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Tiivistelmä 

Lukutaito on tärkeä oppimisen väline. Sen rooli yhteiskunnassamme korostuu yhä enemmän uuden 
opetussuunnitelman astuessa voimaan. Monilukutaidosta tulee opetussuunnitelman yksi yleisistä tavoitteista. 
Kansainvälisissä lukutaitotutkimuksissa on todettu suomalaisten lukutaidon tason olevan erinomainen, mutta 
heikkojen lukijoiden määrä sekä sukupuolten väliset erot ovat kasvaneet. Lisäksi lastemme motivaatio 
lukemista kohtaan on todettu heikoksi. Koulussa tapahtuva lukemisen harjoittelu ei vastaa etenkään poikien 
tarpeisiin.  

Lukukoiratoiminta on Suomessa melko tuore ilmiö. Se voidaan nähdä interventiona, jonka tarkoituksena on 
innostaa lapsia lukemaan ja saada lapsi kokemaan, että hän pystyy lukemaan. Lukukoiratoiminnassa lapsi 
lukee ääneen rauhalliselle koiralle. Lapsen ei tarvitse tuntea paineita, koska koira ei keskeytä eikä tuomitse 
häntä, vaikka lapsi tekisi lukiessaan virheitä tai lukisi hitaasti. Lukukoiraohjaajan roolina on olla aktiivinen 
kuuntelija, joka puuttuu lapsen lukemiseen vain, jos lapsi ei pääse eteenpäin. Kun lukukoiratoimintaa 
toteutetaan säännöllisesti ja tavoitteellisesti, sitä voidaan pitää eläinavusteisena terapiana.  

Tutkimukseni on laadullinen toimintatutkimus. Aineistonkeruu toteutui tammi-helmikuussa 2015. Toimin 
itse lukukoiraohjaajana ja yksi koiristani lukukoirana. Lukukoiratoimintaan osallistui neljä 2.-4.luokkalaista 
poikaa. Poikia yhdisti se, että heillä oli vaikeuksia lukemisen sujuvuuden kanssa. He lukivat hitaasti ja 
takellellen. Pojat osallistuivat lukukoiratoimintaan yhteensä neljä kertaa. Jokaiselle oli varattu oma 
henkilökohtainen lukuaika. Ennen lukukoirakertojen alkamista keräsin tutkimukseeni osallistuneiden lasten 
vanhemmilta verkkokyselylomakkeen muodossa tietoa heidän lapsensa lukemisen vaikeuksiin liittyvistä 
asioista. Lasten opettajilta puolestaan sain verkkokyselylomakkeella tietoa lukemisen vaikeuksista yleisellä 
tasolla. Haastattelin lapsia ennen ensimmäistä lukukoirakertaa sekä viimeisen lukukoirakerran yhteydessä. 
Videoin lukukoirakerrat ja kirjoitin tutkimuspäiväkirjaani havaintojani lukutilanteista.  

Alkuhaastattelussa selvitin lasten odotuksia lukukoiratoimintaa kohtaan. He kaikki toivat esille toivovansa 
lukutaitonsa parantuvan. Kuitenkaan neljässä kerrassa lukutaidossa ei ehdi tapahtua suuria muutoksia. Lasten 
vanhemmat ja opettajat taas toivat verkkokyselylomakkeissa esille, että lukukoiratoiminnan kautta lapsi saisi 
rauhallisia ja paineettomia lukukokemuksia. Opettajat ja vanhemmat toivat esille psyykkisiä vaikutuksia, joita 
lukukoiratoiminnalla voisi olla. Loppuhaastattelussa lapset kuvailivat lukukoiratoimintaan osallistumista 
positiivisin ilmaisuin. He toivat esille, että ovat saaneet lukea rauhassa ja keskittyneesti, koska koira ei ole 
keskeyttänyt, kuten aikuinen saattaa tehdä. Lapset saivat lukukoiratoiminnan myötä onnistumisen 
kokemuksia lukemisesta.  
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1 Johdanto 

Lukeminen ja kirjoittaminen ovat kaikkein tärkeimmät oppimaan oppimisen välineet. Luke-

misella on monenlaisia tehtäviä. Se rikastuttaa oppilaan kieltä sanavaraston kasvaessa ja il-

mauksien lisääntyessä. Kielen rikastuessa myös ajattelu on vivahteikkaampaa. Oppilaan 

maailmankuva laajenee lukiessa ja hän oppii ymmärtämään paremmin itseään ja muita. 

Lapsi tutustuu erilaisiin ihmiskohtaloihin kirjojen kautta. Mielikuvitus rikastuu. Nykymaa-

ilma on kiireistä, joten kirjaa lukemalla voi saada rauhallisen hetken. Lapsi saa yksilöllisyy-

den ja riippumattomuuden kokemuksia, sillä kirja avaa hänelle ihan uuden maailman, jonne 

kukaan ei voi häntä seurata. (Linna, 2012, s. 6-7.) Lukutaidon rooli korostuu yhä enemmän 

monimediaisessa yhteiskunnassamme. Erilaiset tekstit ympäröivät meitä joka puolella ja 

meidän tulisi osata lukea niitä niiden tekstilajista lähtien.  

Vuonna 2016 voimaan tulevassa opetussuunnitelmassa yhtenä yleisenä tavoitteena on mo-

nilukutaito. Se tarkoittaa erilaisten tekstien tulkitsemisen, tuottamisen ja arvottamisen tai-

toja. Nämä taidot auttavat ymmärtämään monimuotoisia kulttuurisia viestinnän muotoja 

sekä rakentamaan omaa identiteettiä. Tekstikäsitys on perinteistä kirjoitettua ja sanallista 

muotoa laajempi ulottuen kuvallisiin, auditiivisiin, numeerisiin ja kinesteettisiin symbolijär-

jestelmiin. Monilukutaitoa tarvitaan ympärillä olevan maailman tulkitsemiseen ja kulttuuri-

sen monimuotoisuuden hahmottamiseen. Se tukee oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä 

ja kriittistä ajattelua.  (Opetushallitus, 2014, s. 22.)  

Lukutaidon merkitys korostuu, mutta suomalaisten lasten lukutaito heikkenee. PISA2012-

tutkimus kertoo suomalaisten nuorten lukutaidon heikentyneen entisestään edelliseen PISA-

tutkimukseen verratessa. Myös ero tyttöjen ja poikien välisessä lukutaidossa on kasvanut. 

(Kupari, Välijärvi, Andersson, Arffman, Nissinen, Puhakka & Vettenranta, 2013, s. 30, 

36.)  Kansainvälisessä lukutaitotutkimuksessa, PIRLS2011, on huomattu kuitenkin suoma-

laisten lasten lukutaidon olevan maailman kärkitasoa. Lasten lukutaidon taso ei kuitenkaan 

vastaa kansallisiin tavoitteisiimme ja yhteiskuntamme vaatimuksiin. Etenkin luetun ymmär-

täminen on suomalaisille lapsille haastavaa. Lisäksi lukutaidon kehittymisen kannalta kes-

keinen tekijä eli motivaatio on lapsillamme heikkoa.  (Kupari, Sulkunen, Vettenranta & Nis-

sinen, 2012, s. 17–22, 49.) 

Tutkimuksessani olen lähtenyt toteuttamaan interventiota, lukukoiratoimintaa, jolla on yh-

dysvaltalaisissa tutkimuksissa huomattu olevan positiivisia vaikutuksia lasten lukemiseen. 
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Tutkimukseni on laadullinen toimintatutkimus. Olen toteuttanut yhdessä yhden koirani 

kanssa kuukauden ajan lukukoiratoimintaa neljälle 2.-4.luokkalaiselle pojalle, joilla on ollut 

lukemisen sujuvuuden vaikeuksia.  Kandidaatintutkielmassani tutustuin aiheeseen liittyvään 

teoriaan ja pääsin haastattelemaan lukukoiratoimintaa toteuttavia aikuisia sekä seuraamaan 

yhden lukukoirahetken. Suomessa koirien positiivisia vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin on 

Suomen Kennelliiton alaisuudessa hyödynnetty erityisesti erityisryhmien tarpeisiin vuonna 

2001 alkaneen kaverikoiratoiminnan kautta. Lukukoiratoiminta on Yhdysvalloissa alkanut 

jo vuonna 1999, mutta meillä Suomessa ilmiö on kohtalaisen tuore.  

Jotain kouluissamme olisi tehtävä, jotta lasten lukutaidon huononeminen pysähtyisi. On poh-

dittava syitä, miksi lapsemme eivät enää lue mielellään. Tekstien maailma on kuitenkin ny-

kyään valtavan kattava, joten jokaiselle varmasti löytyisi oman mielenkiinnon mukaista lu-

ettavaa. Media vie nykyään aikaa lukemiselta ja erityisesti erilaiset pelit ovat nykypäivän 

lasten maailmaa. Kuitenkin painetun tekstin lukeminen on edelleen yhteiskunnassamme tär-

keä taito. Lukukoiratoiminta voisi olla yksi uusi ja erilainen keino parantaa lasten lukutaitoa 

säännöllisen harjoittelun ja lukemiseen keskittymisen kautta. Samalla lapsen lukemismoti-

vaatio voisi löytyä uudestaan tai vahvistua. Lukukoiratoiminnan ytimenä Shaw (2013) on 

nähnyt, että lasta ei tuomita, vaan hän saa rauhallisen ja stressittömän lukuhetken. (Shaw, 

2013, s. 367.) 

Tutkimuksessani olen halunnut selvittää, mitä tutkimukseeni osallistuvien lasten vanhemmat 

ja opettajat ovat nähneet kaiken kaikkiaan liittyvän lukemisen vaikeuksiin. Myös lapset itse 

ovat kertoneet, miten lukemisen vaikeudet tulevat esille heidän elämässään. Vanhemmat ja 

opettajat ovat myös kertoneet oman näkemyksensä lukukoiratoiminnan hyödyistä lapsille, 

joilla on lukemisen vaikeuksia. Vanhemmat ovat kertoneet omia odotuksiaan oman lapsensa 

kohdalle lukukoiratoimintaa kohtaan. Myös lapset kertoivat alkuhaastattelussa, mitä odotti-

vat lukukoiratoiminnalta. Lasten loppuhaastatteluissa ja omien havaintojeni pohjalta olen 

voinut tarkastella, miten nämä odotukset loppuen lopuksi toteutuivat. Lasten kokemus luku-

koiratoiminnasta on ollut tärkeässä osassa tutkimuksessani.  

Tämän johdannon jälkeen esittelen tutkimusongelmani kannalta keskeisiä teoreettisia lähtö-

kohtia. Aluksi tuon esille keskeisiä käsitteitä. Tutkimukseni teoriaosio koostuu kahdesta osi-

osta: koirien terapeuttisista vaikutuksista sekä lukemisesta ja lukutaidosta. Koirien terapeut-

tisia vaikutuksia esitellessäni tuon aluksi esille koirien terapiakäytön historiaa ja suomalaisia 
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koirien terapeuttisia vaikutuksia hyödyntäviä toimintamuotoja. Koska tutkimukseni on to-

teutettu koulukontekstissa, on tärkeää tarkastella koirien hyödyntämistä lasten tukena kou-

luissa keskittyen erityisesti koirien käyttämiseen lukemisen tukena. Lukemista ja lukutaitoa 

koskevassa osiossa esittelen lukutaitoa, lukemisvaikeuksia ja lukemisen sujuvuutta käsit-

teinä. Tuon myös esille lukutaidon kehitykseen liittyvää teoriaa. Esittelen myös kahden tär-

keän lukutaitoon liittyvän kansainvälisen tutkimuksen tuloksia. Opetussuunnitelmaa tarkas-

telen lukemisen ja oppimisen tukemisen osalta.  

Teoriaosion jälkeen siirryn tutkimusmetodologisiin lähtökohtiin, jossa esittelen heti aluksi 

tutkimuksen tavoitteen ja tutkimusongelmat. Seuraavaksi etenen kuvailemaan asemaani tut-

kijana sekä lapsia tutkimuskohteena. Näitä lukuja seuraa tutkimusmenetelmien esittely. Sit-

ten esittelen, miten olen kerännyt aineistoni ja pohdin erityisesti lasten haastattelemista. Ai-

neiston analysoinnin kuvaan esimerkein. Neljännessä pääluvussa esittelen tutkimustulokset 

kategorioittain. Olen tässä luvussa peilannut omia tutkimustuloksiani teoriaosiossa esittele-

miini tutkimuksiin. Pohdintaluvun olen jakanut kahteen osaan. Pohdin omissa alaluvuissaan 

tutkimustuloksiani sekä aineiston eettisyyttä ja luotettavuutta. Tutkimukseni lopusta löyty-

vät tutkimuksessani käyttämäni lähteet sekä liitteet. 
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2 Teoreettiset lähtökohdat 

Tutkimukseni teoreettisia lähtökohtia ovat eläinavusteinen terapia, lukukoiratoiminta sekä 

lukutaito ja lukemaan oppiminen. Tutkimukseni keskeinen käsite on eläinavusteinen terapia, 

sillä tutkimuksessani toteuttamaani lukukoiratoimintaa voidaan pitää sellaisena sen säännöl-

lisyyden, tavoitteellisuuden ja ammatillisuuden näkökulmasta. Erona tähän on eläinavustei-

nen toiminta, jota esimerkiksi kaverikoiratoiminta on. Taulukossa on esitelty näiden kahden 

ilmiön erot.  

 Eläinavusteisen toiminnan ja eläinavusteisen terapian erot (mukaillen Ikä-

heimo, 2013.) 

 

Näiden kahden käsitteen lisäksi voidaan vielä puhua eläinavusteisesta opetuksesta. Se on 

joko eläinavusteista toimintaa tai terapiaa riippuen siitä, kuinka usein opetusalan ammatti-

lainen sitä toteuttaa ja onko toiminnalla tarkkaan asetettuja tavoitteita. (Astorino, Bomboy 

& Jalongo, 2004, s. 10–11; Granger & Kogan, 2006, s. 284; Ikäheimo, 2013, s. 10–11.)  

2.1  Koirien terapeuttisten vaikutusten hyödyntäminen 

Kesyjä koiraeläimiä on arkeologisten tutkimusten mukaan elänyt ihmisten parissa jo 32 000 

vuotta ennen ajan laskun alkua. Aluksi koiria on käytetty metsästyksessä ja suojana. (Kle-

mettilä, 2013, s. 14–18.) Hallgren (2005) tuo esille, että esi-isämme käyttivät hyväkseen 

alkukoirien tarkkaa hajuaistia ja kuuloa metsästyksessä. Koirien herkkien aistien vuoksi ne 

pystyivät havaitsemaan nopeasti uhkaavat vaaralliset petoeläimet tai muiden heimojen viha-

mieliset ihmiset. Koira varoitti haukkumalla karkottaen samalla tunkeilijat. Tarvittaessa 
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koira puolusti ihmisiä hyökkäämällä tunkeilijoiden kimppuun. Miesten ollessa metsäretkil-

lään koirat olivat naisten ja lapsien suojana. (Hallgren, 2005, s. 11–12.) Antiikin aikana ja 

keskiajalla koira oli tärkeä kaikille yhteiskuntaluokille. Koirat eriytyivät soveltuvuutensa 

mukaan paimenkoiriin, vahtikoiriin, sotakoiriin, metsästyskoiriin, palveluskoiriin ja seura-

koiriin. (Klemettilä, 2013, s. 14–18.) Terapiatarkoituksessa koiria on käytetty pitkään, mutta 

dokumentteja tästä on vähän. 800-luvulta on ensimmäiset raportit koirien terapiakäytöstä. 

Tällöin koiria käytettiin parantamaan ihmisten sairauksia. (Frydenborg, 2006, s. 15–17.)  

Vuonna 1961 koira-avusteisesta terapiasta tuli virallista yhdysvaltalaisen psykoterapeutti 

Boris Levinsonin myötä. Levinson kokeili koiransa avulla, minkälainen vaikutus koiran läs-

näololla on lapseen terapiaistunnon aikana. Hän havaitsi monivammaisen sulkeutuneen lap-

sipotilaansa alkavan kommunikoida koiran kanssa. Lapsen oli helpompi olla läsnä terapiais-

tunnoissa koiran ollessa mukana ja lapsi rohkeni myös puhumaan. Levinson perusteli lap-

sessa tapahtunutta muutosta sillä, että eläin hyväksyy lapsen ehdottomasti ja osoittaa rak-

kauttaan lasta kohtaan. Levinson esitti eläinten olevan siirto-objekteja: lapsi siis ensin kertoo 

asioitaan eläimelle ja sitten rohkaistuu puhumaan asioistaan myös terapeutille ja lopulta 

muille aikuisille. (Altschiller, 2011, s. 3-5; Frydenborg, 2006, s. 18.)  

Seuraavaksi raportoitiin koira-avusteisen terapian käytöstä Yhdysvaltojen vankiloissa. Yksi 

vankiloista sijaitsi Washingtonissa ja siellä vangit kouluttivat koiria palveluskoiriksi. Tällä 

oli positiivinen vaikutus vankien itseluottamukseen. Schwartz ja Patronek (2003) raportoivat 

tähän osallistuneiden vankien työllistyneen eikä kukaan heistä ollut kolmen vuoden sisään 

vapautumisestaan uusinut rikostaan. (Granger & Kogan, 2006, s. 293–294.) New Yorkissa 

huomattiin, että koirien seurassa kasvatuskoteihin sijoitetut lapset, jotka olivat olleet usein 

sulkeutuneita, masentuneita ja vihamielisiä aikuisia kohtaan, alkoivat koirien seurassa kertoa 

tunteistaan ja ongelmistaan (Hallgren, 1991, s. 38–39).  

2.1.1 Suomessa kaverikoiria ja kuntoutuskoiria 

Suomessa koirien positiivisia vaikutuksia alettiin hyödyntää virallisesti vuonna 2001, kun 

Suomen koiratoiminnan kattojärjestö Suomen Kennelliitto alkoi toteuttaa yhdessä avustaja-

koirakouluttajakouluttaja Leena Rajalan kanssa kaverikoiratoimintaa. Tavoitteena oli tuoda 

koirien terapeuttiset vaikutukset mahdollisimman monelle ihmiselle. Kaverikoirat vieraile-

vat pääsääntöisesti erityisryhmien, kuten vanhusten, vammaisten ja lasten luona koulutuk-
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sellista ja virkistyssyistä. Kaverikoiratoiminta on eläinavusteista toimintaa, koska se on va-

paaehtoista ja henkilöt eivät toteuta sitä ammatikseen, vaan ovat tulleet mukaan perehdytyk-

sen kautta. Kaverikoirat haluavat parantaa asiakkaiden elämänlaatua ja näin vaikuttaa ihmis-

ten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin positiivisesti. Vuodesta 2013 lähtien Kennelliiton ka-

verikoiratoiminta on ollut kansainvälisen eläinavusteisen toiminnan kattojärjestön AAI:n 

(Animal Assisted Intervention) täysjäsen. Kaverikoirat testataan Suomen Kennelliiton kri-

teerein paikallisten kaverikoiraryhmien toimesta. Kaverikoirien on oltava terveitä, vähintään 

2-vuotiaita, ihmisrakkaita ja yllättäviin tilanteisiin sopeutuvia. Kaverikoiraohjaajan on osat-

tava lukea koiraansa ja oltava sen tukena vierailutilanteissa. Ohjaajalta vaaditaan myös pit-

käjänteistä sitoutumista toimintaan. (Suomen Kennelliitto, 2015.) 

Suomessa on myös järjestö Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry. Tässä koiransa kanssa 

mukana olevilta vaaditaan sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammattia. Koiria käytetään 

apuna työssä tavoitteellisesti. Niiden avulla tuetaan ja edistetään ihmisten kokonaisvaltais-

hyvinvointia – niin fyysistä, psyykkistä kuin sosiaalista hyvinvointia sekä oppimista. Yhdis-

tyksen toimintamuotoihin kuuluu järjestää kerran vuodessa kurssi koira-avusteisesta työs-

kentelystä. Lisäksi se järjestää soveltuvuuskokeita kasvatus- ja kuntoutuskoirakoksi halua-

ville ohjaajille ja heidän koirilleen. Kokeessa on pieniä tehtäviä, jotka mittaavat esimerkiksi 

koiran suhtautumista vieraaseen ihmiseen ja koiran yhteiskuntakelpoisuutta. Kokeen avulla 

arvioidaan koirakon soveltumistaan työhön. Merkiksi kokeen suorittamisesta hyväksytysti 

saa luvan käyttää Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry:n oppilasliivejä. (Koirat kasvatus- 

ja kuntoutustyössä ry, 2015.) 

Jotta saa oikeuden käyttää järjestön virallisia liivejä, täytyy koirakon antaa työnäyttö. Se on 

suoritettava vähintään kahden vuoden sisällä soveltuvuuskokeesta. Työnäytön voi antaa kol-

mella tavalla. Koirakko voi työskennellä omalla työpaikallaan, jonne saapuu kaksi tuomaria 

arvioimaan koirakon työskentelyä arvioiden esimerkiksi työskentelytaitoja ja koiran kontak-

tia sen ohjaajaan ja asiakkaaseen. Näytön voi antaa myös videolla. Siinä tulee näkyä koko-

nainen asiakastapaaminen. Tähän tapaan kuuluu myös suorittaa hallintakoe. Työnäytön voi 

antaa myös soveltuvuuskokeen yhteydessä siinä tapauksessa, kun koirakon työpaikalle ei 

salassapitosäännösten vuoksi saa tulla tuomaroimaan eikä asiakkaita saa kuvata. Koirakko 

saa toimia kasvatus- ja kuntoutuskoirakkona vain alalla, jolle se on antanut työnäyttönsä. 

Tarvittaessa alaa voidaan päivittää videolla. Myös Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry on 

AAI:n (Animal Assisted Intervention) täysjäsen. (Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry, 

2015.)  
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Samantapaista toimintaa on myös sosiaalipedagoginen koiratoiminta, jota toteuttaa esimer-

kiksi Suomen Hoivakoira tarkoituksenaan edistää ihmisten fyysistä, psyykkistä ja sosiaa-

lista hyvinvointia. Painopisteenä on syrjäytymisen ehkäiseminen ja mielenterveystyö. Sosi-

aalipedagoginen koiratoiminta haluaa tukea elämänhallintaa ja viedä ihmistä eheytymisen 

tielle. Koiran ajatellaan rauhoittavan ja tasapainoittavan ihmistä.  Toimintaa toteutetaan 

pienryhmissä koulutetun ohjaajan johdolla. Koiraa pidetään motivaation tekijänä, josta jo-

kainen kantaa vastuuta. Toimintaan osallistuvat saavat koiran kautta kokemuksen hyvin-

voinnin rakentumisesta, sillä hyvinvoinnin peruselementit ihmisillä ja koirilla ovat pitkälti 

samanlaiset. Koiraan peilaamalla osallistujat voivat kiinnittää huomioita oman elämänsä 

hyvinvoinnin peruselementteihin. Toiminnassa ihmiset osallistuvat koiran hoitamiseen. 

Tärkeää on myös opetella koiranlukutaitoja tavoitellen selkeää, johdonmukaista, turvallista 

ja molemmin puolin kunnioittavaa suhdetta ihmisen ja koiran välillä. (Suomen Hoivakoira, 

2015.)  

Näistä kolmesta Suomessa toteutettavasta järjestäytyneestä koirien vaikutuksia ihmisen hy-

vinvointiin hyödyntävistä toimintamuodoista kaverikoiratoiminta on edelleen tunnetuinta, 

koska se on Kennelliiton alaisuudessa tapahtuvaa toimintaa ja sitä toteutetaan ympäri Suo-

mea. Kaverikoiratoiminta myös eroaa näistä kahdesta niin, ettei siinä vaadita koiranomista-

jalta sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan koulutusta. Mukaan pääsee testauksen ja perehdy-

tyksen kautta. Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä sekä sosiaalipedagoginen koiratoiminta 

puolestaan ovat yrityksiä, jotka kouluttavat koirakkoja eli koiraa ja sen omistajaa tulemaan 

mukaan toimintaan. Koiraa käytetään ammatillisena apuna ja tavoitteellisesti. Kaverikoira-

toiminnalla puolestaan pyritään tuomaan koirien positiivisia vaikutuksia mahdollisimman 

monelle ihmisille painottaen kuitenkin heitä, jotka eivät voi pitää omaa koiraa esimerkiksi 

siitä syystä, että asuvat laitoksessa. 

2.1.2 Koiran ja ihmisen välinen vuorovaikutus 

McBriden (1995) mukaan ihmisen ja koiran suhteen perustana on, että ihminen on tietoinen 

koiran fyysistä tarpeista ja ymmärtää koiran käytöstä. Koiran käytös riippuu vahvasti sen 

rodusta. (McBride, 1995, s. 99.) Vartiovaaran (2006) mukaan ihmisen ja eläimen välinen 

suhde on luonteeltaan emotionaalinen. Lemmikit eivät arvostele ihmisiä, vaan osoittavat eh-

dotonta rakkautta ihmisiä kohtaan.  Helliessämme lemmikkiä verenpaineemme laskee. Li-

säksi meissä tapahtuu neurokemiallisia muutoksia hormonierityksessä dopamiinin, beeta-
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endorfiinien, prolaktiinin ja oksitosiinin erityksen lisääntyessä verenkiertoomme. Tämän 

seurauksena ihmisen mieliala kohoaa, turvallisuuden tunne kasvaa ja ihminen on kaiken 

kaikkiaan mieleltään rauhallisempi, onnellisempi, tyytyväisempi ja ottaa paremmin huomi-

oon muita ihmisiä. Lemmikit huomaavat herkästi, jos omistajalla on vaikeuksia. Lemmikit 

tarjoavat tilaisuuksia leikkimiseen. Aikuinen saa vapaasti olla leikkimielinen, sillä lemmikin 

kanssa leikkivää aikuista ei yleensä kritisoida. (Vartiovaara, 2006.)  

Mujusen (2002) mukaan koiran ja ihmisen vuorovaikutuksen peruslähtökohtana on kahden 

lajin välinen keskinäinen ymmärrys. Tarvitaan siis yhteinen kieli. Sekä ihmisellä että koi-

ralla on omat viestintäkielensä tunteidensa ja tarpeidensa ilmaisemiseen. Vuorovaikutuksen 

mahdollistamiseksi molempien osapuolten on kyettävä tulkitsemaan tietyn perustason ver-

ran toisen lajin käyttämää viestintää. Koiran ja ihmisen vuorovaikutuksessa on aina läsnä 

sekä verbaalinen eli sanallinen että non-verbaalinen eli sanaton viestintä. Non-verbaaliin 

viestintään liittyy tunnevaltainen asennoituminen ja sen vaikutus kommunikaatiotilantee-

seen. Koira käyttää vahvasti elekielen viestintää, joten se valitsee ihmisen viestinnästä aluksi 

sanattoman viestinnän merkit. Kun sanallisen ja sanattoman viestinnän välillä on ristiriita, 

aiheutuu ristiriitoja ja ongelmia. Negatiivinen sävy sanattomassa viestinnässä hankaloittaa 

tai jopa tekee mahdottomaksi vuorovaikutuksen ihmisen ja koiran välillä. Negatiivinen sa-

naton viestintä saa koiran tuntemaan olonsa uhatuksi. (Mujunen, 2002.) 

Hallgrenin (2005) mukaan koira paljastaa aina tunteensa (Hallgren, 2005, s. 36). Koiran tun-

teenilmaisu on välitöntä eikä se peittele tunteitaan. Koiralla on erityinen kyky saada ihminen 

hyvälle tuulelle. Koiran ilo tarttuu herkästi lapseen. (Hallgren, 1991, s. 31.) Koira viestii 

yleisesti elekielen kautta. Koira kertoo sen hetkisestä mielentilastaan naaman ilmeillä, kor-

vien asennolla, hännän kantotavalla, kehon painopisteen muutoksina ja katseen suunnalla. 

Tukena koira voi käyttää ääntään, kun se haluaa korostaa tilannetta. Kun koira kokee itsensä 

uhatuksi, se käyttää ensin elekieltään. Mikäli se ei vähennä vallitsevaa painostusta, se käyt-

tää ääntään muristen ja haukkuen. Koiran äärimmäisin viestintäkeino on loukata uhan ai-

heuttajan fyysistä koskemattomuutta. Elekielen ja aggressiivisuuden lisäksi koira käyttää 

ristiriitatilanteista selviämiseen sijaistoimintoja, joko vaipumista passiivisuuteen tai ylivil-

kasta keskittymiskyvytöntä toimintaa ja aggressiivisuutta. (Mujunen, 2002.)  

Hallgrenin (2005) mukaan koirien kautta saamme paljon fyysistä kontaktia ja kosketusta. 

Lapsen saama kosketus luo perusturvallisuutta ja lapsi saa kokea suojan, turvan, rakkauden 

ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Koiran seurassa ei koskaan tarvitse tuntea olevansa yksin. 
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(Hallgren, 2005, s. 17–20.) Hallgren (1991) esittää, että koiran seurassa vanhemman tilapäi-

nen poistuminen mahdollisesti lievittää lapsen ahdistusta. Koira on rauhallinen ja se tarttuu 

lapseen. Tämä luo lapselle turvallisuuden tunnetta. Jos lapsi alkaa itkeä, koira menee yleensä 

lapsen luokse. (Hallgren, 1991, s. 31.)  

