rentoutumis- ja stressitasot.(Peuraniemi, 2015).
Koiran läsnä ollessa mitattiin niin ryhmä- kuin yksilölukutilanteissakin eniten sekä
korkeinta stressitasoa että matalinta rentoutumisen tilaa. Ilman koiraa toteutetut tilanteet
aiheuttivat pojille vähemmän stressiä ja enemmän rentoutumista.
Peuraniemen (2015) mukaan selkeää tutkimustulosta ja yleistettävää argumenttia
lukukoiran rentoutumista tuottavasta tai sitä vähentävästä vaikutuksesta ei kuitenkaan
voida tehdä. Tarkemmat yksilölliset sydämen sykeanalyysit osoittivat Tomia lukuun
ottamatta, että suurinta rentoutumisen tasoa esiintyi kaikissa neljässä lukutilanteessa
kaikkien neljän eri mittauskerran aikana. Rentoutumis- ja stressitasot olivat hyvin
tilannesidonnaisia. Lisäksi on vaikea ja miltei mahdoton eritellä, sisältyikö stressitasoihin
kuinka paljon vireystason nousua. Koiran läsnäolo on voinut toimia poikia innostavana
asiana, joka siis näyttäytyi sykeanalyysissa stressitason nousuna. (Peuraniemi, 2015.)
Vaikka aiemmat tutkimukset (muun muassa Serpell, 1869, s. 81–82, Gee, 2010, s. 126 ja
Jalango, Astorino & Bomboy, 2004, s. 9) ovat osoittaneet koiran seuran laskevan lasten
sydämen sykettä ääneenlukemisen aikana, ei oma tutkimukseni tue tätä väitettä. Geen
(2010, s. 126) mukaan ääneenluettaessa aikuiselle koiran läsnäolo tekisi tilanteesta lukijalle
vähemmän ahdistavan. Niin ikään Jalangon, Astorinon ja Bomboyn (2004, s. 9) mukaan
koiran läsnäolo lukutilanteessa olisi rauhoittavampaa kuin aikuisen läsnäolo. Tällaisia
tuloksia ei näkynyt tässä tutkimuksessa. Lukijat kokivat koiran läsnäolon lukuhetkissä
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pikemminkin stressaavampana tai innostavampana verrattuna aikuisen läsnäoloon. Koiran
seura ei myöskään rentouttanut lukijoita. Gunter (1999, s. 72) uskookin, ettei pelkkä
ystävällisen koiran läsnäolo vähennä ihmisen stressiä ja levottomuutta merkittävästi, vaan
siihen tarvittaisiin läheinen suhde ja kiintymys eläimeen.
En huomannut suuria eroja lukemisessa verrattaessa tilanteita joissa koira oli tai ei ollut
paikalla. Luokassa tapahtuvissa lukuhetkissä muut luokkalaiset ja tutkittavat seurasivat
koiran liikkeittä kuunteluajalla, mutta itse lukiessaan jokainen oppilas keskittyi kirjaan.
Yksittäinlukuhetket eivät myöskään poikenneet silmämääräisesti toisistaan enemmälti, oli
koira mukana tai ei. Jokainen poika silitteli kuitenkin ainakin kerran koiraa lukuhetkien
aikana. Yleisesti ottaen koiran koskettelu oli kuitenkin todella vähäistä tutkimuksen aikana.
Muun muassa Gunter (1999, s. 73) uskoo, että koiran rauhoittava vaikutus perustuu
eritoten koskettamiseen. Tämä koskettelun vähyys voi olla yksi syy, miksi koiran seura ei
vaikuttanut lukemistilanteeseen mitenkään. Myös koiran huomioiminen katseella oli hyvin
vähäistä.
Koira näytti taas ottavan lukutilanteissa paljon kontaktia ohjaajaansa. Joskus koira halusi
seisoa ja liikuskella enemmän ja joskus taas maata lattialla paikallaan. Ohjaaja oli hyvin
neutraali ja passiivinen toimija, joka huolehti vain koiran olemisesta tilassa ja lukuhetkien
aloittamisesta ja lopettamisesta. Oppilaat näyttivät tulevan lukutilanteisiin reippaina ja
mielissään. Lukuhetket olivat kuitenkin melko pitkiä, joten välillä jokaisen kohdalla oli
havaittavissa väsymystä lukemiseen.
Seuraavassa käytän tulosten yhteenvedon selkeyttämisenä analysointitapaa tyypittely.
Tyypittely tarkoittaa aineiston ryhmittelyä yhdistetyiksi tyypeiksi eli selviksi ryhmiksi
samankaltaisia piirteitä. Tyypit ovat tiivistettyjä ja tyypillistävät. Eri vastauksia tai
toimintamalleja on siis yhdistelty tyypillisiksi tapauksiksi. (Eskola & Suoranta, 1998, s.
182.)
Tämän tutkimuksen tyypillinen tapaus on 2-luokkalainen poika, joka pitää lukemista
mukavana ja ihan helpponakin asiana. Hän ei pidä ääneenlukemista luokassakaan
stressaavana tai epämiellyttävänä, vaan ihan kivana ja tavallisena toimintana. Hänellä ei
ole koiraa, mutta hän on silti tuttu kyseisen eläimen kanssa sukulaisten ja tuttavien kautta.
Poika ei pelkää koiria. Koiralle luettaessa hän uskoo koiran kuuntelevan, mutta juuri
koiralle lukeminen ei tunnu erityisen merkitykselliselle. Lukukoiratilanteen poika käsittää
niin, että hän lukee ja koira tulee viereen makaamaan. Hän ei osaa sanoa huonoja puolia
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lukukoiralle lukemisessa. Se tuntuu kivalle, muttei vaikuta itse lukemiseen helpottavasti
eikä vaikeuttavasti, vaan tuntuu hänestä ihan tavalliselta lukemiselta. Koirallelukutilanne
jännitti poikaa aluksi lukemisen osalta. Pojan mielestä eläimistä parhaiten kuuntelijaksi
soveltuu koira. Aikuinen ja koira soveltuivat hänen mukaansa yhtä hyvin lukemisen
kuuntelijaksi. Hän ei usko lukukoiratoiminnan vaikuttaneen hänen lukemismääräänsä.
Haapasaaren mielipiteistä kävi ilmi, että jos eläinavusteista toimintaa kuten lukukoiralle
lukemista saa vain aika-ajoin, se pysyy kiinnostavana, eikä into lopahda. Myös vanhemmat
nostivat lukukoiratoiminnan hyväksi puoleksi sen tuoman vaihtelun perinteiseen
oppimiseen ja lukemiseen. Tämä vaikuttaakin olevan yksi syy lukukoiratoiminnan
suosioon. Se on erilaista ja uutta. Myös opettaja nosti esille arjen katkaisun. Hän totesi sen
olevan vaihtelua normaaliin lukemiseen.
Tutkimuksen koeasetelman selkeys vaikutti varmasti suuresti tutkimustuloksiini.
Jälkikäteen ajateltuna monta asiaa olisi voinut tehdä toisin. Mikäli tilanteet eivät olisi olleet
niin kontrolloituja pituudeltaan ja toiminnaltaan, olisivat ne varmasti olleet rennompia ja
sisältäneet myös kommunikointia koiran ja aikuisen kanssa. Olin kuitenkin asettanut
tavoitteeksi lukutilanteiden vertailun ja siksi ajattelin, että tilanteiden tuli olla
samanmittaisia. Lisäksi sykeanalyysin onnistuminen ja tulosten vertailtavuus edellyttivät
yhtämittaisia ja tarkasti ylöskirjattuja lukemisaikoja. Olin ajatellut, ettei koeasetelma tulisi
itse tutkittavien tietoisuuteen. Olin kuitenkin väärässä. Aikuisten tarkat aikataulut ja
muodollisuus siirtyivät oppilaisiinkin. He ottivat tutkimukseen osallistumisen vakavasti,
mikä näkyi hiljaisuutena, vakavuutena ja täydellisenä keskittymisenä tehtävään. Jos päivät
olisivat olleet rennompia, olisivat tuloksetkin voineet olla toisenlaisia. Tämä oli kuitenkin
yksi toteutettu tutkimus, ja seuraavat tutkijat voivat jatkaa tästä eteenpäin välttäen
tekemäni virheet tutkimuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.
Lisäksi uskon, että myös aiemmat tutkimukset koiran vaikutuksista sykkeeseen ja