Hallgren (2005) tuo esille, että ihmisillä on huomatuksi tulemisen tarve. Jos joutuu tunte-

maan itsensä syrjityksi tai kokee, ettei kukaan huomaa, joutuu alttiiksi suurelle psyykkiselle 

rasitukselle. Haluamme saada arvostusta, kokea kuuluvamme yhteisöön ja tulla hyväksy-

tyksi. Koira hyväksyy, huomaa ja kaipaa meitä kritiikittömästi. Hallgrenin (2005) mukaan 

yksikään ihminen ei pysty samaan. Lisäksi ihmisillä on voimakas hoivaamisen ja huolehti-

misen tarve. Tämä näkyy erityisesti voimakkaasti lasten nukke- ja pehmoleluleikeissä. Ih-

miset saavat purkaa koiraan hoivaamistarvettaan, sillä koiralla on monenlaisia tarpeita, jotka 

ihmisen tulee täyttää. (Hallgren, 2005, s. 17–20.) 

2.1.3 Koirat lasten tukena kouluissa 

Kouluissa koiria voidaan käyttää tukena sosiaalistumisessa, rentoutumisessa, kommunikoin-

nissa sekä ahdistuneisuudesta ja stressistä kärsivien lasten apuna (Delta Society, 2014). Koi-

rien avulla luokkahuoneeseen voidaan luoda tuomitsematonta ilmapiiriä tuoden samalla iloa, 

leikkisyyttä ja innostuneisuutta. Koirilla on myös rauhoittava vaikutus 6-11-vuotiaisiin lap-

siin tutkimustuloksien mukaan, sillä ne osoittavat hyväksyntää, kiintymystä ja luottamusta. 

Koirilla on myös huomattu olevan positiivinen vaikutus lasten motivaatioon. (Friesen, 2009, 

s. 106, 113–114, 116.) Koirien läsnäolon psyykkisinä vaikutuksina on huomattu itsetunnon 

ja itseluottamuksen kasvaminen sekä empatiakyvyn kehittyminen. On myös havaittu, että 

lapset ovat oppineet kontrolloimaan omaa käyttäytymistään. Koirien myötä vuorovaikutus 

koko luokassa on lisääntynyt. Koirilla on vaikutuksia myös lasten tunne-elämään, sillä nii-

den eleiden ja ilmeiden perusteella tehdään päätelmiä koirien tunnetilasta ja näin opitaan 

tulkitsemaan tunteita. (Granger & Kogan, 2006, s. 273; Friesen, 2009, s. 113–114, 116.) 

Kotrschal ja Ortbauer (2003) ovat tutkineet koirien läsnäolon vaikutuksia 1.luokkalaisiin 

lapsiin itävaltalaisessa koululuokassa, jossa oli 24 maahanmuuttajataustaista oppilasta. Koi-

ria oli kolme ja ne olivat opettajan omia. Tutkimuksen aluksi videoitiin avoimia oppimisti-

lanteita joka viikko kahden tunnin ajan ilman koiria. Tämän jälkeen videoimista jatkettiin 

samaan tapaan, mutta koira oli mukana tilanteissa. Tutkimuksessa huomatiin, että kaiken 

kaikkiaan lapset osoittivat huomattavaa kiinnostusta koiria kohtaan. Lapset katsoivat koiria, 
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oleskelivat niiden lähellä ja silittivät niitä. Huomattiin, että lapset olivat vähemmän yksin ja 

viettivät enemmän aikaa ryhmässä. He myös kiinnittivät enemmän huomiota opettajaansa. 

Lapset käyttäytyivät vähemmän huomiota herättävästi ja häiritsevästi koiran ollessa luo-

kassa. Myös aggressiivinen käytös väheni. Tämä johtuu siitä, että lapset viettivät useammin 

aikaa koirien kanssa eikä heillä ollut näin aikaa eikä kiinnostusta häiritä luokkatoverei-

taan.  Koirien läsnäolon vaikutusten erot sukupuolten välillä olivat vähäisiä, mutta poikien 

sosiaaliseen käyttäytymiseen ne vaikuttivat syvällisemmin. Kommunikaatio lasten välillä ja 

lasten ja opettajan välillä oli intensiivisempää koirien ollessa luokassa luokassa.  Useat lapset 

olivat innokkaita oppimaan koirien käyttäytymisestä ja tarpeista. Tutkimuksen jälkeen opet-

taja toi koiria edelleen kouluun ja huomasi niiden läsnäolon vaikutusten pysyvän. (Kotrschal 

& Ortbauer, 2003, s. 151–157.) 

Friedmann (1983) kumppaneineen tutki jo 1980-luvulla, minkälainen vaikutus koiran läsnä-

ololla oli lapsen verenpaineeseen lukemistilanteessa. Huomattiin, että lapsen verenpaine oli 

alhaisempi, kun hän luki ääneen koiran läsnä ollessa kuin lukiessaan ääneen ystävälle tai 

aikuiselle. 2000-luvulla Friedmann kumppaneineen totesi, että lasten ahdistus väheni, kun 

rauhallinen koira oli heidän seurassaan. Nämä positiiviset tutkimustulokset johtivat useiden 

lukukoiraohjelmien perustamiseen.  (Le Roux, Swartz & Swart, 2014, s. 657.) Lukukoira-

toiminta sai alkunsa vuonna 1999 Yhdysvalloissa sairaanhoitaja ja terapiakoirayhdistyksen 

jäsenen Sandi Martinin toimesta. Martinin tavoitteena oli R.E.A.D.-ohjelman avulla edistää 

emotionaalisesti turvallista ympäristöä lukemaan opetteleville lapsille, jotta he voisivat 

päästä irti peloistaan. Toimintaa toteutettiin aluksi kirjastoissa ja vähitellen se laajeni kou-

luihin. Toiminta laajeni myös eri puolilla Yhdysvaltoja ja lopulta muihinkin maihin. (Alt-

schiller, 2011, s. 11–12.) 

Lukukoiratoiminta on yksi toimintamuoto, jonka avulla lapsia voidaan tukea kouluissa. Suo-

messa siihen ei vaadita sitä toteuttavilta mitään koulutusta, vaikka Koirat kasvatus- ja kun-

toutustyössä ry:n viralliset koirat voivat toimia myös lukukoiratoiminnassa. Lukukoiratoi-

minta on meillä Suomessa melko tuore ilmiö ja se on vielä melko vähäistä. Lapselle, jolla 

on lukemisvaikeuksia, vaatimus lukea ääneen aikuiselle voi olla pelottavaa ja stressaavaa. 

Ääneen lukemisen on huomattu nostavan verenpainetta ja lapsen stressitasoa. (Kaymen, 

2005, s. 8.)   
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Lukukoiratoiminnassa lapsi lukee lukukoiralle ääneen 20–30 minuutin ajan mahdollisimman 

häiriöttömässä paikassa koiran ollessa sen välittömässä läheisyydessä joko vieressä tai sy-

lissä. Lukukoiraohjaaja on heidän vieressään aktiivisesti kuunnellen. Hän puuttuu tilantee-

seen vain lapsen kohdatessa sellaisia hankaluuksia lukiessaan, että hän ei pääse enää eteen-

päin. Silloinkin vuorovaikutusta luodaan koiran kautta. Jos eteen tulee esimerkiksi vaikeasti 

luettava sana, lukukoiraohjaaja voi sanoa, ettei koirakaan ymmärrä sanaa ja että he voivat 

yhdessä äänne tai tavu kerrallaan päästä eteenpäin. Näin lapsen ei tarvitse paineistua, sillä 

hän ei ole tilanteessa ainut, joka ei osaa, kun koirakaan ei osaa. Lukukoiratoiminnassa tär-

keintä onkin, että tilanteessa ei tuomita lukemisen kanssa kamppailevaa lasta, vaan koira 

rauhoittaa lasta lukutilanteessa ja näin vähentää stressiä. (Shaw, 2013, s. 367.) 

Yhdysvalloissa on julkaistu tutkimuksia lukukoiratoiminnasta. Suomessa sitä ei ole vielä 

kovinkaan paljon tutkittu lukuun ottamatta muutamia opinnäytetöitä. Yhdysvaltalaiset tutki-

mustulokset ovat tuoneet esille lukukoiratoiminnan positiivisia vaikutuksia. Shawn (2013) 

tutkimuksessa kerättiin kokemuksia R.E.A.D.-lukukoiraohjelmasta opettajilta, vanhemmilta 

ja 197 oppilaalta. Ohjelmaa oli toteutettu koulussa yhden lukuvuoden ajan. Opettajat huo-

masivat oppilaiden itseluottamuksen suullista lukutaitoa ja tarinan uudelleen kertomista koh-

taan kasvaneen sekä oppilaiden käyttävän lukemisstrategioita tehokkaammin. Lasten halut-

tomuus lukemista kohtaan muuttui lukemisesta nauttimiseksi. Lukutaitotesti osoitti myös 

lukutaidon parantuneen. Vanhemmat huomasivat samansuuntaisia asioita opettajien kanssa. 

Oppilaat huomasivat lukemisvarmuutensa kasvaneen ja koira heidän mukaansa rauhoitti lu-

kemistilanteessa. (Shaw, 2013, s. 368.) 

Koiran vaikutuksista lasten lukemiseen on tehty myös kokeellisia tutkimuksia. Näissä tutki-

muksissa ei ole huomattu merkittäviä eroja koiran seurassa lukemisen ja perinteisen luokassa 

lukemisen välillä. Petersenin (2008) tutkimuksessa selvitettiin, vaikuttiko vuorovaikutus 

eläimen kanssa 7.luokkalaisten lasten luetun ymmärtämiseen verrattuna heihin, jotka eivät 

olleet eläimen seurassa lukemisen aikana. Näiden kahden ryhmän välillä ei ollut tilastolli-

sesti merkittävää eroa. (Petersen, 2008, s. 12–13, 61.) Le Rouxin, Swarztin ja Swartin (2014) 

tutkimuksessa oli myös kokeellinen asetelma. Tässä tutkimuksessa oli kolme 3.luokkalai-

sista koostuvaa ryhmää: koiralle lukevat, pehmolelulle lukevat ja aikuiselle lukevat. Tutki-

muksen perusteella huomattiin, että koirille lukeneiden lukutaito oli joiltain osilta parantunut 

ESSI-lukutaitotestin mukaan. Erot eivät kuitenkaan olleet tilastollisesti merkittäviä. (Le 

Roux et al., 2014, s. 667–668.)  
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Koirat voivat olla myös lahjakkaiden lasten lukemisen ja kirjoittamisen tukena koulussa. 

Friesen (2013) on kuvannut koiraa ainutlaatuiseksi ja arvokkaaksi sosiaalisen, emotionaali-

sen ja kasvatuksellisen toiminnan tueksi lahjakkaille lapsille. Keskimääräisesti lahjakkaampi 

lapsi saattaa tuntea olonsa yksinäiseksi, mutta koiran kanssa lapsi voi saada kokea tunnetta 

kumppanuudesta. Koira voi myös lohduttaa lasta. Lahjakkaalla lapsella on usein korkeat 

odotukset itseään kohtaan. Heidän itseluottamuksensa voi olla huono, koska he kokevat jat-

kuvasti alisuoriutuvansa omiin odotuksiin nähden. Koiran kanssa lapsi voi vapautua pai-

neista ja vain nauttia lukemisesta ja kirjoittamisesta. Lapsen ei tarvitse vaatia itseltään täy-

dellisyyttä, sillä koira ei välitä virheistä. Luonnoltaan leikillinen koira voi myös vapauttaa 

lapsen niin, että lapsi rentoutuu, leikkii ja käyttää mielikuvitustaan. (Friesen, 2013, s. 6-9.)   

2.2  Lukeminen ja lukutaito  

Lukeminen on psykologinen tapahtuma, jossa lukija ottaa informaatiota tekstistä, käsittelee 

sitä ja reagoi siihen. Lukemistilanteessa saatu informaatio herättää lukijan ajatuksia ja emoo-

tioita. Lukiessaan ihminen on vuorovaikutuksessa tekstin kanssa. Lukeminen koostuu me-

kaanisesta merkkien tuntemisesta ja tulkitsevasta sisällön ymmärtämisestä eli teknisestä lu-

kutaidosta ja luetun ymmärtämisestä. (Ahvenainen & Holopainen, 2005, s. 51–54; Sarma-

vuori, 2003, s. 16–17; Takala, 2006a, s. 19.)  Hooverin ja Goughin (1990) mukaan lukutaito 

koostuu dekoodauksesta ja kielellisestä ymmärtämisestä. Nämä molemmat lukutaidon osa-

alueet ovat yhtä tärkeitä. (Hoover & Gough, 1990, s. 127–128.)  

Varhaisina kouluvuosina dekoodaustaidot ja kielellisen ymmärtämisen taidot ovat erillisiä, 

mutta myöhempinä kouluvuosina näiden taitojen välinen suhde lähenee. Varhaisina koulu-

vuosina dekoodaustaidot korreloivat kielellisen ymmärtämisen taitoja voimakkaammin lue-

tun ymmärtämisen kanssa, mutta myöhempinä kouluvuosina tämä suhde muuttuu päinvas-

taiseksi. Edistynyt dekoodaus tarkoittaa kykyä nopeaan sanatunnistukseen. (Hoover & 

Gough, 1990, s. 128–131.) Lukeminen tapahtumana on dekoodausta eli merkkijonon purka-

mista osiinsa ja sen kokoamista merkitykselliseksi sanaksi ja tekstin ymmärtämistä. Dekoo-

dauksen kautta lukija saa tekstistä informaatiota ja luo tekstille merkityksen. Jotta lukutaito 

olisi riittävä, tarvitaan sekä dekoodausta että ymmärtämisen taitoja. (Ahvenainen & Holo-

painen, 2005, s. 51–54; Sarmavuori, 2003, s. 16–17; Takala, 2006a, s. 19.) 
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Linnakylän (2005) mukaan lukutaitoon kuuluu neljä eri lajia. Sujuva perustaito on teknistä 

ja välineellistä. Sitä tarvitaan oppimiseen. Se sisältää teknisen lukutaidon eli kyvyn hyödyn-

tää kirjain-äänne – vastaavuutta ja tekstin ymmärtämisen taidon. Toimiva lukutaito on funk-

tionaalista, aktiivista, sosiaalistavaa, kulttuuri- ja kontekstisidonnaista. Sitä tarvitaan joka-

päiväisessä elämässä selviämiseen ja ympäristön vaatimuksiin sopeutumiseen. Vapauttava 

lukutaito on emansipoivaa, dynaamista ja kriittistä. Se avaa yksilön mahdollisuuksia ja ri-

kastaa elämää. Autenttinen lukutaito liittyy arvoihin ja tavoitteisiin. Se valtauttaa, vahvistaa 

vaikutusmahdollisuuksia sekä uudistaa yksilöä ja yhteisöä. (Lerkkanen, 2006, s. 10–11; Lin-

nakylä, 2005, s. 30.) 

Lukemisen teoriamalleista käytetyin on kaksoisreittimalli, jonka mukaan sanan tunnistami-

sessa voidaan käyttää kahta eri strategiaa. Fonologisessa strategiassa edetään äänteistä ta-

vuihin ja hahmotetaan sana pala palalta. Ortografisessa strategiassa, jota kutsutaan myös ko-

kosanamenetelmäksi, edetään suurempien kokonaisuuksien avulla ja hahmotetaan tavu tai 

koko sana kerrallaan. Ortografisessa strategiassa tunnistetaan sanan osa tai koko sana uudel-

leen jo ulkonäöltä. Fonologinen strategia perustuu äänteiden ja tavujen analyysiin. Suomen 

kielen kannalta fonologinen strategia on varsinkin lukemisen alkuvaiheessa hyödyllisempi 

kuin ortografinen strategia, sillä kielemme perustuu taivutusmuotoihin ja päätteisiin, jotka 

tekevät sanoista pitkiä. (Takala, 2006a, s. 20.) 

Dekoodaus etenee subleksikaalisesta leksikaaliseen:  

Kuvio 1.  Dekoodauksen eteneminen (mukaillen Takala, 2006a.)  

Lukutaidon kehittyessä leksikaalisesta strategiasta tulee vallitseva ja lukeminen nopeutuu 

(Takala, 2006a, s. 21).  
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2.2.1 Lukutaidon kehittyminen 

Lapsen kielelliset taidot alkavat kehittyä jo ennen kouluikää. Pienen lapsen kiinnostus kir-

joitettuun kieleen herää, kun hän saa olla kirjojen kanssa tekemisissä. Lapsi oppii lukemiseen 

liittyviä asioita, kuvan ja sanan yhteyden, saa käsityksen lukusuunnasta, hahmottaa pitkiä ja 

lyhyitä sanoja ja otsikkojen käyttöä. Lukemisvalmiudet ja – motivaatio alkavat kehittyä huo-

maamatta. (Takala, 2006a, s.14.) Lapsi alkaa ymmärtää kirjoitetun ja puhutun kielen suh-

detta. Keskeinen lukemisvalmiuksiin liittyvä oivallus on, että lapsi ymmärtää kirjoitetun kie-

len merkeillä ja puheella olevan yhteys ja että kirjoitettu kieli voidaan kääntää puheeksi ja 

puhuttu kieli voidaan kirjoittaa. Useat lapset alkavat tulla tietoisiksi myös siitä, että puhe 

voidaan jakaa pienempiin yksiköihin. Osa oivaltaa tämän asian vasta opetuksen myötä. 

(Salmi, Huemer, Heikkilä & Aro, 2013, s. 10.)  

Kuvio 2.  Lukemisvalmiudet (mukaillen Takala, 2006a.) 

Leikkiessään lapsi harjoittaa lukemisvalmiuksiin liittyviä taitoja. Esiopetuksessa niitä ale-

taan harjoitella tietoisesti. Esiopetuksen aikana lukemiselle luodaan hyvät edellytykset. Esi-

opetusvuoden aikana lapset oppivat yleensä kirjoittamaan ja tuntemaan suurimman osan kir-

jaimista. Esiopetuksessa ei kuitenkaan opeteta lukemaan.  (Takala, 2006a, s. 14.) Silvénin 

(2008) mukaan suotuisia lukutaidon ennusmerkkejä VUOKKO-testin perusteella ennen vii-

dettä ikävuotta ovat sanavaraston nopea rikastuminen, varhainen taivutusmuotojen hallinta 
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ja sanojen äännerakenteiden tunnistaminen. Lapset, jotka jo esikouluiässä arvioidaan suju-

viksi lukijoiksi, ovat jo nelivuotiaina olleet muita tietoisempia sanan alku- ja loppusoinnusta. 

Lisäksi he tunnistavat muita paremmin äänteitä. (Takala & Kontu, 2008, s. 57–59.)  

Holopaisen (2002) mukaan kokoava lukutaito voidaan oppia, kun on opittu kirjain-äänne-

vastaavuus ja kyetään yhdistämään äänteitä tavuiksi ja tavuja sanoiksi. Osalle tämä aukeaa 

jo ennen kouluikää tekstejä tutkien tai pienellä lukevan ihmisen tuella. (Salmi et al., 2013, s. 

10.) Lasta voidaan kutsua lukijaksi, kun hän pystyy lukemaan kohtalaisella nopeudella hel-

pohkoa satukirjan tekstiä (Karvonen & Rikkola, 2006, s. 11). Lukemaan oppiminen ja opet-

taminen vaativat paljon toistoja, kertausta, rauhallista etenemistä sekä monikanavaista ope-

tusta ja eriyttämistä (Takala, 2006a, s.15).  

Kielellinen tietoisuus on välttämätön lukemaan oppimisen kannalta. Lundbergin (1998) mu-

kaan kielellinen tietoisuus tarkoittaa kykyä ottaa kieli pohdinnan ja tarkastelun kohteeksi. 

Siihen kuuluvat kyky vaihtaa näkökulmaa ja huomion suuntaaminen sanojen merkityksiin, 

muotoihin ja funktioihin. Siihen kuuluu eri tasoja. (Salmi et al., 2013, s. 10.) 

 

Kuvio 3.  Kielellisen tietoisuuden tasot (mukaillen Salmi et al., 2013.) 

Kielellisen tietoisuuden lisäksi lukemaan oppiminen edellyttää lapselta koululaisena muu-

tenkin vaadittavia taitoja. Lapsen tulee pystyä keskittymään ja kuuntelemaan. Lapsen tulee 

jaksaa istua, katsoa ja kuunnella sekä samanaikaisesti painaa mieleensä asioita. Ensimmäi-

sellä luokalla olevan lapsen keskittymiskyky on vielä hetkittäistä. Kokonainen oppitunti voi 

olla liikaa. Oppimista tukee, jos lapsi saa kuuntelun lisäksi tehdä itse asioita ja hyödyntää 

monia aistejaan. Lapsella tulee olla usko siihen, että hän oppii lukemaan. Myös opettaja voi 
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tukea lapsen lukemisitsetuntoa luomalla kannustavan ja kiireettömän ilmapiirin vuorovaiku-

tukselle. Opettajan tulee uskoa, että lapsi oppii lukemaan. Hänen tulee luoda hyvä suhde 

oppilaisiinsa. Vanhempien realistiset odotukset tukevat myös positiivisesti lapsen lukemaan 

oppimista. Lukiessaan lapsi tarvitsee myös muistia. Jos muistin toiminnassa on puutteita, 

luetun ymmärtäminen häiriintyy. (Takala, 2006a, s. 16–17, 19.)  

Luku- ja kirjoitustaidon kehityksen teorioista yleisimmät ovat Ehrin (1987, 1989) viisivai-

heinen malli ja Frithin (1985) kolmivaiheinen malli. Näissä malleissa lukutaito kehittyy ta-

solta toiselle harjoittelun myötä. Jotkut näistä vaiheista voivat olla hyvin lyhytkestoisia ja 

niitä voi olla jopa vaikea huomata. Seuraavissa taulukoissa on esitetty vaiheet.  

 Ehrin luku- ja kirjoitustaidon kehityksen malli (mukaillen Hautala, 2014; Lerk-

kanen, 2006.)  

1. Esi-alfabeet-

tinen vaihe  

2. Osittais-alfa-

beettinen vaihe 

3. Alfabeettinen 

vaihe 

4. Vahvistu-

misen vaihe 

5. Automati-

soitumisen 

vaihe  

Kirjoitetusta 

kielestä kiin-

nostuminen 

Joidenkin kir-

jain-äännevas-

taavuuksien tun-

nistaminen 

Sanojen lukemi-

nen äänteitä yh-

distelemällä (de-

koodaus)  

Dekoodaus ja 

sanojen tunnis-

taminen no-

peutuvat 

Lukutaidosta 

yhä sujuvam-

paa 

Kirjainmuoto-

jen ja kirjainten 

nimien tunnis-

taminen 

Lukuteknii-

koiden hallit-

seminen jous-

tavasti 

 

Ehrin mallissa luku- ja kirjoitustaidon kehittyminen lähtee liikkeelle kielestä kiinnostumisen 

kautta. Lapsi alkaa tunnistaa kirjainmuotoja ja kirjainten nimiä. Seuraavassa vaiheessa hän 

osaa yhdistää kirjaimen ja sitä vastaavan äänteen. Tämän taidon ollessa riittävän vahva lapsi 

pystyy lukea sanoja yhdistelemällä äänteitä tavuiksi ja tavuja sanoiksi. Tätä kutsutaan de-

koodaukseksi. Seuraavaksi nämä taidot vahvistuvat ja lapsi kykenee yhdistämään sanoja pe-

räkkäin virkkeiksi. Viimeisessä vaiheessa hänen lukemisensa sujuvoituu ja hän pystyy käyt-

tämään lukemisen strategioita tarpeen mukaan.  
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 Frithin luku- ja kirjoitustaidon teoria (mukaillen Hautala, 2014; Lerkkanen, 

2006.)  

1. Logografinen vaihe 2. Alfabeettinen 

vaihe 

3. Ortografinen vaihe 

Visuaalinen kirjoitetun kielen 

havannoiminen 

Yksittäisten ääntei-

den erottaminen 

Kokosanan tunnistamisen ja 

äänteiden yhdistämisen hyö-

dyntäminen joustavasti  

Sanojen tunnistaminen niiden 

tyypillisissä yhteyksissä koko-

sanahahmoina tai logoina 

Kirjain- äännevastaa-

vuuden periaatteen 

hyödyntäminen 

Sanojen yhä nopeampi tun-

nistaminen 

 

Frithin mallissa lapsen luku- ja kirjoitustaidon kehittyminen alkaa, kun lapsi havainnoi vi-

suaalisesti kirjoitettua kieltä. Hän pystyy tunnistamaan sanoja, kun ne ovat niille tyypilli-

sessä paikassa kokosanahahmoina tai logoina. Seuraavaksi lapsi alkaa erottaa yksittäisiä 

äänteitä ja hyödyntää kirjain-äännevastaavuutta. Viimeiseen vaiheeseen kuuluu sanan tun-

nistaminen kokosanana. Lapsi myös pystyy yhdistämään äänteitä joustavasti. Lapsi tunnis-

taa sanoja yhä nopeammin. Ehrin malli on Frithin mallia selvästi pidemmälle viety teoria, 

koska siinä otetaan huomioon lukemisen sujuvuus ja sen paraneminen. Siinä otetaan huomi-

oon myös motivaatiotekijät. Frithin malli keskittyy teknisen lukutaidon sujuvuuden hallitse-

miseen.  
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Uudempi lukemaan oppimisen teoria on Høienin ja Lundbergin (1989) nelivaiheinen luke-

maan oppimisen teoria.  

 Høienin ja Lundbergin lukemaan oppimisen teoria (mukaillen Takala, 2006a.) 

1. Pseudoluke-

minen 

2. Logografis-

visuaalinen 

vaihe 

3. Alfabeettis-

fonologinen 

vaihe 

4. Ortografis-

morfologinen 

Sanojen tunnis-

taminen kon-

tekstista käsin 

Tunnistamis-

systeemien ke-

hittäminen tiet-

tyihin sanoihin 

Opitaan kirjai-

men muoto ja 

ääntämisasu 

Sanojen merki-

tyksellisten 

osien ja sanako-

konaisuuksien 

tunnistaminen Tuttujen sano-

jen tunnistami-

nen 

Visuaalinen as-

sosiaatio sanan 

merkityksen ja 

sanan kirjoitus-

asun välille 

 

Tämän teorian mukaan lapsi oppii vähitellen vaiheet läpi käytyään automaattisen dekoo-

dauksen. Kaikki lapset eivät kuitenkaan välttämättä etene suoraviivaisesti tämän mallin mu-

kaan. Joku saattaa jumittua johonkin vaiheeseen, kun lukemistapaa ei osata vaihtaa. Joku 

taas hyppää jonkun vaiheen yli. (Takala, 2006a, s. 22.) Høienin ja Lundbergin malli muis-

tuttaa paljon Frithin lukutaidon kehittymisen teoriaa. Erona on, että Høienin ja Lundbergin 

mallissa visuaalinen sanojen hahmottaminen korostuu ja niissä pysytään pitkään, ennen kuin 

päästään itse lukemaan äänteitä.  

Luetun ymmärtämisen taidot kehittyvät Adamsin (1990) mukaan niin, että ensin lapsi kes-

kittyy yksittäisten sanojen merkityksiin ja käyttää ymmärtämisen tukena kontekstia. Seuraa-

vaksi lapsi ymmärtää muutaman sanan tai yhden lauseen kokonaisuuksia. Kun lapsi hallitsee 

nämä taidot, hän kykenee tarkkailemaan lukemaansa aktiivisesti eli pystyy yhdistämään uu-

det lauseet aiemmin luettuun tekstiin ja voi palata siihen ymmärtämistään parantaakseen. 

(Lerkkanen, 2006, s. 15.) 

Lukutaidon edellytys on lukemismotivaatio. Se voi puuttua, jos kokee olevansa heikko lu-

kija, mutta sitä voidaan yrittää herättää ja ylläpitää erilaisin keinoin. Opettaja on tärkeä malli 
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lapsille. Opettajan tulee antaa esimerkki lukemisesta ja jakaa lukuinnostustaan oppilaiden 

kanssa. Luokassa on oltava esillä paljon eritasoista kirjallisuutta, jotta oppilas voi tehdä hen-

kilökohtaisia lukuvalintoja. Lukemiselle on annettava paljon aikaa ja sille on varattava viih-

tyisiä lukupaikkoja. Lukemisesta ja kirjallisuudesta on myös keskusteltava usein luokassa. 

Yksi keskeisin lukemismotivaatioon vaikuttava tekijä on, että lapsi saa vaikuttaa itse luetta-

van valintaan. Näin lukeminen saa henkilökohtaisen merkityksen. Tärkeää on myös, että 

lapsi saa varhain elämyksen siitä, että on lukenut kokonaisen kirjan. (Linna, 2012, s. 7-9.) 

Lähes kaikki suomalaiset lapset oppivat lukemaan ensimmäisen kouluvuoden aikana ja suu-

ret erot lukutaidon tarkkuudessa lähes katoavat. Suomen kielen säännönmukaisuus ja ään-

nerakenteen läpinäkyvyys tukevat vahvasti äännetietoisuuden kehittymistä. (Salmi et al., 

2013, s. 11.)  

2.2.2 Lukemisvaikeudet  

Terapiamuotoinen lukukoiratoiminta on tarkoitettu lapsille, jotka kokevat lukemisessaan 

vaikeuksia. Holopaisen (2002) mukaan alkuvaiheessa lukemisen ongelmat näkyvät vaikeu-

tena muodostaa kirjain-äänne – vastaavuutta, yhdistää äänteitä, havaita äänteiden kestoeroja 

ja tavurajoja sekä lukemisen epätarkkuutena. Myöhemmin alkaa esiintyä pysähtelyä, kan-

gertelua ja hitautta. Harjoittelusta huolimatta nämä ongelmat pysyvät. (Lerkkanen, 2006, s. 