verenpaineeseen on tehty koeasetelmia käyttäen. Eräässä Serpellin (1986, s. 81–82)
kertomassa tutkimuksessa lapsia tuotiin yksitellen huoneeseen ja esiteltiin tutkijalle ja
hänen koiralleen. Tilanne oli varmasti ollut uusi ja jännittävä. Ensin tutkittavia oli pyydetty
lepäilemään ja sitten lukemaan ääneen, jonka jälkeen koira oli viety ulos huoneesta, ja
sama kaava tehtiin uudelleen. Myös nämä tutkimukset ovat olleet hyvin koeasetelmallisia.
Koiran läsnäolo oli silti laskenut lepäämis- ja lukemissykkeitä (Serpell, 1986, s. 81–82.) ja
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koiran rauhoittavan vaikutuksen on havaittu olevan voimakkaampaa kuin aikuisen tai
läheisen ystävän läsnäolo ääneenlukutilanteissa (Jalango, Astorino & Bomboy, 2004, s. 9).
Koiran ohjaaja Haapasaari kertoi, etteivät oppilaat silitelleet koiraa tämän projektin aikana
niin paljon kuin yleensä. Se saattoi johtua hänen mielestään jännityksestä ja Haapasaari
esitti myös epäilyksensä alustan vaikutuksista. Viljo-koira ei päässyt samalla tapaa lähelle
lasta, kuin jos alustana olisi ollut patjan sijaan matto. Myös Santtu totesi patjan olleen
hyvin epämukava.
Keskustellessani koiran ohjaaja Haapasaaren kanssa tutkimusaineistosta, Haapasaari totesi,
että lapset pitivät kovasti myös hänestä. Jos kuuntelijana olisi ollut joku toinen aikuinen,
olisiko lopputulos ollut silloin erilainen? Tätä voi pohtia, mutta yleensäkin lapsi lukisi
lukuohjelmissa mukavalle yleisölle: kotona äidille, isälle tai sisarukselle, koulussa kenties
opettajalle tai luokka-avustajalle. Oppilaat joutuvat lukemaan ääneen vieraalle aikuiselle
melko harvoin.
Itseäni jäi hieman harmittamaan, etten huomannut kysyä pojilta, uskoivatko he koiran
ymmärtävän kuulemaansa. Kysyin kyllä, kuunteleeko koira. Tähän vastaus oli kaikkien
osalta selkeä kyllä. Serpellin ja Paulin (1994, s. 140) mukaan ihmiset joskus puhuvatkin
koirille ikään kuin ne ymmärtäisivät ihmiskieltä. Vaikka tämä ”ymmärrys” ei olisikaan
totta, se voi tuntua ihmisestä mukavalle asialle. Ajatus, että koira ymmärtää kuulemansa
tekee lukemisesta lapselle merkityksellistä. Jos asiaa lähtee pohtimaan syvällisemmin,
monet voivat jo alaluokillakin tulla siihen tulokseen, ettei koira varmaankaan ymmärrä
ihmispuhetta. Esimerkiksi eräs Haukiputaan lukukoiralle lukenut tyttö oli todennut
kysyttäessä, että ”enpä tiedä, ymmärtääkö se, mitä luen” (Koho, 2014, s. 11). Jos asia
jätetään huomioimatta, koiralle lukeminen voi säilyttää hehkunsa pitkällekin. Sama ilmiö
on havaittavissa esimerkiksi joulupukkiin liittyen. Vaikka vanhemmat lapset tietävät sen
tarunomaisuuden, on siihen silti mukava uskoa ja se tuo oman hehkunsa jouluiltaan.
Kuten tapaustutkimuksessa yleensäkin, tulokset eivät kuitenkaan ole sellaisenaan
yleistettävissä. Jokaisen oppilaan kokemusmaailma on oma. Sykeanalyysi antoi hyvin
vaihtelevia tuloksia, eikä sen kautta voida argumentoida lukukoiran vaikutuksista stressiä
tai rentoutumista lisääviksi eikä niitä vähentäviksi. Tämä osoitti mielestäni, ettei firstbeatsykeanalyysitutkimus välttämättä sovellu näin toteutettuna tällaisen tutkimuksen
tekemiseen. Haastattelujen kautta välittyi kuitenkin lukukoiralle lukemisen mieltäminen
kivaksi asiaksi. Sama päti poikien kohdalla kuitenkin myös tavalliseen lukemiseen.