48–49.) Lukemisvaikeudet näkyvät usein lukemisen nopeuden ongelmana. Lukeminen on 

tällöin hidasta, takkuista ja työlästä. Koska lukemisen aikana lapsi joutuu keskittymään tek-

niseen lukusuoritukseen, tekstin sisällön ymmärtämiselle jää tällöin vähemmän resursseja. 

Lukemisvaikeuksille on tyypillistä myös, että virheitä tehdään lukiessa enemmän kuin sa-

manikäiset normaalisti lukevat tekevät. Tällöin käytetään usein osittain arvailevaa lukemisen 

strategiaa eli esimerkiksi arvaillaan sanojen päätteitä tai jätetään niitä pois. (Salmi et al., 

2013, s. 11.) 

Lukihäiriö tarkoittaa lukemis- ja kirjoittamisvaikeutta. Lukivaikeuksien taustalla on fonolo-

gisia vaikeuksia, joihin liittyy tavallisesti oikeinkirjoituksen ja lukemisen epätarkkuutta tai 

nopean nimeämisen ongelmia, joihin liittyy usein lukemisen hitautta. Myös näitä molempia 

voi olla samalla henkilöllä yhtä aikaa. (Salmi et al., s. 17.) Dysleksia on vakava-asteinen, 

kehityksellinen lukemisvaikeus (Lerkkanen, 2006, s. 48–49). Takala (2006) tarkentaa dys-

leksiaa määrittelemällä sen tarkoittavan pulmia äännetietoisuudessa, äänne-kirjain-vastaa-
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vuuden havaitsemisessa, sanojen ja epäsanojen nimeämisessä, työmuistin toiminnassa ja or-

tografisessa prosessoinnissa. Lukeminen on hidasta eikä siitä välttämättä pystytä nautti-

maan. (Takala, 2006b, s. 67.) The Dyslexia Handbook (2014) on määritellyt sen tarkoittavan 

heikkouksia puheen prosessoinnissa, työmuistissa, sarjoittamisessa, auditiivisessa ja/tai vi-

suaalisessa havaitsemisessa, puhekielessä ja motorisissa taidoissa (The Dyslexia Handbook, 

2014, s. 8). Dyslektikoilla voi olla runsaasti luovia taitoja, osalla on vahva oraalisen kielen 

taito, jollain joku muu (Takala, 2006b, s. 68).  

Dysleksian primääri oire on fonologinen heikkous. Sekundääreinä oireina ilmenevät luetun 

ymmärtämisen vaikeudet, matematiikan ongelmat, puutteet itsetunnossa ja huono oikeinkir-

joitus. (Takala, 2006b, s. 68.) Dysleksian taustalla on todennäköisesti perinnöllisistä teki-

jöistä johtuvia varhaisen neuraalisen kehityksen poikkeavuuksia. jotka aiheuttavat kapea-

alaisia kielellisen kehityksen häiriöitä. Tämä hankaloittaa erityisesti visuaalisen ja puhutun 

kielen yhteyden sujuvan hallinnan oppimista. Lukemisongelmien tunnistaminen ennen kou-

luikää on haastavaa. 1. luokalla heikkoa lukutaitoa ennakoi fonologisten taitojen kehittymät-

tömyys harjoittelusta huolimatta. (Lerkkanen, 2006, s. 48–49.) Takala (2006) esittää, että 

dysleksiaa ei peritä, vaan geenit, joissa on siihen mahdollisuus. Ympäristön vastaavuus ke-

hityshaasteeseen vaikuttaa dyskleksian realisoitumiseen. (Takala, 2006b, s. 78.) 

Dysleksian lisäksi lukemisen vaikeutena voi olla hyperleksia. Silloin tekninen lukutaito on 

olemassa, mutta lukija ei ymmärrä lukemaansa. Lukija ei muista tai ymmärrä luetun ydintä, 

ei tee päätelmiä lukemisen aikana eikä yhdistele lukemaansa tietoa. Kuullun ymmärtäminen 

on vaikeaa ja verbaalinen älykkyys on heikko. Niin sanottu garden variety – ryhmään eli 

yleisesti heikkoihin lukijoihin kuuluvat ihmiset, joilla on puutteita sekä sanantunnistami-

sessa että luetun ymmärtämisessä. Ongelmat ovat laaja-alaisia. Heillä myös kielellinen ke-

hitys on usein viivästynyttä. (Takala, 2006b, s. 67.)  

2.2.3 Lukemisen sujuvuus 

Lukutaitoa voidaan tarkastella myös lukemisen sujuvuuden kannalta. Sujuva lukeminen tar-

koittaa teknisen lukemisen vaivattomuutta. Sujuva lukija siis etenee tekstiä lukiessaan jou-

hevasti ja jumiutumatta tunnistaen sanoja lähes automaattisesti. Epäsujuvan lukemisen omi-

naispiirteitä taas ovat lukemisen työläys ja vaikeus. Lukeminen on takeltelevaa, jumiutuvaa 

ja palailevaa. Tätä yritetään kompensoida arvailevalla lukemistyylillä, joka lisää alttiutta 
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tehdä virheitä. Lukeminen on myös monotonista. (Salmi et al., s. 15, 19.) Lukemisen suju-

vuutta voidaan tarkastella myös silmänliikkeiden kautta. Luettaessa lukija katsoo tekstiä, 

silmät liikkuvat hyvin pienen liikkein (sakkadit) ja pysähtyvät (fiksaatio) aina välillä. Aloit-

televan lukijan fiksaatio on pidempi sanaa kohden kuin edistyneellä lukijalla. Lisäksi niitä 

on enemmän. Aloitteleva lukija tekee lukiessaan virheitä enemmän ja joutuu palaamaan 

tekstiin. Dekoodauksen automatisoituessa lukeminen nopeutuu ja fiksaatiot vähenevät. (Ta-

kala, 2006b, s. 25.) 

Lukemisen sujuvuuden ongelmissa luetun ymmärtäminen tuottaa hankaluuksia. Epäsujuva 

lukeminen heijastuu vaikeuksina koulutöissä. Kotitehtäviin kuluu moninkertainen aika ikä-

tovereihin verrattuna. Lapsi alkaa vältellä lukemistilanteita ja hänen motivaationsa lukemista 

kohtaan laskee. Vaikutukset voivat ulottua yleisesti lapsen itsetuntoon. Ongelma on sitkeä 

ja pysyvä. Se saa herkästi aikaan Stanovichin (1986) mukaan Matteus-efektin. Se tarkoittaa 

sitä, että heikot lukijat jäävät lukemisen taidoiltaan yhä kauemmas ikätovereista. Tämä saa 

puolestaan aikaan noidankehän eli lapsi ei hitaan lukemisensa vuoksi lue mielellään ja näin 

sujuva ja nopea lukutaito ei pääse kehittymään. Joskus lapsen lukunopeus kasvaa, mutta vä-

limatka normaalisti lukeviin kuitenkin säilyy. (Stanovich, 1986, s. 371–373.) 

Lukemisen sujuvuutta voi kehittää tarjoamalla lapselle sitkeästi kokemuksia painetun tekstin 

parissa. Toistaminen on myös tärkeää. Lasta voidaan tukea kohdentamalla harjoittelu kes-

keisiin kielellisiin taitoihin ja lukemisen osataitoihin. Näin lapsi autetaan solmukohtien yli. 

Itsenäinen lukeminen alkaa tuntua lapsesta palkitsevalta, kun hän saa palautetta edistymises-

tään. Tämä taas tukee lukemismotivaatiota ja positiivista asennetta taidon käyttämistä koh-

taan. Lapselle pitäisi tehdä edistyminen näkyväksi, jotta hänen motivaationsa herää ja hänen 

oppijaminäkuvansa pysyisi positiivisena. (Salmi et al., 2013, s. 21.) 

Lukemisen sujuvuus on taito, joka kehittyy vain harjoittelun ja toistojen kautta. Toistojen 

kautta tekninen lukutaito automatisoituu, kuten käy minkä tahansa muun taidon opettelussa. 

Ei ole väliä, minkälaista tekstiä lukee. Kaikenlainen lukeminen kehittää taitoa edelleen. Har-

joittelun lähtökohtana on lukuinto, koska sitä kautta lukeminen lisääntyy ja sujuvuus voi 

kehittyä. Siksi lukuinnon löytyminen ja sitä kautta lukemisen lisääntyminen on sujuvuuden 

kehittymisen avain. Sujuvuuden harjoittelussa on kaksi erilaista lähestymistapaa, joista en-

simmäinen perustuu yleiseen lukemisharjoitteluun eli lukemisen määrän lisäämisen ilman 

tarkemmin määriteltyä materiaalia. Tässä ajatellaan siis niin, että lukemisen määrää kasvat-

tamalla sujuvuus lisääntyy. Toinen perustuu toistavaan lukemiseen eli luetaan useita kertoja 
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peräkkäin samaa tekstiä, samoja sanoja tai sanan osia. Lukemisesta tulee tuttua ja automati-

soitunutta ja tämän myötä lukeminen muuttuu nopeaksi ja sujuvaksi. Tämän on huomattu 

nopeuttavan lukemista, mutta vaikutus ei välttämättä siirry muiden materiaalien lukemiseen. 

(Niilo Mäki instituutti, 2015.) 

 Sujuvuuden harjoittelumenetelmiä (mukaillen Niilo Mäki instituutti, 2015.)  

Menetelmä Sisältö 

Toistava lukeminen · Samaa tekstiä, sanoja tai sanan osia 

luetaan useaan kertaan.  

· Automatisoituminen 

Minuuttilukeminen · Luetaan samaa tekstiä monta kertaa 

päivässä ja katsotaan, kuinka pit-

källe lukemisessa päästään minuu-

tissa.  

· Palkinto, kun pääsee aina yhä pi-

demmälle.   

Ääneen lukeminen päivittäin · Kahden kesken eikä koko luokan 

kuullen, jottei jännitys heikennä lu-

kemisen sujuvuutta entisestään.  

Parilukeminen/vuorolukeminen · Luetaan vuorotellen ääneen, usein 

aikuisen kanssa. 

· Malli sujuvasta lukemisesta, virhei-

den korjaaminen 

Kirjaimia suurempien yksiköiden mutta ta-

vuja pienempien yksiköiden lukeminen 

· Luetaan tavuja, morfeemeja tai 

yleisiä kirjainyhdistelmiä. 

· Motivaation säilyttämiseksi liitet-

tävä harjoiteltavia yksiköitä sana- 

ja lausekonteksteihin 
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Taulukossa esitellyt menetelmät tukevat teknisen lukutaidon sujuvuuden kehittymistä. Paras 

tulos saadaan yhdistelemällä eri menetelmiä. Tällöin lukemisen tarkkuus ja nopeus vahvis-

tuvat ja lapsi saa mallin sujuvasta lukemisesta. Vaihtelu lisää myös motivaatiota, jolloin lapsi 

jaksaa harjoitella pidempään paljon toistoja vaativaa taitoa. (Niilo Mäki instituutti, 2015.) 

Lukukoiratoiminta on omiaan herättämään lapsen lukemismotivaatiota. Lapsen rohkeuden 

kasvaessa hän pystyy lukemaan yhä pidempiä tekstejä ja lopulta kokonaisen kirjan. Tämä 

lisää lapsen pystyvyyden kokemusta ja kasvattaa hänen rohkeuttaan jatkaa edelleen lukemi-

sen opettelua. 

Muita keinoja tukea lasta on opettaa hänelle kompensoivia keinoja lukemisen sujuvuuden 

rinnalle, jotta oppimisen ilo säilyisi. Lapselle voi antaa lisäaikaa tehtäviin ja kokeisiin. Oh-

jeet voidaan kerrata suullisesti ja lapsi voi antaa suullisia vastauksia. Tiivistelmät tukevat 

ydinaineksen omaksumista. Äänikirjojen kautta lapsi voi keskittyä kuuntelemalla oppi-

maan oppiaineiden sisältöjä. Lapsen tehtävätaakkaa voidaan myös keventää ja vaatimusta-

soa nostaa lapsen lukemisen sujuvuuden parantuessa. Motivaatio on olennainen osa suju-

vuuden harjoittelua. Sitä voidaan ylläpitää erilaisin keinoin. Ensinnäkin tehtävän on oltava 

tavoitteeltaan sopiva, mutta siitä pitää olla mahdollista selvitä. Epäonnistuminen ei saa olla 

uhka. Tehtävän on vaadittava keskittymistä, jotta lapsi osallistuu intensiivisesti eivätkä ul-

kopuoliset asiat vie huomiota. Lapsen on saatava välitöntä palautetta. Lapselle on tultava 

tunne, että hän pystyy itse kontrolloimaan tehtävän suorittamista. (Niilo-Mäki instituutti, 

2015.)  

2.2.4 Suomalaisten lasten lukeminen 

Oman tutkimusongelmani lähtökohtana on huoli lasten ja nuorten heikentyneestä lukutai-

dosta. Viime vuosina tehdyt tutkimukset PISA2009 ja PIRLS2011 ovat tuoneet esille, että 

lasten ja nuorten lukutaito on heikentynyt ja sukupuolten välinen ero on kasvanut sekä luke-

mismotivaatio on huonontunut. PISA 2009 – raportissa kerrotaan heikkojen lukijoiden lu-

kumäärän olevan kasvussa Suomessa. Heikkona lukijana voidaan pitää henkilöä, jonka lu-

kutaito riittää selkeästi esitetyn tiedon etsimiseen lyhyehköistä ja tuttuja asioita käsittelevistä 

teksteistä, mutta se ei riitä hyödyntämään kaikkia tarjolla olevia oppimis- ja koulutusmah-

dollisuuksia. Heikoilla lukijoilla on suuri riski syrjäytyä peruskoulun jälkeen opinnoista ja 

työelämästä. (Nissinen & Sulkunen, 2009, s. 46.)  
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Vuoden 2012 PISA-tutkimuksessa on huomattu, että tulokset ovat vielä huonontuneet – 

nuorten lukutaito on edelleen heikentynyt ja lisäksi tyttöjen ja poikien välinen ero lukutai-

dossa on kasvanut. (Kupari et al., 2013, s. 30, 36.)  Sulkusen mukaan poikien ero tyttöihin 

lukutaidossa heijastaa sukupuolten välisiä erilaisia asenteita, kiinnostuksia ja lukemiskäy-

tänteitä. Sulkusen mukaan yksilölliset kiinnostukset ja tarpeet tulisi ottaa aidosti opetuksen 

lähtökohdaksi. Työtapoja valittaessa olisi huomioitava poikien toiminnallisuus. Poikien lu-

keminen tulisi huomioida koulua laajemmassa kontekstissa pohtimalla roolimalleja ja pur-

kamalla sukupuolistereotypioita. (Sulkunen, 2014.)  

PIRLS-tutkimuksessa (Progress in International Reading Literacy Study) arvioidaan 4.luok-

kalaisten lasten luetun ymmärtämistä. Tutkimusta toteutetaan kansainvälisesti ja sitä koor-

dinoi kansainvälinen IEA-järjestö (International Association for the Evaluation of Educati-

onal Achievement). Tutkimus toteutetaan viiden vuoden välein. Ensimmäinen oli vuonna 

2001. Suomi osallistui ensimmäisen kerran vuonna 2011. Yhteensä osallistujamaita oli täl-

löin 45. Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa luotettavasti ja monipuolisesti luetun 

ymmärtämisen tasosta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Tutkimustiedon halutaan auttavan 

kansallisella ja koulutasolla etsimään tehokkaita keinoja lukutaidon oppimiseksi. Jo koulu-

tien varhaisessa vaiheessa omaksutut taidolliset ja asenteelliset tekijät kiteytyvät melko 

muuttumattomiksi. PIRLS-tutkimuksessa lukutaito on määritelty valmiudeksi ymmärtää ja 

käyttää niitä kirjoitetun tekstin muotoja, joita yhteiskunta edellyttää ja/tai yksilö arvostaa. 

(Kupari et al., 2012, s. 5-8.) 

 Tutkimustuloksia tarkasteltiin kolmen eri näkökulman avulla, joita olivat lukemisen tarkoi-

tus, lukemisprosessi sekä lukemiskäytännöt ja – asenteet. Lukutaitokokeen avulla arvioitiin 

eri tarkoituksiin soveltuvaa lukemista ja lukemisprosessien hallintaa. Kokeeseen sisältyi 

sekä kaunokirjallisia että tietotekstejä. Tehtävissä arvioitiin neljää eri lukemisprosessia eli 

tekstissä selkeästi ilmaistun tiedon hakemista, yksinkertaisten päätelmien tekemistä, tekstin 

sisältämän tiedon ja ajatusten tulkitsemista ja yhdistämistä sekä tekstin sisällön, kielen ja 

tekstipiirteiden arvioimista. Kokeessa oli sekä monivalinta- että avoimia tehtäviä. Lukemis-

käytännöistä ja – asenteista kerättiin tietoa oppilaskyselyn avulla. (Kupari et al., 2012, s. 5-

8.)  

PIRLS2011-tutkimuksessa todettiin suomalaislasten lukutaidon olevan maailman kärkita-

soa. Suomi sijoittui tässä vertailussa toiselle sijalle Venäjän kanssa Hongkongin jälkeen. 

Näissä maissa oppilaiden välinen vaihtelu oli suhteellisen vähäistä. Muissa Pohjoismaissa 
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kansallinen lukutaitopistemäärä oli tilastollisesti merkitsevästi Suomen tulosta heikompi. 

Kansainvälisesti verraten Suomen tulokset lukutaidon osalta ovat erittäin hyviä. Kuitenkin, 

kun katsotaan kansallisia tavoitteita ja yhteiskunnan vaatimuksia, oppilaiden lukutaidossa ja 

opetuksessa riittää kehitettävää. Erityisesti luetun ymmärtäminen on lapsillemme haastavaa, 

sillä 4.luokkalaisista lapsista kahdeksan prosenttia ei saavuttanut tyydyttävää tasoa. Tutki-

muksessa lasten lukutaidon on katsottu jakautuneen neljälle eri suoritustasolle, joita ovat 

erinomainen, korkea, tyydyttävä ja heikko suoritustaso. (Kupari et al., 2012, s. 17–22.) 

  Lukutaidon suoritustasot (mukaillen Kupari et al., 2012.)  

Suori-

tustaso 

Kuvaus 

Erin-

omainen 

Lapsi pystyy ottamaan huomioon koko tekstin tulkitessaan ja selittäessään 

tekstin tapahtumia ja merkitystä tekstin pohjalta. 

Korkea Lapsi pystyy erottamaan tekstin keskeiset tapahtumat ja tiedot, tekemään pää-

telmiä ja tulkintoja tukeutuen tekstiin, arvioimaan tekstin sisältöä ja sen muo-

dollisia piirteitä sekä tunnistamaan joitain tekstin kielellisiä piirteitä. 

Tyydyt-

tävä 

Lapsi kykenee paikantamaan tietoa tekstistä, tekemään yksinkertaisia päätel-

miä ja käyttämään joitain esitystapaan liittyviä piirteitä. 

Heikko Lapsi pystyy paikantamaan tietoa tekstistä, jos tieto on selkeästi esitetty tai 

helppo löytää.  

 

Suomessa erinomaiselle lukutaidon tasolle ylsi 18 prosenttia. Korkealle tasolle pääsi 63 pro-

senttia ja 92 prosenttia tyydyttävälle tasolle. Lähes kaikki tutkimukseen osallistuneet lapset 

saavuttivat heikon lukutaitotason. Suomessa 99 prosenttia oli vähintään tällä tasolla. (Kupari 

et al., 2012, s. 17–22.) 

PIRLS-tutkimuksessa on tarkasteltu kahta keskeistä lukemisen tarkoitusta, joita ovat kauno-

kirjallista kokemusta varten lukeminen ja tiedon hankkimista ja käyttämistä varten lukemi-

nen. Suomessa lukutaito näitä tarkoituksia varten on yhtä hyvä. Mikään maa ei saavuttanut 

yhtä korkeaa keskiarvoa kaunokirjallisuuden lukemisessa kuin Suomi. Tutkimuksessa arvi-

oitiin kahta lukemisen osa-aluetta eli tiedon hakemisen ja yksinkertaisten päätelmien osa-
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alue ja luetun tulkitsemisen ja arvioimisen osa-alue. Suomalaisten osaaminen oli näillä mo-

lemmilla osa-alueilla yhtä korkeatasoista. (Kupari et al., 2012, s. 24–25.) 

PIRLS-tutkimuksessa on todettu kaikkina sen toteuttamisvuosina (2001, 2006 ja 2011), että 

myönteisesti lukemiseen suhtautuvilla lapsilla lukutaito on keskimäärin parempi kuin siihen 

kielteisesti asennoituvilla oppilailla. Kun lukutaito on hyvä ja lukeminen helppoa, lapsi saa 

lukemisesta onnistumisen kokemuksia, mikä vahvistaa myönteistä asennetta lukemista koh-

taan. He myös lukevat ikätovereitaan enemmän ja samalla heidän lukutaitonsa harjaantuu. 

Heikoilla lukijoilla tämä menee toisinpäin. He eivät saa onnistumisen kokemuksia, joten 

heidän asenteensa ei parane eivätkä he lue mielellään eikä näin heidän lukutaitonsa kehity. 

Tutkimustulosten mukaan Suomessa hieman useampi kuin joka neljäs piti lukemisesta pal-

jon, yli puolet jonkin verran ja viidennes vain vähän. Vain vähän lukemisesta pitäviä oli 

hieman enemmän kuin kansainvälisesti keskimäärin. (Kupari et al., 2012, s. 41–43.) 

Lukemismotivaation suhteen suomalaislapset jäivät selvästi kansainvälisen keskitason ala-

puolella. Kansainvälisesti katsoen kolme neljästä oli keskimäärin hyvin motivoitunut luke-

maan. Suomalaislapsista 59 prosenttia oli hyvin motivoitunut lukemaan, kolmannes oli jon-

kin verran ja seitsemän prosenttia heikosti. Lukemismotivaation vahvuudella ja lukutaidolla 

huomattiin olevan yhteys niin, että hyvin motivoituneilla lukijoilla oli keskimäärin parempi 

lukutaito kuin heikosti motivoituneilla. Luottaminen omaan lukutaitoonsa suomalaislasten 

keskuudessa on sen sijaan kansainvälisesti verraten vahvaa. Meillä lähes joka toinen luotti 

lukutaitoonsa paljon ja vain viisi prosenttia heikosti. Lukutaitoon luottamisen ja lukutaidon 

tason välillä nähtiin olevan vahva yhteys. Vankin luottamus lukutaitoon huomattiin olevan 

hyvillä lukijoilla. (Kupari et al., 2012, s. 43–47.) 

PIRLS-tutkimuksessa arvioitiin myös, kuinka sitoutuneita oppilaat olivat lukemisen opetuk-

seen eli kuinka oppilas ja opetettava sisältö olivat vuorovaikutuksessa keskenään. Suoma-

laislapset olivat tässä mielessä selvästi kansainvälisesti verraten heikommalla tasolla. Vain 

15 prosenttia olivat hyvin sitoutuneita opetukseen ja viidennes heikosti sitoutuneita. Kaikista 

osallistujamaista hyvin sitoutuneiden lukijoiden osuus oli Suomessa pienin ja heikosti sitou-

tuneiden suurin. Tutkimuksessa huomattiin lukemiseen hyvin sitoutumisella ja lukutaidolla 

olevan keskimäärin hieman korkeampi lukutaito verraten jonkin verran ja heikosti sitoutu-

neiden lukutaitoon. (Kupari et al., 2012, s. 47–49.) Kaiken kaikkiaan tulosten perusteella voi 

todeta suomalaislasten vahvuutena olevan hyvä lukutaito ja luottamus omaan osaamisen. 

Meillä lapset eivät kuitenkaan pidä lukemisesti kovin paljon eivätkä he ole motivoituneita 
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lukemaan eivätkä sitoutuneita lukutaitonsa kehittymiseen. Tästä voi päätellä, että meillä ei 

ole onnistuttu tekemään lukemisesta ja siihen liittyvistä oppitunneista kiinnostavia. (Kupari 

et al., 2012, s. 49.) 

Sulkusen (2014) mukaan poikia voidaan innostaa lukemaan ohjaamalla heitä tutustumaan 

omiin harrastuksiin ja mielenkiinnon kohteisiin liittyviin kirjoihin. Pojille ei kannata antaa 

luettavaksi tylsiä tai liian pitkiä kirjoja, vaan lyhyitä ja toimintaa sisältäviä sekä informatii-

visia kuvituksia ja jännittäviä faktoja sisältäviä kirjoja. Miespuolinen päähenkilö saattaa 

myös toimia innostuksen lähteenä. Huumori ja todelliset faktat ovat pojille tärkeitä. Mielen-

kiinnon ylläpitämistä tukevat seikkailuvetoiset, tiiviit tarinat ja sujuva teksti. Jos poika lukee 

vähän, on juonen hyvä edetä nopeasti ja kirjan on hyvä sisältää paljon kerrontaa, jonkin ver-

ran dialogia ja vähän kuvailua. (Sulkunen, 2014.) Hakasalo, Jaakkola ja Käppi (2014) ko-

rostavat myös poikien tekstimaailmaa keskeisenä lukemismotivaation herättäjänä. He tuovat 

Sulkusen tapaan esille, että huumori ja lyhyet kappaleet tukevat poikien lukumotivaatiota. 

He täydentävät vielä, että tekstit, joissa on jotain iljettävää, kiinnostavat poikia. Tärkeää olisi 

sitoa luettavat tekstit vapaa-aikaan ja edetä helpommasta tekstistä vaikeampaan. Avainase-

massa on lukumotivaation herättäminen mahdollisimman varhain. (Hakasalo, Jaakkola & 

Käppi, 2014, s. 30–32.)  

2.2.5 Lukeminen opetussuunnitelmassa 

Tutkimukseni kannalta opetussuunnitelman esille nostaminen on tärkeää, koska koulussa 

tapahtuvan toiminnan on perustuttava opetussuunnitelmaan. Lukukoiratoimintakin on siis 

näin ollen pystyttävä perustelemaan opetussuunnitelman kannalta. Lukukoiratoiminta voi-

daan nähdä yhtenä lukemaan oppimisen ja lukemisen harjoittelemisen menetelmänä siinä 

missä perinteinenkin kouluopetus. Erona on se, että lukukoiratoiminnassa lapsi saa yksilöl-

lisempää huomioita kuin luokkaopetuksessa, sillä lapsi on tilanteessa lukukoiran ja lukukoi-

raohjaajan jakamattoman huomion kohteena rauhallisessa tilassa erossa muista lap-

sista. Tässä kappaleessa käsittelen sekä vielä voimassa olevaa vuoden 2004 opetussuunni-

telmaa että vuonna 2016 voimaan astuvaa opetussuunnitelmaa. Tuon opetussuunnitelmista 

esiin tutkimusongelmani kannalta olennaisia asioita ja keskityn tutkimukseeni osallistuvien 

lasten luokka-asteisiin. Tosin opetussuunnitelmallisen jaon vuoksi joudun ottamaan esille 

asioita myös 1.- ja 5.luokalta.  
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Uudessa opetussuunnitelmassa äidinkielen ja kirjallisuuden tehtäviksi on määritelty:  

 

Kuvio 4.  Äidinkielen ja kirjallisuuden tehtävät uudessa opetussuunnitelmassa (mukaillen 

Opetushallitus, 2014.) 

Jotta nämä tehtävät toteutuisivat mahdollisimman hyvin, oppilaalle tarjotaan ikäkaudelleen 

ja kielitaidolleen soveltuvaa sekä kiinnostuksen mukaista kirjallisuutta. Oppilaiden motivaa-

tio pyritään luomaan tekemällä opetuksesta oppilaille merkityksellistä, ja antamalla heille 

mahdollisuus kokea osallisuutta. Oppilaiden erilaisuus, yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-

arvo otetaan huomioon. Oppilailla on aktiivinen rooli ja he saavat tehdä omia valintoja. Kai-

kenlaisia oppilaita tuetaan. (Opetushallitus, 2014, s. 103–104.)  

  



29 

 

 Äidinkielen ja kirjallisuuden tehtävät nykyisessä opetussuunnitelmassa ja tu-

levassa opetussuunnitelmassa 1.-2.luokilla (mukaillen Opetushallitus 2004 ja 2014.)  

Opetussuunnitelma 2004 Opetussuunnitelma 2014 

Luku- ja kirjoitustaidon kehittyminen (pe-

rustekniikat ja keskeiset käsitteet) 

Perustan luominen luku- ja kirjoitustaidolle, 

kielitietoisuuden edistäminen ja kielen pe-

ruskäsitteiden oppiminen 

Luku- ja kirjoitustaidon harjoittelun merki-

tyksen ymmärtäminen 

Innostus lukutaidon oppimista ja tekstin 

ymmärtämistaitojen harjoittelua kohtaan 

Oman lukemisen ja kirjoittamisen reflek-

tointi 

Oman lukemisen tarkkaileminen 

Omaa lukutaitoaan ja kiinnostustaan vas-

taavien kirjojen valitseminen 

Lukemisen valitseminen oman mielenkiin-

non pohjalta, myönteiset lukukokemukset 

ja elämykset, lukukokemusten jakaminen 

Suhteen rakentaminen kirjallisuuteen ja 

kieleen 

Oman kielen ja kulttuurin arvostaminen 

Sana- ja ilmaisuvaraston kasvaminen Kokonaisvaltaiseen ilmaisemiseen rohkai-

seminen, oman viestijäkuvan rakentumi-

nen, toimiminen erilaisissa vuorovaikutus-

tilanteissa 

Mielikuvituksen rikastuminen Mielikuvituksen kehittyminen erilaisten 

ryhmäviestintätilanteiden kautta 

Aineksia ajatteluun ja ilmaisuun Erilaisten tekstien tarkastelun kautta sana- 

ja käsitevaraston laajeneminen 

 

Vertailtaessa vuoden 2004 opetussuunnitelmaa tulevaan opetussuunnitelmaan tavoitteiden 

osalta voi huomata, että sosiaalinen vuorovaikutus korostuu yhä enemmän tulevassa opetus-

suunnitelmassa. Vuorovaikutustilanteissa toimiminen on lisätty tulevan opetussuunnitelman 

tavoitteisiin. Edelleen perustan luominen luku- ja kirjoitustaidolle on tulevassa opetussuun-

nitelmassa esillä, mutta myös lukemisessa otetaan huomioon sosiaalinen vuorovaikutus. Lu-

kemiskokemuksia tulee jakaa. Uudessa opetussuunnitelmassa korostuu lukemisen elämyk-

sellinen puoli ja nimenomaan luku- ja kirjoitustaidon oppiminen ja harjoitteleminen innos-

tumisen löytymisen myötä.  
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 Äidinkielen ja kirjallisuuden tehtävät nykyisessä opetussuunnitelmassa ja tu-

levassa opetussuunnitelmassa 3.-6.luokilla (mukaillen Opetushallitus 2004 ja 2014.)  

Opetussuunnitelma 2004 Opetussuunnitelma 2014 

Sujuva luku- ja kirjoitustekniikka, lukustra-

tegiat 

Lukemisen ja tekstien tuottamisen ja strate-

gioiden sujuvoittaminen ja vakiinnuttami-

nen 

Erilaiset tekstit, monipuolinen lukeminen Tekstivalikoiman laajentaminen 

Luetun ymmärtämisen syventäminen Ymmärtävä lukeminen 

Lukukokemusten jakaminen ja käsittelemi-

nen 

Kieleen ja kirjallisuuteen liittyvät elämyk-

set, lukuharrastuksesta kiinnostuminen 

Itsensä tarkkaileminen ja arvioiminen luki-

jana 

Oman luku- ja kirjoitustaidon arvioiminen, 

omien vahvuuksien tunnistaminen 

Eri tarkoituksiin soveltuvan lukemisen va-

litseminen 

Taitotasolle sopivan kirjallisuuden ja mui-

den tekstien lukeminen, omaehtoinen luke-

minen 

2.2.6 Oppimisen tuki 

Tutkimukseni yhtenä kiinnostuksen kohteena oli, minkälaisia tukikeinoja annetaan lapselle, 

jolla on lukemisessa vaikeuksia. Opetussuunnitelmassa on määritelty, minkälaista tukea lap-

selle on annettava ja milloin sitä tulee antaa. Jo perusopetuslaissa määrätään, että opetukseen 

osallistuvalla on oikeus saada riittävää oppimisen tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Tarkoi-

tuksena on ehkäistä ongelmien monimuotoistumista ja syvenemistä sekä pitkäaikaisvaiku-

tuksia. Vuonna 2016 voimaan tuleva opetussuunnitelma asettaa sopivan tukimuodon lähtö-

kohdaksi oppimisen esteettömyyden, oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisemisen ja niiden 

varhaisen tunnistamisen. Tuen tulee olla joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tar-

peen mukaan muuttuvaa. Käytännössä tukea toteutetaan yhteisöllisin ja oppimisympäristöön 

liittyvin ratkaisuin ja oppilaiden tarpeisiin vastaten. Tuki on kolmitasoista: yleinen, tehos-

tettu ja erityinen tuki. Vain yhden tasoista tukea voi saada kerrallaan. Oppilaan myönteistä 

minäkuvaa ja käsitystä koulutyöstä on tuettava. Tuki pyritään antamaan lapsen perusopetus-

ryhmässä, mikäli ei ole välttämätöntä siirtää oppilasta toiseen opetusryhmään. (Opetushalli-

tus, 2014, s. 61–62.) 
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Yleinen tuki kuuluu kaikille ja se on ensimmäinen keino tukea oppilasta. Tuen keinoja ovat 

yleisen tuen tasolla yksittäiset pedagogiset ratkaisu sekä ohjaus- ja tukitoimet. Tuki alkaa 

välittömästi tarpeen ilmetessä, ilman että pitäisi tehdä erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä. 

Oppilaalle voidaan antaa tukiopetusta tai osa-aikaista erityisopetusta. Jos yleinen tuki ei riitä, 

tehdään pedagoginen arvio. Se on yleistä tukea vahvempaa ja pitkäjänteisempää ja oppilaalla 

on usein enemmän tukimuotoja kuin yleisen tuen tasolla. Tehostetun tuen oppilaalle tehdään 

oppimissuunnitelma, johon kirjataan oppimisen ja koulunkäynnin tavoitteet, tarvittavat ope-

tusjärjestelyt sekä oppilaan tarvitsema tuki ja ohjaus. Oppimissuunnitelman avulla halutaan 

turvata oppilaalle edellytykset edetä opinnoissaan ja edistää omaa hyvinvointiaan. (Opetus-

hallitus, 2014, s. 61–62.) 

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saa-

vuttaminen ei toteudu muuten riittävästi. Tällöin oppilas saa kokonaisvaltaista ja suunnitel-

mallista tukea, jotta saa suoritettua oppivelvollisuuden ja pystyy jatkamaan opintojaan pe-

ruskoulun jälkeen. Oppilaan itsetuntoa, motivaatiota, osallisuutta ja vastuunottoa opiskelusta 

tuetaan. Oppilaalle mahdollistetaan onnistumisen ja oppimisen ilo. Erityiseen tukeen kuuluu 

erityisopetus tai jokin muu oppilaan tarvitsema tukimuoto. Ennen erityisopetuksen päätöstä 

oppilaasta tehdään pedagoginen selvitys. Tämän selvityksen ja erityisen tuen päätöksen si-

sällön pohjalta oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suun-

nitelma (HOJKS), johon kirjataan oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tavoitteet, sisällöt, 

käytettävät opetusjärjestelyt, pedagogiset menetelmät ja oppilaan tarvitsema tuki ja ohjaus. 

(Opetushallitus, 2014, s. 63–69.) 
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3 Tutkimusmetodologiset lähtökohdat 

Tutkimukseni toteutui toimintatutkimuksena. Kun päätin kandidaatin tutkielmakseni tehdä 

tutkimusta lukukoiratoiminnasta, mietin, että olisi mielenkiintoista ottaa omia koiriani mu-

kaan pro gradu -tutkimukseeni. Sain rohkaisua tähän kandidaattiseminaareissa, kun kerroin 

tästä ajatuksesta. Kolmesta koirastani vanhin, Sofi, oli sellainen, jonka ajattelin sopivan lu-

kukoiratoimintaan. Toimintatutkimuksen toteuttaminen tuntui luontevalta. Tässä luvussa 

esittelen tutkimusongelmani. Avaan myös tutkijapositiotani, sillä olen ollut aktiivisessa roo-

lissa toimiessani sekä tutkijana että lukukoiraohjaajana. Pohdin myös lapsitutkimuksen haas-

teita. Esittelen aineistonkeruumenetelmäni ja kuvailen sen etenemistä. 

3.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimusongelmat 

Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää, mitä lukemisen vaikeudet ovat, miten niissä voi tukea 

lasta, miten lukukoiratoiminta voisi hyödyttää toiminnassa mukana olevia lapsia ja miten 

tutkimukseeni osallistuneet lapset kokivat lukukoiratoiminnan. Tutkimushenkilöni valikoi-

tuivat yhteistyössä tutkimukseen osallistuvien opettajien kanssa. Tutkimukseeni osallistuvat 

lapset olivat jo lukutaidoltaan sellaisella tasolla, että he pystyivät lukemaan tekstiä. Heillä 

oli kuitenkin jonkinlaisia lukemisen vaikeuksia, esimerkiksi hitautta ja virheellisyyttä. Hei-

dän lukemisensa ei ollut yhtä sujuvaa kuin ikätovereillaan.  

Toimintatutkimuksen yksi ominaispiirre on arvaamattomuus eli kaikkiin tutkimusprosessin 

aikana esiin tuleviin kysymyksiin ei voi varautua. Liiallinen kysymyksenasettelu voi johtaa 

siihen, että oleellisia seikkoja kehitykselle ja tutkimuksen kiinnostavuudelle voi jäädä huo-

maamatta. Tutkimusprosessin aikana tutkimusongelmat täsmentyvät ja muuttuvat. Tutki-

muskysymykset on kuitenkin hyvä luoda etukäteen. (Huovinen & Rovio, 2007, s. 96–97.)  

Tutkimusongelmiani olivat:  

• Mitä ovat lukemisen vaikeudet? 

• Miten lapsia voidaan tukea lukemisen vaikeuksissa? 

• Miten lukukoiratoimintaan kohdistuvat odotukset toteutuvat? 

• Miten lapset kokevat lukukoiratoiminnan? 
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Omaan tutkimukseeni valikoitui opettajien toimesta vain poikia. Kaiken kaikkiaan tutkimuk-

seeni osallistui neljä poikaa. Jotta heikkojen lukijoiden määrä Suomessa ei kasvaisi ja suku-

puolten välinen ero lukutaidossa ei syvenisi, olisi tärkeää kehittää erilaisia interventioita lu-

kutaidon kohentamiseksi. Lukukoiratoiminta voisi olla yksi tällainen interventio, jonka 

avulla voitaisiin ehkäistä lukemisen vaikeuksia syntymästä tai pahenemasta. 

3.2 Tutkijapositio 

Tässä tutkimuksessa olen ollut sekä tutkijan että lukukoiraohjaajan roolissa. Näin nämä roo-

lit kahtena erillisenä niin, että lapsen ollessa lukukoiratilanteessa keskityin olemaan luku-

koiraohjaaja ja kuuntelin intensiivisesti hänen lukemistaan ja olin myös koirani Sofin tukena. 

Tietenkin tein pieniä havaintoja lukukoiratilanteessa, mutta en kirjoittanut niitä siinä vai-

heessa mihinkään muistiin, vaan vasta lukutilanteen jälkeen kirjasin niitä lyhyesti tutkimus-

päiväkirjaani. Käytin tämän vuoksi apunani videointia, jotta pystyin tutkijana palaamaan 

myöhemmin lukutilanteeseen ja havainnoimaan lapsen lukemista ja olemista lukukoiran ol-

lessa läsnä. Haastattelutilanteissa olin selvästi tutkijan roolissa, sillä siinä lapset vastasivat 

kysymyksiin, jotka olin laatinut tutkimukseni tavoitteiden suuntaisesti. Haastattelutilanteissa 

kuitenkin etenimme lapsen ehdoilla. Pohdin lasten haastattelemista lisää tuonnempana.  

Kiinnostuin lukukoiratoiminnasta kuultuani siitä samaa rotua harrastavalta tuttavaltani. Hän 

työskentelee kasvatusalalla ja on työpaikallaan toteuttanut lukukoiratoimintaa muutaman 

vuoden ajan. Aluksi pidin ajatusta siitä, että luetaan koiralle ääneen kummallisena, mutta 

kun mietin omalla kohdallani koirien vaikutuksia hyvinvointiini, ymmärsin, kuinka merkit-

tävää koiran läsnäolo voi olla lukutilanteessa. Halusin tutustua kandidaatin tutkielmassani 

aiheeseen tarkemmin ja tutkin siinä lukukoiratoiminnan pedagogisia näkökulmia. Selvitin, 

miten lukukoiratoiminta toteutui käytännössä, minkälaisia motiiveja ja tavoitteita toimin-

nalle voitiin asettaa, mitä vaikutuksia juuri koiralla oli lukemistilanteessa ja mitä hyötyjä 

toiminnalla oli saavutettu. Sain kuulla, että erään oululaisen päiväkodin esiopetusryhmässä 

vierailee lukukoira joka toinen viikko osana kansallista Lukuinto-ohjelmaa ja pääsin toteut-

tamaan tutkimusta sinne. Haastattelin esikouluopettajaa sekä lukukoiraohjaajaa. Sain myös 

seurata yhtä lukukoiravierailua.  

Perheessämme on ollut koiria koko elämäni ajan. Sofi on minun ensimmäinen koirani ja on 

ollut minulla noin kahdeksan vuotta. Olen tässä ajassa oppinut tuntemaan Sofin eleitä ja 

luottamaan siihen, että se pystyi suoriutumaan tehtävästään. Sofi hyväksyttiin keväällä 2014 
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Suomen Kennelliiton kaverikoiraksi. Kaverikoiravierailut vakuuttivat minut entisestään, että 

Sofi olisi sopiva myös lukukoiraksi. Lapsiin Sofi on tottunut pennusta lähtien, sillä se on 

elänyt lapsiperheessä niin kauan, kun minä asuin kotona. Sofi suoriutui roolistaan erinomai-

sesti. Jo ensimmäiset lapset nähdessään koulun välituntipihalla se heilutti iloisesti häntää ja 

meni tervehtimään lapsia, jos vain lapset osoittivat sitä kohtaan kiinnostusta. Tutkimukseni 

myötä sain myös havaita, että Sofi pystyy toimimaan rauhallisesti ympäristössä, jossa on 

paljon meteliä, monia ihmisiä ja lapsia, jotka saattavat tehdä yllättäviä liikkeitä. Olisi hienoa, 

jos saisin työelämässäni käyttää Sofia lukukoirana.  

Suurimpana haasteena tutkimuksessani oli objektiivisuus. Kandidaatintutkielmassani löysin 

vain lukukoiratoiminnan positiivisia vaikutuksia. Myös aiheesta tehdyt tutkimukset ovat tuo-

neet esille enimmäkseen sen hyötyjä. Allergisuus ja koirapelko voivat estää toimintaan osal-

listumisen. On ikävää, jos allergiset lapset joutuvat jäämään ulkopuolelle, vaikka he haluai-

sivat osallistua toimintaan. Tiedostin kuitenkin, että koiriin tottumattomille lapsille voi olla 

jännittävää tai jopa pelottavaa olla koiran läheisyydessä ja että vaatii aikaa tottua tällaisiin 

tilanteisiin. Tilanne oli täysin uudenlainen kokemus kaikille tutkimukseeni osallistuville lap-

sille. Olen joutunut pohtimaan erityisesti sitä, kuinka paljon tilanteen uutuudenviehätys vai-

kutti tutkittavien kokemuksiin ja kuinka paljon itse koiralla oli vaikutusta lapsiin lukemisti-

lanteessa.  

3.3 Lapset tutkimuskohteena 

Omassa tutkimuksessani lasten näkökulma on ollut keskeinen, joten sitä voidaan pitää osaksi 

lapsitutkimuksena. Lasten osallistuminen tutkimukseen tuo erilaisia haasteita, jotka tulee ot-

taa huomioon koko tutkimusprosessin ajan. Tässä luvussa käsittelen asioita, jotka tulee ottaa 

huomioon koko tutkimusprosessin ajan. Myöhemmin käsittelen vielä spesifimmin lasten 

haastattelemista ja eettisten asioiden huomioimista lapsitutkimuksessa.  

James ja James (2008) määrittelevät lapsuuden ihmiselämän ajanjaksoksi, joka voidaan 

määritellä siksi sekä juridisesti ja sosiaalisesti että biologisesti. Ajanjakso on eroteltavissa 

aikuisuudesta. Lapsuudentutkimuksen James ja James (2008) määrittelevät alle 18-vuotiaita 

koskevaksi tieteidenväliseksi tutkimukseksi, jonka ytimenä on aktiivinen ja sosiaalinen 

lapsi. He esittävät, että lapsikeskeisyys on lapsuudentutkimuksen ydinelementti. Lapsikes-

keisyydellä he tarkoittavat, että lapsi nähdään tutkimuksen subjekteina objektin sijaan. Lap-
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silla on näkökulmia ja he voivat olla aktiivisia osallistujia tutkimusprosessissa. Lapsikeskei-

syys ei ole vain tutkimuksen tekemistä lapsista, vaan myös metodit ja eettiset toimintatavat 

on suhteutettava kunnioittamaan lapsia tutkimuksen osallistujina koko tutkimusprosessin 

ajan.  (James & James, 2008, s. 16–17, 25.)  

Alasen (2009) mukaan lapsuudentutkimuksessa on keskeistä lasten ymmärtäminen yhteis-

kuntiensa jäsenenä ja toimijoina. Lapsuus ymmärretään osana yhteiskuntaa, sen rakenteita 

ja kulttuuria. Lapsuudentutkimuksessa tutkitaan lapsia heidän jokapäiväisissä elämänpiireis-

sään ja tuodaan näkyviin lasten elämän tuomia mahdollisuuksia ja rajoituksia, lasten saavu-

tuksia ja kokemuksia sekä yhteiskuntaelämään kiinnittäviä käytäntöjä lasten ollessa sekä 

toimijoita että kohteita. Lapsuudentutkimuksen yksi tärkeä tehtävä on tehdä näkyväksi lasten 

osallisuutta. (Alanen, 2008, s. 9, 21–22.)  

Boyden ja Ennew (1997) huomauttavat lasten ja aikuisten välillä olevan luontaisia eroja. 

Lapsilla on rajoittunut sanasto ja he käyttävät kieltä ja sanoja eri tavalla aikuisiin verrattuna. 

Lapsilla on suhteellisesti vähemmän kokemusta maailmasta ja heidän huomiokykynsä on 

lyhyempi kuin aikuisilla. (Punch, 2000, s. 324.) Myös James ja James (2008) tuovat esille 

lasten ja aikuisten välisiä eroja. Lapset ovat jo fyysisesti aikuisia kehittymättömimpiä. Las-

ten älylliset kyvyt, kognitiiviset taidot, tiedon laajuus ja syvyys, ymmärrys- ja päättelykyky 

ovat aikuisia kehittymättömimpiä. He ovat vielä emotionaalisesti kypsymättömimpiä, sosi-

aalisilta taidoiltaan, elämäntaidoiltaan ja itseilmaisukyvyltään aikuisia heikompia. Nämä 

asiat on otettava huomioon tutkimuksessa. (James & James, 2008, s. 15.)  

Punch (2000) esittää, että eettiset kysymykset ovat keskeinen ero tutkittaessa lapsia. Lasten 

tutkimiseen on aina kysyttävä aikuiselta lupa, mikä voi rajoittaa tutkijan pääsemistä lasten 

luo. (Punch, 2000, s. 323.) Pohdin eettisiä asioita lisää tämän raportin pohdintaluvussa. 

Punch (2000) tuo esille lapsen ja aikuisen välisen epätasa-arvoisen valtasuhteen, joka tekee 

lapsiosallistujasta haavoittuvaisemman aikuistutkijaan verraten. Aikuisilla on lasten elä-

mässä kontrolloiva ja rajoittava rooli. Mayall (2000) korostaakin, että sukupolvien käsite on 

avainasemassa lapsuuden ymmärtämisessä. Tutkimusta tehdessä on haastettava sukupolvi-

kysymykset. (Punch, 2000, s. 323.) 

Punchin (2000) mukaan lapsia tutkittaessa yleiseksi ongelmaksi nousee se, että me aikuiset 

olemme olleet lapsia, joten luulemme tietävämme lapsuudesta. Aikuiset kuitenkin katsovat 

lapsuutta aikuisen näkökulmasta. Lapsilla on erilainen tapa nähdä maailma. Fine ja 

Sandstrom (1988) tuovatkin esille, että valideina pitämämme oletukset lapsista esiintyvät 
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metodologisena ongelmana. Alderson ja Goodey (1996) ovatkin sanoneet, että meidän tulisi 

välttää yleisenä pidettyä oletusta, että aikuisten tieto on lasten tietoon verrattuna parempaa. 

(Punch, 2008, s. 325.)  

Punch (2000) on tuonut esille, mitä kaikkea aikuisten tulisi huomioida lasten osallistuessa 

tutkimukseen. Ensinnäkin aikuisilla on tapana kontrolloida lapsia, joten lapset ovat tottuneet 

yrittämään miellyttää aikuisia. Lasten tapa käyttää kieltä on erilainen, joten siihen on kiin-

nitettävä tutkimuksessa huomiota. Siksi aikuisen on käytettävä selkeää ja lasten ymmärret-

tävää kieltä tutkimustilanteissa. (Punch, 2000, s. 326–327.) Kielen merkitys nousee esille 

erityisesti haastattelutilanteissa, joten olen pohtinut sitä lisää aineistonkeruumenetelmistäni 

kertoessani tässä tutkimusraportissa. Punch (2000) tuo vielä esille, että lapsia tutkittaessa on 

kiinnitettävä huomiota myös tutkimusmetodien valintaa ja paikkaan, jossa tutkimusta teh-

dään. Tutkimusmetodien on oltava lapsille sopivia. Lapset ovat usein epävarmoja ollessaan 

kahdestaan heille tuntemattoman aikuisen kanssa. Esimerkiksi visuaaliset tutkimusmetodit, 

kuten valokuvat, kirjoittaminen ja interaktiiviset metodit, kuten videokuvaaminen, toimivat 

lasten osallistuessa tutkimukseen. (Punch, 2000, s. 327.) 

Koulussa toteutettava tutkimus tuo haasteita. Koulussa lapset elävät hierarkkisessa ja aukto-

ritatiivisessa systeemissä, jossa heillä on vähän sananvaltaa. Koulukontekstissa lapset ovat 

tottuneet siihen, että heidän tulee antaa oikeita vastauksia aikuiselle kysyjälle. Tämä saattaa 

luoda heille paineita tutkimustilanteessa. Aikuisen onkin vakuutettava lapsi siitä, ettei ole 

oikeita vastauksia niihin kysymyksiin, joita hän lapselta tutkimustarkoituksessa kysyy. 

(Punch, 2000, s. 327; James & James, 2008, s. 19.) Omassa tutkimuksessani tämä asia nousi 

esille. Korostin lapsille haastatteluissa, että kysyn heiltä kysymyksiä, jotka liittyvät heidän 

omaan elämäänsä ja vain heillä on antaa siihen vastaus. Sanoin, ettei kysymyksiin ole oikeita 

vastauksia, vaan heidän tulee vastata oman kokemuksensa perusteella. Loppuhaastattelussa 

yksi lapsista kysyi minulta muutaman kysymyksen häneltä kysyttyäni, että sanoiko hän oi-

kean vastauksen. Korostin vielä uudestaan, että en odota hänen vastaavan millään tavalla, 

vaan hän kertoo vain omasta kokemuksestaan, josta minä en voi tietää mitään.  

3.4 Tutkimusmenetelmät 

Toimintatutkimuksen pyrkimyksenä on tutkimuksen ohella muuttaa vallitsevia käytäntöjä. 

Toimintatutkimuksessa yhdistyvät teoria ja käytäntö. Tutkimuskohteena on ihmisen toi-

minta. Tutkimuksella halutaan etsiä ratkaisuja ongelmiin, niin että tutkittavat, käytännössä 
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toimivat ihmiset otetaan aktiivisiksi osallistujiksi tutkimukseen. Olennaista toimintatutki-

muksessa on yhteistyö ja aktiivinen tekeminen. Toimintatutkimuksen neljä peruspiirrettä 

ovat käytäntöön suuntautuminen, ongelmakeskeisyys, tutkittavien ja tutkijan roolit aktiivi-

sina toimijoina muutosprosessissa ja yhteistyö tutkittavien ja tutkijan kesken. (Heikkinen, 

2007, s. 16–17; Saaranen-Kauppinen, Puusniekka, Kuula, Rissanen & Karvinen, 2009, s. 6.) 

Toimintatutkimuksessa analyysia voi toteuttaa viidellä eri tasolla. Siinä yksilö voi havain-

noida omaa toimintaansa. Hän voi reflektoida omia kokemuksiaan, ajatteluprosessiaan ja 

oppimistaan. Ryhmätasolla analyysia voidaan tehdä yhteistoiminnallisesta näkökulmasta 

katsoen sitä, miten ryhmän toiminta on kehittynyt. Ryhmien välisiä suhteita tarkastellessa 

voidaan analysoida, miten erilaiset ryhmät ovat ratkaisseet yhteistoiminnallisesti ongelmi-

aan. Organisaatioita tarkastellessa voidaan analysoida pitkän aikavälin toiminnallisten ta-

voitteiden toteutumista isossa organisaatiossa. Alueellisten verkostojen yhteydessä voidaan 

katsoa, miten yritysten, kuntien, koulutuksen ja tutkimuksen yhteinen strategia on kehitty-

nyt. (Heikkinen, Kiilakoski & Rovio, 2007, s. 17–18.) Omassa tutkimuksessani näkökulma 

oli yksilölähtöinen. Siinä tarkasteltiin sitä, miten lapsi koki lukukoiratoiminnan ja oliko jo-

tain muuttunut hänen lukemisessaan.  

Syklisyys on tyypillistä toimintatutkimukselle. Kun suunnitelma on tehty, sitä kokeillaan 

käytännössä ja kokemusten perusteella luodaan parannettu suunnitelma. (Heikkinen, 2007, 

s. 19.) Toimintatutkimusta pidetään itsereflektiivisenä kehänä, sillä toiminta, sen havain-

nointi, reflektointi ja uudelleen suunnittelu seuraavat toisiaan. Toimintatutkimuksen perus-

tajana pidetty Kurt Lewin on tämän ajatuksen kehittäjä. (Heikkinen, et al., 2007, s. 3.) 

 

Kuvio 5.  Toimintatutkimuksen sykli (mukaillen Heikkinen et al., 2007.) 

Toimintatutkimus on prosessimainen, sillä ymmärrys ja tulkinta lisääntyvät vähitellen. Siinä 

keskitytään siihen, miten asiat ovat olleet ja mihin suuntaan ne ovat menossa. (Heikkinen et 

al., 2007, s. 35.) Tämä prosessi ei kuitenkaan ole samanlainen kuin tavanomainen tutkimus-

prosessi. Lähtökohtana on usein joku arkinen ongelma, johon aletaan kehittää ratkaisua. 
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Liikkeelle lähdetään jostain yksityiskohdasta, joka johtaa aina vaan laajempiin ja yleisem-

piin kysymyksiin. Ennen ja jälkeen toimintaan keskittyvän kenttätyön vaaditaan paljon aja-

tustyötä ja keskustelua. Toimintatutkimuksen sykliin kuuluu sekä konstruoivia eli uutta ra-

kentavia, tulevaisuuteen suuntautuvia vaiheita että rekonstruoivia eli toteutuneen toiminnan 

havainnointiin ja arviointiin keskittyviä vaiheita. (Heikkinen et al., 2007, s. 78–79.)  

Toimintatutkimuksen kenttätyövaiheessa luottamuksellisen suhteen rakentaminen osallistu-

jiin on tärkeää. Parhaimmillaan se on dialogista oppimista eli tasavertaista keskustelua osal-

listujien välillä, ongelmanratkaisua ja tiedon muodostusta. Luottamus vaatii viiden dialogi-

sen periaatteen omaksumista, jotka Huttusen ja Heikkisen (1999) mukaan ovat osallistumi-

nen, sitoutuminen, vastavuoroisuus, vilpittömyys ja reflektiivisyys. Läheinen yhteistyö ja 

asiantuntijuuden jakaminen ovat toimintatutkimuksen kenttätyövaiheen kulmakiviä. On tär-

keää, että tutkija ottaa huomioon yhteisön toimintakulttuurin ja sopeuttaa oman toimintansa 

siihen. (Huovinen & Rovio, 2007, s. 101–103.)  

3.5 Aineistonkeruu 

Toimintatutkimuksen pääasiallisia tiedonkeruumenetelmiä ovat osallistuva havainnointi, ha-

vainnoin pohjalta kirjoitettu tutkimuspäiväkirja ja haastattelu. Usein käytetään menetel-

mätriangulaatioita eli yhdistetään erilaisia tutkimusmenetelmiä tiedon keruussa. (Huovinen 

& Rovio, 2007, s. 104–105.) Omassa tutkimuksessani käytin tiedonkeruumenetelmänä juuri 

osallistuvaa havainnointia, tutkimuspäiväkirjaa sekä haastattelua. Aineistonkeruuni ensim-

mäinen vaihe oli kuitenkin kerätä vanhemmilta tietoa sähköisen kyselylomakkeen muodossa 

heidän lapsensa lukemisesta ja lukutaidosta (liite 6) sekä tutkimukseen osallistuvien lasten 

opettajilta lukemisvaikeuksista yleensä ja niissä tukemisesta (liite 5).  

Alkuperäinen tarkoitukseni oli haastatella myös lasten opettajia ja saada selville kunkin tut-

kimukseen osallistuvan lapsen taustoista lukemisvaikeuksiin liittyen, mutta opettajien salas-

sapitovelvollisuuden vuoksi jouduin muuttamaan tätä suunnitelmaa ja tein kyselyn vain ylei-

sellä tasolla. Taustojen selvittämiseksi laadin vanhemmille verkossa täytettävän kyselylo-

makkeen. Ne vanhemmat, jotka eivät siihen vastanneet, saivat lomakkeen vielä kirjallisena.. 

Opettajien kyselylomakkeen kautta halusin saada tietoa käytännön tasolla lukemisvaikeuk-

sista ja pohtia heidän vastauksiaan teoriakirjallisuuteen verraten.  
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Molemmat kyselylomakkeet koostuivat avoimista kysymyksistä (liite 5 & 6). Hirsjärven, 

Remeksen ja Sajavaaran (2010) mukaan avoimia kysymyksiä sisältävällä kyselylomakkeella 

on mahdollista saada tutkittavilta näkökulmia, joita tutkija ei itse ole osannut ajatella. Vas-

taaja saa ilmaista itseään omin sanoin. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2010, s. 199.) Koin, 

että tavoitin vanhemmat helpommin kyselylomakkeen avulla, kuin jos olisin alkanut heitä 

haastattelemaan. Aikataulujen yhteensovittaminen olisi voinut osoittautua haastavaksi. Li-

säksi ajattelin, että kyselylomakkeen kautta vanhemmat saisivat rauhassa pohtia asioita ja he 

saisivat tuotua esille kaiken sen, mikä kysymyksien kannalta olisi olennaista. Vanhemmat 

olivat huolellisesti vastanneet kysymyksiin ja sain myös heidän näkökulmansa hyvin esille. 