96
Tutkimukseni

tarkoitus

ei

kuitenkaan

ollut

vertailla

normaalia

lukemista

ja

lukukoiratoimintaa keskenään, vaan tuoda esille neljän pojan ajatuksia lukukoiralle
lukemisesta.
Tutkimuksen tekoa hankaloittivat pitkät välimatkat. Minulla oli vaikeuksia päästä Oulusta
Kaarinaan saakka, enkä voinut tehdä sinne kuin yhden vierailun. Tutkimusaineisto oli siis
kerättävä pääsääntöisesti yhden käynnin aikana. Vanhempien Internetissä täytettävä
kyselykaavake toki hoitui paikasta riippumattomasti ja yksi tutkimuspäivä järjestettiin
ilman minun läsnäoloani. Jos olisin asunut lähempänä Kaarinaa, olisi tutkimuksesta saanut
varmasti paljon enemmän irti ja työn toteuttaminen olisi ollut mielekkäämpää. Kiireinen
aikataulu ja virheiden korjaamisen mahdottomuus eli kentälle palaaminen jälkeenpäin
tekivät suuret paineet aineistonkeruumatkalle.
Tämän tutkimuksen tarkoitus oli myös selventää lukukoiratoiminnan määritelmää
erityisesti Hali–Koira -yrityksen toiminnan kautta ja tuoda esille sekä lasten että myös
heihin liittyvien aikuisten ajatuksia lukukoiratoiminnasta. Koska juuri lapset ovat usein
lukukoiratoiminnan kohderyhmä, on tärkeää kysyä ja tutkia heidän kokemuksiaan asiasta.
Näin toimintaa voidaan kehittää lisää oikeaan suuntaan ja kohdistaa oikealle
kohderyhmälle.
Toisaalta kaikki ihmiset eivät edes pidä eläimistä tai jopa pelkäävät tai inhoavat niitä. He
eivät kenties ole tottuneet olemaan eläinten lähettyvillä tai he ovat saaneet huonoja
kokemuksia niistä. Joitakin ihmisiä eläimet taas eivät vain kiinnosta. Näitä mielipiteitä ja
kantoja tulee kunnioittaa ja kuunnella eläinavusteista toimintaa tarjottaessa. Myös Beck
(2011, 49) nostaa asian esille ja toteaa eläinten olevan vain yksi keino muiden joukossa
rikastuttamassa lasten elämää.
Lukukoiralle lukeminen voi olla monelle suuri käänne elämässä. Se voi olla motiivi, joka
saa lapsen innostumaan lukemisesta ja palaamaan kirjan ääreen uudestaan ja uudestaan.
Vain oma kiinnostus voi johtaa todelliseen aiheeseen sitoutumiseen. Ja muun muassa
Gambrell (2009, s. 252) toteaa, että mitä enemmän oppilas lukee, sitä paremmaksi lukijaksi
hän tulee. Lapsi voi haluta kertoa koiralle tarinoita, koska hän tietää, ettei koira itse osaa
lukea. Se tekee lukemiselle tarkoituksen. Sama näkyi Geen (2011, s. 130) kertomassa
pakkaamistutkimuksessa, jossa lapset olivat motivoituneita auttamaan koiraa, jonka he
oikeasti uskoivat tarvitsevan apua.
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Tulevaisuudessa kannattaisi mielestäni selvittää lukukoiralle lukemisen tuntemuksia
suuremman otantamäärän kesken. Lukukoiria alkaa olla jo ympäri Suomea ja olisi
mielenkiintoista saada sekä kokemuksia että fysiologisia mittaustuloksia kymmeniltä tai
sadoilta tutkittavilta. Tällainen tutkimus olisi toimivinta toteuttaa kvantitatiivisella
tutkimusotteella, joka mahdollistaisi paremmin suuren joukon tutkimisen samalla kertaa.
Tähän tarvitaan paljon toimivia mittareita, joiden käytettävyys ja määrä lisääntyvät vuosi
vuodelta yhteiskunnassamme. Mittareiden saaminen suurelle määrälle tutkittavia ei
tulevaisuudessa varmasti tuottaisi vaikeuksia.
Tartu Tassuun -projekti oli suunnattu erityisesti poikien lukemisen motivointiin. Tyttöjen
ajatellaan olevan motivoituneenpia lukemiseen jo muutenkin. Toisaalta kaikki eivät
varmastikkaan ole. Eläimet ovat oman kokemukseni mukaan tytöille erityisen tärkeitä ja
ihailtuja

hahmoja

tutkimusehdotukseksi

esimerkeiksi
tyttöjen

mielikuvitusleikeissä.