He toivat vahvasti esille nimenomaan lukemisvaikeuksien kokemuksellisen puolen lapsensa 

kohdalla. Opettajat puolestaan toivat ammatillisen näkökulman esille lukemisvaikeuksiin 

liittyen. 

Osallistuvan havainnoin kautta yritetään ymmärtää toimintaa laajasti. Tutkimuksen eri vai-

heissa tutkijan rooli vaihtelee: välillä hän on ulkopuolinen tarkkailija, välillä taas keskipis-

teenä. Osallistuvan havainnoin tukena voi käyttää tapahtumien videointia ja keskustelujen 

nauhoittamista. (Huovinen & Rovio, 2007, s. 106.) Omassa tutkimuksessani osallistuvan 

havainnoin tarkastelukohteena on lapsen lukeminen ja lapsen oleminen lukemistilanteessa. 

Tukena osallistuvassa havainnoinnissa käytän videointia, sillä se on paras tapa nähdä lapsen 

toimintaa tilanteessa ja analysoida sitä jälkikäteen. Vienolan (2005) mukaan videomateriaali 

on tuonut kvalitatiiviseen tutkimukseen uudenlaisia mahdollisuuksia, koska se varmentaa 

tutkimustuloksia ja tutkimuksen luotettavuutta. Videolta on mahdollista tarkistaa, mitä oike-

asti on tapahtunut ja tapahtumien järjestys. Videoinnin käyttö tutkimuksessa perustuu tutki-

muksen taustateoriaan. (Vienola, 2005, s. 71–73.)  Omassa tutkimuksessani videoinnin tar-

koituksena oli tukea havaintojani, jotta pystyin palaamaan niihin uudelleen. Lisäksi pystyin 

keskittymään lukutilanteessa lukukoiraohjaajan rooliin, kun minun ei tarvinnut kirjoittaa 

muistiinpanoja lukutilanteen aikana. Videointi oli myös omassa tutkimuksessani luotetta-

vuutta lisäävä tekijä.   

Lindlöfin (1995) mukaan videoinnissa riskinä on yksilön intimiteettisuojan loukkaaminen. 

Lapsia videoidessa lupa on kysyttävä vanhemmilta. Videointi voi myös häiritä tapahtuman 

kulkua, varsinkin jos videokameran luona pitää käydä koko ajan tarkistamassa, että se on 

edelleen päällä. (Vienola, 2005, s. 73.) Omassa tutkimuksessani lapset eivät häiriintyneet 

videokamerasta. Laitoin sen päälle, ennen kuin lapsi alkoi lukea. Kun lapsi oli asettautunut 

haluamalleen paikalle peitolla, tarkistin vielä, että kameran kohdistus oli oikea. En koskaan 
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käynyt videokameran luona lapsen lukemisen aikana, koska siinä tilanteessa olin lukukoira-

ohjaaja ja minun oli pysyttävä keskittyneesti siinä roolissa. Jos minun piti ennen lapsen lu-

kemista tai lukemisen jälkeen käydä katsomassa videokameraa, esimerkiksi sen kohdistusta, 

kerroin siitä lapselle. Vanhemmilla ja lapsilla oli etukäteen tiedossa, että aion kuvata lukuti-

lanteet ja he suostuivat tähän. Lasten anonymiteetti on turvattu, sillä videot ovat olleet vain 

minun käytössäni ja ne tuhotaan tutkimuksen valmistuttua.  

Tutkimuspäiväkirjaan talletetaan tutkijan omia havaintoja ja sen avulla jäsennetään ajatuk-

sia. Siihen voi myös kirjata tietoa tutkimuksen etenemisestä ja tunnelmista sekä havainnoida 

omaa toimintaansa. Se on myös väline tallettaa tutkimukseen liittyviä kysymyksiä ja häm-

mennyksen aiheita. Kaikesta tästä on hyötyä tutkimuksen etenemiselle. (Huovinen & Rovio, 

2007, s. 107.) Omaan tutkimuspäiväkirjaani kirjasin lyhyesti jokaisen aineistonkeruukerran 

jälkeen havaintoni lyhyesti. Nämä tukivat paljon videoanalyysia. Jokaisen lukukoirakerran 

jälkeen keskustelin lapsen kanssa lyhyesti myös hänen kokemuksistaan, jotta sain tukea 

omille havainnoilleni.  

3.5.1 Haastattelu tiedonkeruumenetelmänä 

Se, että tutkimuksessani haastattelen lapsia, ei ollut itsestään selvä valinta. Tunnistan lasten 

herkkyyden ja heidän rajansa, mutta myös mahdollisuutensa. Siksi koin velvollisuudekseni 

perehtyä etukäteen kunnolla lasten haastattelemisen lähtökohtiin ja lapsiin liittyvään tutki-

mukseen yleensä, jotta osaan toimia eettisesti oikein ja lapsia kunnioittavalla tavalla haas-

tattelutilenteensa. Estola, Kontio, Kyrönniemi-Kylmänen ja Viljamaa (2010) sanovat, että 

lasta haastatellessa lasta täytyy suojella ja kunnioittaa. Tutkijan on myös oltava varma siitä, 

että lapsi osallistuu tutkimukseen vapaaehtoisesti ja luottaa haastattelijaan. (Estola, Kontio, 

Kyrönniemi-Kylmänen & Viljamaa, 2010, s. 195.) Halusin ottaa lapset aktiiviseksi osaksi 

tutkimustani, koska tulen tulevaisuudessa työskentelemään lasten parissa ja koska lukukoi-

ratoiminta on lapsille suunnattua. Koska he itse osallistuivat lukukoiratoimintaan, näin, että 

he osaavat parhaiten kertoa kokemuksistaan siihen osallistumisesta.  

Helavirran (2007) mukaan lapsia haastatellessa kysymykset on sovitettava lasten kognitiivi-

siin taitoihin ja elettyyn elämään. Lasten puheentuottotapa on rönsyilevää, asiasta toiseen 

yllättäen pomppivaa. Lapset siirtyvät asiasta toiseen nopeasti eivätkä käytä aikuisten tapaan 

siirtymäsanoja. Haastattelijan on lapsia haastatellessa varauduttava ennakoimattomiin ja yl-
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lättäviin vastauksiin. Haastattelijan on kyettävä esittämään vastausten pohjalta jatkokysy-

myksiä. Tämä vaatii erityisen herkkää kuuntelemista. Puhuessaan lapset liikkuvat ja elehti-

vät kehollaan. Se mahdollistaa monien aistikanavien käytön kokemusten jäsentämisessä ja 

tiedon tuottamisessa. (Helavirta, 2007, s. 631–637.)  

Alasuutarin (2005) mukaan lapsen ja aikuisen välinen valtaero on läsnä myös haastattelussa. 

Aikuisen näkökulmasta lapsi on kasvatuksen, suojelun ja huolenpidon kohde. Tämän takia 

aikuisella on määräävä suhde lapseen. Asettelu suo aikuiselle oikeuden tehdä kaikenlaisia 

kysymyksiä ja odottaa lapselta vastauksia. Kysymysten ja vastausten antaminen on arkipäi-

väinen piirre aikuisen ja lapsen välisessä vuorovaikutuksessa. Lapset sosiaalistuvat tähän. 

Haastattelutilanne on lapsille jo kulttuurisesti tuttu, ja lapset pyrkivät vastaamaan kaikenlai-

siin haastattelijan esittämiin kysymyksiin. Jotta lapsi kertoisi haastattelutilanteessa, miten 

asiat näyttäytyvät hänen omassa elämänpiirissään, aikuisen on oltava reflektiivinen lapsen 

puhetta ja kommunikaatiotapoja kohtaan. Myös haastattelun luottamuksellisuuden takaami-

nen ja oman roolin määritteleminen suhteessa tutkimuksen piiriin kuuluviin muihin aikuisiin 

auttavat haastattelutilanteessa saamaan lapsen omaan elämänpiiriin liittyviä vastauksia. 

(Alasuutari, 2005, s. 152.) 

Haastattelun pääkielenä on oltava lapsen kieli. Lasta haastatellessa lähtökohtana on oltava, 

että haastattelija kuuntelee ja tunnistaa lapsen tapaa puhua ja sovittaa oman puheensa lapsen 

tarjoamiin kuvaamisen tapoihin ja ilmaisuihin. Lapsen kehityksellinen taso on huomioitava 

lasta haastatellessa. Kysymykset on hyvä liittää lapsen arkeen kuuluviin toimintoihin ja ru-

teeneihin. Se helpottaa lapsen vastaamista kysymyksiin. (Alasuutari, 2005, s. 150–151.) He-

lavirran (2007) mukaan haastattelutilanteiden on oltava mahdollisimman vuorovaikutuksel-

lisia. Niissä on oltava aikaa pysähtyä ja lasten omalle kerronnalle on annettava tilaa ja sitä 

on kuultava. Avoimet kysymykset toimivat paremmin kuin suljetut kysymykset. (Helavirta, 

2007, s. 631–637.) 

Haastattelut syventävät kenttätyön aikana syntyneitä havaintoja. Teemahaastattelu on yleisin 

käytetty haastattelumuoto. Siinä haastattelussa käytetään runkona kenttätyössä keskeiseksi 

havaitsemia teemoja. (Huovinen & Rovio, 2007, s. 110.) Teemahaastattelu on puolistruktu-

roitu haastattelu, sillä siinä on etukäteen valittu tutkimuksen kannalta keskeiset teemat, joi-

den avulla edetään haastattelutilanteessa. Tarvittaessa esitetään tarkentavia kysymyksiä. Me-
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todologisesti teemahaastattelussa korostuvat ihmisten tulkinnat asioista, heidän asioille an-

tamansa merkitykset sekä merkitysten syntyminen vuorovaikutuksessa. (Hirsjärvi & Hurme, 

2001, s. 48.)  

Ensimmäinen kohtaaminen tutkimukseen osallistuvien lasten kanssa oli lasten haastattelu 

juuri teemahaastattelun keinoin. Haastattelutilanne oli myös tärkeä sen kannalta, että sain 

kohdata lapset etukäteen ja lapset minut. Lapset saivat kuulla, mitä lukukoiratoiminta tar-

koittaa. He saivat mukaansa myös henkilökohtaiset aikataulut lukukoirahetkille (liite 8).  Jo 

haastattelutilanteessa lukukoirana tutkimuksessani toimiva Sofi oli mukana, jotta lapset sai-

vat tutustua Sofiin ja Sofi heihin. Sofilla oli havaintojeni perusteella myös rauhoittava vai-

kutus lapsiin. Lapset rapsuttelivat ja silittelivät sitä kysymyksiin vastatessa. Lapset, jotka 

halusivat liikkua, kävivät välillä leikkimässä Sofin kanssa. Pyrin luomaan haastattelutilan-

teesta mahdollisimman mukavan. Lapsi sai itse valita paikkansa tilassa. Heillä oli mahdolli-

suus istua lattialla peiton päällä tai penkillä pöydän ääressä. Puolet heistä valitsi lattian ja 

puolet penkin. Annoin lasten liikkua tilassa heidän halutessaan ja kertoa samalla vastauksia 

kysymyksiini.  

Jos lapset halusivat kertoa jostain haastatteluteemojen ulkopuolisesta asiasta, annoin sille 

aikaa. Lapset kyllä itse huomasivat kerrottuaan asiasta jonkin aikaa palata jälleen vastaa-

maan esittämääni kysymykseen tai lopettivat asiasta kertomisen, jotta voisivat kuulla uuden 

kysymyksen. Halusin luoda itsestäni vaikutelman turvallisena ja lämpimänä aikuisena, joten 

en tehnyt haastattelutilanteeseen kiireen vaikutelmaa ja annoin lasten kertoa rauhassa omin 

sanoin. Haastattelutilanteista tulikin onnistuneen vuorovaikutteisia. Olin todella positiivi-

sesti yllättynyt, miten hienosti ja syvällisesti lapset vastasivat kysymyksiini. Vain yksi nel-

jästä haastateltavasta vastasi todella usein, ettei tiedä vastausta, mutta kun muistutin häntä, 

että hän kertoo omista kokemuksistaan eikä oikeata vastausta ole ja selvensin kysymystä 

hieman, häneltäkin sai vastauksia.  

3.5.2 Aineistonkeruun eteneminen 

Marraskuussa 2014 otin yhteyttä erään oululaisen koulun rehtoriin ja sain täytettäväkseni 

Oulun sivistys- ja kulttuuritoimen laatiman tutkimuslupa-anomuksen (liite 1). Sivistys- ja 

kulttuuritoimi hyväksyivät tutkimukseni ja rehtori tiedotti minulle, että saan tehdä tutki-

musta heidän koulullaan. Pyysin rehtoria välittämään 2.-4.luokkalaisten opettajille viestin, 
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jossa esittelin tutkimukseni lyhyesti ja kysyin, olisiko heidän luokassaan lasta, jolla on vai-

keuksia lukemisen sujuvuuden kanssa. Tutkimukseni otettiin innostuneesti vastaan ja sain 

nopeasti kolmelta opettajalta vastaukset. Lähetin opettajille tutkimuslupa-anomukset van-

hemmille ja jokainen vanhempi antoi lapselleen luvan osallistua tutkimukseen. Opettajien 

kanssa sovimme, että aloitan aineistonkeruun joululoman jälkeen.  

Tammikuussa 2015 sovin opettajien kanssa aikatauluista. Alkuperäinen tarkoitukseni oli 

haastatella opettajia lasten lukemisen vaikeuksien taustalla olevista asioista, mutta opettajien 

salassapitovelvollisuuden vuoksi muutin aineistonkeruutapaa. Lähetin opettajien kautta tut-

kimukseen osallistuvien lasten vanhemmille linkin sähköiseen kyselylomakkeeseen (liite 7). 

Opettajille loin oman verkkokyselylomakkeen (liite 6), jossa kysyttiin lasten lukemisten vai-

keuksista yleisellä tasolla. Sain sekä jokaisen vanhemmilta että opettajilta vastaukset kyse-

lylomakkeeseen.  

Tammikuun viimeisenä perjantaina tapasin ensimmäistä kertaa tutkimukseen osallistuvat 

lapset haastattelun merkeissä. Kaikki heistä olivat poikia, kolme 2.luokkalaista ja yksi 

4.luokkalainen. Saimme koululta käyttöön rauhallisen pienen tilan koko aineistonkeruuni 

ajaksi. Haastattelin jokaista lasta erikseen. Keskimäärin yhteen haastatteluun meni aikaa 

puoli tuntia. Alkuhaastattelun kysymykset ovat liitteenä (liite 8). 

Haastatteluun oli laadittu jo ennalta aikataulu, joka kuitenkin osoittautui heti toimimatto-

maksi. Kaksi lasta olivat samalta luokalta ja he eivät halunneet tulla haastatteluun, sillä he 

halusivat olla ulkotunnilla mukana. Myöhemmin he tulivat hyvillä mielin haastatteluun. On-

neksi yksi toinen lapsista pääsi heidän ajallaan haastateltavaksi. Aiemmin laatimani aika-

taulu siis petti heti aluksi, mutta onneksi aikataulussani oli joustamisen varaa. Haastattelut 

sujuivat mukavasti. Lapset vastasivat perusteellisesti kysymyksiin. Yksi heistä oli hieman 

muita arempi ja vaati enemmän aikaa vastausten pohtimiseen. Hänkin kuitenkin osasi kertoa 

tärkeimmät asiat omiin kokemuksiinsa pohjautuen kiinnostuksen kohteenani oleviin asioi-

hin.   Lapset olivat jo haastattelutilanteessa kiinnostuneita Sofista ja tekivät sen kanssa tut-

tavuutta. Jokainen lapsi oli mielellään tulossa seuraavalla viikolla alkaviin lukutilanteisiin. 

Annoin jokaiselle kortin, johon oli laitettu lukukoiratuokioiden henkilökohtaiset ajat (liite 

9). Äänitin haastattelut ja jälkikäteen litteroin ne. Litteroitua aineistoa kertyi yhteensä 14 

sivua.  

Lukukoiratuokiot alkoivat haastattelua seuraavalla viikolla. Yhteensä niitä oli neljä ja ne 

pidettiin helmikuun aikana. Jokaiselle lapselle oli varattu aikaa puoli tuntia. Siinä ajassa he 
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saivat lukea sen verran, kuin halusivat ja aluksi ja lopuksi keskustelimme, miltä heistä oli 

tuntunut tulla lukemaan ja miltä lukeminen oli tuntunut. Koska tiedostin poikien heikon lu-

kemismotivaation, selvitin jo alkuhaastattelussa, mitä he haluaisivat lukea lukukoiratoimin-

nan aikana. Jokainen heistä kertoi lukevansa mieluiten sarjakuvalehdistä. Jokaisen alkuhaas-

tattelussa tuli esille Aku Ankka ja yhden haastattelussa lisäksi Tom & Jerry. Niitä toinkin 

pojille tarjolle ja niitä he lukivat. Minulla oli myös kaksi sarjakuvakirjaa, joita sujuvin lukija 

luki. En nähnyt olevan merkitystä sillä, lukivatko pojat kirjoja vai lehtiä. Tärkeintä oli, että 

he lukivat ääneen. Lisäksi sarjakuvissa oman haasteensa tuottivat ruutujen lukeminen oike-

assa järjestyksessä ja erilaiset tehosteääniä kuvaavat sanat, joissa oli usein vaikeita kirjaimia. 

Kirjojakin oli valittavana, mutta kukaan ei halunnut tarttua niihin.  

Lukukoiratilanteen aluksi lapsi sai tervehtiä Sofia. Sitten hän valitsi luettavan tai jatkoimme 

edellisellä kerralla keskeen jääneestä kirjasta/lehdestä. Olimme lukemisen ajan lattialla pei-

ton päällä. Sofi oli lapsen vieressä maaten lapsen ja minun keskellä. Lapsi luki sen verran, 

kuin jaksoi ja halusi. Luettu määrä riippui lapsen lukunopeudesta. Joku ehti lukea kokonaan 

useamman tarinan sarjakuvalehdestä, joku vain puolet yhdestä tarinasta. Minä kuuntelin hil-

jaa. Vastasin vain, jos lapsi kysyi minulta jotain. Jos lapsi ei päässyt eteenpäin lukemises-

saan, yritin auttaa häntä Sofin avulla jatkamaan. Jokainen lapsi tuli aina mielellään lukukoi-

ratuokioon. He tulivat aina oikeaan aikaan ja alkoivat innokkaasti lukea.  

Viimeinen lukukoirakertamme oli pidempi, koska sen yhteydessä tein vielä loppuhaastatte-

lut (liite 10). Lapsi sai lukea Sofille normaaliin tapaan, mutta aikaa oli pidennetty, jotta 

meillä oli aikaa keskustelulle. Lapset saivat kertoa omia kokemuksiaan lukukoiratoimin-

nasta. He saivat myös kortin ja tikkarin kiitokseksi osallistumisesta tutkimukseeni. Myös 

nämä haastattelut äänitettiin ja litteroitiin. Litteroitua aineistoa loppuhaastattelusta oli 16 si-

vua.  

3.6 Aineiston analysointi 

Analysoin aineistoni sisällönanalyysin keinoin, jonka Kyngäs ja Vanhanen (1999) määritte-

levät dokumentteja systemaattisesti ja objektiivisesti analysoivaksi menettelytavaksi. Ai-

neiston analyysikeinona käytin sisällönanalyysia. Pyrkimyksenä on kuvata dokumenttien si-

sältöä sanallisesti etsimällä tekstistä merkityksiä. Tavoitteena on saada aineisto järjestettyä 

tiiviiseen ja selkeään muotoon kadottamatta sen sisältämää informaatiota. Hämäläinen 
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(1987) tuo esille, että sisällönanalyysissä luodaan mielekästä, selkeää ja yhtenäistä infor-

maatiota loogisen päättelyn ja tulkinnan kautta. Sisällönanalyysissa aineisto hajotetaan osiin, 

käsitteellistetään ja lopulta se kootaan uudelleen loogiseksi kokonaisuudeksi. (Tuomi & Sa-

rajärvi, 2009, s. 103–104.)  

Sisällönanalyysiä voidaan toteuttaa aineistolähtöisesti eli induktiivisesti, teorialähtöisesti eli 

deduktiivisesti tai teoriaohjaavasti. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä aineisto pelkiste-

tään eli redusoidaan. Kaikki tutkimukselle epäolennainen karsitaan pois. Aineistosta aletaan 

etsiä pelkistettyjä ilmauksia tutkimustehtävän kysymysten mukaan. Sen jälkeen aineisto 

klusteroidaan eli ryhmitellään. Tämä tarkoittaa sitä, että samaa asiaa tarkoittavat käsitteet 

yhdistetään luokaksi ja nimetään luokan sisältöä kuvaavalla käsitteellä. Lopuksi muodoste-

taan teoreettisia käsitteitä eli aineisto abstrahoidaan. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 109–113.) 

Milesin ja Hubermanin (1994) mukaan teorialähtöisessä sisällönanalyysissa analyysia ohjaa 

teoria tai käsitejärjestelmä. Analyysirungon sisälle muodostetaan aineistosta erilaisia luoki-

tuksia tai kategorioita aineistolähtöisen sisällönanalyysin tapaan. Alkuperäisistä lausumista 

muodostetaan pelkistettyjä ilmauksia, jotka luokitellaan. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 113–

117.) Myös teoriaohjaavassa sisällönanalyysissä edetään aineiston ehdoilla, mutta abstra-

hointivaiheessa empiirinen aineisto liitetään teoreettisiin käsityksiin, jotka ovat jo valmiina. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 117–118.)  

Oma aineistoni on analysoitu teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin. Aineistoanalyysini 

alkoi niin, että poimin tutkimuskysymyksistäni kolme tärkeintä osiota ja aloin käydä aineis-

toani läpi niiden avulla. Karsin kaikki näiden kysymysten ulkopuolelle jäävät asiat pois ja 

jäljelle jäävät lausumat poimin oikeiden kategorioiden alle taulukkoon. 

 Analyysirunko 

Miten lukemisen vai-

keudet ilmenevät? 

Minkälaisia odotuk-

sia lukukoiratoimin-

nalle? 

Miltä on tuntunut osallistua luku-

koiratoimintaan? 

 

Analyysirunkoni muodostui tutkimukseni kolmesta pääteemasta, joita olen selvittänyt van-

hemmilta ja opettajilta kyselylomakkeiden muodossa sekä lapsia haastatellen. Kahteen en-

simmäiseen kategoriaan, lukemisen vaikeuksien ilmenemiseen ja lukukoiratoimintaa koske-
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viin odotuksiin, sain vastauksia sekä vanhemmilta, opettajilta että lapsilta. Viimeinen kate-

goria oli tarkoitettu vain lapsille, sillä siihen kategorisoitiin lasten vastauksia lukukoiratoi-

mintaan osallistumisen kokemuksista. Siihen poimin lausumia myös omasta tutkimuspäivä-

kirjastani.  

 Lausumien kategorisointi analyysirunkoon 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lausumat poimin vanhempien ja opettajien kyselylomakevastauksista sekä lasten haastatte-

lujen litteroidusta aineistosta. Vanhempien ja opettajien vastaukset olivat alun perin kirjoi-

tetussa muodossa, joten heidän vastauksensa ovat lyhyitä, muutamalla sanalla kuvattuja. 

Lasten aineisto taas on alun perin suullista, joten ne ovat pidempiä  

Miten lukemisen 

vaikeudet ilmene-

vät? 

Minkälaisia odotuksia 

lukukoiratoiminnalle?  

Miltä on tuntunut 

osallistua lukukoira-

toimintaan? 

Kouluun tullessa ei 

oppinut tunnista-

maan kuin muuta-

mia kirjaimia 

Hyväksytään sellaisena 

lukijana kuin on 

On saanu ihan rauhalli-

sesti lukkee etteenpäin, 

ettei tarvi silleen nop-

peesti. 

Kielelliset vaikeudet Vaihtelua lukemistuoki-

oihin 

Ku en oo koskaan 

käyny tämmösessä.  

Heikko lukemismo-

tivaatio 

Kiireettömyys lukiessa mää oppiin vähän kä-

sittelemään koiraa.  
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Tämän jälkeen yhdistin aineistostani samankaltaiset lausumat ja loin niistä pelkistettyjä il-

maisuja sekä muodostin niille alaluokat ja pääluokat.  

 Esimerkki aineiston luokittelusta 

Alkuperäisilmaukset Pelkistetty ilmaus  Alaluokka Pääluokka 

Kirjainten oppiminen ja 

tunnistaminen hidasta. 

Kouluun tullessa ei oppi-

nut tunnistamaan kuin 

muutamia kirjaimia. 

Äänteiden opettelun vai-

keus. 

Lukemaan oppi-

minen hidasta 

Kognitiiviset  Lukemisen vaikeuk-

sien ilmeneminen 

On saanu ihan rauhalli-

sesti lukkee etteenpäin, 

ettei tarvi silleen nop-

peesti. 

Lukurauha Psyykkiset  Kokemukset lukukoi-

ratoiminnasta 

 

Alaluokikseni muodostuivat psyykkiset, kognitiiviset ja sosiaaliset vaikutukset. Olen käyt-

tänyt Nurmen ja kumppaneiden määritelmiä psyykkisille, kognitiivisille ja sosiaalisille teki-

jöille. Tämä sama luokitus oli käytössäni jo kandidaatin tutkielmassani. Psyykkisillä vaiku-

tuksilla tarkoitetaan ihmisen persoonaan ja henkiseen hyvinvointiin liittyviä asioita (Hautala, 

2014, s. 24; Nurmi, Ahonen, Lyytinen, Lyytinen, Pulkkinen & Ruoppila, 2006, s.14–15; 

Toskala, 2009). Kognitiiviset vaikutukset liittyvät ihmisen tiedollisiin prosesseihin, kogni-

tioihin. Kognitioiden avulla hankitaan tietoa ympäristöstä ja opitaan. Niiden välityksellä ra-

kentuu tietoisuus itsestämme ja maailmasta, jossa elämme. Kognitioita ovat muun muassa 

havaintojen tekeminen, päättely, kielelliset toiminnot, muistiprosessit, syy-seuraussuhteiden 

havaitseminen ja ongelmanratkaisukyvyt. Kognitiivisten prosesseja voidaan kuvata kahden 

pääprosessin kautta. Toinen niistä perustuu ajatteluun ja analyyttiseen järkeilyyn ja toinen 

tunteisiin ja analogiseen päättelyyn. (Hautala, 2014, s. 27; Nurmi et al., 2006, s.21–22; Tos-

kala, 2009.)   

Sosiaalisilla vaikutuksilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa sosiaalisiin taitoihin liittyviä toi-

mintoja. Sosiaaliset taidot ovat valmiuksia, joiden avulla ihminen pystyy arkipäivän tilan-
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teissa ratkaisemaan ongelmia ja saavuttamaan henkilökohtaisia päämääriä seuraamuksiin so-

siaalisissa tilanteissa johtavilla tavoilla. Sosiaaliset taidot edellyttävät empatiakykyä eli ky-

kyä tehdä havaintoja toisten tunteista, ajatuksista ja aikomuksista sekä arvioida ja ennakoida 

oman toimintansa seuraamuksia. Myös kyky ymmärtää omia tunteitaan ja ilmaista niitä ti-

lanteeseen sopivalla tavalla ovat sosiaalisten taitojen edellytys. Sosiaalisissa tilanteissa ih-

misen tulee kyetä tehdä aloitteita, vastata toisten tekemiin aloitteisiin ja hahmottaa omaa 

asemaansa ryhmässä. (Hautala, 2014, s. 28; Nurmi et al., 2006, s.54–55.) 

Videomateriaalia analysoin katsomalla videoita läpi samana päivänä lukutilanteiden jälkeen. 

Palasin niihin myös tutkimustuloksia kirjoittaessani. Videoiden avulla täydensin tutkimus-

päiväkirjaani kirjaamiani havaintoja. En litteroinut lasten lukemista, sillä se ei ollut tutki-

musongelmani kannalta oleellista. Pienet keskustelupätkämme lukutilanteen jälkeen kyllä 

kirjasin ylös. Keskityin videoissa havainnoimaan lasten lukemista ja olemista tilanteessa. 

Vienolan (2005) mukaan videomateriaali tarjoaa mahdollisuuden tapahtumien ja tapahtu-

massa toimivien ihmisten ja ympäristöjen systeemisen tarkasteluun. Tarkastelukohteena 

ovat tällöin kokonaiset vuorovaikutussysteemit. (Vienola, 2005, s. 78.) Videoita tarkastel-

lessani olen kiinnittänyt myös erityistä huomiota lapsen ja lukukoiran väliseen vuorovaiku-

tukseen. 
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4 Tutkimustulokset 

Tässä luvussa esittelen tutkimustulokseni peilaten niitä samalla aiemmin esiteltyihin tutki-

mukseni teoreettisiin lähtökohtiin. Tutkimustulokset esitellään neljässä alaluvussa. Olen ha-

vainnollistanut tuloksiani suorilla lainauksilla aineistostani. Jokaisen alaluvun lopussa esit-

telen tutkimustulokset vielä kuvion muodossa.  

4.1 Monitasoiset lukemisen vaikeudet 

Lasten vanhemmille tarkoitetun kyselylomakkeen perusteella vanhemmat kertoivat lapsilla 

olevan lukemisen kanssa vaikeuksia. Nämä ongelmat viittasivat juuri lukemisen sujuvuuden 

ongelmiin – hidasta lukemista, takeltelua, jumiutuvaa ja palailevaa. Vain yksi vanhemmista 

kertoi lapsensa lukutaidon olevan hyvä. Tämä lapsi osasikin lukea sujuvasti, mutta hänen 

ikätasoaan heikomman lukutaidon taustalla oli vaikeus keskittyä lukemiseen. Takalan 

(2006) mukaan lukemaan oppimisen edellytyksenä on kyky pystyä keskittymään ja kuunte-

lemaan. (Takala, 2006a, s. 16–17, 19.) Yhdellä lapsista oli myös lukihäiriön diagnoosi, 

vaikka sitä ei vaadittu, mutta samalla tavalla hän pystyi osallistumaan ja hyötymään luku-

koiratoiminnasta. Salmi, Huemer, Heikkilä ja Aro (2013) määrittelevät lukihäiriön lukemis- 

ja kirjoittamisvaikeudeksi. Taustalla on fonologisia vaikeuksia, joihin liittyy usein oikein-

kirjoituksen ja lukemisen epätarkkuutta tai nopean nimeämisen ongelmia, joihin liittyy usein 

lukemisen hitautta. (Salmi et al., 2013, s. 17.) 

Tutkimuksessani olen käyttänyt lukemisen määritelmänä Ahvenaisen ja Holopaisen (2005) 

ja Sarmavuoren (2003) määritelmää. Heidän mukaan lukeminen on dekoodausta eli merkki-

jonon purkamista osiin ja sen kokoamista merkitykselliseksi yksiköksi, sanaksi, ja tekstin 

ymmärtämistä. Dekoodauksen kautta teksti muuttuu informaatioksi, jolle lukija luo merki-

tyksen. (Ahvenainen & Holopainen, 2005, s. 51–54; Sarmavuori, 2003, s. 16–17.) Karvonen 

ja Rikkola (2006) ovat määritelleet, että lasta voidaan kutsua lukijaksi, kun hän pystyy koh-

talaisella nopeudella lukemaan helpohkoa satukirjan tekstiä (Karvonen & Rikkola, 2006, s. 

11). Tämän määritelmän mukaan tutkimukseeni osallistuneista lapsista osa täytti jo lukijan 

kriteerin ja osa oli pääsemässä siihen. He pystyivät kyllä lukemaan helpohkoa tekstiä, mutta 

lukemisen nopeus ei ollut vielä sellaista, että sitä voisi kutsua kohtalaiseksi.  

Opettajat toivat kyselylomakkeissaan ammatillisen näkökulman lukemisen vaikeuksiin. 

Vanhemmat kertoivat, minkälaisia vaikeuksia lukemisessa juuri heidän lapsellaan on. Lapset 
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itse taas kertoivat konkreettisella tasolla, miten lukemisen vaikeudet vaikuttavat heidän elä-

mässään. Aineistoni perusteella löysin lukemisen vaikeuksiin liittyen kolmentasoisia ongel-

mia, kognitiivisia, psyykkisiä ja sosiaalisia. Kognitiiviset vaikeudet voivat tulla esiin jo var-

hain. Yhdellä tutkimukseen osallistuvalla lapsella jo puheen kehitys oli hidasta ja hän ei ollut 

puhunut sanaakaan ennen kolmatta ikävuottaan. Myös yksi opettaja toi esille, että puheen 

kehittymisen vaikeudet saattavat ennustaa lukemisen vaikeuksia myöhemmin. Kun esikou-

lussa opetellaan alkeislukutaitoja, voi jo tällöin näkyä ensimerkkejä lukemisen vaikeuksista. 

Silvénin (2008) mukaan lukutaidon kehittymistä voidaan ennustaa jo pienillä lapsilla. Jos 

lapsen sanavarasto kehittyy nopeasti, hän hallitsee jo varhain taivutusmuotoja ja tunnistaa 

sanojen äännerakenteita, oppivat nopeasti sujuviksi lukijoiksi. (Takala & Kontu, 2008, s. 

57–59.) 

Esikouluvuoden aikana konkreettisena lukemisen vaikeuksia ennustavana merkkinä on lap-

sen vaikeus oppia kirjaimia. Kuitenkin viimeistään 1.luokan syksyllä lukemisen vaikeudet 

näkyvät, kuten eräs opettajista sanoi.  

”Ensimmäisen luokan syksyn aikana näkee selvästi jo, onko lukemisessa vaikeuksia.” 
(opettajien verkkokyselylomake)  

Ensimmäinen asia, johon opettaja yleensä 1.luokan alussa kiinnittää huomiota ja alkaa 

epäillä lukemisen vaikeuksia on se, että lapsella on haasteita tunnistaa kirjaimia.  

”Kouluun tullessaan lapsi ei välttämättä ole oppinut tunnistamaan vielä kirjaimia, 

mutta oman kokemukseni mukaan jos hän ei ole oppinut muistamaan paria kirjainta 
enempää eskarissa, on oppimisessa mitä luultavimmin jotain vaikeutta.” (opettajien 
verkkokyselylomake) 

Holopaisen (2002) mukaan alkuvaiheessa lukemisen ongelmat näkyvät vaikeutena muodos-

taa kirjain-äännevastaavuutta, yhdistää äänteitä, havaita äänteiden kestoeroja ja tavurajoja. 

Lukeminen on myös epätarkkaa. (Lerkkanen, 2006, s. 48–49.) Opettajien esille tuoma kir-

jainten tunnistamisen vaikeus liittyy kirjain-äänne-vastaavuuden muodostamisen vaikeu-

teen, sillä jos lapsi ei osaa nimetä kirjainta, ei hän pysty liittämään siihen äännettäkään.  

Salmi, Huemer, Heikkilä ja Aro (2013) ovat tuoneet ilmi, että lähes kaikki suomalaiset lap-

set oppivat lukemaan ensimmäisen kouluvuoden aikana ja lukutaidon tarkkuudessa olevat 

suuret erot katoavat. Suomen kielen säännönmukaisuus ja äännerakenteen läpinäkyvyys tu-

kevat nopeaa lukemaan oppimisen prosessia. (Salmi, Huemer, Heikkilä & Aro, 2013, s. 

11.) Kun olen tutustunut useimpiin aapisiin, ne kuitenkin rakentuvat niin, että jouluun 
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mennessä olisi kaikki kirjaimet käyty läpi ja kevätlukukaudella harjoitellaan jo tekstien lu-

kemista. Kun lapsella on jo esikouluvuoden aikana alkanut olla haasteita lukemisen alkeis-

taitojen oppimisessa, lukemaan oppiminen on hidasta.  

Tutkimukseeni osallistuneet lapset kertoivat itse oppineensa tavallista myöhempään luke-

maan. Vain yksi oli osannut lukea jo ennen koulun alkamista, mutta muut eivät osanneet 

lukea 1.luokan jouluun mennessä. Kun lapsi on oppinut lukemaan, lukemisen vaikeudet 

kuuluvat hänen lukemisessaan. Hän lukee hitaasti, takertuu sanoihin ja lukee sanoja väärin. 

Tämän sain huomata kuunnellessani lasten lukemista lukukoiratilanteissa. Kolme heistä 

luki vielä sanoja tavu kerrallaan. Olenkin kirjoittanut tutkimuspäiväkirjaani useita seuraa-

van kaltaisia merkintöjä: 

”Lapsi luki hitaasti ja  tavu kerrallaan.” (videoaineistoon perustuva tutkimuspäiväkir-
jamerkintä) 

Linnakylä (2005) on jakanut lukutaidon neljään eri lajiin: sujuvaan perustaitoon, toimivaan 

lukutaitoon, vapauttavaan lukutaitoon ja autenttiseen lukutaitoon (Linnakylä, 2005, s. 30; 

Lerkkanen, 2006, s. 10–11.) Tutkimukseeni osallistuneet lapset olivat vielä selvästi harjoit-

telemassa sujuvaa perustaitoa. Yhdellä heistä se oli selvästi jo pidemmällä kuin kolmella 

muulla, sillä hänen lukemisensa oli melko sujuvaa. Linnakylä (2005) mainitsee sujuvaan 

perustaitoon kuuluvan teknisen lukutaidon ja tekstin ymmärtämisen taidon. Se on oppimi-

sen väline. (Linnakylä, 2005, s. 30; Lerkkanen, 2006, s. 10–11.) 

Holopaisen (2002) mukaan lukemisen vaikeudet näkyvät myöhemmin niin, että lapsi py-

sähtelee, kangertelee ja lukee hitaasti. Vaikka lapsi harjoittelee, nämä ongelmat pysyvät. 

(Lerkkanen, 2006, s. 48–49.) Myös Salmi, Huemer, Heikkilä ja Aro (2013) ovat todenneet 

lukemisen vaikeuden näkyvän usein lukemisen nopeuden ongelmana. Tämä näkyy lukemi-

sen hitautena, takkuiluna ja työläytenä. Lapsi tekee myös ikätovereihin verraten enemmän 

virheitä lukiessaan ja sanojen loppuja arvaillaan herkästi tai jätetään lukematta niitä. 

(Salmi, Huemer, Heikkilä & Aro, 2013, s. 11.) Alkuhaastatteluissa lapset itse sanoivat ole-

vansa hitaita lukijoita ja toivoivat oppivansa nopeammin lukemaan. 

”Mää ylleensä luen tosi hittaata, niin mulla kauan kestää kirjojen lukemisessa.” (lap-
sen haastattelu) 

”Jos mää luen noppeempaa, mulla mennee sanat sekasin. Mulla on siinä vähän oppi-
mista.” (lapsen haastattelu) 

Omassa tutkimuksessani lapset kyllä aika tarkasti lukivat sanoja ja huomasivat, jos heillä 

meni jotain väärin. He olivat harjaantuneet lukemaan niin, että he lukivat sanan kokonaan 
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loppuun. Jos kuitenkin tekstissä esiintyi joku vaikea sana, esimerkiksi paljon vierasperäisiä 

kirjaimia sisältävä sana, lapset hyppäsivät sen yli. Lasten lukemissa sarjakuvissa näitä oli 

paljon, sillä niissä äänitehosteiden kuvaaminen sanoin oli yleistä. Yksi vanhempi toikin 

esille vierasperäisten kirjaimien olevan hankalia ääntää hänen lapselleen.  

”Abstraktit sanat tuottavat vaikeutta ääntämiseen ja jos sanoissa on paljon vieraspe-
räisiä kirjaimia b,c,d,g, f.” (vanhempien verkkokyselylomake) 

Kun lapset joutuvat ponnistelemaan teknisen lukemisen kanssa, ei heillä jää resursseja luetun 

ymmärtämisen strategioihin. (Salmi, Huemer, Heikkilä & Aro, 2013, s. 11.) Tutkimukses-

sani huomasin, että lapset muistivat vielä seuraavallakin kerralla ja jopa pidempään, mitä 

olimme aiemmin lukeneet. Lapset mielellään palasivat muistelemaan, mitä hän oli edellisellä 

lukukoirakerralla lukenut. Myös loppuhaastatteluissa lukemiskokemuksiin palattiin. Lapset 

saivat lukea sarjakuvia, joten kuvat tukivat tekstin ymmärtämistä. Lisäksi luetun ymmärtä-

mistä tuki se, että lapset saivat lukea heille mielekästä tekstiä ja he saivat monesta vaihtoeh-

dosta valita, mitä lukivat.  

Sulkusen (2014) sekä Hakasalon, Jaakkolan ja Käppin (2014) mukaan pojille mielekästä 

luettavaa ovat lyhyet ja toimintaa sisältävät tekstit. Huumori ja seikkailuvetoisuus ovat po-

jille tärkeitä motivaation lähteitä. (Sulkunen, 2014.)  Huumori ja iljettävät asiat kiinnostavat 

poikia (Hakasalo, Jaakkola & Käppi, 2014. s. 30–32). Tämän tuloksen myötä on perusteltua, 

miksi pojat halusivat lukea nimenomaan sarjakuvia. Lukemissamme sarjakuvissa oli paljon 

huumoria ja seikkailukertomuksia sekä iljettävyyksiä. Pojat saattoivatkin naurahtaa heidän 

mielestään humoristisissa kohdissa tai jäädä katsomaan humoristisen kohdan kuvia pidem-

pään.  

”Luimme Väinön kanssa hänen valitsemaansa Aku Ankan yhtä kertomusta. Kertomus 

oli hänen mielestään hauska. Hän naurahteli humoristisissa kohdissa sekä katsoi 
hauskaa kuvaa pidempään.” (videoaineistoon perustuva tutkimuspäiväkirjamerkintä) 

Luetun ymmärtämisen vaikeudet tulevat esille, kun lapsen pitäisi osata vastata esimerkiksi 

luettua tekstiä koskeviin tehtäviin tai koevastauksissa. Eräs vanhempi toikin esille, että ni-

menomaan kuvalliset tarinat kiinnostavat hänen lastaan enemmän ja ovat hänelle helpompia. 

Kokemus helppoudesta tulee kuvien tukiessa tekstiä. 

”Kuvalliset ja mielenkiintoiset tarinat ovat helpompia ja kiinnostavat häntä enem-

män.” (vanhempien verkkokyselylomake) 
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Lukemisen vaikeuksien vuoksi lasten ei tehnyt mieli lukea vapaaehtoisesti. He kertoivat lu-

kevansa sarjakuvia joskus, mutta tämäkin oli vähäistä. Kupari, Sulkunen, Vettenranta ja Nis-

sinen (2012) ovat tuoneet esille, että lukemiseen kielteisesti suhtautuvilla lapsille lukutaito 

on keskimäärin heikompi kuin siihen myönteisesti suhtautuvilla. Lukutaidon ollessa hyvä 

lapsi saa lukemisestaan onnistumisen kokemuksia, mikä puolestaan vahvistaa asennetta lu-

kemista kohtaan. Lapsi lukee ikätovereitaan enemmän ja samalla vahvistaa lukutaitoaan. 

Heikot lukijat taas eivät saa onnistumisen kokemuksia lukemisesta eikä heidän asenteensa 

parane. Näin heidän lukutaitonsakaan ei pääse kehittymään. (Kupari, Sulkunen, Vettenranta 

& Nissinen, 2012, s. 41–43.) Tätä voidaan kutsun myös Stanovichin (1986) esittämäksi Mat-

teus-efektiksi. Tämä tarkoittaa, että heikot lukijat jäävät lukemisen taidoiltaan yhä kauem-

mas ikätovereistaan. Tästä seuraa noidankehä eli lapsi ei hitaan lukemisensa vuoksi lue mie-

lellään ja näin sujuva ja nopea lukutaito ei pääse kehittymään. Joskus lapsen lukunopeus 

kasvaa, mutta välimatka normaalisti lukeviin kuitenkin säilyy. (Salmi, Huemer, Heikkilä & 

Aro, 2013, s. 15, 19.) Tämä näkyi selvästi tutkimukseeni osallistuvissa lapsissa. Yksi van-

hemmista esimerkiksi kertoi, ettei lapsi lue sarjakuvista ollenkaan tekstejä, vaan katsoo vain 

kuvat.  

”Väinö ei lue esimerkiksi Aku Ankka -lehdistä tekstejä, katsoo vain kuvat.” (vanhem-
pien verkkokyselylomake) 

Lapset itsekin kertoivat asian olevan näin: 

”Ylleensä mää katon (Aku Ankan) läpi, mitä siinä on, mutten erityisemmin lue sitä.” 

(lapsen haastattelu) 

Tämä kuului myös lasten haastatteluvastauksissa, kun kysyin, miten he suhtautuvat lukuläk-

syihin. Kaikille tutkimusoppilailleni yhteistä oli, että he sanoivat, etteivät pidä lukuläksyistä. 

Lukemisen ollessa epäsujuvaa lukuläksyihin kuluu paljon aikaa. Lasten negatiivinen asenne 

lukemista kohtaan saa myös lukuläksyt tuntumaan epämiellyttäviltä. Erityisesti pitkät kohdat 

luettavassa tekstissä tuntuivat lapsista ikävältä.  

”Vaikeinta on se mun mielestä, ku meillä on myös sellasia kirjoja, joissa on pitkiä 
kohtia.” (lapsen haastattelu) 

”Yleensä, jos me luetaan, uskonnossa ja yltissä, mua se ärsyttää, että ne yllin ja us-
konnon jutut on hyvin pitkiä.” (lapsen haastattelu)  

Myös osa vanhemmista kertoi lapsensa kokevan lukuläksyt työläiksi. Kupari, Sulkunen, 

Vettenranta ja Nissinen (2012) ovat tuoneet esille, että lukemismotivaation vahvuudella ja 

lukutaidolla on yhteys.  Hyvin motivoituneilla lukijoilla oli keskimäärin parempi lukutaito 
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kuin heikosti motivoituneilla. (Kupari et al., 2012, s. 43–47.) Tämä tuli esille tutkimukses-

sani. Lasten lukutaidon ollessa heikkoa he eivät myöskään lukeneet mielellään. Tärkeää 

olisi, että juuri he, joilla on lukemisessaan vaikeuksia, harjoittaisivat lukutaitoaan, jotta vä-

limatka ikätovereihin ei kasvaisi ja heidän lukutaitonsa paranisi. 

Opettajat toivat esille, että lukemisen vaikeuksilla voi olla lapsen itsetuntoa ja tunne-elä-

mää heikentäviä vaikutuksia. Lapsi saattaa kokea huonommuuden tunteita, kun ei pysty lu-

kemaan samalla tavalla kuin luokkatoverinsa. Osa lapsista kertoi lukemisen luokassa ää-

neen muiden kuullen tuntuvan jännittävältä. Tämä on yksi sosiaalisista vaikutuksista. Li-

säksi lapset saattavat joutua olemaan erillään luokasta usealla tunnilla, koska he käyvät eri-

tyisopettajan luona.  

Lapset toivat esille pelkoaan, että heidän hitaan ja virheellisen lukemisensa vuoksi luokka-

toverit nauraisivat heille. Lapset kertoivat, että heitä jännitti lukea ääneen, koska he pelkä-

sivät, että lukiessa tulisi virheitä. Lapsi olikin saatettu vapauttaa ääneen lukemisesta luo-

kassa.  

”En mää yleensä lue ääneen luokassa. Mua joskus vähän ujostuttaa lukea kaikille, jos 
mennee vähän väärin.” (lapsen haastattelu) 

”Enimmikseen minun ei koskaan tarvi luokassa lukkee ääneen.” (lapsen haastattelu) 

”Muille oppilaille mua jännittää lukkee. Ku mää luen silleen hittaasti. Niin mulla tul-
lee pitkistä jutuista stop-juttuja. Niin se vähän mua jännittää. ” (lapsen haastattelu) 

Kun luokkatovereilla oli tiedossa, miksi joku tai jotkut heidän luokallaan lukevat hitaasti ja 

takellellen, ei siihen kiinnitetty huomiota. Tämä helpottaa lasta, jolla on lukemisvaikeuk-

sia, sillä hänen ei tarvitse koko ajan pelätä naurunalaiseksi joutumista. Jos sellaista joutuu 

pelkäämään, muuttuu suhtautuminen lukemiseenkin yhä kielteisemmäksi.  

”Väinön kaverit ja luokka tietävät, miksi Väinö lukee hitaasti ja joskus voi mennä vää-
rin, eikä se ole luokassa ongelma.” (vanhempien verkkokyselylomake) 

Toisaalta vaikka tämä ongelma olisi luokalla tiedossa, osa tutkimukseeni osallistuvista lap-

sista kertoi, ettei heidän tarvitse lukea ääneen luokassa. Lukukoiratoiminnan kautta lapset 

saivat harjaantua ääneen lukemiseen turvallisessa ympäristössä eikä heitä näyttänyt jännit-

tävän tilanteessa. Säännöllinen lukukoiratoimintaan osallistuminen voi vahvistaa lapsen roh-

keutta uskaltaa lukea ääneen luokassa.  

Osa vanhemmista kertoi lapsensa kokevan välillä turhautumisen tunteita, kun lukeminen 

tuntuu niin vaikealta. Osa taas kertoi lapsen hyväksyvän ongelmansa. 
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”Väinö ei stressaa lukemisen vaikeudestaan, vaan on oppinut elämään asian kanssa.” 
(vanhempien verkkokyselylomake) 

 

Kuvio 6.  Lukemisen vaikeuksien ilmeneminen 

Yllä olevassa kuviossa on koottuna lukemisen vaikeuksien ilmenemisen tulokset aineistos-

tani. Siitä voi huomata, kuinka laajoja vaikutuksia lukemisvaikeuksilla voi olla. Vaikeudet 

eivät ilmene pelkästään kognitiivisesti, vaan niillä on myös psyykkisiä ja sosiaalisia vaiku-

tuksia.  

4.2 Lukemisvaikeuksissa tukeminen 

Perusopetuslaki määrää lapselle annettavan oppimisen tukea heti tuen tarpeen ilmetessä, 

jotta ongelmat eivät monimuotoistuisi ja syvenisi ja jotta niillä ei olisi pitkäaikaisia vaiku-

tuksia. Tuen lähtökohtana ovat oppimisen esteettömyys, oppimisvaikeuksien ennaltaehkäi-

seminen ja vaikeuksien varhainen tunnistaminen. Tuki on joustavaa, pitkäjänteisesti suunni-

teltua ja tuen tarpeen muuttuvaa. Sitä pyritään antamaan lapsen omassa opetusryhmässä. 

(Opetushallitus, 2014, s. 61–62.) Eriyttäminen on yksi ensimmäinen ja helposti toteutettava 

tukimuoto. Sitä opettajat kertoivat toteuttavansa paljon lukemisvaikeuksisten lasten koh-

dalla. Tutkimukseen osallistuvat oppilaani yhtä lukuun ottamatta osallistuivat oman luok-

kansa opetukseen myös äidinkielessä. Yksi lapsista kävi osa-aikaisessa erityisopetuksessa ja 

hänellä oli henkilökohtainen oppimista koskeva suunnitelma eli HOJKS englannissa ja äi-

dinkielessä. Hänellä on ollut e-kirja käytössään äidinkielessä, ympäristö- ja luonnontiedossa 
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sekä englannissa. Lisäksi hän on saanut lukiapua muissa aineissa ja koeapua niin, että tekee 

kokeet yleensä erityisopettajan tai avustajan kanssa. Nämä tukimuodot ovat auttaneet lasta.  

”Kaikki sovitut toimenpiteen on hyväksi havaittuja ja tukevat Väinön koulunkäyntiä. 

Väinö suhtautuu kouluun positiivisesti, eikä läksyjen tekeminen tai kokeeseen valmis-
tautuminen ole "tulta ja tappuraa". Lukeminen on tietysti parantunut ja englantikaan 
ei tunnu enää vaikealta, joten toimenpiteistä on ollut hyötyä.” (vanhempien verkko-
kyselylomake) 

Opettajat kertoivat kokeilleensa monenlaisia tukimuotoja. Oppilasta eriytetään eli hän saa 

tasonsa mukaisia tehtäviä ja kirjoja oppimateriaalikseen. Ohjeita pilkotaan ja aikuinen voi 

olla lukiapuna tehtäviä tehdessä tai kokeessa. Oppimaan oppimisen taitoja vahvistetaan. 

”Oppilaalle opetetaan erilaisia oppimisstrategioita, jotka helpottavat häntä.” (opet-
tajien verkkokyselylomake) 

Tärkeänä asiana yksi opettajista toi esille, että oppiaineesta oleva tieto ei jää lukemisvai-

keuksien alle piiloon.  

”Lukivaikeudet eivät saa estää muun tiedon näyttämistä kokeissa.” (opettajien verk-
kokyselylomake) 

Opettajien ja vanhempien vastauksissa korostuivat erityisesti keinot, joiden kautta lasta voi-

daan rohkaista lukemisen pariin, vaikka se tuntuisikin haastavalta. Linnan (2012) mukaan 

lukemismotivaatio voi puuttua, jos kokee olevansa heikko lukija, mutta se on mahdollista 

herättää ja sitä voidaan ylläpitää erilaisin keinoin. Hänen mielestään lähtökohtana on opet-

tajan antama innostava lukemisen malli. Lasten saatavilla tulee olla monipuolista ja erita-

soista kirjallisuutta, jotka mahdollistavat lapsen henkilökohtaiset valinnat. Lukemiselle on 

annettava aikaa runsaasti. Lukemisen jakaminen on myös tärkeässä roolissa.  (Linna, 2012, 

s. 7-9.)  

Opettajat toivat esille myös, että tarjolla on oltava lapselle mielekkäitä tekstejä. Niiden on 

hyvä olla myös visuaalisesti houkuttelevia ja fontin on oltava riittävän suuri. Linna (2012) 

on todennut, että lapsen saadessa itse vaikuttaa luettavan valintaan, lukeminen saa henkilö-

kohtaisen merkityksen.  (Linna, 2012, s. 7-9.) Niilo Mäki Instituutti (2015) on todennut, että 

minkä tahansa tekstin lukeminen kehittää lukutaitoa. Tärkeintä on, että lukee. (Niilo Mäki 

Instituutti, 2015.) Jaan tämän näkemyksen ja siksi lapset saivat lukea minun tuomistani vaih-

toehdoista itse valitsemiaan kirjoja ja lehtiä. Toin lapsille ehdolle lukemista, josta he olivat 

kertoneet pitävänsä alkuhaastattelussa. 
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Opettajien vastauksissa tulivat esille pienet palkinnot lukemisen jälkeen. 

  ”Lukemisen jälkeen oppilas saa tarran kirjaan tai vihkoon.” (opettajien verkkoky-
selylomake) 

Myös edistymisen näkyväksi tekeminen kuului opettajien vastauksissa eikä sitä jätetty pel-

kästään lapsen tietoon.  

”Kehun häntä (lasta) ääneen luokkakavereiden, vanhempien ja kollegoiden kuullen.” 
(opettajien verkkokyselylomake) 

Salmi, Huemer, Heikkilä ja Aro (2013) ovat esittäneet, että itsenäinen lukeminen alkaa tun-

tua lapsesta palkitsevalta, kun hän saa palautetta edistymisestään. Tämä puolestaan vahvistaa 

lukemismotivaatiota ja positiivista asennetta lukutaidon käyttämistä kohtaan. Kun lapselle 

tehdään edistyminen näkyväksi, hänen motivaationsa herää ja oppijaminäkuva pysyy posi-

tiivisena. (Salmi et al., 2013, s. 21.) Tämän ajatuksen jakoivat selvästi myös tutkimukseeni 

osallistuneet opettajat kehuessaan lasta ja osoittaessaan tyytyväisyyttä lapsen edistymiseen 

lukemisessa pienten palkkioiden avulla. Eräs vanhempi kertoi lapsen rohkaisemisen ja ke-

humisen vaikuttaneen positiivisesti lapseen. 

”Häntä on rohkaistu ja kehuttu paljon. Hänelle on myös selitetty miksi hänestä tuntuu 

välillä niin turhauttavalta, ja kun turhautumisesta on päästy yli niin hän on ollut itsek-
kin iloinen että jaksoi yrittää.” (vanhempien verkkokyselylomake) 

Pelit tulivat jonkin verran esille opettajien vastauksissa lukemisen harjoittelun yhteydessä. 

Lapset olivat pelanneet Ekapeliä, jonka avulla voi harjoittaa lukemisen sujuvuutta. Tärkeää 

on pelin systemaattinen pelaaminen. Pelien mahdollisuuksia voisi hyödyntää laajemminkin 

lukemistaitojen vahvistamisessa, sillä eräs lapsista kertoi, että kännykällä illalla sängyssä 

pelaaminen oli syrjäyttänyt 1.luokan tavan lukea illalla sängyssä ennen nukkumaanmenoa. 

Pelit kiinnostavat lapsia, etenkin poikia. Erityisesti mobiiliversiot erilaisista lukemisen tai-

toja vahvistavista peleistä olisivat tervetulleita.  

Kodin ja koulun välinen yhteistyö nousi myös tärkeään rooliin lukemisen tukemisessa. Van-

hempien kanssa oli sovittu, että lapsi lukee lukuläksyn kotona ääneen vanhemmille ja van-

hemmat kuittaavat lukemisen. Vanhemmille on myös neuvottu, miten lapsen tulisi lukea.  

”Tarvittaessa on tullut neuvottua vanhemmille myös, miten äänteet pitäisi kotonakin 
sanoa lukiessa tavuja.” (opettajien verkkokyselylomake) 
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Kannustaminen sekä koulussa että kotona on tärkeää. Tarvittaessa hyödynnetään myös ko-

din ulkopuolisia tukitoimenpiteitä, moniammatillista yhteistyötä. Lapselle voidaan esimer-

kiksi hakea puheterapiaa.   

Kuvio 7.  Lukemisvaikeuksissa tukeminen 

Opettajat toivat esille useita keinoja tukea lasta, jolla on lukemisen kanssa vaikeuksia. Osa 

keinoista oli käytännön asioita, joihin jokainen opettaja voi kiinnittää huomiota, kuten teks-

tien visuaalinen ulkonäkö, mielekkyys, fonttikoko ja palkinnot. Joskus taas tarvitaan jonkun 

toisen ammattilaisen tukea, kuten koulunkäynninohjaajaa tai puheterapeuttia. Tärkeänä nos-

tettiin esille sekä vanhempien että opettajien taholta, että lasta kehutaan, kannustetaan, roh-

kaistaan ja sanoitetaan hänelle, miksi lukeminen tuntuu välillä turhauttavalta.  