Ehdottaisin

lukukoirallelukemiskokemusten

tulevaisuuden

tarkastelun.

Olisi

mielenkiintoista tietää, vaikuttaako toiminta tytöistä todistetusti mielenkiintoisemmalta
kuin pojista.
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LIITE 1 Lupapyyntö tutkimukseen osallistumisesta huoltajille

Hyvä huoltaja
Rungon koulu on ollut osallisina Kaarinan kaupunginkirjaston Tartu tassuun –hankkeessa.
Sen tavoitteena on ollut innostaa lapsia lukemiseen. Käytännössä tämä on merkinnyt sitä,
että koulun oppilaat ovat päässeet säännöllisesti lukemaan kirjoja Maarit Haapasaaren
Rento- ja Viljo-koirille.
Olen Oulun yliopiston luokanopettajaopiskelija ja kiinnostunut lukukoiratoiminnasta. Olen
tekemässä

pro-gradu

tutkielmaa

lukukoiralle

lukemisen

vaikutuksista

lapsen

stressitasoon, mielihyväkokemukseen ja lukumotivaatioon. Tutkimusta varten kerään nyt
lasten kokemuksia lukemistilanteista haastattelun ja oman havainnointini avulla.
Haastattelut suoritetaan 4. ja 5. päivä marraskuuta koulupäivän aikana. Havainnoin
lukemistilanteita samoina päivinä ja käytän aineistojen taltiointiin videokameraa ja
nauhuria.
Tutkimukseen

kuuluu

myös

olennaisena

osana

stressitason

mittaus

firstbeat-

menetelmällä. Mittauksesta ja sen toteuttamisesta vastaa Vihreä hyvinvointi oy:n Teemu
Peuraniemi (FT/ Yamk). Mittaukset suoritetaan koulupäivien aikana.
Pyydän lisäksi teitä huoltajia osallistumaan lyhyeen sähköpostikyselyyn liittyen lastenne
lukemiseen ja lukukoiratoimintaan. Mikäli sähköpostin käyttö on ongelma, kyselyn voi
täyttää myös paperiversiona. Teidän kokemuksenne ovat arvokasta tutkimusaineistoa,
jolla voidaan selvittää lukukoiratoiminnan vaikuttavuutta.
Noudatan kaikessa aineiston käsittelyssä ja raportoinnissa täydellistä luottamuksellisuutta.
Tutkimuksessa mukana olevien henkilöiden identiteetti suojataan koko tutkimustyön ajan, eikä
nimiä tai henkilöllisyyttä paljastavia tietoja ilmianneta missään vaiheessa.
Osallistuminen tutkimukseen on täysin vapaaehtoista. Koska kyse on alaikäisen henkilön
osallistumisesta, tarvitsen tätä varten suostumuksen Teiltä huoltajilta. Pyydän suostumuksen
tutkimukseen osallistumiselle myös lapseltanne. Pyydän Teitä täyttämään ja allekirjoittamaan
oheisen lomakkeen, jonka jälkeen lapsenne palauttaa sen oman koulun opettajalle. Mikäli
haluatte kuulla lisää tutkimushankkeesta, voitte ottaa yhteyttä minuun joko sähköpostitse tai
puhelimitse.
Ystävällisin terveisin,
Elisa Toivonen,
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LAPSESI PALAUTTAA TÄMÄN OPETTAJALLEPro-Gradu tutkimus

Lukukoiratutkimus Rungon koululla
Tutkija: Elisa Toivonen
Oulun yliopisto
Kasvatustieteiden tiedekunta
Vanhemmat täyttävät tämän osion
Rastita valitsemasi vaihtoehto.