59 
 

 

4.3 Odotuksena erityisesti lukukoiran psyykkinen tuki 

Lukukoiratoiminnan odotuksista kysyin niin opettajilta, vanhemmilta kuin lapsilta itseltään. 

Tässä oli huomattavaa se, että jokainen lapsi toivoi alkuhaastattelussa lukutaitonsa parane-

van lukukoiratoimintaan osallistumisen myötä. Vain yksi lapsi toivoi tämän lisäksi alka-

vansa pitämään lukemisesta. Lapset näkivät selvästi lukutaidon olevan teknisen lukutaidon 

hallitsemista sujuvasti, sillä kun kysyin heiltä oman lukemisensa vahvuuksista ja heikkouk-

sista ja missä he haluaisivat parantaa lukutaitoaan, he toivat esille muun muassa, että halu-

aisivat olla nopeampia lukijoita.. Sen sijaan lasten opettajat ja vanhemmat toivat ainoastaan 

psyykkisiä seikkoja esille. Lapsilla ei vielä ollut ymmärrystä, että kuukauden aikana luku-

taidossa ei tapahdu kovin suuria muutoksia lukutaidossa. Lukukoiratoiminnassa tärkeintä 

onkin juuri sen psyykkiset vaikutukset. Shaw (2013) on sanonut lukukoiratoiminnan ytimen 

olevan se, että koira ei tuomitse lukemisen kanssa kamppailevaa lasta, vaan rauhoittaa lasta 

lukutilanteessa ja näin vähentää lapsen stressiä. (Shaw, 2013, s. 367.) 

Toisaalta lapset osasivat kertoa, miten koiralle lukeminen eroaa ihmiselle lukemisesta. 

”Koira ei keskeytä.” (lapsen haastattelu)  

”Jos lukkee ihmiselle, niin siinä ihminen voi kyssyy, mitä siinä voi tapahtua. Koirat 
taas istuu rauhallisesti vieressä kuuntelemassa eikä keskeytä yhtään.” (lapsen haas-
tattelu) 

Vanhemmat sen sijaan toivoivat lukukoiratoiminnan myötä lapsen motivaation ja innok-

kuuden lukemista kohtaan kasvavan. Toivottiin myös, että lapsi saisi paineettomia lukuko-

kemuksia.  

”Koiralle lukeminen voisi motivoida Aapoa lukemaan. Tavoitteiksi voisi asettaa sen, 

että Aapon innokkuus lukemiseen lisääntyisi.” (vanhempien verkkokyselylomake) 

”Lukukoira voisi innostaa Väinöä omatoimiseen lukemiseen.” (vanhempien verkko-
kyselylomake) 

”Uskon että lukukoiratoiminta on lapselleni stressitöntä, koira on neutraali ja mukava 
kuuntelija, joten lapsen ei ehkä tarvi niin paljon jännittää ja sosiaalisiakaan paineita 
onnistumisesta ei ehkä ole niin paljon ja silloin lukeminenkin sujuu paremmin ja ke-
hittyy kuin huomaamatta. Luulen että lapsi kokee sen kuin hän lukisi hyvälle ystäväl-
leen.” (vanhempien verkkokyselylomake) 

Opettajatkin toivat esille sitä, että lapsen ei tarvitsisi tuntea paineita lukiessaan. Yksi opet-

taja myös uskoi lukemisen koiralle olevan impulsiiviselle oppilaalle rauhoittava kokemus. 

Yksi tutkimukseen osallistuvista lapsista olikin hieman rauhaton, mutta lukemistilanteessa 

hän keskittyi täysin. Lisäksi yksi opettaja toivoi lapsen saavan kokemuksen siitä, että hänet 
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hyväksyttäisiin sellaisena lukijana, kuin hän on. Tämä taas voisi parantaa lapsen heikkoa 

itsetuntoa.  

”Oppilas tuntisi, että hänet hyväksytään juuri sellaisena lukijana kuin hän on.” (opet-
tajien verkkokyselylomake) 

Opettajat toivoivat myös lapsien saavan kiireettömiä lukukokemuksia ja ääneen lukemisen 

harjoitusta. Minulla itselläni lukukoiraohjaajana oli myös tavoitteita. Halusin lukukoiratoi-

minnan kautta toteuttaa niitä periaatteita, joita varten lukukoiratoiminta 1999 vuonna oli pe-

rustettu. Perustaja Sandi Martin halusi lukukoiratoiminnan avulla edistää emotionaalisesti 

turvallista ympäristöä lukemaan opetteleville lapsille, jotta he voisivat päästä irti peloistaan. 

(Altschiller, 2011, s.11–12.) Olenkin kirjoittanut tutkimuspäiväkirjaani ensimmäisille sivuille 

mietteitä tulevasta projektista näin:  

”Toivon lukukoiratoiminnan olevan lapsille myönteinen ja erilainen lukukokemus. 

Haluan, että lapset saavat kokea, ettei kukaan arvioi lukukoiratilanteessa heidän lu-
kemistaan, en edes minä aikuisena. Haluan, että he tuntevat lukevansa koiralle. Siksi 
minun on tärkeä pysytellä hiljaa taustalla, kuunnella aktiivisesti, mutta antaa lapsen 
lukea rauhassa, vaikka lukeminen olisi hidasta ja takeltelevaa. Toivon lasten huomaa-
van, että riippumatta siitä kuinka nopeasti tai sujuvasti he lukevat, he saavat onnistu-
misen kokemuksia, kun huomaavat pystyneensä lukemaan haluamansa pätkän kir-
jasta/lehdestä. Pidän lukukoiratoimintaa uudenlaisena interventiona, joka pitkään jat-
kuessaan voi tukea lasta lukemisen vaikeuksissa.” (tutkimuspäiväkirja) 

Kaiken kaikkiaan lukukoiratoiminta oli odotettua. Jo alkuhaastattelussa tuli esille, että lapset 

jo odottivat ensimmäistä lukukertaa. Yksi lapsista halusi valmistautua ensimmäiselle luku-

kerralle tutustumalla koirista kertovaan tietokirjaan.  

”Meillä on tännään kirjastovuoro. Mää voisin lainata yhden koirakirjan.” (lapsen 
haastattelu)  

Lapsilla oli myös oletuksia, miten Sofi toimisi lukukoiratilanteessa.  

”Sofi on varmaan aika hyvä satujen kuuntelija.” (lapsen haastattelu) 

Lukukoiratoiminta oli lapsille uutta, joten jo se sai lapset kiinnostumaan siitä. Kenelläkään 

lapsella ei ollut aikaisempaa kokemusta lukukoiratoiminnasta.  

”Mua kiinnostaa lukea koirille, ku en oo koskaan lukenu koiralle. ” (lapsen haastat-
telu) 

Oikeastaan tultuamme aina lukukoirapäivinä koululle monet lapset tiesivät Sofin olevan lu-

kukoira. Pysähtymättä emme koskaan päässeet lukukoiratilaamme tai sieltä pois, sillä monet 
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lapset halusivat silittää Sofia. He myös kyselivät Sofista ja minä kerroin. Lukukoiratoimin-

taan osallistuvien lasten opettajat sanoivat ohimennen, että lapset odottivat aina paljon mei-

dän tuloa ja tulivat innoissaan lukemaan. Sen kyllä huomasin itsekin. Lapset tulivat oma-

aloitteisesti meille varattuun tilaan ja olivat heti alusta asti innostuneita.  

 

Kuvio 8.  Odotuksia lukukoiratoimintaa kohtaan 

Kuten yllä olevasta kuviosta huomaa, lukukoiratoiminnan odotettiin vaikuttavan erityisesti 

psyykkisesti. Se onkin lukukoiratoiminnan ydintä. Lapset itse odottivat lukutaitonsa kehit-

tyvän, mutta siihen vaadittaisiin pidempijaksoista lukukoiratoimintaan osallistumista ja 

muuta harjoittelua.  

4.4  Lasten kokemuksia lukukoiratoiminnasta 

Lapset suhtautuivat kaiken kaikkiaan lukukoiratoimintaan positiivisesti. He kaikki kuvaili-

vat sitä positiivisin adjektiivein, kivaksi, hauskaksi ja mukavaksi. Lapset kertoivat myös, 

että kokemus oli ollut outo, jännittävä ja mielenkiintoinen, kun kukaan heistä ei ollut kos-

kaan ennen ollut mukana lukukoiratoiminnassa tai edes kuullut sellaisesta.  

”Noo, ku ei koskaan ennen lukenu koiralle ja se oli vähän jännittävää.” (lapsen haas-
tattelu) 

Mutta toisaalta taas lukukoiratoimintaa pidettiin opiskeluna. 
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”Nimittäin tää on vähän samanlaista, että mää opiskelen sillä tavalla, että mää luen.” 
(lapsen haastattelu) 

Yksi opettajista kirjoittikin kyselylomakkeessaan: 

”Uudet keinot aina tervetulleita ja motivoivia, hyvä, että lapselle tulee vaihtelua luke-

mistuokioihin.” (opettajien verkkokyselylomake) 

Itsekin huomasin lasten olevan innostuneita lukemaan lukukoiralle. He tulivat aina iloisesti 

omalla ajallaan lukemaan Sofille, tarttuivat reippaasti kirjaan/lehteen ja alkoivat lukea. 

Varmasti tällainen täysin perinteisestä kouluoppimisesta poikkeava tilanne motivoikin lap-

sia. Videoaineiston perusteella olenkin kirjoittanut tutkimuspäiväkirjaani: 

”Lapsi tuli hymyillen huoneeseen. Sofi meni heti vastaan häntä heiluen. Lapsi asettui 

alustalle ja alkoi silittää Sofia selästä. Hän hymyili koko ajan. Sofi välillä nuolaisi 
lasta ja lapsi hymyili vielä enemmän.” (videoaineistoon perustuva tutkimuspäiväkir-
jamerkintä) 

Hallgrenin (2005) mukaan koira paljastaakin tunteensa välittömästi peittelemättä tunteitaan. 

Koiran erityinen kyky on saada ihmiset hyvälle tuulelle. Koiran ilo tarttuu lapseen herkästi. 

(Hallgren, 2005, s. 36; Hallgren, 1991, s. 31.) Tämä näkyi selvästi myös tutkimukseeni osal-

listuvista lapsista. Sofin näkeminen heidän tullessaan lukutilaamme sai heidät hymyilemään.  

Lukutilanteessa lapset keskittyivät intensiivisesti lukemaan. Sofi oli lapsen vieressä ihan 

kiinni lapsessa. Aluksi lapset vain lukivat, mutta vähän aikaa luettuaan he alkoivat silittää 

Sofia tai vain pitivät kättä sen selän päällä. Lapset oppivat myös lukemaan Sofin eleitä. He 

tiesivät, milloin se kaipasi rapsutuksia ja antoivat niitä sille. Videoilla näkee selvästi, miten 

Sofin puskiessa lasta tai alkaessa nuolla kädestä, lapsen käsi alkaa silittää Sofia kyljestä. 

Yksi lapsista kertoi loppuhaastattelussa myös oppineensa huomaamaan tämän. 

”Mää tiiän, jos se nuolee, niin mää ylleensä tiiän, että se haluaa silityksiä.” (lapsen 
haastattelu) 

Olen kirjoittanut videoaineiston perusteella myös tutkimuspäiväkirjaani samankaltaisia ha-

vaintoja. 

”Lapsi on lukenut jonkin aikaa Sofin ollessa ihan lapsen vieressä. Sofi puskee lasta 
käteen. Lapsi kääntää katseensa Sofiin päin, hymyilee. Hän alkaa rapsuttaa Sofia ja 
jatkaa lukemista. ” (videoaineistoon perustuva tutkimuspäiväkirjamerkintä) 

Tutkimukseen osallistuvista lapsista vain yhdellä oli koira kotonaan. Kahdella ei ollut koiraa 

ollenkaan ja yhdellä oli kissoja. Lasten käytöksestä koiraa kohtaan huomasi selvästi, kenellä 

heistä oli kokemusta kotieläimistä.  
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”Jerestä huomaa, että hän on ollut tekemisissä koirien kanssa. Heidän kotonaan on 

koira. Hän menee heti luontevasti tervehtimään Sofia, kun hän tulee lukemaan. Lisäksi 
häntä ei häiritse, jos Sofi alkaa nuolla häntä. Hän silittää Sofia koko ajan rauhalli-
sesti.” (videoaineistoon perustuva tutkimuspäiväkirjamerkintä) 

”Väinöllä ei ole paljon kokemusta koirista. Hän saattaa säpsähtää, jos Sofi puskee 

häntä, vaikka se on Sofilta ystävällinen ele. Hän silittää Sofia vähemmän verrattuna 
lapsiin, joilla on kokemusta lemmikkieläimistä.” (videoaineistoon perustuva tutkimus-
päiväkirjamerkintä) 

”Teemusta huomaa, ettei hän ole ollut paljon koirien kanssa. Hän saattaa nostaa kädet 
pystyyn, jos Sofi puskee häntä tai yrittää nuolla. Sofin nuoleminen tuntuu hänestä in-
hottavalta.” (videoaineistoon perustuva tutkimuspäiväkirjamerkintä) 

Mujusen (2002) mukaan ihmisen ja koiran välisen vuorovaikutuksen peruslähtökohtana on-

kin, että kahden lajin välillä on keskinäinen ymmärrys, yhteinen kieli. Molempien on kyet-

tävä tulkitsemaan toisen lajin perusviestintää. Koiran ja ihmisen välinen viestintä on sekä 

verbaalia että non-verbaalia. Koira reagoi vahvasti ihmisen non-verbaaliin viestintään. (Mu-

junen, 2002.) Lapset oppivat tulkitsemaan Sofin perusviestintää lukukoiratilanteiden myötä. 

Heille, joilla jo oli kokemusta koirista, tämä sujui nopeasti, mutta koirien kanssa kokemat-

tomilla meni enemmän aikaa. Tuin lapsia sanallistamalla Sofin eleitä, koska ne eivät olleet 

osalle lapsista tuttuja. Sofi heilutti aina häntäänsä uuden lapsen tullessa lukemaan meille, 

joten kerroin sen olevan merkki siitä, että Sofi on ilahtunut.  

Sofilla oli myös omia eleitä lukutilanteissa, joihin lapset oppivat reagoimaan. Jos Sofi kai-

pasi rapsutuksia, se joko alkoi nuolla lasta kädestä tai puski lasta kevyesti. Sofi puolestaan 

osasi lopettaa nuolemisen, jos lapset eivät siitä pitäneet. Lasten ja Sofin välille kehittyi yh-

teinen kieli, jonka mukaan vuorovaikutus toimi koko lukukoiraprojektimme läpi. Granger ja 

Koganin (2006) sekä Friesenin (2009) mukaan lapset tekevät koiran eleiden ja ilmeiden pe-

rusteella päätelmiä koiran tunnetilasta ja näin he harjoittelevat tulkitsemaan tunteita. (Gran-

ger & Kogan, 2006, s. 273; Friesen, 2009, s. 113–114, 116.) 

Vartiovaara (2006) esittää eläimen ja ihmisen välisen suhteen olevan emotionaalista, koska 

koirat eivät arvostele ja ihmistä, vaan osoittavat ehdotonta rakkautta heitä kohtaan. Hän on 

todennut verenpaineemme laskevan lemmikkiä helliessämme. Neurokemiallisten muutos-

ten kautta mielialamme kohoaa, turvallisuuden tunne kasvaa ja ihminen on mieleltään rau-

hallisempi, onnellisempi, tyytyväisempi ja muut ihmiset paremmin huomioon ottava. (Var-

tiovaara, I. 2006.) Koko lukukoiratoiminta perustuu koiran ehdottomaan ja rakastavaan hy-

väksyntään sekä koiran ja ihmisen väliseen emotionaaliseen suhteeseen. Mielenkiintoista 

olisi tietää, onko koiralla lukukoiratilanteessa vaikutusta koiralle lukevan verenpaineeseen. 
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Toisaalta voisi ajatella koiran kiihdyttävän lapsia, koska kokemus on uusi ja erilainen, ja 

lapset usein innostuvat koirista. Eräs vanhempi sanoi, että oma lapsi saattaisi innostua koi-

rasta niin, ettei malttaisi lukea.  

”Toisaalta voisi käydä niinkin, että Aapo mieluummin leikkisi koiran kanssa.” (van-
hempien verkkokyselylomake) 

Näin ei kuitenkaan käynyt, koska Sofi ei ole kovin leikkisä, vaan sen rauhallinen olemus 

rauhoitti myös lapsia.  

Lapset pitivät koirasta ja olivat kiinnostuneita esimerkiksi sen hoitoon liittyvistä asioista. 

Yksi lapsista toikin esille, että on lukukoiratoiminnassa oppinut vähän käsittelemään koi-

raa. Se oli hänelle tärkeä juttu, sillä hänen perhepiiriinsä oli tulossa lähiaikoina koira. Tämä 

lapsi oli aluksi todella varovainen Sofia kohtaan ja saattoi säpsähtää ensimmäisinä kertoina 

Sofin ystävällisten nuolemis- ja puskemisyritysten vuoksi, mutta lukukoiratoiminnan ede-

tessä hän oli huomannut, ettei tarvitse pelätä. Hänen kosketuksensa Sofiin muuttui myös 

kerta kerralta rohkeammaksi.  

”Ja myös tässä oli se paras juttu, että mää oppiin vähän käsittelemään koiraa, ku 
veljen koiranpentu tullee sitten pääsiäisenä meille niin, meijän pittää oppia sitä käsit-
telleen.” (lapsen haastattelu) 

Lapset toivat esille koiran parantaneen heidän keskittymistään lukemiseen. He kertoivat 

saaneensa koiran seurassa keskittymis- ja lukurauhan. Tämä tuli esille selvästi. He keskit-

tyivät lukiessaan vain lukemiseen eivätkä esimerkiksi kiinnittäneet näkyvästi huomiota 

käytävältä kuuluviin ääniin tai välituntikellon soittoon. Shaw (2013) on myös esittänyt sa-

manlaisia tutkimustuloksia yhdysvaltalaisesta lukukoiraohjelmasta. Ohjelmaan osallistu-

neet lapset olivat huomanneet koiran rauhoittavan heitä lukemistilanteessa. (Shaw, 2013, 

s.368.) Yksi oppilas oli vanhempansa kertoman mukaan vilkas ja se tuli esille myös alku-

haastattelussa, mutta lukiessaan hän oli rauhallinen ja keskittynyt. Lukutilanteessa koira oli 

lapsen vieressä ja lapsi sai sitä silitellä. Lukukoiratoiminnassa tärkeintä ovatkin juuri sen 

psyykkiset vaikutukset. Shaw (2013) on sanonut lukukoiratoiminnan ytimen olevan se, että 

koira ei tuomitse lukemisen kanssa kamppailevaa lasta, vaan rauhoittaa lasta lukutilan-

teessa ja näin vähentää lapsen stressiä. (Shaw, 2013, s. 367.)  Koiran antama jakamaton 

huomio lasta kohtaan täyttää myös Hallgrenin (2005) esille tuomaa ihmisen huomatuksi 

tulemisen tarvetta. Koiralle on luonteenomaista hyväksyä, huomata ja kaivata meitä. (Hall-

gren, 2005, 17–20.) 
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Kaikki lapset toivat loppuhaastattelussa esille, että heidän lukutaitonsa on parantunut. Neljän 

lukukerran aikana lukutaidossa ei ehdi tapahtua kovin suuria muutoksia. Koiran vaikutuk-

sista lasten lukemiseen on tehty myös kokeellisia tutkimuksia. Lukukoiratoiminnan kokeel-

lisissa tutkimuksissa ei ole kuitenkaan havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa koiralle luke-

misen ja aikuiselle lukemisen välillä. (Petersen, 2014, s. 12–13, 61; Le Roux et al., 2014, s. 

667–668.) Lukukoiratoimintaan osallistuessaan lapset kuitenkin saivat positiivisia lukuko-

kemuksia, joka on lukukoiratoiminnassa tärkeää. Positiivisten lukukokemusten kautta lasten 

asenne lukemista kohtaan muuttui myönteisemmäksi.  

Lapset saivat huomata pystyvänsä lukemaan rauhassa, kun kukaan ei keskeyttänyt heitä eikä 

heidän tarvinnut verrata lukemistaan keneenkään muuhun siinä tilassa. Toisen lukukerran 

jälkeen yksi lapsista sanoi päästyämme loppuun yhden Aku Ankan tarinan, että se tuntui 

melkoiselta saavutukselta. Oppilaat saivat arvokkaita kokemuksia pystyä lukemaan sellaista, 

mitä ovat halunneet, mutta eivät ole rohjenneet lukea. Linna (2012) on todennut, että on 

tärkeää että lapsi saa varhain elämyksen siitä, että on lukenut kokonaisen kirjan. (Linna, 

2012, s. 7-9.) Yhden lapsen kanssa saimme luettua kaksi kokonaista sarjakuvakirjaa ja muut 

saivat luettua kokonaisia sarjakuvalehtiä. Pienempikin lukusuoritus tosin oli merkittävä lap-

selle, jos hän ei ollut siihen aiemmin pystynyt. Yksi lapsista totesi spontaanisti loppuhaas-

tattelussa:  

”Me ollaan päästy noista Aku Ankoista se yks juttu aina kahella kerralla läpi. Haus-

kalta on tuntunu lukkee näin pitkiä juttuja.” (lapsen haastattelu) 

Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa Shaw (2013) on sen sijaan tuonut esille tuloksia lukukoi-

ratoiminnalla olevan vaikutusta lasten lukutaitoon. Lukutaitotestin perusteella lasten luku-

taito oli parantunut. (Shaw, 2013, s. 368.) Lukukoiraohjelmaa oli toteutettu tässä tutkimuk-

sessa yhden kouluvuoden ajan, joten siinä ajassa lukutaidossa tapahtuvat muutokset jo nä-

kyvät. Eläinavusteisen terapian käsitteen luonut Levinson on perustellut, että koiran myötä 

lapsessa tapahtuu muutoksia eläimen hyväksyessä lapsi ehdottomasti. Eläin myös osoittaa 

rakkauttaan lasta kohtaan. Levinsonin mukaan eläimet ovat siirto-objekteja. Lapsi ensin ker-

too asioitaan eläimelle ja sitten rohkaistuu kertomaan niitä ihmisille. (Altschiller, 2011, s. 3-

5; Frydenborg, 2006, s. 18.) Olisi mielenkiintoista saada tietää, voisiko lukukoiratoiminnan 

avulla saada tämmöistä vaikutusta aikaan. Lapsi voisi ensin rohkaistua lukemaan koiralle 

ääneen ja sitten aikuiselle. Tätä vaikutusta oma tutkimukseni ei pystynyt tuomaan esille, 

koska se oli kuitenkin kohtuullisen lyhyt aika enkä käynyt seuraamassa lasten lukemista 
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opettajalle ääneen. On myös luontevaa, että lapsen lukutaito parantuu lukemisharjoittelun 

myötä, tapahtuipa se sitten lukukoiran tai opettajan avulla.  

Kaikki lapset sanoivat, että koiralle on ollut mielekkäämpää lukea kuin aikuiselle. Kaymen 

(2005) tukee tätä väitettä. Hän on esittänyt, että lapselle, jolla on lukemisvaikeuksia vaati-

mus lukea ääneen aikuiselle voi olla pelottavaa tai stressaavaa. Aikuiselle lukiessa lapsen 

verenpaineen ja stressitason on huomattu nousseen. (Kaymen, 2005, s. 8.) Lapset eivät ku-

vailleet opettajalle ääneen lukemista pelottavana, vaan puhuivat, että se tuntuu joskus jän-

nittävältä. Lapset toivat erityisesti esille sitä, että aikuiset keskeyttävät lukemista. Se saa 

lapset varmasti jännittyneeksi, kun täytyy keskittyä lukemaan niin, ettei tulisi virheitä. Las-

ten mielestä keskeyttäminen ei tuntunut mukavalta.  

”Noo, koira ei ossaa keskeyttää, jos mulla menee vahingossa pieleen.” (lapsen haas-
tattelu) 

”Ihmiset keskeyttää, kun jokin menee väärin ja koirat ei.” (lapsen haastattelu) 

”Koiralle lukeminen erottuu siitä, että se koira istuu siinä hiljaa äänettä ja se ei sillein 
ala haukkumaan, mutta ihmiset voi kyssyy välissä, että mitä tässä tarkotetiin.” (lapsen 
haastattelu) 

Vaikka minä olin aikuisena läsnä tilanteessa, lapset eivät häiriintyneet läsnäolostani, sillä 

olin hiljaa ja puhuin vain, kun lapsi kysyi jotain. Koko ajan korostin, että lapsi luki koiralle. 

Shaw (2013) on kertonut lukukoiraohjaajan roolin olevan aktiivinen kuuntelija, joka puuttuu 

vain, jos lapsi ei pääse eteenpäin. Jos lapselle tulee lukiessa esteitä, lapselle sanotaan, ettei 

koirakaan ymmärrä sanaa ja yhdessä tavu kerrallaan mennään eteenpäin. Näin lapsi välttyy 

paineistumisen tunteelta, kun hän ei ole tilanteessa ainut, joka ei osaa, sillä koirakaan ei osaa. 

(Shaw, 2013, s. 367.) Pidin vahvasti tästä kiinni lukukoiraohjaajana. Yksi lapsista sanoi, että 

hänestä on tuntunut koiran nauttivan siitä, kun hän on lukenut sille ääneen.  

”Tuntuu siltä, että se nauttii ja kuuntelee”. (lapsen haastattelu) 

Lukukoiratoiminta sopii toteuttamaan äidinkielen ja kirjallisuuden uudessa opetussuunni-

telmassa määriteltävää tehtävää. Oppiaineen tehtäväksi määritellään oppilaan kieli-, vuoro-

vaikutus- ja tekstitaitojen kehittäminen ja kielestä, kirjallisuudesta ja muusta kulttuurista 

kiinnostuminen sekä itsestä kielenkäyttäjänä tietoiseksi tuleminen. Lisäksi oppilaalle on 

tarjottava ikäkaudelleen ja kielitaidolleen soveltuvaa kirjallisuutta. Kirjallisuuden tehtä-

väksi on määritelty lukemiseen innostaminen, elämysten saaminen ja jakaminen, kulttuu-

rintuntemuksen syventäminen, eettisen kasvun tukeminen sekä oppilaiden kielen ja mieli-
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kuvituksen rikastaminen.  (Opetushallitus, 2014, s. 106–107.) Lapset saivat itse valita luke-

mansa kirjallisen tekstin, joka oli heidän kielitaidolleen ja ikäkaudelleen sopivaa. Yhden 

lapsista tietoisuus itsestä kielenkäyttäjänä oli hänen mukaansa kehittynyt lukukoiratoimin-

nan myötä.  

”Mää ossaan nytten, jos mää luen väärin, niin sitten mää ossaan nytten myös keskeyt-
tää ite, jos mulla mennee väärin.” (lapsen haastattelu) 

Sekä vuoden 2004 opetussuunnitelmassa että vuonna 2016 voimaan tulevassa opetussuun-

nitelmassa yksi äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoitteista on oppia reflektoimaan 

omaa lukemistaan (Opetushallitus, 2004, s. 47–48; Opetushallitus, 2014, s. 106–107). Lu-

kukoiratoiminta voi siis tukea lasta myös tämän tavoitteen saavuttamisessa. Lapset myös 

toivat esille, että lukeminen on alkanut tuntua miellyttävämmältä lukukoirajakson myötä. 

”Noo, onhan se vähän muuttunu, että enemmän tykkää lukea.” (lapsen haastattelu) 

Tulevassa opetussuunnitelmassa yksi äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoitteista on 

myönteisten lukukokemusten ja elämysten saaminen. Vuoden 2004 opetussuunnitelmassa 

tavoitteena on, että lapsi ymmärtää luku- ja kirjoitustaidon harjoittelun merkityksen. Tule-

vassa opetussuunnitelmassa mainitaan innostus lukutaidon oppimista ja tekstin ymmärtä-

mistaitojen harjoittelua kohtaan (Opetushallitus, 2004, s. 47–48; Opetushallitus, 2014, s. 

106–107.) Jos lukukoiratoiminnan myötä lapsi innostuu lukemisesta, hän mitä luultavimmin 

alkaa myös lukea enemmän. Kaikenlainen lukemisharjoittelu vie lapsen lukutaitoa eteen-

päin. Myös tästä näkökulmasta lukukoiratoiminta sopii toteuttamaan opetussuunnitelmaa.  
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Kaiken kaikkiaan lasten kokemuksia lukukoiratoiminnasta voi kuvata kolmiolla.  

 

Kuvio 9.  Lasten kokemukset lukukoiratoiminnasta 

Kolmion pohjalle sijoittuvat keskittymis- ja lukurauha sekä lukemisesta pitäminen, koska 

ilman niitä ei pysty harjoittamaan omaa lukutaitoaan. Ilman motivaatiota ei ole halua pa-

rantaa omaa lukutaitoaan ja ilman keskittymisrauhaa se ei ole mahdollista. Vaikean asian 

harjoittaminen vaatii ennen kaikkea hyvää keskittymistä. Keskiössä ovat onnistumisen ko-

kemukset. Kun huomaa, että on päässyt omalta tasoltaan eteenpäin, motivaatio voi kasvaa 

ja näin halu tulla yhä paremmaksi on vahvempi. Pyramidin huipulla on lukutaidon parane-

minen, johon voi päästä säännöllisen lukukoiratoiminnan, muiden tukimuotojen ja runsaan 

harjoittelun avulla.  
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5 Pohdinta 

5.1 Tutkimustulosten pohdintaa 

Tämä tutkimusprosessi on ollut opettavainen. Olen iloinen, että sain toteuttaa tutkimukseni 

kouluympäristössä, johon tulen tulevaisuudessa työelämässä sijoittumaan. Sain tehdä jotain 

itselleni merkityksellistä. Oman koiriin liittyvän elämäntavan yhdistäminen tutkimuksen te-

koon on tuntunut mielekkäältä. Lisäksi koirien hyötyjen tuominen näkyväksi kouluelämään 

tuntui arvokkaalta. Itse olen vakuuttunut koirien hyvistä psyykkisistä vaikutuksista ihmisten 

hyvinvointiin. Lukukoiratoiminta on herättänyt positiivista mielenkiintoa ihmisissä, joiden 

kanssa olen siitä puhunut.  Tiedostan kuitenkin, että kaikki eivät pidä koirista, pelkäävät niitä 

tai ovat allergisia. Silloin lukukoiratoiminta ei välttämättä ole oikea vaihtoehto, jos sitä ei 

esimerkiksi halua hyödyntää koirapelon lieventämiseen ja siitä irti pääsemiseen.  

Lukukoiratoiminta on mielenkiintoinen ilmiö. Itselleni se on ollut matka kandidaatin tutkiel-

mieni haastattelujen ja havainnoinnin kautta sitä itse toteuttavaksi lukukoiraohjaajaksi. Mi-

nulla olikin hieman varmempi olo lähteä toteuttamaan tutkimukseni empiiristä osaa kuin 

ennen kandidaatin tutkielmaa, sillä kandidaatintutkielmassani olin saanut harjoitella haastat-

telujen tekemistä ja aineiston analysoimista. Se, miten aineistoni luokittelin kognitiivisiksi, 

psyykkisiksi ja sosiaalisiksi vaikutuksiksi, onkin sama kuin kandidaatin tutkielmassani. Se 

tuntui jo silloin toimivalta ja se sopi hyvin myös tähän aineistooni. Yhdysvaltalaiset tutki-

mukset, joihin kandidaatin tutkielmani ja tämän pro graduni työstämisen aikana tutustuin, 

ovat tuoneet esille lukukoiratoiminnan positiivisia vaikutuksia. Kriittisyyttä ei kannata unoh-

taa tarkastellessa näiden tutkimusten tuloksia. On hyvä pohtia, voisiko samanlaisiin tuloksiin 

päästä, vaikka harjoittaisi lukutaitoaan perinteisin keinoin. Toisaalta on huomattu, ettei ko-

keellisessa asetelmassa lukukoiratoiminnan ja perinteisen luokassa lukemisen välillä ole 

saatu tilastollisesti merkittävää eroa.  

Toisaalta juuri lukukoiratoiminnan ytimenä oleva koiran rauhallisuus ja sen luoma rauhalli-

nen ja stressitön ilmapiiri helpottavat lukemisen harjoittelemista. Koiran antama rauha kes-

kittymiseen ja lukemiseen nousi tärkeänä esille tutkimukseeni osallistuvien lasten loppu-

haastatteluissa, jossa keskustelimme lukukoiratoiminnasta kokemuksena. On mielenkiin-

toista pohtia, kuinka se, että lukukoiratoiminta on uudenlainen kokemus lapsille, tekee siitä 

motivoivaa ja innostavaa. Kaikenlainen uuden kokeileminen aluksi tuntuu innostavalta, 

mutta on riskinä, että siihen tottuessa se alkaa tuntua tylsältä. Yhdessä lukuvuodessa lapsen 
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lukutaidossa tapahtuu luonnostaankin kehittymistä. Lukukoiratoiminta uutena kokemuksena 

tosin varmasti toi uudenlaisia ulottuvuuksia lukemiseen. Innostuminen itse lukukoiratoimin-

taa kohtaan voi siirtyä lukemiseen, kun muistaa, kuinka mukavaa lukeminen oli koiran läsnä 

ollessa.  

Tutkimusaiheeni oli toisaalta herkkä. Lukemisvaikeudet voivat olla hankala asia niistä kär-

siville. Tutkimukseen osallistuvat lapset toivat esille, että luokassa ääneen lukeminen jännit-

tää. Osan ei enää edes tarvinnut lukea luokassa ääneen. Lapsille en tuonutkaan missään vai-

heessa esille, että he ovat tutkimuksessa, koska heillä on lukemisen sujuvuuden kanssa on-

gelmia. Koska tarkoituksenani oli luoda paineeton ja miellyttävä lukukokemus, olisi sellai-

sen asian esille tuominen voinut vaikuttaa negatiivisesti lukukoiraprojektiimme. Lapset kyllä 

itse toivat alkuhaastattelussa esille asioita, jotka kertoivat heidän olevan tietoisia lukemis-

vaikeuksistaan. Lasten kanssa toimiessa on oltava herkkä ja lämmin. Tunnen onnistuneeni 

siinä hyvin.  

Ammatillisesta näkökulmasta tämän tutkimuksen tekeminen on ollut myös ammatillisen 

kasvun aikaa. Olen saanut kohdata neljä ainutlaatuista lasta ja toimia heidän kanssaan. Olen 

opetellut herkkyyttä ja lapsen kohtaamista omana ainutkertaisena yksilönään. Herkkyys lasta 

kohtaan ja lasten kohtaaminen yksilöinä ovat tärkeitä opettajan ammatillisia lähtökohtia. 

Lasten loppuhaastattelujen vastausten perusteella uskon vahvasti lukukoiraprojektin olleen 

lapsille miellyttävä kokemus. Jo se, että he tulivat sinne oma-aloitteisesti omalla vuorollaan 

ja hymyssä suin, kertoo siitä, että siihen osallistuminen oli heille mielekästä. Toivon, että 

voisin työelämässäni joskus toteuttaa lukukoiratoimintaa myös oman luokkani kanssa.   

Minulla on ollut tutkimuksessani kaksoisrooli. Olen toiminut sekä tutkijana että lukukoira-

ohjaajana. Lukukoiratilanteissa keskityin olemaan lukukoiraohjaaja. Tilanteiden videointi 

auttoi tässä, sillä pystyin myöhemmin palaamaan tilanteisiin tutkijan roolissa. Pystyin näin 

keskittymään täysipainoisesti lukukoiraohjaajan rooliin. Lukukoiraohjaajana minun tuli py-

sytellä taustalla. Kuuntelin tarkkaavaisesti lapsen lukemista, mutta en puuttunut, jos lapsi 

pysähtyi miettimään jotain kohtaa pidemmäksi aikaa. Puhuin vain, jos lapsi esitti minulle 

kysymyksen tai myötäilin, jos hän kommentoi jotain tekstin sisältöön liittyen. Huomasin, 

kuinka haastavaa on pysytellä hiljaa, jos lapsi lukee väärin tai ei pääse eteenpäin. Mietin, 

kuinka herkästi opettajana puuttuu lapsen lukemiseen, vaikka lapset toivat haastatteluissa 

esille, että se tuntuu välillä ikävältä ja pitivät koiralle lukemista mielekkäämpänä, koska 

koira ei keskeytä. Opin kuitenkin sietämään lasten lyhyitä miettimistaukoja lukutilanteissa. 
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Näin tilan antamisen lapselle tärkeänä, sillä hetken mietittyään lapsi luki oikein. Toivon op-

pineeni lukukoiraohjaajan roolista sen, että annan myös opettajana tilaa lapselle ajatella rau-

hassa. Lasten kanssa tutkimusta tehdessäni en halunnut olla auktoriteetti, vaan halusin, että 

lapsi saa itse päättää, miten lukemistilanne etenee. Lukukoiratilanteissa olin myös lukukoira 

Sofin tukena. Sofi otti minuun paljon kontaktia ja rohkaisin sitä pienillä eleillä, kuten nyök-

käyksillä, olemaan lapsen vieressä. Silittelin sitä koko ajan, jotta sekin tuntisi olonsa muka-

vaksi.  

On hyvä, että meille Suomeen tulee uusia ja erilaisia keinoja innostaa lapsia lukemaan. Ku-

ten PIRLS2011- tutkimuksessa todettiin, lastemme lukutaito ei vastaa kansallisiin tavoittei-

siimme ja yhteiskuntamme vaatimuksiin (Kupari et al., 2012, s. 17–22). Lukukoiratoimintaa 

voisi hyödyntää meillä laajemmin ja sitä olisi hyvä tutkia Suomessa lisää ja vielä opinnäy-

tetöitä laajemmin. Olisi mielenkiintoista toteuttaa lukukoiratoimintaa pidemmällä aikavälillä 

ja havainnoida sen vaikutuksia. Kuukauden aikana vaikutukset eivät kuitenkaan ehdi näkyä 

niin selvästi, kuin jos lukukoiratoimintaa jatkuisi useamman kuukauden tai koko lukuvuoden 

ajan. Olisi myös mielenkiintoista tutkia, miten lukukoiratoimintaa voisi hyödyntää maahan-

muuttajataustaisilla oppilailla, joiden lukutaito voi olla vielä heikompaa kuin äidinkielelli-

sillä lapsillamme. Koirien vaikutuksia koulukontekstissa voisi muutenkin tutkia laajemmin 

kuin tähän mennessä on tutkittu.  

5.2 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

Eettisiä kysymyksiä on pohdittava läpi tutkimusprosessin. On pohdittava, miltä asioilta lap-

sia tulee suojella tutkimuksessa. Aluksi on ratkaistava, mitä lapselle kerrotaan tutkimuksesta 

ja sen tarkoituksesta ja miten se tehdään ymmärrettävästi. Tutkimustulosten kohdalla on 

pohdittava, mitkä niistä voivat olla haitaksi lapselle, ja mitkä asiat on pidettävä salassa. Ano-

nymiteettiin liittyen on ratkaistava, näyttääkö tutkimusaineistoon kuuluvia videoita ja kuvia 

ja puhutaanko lapsista heidän oikeilla nimillään. On myös mietittävä, saavatko lapset tarkis-

taa tutkijan tekemiä tulkintoja ja miten he saavat tietää tutkimustuloksista. (Karlsson & Ka-

rimäki, 2012, s. 47–49.)  

Lapsen osallistumisesta tutkimukseen on aina sovittava jo lainsäädännöllisistäkin syistä van-

hempien kanssa. Jo tutkimuksen alussa on tärkeä lähteä rakentamaan luottamusta tutkimuk-

seen osallistuviin lapsiin selkeiden sopimusten ja riittävän tiedottamisen kautta. Tutkijan on 

kerrottava lapselle mahdollisimman ymmärrettävästi, mistä tutkimuksessa on kyse, mikä on 
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haastattelijan rooli suhteessa tutkimuksen muihin osapuoliin ja miten lapsen kertomia tietoja 

käytetään. Jos lapsella ei ole selkeää käsitystä näistä asioista, hän saattaa välttää vaikeista 

asioista puhumisen. (Alasuutari, 2005, s. 147–148.)  

Omassa tutkimuksessani tutkimukseen osallistuvien lasten vanhemmat saivat lapsen mukana 

opettajalta laatimani tutkimuslupa-anomukset (liite 3 & 4) kotiin tutustuttavaksi ja allekir-

joitettavaksi. Tutkimuslupa-anomuksissa huoltajille ja lapsille kerrottiin lyhyesti ja selkeästi 

tutkimuksen tarkoitus ja käytännön toteutuminen. Siinä luvattiin turvata lasten anonymiteetti 

koko tutkimusprosessin ajan. Lapset allekirjoittivat myös oman lapsentajuisesti kirjoitetun 

tutkimuslupa-anomuksen haastattelutilanteen aluksi. Video- ja nauhoitetun haastatteluai-

neiston kerroin olevan vain minun hallussani tutkimuksen tekemisen ajan. Sen päätyttyä sa-

noin tuhoavani ne.  

Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2010) mukaan tutkimuksen luotettavuuden kannalta 

on tärkeää selostaa tarkasti tutkimuksen toteuttaminen koko tutkimusprosessin ajan. Aineis-

tonkeruun olosuhteet on tuotava esille selvästi ja totuudenmukaisesti. Haastattelujen osalta 

on tuotava esille, haastattelupaikka, siihen käytetty aika, mahdolliset häiriötekijät, virhetul-

kinnat ja tutkijan oma arvio tilanteesta. (Hirsjärvi et al., 2010, s. 232–233.) Pyrin selosta-

maan mahdollisimman tarkasti tutkimusprosessini kulun aiemmin tässä raportissa kertoes-

sani aineistonkeruun etenemisestä.  

Luotettavuuskysymykset ovat tärkeitä myös aineiston analyysia ja tuloksia kuvatessa. Ai-

neiston analyysissa luokittelujen tekeminen on keskeistä. Luokittelun syntymisen alkujuuret 

ja luokittelujen perusteet on tehtävä selväksi. Tutkimustuloksia on peilattava teoriaan. Tu-

losten pohjalta tehdyt päätelmät on myös perusteltava. Perusteluna voi käyttää suoria haas-

tatteluotteita tai muita autenttisia dokumentteja. (Hirsjärvi et al., 2010, s. 232–233.) Olen 

kuvannut aineiston analyysiprosessia omassa luvussaan aiemmin tässä raportissa. Olen lait-

tanut esimerkkejä, miten analyysi on edennyt. Olen peilannut omia tutkimustuloksiani teo-

riaan ja tuonut esille suoria lainauksia aineistostani.  

Eettisyys ja luotettavuus ovat tutkimuksen lähtökohtia. Ne ovat kulkeneet mukana myös läpi 

koko oman tutkimusprosessini. Olen pohtinut eettisiä kysymyksiä laajemminkin erityisesti 

lasten kohdalla. Lapset ovat tietäneet koko ajan osallistuvansa tutkimukseen. He ovat osal-

listuneet tutkimukseen vapaaehtoisesti vanhempiensa kirjallisella suostumuksella ja anta-

neet myös oman suostumuksensa kirjallisesti. Tutkimuksessani ei ole mainittu koulua, jolla 

olen tutkimuksen tehnyt, sillä se ei ole olennainen asia. Tutkimukseen osallistuneet eivät ole 
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tunnistettavissa tekstistä. Olen turvannut anonymiteetin muuttamalla nimet. Tutkimukses-

tani tekee luotettavan myös se, että olen kuvannut tutkijapositioni tarkasti omassa luvussaan. 

Se on ollut tärkeää, koska minulla on ollut aktiivinen rooli. Olen toiminut sekä tutkijana että 

lukukoiraohjaajana. Aiemmat tutkimukset tukevat myös oman tutkimukseni tuloksia, mutta 

on kuitenkin muistettava, että tutkimuksen aineisto on aina ainutkertainen ja omanlaisensa.  
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LIITTEET  

LIITE 1 

Sivistys- ja kulttuuritoimen tutkimuslupahakemus 



  
 

  

LIITE 2 

XX koulu                                                                                                            1.1.2015 

Koulun rehtori 

  

Tutkimuslupa-anomus 

  

Olen neljännen vuosikurssin luokanopettajaopiskelija Oulun yliopistosta. Teen opintoihini 

liittyen Pro Gradu – tutkielmaa lukukoiran käyttämisestä lukemisen tukena alakouluikäisillä 

oppilailla, joilla on havaittu olevan ongelmia lukemisessa. Tutkimus toteutetaan toimintatut-

kimuksen keinoin kevään 2015 aikana. Tutkimuksessani haastattelen tutkimukseen valikoi-

tuja lapsia. Kerään sähköisen kyselylomakkeen kautta aineistoa myös lasten vanhemmilta ja 

heidän opettajiltaan. Lisäksi tulen observoimaan lukukoiratoimintatilanteita ja videoimaan 

niitä.  

 

Pyydän lupaa tehdä tutkimusta koulussanne. Tutkimukseen osallistuvien henkilöllisyys ei 

tule ilmi missään tutkimuksen vaiheessa. Aineisto ei tule pääsemään ulkopuolisten käsiin. 

Videomateriaali ja haastattelujen äänitykset ovat vain minun hallussani ja ne tuhotaan tutki-

muksen jälkeen.  

 

 Jos teillä herää mitä tahansa kysymyksiä tutkimukseeni liittyen, annan mielelläni lisätietoa.  

 

Annan luvan tutkimuksen tekoon koulussanne:  kyllä  /  ei (tarpeeton yliviivataan). 

  

________________________                       ____________________________ 

Allekirjoitus                                                   Paikka ja aika 

  

  

 

Yhteistyöterveisin: 

Iina Hautala 

iina.hautala@student.oulu.fi 



 
 

 

LIITE 3 

  

Tutkimuslupa-anomus    1.1.2015 

Opettajalle 

 

Olen neljännen vuosikurssin luokanopettajaopiskelija Oulun yliopistosta. Teen opintoihini 

liittyen Pro Gradu – tutkielmaa lukukoiran käyttämisestä lukemisen tukena alakouluikäisillä 

oppilailla, joilla on havaittu olevan ongelmia lukemisessa. Tutkimus toteutetaan toimintatut-

kimuksen keinoin kevään 2015 aikana. Tutkimuksessani haastattelen mukaan tulevien lasten 

opettajia ja lapsia itseään. Lisäksi tulen observoimaan lukukoiratoimintatilanteita ja videoi-

maan niitä.  

 

Pyydän lupaa teiltä käyttää sähköisen kyselylomakkeen vastauksia tutkimuksessani. Tutki-

mukseen osallistuvien henkilöllisyys ei tule ilmi missään tutkimuksen vaiheessa. Aineisto ei 

tule pääsemään ulkopuolisten käsiin. Videomateriaali ja kyselylomakkeiden vastaukset ovat 

vain minun hallussani ja ne tuhotaan tutkimuksen jälkeen.  

 

Jos teillä herää mitä tahansa kysymyksiä tutkimukseeni liittyen, annan mielelläni lisätietoa.   

  

Osallistun tutkimukseen:  kyllä  /  ei (tarpeeton yliviivataan). 

  

________________________                       ____________________________ 

Allekirjoitus                                                   Paikka ja aika 

  

  

 

 

Yhteistyöterveisin: 

Iina Hautala 

iina.hautala@student.oulu.fi 



  
 

  

LIITE 4 

Tutkimuslupa-anomus    1.1.2015 

 Lapsen vanhemmalle 

 

Olen neljännen vuosikurssin luokanopettajaopiskelija Oulun yliopistosta. Teen opintoihini 

liittyen Pro Gradu – tutkielmaa lukukoiran käyttämisestä lukemisen tukena alakouluikäisillä 

oppilailla, jotka voisivat hyötyä lukukoiratoiminnasta. Lukukoiratoiminnassa lapsi lukee ää-

neen kiltille ja rauhalliselle koiralle. Minä toimin lukukoiraohjaajana. Tutkimus toteutetaan 

kevään 2015 aikana. Tutkimuksessani haastattelen lapsia itseään. Lisäksi tulen havainnoi-

maan lukukoiratoimintatilanteita ja videoimaan niitä. Lukukoiratilanteita järjestetään neljä 

– kerran viikossa kuukauden ajan. Yksi lukemiskerta kestää 10–20 minuuttia ja ne toteute-

taan lapsen koulupäivän aikana. Lasta haastatellaan ennen lukukoiran ensimmäistä vierailua 

sekä viimeisen lukukoiravierailun yhteydessä.  

 

Pyydän lupaa, että lapsenne saa osallistua tutkimukseeni. Tutkimukseen osallistuvien hen-

kilöllisyys ei tule ilmi missään tutkimuksen vaiheessa. Aineisto ei tule pääsemään ulkopuo-

listen käsiin. Videomateriaali ja haastattelujen äänitykset ovat vain minun hallussani ja ne 

tuhotaan tutkimuksen jälkeen.  

 

 Jos teillä herää mitä tahansa kysymyksiä tutkimukseeni liittyen, vastaan mielelläni. Minut 

tavoittaa alla olevasta sähköpostiosoitteesta.  

 

Lapseni saa osallistua tutkimukseen:  kyllä  /  ei (tarpeeton yliviivataan). 

  

________________________                       ____________________________ 

Allekirjoitus                                                   Paikka ja aika 

  

  

Yhteistyöterveisin: 

Iina Hautala 

iina.hautala@student.oulu.fi 

 

 



 
 

 

LIITE 5 

Tutkimuslupa-anomus    1.1.2015 

 Lapselle 

 

Opiskelen neljättä vuotta luokanopettajaksi Oulun yliopistossa. Opintoihini kuuluu tehdä 

Pro Gradu – tutkielma. Oman tutkielmani teen lukukoirien käyttämisestä lukemisen tukena 

alakouluikäisillä lapsilla. Tutkimus toteutetaan tämän kevään aikana. Tutkimukseen osallis-

tuessasi tulet lukemaan minulle ja kiltille ja rauhalliselle Sofi-koiralleni yhden kuukauden 

ajan kerran viikossa 10–20 minuuttia kerrallaan. Yhteensä lukukertoja on neljä. Lukemisti-

lanteet järjestetään koulupäiväsi aikana. Ennen ensimmäistä lukukertaa tulen tekemään haas-

tattelun, jossa kysyn sinulta muutamia kysymyksiä. Myös viimeisen lukukerran jälkeen 

haastattelen sinua. Lukemistilanteita videoin ja kirjoitan niistä muistiinpanoja.  

 

Pyydän lupaa sinulta osallistua tutkimukseeni. Nimeäsi ei paljasteta missään vaiheessa. Tut-

kimuksen kirjallisessa osuudessa käytetään peitenimeä. Myös videomateriaali ja haastatte-

lun äänitteet ovat vain minun käytössäni ja ne tuhotaan tutkimuksen jälkeen.  

 

Jos sinulla herää mitä tahansa kysymyksiä tutkimukseeni liittyen, vastaan mielelläni.  

 

Osallistun tutkimukseen:  kyllä  /  ei (tarpeeton yliviivataan). 

  

________________________                       ____________________________ 

Allekirjoitus                                                   Paikka ja aika 

  

  

 

 

 

 

 

  



  
 

  

LIITE 6 

Verkkokyselylomake opettajille  

Lapsen lukemisen vaikeudet 

Hyvä tutkimukseeni osallistuva opettaja! 
Tällä kyselylomakkeella selvitän lapsen lukemisen vaikeuksiin liittyviä asioita yleisellä tasolla. Vastat-
kaa kysymyksiinne omien kokemustenne ja tietojenne perusteella mahdollisimman perusteellisesti. Vas-
taisitteko kyselyyni mahdollisimman pian, viimeistään maanantaihin 2.2 mennessä.  

Kiitos osallistumisestanne tutkimukseeni! 

*Pakollinen 
Mitä lukemisen vaikeuksiin sinun mielestäsi kuuluu? * 

 

Minkälaisia ovat ensimmäiset merkit lukemisvaikeuksista? Milloin ne yleensä ilmenevät? 

Miten niitä lähdetään selvittämään? * 

 

Miten lukemisen vaikeudet näkyvät oppilaiden elämässä? * 

 

Miten lähdetään tukemaan lasta, jolla on lukemisen vaikeuksia? * 

 

Miten lapsen lukemisen vaikeudet otetaan huomioon muussa opetuksessa? * 

 

Minkälaista yhteistyötä tehdään kotien kanssa lukemisvaikeuksien kanssa? * 

 



 
 

 

Minkälaisia hyötyjä lukukoiratoiminnasta voisi olla lapselle, jolla on lukemisen vaikeuk-
sia? * 

Lukukoiratoiminnassa lapsi lukee ääneen rauhalliselle koiralle. Lukukoiraohjaaja on tilanteessa 
läsnä hiljaa kuunnellen ja puuttuu vain, jos lapsi tarvitsee apua. Lukukoiratoiminnan tarkoituk-
sena on luoda lapselle rauhallinen ja paineeton ilmapiiri lukuhetkeen. Päämääränä on saada 
lapsi innostumaan lukemisesta ja tulla rohkeammaksi lukijaksi. 

 

Minkälaisia tavoitteita lukukoiratoiminnalle voidaan asettaa lapselle, jolla on lukemisen 

vaikeuksia? * 

 

Muita kommentteja ja huomioitavaa. 

 

 

 

  

Submit



  
 

  

LIITE 7 

Verkkokyselylomake tutkimukseen osallistuvien lasten vanhemmille 

Lapseni lukeminen ja lukutaito 

Arvoisa huoltaja, olet hyväksynyt lapsesi osallistumaan pro gradu -tutkimukseeni, jonka aiheena on 
"Lukukoira lukemisen tukena alakoulussa". Tutkimukseni kannalta olisi tärkeää selvittää lapsen lukutai-
toa ja sen taustalla vaikuttavia tekijöitä. Siksi pyytäisinkin teitä vastaamaan alla oleviin kysymyksiini 
28.1.2015 mennessä. Kyselyn tulokset tulevat vain minun käyttööni eikä nimeänne tai lapsenne nimeä 
tulla julkaisemaan tutkimuksessa, Kiitos vaivannäöstänne! 

*Pakollinen 
Lapsen etunimi ja ikä * 

 

Milloin lapsen lukemisen vaikeuksiin kiinnitettiin ensimmäisen kerran huomiota? Mitkä 
olivat ensimmäiset merkit? * 

 

Onko lapsella muita haasteita eri oppiaineissa/käyttäytymisessä/sosiaalisissa suhteissa? * 

 

Kuvaile lapsesi lukutaitoa mahdollisimman tarkasti. * 

Kerro, missä asioissa lapsellasi on vaikeuksia lukemisessa ja missä asioissa hän on vahva. 

 

Millä tavoin lapsen lukemisen vaikeudet näkyvät? * 

 

Miten lapsi suhtautuu omaan lukutaitonsa ja lukemiseen ylipäätään? 

 

Minkälaisia tukikeinoja lapselle on annettu lukutaidon parantamiseen ja lukemiseen? Mi-

ten lapsi on suhtautunut näihin? Minkälaisia muutoksia lapsen lukutaidossa ja lukemi-
sessa on näiden myötä havaittu? * 



 
 

 

 

Millä tavoin lukukoiratoiminta voisi tukea lasta lukemisessa? Minkälaisia tavoitteita lap-
selle voidaan asettaa lukukoiratoiminnan suhteen? * 

Lukukoiratoiminnassa lapsi lukee ääneen rauhalliselle koiralle. Lukukoiraohjaaja on tilanteessa 
läsnä hiljaa kuunnellen ja puuttuu vain, jos lapsi tarvitsee apua. Lukukoiratoiminnan tarkoituk-
sena on luoda lapselle rauhallinen ja paineeton ilmapiiri lukuhetkeen. Päämääränä on saada 
lapsi innostumaan lukemisesta ja tulla rohkeammaksi lukijaksi. 

 

 

 

Submit



  
 

  

LIITE 8 

Teemahaastattelurunko (alkuhaastattelu) 

Lukemaan oppiminen: 

1. Milloin opit lukemaan?  

2. Kenen kanssa opit lukemaan?  

3.   Minkälaista lukemaan opetteleminen oli? 

 

Omaehtoinen lukeminen 

4. Miksi luet/et lue vapaa-ajallasi? 

5. Mitä tykkäät lukea? Millä perusteella valitset luettavasi? 

 

Lukemisen kokeminen 

6. Mikä lukemisessa on helppoa/vaikeaa? 

7. Missä asioissa haluaisit parantaa lukutaitoasi? 

8. Miltä lukeminen ääneen tuntuu luokassa luokkatovereiden kuuluu/opettajalle kaksis-

taan?  

 

Koiriin suhtautuminen 

9. Miten suhtaudut koiriin?  

10. Miltä sinusta tuntuu olla koiran seurassa? 

 

Lukukoiratoiminta 

11. Mitä odotat lukukoiratoiminnalta? 

12. Mitä hyötyä lukukoiratoiminnasta voisi olla sinulle? 

 

Muuta 

13. Mitä muuta haluat kertoa lukemiseen liittyen?  

  



 
 

 

LIITE 9 
 
Kirje lukukoiratutkimukseen osallistuville lapsille 

 

 

Hau, hau! 

Olen lukukoira Sofi, rodultani shetlanninlammaskoira.  

Kiva, että pääset lukemaan minulle ja omistajalleni Iinalle joka keskiviikko seuraavan nel-
jän viikon ajan.  

Minua ei tarvitse jännittää. Olen kiltti ja rauhallinen. Pussata saatan korkeintaan. Tykkään 
kovasti rapsutuksista.  

Sinun lukukoirakertasi ovat: 

keskiviikkona 4.2 klo  

keskiviikkona 11.2 klo  

keskiviikkona 18.2 klo  

keskiviikkona 25.2 klo  

Sinun ei tarvitse ottaa omaa luettavaa mukaan, vaan olemme Iinan kanssa valikoineet kir-
joja, joista saat valita mieleisesi.  

Odotamme jo kovasti, että pääsemme Iinan kanssa kuuntelemaan lukemistasi!  

Tulemme hakemaan sinua ensimmäiseen lukukoirakertaan luokastasi. Lukemisiin! 

  



  
 

  

LIITE 10  

Teemahaastattelurunko (loppuhaastattelu) 

1. Miltä on tuntunut osallistua lukukoiratoimintaan? 

2. Mikä lukukoiratoiminnassa on ollut parasta/ikävää? 

3. Miltä on tuntunut lukea ääneen koiralle? 

4. Miten koiralle ääneen lukeminen eroaa verrattuna ihmiselle ääneen lukemiseen? 

5. Minkälaisia vaikutuksia koiralla on ollut sinuun lukemistilanteessa? 

6. Millä tavoin odotuksesi lukukoiratoimintaa kohtaan toteutuivat?  

7. Minkälaisille lukijoille suosittelisit lukukoiratoimintaa? 

8. Mitä muuta haluat sanoa?  