KYLLÄ

EI

Suostun siihen, että lapseni voi halutessaan osallistua lukemista
koskevaan haastatteluun

Suostun siihen, että lapseni voi halutessaan osallistua first-beat
sykemittaukseen

Suostun siihen, että lastani voidaan hänen halutessaan kuvata
erilaisissa lukemistilanteissa

Lapsen
_____________________

nimi_________________________________________________-
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Huoltajan/huoltajien allekirjoitukset

________________________________________
_______________________________________

Nimen selvennys
________________________________________ _______________________________________
Huoltajan/huoltajien sähköpostiosoite

_______________________________________________________________________________
_
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LIITE 2 Lukukoirakysely vanhemmille
Lukukoirakysely vanhemmille
Lapsenne osallistui syksyllä toteutettuun lukukoiratutkimukseen. Tarvitsisin tietoa vielä teidän
vanhempien näkökulmasta. Kenenkään vanhemman tai lapsen henkilöllisyys ei tule ilmi
tutkimuksessa. Lapsenne etunimeä kysytään nyt vain siksi, että voin kohdistaa tiedot oikeaan
henkilöön tutkimustyötä tehtäessä.
Lukukoiratoiminta tarkoittaa tässä kyselyssä lapsenne koulussa tarjottua lukukoiralle lukemista.
Suurkiitos vastauksistanne!
Lapsen etunimi:

Mitä mieltä lapsesi on koirista?

Mitä mieltä lapsesi on lukukoiralle lukemisesta?

Pidätkö itse lukukoiratoimintaa hyödyllisenä asiana?

Onko lukukoiratoiminta vaikuttanut jotenkin lapsesi lukemismotivaatioon? Jos on, miten?

Onko lukukoiratoiminnasta ollut lapsellenne muita vaikutuksia? Mitä?

Onko lukukoiratoiminnassa mielestäsi negatiivisia asioita? Millaisia?
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Missä lukukoiratoiminta olisi mielestäsi hyödyllistä? (Kirjastot, koulut, ei missään, tms?)

Soveltuuko lukukoiratoiminta mielestäsi jollekin tietylle kohdejoukolle vai onko se
hyödyllistä kaikille?

Haluaisitko, että lukukoiratoiminta jatkuisi koululla vielä tulevaisuudessa?


Kyllä



Ei



En osaa sanoa

Haluatko kertoa vielä jotakin lukukoiratoimintaan liittyen?

LIITE 3 Havainnointirunko ryhmälukutilanteeseen
Luokassa ilman koiraa
1.) Millaista lukeminen on?
Täriseekö ääni? Äänen voimakkuus? Itsevarmuus? Tuleeko takelteluja? Miten
oppilas reagoi niihin?

2.) Onko fyysistä liikehdintää? Lukiessa ja kuunnellessa.

3.) Odottaako lapsi jännittyneenä omaa vuoroaan?

4.) Millainen tunnelma on? Jäykkä? Normaali? Hilpeä? Luottamuksellinen?

8.) Muuta

LIITE 4 Havainnointirunko ryhmälukutilanteeseen koiran kanssa
Luokassa, koira mukana:
1.) Millaista lukeminen on?
Täriseekö ääni? Äänen voimakkuus? Itsevarmuus? Tuleeko takelteluja? Miten
oppilas reagoi niihin?

2.) Onko fyysistä liikehdintää? Lukiessa ja kuunnellessa.

3.) Odottaako lapsi jännittyneenä omaa vuoroaan?

4.) Millainen tunnelma on? Jäykkä? Normaali? Hilpeä? Luottamuksellinen?

5.) Reagoiko lapsi jotenkin koiraan? Koskettelua, puhumista, katselua

6.) Mitä koira tekee? Lähestyykö koira lasta?

7.) Mitä ohjaaja tekee?
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LIITE 5 Havainnointirunko yksittäinlukuhetkestä ilman koiraa
Lapsi ohjaajan kanssa
1.) Millaista lukeminen on?
Täriseekö ääni? Tuleeko takelteluja? Miten oppilas reagoi niihin?

2.) Onko fyysistä liikehdintää?

4.) Millainen tunnelma on? Jäykkä? Normaali? Hilpeä?

7.) Mitä ohjaaja tekee?

8.) Muuta

LIITE 6 Havainnointirunko yksittäinlukutilanteesta koiran ja ohjaajan kanssa
Lapsi, koira ja ohjaaja
1.) Millaista lukeminen on?
Täriseekö ääni? Äänen voimakkuus? Itsevarmuus? Tuleeko takelteluja? Miten
oppilas reagoi niihin?

2.) Onko fyysistä liikehdintää? Lukiessa

4.) Millainen tunnelma on? Jäykkä? Normaali? Hilpeä? Luottamuksellinen?

5.) Reagoiko lapsi jotenkin koiraan? Koskettelua, puhumista, katselua

6.) Mitä koira tekee? Lähestyykö koira lasta?

7.) Mitä ohjaaja tekee?

8.) Muuta:
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